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 املقدمة 

 
ءا هاً ما من عمل اإلدارة، وموًردا أساس ًيا تعتمد عليه في تدعيم قراراتها لقد أصبحت املحاسبة جز

القرارات اإلدارية في اإلداريةوتدعيم قراراتها، كما أن املحاسبة لها دور كبير وهام في عملية اتخاذ 

 .الشركات، بحيث اليمكن لإلدارة أن تغفل عن هذا الدور الهام

وتزداد الحاجة إلى إنتاج املعلومات باعتبارها وسيلة تستمد أهميتها وضرورتها من مدى إسهامها في 

ي ترشيد عمليةاتخاذ القرار .ويعتبر النظام املحاسبي أحد أهم النظمة املنتجة للمعلومات التي تسهم ف

 .ومساندةالقرارات االقتصادية

 وتشير إلى ضرورة التفرقة بين البيانات واملعلومات، فالبيانات هي عبارة عن مجموعة حقائق منعزلة ال

تفيد في عملية اتخاذ القرارات، أما املعلومات فهي عبارة عن بيانات أعدت بأسلوب يسمح بأن يبنى عليها 

وتعتبر القوائم املالية مصد ًرا أساس ًيا من مصادر املحاسبة املفيدة التخاذ رأي أوأن يتخذ القرار وفقا لها.

القرارات فيحين ال تعد أية معلومات محاسبية ذات منفعة وذات جدوى في اتخاذ القرارات إال باستيفائها 

لعدة خصائص،ذلك أنه يجب تحديد وتعريف الخصائص التي تجعل هذه املعلومات مفيدة في اتخاذ 

 :رات، وفيما يلي بيانبعض هذه الخصائصالقرا

 املالءمة :ويقصد بها وجود عالقة وثيقة بين املعلومات املستمدة من املحاسبة املالية والغراض التي -أ

 .أعدت من أجلها

 .أمانة املعلومات ودقتها وإمكانية الثقة بها أو االعتماد عليها -ب

 .ا املالئم واكتمالهاحيدة املعلومات وقابليتها للمقارنة وتوقيته -ت

 :ومن المثلة على اتخاذ القرارات اإلدارية ملستخدمي املحاسبة ما يأتي

 القرارات املتعلقة باستثمار الموال في منشأة معينة•

 .القرارات التي تتخذها اإلدارة واملتعلقة بممارسة الوظائف اإلدارية املختلفة•

 قرارات، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة لهمية الدور وتعتبر املحاسبة ذات دور إيجابي في سالمة ال

 .اإلستراتيجي للمعلومات املحاسبية وضرورتها في اتخاذ القرارات اإلدارية ولتحقيق أهداف الشركة

كما تعد عملية اتخاذ القرارات إحدى الوظائف الرئيسية إلدارة الشركة، ويمكن اعتبارها إحدى املهام 

الصعبةواملعقدة التي يجب علي اإلدارة ممارستها إذ تزداد صعوبة اتخاذ القرار بزيادة البدائل املتاحة. 

وتستخدم املحاسبة كالتكاليف واإليرادات وغيرها التخاذ القرارات اإلدارية املختلفة ويجب على إدارة 

حاسبة املالئمة التخاذ القرارات الشركة أن تكون قادرة علىتمييز وتحديد التكاليف واإليرادات وكافة امل

 .اإلدارية

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركات املساهمة العامة تشكل ركيزة أساسية في دعم االقتصاد الوطني 

وتنميته،لذا فإنهالبد من توافر الجهود البحثية وتقديم الدراسات العلمية وامليدانية التي تسهم في نمو 

هذه الدراسات دليال علم ًيا وعمل ًيا تهتدي به مجالس اإلدارات  هذه الشركات واستمرارهابحيث تكون 
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ومتخذو القرارات إلنجاز املهاموتحقيق الهداف بكفاءة وفاعلية .وبناء على ما تقدم، من املتوقع أن 

تساعد هذه الدراسة على إبراز الدوراإلستراتيجي للمعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في 

املساهمة العامة في فلسطين .كما أنهذه الدراسةستعمل على إلقاء الضوء للتعرف على دور تلك  الشركات

املعلومات في عملية اتخاذ القرارات .والكشفعن أهم املعوقات التي تحول دون استخدام تلك املحاسبة في 

 .الشركات املساهمةالعامة العاملة في فلسطين

 :مشكلة الدراسة

االقتصاد الوطني الجزائري ، العامة ركيزة أساسية ودو ًرا ها ًما وحيًويا في دعم  ؤسسةاملتشكل اإلدارة أو 

رالهمية هذه املؤسسة ومحاولة االرتقاء بها إلى أفضل وأحسن مستوى إداري ومالي وذلك لتنمية ونظ

 .االقتصاد الوطنيوالذي يعد الساس الذي تقوم عليه أي دولة

ن الجهود لحل املشكالت والتغلب على الزمات .وتتحمل إدارة الشركة لذلك فإن هذا يتطلب الكثير م

 .املسؤوليةالكاملة عن تخطيط الهداف ومراقبة تنفيذها واتخاذ القرارات بشأنها

ويرى الباحث أن نجاح هذه الجهود يعتمد إلى جانب على وفرة املحاسبية املالئمة التي يمكن االعتماد عليها 

 :الهداف وتتمثل مشكلة الدراسة في سؤال رئيس ي وهوإلنجازاملهام وتحقيق 

 ما دور املحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في املؤسسة ؟

 :ومن هذا السؤال الرئيس ي تتفرع السئلة الفرعية التالية

 .هل يتم االعتماد على القوائم املالية في الحصول على املحاسبة عند اتخاذ القرارات اإلدارية1.

هل تتوافر الخصائص املطلوبة في املحاسبة التي يتم االعتماد عليها في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية 2.

 .فياملؤسسة

 .هل يتم استخدام املحاسبية من قبل املديرين عند اتخاذهم لقراراتهم اإلدارية في املؤسسة3.

 .في املؤسسةهل تكفي املحاسبة املتوافرة للمديرين التخاذ القرارات اإلدارية 4.
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 :أهمية الدراسة

تتمثل أهمية هذه الدراسة في أن موضوعها، يكون موضع اهتمام جميع املؤسسات العامة والخاصة على 

 السواء ،

وبما أن عملية اتخاذ القرارات ال تتم بالصورة املنشودة بدون توافر قاعدة من املعلومات بشكل عام 

 ،ويمكن

 :الدراسة في نقاط عدة هيتلخيص أهمية هذه 

 .اإلسهام في تقييم دور املحاسبة في اتخاذ القرارات اإلدارية1.

 إبراز الدور الحيوي والهام الذي تلعبه املحاسبة في اتخاذ القرارات اإلدارية2.

 تحقيق االستفادة لصحاب الشركات املساهمة ومتخذي القرار فيها، والتي تسهم في زيادة مستوى 3.

 .ملتحققة من استخدام املحاسبة في اتخاذ القرارات اإلداريةالفائدة ا

 :أهداف الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الهداف والتي تتمثل فيما يلي

 .تحديد العالقة بين املحاسبة وعملية اتخاذ القرارات اإلدارية1.

 اإلدارية في املؤسسة التعرف على جودة وكفاءة املحاسبة في عملية اتخاذ القرارات2.

 دراسة الخصائص واملتطلبات التي يجب مراعاتها في املحاسبة املالئمة للوفاء باالحتياجات اإلدارية في3.

 .املؤسسة
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 متهيد
 املؤسسة كمنشاة تلعب دورا اساسيا يف النشاط االقتصادي و ذلك حسب طبيعة مهامها من حيث التصنيف او

 تستعملها للتحليل ، و هده التقنية هي احملاسبة اليت تستخدم كلتقدمي اخلدمات او التسويق و حتتاج اىل تقنية 
 .مبادئها و اسسها جلمع و تقدمي و تقييد و احتساب و تنظيم احلركات املعرب عنها ابملصطلح النقدي
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 املبحث األول : عمومية حول احملاسبة
 املطلب األول : ظهور احملاسبة

.Iنشأة احملاسبة 
 احلاجة اىل اخلدمات احملاسبظهرت احملاسبة و تطورت نتيجة عوامل االقتصادية و قانونية خمتلفة ادت اىل ظهور 

 اليت تتمثل يف تقدمي البياانت املالية اىل خمتلف االطراف املستعملة هلا حيث ظهرت بصيغة القيد املزدوج يف القرن
 .اسس هدا املبدا1994ميالد حيث االب " لوقا ابسريلو "عام 15و 15

 انتشرت لتصبح نظام متكامال ،ىووسيلة خالل قرتة ممتدة من ذلك التاريخ حىت وقتنا هدا تطورت احملاسبة و
 منظمة يتم بواسطتها هتيئة التقارير و تنظيم احلساابت اليت تعكس االوضاع املالية و االقتصادية يف الوحدة

 .1االقتصادية
 تعريف احملاسبة1-

 ولكن يف واقعيعتقد الكثريون أن احملاسبة تعد من اجملالت الفنية املتخصصة اليت يقتصر فهمها على احملاسبني، 
 األمر جند أن كل فرد ميارس احملاسبة يوميا بطريقة أو أبخرى .فاحملاسبة هي جمال املعرفة خيتص نشاط الوحدات
 االقتصادية وتفسري وتوصيل املعلومات املالية املتعلقة به سواء كانت تعد ميزانية بنك، أو تسجيل عمليات يف

 .البنك
 1941يف سنةAICPA) ( لفكر احملاسيب فقد أصدر عن مجعية احملاسبنيولقد تطور تعريف احملاسبة بتطوير ا

 التعريف التايل " :احملاسبة فن، تسجيل، تبويب وتلخيص العمليات واألحداث اليت هلا طبيعة مالية، تفسري النتائج
 اإلجرائي حملاسبة منوهنا جند أن هذا التعريف يركز على اجلانب ."2اليت تفسر عنها هذه العمليات واألحداث

 تسجيل وتبويب وتلخيص األحداث املالية مث تقدمي ملخصات على شكل نتائج فإن هذا التعريف وصف العملية
 .احملاسبية أي ركز على جانب الشكل

 

 ويف تعريف الحق قدمته مجعية احملاسبة األمريكية نص على أن احملاسبة" :عملية حتديد وقياس وتوصيل املعلومات
  ".3ادية بغرض متكني مستخدمي هذه املعلومات من تكوين رأي مستنري واختاذ القرارات الالزمةاالقتص

 وهنا جند أن تعريف احملاسبة مل يعد مقتصرا على اجلانب الشكلي للممارسة أو ما جيب أن يقوم به احملاسب بل
 لالزمة، ونالحظ أن هذا التعريفتعداه إىل أهداف أمسى هي توصيل املعلومات من أجل حتليلها وأخذ القرارات ا

                                                           
 22صالح خالص ، المبادئ االساسية للمحاسبة العاملة و مخطط محاسبي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ص 1
 11ص 2007منشورات االكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، ، 1، أصول المحاسبة، الجزء ، وليد ناجي الحيالي2
 
 4ص2008نعيم دعمش، مبادئ المحاسبة، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ، 3
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 .يتماشى مع التطور الذي عرفته احملاسبة وهي املرحلة الثالثة أي أن احملاسبة هي نظام للمعلومات
 على أن احملاسبة: "هي توفري معلومات كمية1975أما املعهد األمريكي للخرباء احملاسبني فقد أكد يف سنة 

 مات اليت هي أساسا معلومات مالية من املفروض أهنا ذات فائدة يفعن الوحدات االقتصادية، وأن هذه املعلو 
 وهنا يتم الرتكيز ليس على اجلانب اإلجرائي من "4جمال اختاذ القرارات االقتصادية ويف ترشيد عملية االختيار

 ل املخرجاتحيث املمارسة، مع اإلبقاء على اختاذ القرارات .وهنا اهتم التعريف ابملعلومات احملاسبية أي من خال
 احملاسبية وعلى احملاسبة كنظام للمعلومات، هذه املعلومات تستخدم يف اختاذ القرارات طبعا من طرف

 من خالل أعضائها األكادمييني أنAAA) ( حاولت مجعية احملاسبني األمريكيني1975املستخدمني .يف سنة 
 التعريف اجلديد: ..." على أنه توفري املعلومات اليتتعيد صياغة تعريف احملاسبة الذي أصدرته سابقا، أما صياغة 

 ميكن أن تكون ذات فائدة يف اختاذ القارات االقتصادية واليت إذا مت توفريها على هذا النحو سوف حتقق مزيدا من
 ".5الرفاهية االجتماعية

 املالية صوب أحداث أكثريعترب هذا التعريف جتسيدا االجتاه احلديث يف احملاسبة، والذي ينقل اهتمام القوائم 
 مشولية حبيث تتضمن ترقية وتدعيم طاقات اجملتمع وقدرته، كما ساهم التوجه اجلديد يف تطوير فرع جديد

 للمحاسبة يعرف ابسم احملاسبة االجتماعية، واليت حتث املؤسسة األعمال على االهتمام ابألنشطة اإلنتاجية يف
 ثر وحتديد دور املؤسسة لتحقيق التكاليف واملنافع االجتماعية وإفصاحالبيئة االجتماعية عن طريق قياس ذلك األ

 4ذلك يف القوائم املالية
 احملاسبة هي تقنية، علم وفن يشمل جمموعة من املبادئ واألسس تستعمل لتحليل وضبط العمليات: تعريف عام

 هلا، وتطبيقها يهدف إىل مجع املالية، وهي وسيلة ملعرفة نتيجة أعمال املؤسسة اعتمادا على مستندات مربرة
 .وتقسيم وتقييم واحتساب وتنظيم احلركات معرب مبصطلح نقدي

 
 و هي جمموعة من البادئ و القواعد املتعارف عليها اليت تستعمل يف تسجيل و تبويب و تلخيص العمليات

 دة االقتصادية خالل فرتةاملالية و التبادالت التجارية دات القيمة يف السجالت لغرض حتديد نتائج عمليات الوح
 :مالية معينة و كدلك املركز املايل يف هناية تلك الفرتة حيث تتلخص فيما يلي

 .هو تسجيل جلميع العمليات املالية يف دفاتر : التسجيل
 هو ترتيب مجيع البياانت و تصنيفها مع فرز العمليات و معلومات ذات طابع واحد : التبويب

 اليت مت تسجيلها و تبوهبا يف صورة معلومات مفيدة على شكل تقارير قوائم توضح هو وضع البياانت :التلخيص

                                                           
 15ص1990عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، ذات السالسل، الكويت، ،4
ري، قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر على المعايير المحاسبة الدولية) دراسة حالة سالمي محمد الدينو5

 ، مذكرة تخرج مقدمة ضمن(المؤسسة االقتصادية
متطلبات نيل شهادة الماجستير، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم التسيير، جامعة العقيد الحاج 

 14نفسه، ص 13ص2008-2009 .تنة، ،لخضر، با
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 النتائج و احلقائق
 املطلب الثاين :وظائف احملاسبة وأهدافها

 6للمحاسبة وظائف عدة من بينهاوظائف احملاسبة •
كل" شخص معنوأيو طبيعي واليت تنص على  09 ) ( جاء القانون التجاري يف مادته التاسعة:الوظيفة القانونية1.

له صفة التاجر جيب عليه مسك الدفاتر ليسجل العمليات احملاسبية "نستخلص من هذه املادةأن مسك الدفاتر 
احملاسبية عملية إلزامية وقانونية، كما أن حتديد الوعاء الضرييب يتم انطالقا من النتائجاملدونة على مستوى احملاسبة 

 .ليت تقوم هبا املؤسسةوكذلك أيضا تبويب العمليات ا
إن املهمة اليت تلعبها احملاسبة على مستوى املؤسسة هي تزويد اإلدارة ابملعلومااتحملاسبية : الوظيفة التسيريية2.

واملالية واالقتصادية الضرورية وهذا من أجل اختاذ القرارات السليمة والدقيقة، كما تساعداملؤسسة يف الرقابة على 
شرية اليت حتدد هبا نتيجة أعمال املشروع من ربح أو خسارةخالل الفرتة احملاسبية كتص وير املركز املوارد املالية والب

 .املايل للمؤسسة يف حلظة زمنية معينة
لقد تطورت الغاية من احملاسبة تلبية للظروف االقتصادية واالجتماعية، وميكن حصرأهم أهداف احملاسبة •

 :7الوظائف احملاسبية فيما يلي
تعترب احملاسبة ذ اكرة مكتوبة من عمليات املؤسسة، ومن الطبيعي أن تشكل وسيلة إثباتفي عامل : وسيلة إثبات1-

األعمال، حيث استخدمها التجار منذ القدم لتحديد ما هلم وما عليهم )حقوق/ديون( معالقدرة على إثبات 
قواعدمعينة يف إعداد احلساابت  م على مسك دفاتر حساابت واحرتام1673ذلك، وألزم مرسوم كولربت سنة 

 .حىت تكتسب القوة القانونية يف حالة املنازعات
 تقدم احملاسبة معلومات عن الوضعية املالية للمؤسسة، ومن نتيجة نشاطها يف فرتة معينة،: وسيلة مراقبة2-

ت املاليةلألجراء، فهي توفر القاعدة اليت يتم على أساسها مراقبة تقسيم الثروات كحصص املسامهني واالشرتاكا
ومراقبة الوعاء الضرييب والتحقق من صحة التصرحيات الضريبية املراقبة هبدف احلراسة والعقاب،إذ تعتمد عليها 

املراجعة الداخلية واخلارجية يف عملية املراقبة ملراقبة الغش واألخطاء، ومنه فهي أداةللمراقبة القانونية، اجلبائية وأداة 
 .للضبط االجتماعي

تساعد املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات سواء يف املؤسسة أوللمتعاملني : تساعد على اختاذ القرارات3-
اخلارجيني، ويعتمد املسريون أساسا على معلومات حماسبة التسيري يف عملية القيادة وتسيرينشاطات املؤسسة  

                                                           
يعقوب عبد الكريم، أصول المحاسبة العامة وفق للمخطط المحاسبي الوطني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6
 13ص1999،
 
محمد لمين، مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة، مذكرة تخرج مقدمة ضمن  غيادي7

ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 24 - ص2008 .متطلبات نيل شهادة،
 2007الجزائر،
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ئن، املوردون، والختياراالستثمارات والتموين، كذلك توفر احملاسبة املالية معلومات مهمة للتسيري اليومي للزاب
وتعتمد عليها البنوك لتقدمي قروض للمؤسسات والسلطات العمومية يف تقدمياإلعاانت، واملوردون ملعرفة قدرة 

 .املؤسسة على تسديد ديوهنا
بتقييمالكفاءات تسمح البياانت احملاسبية املعاجلة بطريقة مناسبة : تساعد على التقييم االقتصادي واملايل4-

واملخاطر االقتصادية واملالية والتقييم املايل للمؤسسة، وذلك ابستخدام التحليل املايل املوجهلمتابعة االجنازات 
 .ومقارنتها ابلتقديرات داخل املؤسسة

تشكل احملاسبة مصدرا مميزا للمعلومات األوليةلإلحصائيني : تغذي احتياجات اإلحصاء واحملاسبة الوطنية5-
حملاسبني الوطنيني املكلفني إبعداد التقديرات املتعلقة ابالقتصاد الكلي، وجتمع املعلوماتعن طريق التحقيقات وا

 .السنوية أو الواثئق احملاسبية اليت تقدمها إدارة الضرائب
تقوم احملاسبة بوظيفة اجتماعية وذلك من خالل توفري الثقةيف : حتقيق الثقة وتفضيل احلوار االجتماعي6-

القات العمل بني املتعاملني االقتصاديني، واليت تنبع من اإلميان بقدرة املعلومات احملاسبية علىالتعبري عن الواقع، ع
إىل جانب كوهنا تعتمد يف احلوار االجتماعي بني خمتلف األفراد يف املؤسسة، مثالنستعمل يف البحث عناتفاقيات 

اسة التسيري يف املؤسسة،فيستخدمها املسريون يف الدفاع عن بني املسريين وممثلني العمل، وحتديد فعالية سي
 .سياستهم، والنقاابت للتأكيد على مشروعية مطالبهم

 

 املطلب الثالث :فروض احملاسبة ومبادئها
يقصد ابلفرض أنه التكهن ابحللول اليت ميكن عن طريق التجريب التأكد من صحةالظواهر  :فروض احملاسبة•

مستوى احلقيقة من خالل استخدام مزيج من االستقرار واالستنباط، وحينماتكون النتائج املتحققة لالرتقاء هبا إىل 
على درجة مقبولة من الدقة، فإنه ميكن اعتبار الفروض االستداللية مقبولةوصحيحة .وعلى هذا األساس فإن 

ري التكهن بفرض أو جمموعة خطوات البحث العلمي تبدأ ابملالحظة أو مشاهدة الظاهرة املعاددراستها .مث جي
 .فروض تتالءم مع موضوع املشاهدة لتحقيق جمموعةاستنتاجات مشتقة

إن الفروض احملاسبية األكثر انتشارا وقبوال يف الفكر احملاسيب واليت كانت انعكاسا مباشر لتطور احملاسبة فيمراحلها 
 :8املختلفة .وهي كالتايل

يقوم هذا الفرض على أساس أن أية وحدة حماسبية عند إنشائها واكتساهباالصفة : فرض الوحدة احملاسبية1-
القانونية تكون مستقلة ومنفصلة مبلكيتها عن ملكية املالكني .لذلك فإن اإلقرار عن ملكيتها يتمبواسطة إعداد 

لشخصية، مما جيعل القوائم القوائم املالية اليت ال عالقة هلا ابلعمليات الشخصية اليت يقوم هبا املالكني وبصفتهما
املالية اليت تقوم الوحدة احملاسبية إبعدادها ختتص ابلعملية اليت تقوم هبابصفتها الشخصية املستقلة .وهبذا املعىن فإن 

                                                           
 74-05وليد انجي احليايل، مرجع سبق ذكره، ص8
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 .تعرب عن الوحدة احملاسبية –وجتميعأجزائه  –البياانت احملاسبية يف نظام املعلومات احملاسيب 
الستمرار، يرى احملاسبون أن الوحدة احملاسبية ومنذ اتريخ نشوئهاواكتساهبا مبقتضى فرض ا: فرض االستمرار2-

الشخصية املعنوية املستقلة، وحدة مستمرة، ومستمرة النشاط، دون النظر إىل العمر الطبيعيللمالكني .وبذلك يؤكد 
يعضهما، ولكل  على الفصل الكامل بني عمر الوحدة احملاسبية وعمر مالكيها ابعتبارمها شخصينمستقلني عن

 .منهما أهدافا وخططا مستقلة عن بعضهما ويسعيان إىل حتقيقها
 ولذلك فإن النظرة الطبيعية للوحدة احملاسبية هي استمرارها على املدى البعيد دون انفصال يف نشاطها عن

 جلوهرية يفالفرتات السابقة والالحقة، إىل أن يتم تصفيتها بشكل فعلي، وقد اعترب هذا الفرض أحد الفروض ا
 نظرية احملاسبة، لكونه أحد األركان التربيرية ألسس وقواعد القياس والتقييم احملاسيب، والذي ترك أثره على أنشطة

 .الوحدة حملاسبية، ابعتباره يعتمد على بعض املعايري يف تقييم عناصر األصول وأرابح وخسائر املشروع
 

بديهيات يف الفكر احملاسيب أن املوارد االقتصادية التيتمتلكها من ال: فرض القياس النقدي وثبات وحدة النقد3-
الوحدة احملاسبية تتكون من عناصر متجانسة )أراضي، مباين...( ونتيجة لعدم التجانس فياملوارد، أصبح لزاما إجياد 

ية خالل وحدة قياس موحدة منطية يتم مبوجبها قياس وتسجيل العمليات املالية التيتحدث يف الوحدة االقتصاد
الفرتات احملاسبية املختلفة .لذلك مت استخدام النقود كوحدة لقياسالقيم والتغريات اليت حتدث فيها، ابعتبارها 

وسيلة قياس متعارف عليها، تنسجم مع أسلوب التباداللسائد يف احلياة االقتصادية .وعليه ميكن تعريف احملاسبة 
قياس وتوصيل املعلومات على األنشطة القابلة للقياس بوحدات وفق فرض وحدة القياس النقدي، على أهناعملية 

النقد .وهكذا اتضح أن املقياسالنقدي والفرض القائم عليه، يساعد احملاسبني للتعبري عن احلقائق غري املتجانسة، 
اسبة على شكل أرقامونسب، وإجياد مقدار التغيريات اليت حتدث فيها واجتاهات هذه التغيريات يف الفرتات احمل

 . املختلفة
وقد كان يعتقد أبن النقود تتمتع بقوة شرائية اثبتة .تصلح ألن تكون مقياسا ملخزون قيمة الثروة فيالفرتات الزمنية 

املختلفة إال أن بروز ظاهرة التضخم يف أربعينيات هذا القرن، اليت مشلت عديدا مناحلروب جنم عنها متغريات 
لسابقة .أدت إىل التشكيك يف األفكارالتقليدية لعرض املعلومات اليت تقدمها اقتصادية غري متطورة يف الفرتات ا

 .القوائم املالية، مما استوجب تطوير الطرق احملاسبية التقليديةملواجهة التغريات يف الظروف االقتصادية
 للنقود، اليت قدمت أكثرعدم القناعة بفرض ثبات القوة الشرائية  –ابلدرجة األوىل  -وقد مشلت هذه األفكار 

 من مدلول عملي على عدم صحة االفرتاض السابق، وابلتايل فان التغيري يف القوة الشرائية للنقود يؤدي إىل عدم
 .التجانس يف قيم األصول يف الفرتات احملاسبية املختلفة

لوالدة فرض التوازانحملاسيب، والذي  يعترب القيد املزدوج مبثابة املقدمة العلمية يف احملاسبة: فرض التوازن احملاسيب4-
مفاده أن مجيع العمليات االقتصادية اخلاضعة للقياس احملاسيب تنطلق أساسا من توازنطريف أي قيد حماسيب، الذي 

يكون جمموعه اجلربي صفرا، إذ أن معامل األصول يف نظرية احملاسبة املستندعلى القيد املزدوج موجب يقابله 
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فس القيمة يف اجلانب اخلصوم، ويبقى الرصيدالصفري صحيحا، خالل كافة املعاجلات معامل جربي سالب، بن
احملاسبية حىت إعداد القوائم املالية اليت حتقق هذا التوازن .ويكاديكون فرض التوازن احملاسيب الركن األساسي يف 

كن أن نعرب عن معادلة فرض نظرية احملاسبة، الذي لقي قبوال عاما لدى مجيع احملاسبينفي التطابق العلمي، ومي
 :التوازن احملاسيب ابلصيغة التالية

 اخلصوم = صفر –األصول 

 اخلصوم + رأس املال( = صفر)  –األصول 
أن كافة املوارد االقتصادية تكون مساوية لقيمةمصادر -يف وجهة نظر احملاسبني  -والتفسري العملي هلذه املعادلة 

 .ما يفسر تساوي جانب امليزانية العموميةالتمويل الذاتية واملقرتضة، وهذا 
املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما عبارة عن معايري أعدهتا مهنة احملاسبة تلقى القبواللعام يف  :مبادئ احملاسبة•

املمارسة العملية للمحاسبة، وختتص إبرشاد وضبط املمارسة احملاسبية خاصة فيما يتعلق بكيفيةإعداد التقارير عن 
 9ألحداث االقتصادية للمؤسسة، وهناك أربعة مبادئ وهيا

 يعين هذا املبدأ إن يتم إثبات املعامالت بتكلفتها، أي سعر: مبدأ التكلفة التارخيية احملاسبية1(
 االستبدال يف اتريخ حدوثها، وهي عندئذ ستكون مساوية للقيمة السوقية العادلة أما بعد االقتناء فسوف

 القيمتان عن بعضهما البعض، وأاي كانت القيمة العادلة فسوف تظل املبادلة مسجلة ابلدفاترختتلف 
 .بتكلفتها وقت حدوثها

 وترجع أمهية هذا املبدأ يف أن التكلفة التارخيية لألصل تكون أكثر صدقا وثقة وميكن قياسها مبوضوعية، بل
 تكلفة التارخيية هي األنسب يف إعداد القوائم املاليةوميكن التحقق منها .وبسبب هذا الصدق وهذه الثقة تظل ال

 .رغم أن املعلومات اليت تقدمها القيمة العادلة تكون أفضل، يف بعض األحيان
 ويعين هذا املبدأ أن يتم مقابلة إيرادات الفرتة احملاسبية ابلتكاليف اليت حتملتها املؤسسة يف: مبدأ املقابلة2(

صوال لنتائج أعمال املؤسسة خالل الفرتة، سواء كانت صايف دخل أوصايف خسارة سبيل حتقيق هذه اإليرادات، و 
.ويؤدى هذا املبدأ أن تقوم إدارة املؤسسة بتحديد أعباء الفرتة احملاسبية الذي سامهت فيتحقيق للمؤسسة يف نفس 

واء كان صايف دخل أو الفرتة، مث مقابلتها هبذه اإليرادات، من خالل قائمة الدخل، لكي حتدد انجتاملقابلة، س
 .حقوق املالك-أو تطرح من -صايف خسارة، تضاف إىل 

ويعين هذا املبدأ أن تقدم القوائم املالية للمؤسسة وإيضاحاهتا املتممة هلامعلومات كافية : مبدأ اإلفصاح الكامل3(
وكذا السياسات احملاسبية عن املركز املايل للمؤسسة ونتائج أعماهلا وتدفقاهتا النقدية والتغري يف حقوق مالكها،

 .املتبعة يف إعداد وعرض هذه القوائم

                                                           
ص 2007، اجلزء األول، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، القياس واإلفصاح احملاسيب وفقا للمعايري احملاسبة العربية والدوليةوهاب نصر علي، عبد ال9

21-25 
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ويبىن على ذلك أن املعلومات املفصح عنها، من خالل اإليضاحات املتممة للقوائم املالية، جيب أن تكومنكملة 
 للمعلومات املفصح عنها من خالل القوائم املالية وال تتعارض معها وليست وسيلة لتصويب ما قد يكون

 .ن حتريفهبا م
 

 كما يتضمن االلتزام هبذا املبدأ أيضا اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية وقبل نشر القوائم املالية، مثل
 حتصيل مبالغ من العمالء أو بيع أصول معينة، طاملا كانت هذه األحداث مرتبطة ابلفرتة احملاسبية اليت أعدت

 .وقبل اتريخ اعتماد إدارة املؤسسة للقوائم املالية من انحية أخرىعنها القوائم املالية من انحية، 
 من املعروف حماسبيا أن اإليرادات تؤدي ابلضرورة إىل زايدة حقوق املالك، وتؤدي أيضا إما: مبدأ حتقق اإليراد

 الصورة سلع أوإىل زايدة األصول أو نقص االلتزامات أو كالمها .وهي مقابل ما أدته املؤسسة للغري من منافع يف 
 خدمات ووفقا هلذا املبدأ يتحقق اإليراد ابلبيع أي يف حلظة التبادل، أي انتقال السلع واخلدمات للعمالء، كما هو

 احلال يف املؤسسات التجارية والصناعية .وأن كان هناك نقاط قد تكون أكثر مالئمة لتحقق اإليراد ومن مث
 يف أنشطة املهن احلرة والزراعة واملعادن النفيسة االعرتاف به خبالف التبادل، كما هو احلال

 املطلب الرابع : انواع احملاسبة ودورهتا حماسبية
 : أنواع احملاسبة -أ

 :هدا ما قد يثري البعض مبعرفة انواع احملاسبة اليت تدرس يف جامعات ، نلقي نظرة من بعض انواع احملاسبة
 ريف احملاسبة ابهنا علم يستند اىل جمموعة من القواعد وما ذكرانه ابالساس يف تع :احملاسبة املالية -

 املبادئ لتسجيل و تبويب و تصنيف االحداث االقتصادية الخراج تقارير املالية ختدم الغراض اخرى
 فهى كلها ختص احملاسبة املالية و حىت املعايري الدولية للمحاسبة و حىت ابلتقسمية االخرى الفروض و

 الحملاسبة املالية ، هي خروج التقارير املالية على املشاريع لالستخدام من قبل املبادئ فهي كلها ختص
 .اطراف اخرى سواء اطراف داخلية او خارجية ، مبعىن صحيح احملاسبة تعترب اساس العمل احملاسيب

 املعلومات املالية املطلوبة من قبل االدارة هي عملية حتديد و قياس و حتليل الصال :احملاسبة االدارية -
 .للتخطيط و مراقبة و تقييم عمليات الشركة

 هي احملاسبة اليت هتتم بتكلفة الشئ املنتج من سلعة او خدمة و رحبية و حتديد :حماسبة التكاليف -
 تكاليف كل شيء معاجلتها و هي تعمل كما نرى ضمن احملاسبة املالية فهي اتخد معلومات من

 احملاسبة املالية للمحاولة لتحديد تكلفة شراء املنتج او معرفة و توضيح االحنرافات بني الفعلي و التقديري
 و هدا ما يدرس يف بعض اجلامعات كعناوين مثل حماسبة شركة االشخاص و :حماسبة الشركات -

 كات اسهم او كيفيةحماسبة شركة االموال و هدا النوع يشرح بعض العمليات اخلاصة ابلشركات مثل شر 
 .دخول و خروج شريك يف الشركات التضامنية و ايضا هبا القانون التجاري
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خيتص هذا النوع من احملاسبة بقياس الناتج الوطين و الدخل الوطين و مدى مسامهةكل قطاع  :احملاسبة الوطنية -
 .من القطاعات االقتصادية الوطنية يف هدا الناتج

 :احملاسبية مخس خطوات اساسية هيتتضمن الدورة  -ب
 .حتليل العمليات املالية -
 .التسجيل بدفرت اليومية -
 .الرتحيل لدفرت اليومية -
 .التلخيص و اعداد ميزان املراجعة -
 .اعداد القوائم املالية -
 :حتليل العمليات املالية :اخلطوة االوىل •

 سسة مثل شراء و بيع البضاعة االقرتاض من البنك وهناك العديد من االنشطة و العمليات اليت حتدث ابملؤ 
 .االنشطة عمليات املالية جيب ان يتم اتباهتا ابلدفاتر احملاسبية هدفع رواتب العاملني ، شراء االراضي ، تعترب هد

 كما ان هناك عمليات اخرى التعترب عمليات مالية و ابلتايل اليتم اثباهتا ابلدفاتر احملاسبية مثل التفاوض على
 .شراء معدات جديدة

 و هده يقودان اىل تعريف العملية املالية : و هو اهنا عبارة عن نشاط او حادثة ميكن قياسها بشكل نقدي و
 .حتدث تغيريا على عناصر املركز املايل

ان كل عملية مالية حباجة اىل حتليل فبعد ان يتم حتديد طبيعة العملية فيما ادا كانت مالية ام ال يسندللمحاسب 
مهمة اثباهتا ابلدفاتر احملاسبية و عملية التحليل هي عملية فهم و استيعاب العملية املالية و بيان ماحتدثه من اتثري 

 10امليزانية كوسيلة لتحليل العمليةعلى عناصر املركز املايل و تستخدم معدالة 
 اخلطوة الثانية :التسجيل بدفرت اليومية•

 هي الدفرت االجباري االول ، تسجل فيه كل العمليات احملاسبية حبسن حدوثها يوما بيوم هبدف احملافظة على
 .11البياانت يف ص ورهتا االصلية

 

 احملاسبية حبيث توفر للمؤسسة احلصول على سجل اترخيي لكلهي دفرت القيد االصلي للبياانت : اليومية
 1العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة و البياانت املتعلقة هبا

 :تظهر اليومية ابلشكل التايل : شكلها
 
 

                                                           
 .دهمش نعيم ،محمد ابو نصار و محمود الخاليلة ، مبادئ المحاسبة ، معهد الدراسات ، االردن10
 - 03 02ديوان المطبوعات الجامعية ، ص- 1999محمد بوتين ، المحاسبة العامة للمؤسسة ، طبعة ، 11
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 (منوذج عن يومية 1اجلدول رقم: )

 رقم احلساب  البيان  مديندائن

  
 اتريخ العملية

 العمليةتعريف املسند الذي وضعت به 
  

 

 125املصدر : ابراهيم االعمش ، احملاسبة العامة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،ص
تسجل فيه ارقام احلساابت اليت تتطرق اليها العمليات احملاسبية مع مراعاة اجلانباملدين و  : خانة رقم احلساب -

 .الدائن
و حساب املقدم مع اتريخ العملية و معرفة املستند الديوضعت فيه  دكر اسم احلساب االخد : خانة البيان -

 .العملية
 .األخذتسجل املبالغ املالية اخلاصة ابحلساب :خانة املدين -
 تسجل املبالغ املالية اخلاصة حبساب املقدم : خانة الدائن -

 :يتم التسجيل ابتباع:تسجيل العمليات يف اليومية
 املفرد عن طريق ختقيض صفحة من دفرت التاجر للمدينني( العمالء )و صفحة يطبق القيد: القيد املفرد -

 .)الدائنني ( املوردون
وجد القيد املزدوج على اساس مفهوم الثنائية يف احملاسبة و هي ان كل عملية حتدثتاثري على  : القيد املزدوج -

اساس هده الفكرة 12ف اخر و علىطريف و ابلتساوي و لكن التاثري يكون موجبا على طرف و سالبا على طر 
ميكن تسجيل العمليات يف الدفاتر احملاسبية و استخراج النتيجة خالل فرتة حماسبيةحمددة .و يطبق القيد املزدوج 

  :13بسبب ما يتمتع به من مزااي نذكر منها
 .حيقق الدقة احلسابية يف الدفاتر احملاسبية✓
 14من دول العامليتماشى مع التنظيمات احملاسبية يف كثري ✓
 اخلطوة الثالثة : ترحيل القيود اىل دفرت االستاذ•

 .15الرتحيل هو وسيلة لتبويب العمليات احملاسبية الظهار ااثرها على احلساابت املختلفة يف الوحدة االقتصادية
 تتجمع يف كليتضمن هذا الدفرت جمموعة من احلساابت اليت ظهرت يف دفرت اليومية حيث : تعريف دفرت االستاذ

                                                           
 .جيمس اكاستين ، جويل ليركل ، نظريات و سائل في في اصول المحاسبة ، سلسلة ملخصات سترم12
 48نعيم دهمش ، مرجع سبق ذكره، ص 13
 
 93ص- 2002عبد السميع الدسوقي ، اساسيات المحاسبة المالية ، دار وائل للنشر و الطباعة ، 14
 
 06ابراهيم االعمش ، المحاسبة العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ص 15
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 حساابت مجيع العمليات املالية املتعلقة به و هلذا يضم دفرت االستاذ مجيع حساابت املؤسسة قد يكون على شكل
 .بطاقات او دفرت جملد

 .(منوذج دفرت االستاذ 02اجلدول رقم : )

 املبلغ التعيني  التاريخ  املبلغ  التعيني  التاريخ 

 

 134،مرجع سبق ذكره ،صاملصدر: ابراهيم االعمش 
 

 :اخلطوات املتبعة يف عملية الرتحيل
 .يبحث عن احلساب اخلاص هبدا احلساب يف دفرت االستاذ1-
 .يثبت يف جانب املدين من احلساب0-
 .يكتب يف خانة التعيني يف اجلانب املدين الطرف الثاين من القيد3-

 16يكتب يف خانة التعيني يف اجلانب املدين الطرف االول من القيد. -4
 اخلطوة الرابعة : ترصيد احلساابت و اعداد ميزان املراجعة•

 يقصد برتصيد احلساابت اجباد الفرق بني املبالغ الظاهرة ابجلهة املدنية للحساب و مبالغ الظاهرة ابجلهة الدائنة
 .ون مدينا او دائنا او صفرللحساب. و رصيد اي حساب اما ان يك

 و يكون رصيد احلساب مدينا عندما تكون جمموع املبالغ املدينة تزيد عن جمموع املبالغ الدائنة ، و تكون دائمنة
 1عندما تكون جمموع املبالغ الدائنة

 :اعداد ميزان املراجعة
 هو وثيقة جتمع مجيع احلساابت ميزان مراجعة اداة لقياس التوازن احلسايب للتاكد من صحة التسجيل ابلدفاتر

 .املفتوحة بدفرت االستاذ
 :مرتبة حسب خمطط احملاسيب جديد جيب ام يكون

 .جمموع مبالغ مدينة = جمموع مبالغ الدائنة -
 جمم وع االرصدة املدينة = جمموع االرصدة الدائنة -
 17جمموع املبالغ يف ميزان املراجعة = جمموع اليومية. - 
 اخلطوة اخلامسة :اعداد القوائم املالية و احلساابت اخلتامية•

 و هي عبارة عن كشف او بيان على على جانبني : اجلانب االمين يتضمن :اعداد امليزانية العامة1-
 اوى اجلانبني و حتدد النتيجةارصدة االصول و اجلانب االيسر يتضمن ارصدة اخلصوم ، حيث يتس

                                                           
 66محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص 16
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 هو كشف االيرادات و املصاريف احملققة خالل الفرتة احملاسبية عن طريق اجراء :جدول حساب النتائج0-
 مقارنة بني املصاريف و االيرادات ميكن الوصول اىل حتديد نتائج اعمال مؤسسة و كدلك صايف الربح او

 

 االمجايل مث القيمة املضافة فنتيجة االستغالل او النتيجة خارج استغالل وخسارة مرورا بتحديد اهلامش 
 18اخريا النتيجة الصافية للفرتة احملاسبية

 اهلدف من جدول سيولة اخلزينة هو اعطاء مستعملي الكشوف املالية اساسا :جدول سيولة اخلزينة3-
 معلومات بشان استخدام هده السيولةلتقييم مدى قدرة الكيان على توليد االموال و نظائرها و كذلك 

 .املالية
 مفهومه يشكل جدول االموال اخلاصة حتليال للحركات اليت اجريت يف :جدول تغيري االموال اخلاصة4-

 .كل فصل من الفصول اليت تتشكل منها رؤوس االموال خاصة للكيان خالل السنة املالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 84محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ص 18
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 SCF احملاسيب املايلاملبحث الثاين :النظام 

 املتعلق ابلنظام احملاسيب املايل والقاضي إبلغاء العمل2554نوفمرب ،20بتاريخ 11-54بصدور القانون 
 أجل2009ابملخطط احملاسيب الوطين ودخول النظام احملاسيب املايل حيز التطبيق يف الفاتح من جانفي لسنة 

 قد حققت قفزة نوعية ابعتباره تغيريا حقيقيا يف الثقافة تكون اجلزائر2010بعدها إىل غاية الفاتح جانفي ، 
 .احملاسبية

 ولذلك سيتم من خالل هذا املبحث توضيح كل من مفهوم النظام احملاسيب املايل وأسباب ظهو ره، وكذا أهدافه
 .وطبيعته

 املطلب األول:تعريف النظام احملاسيب املايل خصائصها وأهدافها
 يتضمن2554نوفمرب ،20بتاريخ 11-54لقد جاء القانون رقم  :ملايلتعريف النظام احملاسيب ا1-

 وهو نظام لتنظيم املعلومة املالية حبيث يسمح47النظام احملاسيب املايل الصادر يف اجلريدة الرمسية العدد ، 
 بتخزين معطيات قاعدية، يتم تصنيفها، تقييمها، تسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن

 ة وممتلكات املؤسسة )شخص طبيعي أو معنوي( وجناعته ووضعية خزينته يف اية السنةالوضعية املالي
 .19املالية
 :20ظهر النظام احملاسيب املايل نتيجة عدة أسباب منها :أسباب ظهور النظام احملاسيب املايل•
 أسباب حماسبية -أ

 حمدودية املخطط احملاسيب الوطين
حماولة تكييف تقنية احملاسبة وجعلها أكثر مالئمة لرتمجة األحداث االقتصادية على مستوى املؤسسة فيشكل 

عددي وبصفة دوريةإجياد إطار حماسيب يستجيب للمعايري الدولية يف ظل اإلنفتاح على األسواق اخلارجية وحترير 
 .األسعاروإنشاء بورصة اجلزائر

 :ذ بعني االعتبار عدة معطياتاحلاجة إىل معلومة حماسبية أتخ
 .طرق التقييم احملاسيب، التكلفة التارخيية، التكلفة اجلارية -
توفري املعلومات غري املالية مثل املعطيات اخلاصة ابإلنتاج وعالقات املؤسسة وحتديد نتائج املؤسسةوتوزيع  -

 .األرابح
 .سسةتوفري املعلومات التقديرية إلعطاء بعد مستقبلي لنشاط املؤ  -

                                                           

 2-7-0املتضمن النظام احملاسيب املايل، 2554/11/20الصادر بتاريخ ،54-11القانون رقم ،19
 
bensaidam، معلومات مستخرجة من املوقع 20 ine.yolasite.com 2510/12/11مت التصفح بتاريخ 
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 :أسباب مالية -ب
احلاجة إىل معلومة حماسبية ومالية ذات نوعية تساعد على اختاذ القرارات الرشيدة على مستوى •

 .املؤسسةاالقتصادية وعلى مستوى املتعاملني معها
املاليةإعداد معايري إعطاء الثقة للمتعاملني مع القوائم املالية خاصة املقرضني واملستثمرين من خالل توحيد القوائم •

 حماسبية مستمدة من املعايري احملاسبية الدولية دف إعداد تقارير مالية متجانسة
 خصائص النظام احملاسيب املايل وأهدافها0-

 أوال:خصائص النظام احملاسيب املايل
 :21يتميز النظام احملاسيب املايل بعدة خصائص منها

 بصفة واضحة االتفاقيات واملبادئ األساسية للمحاسبة ويعرفوجود إطار فكري للمحاسبة الذي حيدد ❖
 .األصول واخلصوم ورؤوس األموال اخلاصة واألعباء واملنتجات

 مشل على كل العمليات من حيث قواعد التقييم وكيفية احلساب، مبا فيها تلك اليت مل يتعرض املخطط❖
 .ة، القرض اإلجيارياحملاسيب الوطين ملعاجلتها مثل العمليات ابلعملة األجنبي

 وصف حمتوى كل واحدة من القوائم املالية اليت ينبغي أن تقدمها املؤسسات وتقدميها طبقا لتلك املقرتحة❖
 .من قبل جلنة املعايري الدولية

 .إلزامية تقدمي حساابت مدجمة وحساابت منسقة للمؤسسات اخلاضعة لنفس سلطة القرار❖
 بتنظيم احملاسبة ،خاصة ما يتعلق مبسك احلساابت عن طريق أنظمة التكفل ابلقواعد العصرية املتعلقة❖

 .اإلعالم اآليل، املنتشرة حاليا دون تنظيم
 وضع نظام حماسبة مبسطة قائم على حماسبة اخلزينة ابلنسبة للمؤسسات الصغرية والتجار الصغارواحلرفيني❖
 .توسيع ابملقارنة مع املخطط احملاسيب الوطين ال التطبيق❖
 ا: طبيعة النظام احملاسيب املايلاثني

 :22تكمن طبيعة النظام احملاسيب املايل يف التعديالت اليت جاءت فيه واملتمثلة يف العناصر اآلتية
 إعطاء تعاريف ومفاهيم وبناء اإلطار التصوري للنظام اجلديد -
 حساابت التسيري وإيضاحاتحتديد طرائق التقييم ابلنسبة لعناصر األصول وعناصر اخلصوم وكذلك  -

 .خاصة ابملفاهيم

                                                           
لنيل شهادة ليسانس يف اقتصاد وتسيري املؤسسة ،جامعة اجلزائر  كتابة بوشايبابراهيم،مذكرةwww.golan.comمعلومات مستخرجة من21

 النظام احملاسيب املايل:بعنوان
 12ص 2510/51/21، يف اتريخ يف ظل املعايري احملاسبية الدولية

 
 نفس املرجع السابق22
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 .حتديد قواعد وميكانيزمات تسيري احلساابت -
 إعداد مناذج للقوائم املالية اخلتامية، واجلداول امللحقة، حتديد احلساابت ونظام ا موعات وكيفية تسيري -

 .احلساابت
 اثلث :أهداف النظام احملاسيب املايل

 :23ىل حتقيق أهداف عدة ميكن تلخيصها فيما يلييرمي النظام احملاسيب املايل إ
oتقريب املمارسة احملاسبية من املمارسات الدولية القائمة على املعايري احملاسبية الدولية. 
oإجياد حلول حماسبية للعمليات اليت مل يعاجلها املخطط احملاسيب الوطين . 
oمبا فيه جمال التطبيق، مستخدمي البياانت املالية، طبيعة وأهداف القوائم املالية، تعريف اإلطار املفاهيمي 

 .مبادئ احملاسبة واالتفاقيات القاعدية....اخل
 

oمتكني املؤسسات االقتصادية من تقدمي معلومات مالية ذات نوعية كاملة أكثر شفافية تسهل القواعد 
 .احملاسبية

oلى أساس السوقمتكني عملية تقييم املمتلكات ع. 
oاملسامهة يف منو ومردودية الوحدات عن طريق أفضل معرفة للميكانيزمااتإلقتصادية واحملاسبية اليت تشرتط 

 .نوعية وفعالية تسيريها
oاإلستجابةإلحتياجات اإلعالم املايل ملختلف املستعملني مستثمرين، األعضاء املستخدمني، مقرضني 

 .اخلدائنني، زابئن، مجهور،الدولة...
oختدم ترقية وتعليم احملاسبة والتسيري، يرتكز على أسس مشرتكة وكذلك لتكوين املهنيني املختصني األحرار 

 .أو اإلجراء حتت ضمان كبري حلركية الشغل يف الوظائف احملاسبية
 املطلب الثاين: اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل

 ابة على بعض القضااي غري املطروحة على مستوى املعايري املتاحة،يشكل اإلطار املفاهيمي وسيلة وأداة اإلج
 يتضمن هذا اإلطار جمال التطبيق، مستعملو القوائم املالية، أهداف القوائم املالية، املبادئ والقواعد األساسية

 .للمحاسبة
 طبيعي أو معنوي ملزمخيضع للرتتيبات اليت جاء ا النظام احملاسيب املايل كل شخص  : جمال التطبيق1-

 :24مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك احملاسبة كل من

                                                           
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة ،أطروحة دكتوراهالتوجيه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل وأثره عل مهنة التدقيقحواس صاحل، 23

 ص2554-2551اجلزائر، 
 
 2007نوفمرب25املؤرخ يف 47اجلريدة الرمسية، العدد ،24
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 .الشركات اخلاضعة للقانون التجاري -
 .التعاونيات -
 األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املنتجون لسلع واخلدمات التجارية وغري التجارية الذين ميارسون -

 .نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة
 .األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين وتنظيميكل  -
 كما ميكن للمؤسسات الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد القانوين أن -

 متسك حماسبة
 .مالية مبسطة -
 
 األساسية لنشر املعلومة إىل خمتلف املستعملنيمتثل القوائم املالية الوسيلة  :25مستعملو القوائم املالية-2

 سواء كانوا من داخل أو خارج املؤسسة ومن أهم مستخدمي هذه التقارير: املسريون، اهليئات املكلفة
 ابإلدارة والرقابة، وخمتلف املصاحل الداخلية للمؤسسة، ممويل املؤسسة، اإلدارة واهليئات ذات السلطة

 الضرائب اهليئة الوطنية لإلحصاء والتخطيط(... املتعاملني اآلخرين مع املؤسسةالتشريعية والرقابة )إدارة 
 .كمؤسسات التأمني، األجراء، املوردون والزابئن،كل اهليئات املهتمة مبا فيهم اجلمهور العام

 :أهداف القوائم املالية3-
 والتغري يف الوضع املايل هتدف البياانت املالية إىل تقدمي معلومات عن الوضع املايل ونتائج األعمال

 .للمؤسسة تفيد العديد من الفئات اليت تستخدمها يف إختاذ القرارات االقتصادية
 تظهر البياانت املالية أيضا نتائج تقييم كفاءة اإلدارة يف القيام بواجباهتا وتساعد يف حماسبتها عن

 تقييم كفاءة اإلدارة وحماسبتها إىل إختاذاملوارد املؤمتنة عليها، ويهدف املستخدمون الذين يرغبون يف 
 قرارات اقتصاديه قد تشتمل على سبيل املثال على قرارات لإلحتفاظ ابستثماراهتا يف املؤسسة أو بيعها أو

 .ما إذا كان من الضروري تغيري اإلدارة إذا كان هناك التنبؤ خبطر اإلفالس يف املستقبل
 :املبادئ والقواعد احملاسبية املايل4-

 مبادئ احملاسبة املايل -أ
 :26هناك مبادئ أساسية جيب التقيد ا عند حتضري القوائم املالية حسب النظام احملاسيب املايل، هي

 :احملاسبة اباللتزام❖
 تشرتط القوائم املالية املعدة وفق هذا املبدأ أن تسجل العمليات واألحداث دون إنتظار وقت التسديد أو القبض

                                                           
 15ص2008ول، الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر، ،  ، اجلزء األحماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبيةشعيب شنوف، 25
 
 15-11املرجع السابق، ص ص 26
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 .النقدي
 إستمرارية االستغالل❖

 يتم إعداد القوائم املالية انطالقا من فرضيتني األوىل أن النشاط يعترب مستمرا والثانية املؤسسة ال تنوي إيقاف
 النشاط أو ختفيضه بصفة معتربة خالل املستقبل ابإلضافة إىل احملاسبة اباللتزام واستمرارية اإلستغالل يوجد جمموعة

 .ثبتها النظام احملاسيب منها من املبادئ األخرى اليت
 بناءا على هذا املبدأ فإن العناصر اليت قيمتها صغرية ال ينبغي أن تستغرق كثريا مناألمهية النسبية ❖

 .اجلهد وإمنا معاجلتها أبكثر األساليب مالئمة اقتصادا
 .يقوم هذا املبدأ على أساس تسجيل اخلسائر احملتملةاحليطة واحلذر ❖
 يعرب هذا املبدأ على أن طرق التسجيل والتقييم احملاسبية اثبتة منة الطرق احملاسبية ثبات وإستمراري❖

 .دورة إىل أخرى
 يقر مبدأ التكلفة التارخيية تسجيل األحداث اإلقتصادية بتكلفة شراءها أو تكلفةالتكلفة التارخيية ❖

 .إنتاجها
 و بني اإليرادات واألعباء، جيب أنينبغي عدم املقاصة بني عناصر األصول واخلصوم أعدم املقاصة ❖

 .تسجل بصفة منفصلة
 .يشرتط توازن احلساابت ابلنسبة لكل عمليةالقيد املزدوج ❖
 يقر هذا املبدأ أنه ينبغي التعامل مع األحداثتغليب الواقع االقتصادي على املظهر القانوين ❖

 خالل هذا املبدأ ميكن تسجيل قرضاالقتصادية حسب الواقع املايل وليس حسب الظاهر القانوين فمن 
 .اإلجيار ضمن عناصر امليزانية

 كما يتطلب توفريتطابق امليزانية االفتتاحية لدورة مالية مع امليزانية اخلتامية للدورة السابقة ❖
 اخلصائص النوعية للمعلومة يف اإلطار التصوري للمعايري احملاسبية الدولية وهي املالئمة، املوثوقية، سهولة

 .فهم، القابلية للمقارنةال
 :27للمحاسبة جمموعة من القواعد منها :القواعد األساسية للمحاسبة- ب
 كل العمليات تقاس ابلعملة الوطنية وحتول العمليات املدونة ابلعملة األجنبية إىل العملة الوطنية حسب -

 .املعايري احملاسبية
 .للمراقبة واملراجع الداخلية واخلارجيةينبغي أن تكون داخل كل مؤسسة دليل عمل  -
 .عناصر األصول ينبغي أن ختضع للجرد الدائم على األقل مرة يف السنة ابلكمية والقيمة -

                                                           
، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة النظام احملاسيب املايل بني اإلستجابةللمعيري الدولية ومتطلبات التطبيقرفيق يوسفي، 27

 11-11ص ص 2515-2511تبسة ، املاجستري،ختصصمحاسبة،كلية العلوماالقتصادية وعلوم التسيري، جامعة
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 .كل تسجيل حماسيب جيب أن يتم إنطالقا من واثئق مؤرخة ومكتوبة -
 .دليل أعمال اية الدورة جيب أن يكون موثق بصفة واضحة يف كل مؤسسة -
 .جيب أن تقوم إبعداد دفرت اليومية، دفرت األستاذ، دفرت اجلرد كل مؤسسة -
 .يسجل يف دفرت اليومية حركة األصول، اخلصوم، املنتجات، األعباء، ومنتجات املؤسسة -
 سنوات على األقل10كل الدفاتر احملاسبية اليت يتم إعدادها والواثئق املتعلقة ا جيب أن حتتفظ ا ملدة  -
لدفاتر احملاسبية رئيس احملكمة أين يوجد املقر االجتماعي للمؤسسة ومتسك هذهالدفاتر دون يوقع ويؤشر على ا -

 .ترك بياض أو أي تغيري أو نقل يف اهلوامش
 .ينص النظام احملاسيب املايل على مسك احملاسبة يدواي أو عن طريق أنظمة اإلعالم اآليل -
 .لمؤسسة وجناعته وكل تغيري حيدث على احلالية املاليةجيب أن تعرض الكشوف احملاسبية الوضعية املالية ل -
 .تضبط الكشوف احملاسبية حتت إشراف املسؤولني خالل مدة ال تتجاوز األربعة أشهر من اترخياإلقفال -
 .كما جيب أن تتوفر يف الكشوف احملاسبية معلومات تسمح إبجراء مقارنة مع الدورة احملاسبية السابقة -
 .سسات فرعية جيب أن تنشر الكشوف احملاسبية املدجمة للمؤسسة األم ككل سنوايكل مؤسسة هلا مؤ  -
ال يتم أي تغيري يف الطرائق احملاسبية إال إذا فرض يف إطار تنظيم جديد أو إذاكان يهدف إىل حتسيننوعية  -

 .الكشوف املالية
ت يف الطرائق احملاسبيةوغري جيب أن تتضمن املالحق إيضاحات يف شكل مقارنة عددية وتشمل كل التعديال -

 .ذلك من التوضيحات واليت من خالهلا ميكن قراءة القوائم املالية بشكل يسمح مبقارنة دورة حماسبيةأبخرى
 تتكون قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب، من املبادئ العامة والقواعد :قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب5-

 والتقييم للعمليات العادية واخلاصة، وفيما خيص تقييم وتسجيل التثبيتات سيتم دراستها يفاخلاصة ابلتسجيل 
 .الفصل الالحق

 تتمثل يف املبادئ األساسية للتسجيل احملاسيب وقواعد :املبادئ والقواعد العامة للتسجيل والتقييم1-5
 التقييم لعناصر القوائم املالية

 هي نفس القواعد املنصوص عليها يف املعايري :لنواتج واألعباءشروط تسجيل األصول،اخلصوم، ا1-1-0
 :28الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية واملتمثلة يف

 .تسجيل املبادالت -
 .غياب التسجيل احملاسيب ال ميكن تربيره أو تعديله أبي معلومة أخرى ال مكتوبة وال مرقمة -
 جلب للمؤسسة مزااي اقتصادية مستقبلية ويتم تقييمه بصفةيسجل األصل يف امليزانية إذاكان من املمكن  -

                                                           
 2515، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر اثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على النظام اجلبائي اجلزائري، رسالة ماجيسرتبوسبعينتسعديت، 28
 11-45ص ص 2551،
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 .مدققة
 يسجل اخلصم يف امليزانية إذاكان من احملتمل أن يسدد االلتزام الذي ميثله اخلصم ينتج عنه خسارة مزااي -

 .اقتصادية مستقبلية للمؤسسة وإذاكان مبلغ هذا التسديد ميكن تقييمه بصفة مدققة
 حساب النتيجة إذا حدث زايدة يف املزااي االقتصادية املستقبلية واملتعلقة ابلزايدة يفيسجل اإليراد يف  -

 .األصول أو نقص يف اخلصوم وإذاكان من املمكن تقييمه بصفة صادقة
 تسجل التكلفة يف حساب النتيجة إذا حدث نقص يف املزااي االقتصادية املستقبلية املتعلقة بنقص يف -

 خلصوماألصول أو زايدة يف ا
 تقييم العناصر املقيدة يف احلساابت ،كقاعدة عامة،على أساس التكلفة :29القواعد العامة للتقييم5-1-0

 .التارخيية
 تتألف التكلفة التارخيية للسلع واملمتلكات املقيدة يف أصول امليزانية عند إدراجها يف احلساابت ،عقب خصم

 والتنزيالت يف السعر وغري ذلك من العناصر املماثلة حسب الرسوم القابلة لالسرتجاع ،والتخفيضات التجارية
 :األيت
 .ابلنسبة إىل السلع واملمتلكات املكتسبة مبقابل مايل، من تكلفة الشراء -
 .ابلنسبة إىل السلع واملمتلكات املكتسبة كإسهام عيين ،من قيمة اإلسهام -
 ، تسجل األصول غري املشا ة ابلقيمة احلقيقيةابلنسبة إىل السلع واملمتلكات املكتسبة عن طريق التبادل -

 .لألصول املستلمة،وتسجل األصول املشا ة ابلقيمة احملاسبية لألصول املقدمة للمبادلة
 .ابلنسبة إىل السلع واملمتلكات املكتسبة جماان، من القيمة احلقيقية يف اتريخ دخوهلا -
 .تنتجها املؤسسة من كلفة اإلنتاجابلنسبة إىل السلع واملمتلكات أو اخلدمات اليت  -

 تقييم القيمة القابلة للتحصيل ألي أصل من األصول املالية أبعلى قيمة بني مثن البيع الصايف والقيمة النفعية
 .تثبت خسارة قيمة أي أصل ابخنفاض األصل املذكور وإبدراج عبء يف احلساابت

 لقواعد العامة وختص بعض عناصر امليزانيةهي قواعد تكمل االقواعد اخلاصة ابلتقييم والتسجيل 0-5
 :وحساب النتائج ، وميكن اجيازها فيما يلي

 طبقا ملبدأ احليطة واحلذر، تقيم املخزانت أبقل تكلفة وقيمة اإلجنازاملخزانت واملستحقات 1-0-5
 .الصافية ،وقيمة اإلنتاج الصافية هي سعر البيع املقدر بعد طرح تكلفة اإلمتام والتسويق

 خسارة قيمة املخزانت كعبء يف حساب النتيجة عندما تكون تكلفة املخزون أكثر من القيمة الصافية تسجل
 إلجناز هذا املخزون ،وعند خروجها من املخزن، تقيم املخزوانت إما بطريقة ما دخل أوال خارج أوال وإما ابلتكلفة

 .الوسطية املرجحة للشراء أو اإلنتاج
                                                           

 4-1ص ص 2008 :،  (النظام احملاسيب املايل،) اجلزائر29
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 مؤونة األعباء هو خصم مايل يكون إستحقاقه أو مبلغه غري مؤكد ،وتسجلر مؤونة األعباء واملخاط0-0-5
 :املؤوانت حماسبيا عندما

 .تكون للوحدة إلتزام مايل قانوين أو ضمين انتج عن حدث ماضي -
 .تكون من احملتمل خروج موارد تعترب ضرورية لتسديد هذا اإللتزام -
 .ميكن تقدير مبلغ االلتزام بصفة موثوق فيها -

 يتم تقييم القروض واخلصوم املالية األخرى أصال حسب تكلفتهاالقروض واخلصوم املالية األخرى 3-0-5
 .واليت متثل القيمة العادلة للمقابل الصايف املستلم بعد خصم التكاليف التابعة املستحقة عند تنفيذها

 املطلب الثالث: عرض القوائم املالية
 يتم إعدادها حسب النظام احملاسيب املايل من امليزانية، حساب النتائج، جدول تغرياتتتشكل القوائم املالية اليت 

 30رؤوس األموال اخلاصة،جدول تدفقات اخلزينة وامللحق
 تتضمن العناصر املرتبطة بتقييم الوضعية املالية للمؤسسة،تقدم امليزانية موجودات وإلتزامات :امليزانية1-

 الن منفصالن عن بعضهما البعض، تضم معطيات السنة املاليةاملؤسسة يف شكل واحد أو يف شك
 اجلارية واألرصدة اخلاصة ابلسنة املالية املاضية. حيث أن امليزانية تضم عناصر األصول واخلصوم، وجيب

 أن تعرض امليزانية على أساس الزمن أي أصول متداولة وغري متداولة وكذلك خصوم متداولة وغري
 .31متداولة

 ة للبنوك واملؤسسات املصرفية املماثلة جتمع بني األصول واخلصوم حسب الطبيعة، وتعرض حسبأما ابلنسب
 .درجة السيولة واالستحقاق

 وال ميكن تعديل عناصر امليزانية إال على أساس قانوين أو تعاقدي أو احتمال حتقيق عناصر األصول واخلصوم
 .يف آن واحد

جدول حساابت النتائج هو جدول تلخيص لألعباء والنواتج اليت حققتهااملؤسسة 32جدول حساب النتائج -0
خال الدورة، يربز النتيجة الصافية للدورة سواء كانت رحبا أو خسارة، وذلك ابلفرق بني قيمتياألعباء والنواتج، كما 

 .ضافة،والفائض اخلام لالستغالليسمح كذلك بتحديد ا اميع الرئيسية للتسيري املتمثلة يف اهلامش اإلمجايل،القيمةامل

                                                           
 51-15ره ص مرجع سبق ذك11 -54القانون رقم ،30
 

، دار االوراق الزرقاء، اجلزائر، ، حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب املايللعشيشي مجال، 31
 16ص2010

 
، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل مدى فعالية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةسعيداين حممد السعيد، 32

 11-71ص ص 2013 -2517شهادة املاجستري،كليةالعلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،ختصصمحاسبة،جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، 
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يتضمن التغريات اليت حتدث يف عناصر امليزانية وحساابت النتائج ،يتم عرضجدول  :جدول تدفقات اخلزينة3-
تدفقات اخلزينة دف متكني املؤسسة من تقييم قدر ا على التحكم يف تسيري اخلزينة وما يعادهلاأثناء الدورة احملاسبية 

 :ويتضمنما يلي
 (.ة التشغيلية )وظيفة االستغاللاألنشط✓
 (.األنشطة االستثمارية )وظيفة االستغالل✓
 (.األنشطة التمويلية )وظيفة التمويل✓

 .ميكن تقدمي وعرض جدول تدفقات اخلزينة إما بطريقة مباشرة أو طريقة غري مباشرة
 ة رأس املال خالليقدم جدول تغريات رأس املال حالة حتليلية حلركجدول تغيريات األموال اخلاصة 4-

 :الدورة احملاسبية وميكن عرض وتقدمي أهم العناصر اليت يتضمنها هذا اجلدول
 .النتيجة الصافية -
 (.حركة رأس املال )زايدة ،نقصان ،اسرتجاع -
 (مكافآت رأس املال )توزيع احلصص -
 .نواتج وأعباء سجلت مباشرة يف رأس املال -
 .احملاسبية أو تصحيح أخطاؤها أثر مباشر على رأس املالتغريات يف الطرائق  -
 يفرض النظام احملاسيب املايل مدونة )قائمة( حساابت إجبارية ميكنها املساعدة يف :مدونة احلساابت•

 إعتماد معلومة مالية مطابقة للمعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية، قريبة من مدونة املخطط احملاسيب
 33فرنسي، وقريبة أيضا من مدونة املخطط احملاسيب الوطين للمحاسبةالعام ال

 يتم جتميع حساابت النظام احملاسيب املايل يف أصناف،حبيث مييز بني أصناف حساابت الوضعية وأصناف
 الوضعية،كاآليت: حساابتحساابت التسيري،فالعمليات املتعلقة ابمليزانية موزعة على مخسة أصناف من حساابت 
 .رؤوس األموال،حساابت املخزانت وما هو قيد اإلجناز،حساابت الغري واحلساابت املالية

 :أما العمليات املتعلقة حبساب النتائج فتوزع على صنفني من حساابت التسيري،كاآليت
 .الصنف السادس:حساابت األعباء -
 .الصنف السابع:حساابت النواتج -

 م التغريات اليت تطرأ على مدونة املخطط الوطين للمحاسبة، نتيجة اعتماد مدونة حساابتويف ما يلي أه
 :النظام احملاسيب املايل

 كل حساابت الغري يف الصنف الرابع، حبيث ميكن أن تكون مدينة أو دائنة ،بعدما كان املخطط الوطين -
 .للحساابت الدائنةللمحاسبة خيصص الصنف الرابع للحساابت املدينة والصنف اخلامس 

                                                           
 15بوسبعينتسعديت، مرجع سبق ذكره، ص33
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 يف املخطط الوطين للمحاسبة( حتول إىل الصنف اخلامس48األموال اجلاهزة )احلساب رقم  -
 مبيعات البضائع45 "يتم إلغاء التمييز بني مبيعات البضائع واإلنتاج املباع، ويسجالن يف احلساب رقم  -

 .مهما كانت طبيعتها واملنتجات املصنعة، وأداء اخلدمات "،الذي تسجل فيه كل املبيعات
 يتم ختصيصهما ألعباء عمليتيه أخرى،ونواتج عمليتيه أخرى ،على75واحلساب رقم 65احلساب رقم  -

 .الرتتيب
 خارج النتيجة76والنواتج املالية يف احلساب رقم ، 66األعباء املالية يتم وضعها يف احلساب رقم ،  -

 (.العمليتيه )يتم بواسطتهما حساب النتيجة املالية
 على ترتيب14-44األعباء اإلستثنائية والنواتج اإلستثنائية ،يتم وضعهما يف احلسابني  -
املخصصات )اإلهتالكات، املؤوانت واخلسائر يف القيمة( واإلسرتجعات )على اخلسائر يف القيمةواملؤانت(  -

 على ترتيب11-41خصص هلما احلسابني 
 ."الضرائب على النتائجوماشبه11 "يتم تسجيل الضريبة على أرابح الشركات حماسبيا يف احلساب رقم -
 إلغاء حتويل تكاليف اإلنتاج وحتويل تكاليف االستغالل، حبيث يتم حتميل مباشرة القيود احملاسبية اخلاصة -

 .ابلتحويل يف األطراف املدينة والدائنة للحساابت املعنية
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 : خالصة الفصل
 من خالل عرضنا هلذا الفصل والذي كان يتمحور حول حماولة اإلملام بعناصر اإلطار العام للمحاسبة والنظام

 :احملاسيب املايل اجلديد وإختاذ القرار احملاسيب تبني لنا ما يلي
 واملمارسات احملاسبية السابقة ويؤثر على الوظيفة املاليةإن تطبيق نظام حماسيب مايل سيؤدي إىل التغري يف العادات 

 واحملاسبية يف املؤسسات بسبب غياب التكوين والتدريب على النظام احملاسيب اجلديد إال أنه من انحية أخرى فال
 نوع منميكن أن يعطي النظام املايل احملاسيب مثاره وهو يطبق يف مؤسسات تفتقر إىل كوادر بشرية خمتصة يف هذا ال

 .احملاسبة
 ومؤهلة لتطبيق هذا النظام والسيما افتقارها إىل مسريين يعطون األمهية البالغة من شفافية ودقة واإلفصاح عن

 املعلومات احملاسبية املقدمة، ابإلضافة إىل نقص وقد يكون انعدام يف بعض املؤسسات لوسائل تكنولوجيا
 .املعلومات واالتصال احلديثة
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 املبحث األول : إتخاذ القرارات

إنساني مركب، وتبدأ عملية اتخاذ القرارات بشعور من الشك وعدم التأكد إن اتخاذ القرارات هو نشاط 

منجانب متخذ القرار حول ما يجب عمله حيال مشكلة ما، وتنتهي باختيار أحد الحلول التي يتوقع أن تزيل 

 .حالةالشك وعدم التأكد، وبذلك تساعد في الوصول إلى حل للمشكلة املطروحة

القرارات بأنها قلب اإلدارة، كما يوصف املدير بأنه متخذ قرارات، وأن قدرته على وتوصف عملية اتخاذ 

اتخاذالقرارات وحقه في ذلك هو الذي يميزه عن غيره من أعضاء التنظيم اإلداري، ومن هنا فإن عملية 

فاءة اتخاذ القراراتهي محور العملية اإلدارية وأن النجاح الذي تحققه أية منظمة يتوقف على قدرة وك

 .قيادتها على اتخاذالقرارات املناسبة

حيث يرى أن نجاح اإلدارة في مهامها يعتمد على التزامها بتطبيق كافة خطوات عملية اتخاذ القرارات 

بشكل علميودقيق، وهذا يسهل عليها عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة وكذلك مواجهة الحاالت 

 .34ناسب مع أهداف الجهة متخذة القرارالطارئة واستغالاللفرص املتاحة بشكل يت

 املطلب األول: مفهوم عملية اتخاذ القرارات

تشير عملية اتخاذ القرارات إلى عملية االختيار التي يتم بموجبها اتخاذ القرار اختيار وتبني حل معين 

متخذ القرار ملشكلة ما منبين عدد من الحلول البديلة، وتتم عملية االختيار هذه استنادا إلى هدف يبغي 

تحقيقه، ضمن قيودوشروط محددة وتحت تأثير عوامل متباينة وضغوط مختلفة المر الذي يجعلها 

عملية صعبة ومحفوفةبالخطار، وتستوجب الدقة والحذر في اختيار املؤشرات الكمية والكيفية لهداف 

 .35القرار وقيوده وقواعد صنعهوسبل تنفيذه

ناك سلسلة أو خطوات متتابعة أو عناصر والتي يمكن أن تؤدي إلى وأشار أن لفظ" عملية "يعني إن ه

نتيجةمعينة أو تحقيق هدف معين .وتعتبر عملية اتخاذ القرارات بمثابة سلسلة من الخطوات التي يجب 

إتباعها بمايسهل اتخاذ قرار معين .وعلى الرغم من وجود مداخل مختلفة التخاذ القرارات فان النمط 

 :ثالثة خطوات رئيسية وهيالعام يشتمل على

 التعرف على املشكلة•

 تحديد البدائل املتاحة•

 تقييم البدائل املتاحة لتحديد البديل الفضل•

 
ويمكن أن يضاف إلى هذه القائمة أي عدد آخر من الخطوات التي قد يرى متخذ القرارات أهميتها للوصول 

 .إلىقرار سليم من وجهة نظره

                                                           
م دور المعلومات المحاسبية المنشورة في التنبؤ بأسعار األسهم في بورصة األوراق المالية في 2003أبو حشيش،خليل، 34

 5المملكة األردنيةالهاشمية دراسة تطبيقية،مجلة ص

 55م، نظم المعلومات المحاسبة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ص2002الدهراوي، كمال، محمد، سمير، 35
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القرار هي لب وظيفة املدير، حيث إننا نجد أن التخطيط والتنظيم وإدارة الفراد ويرى أن عملية اتخاذ 

والقيادةوالرقابة هي الوظائف الرئيسية لإلدارة نجد كال منها يتصل بوضوح بالقرارات وذلك لتنفيذ الخطة 

 .ووضعالهداف

مجموعة من البدائل "أو هي أما فيرى أن عملية اتخاذ القرارات هي" عملية اختيار البديل الفضل من بين 

 .""عبارةعن تصرف أو مجموعة من التصرفات يتم اختيارها من بين عدد من البدائل املمكنة

وقد استنتج الباحث تعريف شامل ) تم ذكره في املبحث السابق( لعملية اتخاذ القرارات بأنها" الطريقة 

توفير املعلومات الكافية وإيجاد البدائل املنظمةملواجهة املواقف واملشكالت في أثناء العمل عن طريق 

املناسبة، واختيارالبديل الكثر مناسبة من بينها، في سبيل تحقيق الهدف املرغوب حسب املوقف 

 ."36وظروفه

 املطلب الثاني : مراحل اتخاذ القرارات

لى حيز تمر عملية صنع القرارات بمراحل متعددة ومتتالية، تبدأ من لحظة بروز املشكلة اإلدارية إ

االهتمام،وتنتهي باختيار الحل الفضل ووضعه موضع التطبيق وتقييم نتائجه، عن طريق املعلومات 

من أوائل من قسم عملية صنع القرارات إلى مراحل أو Simonاملرتدة وتصحيحه فيحال الضرورة، ويعتبر 

 :أنشطة، فقد قسم عمليةصنع القرارات إلى املراحل التالية

 الستطالع وجمع املعلوماتمرحلة البحث وا -

 مرحلة التصميم، وهي عملية البحث عن بدائل مختلفة -

 مرحلة االختيار، أي اختيار بديل معين من البدائل التي سبق التوصل إليها في مرحلة التصميم -

 ولكن هذه الخطوات الثالثة ال تغطي في الحقيقة عملية اتخاذ القرار بكاملها، ولكي تكون كذلك

 .تمر بمراحل عديدة ينبغي أن

لكن اختلف معه حيث افترض أن عملية اتخاذ القرار تتضمن أربع خطوات هي : تحديد املشكلة، تنمية 

البدائل،تحليل البدائل، اتخاذ القرار النهائي، واتفق معه في ذلك أما) عسكر أضاف خطوة خامسة وهي 

 .تنفيذ القرار

ي تمر بها عملية اتخاذ القرارات إلى محيط املنظمة الداخلي ويرجع هذا التباين في تحديد عدد الخطوات الت

أوالخارجي أو االثنين معا .وعلى الرغم من تعدد اآلراء التي تطرح عند البحث في مراحل وخطوات عملية 

اتخاذالقرارات اإلدارية فان هناك شبه اتفاق حول طبيعة النشاطات واملهام التي تتطلبها العملية من حيث 

 .العموم

 
ويرى الباحث عموما أن عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ينبغي إن تمر بعدة مراحل وخطوات منطقية تهدف 

                                                           
الرقابة، -اتخاذ القرارات  -المحاسبة اإلدارية مع التركيز على التكاليف لغايات التخطيطم، 1993السعايدة، منصور، 36

 15الطبعة األولى، مؤسسة رامللتكنولوجيا والكمبيوتر، مؤتة، الكرك ص
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فيالنهاية إلى الوصول إلى القرارات الصائبة التي يمكن أن تعالج املشكالت القائمة بالكفاءة املطلوبة وهذه 

 :املراحلنجملها فيما يلي

 لية إتخاذ القرارات تتمثل في إدراك أو تحسس اإلدارة بوجودالخطوة الولى في عم :تحديد املشكلة 1-

 مشكلة ما، واملشكلة هي " :إنحراف أو عدم توازن بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون ."أي أنها عبارة

 عن الخلل الذي يتواجد نتيجة إختالف الحالة القائمة عن الحالة املرغوب في وجودها .وعند تحديد

 عمق في دراستها ملعرفة جوهر املشكلة الحقيقي، وليس العراض الظاهرة التي توحياملشكلة يجب الت

 على أنها املشكلة الرئيسية، وعلى متخذ القرار أن يكتسب الخبرة والدراية الالزمتين لترتيب هذه رةلإلدا

 ه مناملشاكل بحسب الولوية من ناحية، ولتحديد نوعية املشاكل التي تعترض سير العمل في منظمت

 .ناحية أخرى 

 إذا تم إنجاز الخطوة السابقة بنجاح أمكن تحديد بدائل الحلول أو القرارات التي :تحديد البدائل 2-

 يمكن اتخاذها، ذلك أن التشخيص السليم يحدد املشكلة ويحصرها في نطاق واضح. وفي هذه املرحلة

يشترط وجود بديلين على القل لن يتم التعرف على البدائل املمكنة واملتوافرة ملعالجة املشكلة و 

اختياربديل واحد بسبب أنه الوحيد ال يمثل اتخاذ قرار، ويمكن تسهيل عملية تقديم البدائل من 

خالالستخدام أسلوب يشجع على تقديم أكبر عدد من الفكار الجديدة ويشترط في الحل البديل أن تكون 

 .37ارد وإلمكانات املتاحةلهرةالقد على حل املشكلة .وأن يكون في حدود املو 

 بعد أن تم تحديد البدائل، يبدأ متخذ القرار بمقارنة هذه البدائل من : (تقييم البدائل )املفاضلة3-

 حيث مزاياها وعيوبها ومساهمتها في تحقيق الهدف وحل املشكلة، ومن حيث مالءمتها للظروف البيئية

وتعتبر مرحلة تقييم البدائل بطبيعتها عملية التنبؤ باملستقبل، الن املزايا والعيوب  املحيطة باملنظمة .

التظهر إال في املستقبل ويرى البعض أن هناك معوقات تمنع أو تحد من التعرف على نتائج كل بديل 

ذه واهمهذه املعوقات هو نقص املعلومات، وطول الوقت وتعلق النتائج باملستقبل وعملية التقييم ه

يجبأن تعتمد على مجموعة من املعايير ) التكلفة، الوقت، درجة املخاطرة، الربح املتوقع( املرتبطة 

بالهدافاملحددة بشكل مسبق .كما يجب على متخذ القرار أن يراعي عند إجراء عملية التقييم واملفاضلة 

 .بينالبدائل املتغيرات البيئية، الداخلية منها والخارجية

 
وهو ذلك البديل الذي يحقق املعيار املحدد، أو يحقق الهدف املطلوب  : بديل األفضلاختيار ال4-

انجازهوتعتبر تلك الخطوة من أدق وأهم خطوات اتخاذ القرار اإلداري، فالبديل املختار يجب أن يتم في 

 :تاليةضوءالظروف واإلمكانيات الفعلية املتاحة، وترجع صعوبة اختيار البديل المثل لالعتبارات ال

 تأثر عملية االختيار بالعديد من العوامل بعضها شخص ي يرتبط بشخصية وهدف متخذ القرار1.

                                                           
اإلسكندرية م، تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية، الدار الجامعية للنشر، 1997الصبان، سمير، جمعة، إسماعيل، 37

 51ص 
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 واملتأثرين به، وبعضها موضوعي يرتبط بتطبيق أسلوب البحث العلمي، وبعضها بيئي نابع من

 .38الخصائص البيئية املحيطة بموضوع اتخاذ القرار

علقة بكل بديل لدراستها وتحليلها بغرض تقييم كل بديل في ضرورة توافر البيانات واملعلومات املت2.

 .ضوءمزاياه وعيوبه واحتماالته

 البد من مراعاة املتغيرات اإليجابية والسلبية الناتجة عن تطبيق كل بديل وأثرها على أهداف املنظمة3.

 .وبيئة القرار الخارجية

، وما هي القرارات الخرى الواجب مدى التوافق والتعارض بين كل بديل وما يسبقه من قرارات4.

 .اتخاذهافي حالة اختياره

وتعني أن تضع البديل الذي وقع عليه االختيار موضع التنفيذ ويتطلب نجاح تلك  : اتخاذ القرار5-

 :املرحلةمراعاة ما يلي

 وعالقتهالتأكد من وضوح مضمون القرار وأهدافه وتعريف كل منفذ بواجباته ومسئولياته وسلطاته  -

 .باآلخرين ودوره ومكانه في تنفيذ القرار

 التأكد من أن التنظيم اإلداري باملنظمة جيد وقادر على القيام بمسئولية التنفيذ وتتوافر لديه  -

 إمكانيات االتصال

 توفير املستلزمات املادية الالزمة، وقد يتطلب ذلك صدور عدد من القرارات الفرعية إلى جانب توفير -

 .نيات البشرية بالتعيين والتدريب أو النقل، بحيث تتوافر للمنظمة الكفاءة الفعالةاإلمكا

ترتيب مراحل وإجراءات التنفيذ طبقا لتتابعها وأولوياتها، بحيث ال يبدأ في مرحلة إال بعد تنفيذ  -

 .املرحلةالسابقة لها

 ائج، والتي يمكن بها قياس نتائجأن توضع املعايير واملقاييس الالزمة من حيث التكاليف والوقت والنت -

 .التنفيذ

 متابعة تنفيذ القرار : ويتم في هذه املرحلة وضع خطة لتنفيذ الحل الذي تم اختياره من قبل متخذ6-

 القرار، كما يتم تحديد الوقت الذي سيستغرقه تنفيذ الحل، ومراحل التنفيذ والعاملين الذين تم

 واحد منهم والطريقة التي سيتم بها تطبيق الحل والوسائل التيتكليفهم بالتنفيذ، وتحديد مسئولية كل 

 يمكن استعمالها ملراقبة التنفيذ واملعايير التي تقيس درجة نجاحه، باإلضافة إلى مراعاة ما قد يستجد

 من مشكالت أثناء الحل ووضع خطة مناسبة ملواجهتها وعالجها والشكل التالي يوضح خطوات اتخاذ

 القرار اإلداري 

 خطوات اتخاذ القرار اإلداري 11ل رقم شك

 

                                                           
 03-01م، اإلدارة المفاهيم والممارسات، الطبعة األولى،غزة. ص 2003الفرا، ماجد وآخرون، 38
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 املطلب الثالث : تحليل القرارات

إن عملية تحليل القرارات تتطلب وضعها بشكل معين يسهل عملية تحليلها، ويعتمد اختيار الشكل 

الختياره، ومن املناسبلصياغة أو تمثيل القرار على طبيعة القرار أو حجمه ومدى توافر املعلومات :الالزمة 

 .39أهمالساليب املستخدمة بهذا املجال

 مصفوفة القرارات1.

 شجرة القرارات2.

.Iتتكون مصفوفة القرارات غالبا من أربعة أجزاء رئيسية هي : مصفوفة القرارات: 

 تمثل الظروف املختلفة التي قد يواجهها متخذ القرار، والتي وال شك يكون لها :البيئة –حاالت الطبيعة -أ

 .ور في اتخاذ قرار دون غيره

 . وهي عبارة عن مجموعة الطرق التي يمكن بواسطتها تحقيق هدف أو أهداف متخذ القرار: البدائل -ب

 .وبعد املفاضلة يما بينها قد يختار احدها أو مجموعة منها

 بدائل تحت كلويمكن تعريفها بأنها املردودات أو التكاليف أو املنفعة الناتجة عن كل من ال: النتائج -ت

 .حالة من حاالت الطبيعة

 وهي نسب التوقعات املعطاة لحدوث كل من حاالت الطبيعة، ويمكن تحديد هذه:االحتماالت  -ث

 االحتماالت بناء على خبرتنا أو خبرة غيرنا السابقة، أو من خالل البحوث والدراسات السابقة التي تقوم

 .القرار املجردة بها جهات متخصصة، أو بناء على تقديرات متخذ

.IIتمثل شجرة القرار مخطط ملراحل اتخاذ القرار متضمنا على بدائل القرار، حاالت :شجرة القرارات 

 الطبيعة، االحتماالت الخاصة بحاالت الطبيعة، فضال عن املكاسب والخسائر املتحققة في حالة اتخاذ

 بشان املشاكل كبيرة الحجم أو متعددةقرار معين وغالبا ما تستعمل هذه الطريقة عند اتخاذ قرار 

 املراحل وتختلف عن مصفوفة القرارات في انه يمكن استعمالها ملعالجة املشاكل البسيطة واملعقدة

 .بينما تساعد مصفوفة القرارات في حل املشاكل البسيطة فقط

 

 

 

 

 

 
 املبحث الثاني : إتخاد القرارات اإلدارية

عمل القيادة اإلدارية، وهي نقطة االنطالق بالنسبة لجميع النشاطات تعد القرارات اإلدارية جوهر 

                                                           
المحاسبة اإلدارية ودورها في ترشيد القرارات في المنشأة ،دار زهران للنشر، 2003الفضل ، مؤيد ،شعبان ،عبد الكريم ، ، 39

 51عمان ص 
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والتصرفاتالتي تتم داخل املنشأة، بل وفي عالقاتها وتفاعلها مع بيئتها الخارجية . كما أن توقف اتخاذ 

القرارات مهما كاننوعها يؤدي إلى تعطيل العمل وتوقف النشاطات والتصرفات، وتزداد أهمية وخطورة 

 .ت كلما كبر حجماملنظمة اإلدارية وتشعبت نواحي نشاطاتها، وكثر اتصالها بالجمهور القرارا

كما أن املنظمات املختلفة تعلق أهمية كبيرة على عمليات اتخاذ القرارات، بسبب الحقيقة التي تقول أن 

طرق  القرارالخاطئ له تكلفة، وتكتسب هذه العملية أهمية متزايدة بسبب التطورات التي أدخلت على

جمع املعلوماتوتحليلها وتصنيفها وتخزينها، حتى أنها أصبحت حديث الساعة في قاعات الدروس 

واملؤتمرات العلمية، وبرامجالتدريب في دول متعددة، كما جذبت هذه العملية اهتمام العديد من الطراف 

 .الخفي ميادين علمية متعددةكالهندسة والطب واملحاسبة والرياضيات واإلحصاء......

كل ينظر إلى اتخاذ القرارات من زاويته الستخدامها في الوصول إلى حلول للمشاكل التي تواجهها .وترتبط 

عمليةاتخاذ القرارات ارتباطا مباشرا بوظائف اإلدارة كالتخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة، فهي 

من أنشطة املنظمات .فاملدير عملية تتم في كلمستوى من املستويات التنظيمية كما يتم في كل نشاط 

العام واملشرف على العماملديري اإلدارات سواء في اإلنتاج أو التسويق أو غيره يواجهون ظروفا تتطلب منهم 

اتخاذ القرارات .وعملية اتخاذالقرار بهذا الشمول تمثل اإلدارة الرئيسية التي يستخدمها املديرون في 

 ،التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة

 .40حتى أن هذا الشمول دفع بعض الكتاب إلى القول أن اإلدارة ما هي إال عملية اتخاذ القرارات

 املطلب األول : قرارات اإلدارية

.Iمفهوم إتخاد القرارات : يعد القرار جوهر العملية اإلدارية، ووسيلتها الساسية في تحقيق أهداف 

 مة من مواصلة أنشطتها اإلدارية بكفاءة وفاعلية،املنظمة، وهو يسهم بشكل أساس ي في تمكين املنظ

 سيما أن القرار يعتمد أساسا على توقع املستقبل، القصير واملتوسط والبعيد، ويتحقق في محتواه

 تصور ملا ينطوي عليه املستقبل من توقعات معينة .وتعتمد كفاءة املدير في ممارسة وظائفه في املنظمة

 .في املواقف املختلفة على القرار الناجح الذي يتخذه

 إن الوسائل التقليدية في اعتماد مجرد الخبرة الشخصية واستخدام التجربة والخطأ لم تعد قادرة على

تحقيق أهداف املنظمة التي تستلزم القرارات السديدة في مجاالت استثمار املوارد البشرية واملادية 

ا فاعال في تمكين اإلدارة من أن تلعب دورها في واملاليةاملتاحة، فالبد إذن من أن يمثل القرار مرتكز 

 .استثمار التطوراتالتكنولوجية، والوفاء بمتطلبات البيئة ومسايرة روح العصر

وقد شجع ذلك العمل على تحديد مرتكزات فكرية وبناء نظرية قادرة على تحقيق املنظمة لهدافها، 

من التعامل بشكل فاعل مع املتغيرات البيئية  منخالل عملية اتخاذ القرار القادرة على تمكين اإلدارة

املختلفة، ومنهنا برزت أهمية القرار ودوره في تحقيق النمو والتطور للمنظمة، من خالل اعتماد الرؤية 

العلمية الواضحة فياتخاذ القرار، وغالبا ما يحقق القرار العلمي الرصين أعلى انجاز مادي ومعنوي 

                                                           
 51حاسبة، مطبعة الداوودي، دمشق ص م نظرية الم2001القاضي ، حسين، 40
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 .قياسا بالقرارات غير العلمية، التي ال ترتكز على الساليب العلميةللمنظمة بجهد أدنى وكلفة اقل

وقد تعدد تعريف القرار بين الكتاب والباحثين ونورد فيما يلي بعض هذه التعريفات: حيث عرف 

عمليةصنع القرارات " بأنها عملية اختيار البديل الفضل من بين مجموعة من البدائل "أو هي" عبارة عن 

 " .عة من التصرفات يتم اختيارها من بين عدد من البدائل املمكنةتصرف أومجمو 

أما )الهواري( فيعرف القرار بأنه" االختيار املدرك بين البدائل املتاحة في موقف معين "أو هو" عملية 

املفاضلةبين حلول بديلة ملواجهة مشكلة معينة واختيار الحل المثل من بينها"، ويتفق معه )ديسلر( فيرى 

اتخادالقرارات هي عملية االختياربين أساليب العمل البديلة أما )الشامي ونينو( فيعرفون عملية اتخاذ  أن

االختيار القائم على أساس بعض املعايير لبديل واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر"، كما "القرارات بأنها

داري" يعبر عن الحل أو البديل الذي يتم أنهما ميزا بين القراراإلداري وعملية اتخاذ القرار، فالقرار اإل 

اختياره من بين عدة بدائل أوحلول، وذلك للتعامل مع مشكلة معينة ."أما اتخاذ القرار اإلداري" فهو 

مجموعة من الخطوات العملية املتتابعةالتي يستخدمها متخذ القرار بهدف الوصول إلى اختيار القرار 

 ."المثل

ن عملية اتخاذ القرارات هي محور العملية اإلدارية، وأن النجاح الذي تحققه ويستنتج الباحث مما سبق أ

أيةمنظمة يتوقف على قدرة وكفاءة قيادتها على اتخاذ القرارات املناسبة .كما ويمكن استنتاج تعريف 

طريق شامل عمليةاتخاذ القرارات بأنها " الطريقة املنظمة ملواجهة املواقف واملشكالت في أثناء العمل عن 

توفير املعلوماتالكافية وإيجاد البدائل املناسبة، واختيار البديل الكثر مناسبة من بينها، في سبيل تحقيق 

 41.1الهدف املرغوب حسباملوقف وظروفه

.IIأهمية وخصائص اتخاد القرارات 

 : أهميتها -أ

اإلدارة الساسية واملركزية ، إن اتخاذ القرارات هي محور العملية اإلدارية ، وتعد كوظيفة من وظائف 

محلهافي العملية اإلدارية محل القطب من الرحى ، واإلدارة ما هي إال سلسلة من عمليات :تحليل املشكالت 

واتخاذالقرارات ، التي تنصرف إلى مختلف الوظائف العامة الخرى لإلدارة : كجمع املعلومات، معالجة 

طيط ، التنظيم ، القيادة التوجيه والرقابة ، وفي منظمات املعلومات، إنتاج معلومات جديدة ، التخ

العمال )على سبيالملثال(: إدارة اإلنتاج، إدارة التسويق ، إدارة املوارد البشرية والفراد ، اإلدارة املالية، 

 البحث العلمي، إدارة التدريب وغيرها .وعلى القرار اإلداري يتوقف تنفيذ رةإدارة العالقات العامة،إدا

مختلف هذه الوظائف ، وذلكالن عملية اتخاذ القرارات هي عملية متداخلة في جميع وظائف اإلدارة 

ونشاطاتها ، وهي تتخذ قرارات بشأنالهيكل التنظيمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم اإلدارات والقسام 

 ..فاتخاذ القرار من شأنه إنجاح العمل أوتدميره

ذ القرارات هي عملية مستمرة ومتغلغلة في الوظائف الساسية ويرى )الشامي ونينو( أن عملية اتخا
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لإلدارةكالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، كذلك نشاطات وظائف كالتسويق واإلنتاج والفراد ال 

يمكن أن توجدلوحدها، بل أن وجودها هو نتيجة عملية اتخاذ القرارات .كما أنها تنتشر في جميع 

 .42قوم بهاكل مدير أو مشرف أو قائد ويتعامل مع كل موضوع محتمل في املنظمةاملستويات اإلدارية وي

 ويتفق معه )مشرفي( بأن عملية اتخاذ القرارات من العمليات اليومية واملستمرة، وتتضمن كل املراحل

اء اإلدارية بدءا بالتخطيط ومرورا بالتنظيم والتوجيه والرقابة، إذ ال تخطيط بدون اتخاذ قرار بذلك، سو 

 .كانللمدى البعيد أو القصير، وكذلك المر بالنسبة لباقي الوظائف

وتتم عملية اتخاذ القرارات ملعالجة مشكالت قائمة أو ملواجهة حاالت أو موقف معينة محتملة الوقوع 

 .أولتحقيق أهداف مرسومة

 :ويرى الباحث أن أهمية اتخاذ القرارات تبرز في النقاط التالية

 ارات من املهام الجوهرية للمدير، بحيث إن قدرة املدير على اتخاذ القرار هي التي تميزهيعتبر اتخاذ القر 

 .عن غيره من أعضاء التنظيم االدارى 

 تعدد وتعقد الهداف التي تشهدها التنظيمات االداريه الحديثة، ووجود التعارض بينها أحيانا مما زاد

 يتطلب اتخاذ العديد من القرارات ملواجهه هذه من املشاكل التي تواجه القيادات االداريه، وهذا

 .املشاكل

 .بدون عملية اتخاذ القرارات تتوقف العملية االداريه، بل ويتوقف العمل كله

 :خصائصها إن خصائص القرارات اإلدارية تتمثل في -ب

 الحد إن عملية اتخاذ القرار تتصف بالواقعية، حيث إنها تقبل بالوصول إلى الحد املعقول وليس 5.

 .القص ى

 إن عملية اتخاذ القرار تتأثر بالعوامل اإلنسانية املنبثقة عن سلوكيات الشخص الذي يقوم باتخاذ 1.

 .القرار أو الشخاص الذين يقومون باتخاذه

أي وجود مجال لتصويب القرار وتنميته وزيادة كفاءته بزيادة الخبرة في :قابلية القرار للترشيد0.

 .مجاله،بمعنى أنه ليس هناك قرار صائب مائة باملائة، وإنما هناك قرار أقرب إلى الصواب

 

 يتم اتخاذ القرار بناء على معلومات مستقاة من املاض ي :أنها عملية تمتد من املاض ي إلى املستقبل 1.

 .ومما هو متوقع أن يحدث في املستقبل

 ة اتخاذ القرار إلى جهد مشترك في اإلعداد والتحضير،تحتاج عملي:التأثر بالجهد الجماعي املشترك5.

 .وجمع املعلومات وتحليلها وتقييمها وتنفيذ القرار

تعني العمومية أن عملية اتخاذ القرار تتشابه في خطواتها وإجراءاتها، وإن : العمومية والشمول 6.
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ت في جميع من يشغلون اختلفتظروف اتخاذها .أما الشمول فيعني :توافر القدرة على اتخاذ القرارا

 .املناصباإلدارية على اختالف مستوياتها العليا والوسطى والدنيا

تتضح هذه الصفة في عملية اتخاذ القرارات من كونها تنتقل من مرحلة : الديناميكية واالستمرار1.

تمرار لخرىوصوال للهدف املنشود لحل املشكلة محل القرار، باإلضافة لكون طبيعة املشكلة تتغير باس

 ممايفرض على متخذ القرار متابعة هذا التغير ليتمكن من التمييز بين املشكلة وظواهرها وأعراضها

 .43وأسبابها ليتوصل للتشخيص السليم

هناك اختالف بين علماء اإلدارة حول تحديد أنواع القرارات اإلدارية التي يمكن اعتبارها قاعدة عامة 

 تطبق على

والظروف، مما أدى إلى ظهور اجتهادات مختلفة حول عدد من أنواع القرارات تحمل جميع الحوال 

 مسميات

 .واصطالحات مختلفة

 :ويضيف )مشرفي( أن هناك قرارات إدارية تصنف حسب درجة توفر املعلومات، وذلك كما يلي

ت والعوامل املؤثرة هي التي تتخذ في ظروف التأكد التام من طبيعة املتغيرا :القرارات في حالة التأكد1-

 .فيعملية صنع القرارات، وبالتالي آثار القرار ونتائجه تكون معروفة بصورة مسبقة

هي التي تتخذ في ظروف وحاالت محتملة الوقوع، وبالتالي فإن على  :القرارات في حالة املخاطرة2-

 .درجة احتمال حدوثهامتخذالقرار أن يقدر الظروف واملتغيرات املحتملة الحدوث في املستقبل، وكذلك 

 هي التي غالبا ما تقوم بها اإلدارة العليا عند تحديد أهداف املشروع :القرارات في حالة عدم التأكد3-

 العامة وسياسته، ويصعب على اإلدارة تحديد الظروف املتوقع وجود ها أو حدوثها، بسبب عدم توفر

أبو زيد( فيضيف صنف أخر للقرارات اإلدارية، معلومات كافية، وبالتالي صعوبة التنبؤ بهاأما )عليان و 

 حيث يمكن تصنيفها وفقا للنمط القيادي ملتخذها،

 :وذلك كما يلي

 وهذه القرارات يتم اتخاذها من قبل القائد بشكل انفرادي، ويعلنها على :القرارات األوتوقراطية1.

ردة فعل املرؤوسين نحو  مرؤوسيه دون إعطائهم فرصة للمشاركة في اتخاذها، وال يضع في اعتباره

 .القراراملتخذ، مما يؤثر سلبا على التنظيم والعاملين فيه

ويتم اتخاذها من خالل إشراك العاملين في املستويات املختلفة من  : القرارات الديمقراطية2.

القرارات التنظيم،وتتميز هذه القرارات بتقاسم القائد مع مرؤوسيه سلطة اتخاذ القرار، وفعالية 

 ورشدها،وذلك لن مشاركة املرؤوسين تساعد على قبولهم للقرار وعدم معارضتها بعد إصدارها

 هناك عدة عوامل تؤثر في اتخاذ القرار نذكر منها ما يلي : بعض العوامل املؤثرة في اتخاذ القرارات
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 خذ القرار نفسه من حيثأهم العوامل التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار هو املدير مت :متخذ القرار1-

عمره، خبرته السابقة ، مستوى التعليم ، النشأة االجتماعية ، حب املغامرة ، االبتكار ، املبادأة ، 

القدرةعلى االستفادة من القرارات املختلفة ، املعتقدات الدينية والدبية والخالقية ، قدرته على 

 الصبروالتحمل

 أي قرار يتخذ وينفذ البد وأن يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهدافمما ال شك فيه أن  :أهداف املنظمة2-

 املنظمة أو الهيئة أو املجتمع املتخذ فيه القرار، فأهداف املنظمة أو الهيئة مثال هو محور التوجيه

 الساس ي لكل العمليات بها، لذلك فان بؤرة االهتمام في اتخاذ القرار هي اختيار أنسب الوسائل التي

 .ا سوف تحقق أهداف املنظمةيبدو أنه

تعتبر ثقافة املجتمع، من المور الهامة التي تتصل بعملية اتخاذ  : الثقافة السائدة في املجتمع3-

القرار،فاملنظمة ال تقوم في فراغ وإنما تباشر نشاطها في املجتمع وللمجتمع .ومن ثم فال بد من مراعاة 

 الطر

 .اذ القراراالجتماعية والثقافية للمجتمع عند اتخ

اقع ومكنوناته من الحقائق واملعلومات املتاحة4-  ال يكفي املحتوى القيمي أو املحتوى الخالقي كما :الو

 يسميه البعض، بل يجب أن يؤخذ في االعتبار الحقيقة والواقع وما ترجحه من وسيلة أو بديل على

 بديل .ويرى بعض الباحثين أن القرارات هي ش يء أكبر من مجرد افتراضات تصف الواقع، لنها بكل

 تأكيد تصف حالة مستقبليه هناك تفضيل لها على حالة أخرى وتوجه السلوك نحو البديل املختار،

 .44ومعنى هذا باختصار أن لها محتوى أخالقي باإلضافة إلى محتواها الواقعي

 : عملية إتخاد القرارات اإلدارية املطلب الثاني

إن اتخاذ القرارات هو نشاط إنساني مركب، وتبدأ عملية اتخاذ القرارات بشعور من الشك وعدم التأكد 

منجانب متخذ القرار حول ما يجب عمله حيال مشكلة ما، وتنتهي باختيار أحد الحلول التي يتوقع أن تزيل 

 .الوصول إلى حل للمشكلة املطروحة حالةالشك وعدم التأكد، وبذلك تساعد في

وتوصف عملية اتخاذ القرارات بأنها قلب اإلدارة، كما يوصف املدير بأنه متخذ قرارات، وأن قدرته على 

اتخاذالقرارات وحقه في ذلك هو الذي يميزه عن غيره من أعضاء التنظيم اإلداري، ومن هنا فإن عملية 

ة وأن النجاح الذي تحققه أية منظمة يتوقف على قدرة وكفاءة اتخاذ القراراتهي محور العملية اإلداري

 .45قيادتها على اتخاذالقرارات املناسبة

أن نجاح اإلدارة في مهامها يعتمد على التزامها بتطبيق كافة خطوات عملية اتخاذ القرارات بشكل علمي 

لحاالت الطارئة واستغالل ودقيق،وهذا يسهل عليها عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة وكذلك مواجهة ا

 .الفرصاملتاحة بشكل يتناسب مع أهداف الجهة متخذة القرار
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.Iمفهوم عملية اتخاذ القرارات: 

تشير عملية اتخاذ القرارات إلى عملية االختيار التي يتم بموجبها اتخاذ القرار اختيار وتبني حل معين 

ختيار هذه استنادا إلى هدف يبغي متخذ القرار ملشكلة مامن بين عدد من الحلول البديلة، وتتم عملية اال 

تحقيقه، ضمنقيود وشروط محددة وتحت تأثير عوامل متباينة وضغوط مختلفة المر الذي يجعلها 

عملية صعبة ومحفوفةبالخطار، وتستوجب الدقة والحذر في اختيار املؤشرات الكمية والكيفية لهداف 

 .القرار وقيوده وقواعد صنعهوسبل تنفيذه

أن لفظ" عملية "يعني إن هناك سلسلة أو خطوات متتابعة أو عناصر والتي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة 

معينة أوتحقيق هدف معين .وتعتبر عملية اتخاذ القرارات بمثابة سلسلة من الخطوات التي يجب إتباعها 

فان النمط العام بما يسهل اتخاذقرار معين .وعلى الرغم من وجود مداخل مختلفة التخاذ القرارات 

 يشتمل على ثالثة خطواترئيسية وهي

 التعرف على املشكلة

 تحديد البدائل املتاحة

 تقييم البدائل املتاحة لتحديد البديل الفضل

ويمكن أن يضاف إلى هذه القائمة أي عدد آخر من الخطوات التي قد يرى متخذ القرارات أهميتها للوصول 

 .إلىقرار سليم من وجهة نظره

ملية اتخاذ القرار هي لب وظيفة املدير، حيث إننا نجد أن التخطيط والتنظيم وإدارة الفراد أن ع

والقيادةوالرقابة هي الوظائف الرئيسية لإلدارة نجد كال منها يتصل بوضوح بالقرارات وذلك لتنفيذ الخطة 

 .ووضعالهداف

املنظمة ملواجهة املواقف واملشكالت في أثناء العمل عن وقد استنتج لعملية اتخاذ القرارات بأنها" الطريقة 

طريقتوفير املعلومات الكافية وإيجاد البدائل املناسبة، واختيار البديل الكثر مناسبة من بينها، في سبيل 

 "تحقيقالهدف املرغوب حسب املوقف وظروفه

.IIالية، تبدأ من لحظة بروزتمر عملية صنع القرارات بمراحل متعددة ومتت :مراحل اتخاذ القرارات 

 املشكلة اإلدارية إلى حيز االهتمام، وتنتهي باختيار الحل الفضل ووضعه موضع التطبيق وتقييم

 نتائجه، عن طريق املعلومات املرتدة وتصحيحه في حال الضرورة، ويعتبر من أوائل من قسم عملية

 :ات إلى املراحل التاليةصنع القرارات إلى مراحل أو أنشطة، فقد قسم عملية صنع القرار 

 .مرحلة البحث واالستطالع وجمع املعلومات•

 .مرحلة التصميم، وهي عملية البحث عن بدائل مختلفة•

 مرحلة االختيار، أي اختيار بديل معين من البدائل التي سبق التوصل إليها في مرحلة•

كاملها، ولكي تكون كذلك ينبغي أن ولكن هذه الخطوات الثالثة ال تغطي في الحقيقة عملية اتخاذ القرار ب

 .تمربمراحل عديدة

حيث افترض أن عملية اتخاذ القرار تتضمن أربع خطوات هي : تحديد املشكلة، تنمية البدائل، تحليل 
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 .البدائل،اتخاذ القرار النهائي

ة تهدف ويرى الباحث عموما أن عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ينبغي إن تمر بعدة مراحل وخطوات منطقي

فيالنهاية إلى الوصول إلى القرارات الصائبة التي يمكن أن تعالج املشكالت القائمة بالكفاءة املطلوبة وهذه 

 46:1املراحلنجملها فيما يلي

الخطوة الولى في عملية إتخاذ القرارات تتمثل في إدراك أو تحسس اإلدارة بوجود  : أوال /تحديد املشكلة

 مشكلة

إنحراف أو عدم توازن بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون ."أي أنها عبارة عن الخلل ما، واملشكلة هي " :

الذييتواجد نتيجة إختالف الحالة القائمة عن الحالة املرغوب في وجودها .وعند تحديد املشكلة يجب 

على أنها التعمق فيدراستها ملعرفة جوهر املشكلة الحقيقي، وليس العراض الظاهرة التي توحي لإلدارة 

املشكلة الرئيسية،وعلى متخذ القرار أن يكتسب الخبرة والدراية الالزمتين لترتيب هذه املشاكل بحسب 

 .الولوية من ناحية، ولتحديدنوعية املشاكل التي تعترض سير العمل في منظمته من ناحية أخرى 

تحديد بدائل الحلول أو القرارات التي إذا تم إنجاز الخطوة السابقة بنجاح أمكن  :ثانيا /تحديد البدائل

يمكناتخاذها، ذلك أن التشخيص السليم يحدد املشكلة ويحصرها في نطاق واضح. وفي هذه املرحلة يتم 

 التعرف على

البدائل املمكنة واملتوافرة ملعالجة املشكلة ويشترط وجود بديلين على القل لن اختيار بديل واحد بسبب 

اذ قرار، ويمكن تسهيل عملية تقديم البدائل من خالل استخدام أسلوب يشجع أنهالوحيد ال يمثل اتخ

على تقديمأكبر عدد من الفكار الجديدة ويشترط في الحل البديل أن تكون له القدرة على حل املشكلة .وأن 

 .يكون في حدوداملوارد وإلمكانات املتاحة

متخذ القرار بمقارنة هذه البدائل من حيث مزاياها بعد أن تم تحديد البدائل، يبدأ  :ثالثا /تقييم البدائل

 وعيوبها ومساهمتها في تحقيق الهدف وحل املشكلة، ومن حيث مالءمتها للظروف البيئية املحيطة باملنظمة

. 

وتعتبر مرحلة تقييم البدائل بطبيعتها عملية التنبؤ باملستقبل، الن املزايا والعيوب ال تظهر إال في املستقبل 

ض أن هناك معوقات تمنع أو تحد من التعرف على نتائج كل بديل واهم هذه املعوقات هو نقص ويرىالبع

 .املعلومات،وطواللوقت وتعلق النتائج باملستقبل

وعملية التقييم هذه يجب أن تعتمد على مجموعة من املعايير ) التكلفة، الوقت، درجة املخاطرة، الربح 

شكل مسبق .كما يجب على متخذ القرار أن يراعي عند إجراء عملية املرتبطة بالهداف املحددة ب(املتوقع

 47.التقييمواملفاضلة بين البدائل املتغيرات البيئية، الداخلية منها والخارجية

                                                           
 63نفس المرجع السابق ص 46
 

تطبيقي معاصر،األردن،الطبعة األولى، دار المناهج نظم المعلومات المحاسبية مخل 2003جمعة، أحمد،وآخرون، ، 47
 63للنشر والتوزيع ص 
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وهو ذلك البديل الذي يحقق املعيار املحدد، أو يحقق الهدف املطلوب  :/اختيار البديل األفضل بعارا

 انجازه

وأهم خطوات اتخاذ القرار اإلداري، فالبديل املختار يجب أن يتم في ضوء  وتعتبر تلك الخطوة من أدق

 :الظروفواإلمكانيات الفعلية املتاحة، وترجع صعوبة اختيار البديل المثل لالعتبارات التالية

 تأثر عملية االختيار بالعديد من العوامل بعضها شخص ي يرتبط بشخصية وهدف متخذ القرار1-

 واملتأثرين به، وبعضها موضوعي يرتبط بتطبيق أسلوب البحث العلمي، وبعضها بيئي نابع من

 .الخصائص البيئية املحيطة بموضوع اتخاذ القرار

ضرورة توافر البيانات واملعلومات املتعلقة بكل بديل لدراستها وتحليلها بغرض تقييم كل بديل في 2-

 .ضوءمزاياه وعيوبه واحتماالته

ن مراعاة املتغيرات اإليجابية والسلبية الناتجة عن تطبيق كل بديل وأثرها على أهداف البد م3-

 .املنظمةوبيئة القرار الخارجية

مدى التوافق والتعارض بين كل بديل وما يسبقه من قرارات، وما هي القرارات الخرى الواجب 4-

 .اتخاذهافي حالة اختياره

بديل الذي وقع عليه االختيار موضع التنفيذ ويتطلب نجاح تلك وتعني أن تضع ال :خامسا /اتخاذ القرار

 :املرحلةمراعاة ما يلي

 التأكد من وضوح مضمون القرار وأهدافه وتعريف كل منفذ بواجباته ومسئولياته وسلطاته وعالقته1.

 .باآلخرين ودوره ومكانه في تنفيذ القرار

 على القيام بمسئولية التنفيذ وتتوافر لديه  التأكد من أن التنظيم اإلداري باملنظمة جيد وقادر2.

 .إمكانيات االتصال

 توفير املستلزمات املادية الالزمة، وقد يتطلب ذلك صدور عدد من القرارات الفرعية إلى جانب توفير3.

 .اإلمكانيات البشرية بالتعيين والتدريب أو النقل، بحيث تتوافر للمنظمة الكفاءة الفعالة

راءات التنفيذ طبقا لتتابعها وأولوياتها، بحيث ال يبدأ في مرحلة إال بعد تنفيذ ترتيب مراحل وإج4.

 .املرحلةالسابقة لها

 أن توضع املعايير واملقاييس الالزمة من حيث التكاليف والوقت والنتائج، والتي يمكن بها قياس نتائج5.

 .التنفيذ

 سادسا /متابعة تنفيذ القرار

لتنفيذ الحل الذي تم اختياره من قبل متخذ القرار، كما يتم تحديد ويتم في هذه املرحلة وضع خطة 

الوقت الذيسيستغرقه تنفيذ الحل، ومراحل التنفيذ والعاملين الذين تم تكليفهم بالتنفيذ، وتحديد 

مسئولية كل واحد منهموالطريقة التي سيتم بها تطبيق الحل والوسائل التي يمكن استعمالها ملراقبة 
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ايير التي تقيس درجةنجاحه، باإلضافة إلى مراعاة ما قد يستجد من مشكالت أثناء الحل التنفيذ واملع

 .48ووضع خطة مناسبة ملواجهتها وعالجها

 املبحث الثالث : محاسبة وإتخاذ القرارات

 القرارات اإلدارية اتخاذول : دور املحاسبة في عملية املطلب اال 

ثل لها يحقق أرباحا ونجاحا هامة، إذ أن التحكم واالستغالل المتعد املحاسبة في الوقت املعاصر ثروة 

ضم لالستمرار وتطور الشركات واملؤسسات .ويعتبر نظام املحاسبة جزءا من  ملستقبلية، ناوللخطأ 

النظام الكليللمعلومات، ويلعب هذا النظام دورا هاما وفعاال يتمثل في تزويد مختلف مستويات اتخاذ 

بمعلوماتجاهزة ودقيقة وصحيحة في الوقتاملناسب ملساعدتهم في اتخاذ مختلف القرارات القرارات 

اإلدارية، ويتم توفير هذه املعلومات عن طريقالتقارير والقوائم املالية . كما أن املحاسبة يمكن أن يكون لها 

تي من توفير املعلومات دور إيجابي في سالمةالقرارات اإلدارية ومن ثم نجاح خطط التنمية، وهذا الدور يأ

 .الالزمة إلعداد هذه الخططوتنفيذها ومتابعتها

على الذكاء واإللهام، فكل 10على املعلومات و ٪ 90هناك من يقول بأن اتخاذ قرار جيد يعتمد بنسبة ٪ 

القراراتتتطلب معلومات والغرض الرئيس ي للحصول على املعلومات هو من أجل استخدامها للوصول إلى 

 .49توتنفيذها وتثبيتهاالقرارا

ومن البديهي أن درجة جودة املعلومات املتوافرة ملتخذ القرار لها تأثير كبير على درجة جودة القرار املتخذ 

، فكلمازادت درجة جودة تلك املعلومات كان اختيار متخذ القرار أفضل، المر الذي يعني ضرورة أن 

يتعلق بالهداف و النتائج املتوقعة للتصرفات البديلة تبحث اإلدارةباستمرار عن أفضل املعلومات فيما 

.فاملعلومات تزيد منمعرفة متخذ القرار وتقلل من جوانب املخاطرة املرتبطة باتخاذ القرارات .وفي حقيقة 

 .المر فإن اتخاذ القراراتواملعلومات موضوعان مرتبطان ال يمكن التعرض لحدهما دون اآلخر

املعلومات في جميع املنشات، فاملدراء بجميع مستوياتهم يقومون بصفة مستمرة أن املدراء يحتاجون إلى 

بأداءمهام وظائفهم اإلدارية، ونجاح أي عمل إداري يتحدد بمدى تنفيذهم هذه الوظائف بطريقة جيدة، 

ويعتمد ذلكعلى احتياجات املديرين للمعلومات بصورة مناسبة، حيث إن كل وظيفة من الوظائف اإلدارية 

ضمن اتخاذقرار، ويجب أن يكون اتخاذ القرار مدعما بمعلومات جيدة، فإذا كانت معلومات املدير تت

ضعيفة، فسوف يؤديذلك إلى قرار ضعيف يصبح ضحية هذه املعلومات الرديئة، وبالتالي لن يحقق 

 .العمل اإلداري الهداف املرجوة

يستخدمها بكفاءة ستحقق له أفضل ويمكن القول بان املعلومات ذات الجودة العالية في يد من 

القرارات،والقرارات الجيدة ستقوده إلى الداء الفعال لألنشطة اإلدارية، والداء اإلداري الكفء سيؤدي 

                                                           
م، تصميم النظام المحاسبي مع دراسة تطبيقية على البنوك التجارية وشركات التأمين، اإلسكندرية 1999حسنين، عمر، 48

 51ص 
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 إلى بلوغ النجاح

املنشود لهداف املنشاة، وهكذا تصبح املعلومات وسيلة الربط بين جميع أجزاء املنشاة انه يمكن توضيح 

 :اذ القرارات على النحو التاليدوراملحاسبة في اتخ

 

 والتي تمثل خطة العمليات املستقبلية والتي تعكس الهداف العامة : إعداد املوازنات التخطيطية•

 .بشكل أهداف تفصيلية وتحدد املسؤولية عن كل هدف تفصيلي وتعتبر مقياسا لألداء ومعيارا للرقابة

 التنظيم املوضوع للوحدات املحاسبية وطبيعةحيث تصمم على أساس :تصميم نظم املحاسبة •

 :النشاط االقتصادي، ويتوقف تصميم النظم املحاسبية على عاملين رئيسيين

 .املبادئ العلمية املحاسبية -

 الساليب املحاسبية، التي تتمثل في القواعد واإلجراءات والسياسات الواجب إتباعه ا لتنفيذ املبادئ -

 .املحاسبية

وتتضمن هذه املرحلة تسجيل كافة العمليات وتبويبها، وتمثل هذه املرحلة  :ياتتسجيل العمل•

 مدخالتنظام املحاسبة ، التي تؤدي أساسا إلى إنتاج مخرجات هذا النظام في صورة قوائم مالية

اقبة تنفيذ املوازنة• وتهدف املراجعة إلى تقييم اإلجراءات التي تمت باملؤسسة، بما في  :املراجعة ومر

ضمان حقوق املؤسسة واملحافظة على أصولها والتأكد من سالمة القيود املحاسبية ونظام ذلك

 املعلوماتودقة القوائم املالية

 يتم فحص القوائم املالية وتحديد العالقات بين أجزائها وإظهار :تحليل وتفسير القوائم املالية•

 اإلدارية الجارية واالستثمارية ورسم التغيرات التي تطرأ على عناصرها، وذلك لخدمة أغراض القرارات

 الخطط والسياسات املستقبلية. أن املحاسبة ذات أهمية بالغة للجهات الداخلية للمنشاة كاملدراء

 :ورؤساء القسام واملشرفين وما شابه، حيث تساعدهم على اتخاذ قرارات تقع ضمن املجاالت التالية

 التخطيط طويل الجل وعمل االستراتيجيات للمنشاة من أهمتعتبر مهمة التخطيط طويل األجل  -أ

 أعمال ومسؤوليات إدارة املنشاة لتحقيق الهداف املنشودة لها، وتلعب املحاسبة هنا دورا بارزا في

 تزويد إدارة املنشاة بتقارير عن التوقعات املستقبلية املختلفة، بحيث تساعد اإلدارة على تقييم

 .ذه التقارير، والعمل على اختيار أفضل بديل ووضعه في الخطة طويل الجلاملعلومات املوجودة به

 حيث إن املوارد املوجودة بأي منشاة هي محدودة بطبيعتها فانه :التنظيم والتوجيه وتوزيع املوارد -ب

 تقع على عاتق ومسؤولية املدراء توزيع هذه املوارد النادرة واستعمالها في املنشاة بأقص ى كفاءة

 الية ممكنة .وتتعلق مهام التنظيم والتوجيه وتوزيع املوارد بعملية تنفيذ الخطط املوضوعةوفع

 للتوصل على أهداف املنشاة املرسومة .وان القرارات املتعلقة باملهام املذكورة تتطلب معلومات

 50.محاسبية دقيقة للتوصل إلى اتخاذ القرارات السليمة

                                                           
 10اإلسكندرية ص م نظم المعلومات المحاسبية ، 1997حسين ، أحمد ، 50
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 رة املنشاة بمعرفة كيفية تنفيذ الخطط املرسومة ومدى صالحيتهاترغب إداتقييم االنجاز والرقابة  -ت

 ومدى مالءمتها، وتتسلم اإلدارة عادة معلومات عن االنجاز الفعلي الذي يتم مقارنته مع الخطط

 املرسومة ملعرفة وتقييم االنحرافات بين االنجاز الفعلي والتوقعات املوضوعة .وتتم الرقابة وتقييم

 املنشات الصغيرة باملالحظة الشخصية للمدير .أما في املنشات الكبيرة فال بد من وجوداالنجاز في 

 نظام معلومات منهجي للتقييم، ويتم ذلك عن طريق إعداد املوازنات ومعرفة مراكز املسؤوليات

 تقاريروإعداد تقارير وتقييم االنجاز، وتلعب املحاسبة دورا بارزا ومهما في إعداد املوازنات املتنوعة و 

 .تقييم انجاز العاملين وأقسام املنشاة املختلفة

 أن املعلومات التي تتضمنها التقارير املحاسبية تستخدم في تسجيل االنجازات وتوجيه أو جذب

 االنتباه، وحل املشاكل وبمعنى آخر فان املعلومات التي تتضمنها التقارير تستخدم في اإلجابة على

 تقدم؟، ما هي املشكلة؟ ، ما هو الحل؟السئلة التالية : ما مدى ال

 إن عملية اتخاذ القرارات تعتمد في كل مراحلها على ما يتوفر لدى متخذ القرار من معلومات،

 .51المر الذي يتطلب ضرورة مراعاة املبادئ التالية عند تصميم نظام املعلومات

 ومات يصعب تحديد املشكلة، أو تحديدتعتبر املعلومات أسا ًسا ضروًريا التخاذ القرارات .فبدون املعل1.

 .بدائل الحل .كما يصعب تحديد معايير املفاضلة بين البدائل

 يجب أن تكون املعلومات مالءمة للقرار املعروض، أو يمكن تجميع البيانات الالزمة وتحويلها إلى2.

 .معلومات مالءمة

 .البدائل أو تقييم تلك البدائل أن يتم تجميع املعلومات املتعلقة باملوقف القراري قبل تحديد3.

 تتوقف الحاجة إلى معلومات دقيقة عن الساليب املستخدمة لقياس منافع البدائل املختلفة، والوزن4.

 النسبي للمعلومات عند قياس الربح أو املنافع النسبية املحددة للبدائل املتاحة .وال شك أن هذا يتطلب

 ؤشرات ملعرفة مدى استجابة النموذج املستخدم للتغيراتإجراء تحليل الحساسية بالنسبة لبعض امل

 .في كل من تلك املؤشرات، ومن ثم تقدير درجة الدقة املطلوبة في كل منها

 إذا أمكن تنميط الخطوات الالزمة التخاذ قرار معين .فإنه يمكن تفويضه إلى مستوى إداري أقل أو5.

 .عاد البدائل ذات الربح املنخفضيمكن برمجته ليؤدى بالحاسب اآللي، مع ضرورة استب

املحاسبة لها دور كبير وبالغ الهمية في العملية اإلدارية، حيث تكمن أهميتها في كونها وسيلة أساسية 

وأداةفاعلة بيد اإلدارة إلنجاز مهامها وتحقيق أهدافها .كما أنها تعتبر املحرك إلدارة أي منشاة، بل وتحدد 

ما تتوقف درجة فعالية اإلدارة على مدى وفرة وجودة املعلومات الالزمة قدرتها علىأدائها لوظائفها، ك

 .للتخطيط والرقابةواملتابعة تحق ًيقا لهدافها املرجوة

كما أن دور املحاسبة كمثل أية معلومات أخرى يتمثل في زيادة املعرفة وتخفيض مخاطر عدم التأكد، 

                                                           
مدخل نظري وكمي، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، -م، رشاد، نظرية القرارات اإلدارية2001حسين، علي، الساعد، 51

 11األردن ص 
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فمن شأنها مساعدة متخذ القرار بصورة أكثر فعالية مما ولنهذه البيانات واملعلومات تكون كمية أو مالية 

لو كانتوصفية أو شخصية، فاملعلومات تزيد من معرفة متخذ القرار وتقلل من جوانب املخاطرة املرتبطة 

 .باتخاذالقرارات

 املطلب الثاني :العوامل املؤثرة في جودة املحاسبة ومحددات استخدام خصائصها النوعية

 العوامل املؤثرة في جودة املحاسبة : هناك عوامل عديدة تؤثر بطريقة أو بأخرى في جودة املحاسبة 1-

 :السيما منها خاصيتي املالءمة واملوثوقية .وسنتناول بعض من هذه العوامل على النحو التالي

 النظام املحاسبي املطبق1.1.

قواعد وأحكام لتنظيم العمل املحاسبي في إن النظام املحاسبي الذي يضعه املشرع في الدولة يتضمن 

الكياناتامللزمة بتطبيقه، وهذه القواعد والحكام تؤثر على الوثائق والتقارير املعدة كتلخيص لذلك العمل 

املحاسبي منحيث نوعها، عددها، شكلها، محتواها، ومن ثم جودتها .فمثال في الجزائر كانت املؤسسات 

م إلى غاية صدور النظام املحاسبي 1975بي الوطني الذي صدر في سنة االقتصادية تطبقاملخطط املحاس

م، ووجهت لألول انتقادات عديدة نذكر منها على 2010والذيدخل حيز التطبيق في سنة 2007واملالي لسنة 

 :سبيل املثال ما يلي

املالية تفقد اعتماده على مبدأ التكلفة التاريخية والذي جعل عملية املقارنة الزمنية بين القوائم •

 .معناهانظرا ملوجة التضخم التي عرفتها الجزائر خاصة في العقدين املاضيين

ال تزود القوائم املالية املعدة وفق قواعده وأحكامه مستخدميها بمعلومات حول النشطة املستقبلية •

 .والتكاليف و اإليرادات املتوقعة للمؤسسة االقتصادية املعنية

 ال تمكن املستثمرين من معرفة1975ليدية التي جاء بها املخطط املحاسبي لسنة القوائم املالية التق•

 أسباب تغيرات الخزينة و العوامل املتحكمة فيها، فامليزانية الختامية تظهر الخزينة كرصيد فقط،

 .وهكذا يصعب عليهم متابعة تطور وضعية التوازن املالي للشركة التي يستثمرون فيها

ويسد 1975ليعوض املخطط املحاسبي الوطني لسنة 2007حاسبي واملالي لسنة وقد جاء النظام امل

النقائصالواردة فيه حتى يتسنى للمؤسسات املطالبة بتطبيقه إعداد قوائم وتقارير مالية تتضمن معلوما 

 تتميز بالجودةاملطلوبة وتكون ذات منفعة أكثر بالنسبة ملستخدميها

حوكمة الشركات بأنها" :مجموعة من العالقات التعاقدية التي حوكمة الشركات: لقد عرف البعض 1.2.

تربطبين إدارة الشركات واملساهمين وأصحاب املصالح فيها وذلك عن طريق اإلجراءات والساليب التي 

شئون الشركة وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تطوير الداء واإلفصاح والشفافية  رةتستخدمإلدا

 52ةل ومراعاة مصالح الطراف املختلفبهاوتعظيم فائدة املساهمين على املدى الطويواملساءلة 

 
كما عرفها كاتب أخر بقوله" :إن هذا املفهوم يؤكد العمل بمبادئ الشفافية واملراقبة واملساءلة            

                                                           
52Demirag , I.,& et al., CorporateGovernance: Overview and Research Agenda, British 

AccountingReview , 

Vol. 32 , 2000 ,PP341-354 
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 .53املالية واإلداريةداخل الشركات بما يحميها من أن تلقى ذات مصير الشركات املنهارة

في ضوء طبيعة البعاد املحاسبية لعملية حوكمة الشركات ) املساءلة والرقابة املحاسبية، االلتزام بتطبيق 

 معايير

 املحاسبة واملراجعة، دور املراجعة الداخلية، دور املراجع الخارجي، دور لجان املراجعة، تحقيق اإلفصاح

 3راهيم خليل إلي النقاط التالية: والشفافية، وغيرها( وانعكاساتها علي املحاسبة ، أشار إب

 بالرغم من تعدد البعاد املختلفة لعملية حوكمة الشركات سواء القانونية أو التنظيمية أو االجتماعية -أ

 ،إال أن البعاد املحاسبية تحظى باهتمام كبير وتشغل الحيز الكبر من اإلجراءات والساليب املختلفة

 .في الشركات لتطبيق الحوكمة

 :إن البعاد املحاسبية لعملية الحوكمة تغطي ثالث مراحل من العمل املحاسبي وهي -ب

 مرحلة الرقابة علي العمل املحاسبي وتشمل نوعين من الرقابة أحدهما :الرقابة القبلية واآلخر الرقابة  -

 .البعدية للعمل املحاسبي

 ية من االلتزام بتطبيق املعايير املحاسبية وتقويم و متابعة مرحلة املمارسة الفعلية للعمل املحاسبي بدا -

 .الداء وإدارة الرباح، وانتهاء باإلفصاح عن نتيجة هذه املمارسة في شكل تقارير وقوائم مالية

مرحلة ما بعد املمارسة الفعلية وتشمل أدوار كل من لجان املراجعة واملراجعة الخارجية وما تحققه  -

 املصداقية في املحاسبة املفصح عنهامنإضفاء الثقة و 

 إن النتيجة النهائية لألبعاد املحاسبية هو إنتاج املحاسبة ذات االستخدامات املتعددة من الطراف  -ت

 املختلفة ذات العالقة بالوحدة االقتصادية والتي عن طريق هذه املعلومات يمكن املحافظة على حقوق 

ة، لذا تصبح هذه املعلومات من الهمية بدرجة أن تعد هؤالء الطراف تجاه الوحدة االقتصادي

بمستوىشامل من الجودة بحيث يمكن االعتماد عليها، وفي ذات الوقت تعكس ثقة الطراف الخرى في 

 الوحدة

 .االقتصادية وإدارتها

 وقد أثبتت الدراسة التطبيقية التي قام بها إبراهيم خليل وجود ارتباط معنوي بين تطبيق حوكمة

 . شركات وتحقيق جودة املحاسبةال

وتناولت دراسة تأثير آلية حوكمة الشركات على جودة التقارير املالية ودور املديرين واملراجعين في ذلك 

بالتطبيقعلى الوحدات االقتصادية في سنغافورة، وقد خلصت هذه الدراسة إلي تأكيد دور املراجعة 

 54ي تحقيق جودة التقارير املاليةالداخلية ولجاناملراجعة في عملية الحوكمة وف

 استخدام الحاسوب: إن استخدامات الحاسوب متعددة، منها استخدامه في إطار نظام املعلومات1.3.

                                                           
وابل علي الوابل، كارثة انهيار بعض الشركات العالمية العمالقة من منظور محاسبي، مجلة المحاسبة، الجمعية السعودية 53

 0ص2002ديسمبر ، 36 . للمحاسبة، السنة التاسعة،العدد
 

54Good Win , Jenny and Jeanl . Seow, the Influence Of CorporateGovernanceMechanisms On 

The quality OfFinancial Reporting and Auditing Perceptions Of Auditors and Directors in 

Singapore ,Accounting and Finance, vol. 42 ,2002 , PP 195 – 221 
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 املحاسبي لجل معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات محاسبية تتصف بالخصائص التي تجعلها

 .مفيدة من جميع جوانبها للتوصل لقرارات رشيدة

 إبراهيم الراشد أن في السنوات الخيرة زادت قدرة نظام املحاسبة على الوفاء باالحتياجات ويرى وائل

املطلوبة من املعلومات عند اتخاذ قرارات االستثمار في الوراق املالية وخاصة السهم، وذلك نتيجة 

 لتحسن

 حيث أدى ذلك إلى خلقوسائل القياس وتشغيل وتحليل املعلومات باستخدام أنظمة الكمبيوتر املتطورة، 

 2.وإتاحة العديد من النماذج املختلفة واملتعلقة بالتنبؤ بأسعار الوراق املالية

 أن املتغيرات الفرعية املتعلقة بنوعية الحواسيب2009وأشارت نتائج دراسة خليل الرفاعي وآخرون سنة 

سوب تأثيرا في خصائص املستخدمة ومالءمة البرمجيات املستخدمة هي أكثر متغيرات استخدام الحا

 املحاسبة 

الربعة ) املالءمة، املوثوقية، الثبات، والقابلية للمقارنة (وأن املتغيرات الفرعية املتعلقة بالدعم والتدريب 

 املقدم

 . ملستخدمي الحاسوب وسهولة االستخدام ليس لها أثر في خصائص املحاسبة

دلة: يرى رضا إبراهيم صالح أنه فيما يتعلق اعتماد كل من التكلفة التاريخية والقيمة العا1.4.

بالخصائصالنوعية لجودة املحاسبة يتضح أن كال من مدخلي التكلفة التاريخية والقيمة العادلة له 

أوضحت أنه 2005ايجابياتهوسلبياته على تلك الخصائص .وقد أورد بأن دراسة كيسو وآخرون سنة 

بالرغم منتأييد مستخدمي البيانات املالية ملبدإ التكلفة التاريخية إال أنهم يرون أن هناك فائدة كبيرة 

إلظهار بنودمن الصول وااللتزامات بالقيمة العادلة في تزويد مستخدمي املحاسبة بمعلومات مفيدة في 

 .تقديرالقيمة السوقية للمنشأة

أظهرت بعض االنتقادات ملحاسبة القيمة العادلة بعد 2003خرون سنة كما أورد أن دراسة كارول وآ

حول محاسبة املشتقات املالية، وتمحورت هذه االنتقادات SFAS133( )ظهورمعيار املحاسبة المريكي 

حول الثرالذي يلعبه القياس الدوري واملنتظم لتحركات السوق على أصول والتزامات الشركة، وهو ما 

ت فيالدخل، والذي ينتج عنه تغير متعدد في القوائم املالية .وفي املقابل يعتقد أنصار يؤدي إلى تقلبا

القيمة العادلة بأن التغير يمكنأن يكون ثمنا لثقة املستثمر، وبالنسبة ملوثوقية القيمة العادلة مقارنة مع 

.وأن أنصار ومؤيدي  55همحاسبة التكلفة التاريخية فإنها تكونموثوق بها ومالئمة في اليوم الذي تسجل في

 كل من القيمة العادلة والتكلفة التاريخية

. 
يوافقون على أن صفتي املوثوقية واملالءمة على درجة كبيرة من الهمية، ولكن أنصار القيمة العادلة 

                                                           
ات االستثمار في األوراق المالية، دراسة وائل إبراهيم الراشد، أهمية المعلومات المحاسبية ومدى كفايتها لخدمة قرار55

 تحليلية لسوق األوراق المالية

 22ص1990بدولة الكويت، .جامعة الكويت، المجلة العربية للمحاسبة، المجلد الثالث، العدد األول، ماي ، 
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 .يركزون علىاملالءمة، بينما أنصار التكلفة التاريخية يضعون تركيزا على املوثوقية

 بعنوان قياس157تطرق إلى املعيار املحاسبي المريكي 2008في دراسته سنة وأورد أيضا أن آل عباس 

القيمة العادلة الذي كان يبدو مثاليا وتطورا هائال في الفكر املحاسبي .هذا املعيار بدت حوله خالفات 

هامات شديدة وتمتعليقه من قبل هيئة تنظيم وتداول الوراق املالية المريكية على إثر ما وجه إليه من ات

أزمة مالية 2008بالضلوع في إفالسالبنوك ومؤسسات االستثمار المريكية بعد أن شهد العالم خالل عام 

 .عاملية وتم اتهام معاييراملحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة بأنها تعد من أهم أسباب نشوء تلك الزمة

 .ااملطلب الثالث :نماذج عن أنواع القرارات وأثر جودة املحاسبة عليه

 : رةدور املحاسبة اإلدارية في مساعدة اإلدا

 : يتمثل دور املحاسبة االدراية في مساعدة ادارة املنشأه للقيام بوضائفها كاالتي

يقصد بالتخطيط اإلجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتحديد الهداف ووضع  :التخطيط1(

واستخدامها لتحقيق هذه الهداف ويقوم املحاسب البرامجاملناسبة للحصول على املوارد املختلفة 

 2111اإلداري بمهمةتجميع البيانات التي تساعد اإلدارة في وظيفة التخطيط ) عبد السميع ، .(

يقصد بالتنظيم تحديد أفضل الطرق واإلجراءات والوسائل التي يمكن بها تنظيم املوارد  :التنظيم2(

لخطط املوضوعة، ويعتبر املحاسب اإلداري مسؤًوال عن عمليات املتاحةاملختلفة وبما يمكن من تنفيذ ا

تحديدوتجميع وقياس وتحليل وإعداد وتفسير وتوصيل املعلومات املستخدمة من قبل اإلدارة لتحقيق 

ساساالساسية للتنظيم، كما يحتاج املحاسب اإلداري أن ح الهداف الحتياجات املديرين من املعلومات

دم املح, يكون 
َ
اسب اإلداري كعضو مساعد في التنظيم ويعتبر مسؤًوال عن توفير املعلومات وأحد ُويستخ

 2113(56العناصرالّقيمة للفريق اإلداري )نور،

ويقصد بها اإلجراءات الخاصة بقياس وتصحيح الداء الفعلي لضمان تحقيق أهداف وخطط  :الرقابة3(

املوضوعة واتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة املنشأةبمعنى التأكد من أن التنفيذ الفعلي يطابق الخطط 

في حالةوجود انحرافات عن الخطط املوضوعة، ويظهردور املحاسبة اإلدارية في توفيرمعلومات تساعد 

اإلدارة على أداءوظيفة الرقابة، وتمارس اإلدارة وظيفة الرقابة من خالل التقارير )املعلومات( التي يوفرها 

ليات، مقومة ومقاسة في ضوء املخططات وما ينتج عنها من انحرافات، مع املحاسب اإلداري عنالفعا

تحليل االنحرافات حسب مسبباتها ومراكزاملسؤولية عنها واقتراح اإلجراءات املصححة لها, وتتابع اإلدارة 

ما تحقق من أهداف والعقبات التي تعترض تحقيق الهداف وتتخذ اإلجراءات الكفيلة لتفادي هذه 

 2113)هوبر، .(العقبات 

إن عملية اتخاذ القرار هي عملية مركزية في إدارة املنظمة ومن أهم الوظائف التي  :إتخاذ القرارات4(

ُوتعنى وظيفة اتخاذ القرارات باختيار البديل املناسب من البدائل املختلفة 2112(.يقومبها املدير)الشرع، 

, وتقوم املحاسبة اإلدارية بتوفير املعلومات التي تساعد اإلدارة  رةبهدفتحقيق الهداف التي وضعتها اإلدا

                                                           
 03مدخل نظرية المحاسبة، عمان، الطبعة األولى ص -م، تطور الفكر المحاسبي 1998حنان، رضوان، 56
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وذلك من أجل 2111(عبد السميع ، ، )علىاملفاضلة بين البدائل املتاحة وتحديد البديل الفضل للمنشأة 

 2115إتخاذ قرارات إقتصادية رشيدة )ابو حشيش، .(

 ، أن املحاسبة اإلدارية تقوم بدور املساعديرى الباحثان من خالل ما سبق من وظائف تقوم بها اإلدارة

واملرشد لإلدارة في أداء تلك الوظائف فمن املالحظ أن املهام املوكولة للمحاسب اإلداري واملتمثلة 

بتوفيراملعلومات باستخدام أساليب املحاسبة اإلدارية من خالل التحليل املالي والفني واملوازنات 

حصائية، ستؤدي إلى فعالية في تأدية تلك الوظائف، وإذا ما قمنا التخطيطيةوالنماذج الرياضية واإل 

بحجب الخدماتاملقدمة من قبل نظام املحاسبة اإلدارية عن اإلدارة فمن غير املمكن تأدية تلك الوظائف 

 .بالفعالية املرجوة

 .وهذا ما يؤكد بأن نظام املحاسبة اإلدارية هو النظام الذي من غير املعقول التفريط به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خالصة الفصل الثاني

إن املحاسبة ، باعتبارها نتاج نظام املحاسبة في املؤسسة االقتصادية، كانت تستخدم من طرف إدارة 

هذهالخيرة فقط ولغراض محدودة) من قياس الحداث االقتصادية التي تقوم بها املؤسسة وصوال إلى 

املناسبة (.أما اآلن اتسعت دائرة االهتمام باملحاسبة وتعددت الطراف التي تقييم الداءواتخاذ القرارات 

تستفيد منها،فبعدما كانت مختلف الجهات املستخدمة لهذه املعلومات تبحث عن الحصول على أكبر 

حجم ممكن منها،أصبحت اآلن تبحث عن الحصول على تلك املحاسبة الجيدة التي تتوفر فيها الخصائص 

 . تعارف عليهالتساعدها على بلوغ الهداف املرجوة منها السيما منها صنع القرارات الجيدةالنوعية امل
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 وال يمكن الحصول على هذا النوع من املعلومات إال بتوفر ظروف وشروط عديدة خاصة منها ما يتعلق

نب بالجوانب القانونية والتنظيمية واالقتصادية التي تضاف إليها الرغبة أو االستعداد من جا

 .مؤسساتلالستجابة لحاجات املستفيدين من تلك املعلومات

ونظرا لهمية املعلومات بصفة عامة واملحاسبة بصفة خاصة تناولنا في هذا الفصل كل من نظام 

ونظام املعلومات الحاسبية بالتركيز على عناصرهما ومكوناتهما حيث تم التطرق إلى الفرق بين  املعلومات

وبالنسبة لهذه الخيرة تناولنا أنواعها ومصادرها وصوال إلى الخصائص النوعية البياناتواملعلومات .

 .للمعلومات املحاسبيةومعايير جودة هذا النوع من املعلومات والعوامل املؤثرة فيها
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 تمهيد 

إن بنك التنمية املحلية هو من البنوك القديمة و لكن من خالل الفصول السابقة ذكرها و املعلومة 

املحلية هو جديد العهد بالنسبة لها جميعا، أما اقتصاديا فقد طرأ حولنواع البنوك، فإن بنك التنمية 

علىبنك التنمية املحلية عدة تغيرات محاسبية و مالية من جراء دخول النظام املحاسبي املالي الجديد، و 

 .لكنبالنسبة ملجمع االستغالل فالتغيرات كانت طفيفة

 ل بنك التنمية املحلية و إلى التغيرات التي لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى معرفة كل التفاصيل حو 

 .حدثت للحسابات فيها
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 BADRالفالحة و التنمية الريفية املبحث األول: عموميات حول بنك 

 كل بنك له تعريف خاص و ذلك حسب الدور املعتمد عليه في املجتمع االقتصادي و املالي، لذلك فبنك 

 التنمية املحلية له تعريف شامل و ملم للنشأة و الدور املهم القائم به، و املتفرع منه عدة أقسام و 

 .مديريات كمجمع االستغالل بمستغانم

 BADRالفالحة و التنمية الريفية  املطلب األول: ملحة تعريفية لبنك 

استجابة كبيرة من طرف الجزائري الذي يعرف بموجب مرسوم  BADR الفالحة و التنمية الريفيةلبنك 

 .جزائري خاص

 : BADRالفالحة و التنمية الريفية تعريف بنك  -الفرع االول 

هو أحدث البنوك في الجزائر، و انبثق من القرض الشعبي الجزائري  BADRالفالحة و التنمية الريفية بنك 

 و قد تأسس 

 برأس مال قدره سبعة ماليين دينار جزائري مقره5858/30/03املؤرخ في 558/58بموجب مرسوم رقم 

 .57الرئيس ي سطاوالي والية تيبازة

ر بنك الودائع يقوم بكل العمليات هو بنك للدولة خاضع للقانون التجاري و يتولى العمليات املألوفة و يعتب

لحسابات جارية، توفير، قروض، صفقات، و خدمات متفرقة، يقوم بتقديم قروض قصيرة، متوسطة 

وطويلة الجل لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد بنك خاص لهذا القطاع و 

 BADR) هو بنك الفالحة و التنمية الريفي

من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطني إذ يحتوي على  BADRالفالحة و التنمية الريفية يعتبر بنك 

 .شخصا0533مديرية جهوية و يشغل أكثر من 58وكالة موزعة على 505

 .دج مما يمكنه من القيام بالعمليات املذكورة أعاله03.533.333.333يبلغ رأس املال االجتماعي للبنك 

 :BADRالفالحة و التنمية الريفية وظائف بنك  -لثانيالفرع ا

 :في النقاط التالية BADRالفالحة و التنمية الريفية تلخص وظائف بنك 

 .القيام بالعمليات املألوفة•

 .تمويل االستثمار اإلنتاجي املخططة في طرق الجماعات املحلية•

 .تمويل عمليات الرهن•

 .عمليات االستيراد و التصدير تمويل•

 .فالحيةتمويل القروض ال•
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 :BADRالفالحة و التنمية الريفية الهيكل التنظيمي الوطني لبنك  -الفرع الثالث

 BADRالفالحة و التنمية الريفية الهيكل التنظيمي الوطني لبنك 20شكل رقم ) : (

 
 

 BADRالفالحة و التنمية الريفية املصدر : من 
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 DRE)( املطلب الثاني: ملحة تعريفية ملديرية مجمع االستغالل

 يتفرع بنك التنمية املحلية من عدة أقسام و مديريات من بينها مديرية مجمع االستغالل فرع مستغانم 

 .الذي تطور من سنة إلى أخرى 

 :لوالية مستغانم BADRالفالحة و التنمية الريفية تعريف بنك  -الفرع االول 

و كان يشمل آنذاك وكالة رسمية بمستغانم 5858/30/35أنشأ بنك التنمية املحلية لوالية مستغانم في ،

 .بن سليمان" و أيضا زكالة غليزان، تيارت، وادي رهيو، مازونة و سيدي علي"

مراكز جديدة لفوج االستغالل بمستغانم وكالة الدهرةو 5885/55/51برزهذا التقدم في الشبكة بفتح في 

واليات إلى نهاية 3وكالة مقسمة على 55ل عدة وكاالت أخرى بعين تادلس، قصر الشاللة و زمورة و ما يمث

  582003سنة .

 :مخطط مديرية مجمع االستغالل -الفرع الثاني

 مخطط مديرية مجمع االستغالل20شكل رقم ) (

 
 BADRالفالحة و التنمية الريفية  املصدر : من البنك
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 :املتمثلة في :مهامات مديرية مجمع االستغالل -الفرع الثالث

 :القرض و التنشيط التجاري قسم  -أ

 : هذا الفرع يختص في تجميع املوارد و املراحل التجارية الخاصة بالوكاالت و مراقبة املشاريع حتى تحقي

 .متابعة ملف زبائن الوكاالت يوميا و في مجال القانون ▪

 
 .تهيئة املشروع السنوي الخاص بوظائف وكاالت مجموعة االستغالل و متابعة تحقيقها▪

 ن مراقبة احترام كل ما يتعلق بالقواعد الداخلية و الخارجية فيما يخص قواعد المان منضما▪

 .طرف الوكاالت

 تهيئة الدراسات االقتصادية و االجتماعية لبناء وكاالت جديدة بما أنه مسؤول عن الجانب▪

 الستغاللالتجاري لجل الطرف املسؤول عن العالقات التفتيشية الخاصة و إعطاء تقرير ملدير ا

 .العام عن نتائج نشاطه

 .كما يعمل ضمان انتشار املعلومة▪

 .التأكد من التسيير اإلداري الخاص بالقروض▪

 .إرسال يوميا تقارير خاصة بكل النشاطات إلى مجموعة االستغالل▪

 .ضمان التسيير املالي املرتبط بمجموعة االستغالل▪

 .تأمين املهمات الخاصة باملركز▪

 إرسال الحاالت املطلوبة من طرف املديرية الرئيسية للقروض و إعطائهم تقارير يوميا و على▪

 .59طلباتهم

 دورها دراسة و مراقبة ملفات الضرائب و التأمين و مدى مساهمة :مصلحة دراسة القروض1.

 .القرض في تنمية و تطوير املشروع أو تجديده و دراسته من الناحية املحاسبية و امليدانية

 :هذا املكتب مكلف بما يلي :مصلحة األمانة و التعهدات0.

o مراقبة مصداقية التصاريح املتعلقة بالقروض في مجال املفاوضات مع اتخاذ الحذر و مراقبة 

 .مصداقية استعمال القرض مع احترام شكله و مضمونه و ضماناته

oملفات الوافدين على طلب القروض و الوكاالت و إبالغ مديرية مجموعة االستغالل عن كل تسيير 

 .تجاوز في مجال توزيع القروض

oتخزين و تسيير محفظة فعاليات الوراق التي لم يتم املحاسبة عليها من طرف الوكاالت. 

oقص يجب إبالغ من خالل التحاليل اليومية الخاصة باتخاذ قواعد الحذر عند مالحظة أي ن 

                                                           
 نفس المرجع59
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 .املصلحة القانونية

oمسك ملف اللذين لم يتم الدفع لهم بالتعاون مع املصلحة الرئيسية للمخاطرة بمديرية مراقبة 

 .التعاقد

o تأسيس و نقل تقرير النشاطات فصليا املتركزة على تعاقدات مجموعة االستغالل )مديرية شبكة 

 .ل باإلضافة إلى مديريات القرضمجموعة االستغالل( و مديرية مجموعة االستغال

 :و هذه املصلحة مكلفة بما يلي :مصلحة التنشيط التجاري 0.

 .مساعدة الوكاالت لتحقيق أهداف االستغالل في مجال البنوك و تجميع املوارد و توثيق القروض -

 .قيقهتحقيق مشروع املعامالت التجارية الخاصة بمديرية مجمع االستغالل و مساعدة الوكاالت لتح -

 .تسيير ملف زبائن الوكاالت و توطيد العالقات بين الوكاالت -

 :قسم إدارة امليزانية و األعمال القضائية -ب

فيتقوم هذه املصلحة بدراسة امليزانية بشكل دقيق و متابعة القروض من الناحية القانونية و 

 :60القضائيةحالة بعض املشاكل و تضم املصالح التالية

 :الشؤون القانونيةمصلحة •

 تتمثل مهامها في حل النزاعات و استرجاع الديون في حالة وجود أسباب أو ظروف لدى املقترض و✓

 بالتالي يكون هناك حصر للمقترض في وضع قانوني و متابعته من ضمان تسديد الديون عن طريق

 بيه بإرسالاالتصال باملقترض لإلقراض )تسديد القرض وقت استحقاقه( و هذا عن طريق تن

 .شعار كتنبيه أول 

 مساعدة الوكاالت في اإلطار القانوني لحل املشاكل االجتماعية كانتهاك بعض الحقوق و مشاكل✓

 . هامالية كالدفاع عن حقوق البنك في حالة وجود

 باإلضافة إلى املتابعة بالعالقات مع املحامين، املوثق... و هذا في حالة القيام ببيع الضمانات ✓

 .ة باملزاد العلني و توزيع الموال املوجودة بالبنك على املورثينالسمي

 تهتم هذه املصلحة بتقديم الخدمات اإلدارية و الوسائل الضرورية :مصلحة اإلدارة و الوسائل•

 .فهي تقوم بدراسة امليزانية و كل ما يتعلق لها بدراسة اليومية و توفير جميع الوسائل الضرورية

 تهتم هذه املصلحة بكل ما هو شخص فهي تعول على القيام بالتسيير :املستخدمينمصلحة تسيير •

 الحسن و الجيد و هذا كل ما يخص العمال و هذا من خالل قيامها بدراسات متعددة تتمثل فيما

 يلي: الشخصية الذاتية للعمال و سمعتهم الخالقية في إطار مشوارهم املنهي كما تهتم أيضا

                                                           
60http://vb.arabsgate.com/archive/index.php/t-451204.html 
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 ..... التقاعد، التكوين الجيد لإلطار باملراقبة و منح

اقبة من الدرجة األولى .ت  :في إطار مهامه هو مكلف بـ :قسم املر

 .تحقيق املراقبة و املحاسبة في مديرية االستغالل و وكاالتها✓

 مراقبة و متابعة متوسط أيام املحاسبة اآلتية من الوكاالت و الحاالت اليومية من مديرية ✓

 .)امليزانية/ الرقام/ الحاالت( و مصداقية الكتابات و الوجه الحسن لكل وكالة املحاسبة العامة

 .نقل كل حاالت التواصل و حاالت الوكاالت إلى مديرية املحاسبة العامة✓

 .مراقبة فترات التعهدات بمختلف طبيعتها✓

 الخارجية للمعاملةالتأكد بطريقة هامة من احترام تطبيق التعليمات و القواعد الداخلية و ✓

 .البنكية

اقبة العامة•  :هي مكلفة بما يلي :مصلحة املر

 .ضمان املراقبة املحاسبية للوكاالت التابعة لها -

 .التأكد من أن الوكاالت املرتبطة بها تقوم بتقنية ملفات -

 .التجارة الخارجية تبعا لتواريخ محددة لقاعدة التبادالت -

 .م الهرمياإلشعار بكل خلل داخل السل -

 .تؤمن زيارات املراسل املحلي ملديرية فرع االستغالل حيث يقدم لها تقرير متواصل -

 .القيام بمهام املراقبة و التفتيش املبرمج من خالل جدول من طرف مديرية فرع االستغالل -

اقبة من الدرجة األولى•  :مكلفة بما يلي :خلية املر

 .املعنيين بهاتحرير املهمات و تقديمها إلى  -

 .متابعة تطبيق إرشادات السلم الهرمي املتخصص في هذه املادة -
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 :املبحث الثاني: تنفيذ بنك التنمية املحلية للنظام املحاسبي املالي

إن املرسوم الذي جاء لبنك التنمية املحلية إلتباع النظام املحاسبي املالي الجديد يتضمن عدة شروط 

 واجب القيام بها، حيث مست هذه اإلجراءات أو التغييرات عدة حسابات على وخطوات و إجراءات ال

 .مستوى مديرية مجمع االستغالل

 املطلب األول: قرار تغيير املخطط املحاسبي الوطني بالنظام املحاسبي املالي

إن جميع املراسيم التي أتت بها املديرية املركزية لبنك التنمية املحلية أدلت و صرحت بضرورة اإلنتقال 

 .مدرجة بها الخطوات الالزمة لذلكSCFإلى PCNمن

 الفرع األول: اإلجراءات املتخذة من طرف بنك التنمية املحلية

 :و تتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي

 بالنظام املحاسبي املالي الجديدتكوين األجهزة املكلفة  -أ

 مجموعة العمل املكلفة بالنظام املحاسبي املالي -

 SCF لجنة املصادقة على العمال املقدمة من طرف مجموعة ال -

 5:إعداد أدوات النظام املحاسبي املالي -ب

 SCF/PCS جدول مراسلة حسابات -

 .ميزان الحاالت املالية -

 (تغيرة )املعنية بالتغييراملصادقة على الحسابات امل -

 :التطبيق األول في امليزانية العمومية -ج

 معطيات من البنك5

 1338/51/05ترصيد ميزانية  -

 1353/35/35العمل على امليزانية اإلفتتاحية لـ  -

 1353/33/03العمل على امليزانية لـ  -

 :تحويل الحسابات -د

 املعلوماتيإعادة تشغيل أو برمجة البرنامج  -

 تحويل أرصدة الحسابات املعنية بالتغيير -

 0212/10/01إعادة معالجة الحسابات لـ  -هـ

 مخططات العمل  -

 (الحسابات املتغيرة )الحسابات الداخلية و حسابات الزبائن -
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 الحسابات العقارية أو رؤوس الموال -

 SCF الجدول الزمني لتنفيذ ال -و

 طط الحسابإعادة تشغيل أو برمجة مخ -

 تحويل الحسابات -

 (امليزانية اإلفتتاحية )قبل املعالجة -

 معالجة الحسابات -

 ميزانية - 1353/51/05

 :و يتمثل فيBADR :الفرع الثانب: التنظيم املتبع من طرف الـ 

  BADR: اإلجراء األول املتخذ من طرف-أ

 :املحاسبي املالي الجديد )قرار الرئيس املدير العام رقمإنشاء مجموعة عمل القائمة على تنفيذ النظام 1-

 88 /1338في 50 / 51 / 1338.

 إنشاء لجنة املصادقة على أعمال النظام املحاسبي املالي ، مرسوم مقرر من طرف الرئيس املدير العام 0-

 .للمصادقة على العمال قبل التطبيق35 / 33 / 1353قي30 :رقم

 :مجريات املهمة -ب

 :يق الهداف ، مجموعة العمل ، و باملقارنة مع خبير املحاسبة سطرت العمليات التاليةلتحق

 و هي  : األعمال األولية1-

 .ضبط تطابق مخطط الحساب -

 .إعداد مخطط العمل: لجميع هياكل البنوك، اإلدارة املركزية و مجموعات االستغالل و الوكاالت -

 .ت التابعةاجتماع جهوي: لخطط العمل مع الوكاال  -

 6.العمل مع الهياكل املركزية -

 :القيود التقنية و خيارات التحويل2-

 يوم( خيارات لتحويل محدودة بسبب البناءات 05 / 51 / 1353 )13مع املدة املحدودة الجارية قبل  -

 :التقنية التي تحتاج وقت كبير

 .إعادة برمجة البرامج املعلوماتية•

 .الوتوماتيكي لألرصدةالتحويل •

 .تطبيق القواعد الجديدة و املناهج التقييمية و املحاسبية•
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 .61تحاليل الحسابات الداخلية هي أيضا تأخذ بعين االعتبار جميع فروع امليزانية- 

 .الحسابات الغير متوفرة•

 .العقارات أو رؤوس الموال•

 . إهتالكات العقار•

 .الخسائر القيمة•

 .الجباية•

 0212إيقاف ميزانية :0-

 .تحاليل الحساب ستكون مصادقة لكل حساب موجود•

 .العقارات ستكون مسطرة حسب مبدأ التقارب االقتصادي•

 SCF. العروض و املخزونات ستكون مسطرة مع قواعد و مبادئ ال•

 .كل تسويات و شروحات الرصدة ستكون مقدمة بواسطة البنيات التي تحرك الحسابات•

 لث: طرق التنفيذالفرع الثا

 :و هي كاآلتي

 :الحسابات املعنية بالتغيير -أ

 .حساب معنية بالتغيير و التي تم تقديمها إلى لجنة املصادقة131قائمة تحوي  -

 .حساب تعالج معالجة خاصة58بعدد 4XXحسابات الزبائن ( )5-

 .القائمةحساب املدرجة في 11الحسابات املعنية بتغيير الصياغة بعدد 1-

 .و الباقي من الحسابات لم يمسها أي تغيير0-

 و يتمثل في :التحويل -ب

 يسمح بالحصول على امليزانية االفتتاحية لـ05/ 51 / 1338إن تحويل الرصدة إلى :تحويل األرصدة1-

1353. 

 و 1353/5/5حتى تكون البنوك ممثلة مع القانون الذي أوقف التحويل إبتداءا من  :تحويل األنشطة2-

 .التي تتفق مع النصوص1353/51/05فيالبنك أيضا يصادق على التحوالت بحيث تتوازن 

 :إعادة معالجة الحسابات -ج

 1353/51/05على املؤسسة أن تجري إعادة معالجة الرصدة لـ .SCFفي إطار توافق عملية االنتقال لل

                                                           
 نفس المرجع61
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 كما يتبين من التشريعات الحالية، التحويل ال يقتصر على املبيعات فقط بل يمتد إلى إعادة معالجة 

 . ليالرصدة الذي يعد خطوة مهمة في تطوير النظام املحاسبي املا

 و يلزم اتخاذ هذه الخطوة أيضا الوعي حول أهمية اإلندماج املالي لن املحاسبة تعتبر شفافة بالنسبة

 .للبنك

ب أن يتم هذا التعديل من قبل الهياكل اإلدارية، التي تمكن املؤسسة مت تحديد االنتعاش التي تتعلق يج

 .62بالسنوات السابقة

 1353/51/05و التي سيتم معالجتها لفصل .1353دون عام 

 1353/51/05و يتم احترام ميزانيات املحاسبة كذلك في .

 1353و سيتم تسليط الضوء فقط على الخالفات لـ .

 :دفتر معالجة الحسابات1-

 .كل بنية لديها دفتر معالجة خاص بها -أ

 :و كل معالجة سوف يتم تدوينها في دفاتر خاصة و ذلك حسب نوع املعالجة -ب

 .دفتر رؤوس الموال•

 .دفتر الحسابات املالية•

 .دفتر حسابات جبائية•

 .دفتر الحسابات الغير متوفرة•

 .حسابات الزبائن دفتر•

 .دفتر خسائر االنخفاض في القيمة•

 .دفتر مختلف العمليات•

 :إعادة معالجة امليزانية االفتتاحية2-

 الحترام مبدأ املحاسبة في امليزانية، سيكون هناك ميزانية افتتاحية قبل إعادة املعالجة، لعدم املساس 

حصول على ميزانية افتتاحية بعد املعالجة و و بعد ذلك إعادة معالجة الرصدة ستطبق لل1338بنتيجة ،

 .عدم املساس أيضا بحسابات التكاليف و املواد

 :طرق إعادة معالجة األرصدة3-

 ضرورية في التحويل و لسباب منتظمة و مرتبطة بين هياكل البنك وSCFإن ضرورة أولوية تنفيذ ال 

 .اإلدارة املركزية للمحاسبة

                                                           
 نفس المرجع السابق62
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 :فإن التنظيم التالي يبرز و لذلك

 .على كل هيكل أن يقدم حاالت املوجودات لكل حساب داخلي•

 .كل التغيرات املعرفة و املقدمة في الحاالت املفرقة أو املستقلة•

 (.سنوات8 +سنوات ، 8إلى 5سنة ، من 5كل أرصدة الديون تحلل حسب القدمية ) •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة

 عرضنا في هذا الفصل مختلف القرارات التي أتت لالنتقال و لتغيير النظام القديم لجديد، و 

 .أيضا بإظهار العمليات الالزم القيام بها لهذا االنتقال أي كافة املعالجات املحاسبية

تأثر ظام الجديد و لذلك لم يفرع مستغانم لم يعمل بعد بالن BADR الفالحة و التنمية الريفيةفإن بنك 

 التغييربهذا



 BADRالفالحة و التنمية الريفية الثالث         دراسة تطبيقية للمحاسبة البنكية ببنك الفصل 

 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــخــــامتة الـ  



 الخاتمة العامة

66 
 

بالتعقيدات ولها وظائف متعددة ومن إن املؤسسة االقتصادية تنشط في ظل محيط متشعب ومليء 

ثمفان مهمة تسييرها ليست بالمر الهين فهي تستدعي توفر مسيرين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة 

والخبرةلنهم مطالبون يوميا بصنع قرارات يفرضها الواقع العملي ,واملؤسسة االقتصادية الجزائرية ال 

 .تخرج عن هذهالقاعدة

 إتخاذ القرار لها أهمية بالنسبة لجميع الوظائف فهي تعتبر جوهر العملية اإلدارية إذ نجدهاإن وظيفة 

 .ترتبط بالتنظيم ,التخطيط ,الرقابة وغيرها

ومن خالل ما تقدم من دراسة لعملية إتخاذ القرار ) مراحلها ,ظروفها ,الخ (ولنواع القرارات يتبين 

بة وذلك بغض النظر عن مرحلة صنع القرار املعنية) تحديد وجودالحاجة للمعلومات من بينها املحاس

الهدف أواملشكلة ,اقتراح البدائل املمكنة (,...أهمية القرار) قرار تشغيلي ,أو تكتيكي أو استراتيجي 

 (.تموين ,إنتاج..(. ومستوى اإلدارة املعنية )عليا ,وسطى ,تنفيذية, (,الوظيفة املعنية) تمويل

 ت إلى املحاسبة أكثر من غيرها من املعلومات الخرى نظرا الرتباطها بالقرارات ذاتويحتاج صناع القرارا

 .الطابع االقتصادي هذا من جهة وكونها معلومات كمية قابلة للتحقق من صحتها من جهة أخرى 

وقد زاد االهتمام باملحاسبة من جانب املسيرين في املؤسسات االقتصادية من حيث الكم والنوع في 

قت لوجود عدة عوامل خاصة منها نمو حجم املؤسسات االقتصادية وازدياد حدة املنافسة نفسالو 

إضافة إلى كونمعظم القرارات املطلوب صنعها يوميا في هذه املؤسسات هي قرارات اقتصادية ,وفي كثير من 

ظل الظروف  الحيان ليستاملشكلة التي يواجهها صانع القرار هي عدم توافر املحاسبة بل بالعكس نجد في

املعلوماتية (... بان املشكلة أصبحت تكمن في توفر كم هائل من املعلومات ومن مصادر , الحالية ) العوملة

عديدة إال أنها تحتاج إلىالتأكد من صحتها وفائدتها إلتخاذ القرار الناجحة التي تتطلب توفر معلومات 

 .جيدة ومفيدة

عامة واملحاسبة بصفة خاصة ,وجودة الخيرة تتوقف  مما تقدم تبرز أهمية جودة املعلومات بصفة

علىمجموعة من الخصائص املحددة من قبل الكتاب والخبراء والهيئات الدولية املختصة .إن اثر 

املحاسبة املفيدةيظهر لدى صانع القرارات وعلى القرارات املتوصل إليها فهذا النوع من املعلومات يجب إن 

وان يقلل من درجة عدم التأكد لديهم ويساعدهم على التوصل إلي قرارات  يزيد من معرفة صناعالقرارات

رشيدة وفي املقابل فان عدمتوفر املحاسبة التي تتصف بالجودة املطلوبة يعتبر من أهم أسباب فشل 

الكثير من القرارات ذات الطابعاالقتصادي ,وقد نبه الكثير من املختصين عن املخاطر من اإلفصاح عن 

إيقاع مستخدمي هذه املعلومات في أخطاء تكلفهم غاليا وأثبتت  حاسبية مضللة التي تؤدي إلىمعلومات م

التجربة أن املحاسبة املضللة أدت إلى 
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انهيار عدةشركات عمالقة في العالم .لهذا انصب االهتمام على إعداد املحاسبة ومراجعتها واإلفصاح بما 

 .أعطاء الثقة للمتعاملين املستخدمين لهذه املعلومات يتوافق مع املعاييراملتفق عليها وذلك لجل
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 أوال: املراجع باللغة العربية

 :الكتب❖

 ابراهيم االعمش ، املحاسبة العامة ، ديوان املطبوعات الجامعية -

 م أنظمة املعلومات اإلدارية ، جامعة القدس املفتوحة ، الطبعة الولى1995برهان ، محمد ،  -

بوسبعينتسعديت، اثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على النظام الجبائي الجزائري، رسالة  -

 9002، 9000ماجيستر،املدرسة العليا للتجارة، الجزائر 

 املحاسبة اإلدارية، :دار املريخ للنشر، الطبعة العربية2002جاريسون ري اتش، نورين ايريل،  -

 السعودية، الرياض

 املحاسبة املالية مبادئ اإلفصاح والقياس املحاسبي،الردن،مكتبة الفالح2003،  جعفر،عبد اإلله، -

 للنشر والتوزيع

نظم املعلومات املحاسبية مخل تطبيقي معاصر،الردن،الطبعة 2003جمعة، أحمد،وآخرون، ،  -

 الولى،دار املناهج للنشر والتوزيع

 .اصول املحاسبة ، سلسلة ملخصات سترمجيمس اكاستين ، جويل ليركل ، نظريات و سائل في في  -

 م، تصميم النظام املحاسبي مع دراسة تطبيقية على البنوك التجارية وشركات1999حسنين، عمر،  -

 التأمين، اإلسكندري 

 م نظم املعلومات املحاسبية ، اإلسكندرية1997حسين ، أحمد ،  -

 مدخل نظري وكمي، دار زهران للنشر-اإلداريةم، رشاد، نظرية القرارات 2001حسين، علي، الساعد،  -

 والتوزيع، عمان، الردن

 مدخل نظرية املحاسبة، عمان، الطبعة الولى-م، تطور الفكر املحاسبي 1998حنان، رضوان،  -

 م، نظم املعلومات املحاسبة، دار الجامعة الجديدة،2002الدهراوي، كمال، محمد، سمير،  -

 اإلسكندرية

 .مد ابو نصار و محمود الخاليلة ، مبادئ املحاسبة ، معهد الدراسات ، االردندهمش نعيم ،مح -

 اتخاذ -م، املحاسبة اإلدارية مع التركيز على التكاليف لغايات التخطيط1993السعايدة، منصور،  -

 الرقابة، الطبعة الولى، مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر، مؤتة، الكرك-القرارات 

حاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية، الجزء ال ول، الشركة الجزائرية شعيب شنوف، م -

 2008بوداود،الجزائر،

صالح خالص ، املبادئ االساسية للمحاسبة العاملة و مخطط محاسبي ، ديوان املطبوعات  -
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 الجامعية

 الدارم، تحليل وتصميم نظم املعلومات املحاسبية، 1997الصبان، سمير، جمعة، إسماعيل،  -

 الجامعية للنشر، اإلسكندرية

 1990عباس مهدي الشيرازي، نظرية املحاسبة، ذات السالسل، الكويت،  -

 9009عبد السميع الدسوقي ، اساسيات املحاسبة املالية ، دار وائل للنشر و الطباعة  -

 العربية والدولية، الجزءعبد الوهاب نصر علي، القياس واإلفصاح املحاسبي وفقا للمعايير املحاسبة  -

 2007الول، الدار الجامعية، اإلسكندرية،

عشيش ي جمال، محاسبة املؤسسة والجباية وفق النظام املحاسبي املالي، دار االوراق الزرقاء،  -

 2010الجزائر،،

 .م، اإلدارة املفاهيم واملمارسات، الطبعة الولى،غزة2003الفرا، ماجد وآخرون،  -

املحاسبة اإلدارية ودورها في ترشيد القرارات في 2003،شعبان ،عبد الكريم ، ،  الفضل ، مؤيد -

 املنشأة،دار زهران للنشر، عمان

 م نظرية املحاسبة، مطبعة الداوودي، دمشق2001القاض ي ، حسين،  -

 2008نعيم دعمش، مبادئ املحاسبة، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، الردن،  -

 

 :الرسائل واالطروحات الجامعية❖

حواس صالح، التوجيه الجديد نحو معايير اإلبالغ املالي وأثره عل مهنة التدقيق،أطروحة دكتوراه،  -

 9002-9002كليةالعلوم االقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر، 

رفيق يوسفي، النظام املحاسبي املالي بين اإلستجابةللمعيير الدولية ومتطلبات التطبيق، مذكرة  -

تخرجضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير،تخصصمحاسبة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 9000-9000التسيير،جامعة تبسة 

ائر على املعايير املحاسبة ساملي محمد الدينوري، قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجز  -

دراسة حالة املؤسسة االقتصادية(، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير، )الدولية

 .كليةالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم التسيير، جامعة العقيد الحاج لخضر،

 ،باتنة 2009-2008

لية تطبيق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الصغيرة سعيداني محمد السعيد، مدى فعا -
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واملتوسطةالجزائرية، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير،كلية العلوم اإلقتصادية 

 2013 -9002وعلومالتسيير،تخصصمحاسبة،جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،

 :املجالت والدوريات❖

 املعلومات املحاسبية املنشورة في التنبؤ بأسعار السهم في بورصةم دور 2003أبو حشيش،خليل،  -

 الوراق املالية في اململكة الردنية الهاشمية دراسة تطبيقية،مجلة

 ديوان املطبوعات الجامعية1999 -محمد بوتين ، املحاسبة العامة للمؤسسة ، طبعة ،  -

 ة العمالقة من منظور محاسبي، مجلة املحاسبة،وابل علي الوابل، كارثة انهيار بعض الشركات العاملي -

 2002ديسمبر ، 36 . الجمعية السعودية للمحاسبة، السنة التاسعة، العدد

 وائل إبراهيم الراشد، أهمية املعلومات املحاسبية ومدى كفايتها لخدمة قرارات االستثمار في الوراق -

جامعة الكويت، املجلة العربية .لكويت، املالية، دراسة تحليلية لسوق الوراق املالية بدولة ا

 1990للمحاسبة،املجلد الثالث، العدد الول، ماي

 وائل إبراهيم الراشد، أهمية املعلومات املحاسبية ومدى كفايتها لخدمة قرارات االستثمار في الوراق -

ة العربية جامعة الكويت، املجل.املالية، دراسة تحليلية لسوق الوراق املالية بدولة الكويت، 

 1990للمحاسبة،املجلد الثالث، العدد الول، ماي

 منشورات االكاديمية العربية املفتوحة في الدنمارك،1وليد ناجي الحيالي، أصول املحاسبة، الجزء ،  -

2007 

 

 :النصوص القانونية❖

 2007نوفمبر25املؤرخ في 47الجريدة الرسمية، العدد ، -

 9-2-2املتضمن النظام املحاسبي املالي، 9002/00/92الصادر بتاريخ ،00-02القانون رقم ، -
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