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صلى هللا عليه وسلم، سيد الخلم واإلاسسلين وإمام اإلاحلين  هبيىا محمد إلىأهدي ثمسة حهدي  
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اللهم هحمك حتى ثسض ى، احمد هللا جعالى الري أمدوي باللىة والصحة والعافية إلثمام هرا العمل، 

فالشكس أوال هلل الري شزع في اللىة وؤلاصساز والصالة والسالم على هبيىا محمد صلى هللا عليه وسلم 

 وبعد.

اإلاعلم الري مهد لي طسيم العلم أثلدم باسمي عبازات الشكس والامحىان والحلدًس والاحترام إلى ألاب 

واإلاعسفة واإلاسافم لي في اإلاشىازي الدكحىز بىظساف الجياللي اشكسه حصيل الشكس على كبىله لإلشساف 

 لي.

كما أثلدم بجصيل الشكس والعسفان إلى من ساعدوي في اهجاش هرا العمل إلى ألاسحاذ بىشيخي وألاسحاذ 

 شازف بن عطية سفيان.

يل إلى كل من كدم لي ًد اإلاساعدة في مؤسسة ثىشيع وإهحاج مىاد البىاء بمسحغاهم وأثلدم بالشكس الجص 

 خاصة ألاخ بن عمسة وألاخد وعيمة.
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، لرلك اججهذ اإلاإطظتلها دوز هام في جحدًد فعالُت وكفاءة  ؤلاهخاجحعخبر اإلاعلىمت عىصسا هاما من عىاصس 

ت  أهغمتجصمُم وبىاء  ئلىاإلاإطظاث   إلدازةمعلىماث من احل الظُطسة على الكم الهائل من اإلاعلىماث الظسوٍز

 هغم اإلاعلىماث في اإلاإطظت فهي احد اإلاصادز السئِظُت للمعلىمت. وأقدم أهماإلاإطظت، وحعد اإلاحاطبت من 

 ألاخيرةىاث وحدة اقخصادًت، فقد جطىز في الظى أيهغم اإلاعلىماث في  أهمهغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي ٌعخبر من  ئن

ع في الحاطباث   .آلالُتخاصت بعد الخطىز الظَس

ادة  أيفي جحظين اإلاسدودًت  أهمُتالىغام اإلاحاطبي له  أنكما ًمكن القىل   اإلاإطظت. أزباحٍش

هحى جقدًم اإلاعلىماث لخدمت البِئت التي جحُط ولغسض الخخطُط والعمل على  أكثر مع العلم اهه قد اشداد التركيز 

تدًت وحل اإلاشكالث جحظين اإلاسدو   التي جىاحه اإلاإطظت والحفاظ على طمعتها. ؤلاداٍز

، بحُث ٌظاهم بقدز كبير في ًلعب هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي دوزا هاما في جحقُق الخقدم والىمى للمإطظت

اإلاإطظت،  ، وقد جم جطبُقه بصىزة حُدة مما ٌظاعد على جحظين اإلاسدودًتأهدافهامظاعدة اإلاإطظت على بلىغ 

 :الخالي ؤلاشكالوعلُه هطسح 

 ما مدى مساهمة نظام املعلومات املحاسبي في ثرشيد مردودية املؤسسة؟

 ومن خالل هره ؤلاشكالُت هطسح الدظاؤالث الفسعُت الخالُت:

 فُما ًكمن مفهىم هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي؟ 

 ماذا هقصد بترشُد مسدودًت اإلاإطظت؟ 

 ث اإلاحاطبي بمسدودًت اإلاإطظت؟ما هي عالقت هغام اإلاعلىما 

 الفرضيات:

  ؛التي حعخمد عليها اإلاإطظت ألاطاطُتبعد هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي من الدعائم 

  ؛مالئمت عىد ما ًكىن هغام اإلاحاطبي فعال في اإلاإطظت أكثر جكىن اإلاعلىماث اإلاحاطبُت 

 .ٌظاهم هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي في جسشُد مسدودًت اإلاإطظت 

 دراسة املوضوع:أسباب 

 الخعسف على واقع هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي في اإلاإطظت؛ 

 وحىد صلت مباشسة بين الخخصص ومىطىع الدزاطت؛ 

 .معسفت كُف ٌظاهم هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي في جسشُد مسدودًت اإلاإطظت 
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 الدراسة: أهداف

  فعالت؛ أداةهغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي في اإلاإطظت كىنها  أهمُت وئبساش ئعهازمحاولت 

 حشخُص واقع هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي في اإلاإطظت؛ 

 .دزحت الاطخفادة من هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي في جحظين مسدودًت اإلاإطظت 

 الدراسة: أهمية

فعالت  أداةوفعالُت هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي في اإلاإطظت باعخبازه  أهمُت ئبساشالدزاطت في محاولت  أهمُتجخمثل 

 من خالل اكدشاف اإلاشاكل مما ٌظاهم في جحظين مسدودًت اإلاإطظت.

بصىزة طلمُت من خالل جحقُق  أوشطتها جأدًتحاحت اإلاإطظت للىغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي للمظاعدة في 

 أهدافها.

 حدود الدراسة:

 الحدود املكانية:-1

هغام  أهمُتالبحث واإلاخمثلت في  ئشكالُتكاهذ الدزاطت بمإطظت جىشَع مىاد البىاء بمظخغاهم، وذلك إلاعالجت 

 اإلاعلىماث اإلاحاطبي في جحظين اإلاسدودًت.

 الحدود الزمنية:-2

 . 22/05 ئلى 13/03امخدث فترة الدزاطت اإلاُداهُت من 

 منهج الدراسة:

ا على اإلاىهج الىصفي الخحلُلي، بحُث اطخخدمىا اإلاىهج الىصفي في عن الدظاؤالث اإلاطسوحت اعخمده لإلحابت

 الجاهب الىغسي واإلاىهج الخحلُلي في الجاهب الخطبُقي.

 صعوبات الدراسة:

 قلت اإلاساحع والبحىر الجامعُت في مجال هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي واإلاسدودًت؛ 

 .مىاحهت بعع الصعىباث في الدزاطت اإلاُداهُت مع اإلاظإولين 

 لدراسات السابقة:ا

من مساحع جصب في اإلاىطىع منها ماهُت مخعلقت من خالل ئعدادها لهرا البحث ومن خالل ما وقع بين أًدًىا 

 بىغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي، ومنها ماهُت مخعلقت باإلاسدودًت.
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لقىائم اإلاالُت، حىدة اعلى  وأزسه، جحذ عىىان "هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي ئبساهُمدزاطت بىزكاب مصطفى الفي *

سة، لمحمد او  أكلىمركسة جدزج طمن مخطلباث هُل شهادة اإلااطتر في العلىم اإلاالُت واإلاحاطبت، حامعت  حاج البٍى

2014 

اإلاحاطبت في جحظين مسدودًت اإلابُعاث، مركسة لىُل شهادة لِظاوع اإلاسكص  أهمُت، أميندزاطت بن شلُف محمد *

 .2003الجامعي بحي مدًىت فازض 

 ثقسيمات البحث:

ين وفصل جطبُقي حُث: ئلىًىقظم مىطىع البحث   فصلين هغٍس

ظم مبحثين: اإلابحث  :ألاول الفصل * : ماهُت ألاول جحذ عىىان: عمىمُاث حىل هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي ٍو

 هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي، اإلابحث الثاوي: جسكُبت هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي.

ظم مبحثينواقع  الفصل الثاني:* : ألاول : اإلابحث مسدودًت اإلاإطظت في عل جبني هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي، ٍو

 ماهُت اإلاسدودًت، اإلابحث الثاوي: العالقت بين هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي.

الدزاطت على  ئطقاغهى عبازة عن دزاطت جطبُقُت إلاإطظت جىشَع مىاد البىاء وذلك محاولت  الفصل التطبيقي:*

ظم مبحثين: اإلابحث  خُت عن  ئلى: جطسقىا فُه ألاول هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي ومسدودًت اإلاإطظت ٍو إلاحت جاٍز

 جىشَع مىاد اإلابحث الثاوي: ًدىاول واقع هغام اإلاعلىماث اإلاحاطبي في مإطظت أمامإطظت جىشَع مىاد البىاء،  وشأة

البىاء.
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 جمهيد:

ٔاًت ألاوشؼت  ٌلخبر  خظمً  ت، ٍو هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت أخد اإلاٖىهاث السبِظُت لىـم اإلاللىماث ؤلاداٍز

واللملُاث التي تهدي إلى إهخاج وجىصُل اإلاللىماث إلى مظخخدميها الداخلُين والخازحُين في اإلاجاالث اإلاخخلٌت، 

 ٓما ٌلخبر الىـام اإلاداطبي في ؿل الثىزة الخِىُت التي ولِشها.

خميز بمجمىكت مً الخصابص وألاهداي  ظدىد هـام اإلاللىماث اإلاداطبي إلى مجمىكت مً اإلاِىماث ألاطاطُت ٍو َو

التي حظاهم في إهخاج اإلاللىماث اإلاداطبُت ذاث الجىدة اإلاالبمت الخخُاحاث اإلاظخخدمين اإلاخخلٌت وكلُه مً احل 

ي جم جِظُم هرا الٌصل إلى مبدثين، خُث طيخؼَس في ؤلاإلاام باإلاللىماث اإلاداطبُت والىـام اإلاللىماث اإلاداطب

ُبت هـام اإلاللىماث اإلاداطبي. : ماهُت هـام اإلاللىماث اإلاداطبي، واإلابدث الثاوي ًدىا٘و جٓس  اإلابدث ألا٘و
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 املبحث ألاول: ماهيت هظم املعلىماث املحاسبي

إن الىـام اإلاداطبي مٖىن مً طلظلت مً الخؼىاث وؤلاحساءاث جبدأ باإلاداخالث مسوزا باإلالالجاث اإلاخخلٌت 

وإهتهاءا باإلاخسحاث، وبما اهه ُد جم الٌصل بين أصحاب خَِى اإلالُٕت وؤلادازة ًِد جم جُُِد خؼىاجه وإحساءاجه 

 دُها في الخلبير.بظُاطاث مداطبُت مخخلٌت لظمان خُادًت هخابجه أو مخسحاجه وص

الىـام اإلاداطبي مدخٌـا بالُت   بِىزهم الخؼىز الخٕىىلىجي، الٕبير وخىطبت ألاهـمت في شتى اإلاجاالث اإلاهىُت 

ابت حدًدة جماشُا مم ٔل مً:  حظلظل الخؼىاث وؤلاحساءاث. إال أن هرا الدظلظل زاًِه إحساءاث ُز

 هُاب الخىزُّ اإلاظدىدي في ؿل اطخخدام الحاطىب؛ 

  ٔاء الصىاعي في جدلُل وملالجت اللملُاث. لا  كخماد كلى الر

 : مفهىم هظم املعلىماث املحاسبيألاول املطلب 

لظها البلع وذلٗ لخأدًت وؿٌُت وملُىت أو كدة وؿابٍ بًخٖىن الىـام بصٌت كامت مً كدة كىاصس مسجبؼت ب

ٔان ذلٗ الىـام مدظىبا أو ال، ًدوما جدٕمه طُاطاث وإحس  اءاث ًخم إجباكها بشٖل، وجبني، وبوع الىـس إن 

 ٓما ًخم مساُبت جلٗ ؤلاحساءاث مً ُبل اإلاظؤو٘ كً الىـام.

ٍ اإلاللىماث اإلاداطبي وأهمُخه  .ًظىي هخؼَس في هرا اإلاؼلب إلى بلع الخلاٍز

 أوال: حعسيف هظام املعلىماث املحاسبي

د  ٍ لىـام اإلاللىماث اإلاداطبي هرٓس منها: أكؼُذُو  كدة حلاٍز

ل وجىصُل اإلاللىماث اإلاالُت -1 ب وملالجى وجدٍى " هى اخد مٖىهاث جىـُم إدازي في اإلاؤطظت ًخخص بجمم وجبٍى

ً( وإدازة اإلاؤطظت" ٔالجهاث الحٖىمُت والدابىين اإلاظدثمٍس  .1اإلاالبمت الجخاذ الِسازاث إلى ألاػساي الخازحُت ) 

ل البُاهاث -2 " هى هُٖل مخٖامل داخل اإلاؤطظت ًِىم باطخخدام اإلاىازد اإلاخاخت وألاحصاء ألاخسي لخدٍى

 .2لاُخصادًت إلى مللىماث مداطبُت بهدي إشباق اخخُاحاث اإلاظخخدمين اإلاخخلٌين مً اإلاللىماث"

ظترشد باإلابادا اإلاداطبُت في جدى وآلاالث ألاًساد" هى الىـام اإلاٖىن مً -3 ٍل البُاهاث إلاللىماث ًخصنها ، َو

لسطها  ً  ألصحابَو  اإلاؤطظت". وإدازةالِساز، والدابىين واإلاظدثمٍس

ٌاث  خطح لىا مً هره الخلٍس الىـم في اإلاؤطظت لاُخصادًت التي جدكم  أهمهـام اإلاللىماث اإلاداطبي مً  أنٍو

ً البُاهاث كً ملامالث اإلاؤطظت، ٓما ٌظاكد في  بُاهاث  أنمً  الخأٓدًىمُا كملُاتها مً خال٘ ججمُم جخٍص

 اإلاؤطظت جمذ ملالجتها بدُت ومىطىكُت  للحص٘ى كلى اإلاللىماث اإلاالبمت.

واإلالداث والتي  ألاًسادن مً مجمىكت مىازد مثل هـام اإلاللىماث اإلاداطبي ٓويره مً الىـم اإلاللىماث ًخٖى 

ل البُاهاث اإلاداطبُت  مللىماث مداطبُت ًخم هِلها لللدًد مً مخخري الِساز، ًجسي  إلىجصمم مً احل جدٍى

مً الداخل ومً الخازج، وهره  أػسايكليها كملُاجه بخٌاكل مٖىهاجه، لخدشٖل في النهاًت مخسحاث ٌظخخدمها 

 .ألخسي بُاهاتها اإلادخلت والتي جخخلٍ مً مؤطظت  بأصلماث، وػبُلتها جخخلٍ اإلاخسحاث هي اإلاللى 

 

 

 

                                                           
10، ص 5102اشرون زموزعون، األردن، عمان، الطبعة األولى، ، زمزم نفرٌد كورتل، خالد الخطٌب، نظم المعلومات المحاسبٌة واتخاذ القرارات 
1
  

.15-10فرٌد كورتل، مرجع سبق ذكره، ص ص  
2
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 ثاهيا: أهميت هظام املعلىماث املحاسبي.

م )هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت مً خال٘ مٌ أهمُتجخجلى  ذ لجىت (  للمداطبُت اإلاالُت 2هىم ُز الري بمىحبه كًس

هـام للمللىماث، وان الهدي السبِس ي للمداطبت هى جصوٍد  أنهااإلاداطبت كلى ( FASB) اإلالاًير اإلاداطبُت 

بان مىهج حللُم اإلاداطبت  أوصذاإلاللىماث اإلاٌُدة إلاخخري الِسازاث، لرلٗ ًان لجىت حلدًل اإلاىهج اإلاداطبي 

د اًترطذ آد بؤ ً أنًجب  ن اإلاداطبت هي كملُت جددًد )جىصٍُ( للمللىماث، وتهُئنها، ُُاطها، وجىصلها،... ُو

 الخالُت: ألاطاطُتًصمم لتزوٍد باإلاٌاهُم  أناإلاىهج اإلاداطبي ًجب  بان

 اطخخدام اإلاللىماث في كملُت اجخاذ الِسازاث؛ 

 س اإلاللىماث اإلاالُت؛إبالن) إكداد  ( جِاٍز

 ت  :3ًهم ٍُٓ ٌلمل الىـام اإلاداطبي مً خال٘ ملًس

  لاُخصادًت؛ وخداتهآٍُ ججمم البُاهاث كً أوشؼت اإلاؤطظت 

  ل هره البُاهاث  اطخخدامها في حظُير اإلاؤطظت؛ لإلدازةمللىماث ًمًٕ  إلىٍُٓ ًخم جدٍى

  الِىابم اإلاالُت للمؤطظت؛ إلصداز اإلاظخخدمت  ألاهـمتًدخاج اإلادُِىن لٌهم 

  ٗٔافي لىـام اإلاللىماث اإلاداطبي الخاصت بلمالئهم وذل ًدخاج اإلاخخصصىن في الظسابب لٌهم 

بي ولالتزام باللمل بشٖل مٕخمل  أنلُٖىهىا واجِين مً  اإلاللىماث اإلاظخخدمت للخخؼُؽ الظٍس

 ودُُّ.

 املطلب الثاوي: خصائص هظام املعلىماث املحاسبي.

ا  في اإلاؤطظت اإلاخىاحدة  إذاًخميز هـام اإلاللىماث اإلاداطبي بلدة خصابص،  سث ًُه ججلله هـاما خٍُى ما جُى

 ًيها وهي:

  لها إلاللىماث  أنًجب ًدِّ دزحت كالُت مً الدُت والظسكت في ملالجت البُاهاث اإلاالُت كىد جدٍى

 مداطبُت؛

 ذ اإلاالبم الجخاذ ُساز اخخُاز بدًل مً البدابل  ؤلادازةًصود  إن ت وفي الُى باإلاللىماث اإلاداطبُت الظسوٍز

سة   ؛لإلدازةاإلاخًى

 اب ؤلادازةًصود  أن  اإلاؤطظت لاُخصادًت؛ ألوشؼتت والخُُِم باإلاللىماث الالشمت لخدُِّ الُس

 ل  ؤلادازةًصود  أن باإلاللىماث الالشمت إلاظاكتها في وؿٌُتها اإلاهمت، وهي الخخؼُؽ الِصير واإلاخىطؽ والؼٍى

 اإلاؤطظت اإلاظخِبلُت؛ ألكما٘ ألاحل

 لا ودُُِا في اطترحاق اإلاللىماث الٕمُت والىصٌُت اإلاخصهت في ُىاكد بُاهاجه وذل أن ٗ كىد ًٖىن طَس

 ؛إليهاالحاحت 

 سه لُخالبم مم الخويراث الؼازبت كلى اإلاؤطظت آلامس ًخصٍ باإلاسوهت الٖاًُت كىدما ًخؼلب  أن  .4جؼٍى

 :5ب ألاخسي خصابص الىـم  إلى إطاًتٓما ًخميز هـام اإلاللىماث اإلاداطبي 

 للملازهت: اللابليت-أ

                                                           
3
، 5114، عامر الجنابً، أساسٌات نظم المعلومات المحاسبٌة، دار الٌازوري للنشر والتوزٌع، األردن، عمان، الطبعة العربٌة، ،إبراهٌم الخزراوي 

  .52-51ص ص 

.24، ص 5110محمد ٌوسف الحناوي، نظم المعلومات المحاسبٌة، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة األولى،  
4
  

5
، كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة، 5110م المعلومات المحاسبٌة، مجلة العلوم اإلنسانٌة، العدد األول، نوفمبر أحمد لعماري، طبٌعة وأهمٌة نظا 

  .021جامعة محمد خٌضر، بسكرة، ص 
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س ًيها صٌت  أنًللىماجه ًجب  رلٗ مِازهت هخابجها في الِىابم  أخسي مِازهتها بمللىماث  إمٖاهُتجخًى كبر الصمً ٓو

 اإلاالُت.

 الحيطت والحرز: -ب

سها بدُؼت وخسص جام. س اإلاداطبُت وجٍِس  ًالبد أن جىطم الخِاٍز

 اللابليت للفهم:-ث

 بدُث جٖىن اإلاللىماث اإلاداطبُت مٌهىمت.

 الجىهس فىق الشكل:-ث

ت ومٌهىمت.ًال يهم شٖل اإلاللىماث   اإلالسوطت بأي شٖل، ولاهم هى أن جٖىن حىهٍس

ير اإلاللىماث اإلاداطبُت الجُدة وذاث الجىدة اللالُت، ًال بد  س ًُه مجمىكت مً الخصابص  أنومً احل جًى جخًى

د في ٌٓاءة هرا الىـام وهي:  التي جٍص

 اث  أن ٔاًت اإلاظخٍى باإلاللىماث اإلاداطبُت  ٍتؤلاداز ًسجبؽ بالهُٖل الخىـُمي للمؤطظت ختى ٌظخؼُم مد 

(؛  كبر ُىىاث اجصا٘ كالُت الٌلالُت )الشم٘ى

 سه  أن ًٖىن ُادزا كلى الخلامل مم اإلاظخِبل )مسها( ختى ًٖىن ذا ُدزة كلى مىآبت اإلاخويراث بهدي جؼٍى

 وجددًثه؛

 ابت؛ أدابهًملٗ مجمىكت مً اإلالاًير الٕمُت حظاكد كلى جُُِم  أن  بهدي الُس

 مً  وأدواثالٌسكُت الخاصت باإلاؤطظاث لاُخصادًت بىطابل  باألهداي طاطُتألا  ألاهدايًسبؽ  أن

س اإلاالُت  أهمها ، وان جدُذ هره الِىابم إلاظخخدميها الحص٘ى كلى اإلاؤشساث الالشمت والدوزٍتالخِاٍز

 ٓملؼُاث الِسازاث. 

 ٓما ًدظم هـام اإلاللىماث اإلاداطبي بماًلي:

 ج مخٌاوث مً الجهد البشسي وآلالي؛ًخمازل هُٖل هـام اإلاللىماث اإلاداط  بُت في اشخماله كلى مٍص

  ِا ًخم حشوُل وملالجت البُاهاث في هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت اطدىادا إلى أطالُب وػَس مخمازلت ًو

 للمبادا اإلاداطبُت اإلاخلازي كليها واإلاِبىلت ُبىال كاما؛

  ير اإلاللىماث ذاث  إال جخمازل هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت مً خُث الهدي الري حظعى لخدُِِه وهى جًى

 ألاػساي أواإلاؤطظاث  إلدازةجخدم في مجا٘ اجخاذ الِسازاث طىاء  أنالؼابم لاُخصادي، والتي ًمًٕ 

 .6ذاث لاهخمام بها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.021أحمد لعماري، مرجع سبق ذكره، ص  
6
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 :7الجد٘و الخالي ًلخص لىا أهم الخصابص التي ججلل اإلاللىماث اإلاداطبُت مٌُدة

 الخىاص البيان

 اإلاالبمت لدي مخخري الِساز. الخأٓدكلمذ كلى جخٌُع خالت كدم  إذااإلاللىماث جٖىن مالبمت 

 الثِت والخديز. ألاخؼاءٔاهذ مخدسزة مً  إذااإلاللىماث جٖىن ذاث زِت 

 الخٖامل الِابلت للُِاض. ألاوشؼت أو لألخدارمهمت  جأزير لم جدري أي  إذامخٖاملت  اإلاللىماث جٖىن 

ذ اإلاالبم ًخمًٕ مخخر ال إذا سث في الُى ذ اإلاددد. ِساز جًى ذ اإلاالبم باطخلمالها في الُى  الُى

اإلاللىماث وجِدًمها بالشٖل الري ًمًٕ اإلاظخخدم مً ًهمها بظهىلت اطخخدامها  إهخاجًجب 

 بظسكت.

لِابلُت كلى ا

 الٌهم

في  ألاطالُباطخخدمىا هٌع  إذا أٓثرهٌع الىخابج مً ُبل  إلىأي الِدزة كلى الىص٘ى 

 ُُاض اإلاللىمت اإلاداطبُت.
 ُابلُت الخدُِّ

 املليدة.( خصائص هظام املعلىماث املحاسبيت I-1الجدول )

، مصس، ص إلاسكىدزيت: صالح الديً عبد املىعم مبازك "اكخصادياث هظم املعلىماث املحاسبيت، داز الجامعت لليشس، املصدز

33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.52صالح الدٌن عبد المنعم مبارك، مرجع سبق ذكره، ص  
7
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 املطلب الثالث: مكىهاث هظام املعلىماث املحاسبي وعىاصسه.

 أوال: مكىهاث هظام املعلىماث املحاسبي.

 ًخٖىن هـام اإلاللىماث اإلاداطبي مً كدة وخداث هي:

 وحدة ججميع البياهاث:-1

ّ الخورًت اللٕظُت باإلاالخـت والدسجُل،  أو جِىم  بخجمُم البُاهاث مً البِئت اإلادُؼت باإلاؤطظت  كً ػٍس

 وجخمثل 

سي  ألاخدارهره البُاهاث في  اةم التي يهخم بها اإلاداطب، ٍو جب الحص٘ى كليها وحسجُلها،  أنهاوالُى مٌُدة ٍو

ٓبير كلى هىق البُاهاث التي ًخم ججمُلها وحسجُلها في  جأزير وػبُلت اإلاخسحاث اإلاؼلىبت  اإلاشسوق أهدايولؼبُلت 

 الىـام.

ًالبُاهاث التي ججمم بىاطؼت هـام اإلاللىماث اإلاداطبي لبٗ ججتري مثال جخللّ بأوشؼت ؤلاًداكاث والِسوض 

 ولادخاز.

ُسازاث  السأطمالُتازاث هير السوجُيُت مثل اإلايزاهُت ػبُلت اإلاخسحاث جؤزس كلى هىق البُاهاث اإلاجملت، ًالِس  أنٓما 

بها، بِىما الِسازاث  اإلاخللِت جىاطب ػبُلت الِسازاث بُاهاث هير زوجُيُت إلى أًظاالشساء جدخاج  أو الصىم 

 . ٓرلٗ. بُاهاث زوجُيُت إلىبالدشوُل جدخاج  السوجُيُت اإلاخللِت

 وحدة حشغيل البياهاث:-3

مٌُدة إلاخخر  أنهاوحدث  إذاطؼت هـام اإلاللىماث اإلاداطبي ُد ًخم اطخخدامها في الحا٘ والبُاهاث اإلاجملت بىا

ـهس ذلٗ ولًٕ في هالب  حشوُل  إلىفي خاحت  ألاولُتجٖىن هره البُاهاث  ألاخُانالِساز في لحـت ججمُلها، ٍو

ً في هـام  إلى أوالجسطل  ًئنهالخٖىن مللىماث مٌُدة إلاظخخدمي الِسازاث، وبالخالي  وإكداد وخدة الخخٍص

 اإلاللىماث اإلاداطبُت.

 وحدة جخصيً واسترجاع البياهاث:-3

ً البُاهاث في خالت كدم اطخخدامها مباشسة والحٌاؾ كليها لالطخخدام في اإلاظخِبل،  وجخخص هره الىخدة بخخٍص

 مخخري الِسازاث. إلى إزطالهابلع اإلاللىماث كليها ُبل  إلدخا٘ أو

 اث )كىىاث املعلىماث(:وحدة جىصيل املعلىم-4

، داخل الىـام اإلاداطبي ختى جصل أخسي  إلىوهي الىطُلت التي ًخم هِل وجىصُل البُاهاث واإلاللىماث مً وخدة 

تمخخري الِسازاث  إلى د جٖىن ؤلاداٍز ت كلى شاشاث او كلى وزَ خظب  أو  آلُتلاجصا٘ هره  ُىاة، ُو ًدٍو

 اإلاخاخت. وؤلامٖاهُاثالوسض 

 :8إلادازيتدوز اللسازاث -5

تالِسازاث  ِىم مخخر الِسازاث بمساحلت  ؤلاداٍز ، ومً زم جىشَم اإلاىاد ألاهدايكادة ما جٖىن اخخُاز بين البدابل ٍو

ِت التي جؤدي  ايدألاهاإلاخاخت لخدُِّ هره  هخابج ممٕىت، وفي طىء اإلاددداث والُِىد  أًظلجدُِّ  إلىبالؼٍس

 اإلاٌسوطت.

                                                           
.12 -16 صفرٌد كورتل، مرجع سبق ذكره،  
8
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الحالُت ُد جٖىن أطاطا لخِدًم بُاهاث او مللىماث جُِد مخخري الِسازاث في الدوزة الخالُت وهي  هدُجت الِسازاث

 ًٕسة الخورًت اللٕظُت والشٖل الخالي ًبين مٖىهاث هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت:

 

م )  (: مٖىهاث هـام اإلاللىماث اإلاداطبُتI-1الشٖل ُز

 

ً واطترحاق البُاهاث  مللىماث داخلُتُىىاث    جخٍص  

  

     ُىىاث مللىماث داخلُت           

 

 ججمُم البُاهاث                                    حشوُل البُاهاث                         ُىىاث مللىماث خازحُت

 

 مخخري الِسازاث                 مللىماث    

د ٔىزجل، مسحم طبّ ذٓسه، املصدز:  .66ص ًٍس  

 .9ثاهيا: عىاصس هظام املعلىماث املحاسبي

 ًلي: جخمثل كىاصس اإلاللىماث اإلاداطبي ًُما

 املدخالث:-1

د  امأشٖل  جأخروهي هِؼت بداًت كمل الىـام، ُو خاالث ملُىت، وفي هـام  أو وزطىم، وحلخبر كً خالت  ُز

دة  ألادلتالتي ًخم الحص٘ى كليها مً  البُاهاثاإلاللىماث اإلاداطبُت جمثل اإلادخالث مجمىكت مً  اإلاىطىكُت اإلاٍؤ

ت التي ًخم  لألخدار ّ كىاصس الىـام  إكدادهااإلاالُت، اإلاظدىداث والبُاهاث الخِدًٍس والبُاهاث  ألاخسي كً ػٍس

 الٕمُت ولاُخصادًت.

 العملياث الدشغيليت:-3

ل ألاحهصةوهي مجمىكت اللملُاث التي ججسي بىاطؼت  مخسحاث وفي هـام  هالىاإلادخالث  التي جِىم بخدٍى

ب والخلخُص التي ججسي كلى اإلادخالث  اإلاللىماث اإلاداطبي جخمثل اللملُاث الدشوُلُت في كملُاث الخجمم والخبٍى

ّ اإلابادا واإلاٌاهُم والِىاكد اإلاداطبُت.  )البُاهاث( في الدًاجس واإلاجالث اإلاداطبُت ًو

 املخسجاث:-3

                                                           
.25-20محمد ةٌوسف حنفاوي، مرجع سابق، ص ص  
9
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وُلُت التي ججسي كلى اإلادخالث وفي هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت حشمل وهي خاصل جٌاكل اللملُاث الدش

س والِىابم اإلاالُت واإلاللىماث اإلاخخلٌت الىاججت كً جٌاكالث اللملُاث الدشوُلُت  اإلاخسحاث: مجمىكت الخِاٍز

 حظخخدمها وحظخٌُد منها. أناإلاخويراث البِئت والراجُت للجهاث التي ًمًٕ  إػاز للمدخالث في 

 غريت العكسيت:الخ -4

وهي كملُت الحص٘ى كلى البُاهاث واإلاللىماث الالشمت لخُُِم كىاصس الىـم الظابِت )اإلادخالث، اللملُاث 

 .أهداًهافي جدُِّ  وإمٖاهُتهامً مدي دُتها  والخأٓدالدشوُلُت، اإلاخسحاث( 

ابت كلى اللىاصس الظابِت بهدي  وفي هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت جخم الخورًت اللٕظُت مً خال٘ كملُت الُس

التي ًسمى الىـام اإلاداطبي لخدُِِها وذلٗ بوُت  ألاهدايجدُِّ  إلىجُُِمها وجىحهها الخىحُه الصحُذ وصىال 

 خدمت اإلاؤطظت ٖٓل.

 .10طبيوالشٖل الخالي ًىضح كىاصس هـام اإلاللىماث اإلادا

كىاصس هـام اإلاللىماث  (:I-2الشكل زكم )

إلاداطبيا

املالي لشسكاث الخامين، مركسة لىيل شهادة  ألاداءاملصدز: بللاسمي سيد احمد، دوز هظام املعلىماث املحاسبي في جحسين 

 .17، ص 3118ماستر في العلىم املاليت واملحاسبيت، جامعت بىوعامت خمس ملياهت، 

 

 

 

                                                           
..25محمد ةٌوسف حنفاوي، مرجع سابق، ص  
10

  

 نظام المعلومات المحاسبٌة

 المدخالت

 البٌانات المحاسبٌة التً تتم
تجمٌعها من مصدرها المختلفة 

 الداخلٌة او الخارجٌة

 عمليات التشغيل

تسجٌل البٌانات-  
تبوٌب تصنٌف وفرز -

 البٌانات
معالجة البٌانات-  

البٌانات وتحلٌلها.تخزٌن -  

 المخرجات

المعلومات المحاسبٌة التً 

تتم توصٌلها فً شكل تقارٌر 

 أو قوائم

 قٌاس ومقارنة وتقٌٌم أهداف وخطط

 التغذٌة العكسٌة
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 املعلىماث املحاسبي.املبحث الثاوي: جسكيبت هظام 

ٌلد هـام اإلاللىماث اإلاداطبي اخد الٌسكُت في اإلاؤطظت، والري ًللب دوزا هاما في كملُاث اجخاذ الِسازاث مً 

ذ اإلاىاطب، مً خال٘ هرا اإلابدث ًخم الخلسض  ت والهامت في الُى خال٘ جصوٍد مظخخدميها باإلاللىماث الظسوٍز

رلٗ ًُه لٖل مً وؿابٍ هـام اإلاللىماث اإلاداط يرها ًُه واللىامل اإلاؤزسة كلُه، ٓو بي والشسوغ الىاحب جًى

 .وألاهداياإلاِىماث 

 : وظائف هظام املعلىماث املحاسبي والشسوط الىاجب جىفسها فيه.ألاول املطلب 

ل بُاهاث  اإلاالُت الخاصت  ألاخدارًِىم هـام اإلاللىماث اإلاداطبي باللدًد مً الىؿابٍ خال٘ كملُت جدٍى

س والِىابم اإلاالُت اإلاداطبُت )مخسحاث الىـام(، والري  إلىخالث الىـام( باإلاؤطظت )مد مللىماث جخظمنها الخِاٍز

 إلىًِىم باللدًد مً الىؿابٍ كبر مساخل الىـام )مدخالث، كملُاث، مخسحاث(، وحلخبر جلٗ الىؿابٍ مترابؼت 

أنهاخد ٓبير  ُماًلي كسض لىؿابٍ هـام اإلا ٓو  :11للىماث اإلاداطبيهـم ًسكُت مخٖاملت ملا، ًو

 ججميع البياهاث:-1

جخدِّ هره الىؿٌُت خال٘ مساخل اإلادخالث جخظمً كدة خؼىاث مثل حسجُل البُاهاث والخدِّ مً دُتها 

د جٖىن جلٗ البُاهاث مً خازج  مًٕ  أو وآخمالها، ُو هره الخؼىاث  إحما٘مً داخل الىخدة لاُخصادًت ٍو

 ًُماًلي:

  ُاطها كلى مظدىداث؛الخلسي كلى البُاهاث  اإلاسجبؼت باإلالامالث ُو

  وحدث؛ إنالُِاض والدسجُل  أخؼاءًخم مساحلت هره البُاهاث وجصحُذ 

  والدشوُل لالٕترووي للبُاهاث لٖي ًخم ملالجتها. إلىهِل هره البُاهاث الٕتروهُا ً  مىاُم الخخٍص

 معالجت البياهاث: -3

مثل الخصيٍُ، الترجِب، الدمج والخلخُص  إحساءاثجخدِّ هره الىؿٌُت خال٘ مساخل الدشوُل، وحشمل كدة 

 هره اللملُاث ماًلي: أمثلتواإلاِازهت ومً 

  اث  أو مدددة مثل بُاهاث خاصت باإلاصسوًاث  أُظام إلىجِظُم البُاهاث  اإلابُلاث ....الخ. أو اإلاشتًر

  ى ًىاجير اإلابُلاث في ًىمُت اإلابُلاث؛ أخسي جٌسهها في مظدىداث  أو هِل البُاهاث  أو وسخ  مثل جٌَس

  اث خظب ب اإلاشتًر ب وجصيٍُ البُاهاث مثل جبٍى  اإلاشتراة؛ ألاصىايجبٍى

                                                           
 

11
ردن، ٌاسر صادق مطبع، طارق سعٌد أبو عتاب، عبد هللا أحمد الشوابكة، نظم المعلومات المحاسبٌة، مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع، األ 

  .01، ص 5112الطبعة األولى، 
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  ًأو دشابهت واإلاىحىدة في مخاشن اإلا ألاصىايججمُم البُاهاث اإلاخجاوظت مثل ججمُم ٓمُاث اإلاخصون م 

 الٕمُاث اإلاخاخت للبُم؛ إحماليمىاػّ مخخلٌت للحص٘ى كلى 

  مً احل اخدظاب ُُمت  ألاصىايهره  أطلاز اإلاباكت مم ُىابم  ألاصىايدمج البُاهاث مثل دمج ُىابم

 اإلابُلاث؛

 جىٌُر اللملُاث الحظابُت اإلاخخلٌت مثل الجمم والؼسح والُِمت والظسب؛ 

 الخدلُالث الالشمت مثل جدلُل اليظب اإلاالُت. إحساء 

 البياهاث:  إدازة -3

ً وخٌف وجددًث وحلدًل البُاهاث باطخمساز بدُث حلٕع ما ٌظخجد مً  وحشمل هره الىؿٌُت ٔل مً جخٍص

س  أو كملُاث  أو اُخصادًت  أخدار نها الطخخدامها والخٍِس ُسازاث ٓما حشمل اطترحاق البُاهاث التي طبّ جخٍص

 .12كنها

ً ٌلني وطم البُاهاث واإلاللىماث اإلاجملت في ملٌاث  كد بُاهاث، وجددًث طسوزي لخدظين حىدة ُىا أو ًالخخٍص

ؤدي الخددًث   الحري، الخصحُذ والخلدًل. ؤلاطاًتمنها  أوشؼتالُِام بلدة  إلىالبُاهاث واإلاللىماث اإلاخصهت ٍو

د مً كملُاث الدشوُل كليها  إحساء إلىاطترحاق البُاهاث ًيهدي  أما لها  أو مٍص مللىماث إلاظخخدمي هـام  إلىجدٍى

ساإلاللىماث في شٖ  .13ل جِاٍز

 زكابت البياهاث: -4

٘ جدِّ هره الىؿٌُت هدًان زبِظُان هما خماًت  مً جمام ودُت البُاهاث والدشوُل  والخأٓدمً الظُاق  ألاصى

ابت  ألهساضاإلاظخخدمت في ؿل هـام اإلاللىماث اإلاداطبي  وألاطالُب ؤلاحساءاثالصحُذ لها، وحلدد  ًسض الُس

ابت مً خال٘ مسخلخين  كلى البُاهاث مثل الٌدص ولاخخُاز ومساحلت البُاهاث اإلاخصهت بالحاطب، وجخم الُس

 :14هما أطاطِخين

ٔاملت وحلالج  أنمً  الخأٓد :ألاولىاملسحلت   ألامثلتصحُدت ومً  بأطالُبالبُاهاث التي جم لاخخٌاؾ بها طلُمت و

 .ألاصلُتالحاطب مم السجالث  إلى إدخالهاي جم كلى ذلٗ مؼابِت البُاهاث الت

ير  املسحلت الثاهيت: ت  ألامًجًى ّ ومً  وأخؼاز والحماًت للبُاهاث مً اللبث والظُس كلى ذلٗ مىم  ألامثلتالحٍس

 الظبؽ الداخلي. أهـمت أطاطُاثهـم اإلاللىماث جال مً خال٘ بؼاُاث الٕتروهُت وهرا مً  أمآً إلىالدخ٘ى 

 املعلىماث: جىفير -5

                                                           
12

 .02-01ٌاسر صادق مطبع، مرجع سبق ذكره، ص ص   
13
 معرج عبد الحكٌم، مناهج بناء المعلومات اإلدارٌة، رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر، فرع إدارة أعمال، كلٌة العلوم 

ساعة  05/15/5104االطالع  .تارٌخWWW.CCDZ.CERISC.DZ ، منشور على الموقع االلكترونً 61، ص 5112االقتصادٌة، جامعة الجزائر، 

00:61.  

.02ٌاسر صادق مطبع، مرجع سبق ذكره، ص  
14
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حلخبر الىؿٌُت النهابُت لىـام اإلاللىماث اإلاداطبي، وجخظمً خؼىاث مخلددة ٓخٌظير وجىصُل اإلاللىماث  

 وحشوُل اإلاللىماث. إدخا٘للمظخخدمين وهي مٕملت لىؿٌتي 

 

 

ل البُاهاث  :(I-3الشكل زكم )  مللىماث. إلىوؿابٍ هـام اإلاللىماث التي مً خاللها ًخم جدٍى

 

هظم املعلىماث املحاسبيت، مدخل جحليل وجصميم  املصدز: السيد عبد امللصىد محمد ديبان، هاصس هىز الديً عبد اللطيف،

 .336، ص 3111، إلاسكىدزيتالىظام، داز الخعليم الجامعي للطباعت واليشس والخىشيع، 

شٖل هـام اإلاللىماث اإلاداطبي مجمىكت مً اإلابادا  ِها ججمُم البُاهاث  وألاطالُبَو التي ًمًٕ كً ػٍس

ت ألاهدايواإلاللىماث داخل اإلايشاة، بصىزة جمًٕ مً جدُِّ  ل ؤلاداٍز ، ًمً خال٘ هرا الىـام ًخم جدٍى

ُم، زم ُُدها في السجُالث خازحُت في صىزة ُ أو في مظدىداث طىاء داخلُت  اإلاثبختاللملُاث لاُخصادًت 

٘ والدًاجس والٕشىي الخدلُلُت في طىء ُىاكد  س  إلىمدددة، بهدي الخىصل  وأصى اإلاللىماث كلى شٖل جِاٍز

ابت اجخاذ الِسازاث ولٖي ًٖىن  إهساضمداطبُت كً ًتراث مخلاُبت الطخخدامها في  ٔالخخؼُؽ والُس مخخلٌت 

 :15ًٖىن ُادزا كلى نأهىاْ هـام ًلا٘ للمللىماث اإلاداطبُت ًخلين 

 س اإلاللىماث الالشمت لخدُِّ  أن مً جخؼُؽ  ؤلادازة أهدايًسجبؽ بالهُٖل الخىـُمي للميشاة، ختى ًًى

ت ألاوشؼتوزُابت، بدُث جـهس اإلاللىماث اإلاداطبُت كالُت  بلظها بلع، في شٖل مجمىكت مً  ؤلاداٍز

س الدوزٍت اإلاالبمت التي جٌُد في جدُِّ   ؛ألاهدايالخِاٍز

                                                           
15

امعً السٌد عبد المقصود محمد دٌبان، ناصر نور الدٌن عبد اللطٌف، نظم المعلومات المحاسبٌة، مدخل تحلٌل وتصمٌم النظام، دار التعلٌم الج  

  .223-222، ص ص 5100للطباعة والنشر والتوزٌع، اإلسكندرٌة، 

ابت  البُاهاثُز  

مصادر 

 البٌانات

مستخدمً 

 المعلومات

تجمٌع  

 البٌانات

 معالجة البٌانات

دارة البٌاناتا  

إنتاج 

 المعلومات

 أمن البٌانات
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 مِازبت  ؤلادازةًٖىن مصدزا لتزوٍد   أن ّ الللُا بمللىماث واُُت كً هخابج لخىٌُر الخؼؽ كً ػٍس

 الىخابج الٌللُت بالخؼؽ والظُاطاث اإلاسطىمت مظبِا؛

 س اإلاداطبُت وبين جٖلٌت  إلكدادٌظمذ بخدُِّ بين دزحت الدُت والخٌلُل، والٌتراث الصمىُت  أن الخِاٍز

 ادًاث حشوُله؛الىـام وبما ًداًف كلى اُخص

 جلٗ  إلىًىصل اإلاللىماث اإلاداطبُت  أن ً ذ اإلاىاطب، وان ًِىم بخخٍص مخخري الِسازاث في الُى

م ومىـم كىد الحاحت؛  اإلاللىماث واطترحاكها مىه بشمل طَس

 ؛  جٖامل اإلاللىماث وخصىصا اإلاللىماث الخازحُت اإلاُِدة مثل الـسوي لاُخصادًت الظابدة في الظَى

 س هـام ا أن داخل وخازج  إلىإلايشاة هـام اإلاللىماث اإلاداطبي ُىىاث اجصا٘ لخدُُّ اإلاللىماث ًًى

ِا لـسوي  وإحساءاإلايشاة  ير اإلاللىماث ًو مىاءمت بين هـام اإلاللىماث والبِئت اإلادُؼت ختى ًخم جًى

 .16مظخخدمي اإلاللىماث

 املطلب الثاوي: العىامل املؤثسة على هظام املعلىماث املحاسبي.

ٔاث اإلالاصسة  ألاوشؼتز والخِدم في الخؼى  أدي لىؿٌُت جصوٍد  جأدًخهاإلاداطب في  أمامخلّ صلىبت  إلىالشس

ًلم  أنمً الظسوزي كلى اإلاداطب  أصبذالجهاث اإلاخخلٌت باإلاللىماث اإلاالبمت، ومً احل مىاحهت هرا الخددي 

ت  ت التي ًجب  ألاخسي إلاجاالث اإلالًس ًٖىن  أنبجاهب اإلاىطىكاث الخِلُدًت في اإلاداطبت، ومً مجاالث اإلالًس

ي  الٕمُت والٕمبُىجس ًمً اللىامل التي جؤزس كلى هـام اإلاللىماث  وألاطالُباإلاداطب ملما بها في الخدلُل الظلٔى

 :17اإلاداطبي هي

  .الخحليل -1

كملهم  أدائهم أزىاء آو ألاًسادُٓت )الىٌظُت( التي ًىاحهها اإلاداطب بلين لاكخباز اللىامل الظلى  ًأخر  أنًجب 

ٔان في مداطبت الخٖالٍُ   في دزاطت الىـم. أو اإلاىاشهاث  إكداداثفي  أو طىاء 

 الكميت: ألاساليب-3

في اجخاذ الِسازاث ومنها الخدلُل  ؤلادازةالٕمُت كددا مً الؼَس الخدلُلُت التي حظخخدمها  ألاطالُبجخظمً 

ٔاة وما  ؤلاخصاةي ِىم اإلاداطب باطخخدام  إلىوالبرمجت الخؼبت واإلادا الٕمُت للمظاهمت في  ألاطالُبذلٗ، ٍو

م ٌٓاءة اإلاللىماث التي ًصود بها  ِت لاخخماالث ؤلادازةًز  الالشمت ٓرلٗ. ؤلاخصابُت، ُد ٌظخخدم بؼٍس

 الكمبيىجس:-3

جؼىز وؿٌُت الىـم ووطم اإلاىاشهاث وكمل لِد طاهم اطخخدام الٕمبُىجس في خٌف السجالث اإلاداطبُت التي 

 اليشاغ لاُخصادي اإلاخخلٌت في اإلاؤطظت. ألوحهالخىصُاث اإلاخلددة التي جؤزس كلى الِسازاث اإلاخىىكت 

                                                           
 

16
ألولى، عصام فهد العرٌد، زٌاد احمد الزغبً، نظم المعلومات المحاسبٌة، مدخل تطبٌقً معاصر، إدارة المناهج للنشر والتوزٌع، األردن، الطبعة ا

  .26، ص 5112
17

-22، ص ص 0440، 2القرارات، ترجمة كمال الدٌن سعٌد دانً، دار المرٌخ للنشر، الطبعة  شٌفن اموسكوف، نظم المعلومات المحاسبٌة التخاذ  

26.  
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 .وأهدافهاملطلب الثالث: ملىماث هظام املعلىماث املحاسبي 

 : ملىماث هظام املعلىماث املحاسبي:أوال

ٌلخمد هـام اإلاللىماث اإلاداطبي كلى مجمىكت مً اإلاِىماث التي جخٖامل ًُما بُنها مً احل الحص٘ى كلى 

 اإلاِىماث ماًلي: أهمالخازحُت مً  أو مللىماث ًلالت في مخخلٍ لاطخخداماث طىاء الداخلُت 

 املسدىداث:-1

لخبر  جخمثل اللملُاث اإلاالُت مدخالث هـام اإلاللىماث اإلاداطبي، والتي ًخم حسجُلها في السجُالث اإلاداطبُت، َو

ا في ٔىنها هي التي ًخم الدشوُل  س اإلاظدىداث طسوٍز هامت لىـام  أداةاإلالالجت بمىحبها بدُث حلخبر  أو جًى

 :18مً اإلابادا وهياإلاللىماث اإلاداطبي خُث ٌلخمد في حمم البُاهاث واإلاللىماث وجسجٕص اإلاظدىداث كلى مجمىكت 

 اطخخدام اُل كدد مً اإلاظدىداث؛ 

  ٔل ما هى هير طسوزي مً اإلاللىماث؛ وإهما٘الخبظُؽ والىطىح في جصمُم اإلاظدىداث 

 اطخخدام كدة صىز مً هٌع اإلاظدىد؛ 

 مىذ لاشدواج في حمم البُاهاث وحسجُل اللملُت؛ 

  ابت. أنًجب  حظخجُب هره اإلاظدىداث إلاخؼلباث الُس

 الترميز:-3

ٍ الترميز كلى اهه وطم  امًمًٕ حلٍس لخمُيز مٌسداث ٔل كىصس  ألىان أوصىز  أو كالماث  أو خسوي هجابُت  أو  أُز

دِّ الترميز   الخالُت: ألاهساضمً هيره، ٍو

 حظهُل كملُت ججمُم اإلاللىماث؛ 

 حظهُل كملُت لاجصا٘ والظسكت في اهجاش اللملُاث؛ 

  ىق في  ؛الخؼأجِلُل اخخماالث الُى

  الحاطىب، واكخماد ُىاكد البُاهاث. أهـمت إدخا٘حظهُل 

 دليل الحساباث: -3

                                                           
18

فً  بوركاب مصطفى، الفً إبراهٌم، نظام المعلومات المحاسبً وأثره على جودة القوائم المالٌة، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نٌل شهادة الماستر  

  .02، ص 5106محند أولحاج البوٌرة، علوم المالٌة والمحاسبٌة، جامعة أكلى 
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الحظاباث اإلالبرة كً اإلالامالث اإلاالُت التي جخم  أطماءٌلسي دلُل الحظاباث كلى اهه " كملُت اخخُاز وجددًد 

سكُت مخجاوظت، زم وطلها في  بها في مجمىكاث زبِظُت ًو  وإكؼائها كام إػاز بالىخدة اإلاداطبُت، وججمُلها وجبٍى

ام أوزمىش   لٖل منها". مميزة أُز

ُابمت جظم حمُم الحظاباث التي وزدث في اللملُاث اإلاالُت  أو دلُل الحظاباث هى كبازة كً حد٘و  أن أي

ام ذاث داللت ملُىت ومبىبت في  د جٖىن هره ألاطماء ممثلت في زمىش أو أُز للمؤطظت والتي ُد جيشا ًُما بلد، ُو

ت، ًِد  ما ملُىا لِشير إلى  جأخرمجمىكت مً الحظاباث ذاث الؼبُلت اإلاشتٓر ٔل مجمىكت مً الحظاباث ُز

 مً الحظاباث اإلاخجاوظت. مجمىكت

 السكابت الداخليت:-4

هي إخدي مِىماث الىـام اإلاداطبي في اإلاؤطظت وحلني ؤلاحساءاث اإلاداطبُت اإلاخللِت بٌُُٕت جصمُم، اإلاظدىداث 

مً  للخأٓداإلاساحلت الداخلُت والخازحُت اإلاخبلت  وإحساء اإلاداطبُت والدوزة اإلاظدىدًت  الخاصت بخلٗ اإلامخلٖاث

٘ سجُل بالدًاجس اإلاداطبُت وطمان اإلاداًـت كلى صحت الد  .19ؤطظتإلاا أصى

 الخلازيس:-5

س  ابت،  إخديحلد الخِاٍز اث  أداةحلخبر  إذالىطابل التي حظخلمل في الُس تلاجصا٘ بين مخخلٍ اإلاظخٍى ، ؤلاداٍز

جب  س ملسوطت بلوت واضحت، ُابلت للٌهم، وان جدظم بخمُيز مالبم  الىازدةجٖىن اإلاللىماث  أنٍو في هره الخِاٍز

 جٌاصُل مهمت. أي إخٌاءوطىخا دون  أٓثر ًجللها 

 ون للىظام:فراملى -6

هم مجمىكت اإلاداطبين الرًً ًخىلىن جىٌُر خؼىاث الدوزة اإلاداطبُت التي ًخظمنها الىـام اإلاداطبي في 

٘ الخاصت باإلاداًـت كلى  احس ابخهاإلاؤطظت ومخابلت  ابت كليها وجُُِم  أصى  اللاملين ًيها. أداءاإلاؤطظت والُس

بها وجدلُلها  إحساءاثواإلاِصىد بالدوزة اإلاداطبُت لىـام اإلاللىماث اإلاداطبي جخابم  حسجُل اللملُاث اإلاالُت وجبٍى

 .20في الدًاجس والسجالث اإلاداطبُت طمً مجمىكت مخٖاملت

 علىماث املحاسبي.هظام امل أهدافثاهيا: 

ير مللىماث مداطبُت إلاخخلٍ اإلاظخخدمين الداخلُين  أليالوسض السبِس ي  إن هـام اإلاللىماث اإلاداطبي هى جًى

ٔالصبابً، وجىحد زالزت  أو  دازةإل ٔا ملُىت ًمًٕ جددًدها إلاظاكدة اهجاش الوسض السبِس ي اإلاشاز  أهدايالخازحُين 

 :أكاله

 الدعم اليىمي للعملياث:-1

(، واللملُاث Transactionالتي حظمى كملُاث ) وألاخدار ألاوشؼتوخدة اُخصادًت جِىم ًىمُا بلدد  أي نإ

ين هدُجت ُساز  أو اهخِا٘ ُُمت  أياإلاداطبُت وهي جلٗ اللمُالث اإلاالُت اإلاخبادلت   إدازي كمل  أو مىٌلت بين الؼًس

بُم التي جددر في الىخداث لاُخصادًت، كملُاث جباد٘ الُِمت لاُخصادًت مثال كملُاث ال أو  أخداروجخظمً 

لالجها هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت، ٓما  أطاطاوجباد٘ ُُمت اُخصادًت جمثل كملُت مداطبُت والتي   أنًدىلها َو

لالج اللملُاث الوير مداطبُت،  أًظاهـام اإلاللىماث اإلاداطبي   الشساء كلى طبُل اإلاثا٘. ٓأمس ًدخىي َو

                                                           
19

 .03بوركاب مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص   
20

 .03بوركاب مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص   
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وملالجت اللمالُاث حشمل اللملُاث اإلاداطبُت والوير اإلاداطبُت مً خال٘ السجالث السبِظُت للمداطبت 

 ملالجت اللملُاث جٖىن مىخدة طمً الىخداث لاُخصادًت. إنبىاطؼت إحساءاث ملُىت، 

 .21اطبيحلخبر أهـمت ًسكُت لىـام اإلاللىماث اإلاد ملالجت اللملُاث التي أهـمتطؼت اللملُاث حلالج بىا

   دعم اجخاذ اللساز:-3

ير مللىماث للملُت اجخاذ الِساز والري كادة ًجب أن ًخخر  الهدي الثاوي اإلاهم لىـم اإلاللىماث اإلاداطبُت هى جًى

ابُت، وان هرا الهدي هالبا ما ًؼلّ كلُه بملالجت  بالخىاطب مم كملُاث الىخدة لاُخصادًت الخخؼُؼُت والُس

 اإلاللىماث.

ت، إن اللدًد مً الىخداث لاُخصادًت حظخخدم هـام مللىماتها اإلاداطبي إلاهىت  ًمثال  ملالجت اإلاللىماث الحٍُى

لت لللام الِادم. ؤلاًساداثٓدظلُؽ الظىء كلى   اإلاخُى

ت  هـام اإلاللىماث  أن. إلهخاحهاالخخؼُؽ الظسوزي  إحساءحظخؼُم الىخدة لاُخصادًت مً  ألاخير خُث بملًس

س مللىماث اإلاداطبي كادة  س بلع اإلاللىماث اإلاؼلىبت للملُت اجخاذ الِساز ًمثال هـام اإلاللىماث اإلاداطبي ًًى ًًى

 باجخاذ الِسازاث اإلاؼلىبت. ؤلادازةللظىت اإلااطُت واإلاظخىي الحالي لها، واطدىادا لرلٗ جِىم  ؤلاًساداثخ٘ى اججاه 

ين أو طمً كملُت اجخاذ  السبِظُينالطخمت ًٖىن بلع اإلاىؿٌين  ًٌي الىخداث لاُخصادًت زبما مشتٓر

 .22الِساز

 اهجاش الالتزاماث املخعللت باإلدازة:-3

ير اإلاللىماث الالشمت  أهمُت إن اإلاظخخدمين الخازحين كً الىخداث لاُخصادًت، ًللى  إلىلالتزاماث جخددد بخًى

ذاث اإلالُٕت اللامت لها التزاماث ٓبيرة ٔلما في الىخداث  أو طبُل اإلاثا٘ الىخداث لاُخصادًت اإلادمجت 

 .لاُخصادًت الصىاكُت ذاث الىٌم اللام

س مللىماث  أنجلٗ الىخداث لاُخصادًت مؼلىب   إلى إطاًتاإلاصالح ًيها الرًً ٌشملىن  أصحاب إلىجًى

ين الصىاكُين وختى الجمهىز  اإلاالٕين، الدابىين، اجداداث اللمل، اللجان الخىـُمُت، اإلادللين اإلاالُين، اإلاشآز

س والتي كادة ما  ألاصوس الىخداث لاُخصادًت  أمااللام،  جصدز ُىابم مالُت دوزٍا إلى اإلاظاهمين، وهي ًجب أن جًى

بت إلى الجهاث الح س كً الدخل الخاطم للظٍس  .23ٖىمُتجِاٍز
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بٌة، أ.د.إبراهٌم الجزراوي، د.عامر الجنابً، أساسٌات نظم المعلومات المحاسبٌة، دار الٌازوري للنشر والتوزٌع، األردن، عمان، الطبعة العر  

 .53-52، ص ص 5114
22

 .54مرجع سبق ذكره، ص أ.د.إبراهٌم الجزراوي،   
23

 .21أ.د.إبراهٌم الجزراوي، مرجع سبق ذكره، ص   
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 خالصت الفصل:

لىـام اإلاللىماث اإلاداطبي دوز ٓبير في الحٌاؾ كلى مٖاهت  أنمً خال٘ ما جم كسطىا في هرا الٌصل ًخطح لىا 

ير البُاهاث واإلاللىماث بالدُت والظسكت اإلاؼلىبت، بدُث ًخخص هـام اإلاللىماث اإلاداطبي  اإلاؤطظت مً خال٘ جًى

ير ملـم اإلاللىماث لاُخصادًت التي  في خل الٕثير مً اإلاشٕالث  باال شًٗمًٕ الخلبير كنها مالُا، وحظاكد بخًى

كدًدة، وحىدة اإلاللىماث اإلاداطبُت ٓمخسحاث نهابُت  أخسي  وأػسايمخخلٌت اإلايشاث بل  إدازاثالتي جىاحه 

ّ دوزة البُاهاث واإلاللىماث اإلاداطبُت لىـام اإلاللىماث اإلاداطبي بلد حورًخه بالبُاهاث اإلاالُت ومل الجتها ًو

ٌاءة الخصمُم لىـم اإلاللىماث اإلاداطبُت. ٓما  أطاس ي، حلخمد بشٖل وإخساحها حىدة اإلاللىماث  أنكلى حىدة ٓو

 بمجمىكت مً اللىامل البُئُت، لاُخصادًت، الثِاًُت، الِاهىهُت ولاحخماكُت. وجخأزس جؤزس 
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 جمهيد:

هه بما له مً مهنى في غمان الخىاصن اإلاالي  ئلىما ٌشًل اإلاإظعت وما حععى حاهذة  أهممً  اإلاشد ودًتحهخبر  َس

تها، وإلاا لها مً نالْت مو هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي الزي ٌعانذ هى   اسجأًىافي غمان الخىاصن، لزا  ألاخير واظخمشاٍس

 الخالُت: ألاظاظُتورلٚ في الىٓاؽ  ئليهاهخهشع  أنفي هزا الُطل 

ُها.اإلاشد ودًت: ماهُت  أول   ، ورلٚ بخدذًذ ونشع بهؼ حهاٍس

 هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي واإلاشدودًت.ومشوسا بالىٓؿت الخالُت التي حهالج الهالْت بين 
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 املبحث ألاول: ماهيت املز دودًت.

ت أو ضىانُت أو مضدوحا جلهب دوسا هاما في  ٗاهذ ؾبُهت مشاؾها ججاٍس ئن الًشع ألاظاس ي ألي مإظعت مهما 

 مداَكتها نلى مٙاهتها في العّى مما ًجهلها حهمل باظخمشاس واْل جٙلُت وبالخالي وعبت مً اإلاشودًت.

مً هزه ألاخيرة حعخؿُو اإلاإظعت الخد٘م في ْذستها في العُؿشة نلى م هام، خُث مىغى  اإلاش دودًتوجدذر نً 

ت اإلاالُت واإلاادًت.  ألامىس ؤلاهخاحُت والاظخٓالٛ الهٓالوي ولٙاَت اإلاىاسد البشٍش

 املطلب ألاول: مفهوم املز دودًت وأهميتها والعوامل املؤثزة عليها.

زلٚ الهىامل اإلاإزشة نليها. تهاوأهمُبهؼ الخهاٍسِ للمشدودًت  ئلىظٍى هخؿّش في اإلاؿلب   في اإلاإظعت ٖو

 .27: حعزيف املزدودًتأوال

دون هٓطان وهي رلٚ الص يء الزي  أصخابه ئلىاإلاشدودًت لًت هي مشخٓت مً ٗلمت "سد" والتي حهني سد الص يء 

 نائذ. أو ًيخج مشدود  أنٌعخؿُو 

ِ اإلاخخلُت ؤلاؾاختومً احل   الٙاملت باإلاشدودًت ظىزٖش بهؼ الخهاٍس

شة مً -1 شة هٓذًت، بمهنى جدُٓٔ َو  .ألاسباحاإلاشدودًت هي ْذسة اإلاإظعت نلى جدُٓٔ َو

نلى الىخائج النهائُت اإلادٓٓت، مٓاسهت بخلٚ  ؤلاهخاجنىامل  جأزير نىذما هخٙلم نً اإلاشدودًت، وهني بزلٚ مذي -2

ادة  ئلى أدثالتي  ألاظالُباإلاعؿشة، بهذٍ الخد٘م اإلاالي للمإظعت، ومىه اظخخالص  هٓظ الشبذ، َُما  أو ٍص

 .ًخظ هىم اإلاىخجاث، والبػائو اإلابانت وملخٓاتها

ًملٚ  َالخُههي نائذ اظخخذام اسع  *حعزبف ريكادو: هي نباسة نً الشبذ اإلاخدطل نلُه  أخشي وبهباسة  لآلخٍش

 هدُجت اظخًاللها. ألاسعأي ما جٓذمه  ألاسعهدُجت اظخخذام 

: هي الهالْت اإلاىحىدة بين الىخائج اإلاخدطل نليها والىظائل التي للمزدودًت Gymberyو Forget*حعزيف كل من 

 اظخخذمذ نليها للخطٛى نلى هزه الىخائج.

اإلاادًت  ؤلامٙاهُتاإلاشدودًت هي ْانذة جؿبٔ نلى ٗل اإلاشاخل الاْخطادًت وهزا ًىضح  :P.Conso* حعزيف 

ت الالصمت والتي حهبر ننها الهالْت الخالُت:  والبشٍش

 الىخائج اإلادٓٓت              

 اإلاشد ودًت = 

  ؤلامٙاهُاث 
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اإلاشدودًت هي الُّش الىاجج بين الهملُاث الخاسحُت والذاخلُت التي جٓىم بها  :Rteller Plavezale*حعزيف 

 اإلاإظعت.

الىُٓاث لٓاء هزا الُّش  أو والخٙالُِ  ؤلاحمالُتفي اإلاشدودًت هي الُّش بين اإلابالٌ  ألاخطائُينوخعب بهؼ 

ىهظ" َان اإلاشدودًت هي الٓانذة التي جؿبُٔ نامت نلى الٙل نلى اإلاشاخل  أو بالشبو  الذخل الطافي خعب "بُاٗس

 اإلاالُت واإلاادًت. ؤلامٙاهُاثالاْخطادًت وهزا بىغو 

 :28*الخعزيف الاصطالحي للمزدودًت

ِ الشامل للمشدودًت ولً٘ بالشيم مً الخالَاث العابٓت  لٓذ زاس خالٍ بين اإلادللين والاْخطادًين خىٛ الخهٍش

اإلاشدودًت هي الهالْت التي جىحذ بين الىدُجت اإلادٓٓت والىظائل  أن ئلًٙادون ًخُٓىن في النهاًت  أنهم ئل

 اإلاعخهملت في جدُٓٓها.

مً٘  الاْخطادًين واإلاالُين، َاإلاشدودًت جِٓغ مذي  أساءدودًت بهُذا نً جػاسب مُهىم نلمي دُْٔ للمش  ئنؿاءٍو

اث اإلاخهلٓت  حهخبر نً خطُلت الىخائج العُاظُت  أنهاوهُٙل الخٙلُت ٖما  ألاوشؿت بأداءجدُٓٔ مششوم اإلاشتًر

 والٓشاساث التي اجخزها اإلاششوم َُما ًخظ بالعُىلت والىغو اإلاالي.

الضمىُت اإلادذدة  اإلاشدودًت حهالج اليشاؽ اإلاالي خالٛ الُترة أنوعخخلظ  أنواهؿالْا مً مُاهُم ظابٓت ًمً٘ 

 لليشاؽ وتهخم بشبدُت اإلاإظعت.

هذ رلٚ ؾشح  أو  ئهخاج أواإلاشدودًت نباسة نً الشبذ اإلادطل نلُه بهذ ٗل نملُت بُو  أنٖما ًمً٘ الٓٛى  جبادٛ َو

ؿ ت مثل  ؤلامٙاهُاثجٙىن  أنت الىُٓاث والخٙالُِ شٍش شة. ألامىاٛغشوٍس ت اإلاخَى  والٓىة البشٍش

 .29املزدودًت أهميتثانيا: 

ت  ٗان هىنها ججاٍس ٌهبر نً  اهه جدُٓٔ اإلاشدودًت ئرضىانُت،  أو ٌهخبر حهكُم اإلاشدودًت هذٍ ٗل مإظعت مهما 

ادة نلى  ض اإلاالي للمإظعت ونً صخت الدعُير اإلاىخهج، وهي ٍص هذٍ اإلاإظعت َهي وظُلت لخدُٓٔ  أنهاظالمت اإلاٖش

حعاهم في  أنهااإلاإظعت، ٖما  سأظماٛشدودًت ًػمً اإلاداَكت نلى إلااإلاعخٓبلُت، ٖما اهه جدُٓٔ ا ؤلاظتراجُجُت

ادة اإلاُترغين، وغم أمامجبرئت الُىائذ اإلالتزم بها  زا اإلاعاهمت في ٍص وبهث  سأظماٛان حعذًذ الٓشوع ٖو

ػاث  ل واإلاخاؾشة اإلاالُت  اإلاعدثمش مً ْبل اإلاعاهمين، وبزلٚ الخخُُؼ الشأظماٛحهٍى مً خذة مشٙل الخمٍى

 رلٚ: ئلى وباإلغاَتالخاسحُت 

 اإلاعخٓبلُت للىخائج الاْخطادًت  مشاْبت اإلاشدودًت حعانذ نلى جصخُذ الاهدشاَاث مً خالٛ الخيبإاث

 ؛واإلاالُت ورلٚ اجخار ؤلاحشاءاث التي مً خاللها ًمً٘ الخخُُؼ مً خذة هزه الاهدشاَاث

 ت وغهُت اإلاإظعت في الٓؿام الىاشؿت َُه؛  اإلاشدودًت حعانذ نلى جدذًذ حجم اليشاؽ اإلاشبذ ومهَش

  مالُت ًػمً همى اإلاإظعت؛ٖما أن اإلاشدودًت حعمذ باًجاد جذَٔ هٓذي في نهاًت ٗل دوسة 

  ٖما حعمذ اإلاشدودًت بخدذًذ هٓاؽ الٓىة والاظخُادة منها، وجدذًذ هٓاؽ الػهِ ومداولت مهالجتها

 وجُاديها معخٓبال، َاإلاشدودًت لها دوس ج٘مُلي للخُاف نلى جىاصن اإلاإظعت؛
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هزه اإلاإظعاث ورلٚ خعب  أداةدساظت اإلاشدودًت جخجلى في مذي معاهمتها في جدذًذ  أهمُت ئلىرلٚ  ئلىضِ 

ٗان جٙىن الذولت لى معيري اإلاإظعت،   :اإلاعاهمىن َيها أو الؿٍش اإلاتهم بهزه الذساظت 

ت الاْخطادًت الٙلُت، خُث تهخم الذولت بالذسحت  الدولت: بل ٗل ش يء  ألاولىمً حهت الىكٍش الثروة  باوشاءْو

ُب الىاجج الخام وهي ما ْذمخه اإلاإظعت لالْخطاد الىؾني. مٓاظت  بالُٓمت اإلاػاَت التي جذخل في جٖش

ل الزاحي  املسيرون: بالُائؼ الىٓذي  أيخُث يهخم اإلاعير في اإلاإظعت بالخذُْٔ الىٓذي الخام، والٓذسة نلى جمٍى

ال داخلُا مً احل اظترحام   باإلاىاصهت مو الخىمُت. سأظماٛالزي ًػمً للمعاهمين جمٍى

ين َيها يهخمىن  أن( ورلٚ بانخباس ألاسباح)الشبذ الطافي وجىصَهاث  املساهمين: اإلاإظعت هي مىكمت واإلاشاٖس

 سباحألا ظها مً خالٛ الشبذ الطافي، َجضء مً هزه ابخهكُم زشوتها، َخهكُم هزه الثروة ًخم ُْ ألاولىبالذسحت 

 اإلاعاهمت. سأظماٛئذ ًٓعم نلى اإلاعاهمين، والزي ٌعمى نا

اإلاعخىي الاْخطادي  ئلىبالًت بذءا مً اإلاعخىي الاْخطادًت الجضئي  أهمُتلذساظت اإلاشدودًت  أنومما ظبٔ ًخطح 

 .لؤلخشٗل معخىي هى بىاء وم٘مل  أنال٘لي، بانخباس 

 ثالثا: العوامل املؤثزة على املزدودًت.

زا نلى  ئن اإلاعؿشة، ومً بين  ألاهذاٍٗل مإظعت حهِش في مدُـ اْخطادي مملىء بالهىامل اإلاإزشة نليها ٖو

ٛ جدعين مشدودًتها التي حهذ اإلآُاط  ألاهذاٍهزه  ًٙىن  جأزيرهامإظعت، وهزه الهىامل  أيللخ٘م نلى  ألاو

خد٘م َُه، وداخلي ًشحو للعُاظت ٖما اهه مً بين هزه الكشوٍ ما هى خاسجي ًطهب ال، باإلًجاب أوبالعلب 

ت اإلاخبهت مً ؾٍش اإلاإظعت.  الدعُيًر

 :30العوامل الخارحيت-1

ما له جىلي اهخما أنًجب نلى اإلاإظعت  ئرخب زان العّى نامل مإزش نلى مشدودًت اإلاإظعت  السوق: - أ

ٔ الُٓام بذساظاث نً العّى لخُعير اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بالخهش  ٍ نلى سيباث الهمالء ورلٚ نً ؾٍش

هزه اإلاهلىماث جمً٘ مً مشاْبت مطادس الخىسٍذ مً خُث  أنوسضذ خاحاتهم مً احل جلبُتها، ٖما 

. ضها الخىاَس ي في العّى  الخٙلُت والجىدة، وبزلٚ اإلاداَكت نلى مٖش

، َهى ٌشٙل خؿش ٌشٙل جٙىن نلى دساًت به أننامل اإلاىاَعت ٖزلٚ ًجب نلى اإلاإظعت  ئن املنافست: - ب

في ظّى  ظُاناألاظهما الهمالن  الجىدة والعهش أن ئرخؿش نلى مشدودًتها في خالت نذم الاهخمام به، 

ت ٗل  غشوسي للمداَكت نلى خطتها في  أمش اإلاخهلٓت باإلاإظعاث اإلاىاَعت هى  ألامىس اإلاىاَعت، ومهَش

.  العّى

نلى مشدودًت  اإلاإظعت، وهي جمثل ضىسة الخذخل  ر الخأزيلهزه العُاظت دوس في  ئن السياست الضزيبيت: - ث

 الػشائب واإلاخمثلت في: أهىامنذة   الخٙىمي مً خالٛ َشع

 :؛سأظماٛوهي جُشع نلى الذخل ونلى  ضزائب مباشزة 

 :وهي جُشع بطىسة يير مباششة نلى اظخهماٛ نىاضش الثروة، خُث ٗلما صادث  ضزائب غير مباشزة

 ؛ألاظهاسُْمت هزه الػشائب نلى ظلهت ما ٗلما هٓظ الؿلب نليها هدُجت اسجُام 
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  بت نلى  جأزير  ئن الشزكاث: أرباحالضزيبت على ٗاث ونلى اإلاشد أسباحالػٍش ودًت اإلاالُت ًٙىن بطُت الشش

 الخاضت. وأمىالهاَُت للمإظعت انلى الىدُجت الط الخأزير مباششة مً خالٛ 

 :31العوامل الداخليت-2

ل بذوسها مشدودًت اإلاإظعت وهزٖش منها: أخشي داخلُت  حاهب الهىامل العابٓت الزٖش هىإ نىامل ئلى  جإزش وحهْش

  حسيير املوارد البشزيت:-أ

ت مشٙلت حهاوي  ئن الهامل البششي نىطش هام في حعُير اإلاإظعت وسئِس ي ليشاؾها، ومشٙلت حعُير اإلاىاسد البشٍش

جٙىن مشٙلت مالُت، َاإلاإظعت يير ْادسة نلى  أناحخمانُت ْبل  ئوعاهُتمنها اإلاإظعاث، وهي نمىما مشٙلت 

ت ْذ ًإزش بالعلب نلى مشدودًتها،  مما ٌعخلضم اجخار ظُاظت واضخت للدعُير الخد٘م في حعُير مىاسدها البشٍش

 في هزا اإلاجاٛ: الخعً لها، ومً بين اإلاطانب التي حهاوي منها اإلاإظعت 

 اظدُاء في الهالْاث الىقُُُت بكهىس خالَاث بين مخخلِ الهاملين؛ 

  واسجُام خىادر الهمل؛ ألاحىس نذم الاهخمام بخؿير الهاملين، ومشٙل 

  هٓظ اإلاإهالث الهلمُت.ً  واإلاهاساث هدُجت لىٓظ الخٍٙى

 :إلانخاجسياست  -ب

 ؤلاهخاج ئداسةمعإولُاث مذًش  أولىمً  ألههمإزش نلى اإلاشدودًت، ورلٚ  أًػاهى  ؤلاهخاجنذم الخد٘م في  ئن 

 والخد٘م َيها. (ؤلاهخاجالتي جمً٘ مً جذهُت الخٙالُِ )جٙالُِ  ؤلاهخاجحذولت  ئلىوالهملُاث هى الىضٛى 

 الدسيير:-ج

ٌعمذ بالظخًالٛ  أنجدُٓٔ مشدودًت مىحبت ًخؿلب مً اإلاإظعت اهتهاج ظُاظت حعُير به مد٘مت مً شانها  ئن 

 جدُٓٔ اإلاشدودًت ٖما رٖشها. ًترأظهااإلاعؿشة التي  أهذاَهاإلاىاسدها مً احل جدُٓٔ  ألامثل

 .جخىلى له اإلاإظعاث اهخماما ٖبيرا أنغشوسي ًجب  أمش َالخد٘م في الدعُير  وأخيرا
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 املطلب الثاني: ملاًيس ومخطلباث املزدودًت.

تهخم اإلاإظعت بذساظت جُطُلُت ومهمٓت إلآُاط اإلاشدودًت نلى معخىي الىدُجت والهالْت الدعلعلُت التي جشبـ 

 .بأخشٗل نىطش 

 .32: ملاًيس املزدودًت على مسخوى النديجتأوال

 :إلاحماليالهامش -1

 أيالبػانت نلى خالتها  أو الُّش بين اإلابُهاث مً البػانت وجٙالُِ ششائها خُث ًٙىن البُو لهزه اإلاىاد  حهني 

ٙىن الهامش  حًُير نليها أي ئحشاءبذون  ت  ؤلاحماليٍو ٗاهذ  ئراالٓعم الخجاسي في خالت  أو في اإلاإظعت الخجاٍس

 اإلاإظعت مضدوحت اليشاؽ.

خم جُُٓم اإلابُهاث مً البػائو نلى  ما  أظاطٍو ظهش بػانت بهذ ؾشح الخخُُػاث التي ْذ جمىو الضبائً، ٖو

 ئليهاجدعب بمجمىم زمً الششاء البػانت ورلٚ مػاٍ  َانهاٖزلٚ نىذ جُُٓم جٙلُت البػانت اإلابانت الخاٛ 

باليعبت  أهمُترو  ؤلاحماليهامش ال ئرناإلاطاٍسِ التي جخهلٔ بها وهزا في خالت اظخهماٛ الجشد اإلاعخمش 

ت في خالت دوسة اليشاؽ  ٖما  ألسباخهانً اإلاطذس الخُٓٓي  أيخُث ٌهبر نً حعُيرها  ،الهادًتللمإظعت الخجاٍس

ت ومٓاسهتها باإلاإظعاث  مً هُغ اليشاؽ ومً  ألاخشي اهه ٌعخهمل في ُْاط دسحت مشدودًت اإلاإظعت الخجاٍس

 ىمىرحُت اإلادذدة ومً هزه اليعب:اليعب ال ئلىبالىكش  أخشي ْؿاناث 

وهي نىذ اسجُام ظهش البُو الىخذة  لؤلظبابًشحو  أخشي  ئلىمً دوسة اظخًاللُت  ؤلاحماليحًُير في الهامش  ئن

ذ. أو ظىاء اهخُاع في ظهش جٙلُت البػانت اإلابانت  أو الطافي   ٖالهما في هُغ الْى

ت للمإظعت لزا في الدعُير هى ا ؤلاحماليومً بين َىائذ خعاب الهامش  هه ٌعمذ بُٓاط ومشاْبت الٓذسة الخجاٍس

ذ حهىد الى ظُاظت الششاء الًير هبدث نً معإولُت التي ْ أنًجب  ؤلاحماليحًُير في الهامش  أيَهىذ خذور 

 لجذًذة، ٖما اهه ٌعخهمل ٖأظاط للخٓذًشاث.

 *الخمثُل البُاوي للهامش ؤلاحمالي.

 
ٓت جُُٓم اإلاخضوهاث  اإلابانت. مً خالٛ هزا الخمثُل البُاوي للهامش ؤلاحمالي هالخل أن هزا ألاخير ًخهلٔ بؿٍش

 ً ً أو اإلاذٍس ونلى هزا ألاظاط جدذد جٙلُت العلو اإلابانت وبالخالي الهامش ؤلاحمالي، لزا ًجب نلى اإلاعيًر

ت ؾّش الخُُٓم واخخُاس أخعنها.  اإلاإظعت الاْخطادًت أن ًخدٓٓىا مً اظخمشاٍس
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رقم األعمال 

 اإلجمالً

 تخفٌضات ممنوحة للزبائن

 رقم األعمال الصافً

تكلفة الشراء 

 للبضاعة المباعة

 الهامش اإلجمالً
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 :33الليمت املضافت-2

لعلو والخذماث اإلاخدطل نليها مً الًير مً حهت والاظخخذاماث الىظُؿت مً ا ؤلاهخاجحهني الُّش بين 

مً حهت زاهُت وخعب اإلاخؿـ الىؾني للمداظبت َان الُٓمت اإلاػاَت في الىخذاث  ؤلاهخاجواإلاعخهملت مً هزا 

ت حهبر نً الُّش بين الهامش   ئلىحعاوي  ؤلاهخاحُتفي الىخذاث  أماواللىاصم والخذماث اإلاعتهل٘ت،  ؤلاحماليالخجاٍس

اإلايشاة في اإلاإظعت  ؤلاغاَُتاإلاإظعت لخاحاتها الخاضت وحهني ٖزلٚ الثروة  وئهخاجاإلاخضون  ئهخاجالُّش بين 

 وظائلها الخاضت وجدعب ٖماًلي: ئلى باإلغاَتباظخهماٛ خذماث ومىاد الًير، 

مً٘ دوس الُٓمت اإلاػاَت في معاهمت ؤلاهخاجاإلاعخلضماث  ئهخاجالُٓمت اإلاػاَت = ُْمت  ها مً العلو والخذماث، ٍو

الذاخلي للمإظعت  أو ُٓاط دسحت جٙامل الهمىدي زلٚ ٖمٖفي النهىع بالْخطاد الىؾني ) الذخل الىؾني( و 

ش ْذسة اإلاإظعت ورلٚ باظخهماٛ اليعبت الخالُت: مُٓاط لخؿٍى  ٖو

 

 الُٓمت اإلاػاَت
 

 ئهخاج العىىاث اإلاخخالُت

 نديجت الاسخغالل:-3

ِ اإلاإظعت والىىاجج، جخظ الهىاضش  وهي حهبر نً هدُجت الاظخًالٛ الهادًت لذوسة مهُىت وهي الُّش بين مطاٍس

 اإلاشجبت باإلهخاج والاظخًالٛ وجكهش لىا في حذٛو خعاباث الىخائج. 

 النديجت الصافيت:-4

بت، وحهخبر ٖمإشش هام لُٓاط مشدودًت  الخاضت  مىاٛألا وجكهش في حذٛو خعاباث الىخائج بهذ ؾشح الػٍش

ٛ اإلاعخهملت في اإلاإظعت، وهزلٚ لخعاب مشدودًت نىاضش   .34الثابخت ألاضى

 :35الخدفم النلدي-5

ل اإلاإظعت  ٗامل  ألههمُٓاط للمشدودًت  أو اإلاششوم راجُا  أو ل حهخبر الىدُجت وخذها مطذس جمٍى  أو ًٙىن يير 

ٗاث والتي جإزش نلى جدذًذ الىدُجت النهائُت للمإظعت  والتي حهبر نً  صخُذ بعبب اظخهماٛ اإلاإظعت لالهخال

خُشم الُائؼ الىٓذي   هما: َشنين ئلىاًشادتها ٍو

ٗاث + اإلاإوهاث  .الُائؼ الىٓذي ؤلاحمالي = الىدُجت ؤلاحمالُت  + الاهخال

ٗاث + اإلاإوهاث.  الُائؼ الىٓذي الطافي = الىدُجت الطاَُت + الاهخال
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34

 .67ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص   
35

، 4004فتٌحة تسابً وآخرون، التدقٌق المحاسبً وأثره على مردودٌة المؤسسة، مذكرة نٌل شهادة لٌسانس، المركز الجامعً بحً فارس، المدٌة،   

 .29ص 
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 الذاحي: الخمويل-6

ل اإلاإظعت راجُا مً خالٛ وشاؾها ورلٚ بهذ الخطٛى نلى هدُجت الذوسة التي ًػاٍ    ئليهاٌهني ئمٙاهُت جمٍى

ٗاث واإلاإوهاث، ْبل الىضٛى  ً هامين وهما الاهخال ل الزاحي همش نلى ما ٌعمى بالُائؼ  ئلىنىطٍش ْذسة الخمٍى

ىا له ظابٓا.  الىٓذي الزي جؿْش

ل الزاحي = الخذ  اإلاىصنت. ألاسباح –ُْٔ الىٓذي الطافي الخمٍى

ش  ل الزاحي نلى اهه مجمىنت اإلاىاسد اإلاالُت اإلاىحىدة جدذ جطٍش اإلاإظعت لًشع جؿٍى ِ الخمٍى مً٘ حهٍش ٍو

ل الخاسجي، ووعخهمله في اإلاجالث الخالُت:  وشاؾها واظخٓاللُتها مً الخمٍى

 ؛وألاظهمدَو العىذاث  ئمٙاهُت - أ

ل الاظدثماساث وبالخالي  ئمٙاهُت - ب ت للمإظعت؛ ًأخزجمٍى  بهين الانخباس في بشامج اظدثماٍس

 اإلااٛ الهامل الطافي. سأطحهذًل نذم ُٖاًت  أو امٙاهُت جصخُذ  - ث

 :36النديجت العامت-7

 ئمٙاهُتًم٘ىىا ُْاط مشدودًت اإلاإظعت بمٓاسهت الىدُجت اإلاخدطل نليها في نهاًت العىت اإلاالُت مو  

هبر ننها ب:  اإلاإظعت اإلاخاخت َو

             الىدُجت الطاَُت                                  

 الىدُجت اإلاالُت =

      ٛ  مجمىم ألاضى

اإلاشدودًت اليشاؽ، وحهبر نلى دسحت اإلاذًىهُت وجدعب  أو اإلاعخًلت  ألامىاٛجٓاط هزه اليعبت مشدودًت سؤوط 

 بالهالْت الخالُت:

 الذًىن                 الُٓمت اإلاػاَت                      
   =1  +  

 مجمىم ألامىاٛ الخاضت ئهخاج العىىاث اإلاخخالُت

 ثانيا: مخطلباث املزدودًت:

ذ ْطير  ج٘مً مخؿلباث اإلاشدودًت في اإلاشاْبت والُٓاط وهي نملُت هامت جٓىم بمهالجت الاهدشاَاث بعشنت وفي ْو

 :ٗاألحيوهي 
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 :37: مزاكبت املزدودًتأوال

ذ صمني  ئن مشاْبت اإلاشدودًت نملُت حذ هامت خُث جخمٚ اإلاإظعت مً خاللها جصخُذ الاهدشاَاث بعشنت وفي ْو

 :ٗاألحيوجخمثل  ئحشاءاثْطير وهزه اإلاشاْبت حعخلضم 

 وغو جٓذًشاث مُطلت نلى الىخائج اإلاالُت والاْخطادًت؛ .1

جدذًذ الاهدشاَاث وجدلُلها ورلٚ مً خالٛ مٓاسهت الىخائج اإلاخدطل نليها َهال مو الىخائج اإلآذسة  .2

 خاسحُت؛ أو ظىاء داخلُت  وألاظبابوجدلُل مطادس الخلل 

مً خذة الاهدشاَاث وجٙىن هزه الهملُت معخمشة وجٓو نلى  ؤلاهٓاصالتي مً شانها  ؤلاحشاءاثاجخار  .3

نً اإلاشدودًت الاْخطادًت التي مً هي مً اخخطاص مشاْب الدعُير  نىذ الخٙلم اهه ئل اإلاالي،  اإلاعإوٛ

 ٖخٓىُاث خذًثت حعخهمل وهي: أنهماهجذ 

 اإلاداظبت الخدلُلُت؛ ٔ  جدلُل الىخائج نً ؾٍش

 ت؛  هكام اإلاىاصهاث ورلٚ بىغو ميزاهُاث جٓذًٍش

 .ش اإلاإظعاث نلى مطلخت الذساظاث الاْخطادًت  جَى

خطح لىا  اإلاداظب اإلاالي ل ًخدمل ٗلُا مشاْبت اإلاشدودًت نلى الىحه اإلادذد بطُت نامت مشاْب الدعُير ل  أنٍو

 يهخم َٓـ باإلاشدودًت.

للمعإوٛ  ؤلاهخاجٌعخهمل نادة جٓىُاث  ألاخير الاهخمام باإلاشدودًت الاْخطادًت للمإظعت وهزا  ئلىاإلاالُت ًخهذي 

 ت الخدلُلُت ومطلخت الذساظاث الاْخطادًت.اإلاالي ومً بين هزه الخٓىُاث هزٖش اإلاداظب

ٗاهل ٗل مً  أيوبطُت نامت هزا ما ًم٘ىه مً غبـ مشاْبت اإلاشدودًت بطىسة معخمشة  اإلاعإولُت اإلالٓاة نلى 

هزه  أنجٙىن يالُت مً الًمىع في اإلاُذان الهملي مما ًخطح  أنخُث ًجب  ،الدعُير اإلاشاْب اإلاالي ومشاْبت

ت بهُذة نً جؿبُ اإلاشاْب اإلاالي ًٓىم اإلاشدودًت اإلاخهلٓت  أنٔ في بهؼ البلذان مثل الىلًاث اإلاخدذة هجذ الخُْش

 مشاْب الدعُير يهخم باإلاشاْبت اإلاىخكمت للمشدودًت مً خالٛ دساظت اإلايزاهُت. أماالخاضت،  باألمىاٛ

 :38ثانيا: كياس املزدودًت

الهىطش الثاوي بهذ مشاْبت اإلاشدودًت َان ُْاظها ش يء مهم  ألاخيرةمً مخؿلباث اإلاشدودًت ُْاظها خُث حهخبر هزه 

ت هٓاؽ الػهِ والٓىة ورلٚ لهذٍ جصخُذ الاهدشاَاث وفي حمُو اإلاإظعاث  حذا مىه ْطذ اٖدشاٍ ومهَش

الدعُير اإلاالي ومشاْبت الدعُير ًشجبؿان اسجباؾا وزُٓا باإلاداظبت َُي اإلاىكىس الدعُيري ٌعمذ  أنالىؾىُت هجذ 

بها  أنبانخباس  باإلاداظبت الهامت وجدبهها الخاظبت الخدلُلُت، لً٘ في  جبذأنملُت الجمو ومهالجت اإلاهلىماث وجبٍى

الىخائج الىاشئت  أنالهىطش ظٍى وعلـ الػىء نلى الىخائج اإلادعىبت والتي ًمً٘ خعابها في اإلاداظبت الهامت 

 نً اإلاداظبت الهامت جدخىي نلى ضُدخين هما:
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  اإلاإظعت باليعبت اإلاداظبُت؛ًِٓعان هخائج 

  ت اإلاشدودًت  أخشي مً حهت ًخطان مجمىم وشاؾاث اإلاإظعت خالٛ هزه الطُدخين وعخؿُو مهَش

 للمإظعت ومً احل ياًت مشاْبت الُٓاط اإلاؿلٔ. ؤلاحمالُت

 املطلب الثالث: أنواع ومكوناث املزدودًت.

ل هزه ألاخشجٓل نً  ل أهمُتاإلاشدودًت خُث اهه لٙل هىم  أهىام ئلىظٍى هخؿّش  و  ألاهىام، ٗو حعاهم في َس

ياًت واخذة هي جدُٓٔ اٖبر سبذ ممً٘ وخ٘م  ئلى ألاهىامللمإظعت وتهذٍ هزه  وؤلاهخاج وألاسباححجم اإلابُهاث 

 نلى مذي َهالُت اإلاإظعت، ٖما لها مٙىهاث سيم أن مُهىم اإلاشدودًت مهٓذ.

 أوال: أنواع املزدودًت.

 :39املزدودًت الاكخصادًت-1

حهخبر بمثابت الهائذ الاْخطادي الزي ًخمثل في جدُٓٔ الخىمُت الاْخطادًت للمإظعت خاضت الاْخطاد الىؾني 

ٔ اليعب الخالُت:  نامت، وهى هذٍ سئِس ي في الىىم مً اإلاشدودًت وجٓاط اإلاشدودًت الاْخطادًت نً ؾٍش

ٓطذ اٍسِ الهاملين والشظىم والػشائب ومىه بالىاجج الخام لالظخًالٛ هى الُٓمت اإلاػاَت بهذ ؾشح منها مط ٍو

 الشٙل الهام للمشدودًت الاْخطادًت ًخدذد بالهالْت الخالُت:

ٓطذ بالىدُجت الاظخًاللُت هي هدُجت الاظخًالٛ ْبل الُىائذ، أما الشأظماٛ الاْخطادي هى ألاضٛى الثابخت صائذ  ٍو

 في ئغاَت ئلى اخخُاحاث الشأظماٛ الهامل واإلاخاخاث.

 *طزق حساب املزدودًت الاكخصادًت:

 مهذٛ الاظخدذار: ئلىظيخؿّش 

الخ٘م بين الخاغش واإلاعخٓبل، خُث ًٓىم بخىحُه اخخُاساث الاظدثماساث التي  أداةٌهخبر  :الاسخحداثمعدل -

  أنالضمً ًمً٘  أنبهين الانخباس اإلاىغىنين، خُث  وألاخزخعاباث الىٓذًت  جٙىن اإلآاسهت الىخُذة إلاجمىم 

ٛ بهامل الخطخم  ًخأزش الضمً   هىإ مهاًير جدذًذ مهذٛ الاظخدذار وهي أن، وهجذ ألاو

ٙىن اإلاهذٛ غهُِ  :تاملعاًير الذاجي- اهخكاس  ئمٙاهُتٗاهذ اإلاإظعت في خالت جىاصن مالي مو وحىد  ئراٍو

 الخدطُل.

 ئرا أدوىهذٛ مشدودًت مهذٛ الخىقُِ دون اإلاخاؾشة الزي ٌهني مهذٛ الاظدثماس بم مثلمعاًير موضوعيت: -

 ٗاهذ هُغ الخذَٓاث ججلب اإلاهذٛ دون اإلاخاؾشة.
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ٓت الُٓمت الخالُت الطاَُت: حهخبر - ت بذْت  أول ؾٍش ت، مهَش و اظدثماٍس الخذَٓاث الىٓذًت اإلاعخٓبلُت لهذة مشاَس

 مٓبىلت. ئنهاومىغىنُت نلى 

 خالُت:ٖما للمشدودًت الاْخطادًت نذة مإششاث لُٓاط مً بُنها الهالْت ال

بت    هدُجت الاظخًالٛ بهذ الػٍش

 مهذٛ اإلاشدودًت الاْخطادًت =

 ألاضٛى الاْخطادًت           

 املزدودًت املاليت:-2

ٗاَت الهىاضش والخذَٓاث اإلاالُت، خُث  أوشؿت باحماليتهخم اإلاشدودًت اإلاالُت   هأخزاإلاإظعت وجذخل في مٙىهاتها 

 .40يزاهُتالخاضت مً اإلا وألامىاٛالىدُجت الطاَُت مً حذٛو خعاباث الىخائج 

مً٘ انخباسها مُٓاط ًذٛ نلى مذي ْذسة اإلاإظعت نلى الخطٛى نلى  ، ؤلاهخاجمً احل ججذًذ حهاص  أمىاٍٛو

ش  زلٚ جؿٍى ُاط اإلاشدودًت ًشج٘ض نلى نامل مشدودًت اإلابُهاث  ؤلاهخاجٖو ٛ ومشدودًت نلى ْانذة مىظهت، ْو  ألاضى

 الخاضت. ألامىاٛومشدودًت 

زمشة ٖبيرة مً العُاظاث والٓشاساث اإلاخخزة مً ؾٍش اإلاإظعت، ومً خاللها ًدبين لىا  ئل اإلاشدودًت اإلاالُت ما هي 

شة لهزه اإلاإظعت.  مذي الٓذسة اإلاالُت اإلاخَى

نً الىغهُت اإلاالُت للمإظعت  مهذلث اإلاشدودًت اإلاالُت ج٘شِ لىا نً اإلاهلىماث وحهؿي لىا َ٘شة واضخت

والكشوٍ التي جخد٘م َيها، ٖما جخخلِ اإلاهذلث باخخالٍ الػىابـ التي جخد٘م َُه خعب اإلاطؿلخاث التي 

 جؿلٔ نليها.

مً٘   جخخاس مإشش لُٓاط اإلاشدودًت مً بين نذة مإششاث خعابها بالهالْت الخالُت: أنٍو

                         الىدُجت الطاَُت                                        

  = اإلاشدودًت اإلاالُت
 ألامىاٛ الخاضت                                             

 

 املزدودًت الخجاريت:-3

اإلادٓٔ )خاسج الػشائب(، وهى  ألانماٛاإلاإظعت باإلآاسهت بين الىدُجت وسْم  أداءنلى هزا اإلاعخىي ًخم جُُٓم 

ت  ٗاَُت مً اإلابُهاث لخًؿُت جٙالُُها الثابخت  ئراالزي ٌشمل معخىي اليشاؽ اإلاهَش ٗاهذ اإلاإظعت جدٓٔ هدُجت 
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ت نلى جٓذًم اإلاىخجاث بٙلُت  لزلٚ جإزش نلى ْذسة  أنلىبعهش  أو  ادويواإلاخًيرة، وحه٘غ هزه اليعبت ْذسة الشٖش

 :41دُٓٔ الشبذ ولها زالزت  مإششاث هيالذًىاس مً اإلابُهاث نلى ج

 :إلاحمالينسبت الهامش -3-1

ت وجدعب مً حذٛو خعاباث الىخائج، وهي معخٓلت نً العُاظت  حعخهمل بشٙل واظو في اإلاإظعاث الخجاٍس

ت، وجدعب بالهالْت الخالُت:  اإلاالُت للمإظعت خُث حعانذ نلى جُُٓم اظتراجُجُاتها الخجاٍس

 الىدُجت ؤلاحمالُت                                                                                                  

  = وعبت الهامش الاحماليي
بت                                                           م ألانماٛ خاسج الػٍش  ْس

 

 غالل:نسبت الهامش إلاحمالي لالسخ-3-2

ىت مً  زا ْذستها نلى جىلُذ مىاسد للخٍض جِٓغ هزه اليعبت أداء اإلاإظعت نلى اإلاعخىي الدشًُلي والخجاسي ٖو

 خالٛ ؾاْتها الدشًُلُت، وجٙىن مشجُهت في اإلاإظعت التي حشخًل بمهذاث زُٓلت وجدعب بالهالْت الخالُت:

 

 الُائؼ ؤلاحمالي لالظخًالٛ                                                 

  = وعبت الهامش الاحماليي لالظخًالٛ
بت                                                                              م ألانماٛ خاسج الػٍش  ْس

 نسبت هامش الزبح الصافي:-3-3

هه الخىاَس ي في  جأزير اليعب اظخخذاما ولها  أٖثر حهذ هزه اليعبت  مً  و للمإظعت ومْى ٖبير نلى الىمى اإلاخْى

ل وحعخهمل نادة في اإلآاسهت بين اإلاإظعاث، خُث جخًير بخًير وعبت اإلابُهاث والخٙالُِ الدشًُلُت  ألاحل الؿٍى

 وجدعب بالهالْت الخالُت:

 الىدُجت الطاَُت                                                                              

  = وعبت هامش الشبذ الطافي
بت                                                             م ألانماٛ خاسج الػٍش  ْس

 

 ثانيا: مكوناث املزدودًت:

 مً مٙىهين ازىين هما اإلاٙىهاث الاْخطادًت واإلاالُت. جخمثل هزه اإلاٙىهاث
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 املكوناث الاكخصادًت: -1

ً هامين   في: ًخمثالنجخٙىن مً نىطٍش

 :42إلانخاحيت-1-1

باليعبت  ؤلاهخاحُتنباسة نً مإشش نلى حعً العير، والُائذة حهىد نلى اإلاإظعت ونلى خعً العُؿشة لسجُام 

ادة الشبذ  ادة  ؤلاهخاجللخٙالُِ، وجخمثل في ٍص ادة ُْمت اإلابُهاث الىاججت نً ٍص ُؼ خو  ؤلاهخاجوالهائذ الىاجج نً ٍص

ادة أنالخٙالُِ ولشٚ  ذ مً الُ٘اًت في  ئلىالتي جإدي بذوسها  آلازاس حهبر نً  وؤلاسباحاإلاشدودًت  ٍص  .ؤلاهخاجاإلاٍض

ُت للىضٛى ئلى ألاهذاٍ والُ٘اًت في نٍش بٛى مالي ؤلاهخاحُت مً مىؿٔ ٗىنها مإشش للُ٘اًت بأنها جشبـ بين الُهال

 خعً اظخخذام اإلاىاسد والهىاضش ؤلاهخاحُت اإلاخاخت بًُت بلىى الهذٍ.

ً وهي الهالْت اإلاىحىدة بين الهىامل  ٓطذ باإلهخاحُت نلى أنها مإشش لُٓاط ئمٙاهُت مىدنى ؤلاهخاج والخمٍى ٍو

 اإلاىخجت وحجم الاظتهالٕ الهىامل.

اث نذة باليعبت للُشد الهامل واإلاإظعت اإلاعتهلٚ، واإلاجخمو ٖٙل، َبيعبت للمإظعت  أهمُتهاوجخمثل  في معخٍى

هبر نً  أخعًللخطٛى نلى  وؤلامٙاهُاثفي الاظخًالٛ اإلاىاسد  ؤلاداسةحهبر نً ُٖاءة  َانها هدُجت مم٘ىت َو

 بالهالْت الخالُت: ؤلاهخاحُت

 الُٓمت اإلاػاَت    

  = الاهخاحُت
 ألاضٛى الثابخت                           

 :43الفعاليت-1-2

ٗاهذ ظشنت أيماٛ اإلاعخخذم،  سأطهى مهذٛ دوسان  سأظماٛمُٓاط َهالُت  ئن ٗاهذ  ٗلما  الذوسان أظشم ٗلما 

الُهالُت أٖثر، الُهالُت هي مذي ئهخاحُت الهامل أو ألادلت مٓاسهت باإلمٙاهُاث اإلاخاخت، آن ظشنت الذوسان وعخؿُو 

 جؿبُٓها نلى ٗل نىاضش اإلاىحىداث لؤلضٛى أو ألامىاٛ الخاضت.

خيرة مهذٛ َهالُت سأط اإلااٛ ووعخؿُو غم الُهالُت مً بين اإلاٙىهاث ألاخشي للمشدودًت وجِٓغ لىا هزه ألا 

اإلاعخهمل الاْخطادي، ورلٚ بىاظؿت مهذٛ دوسان سأط اإلااٛ وهىإ حًيراث جإزش مباششة نلى ُْاظاث سأط 

 اإلااٛ اإلاعخهمل وهزٖش منها:

 ألاضٛى الثابخت الاحخمانُت وألاضٛى الثابخت الطاَُت؛ 

 ألاضٛى ؤلاحمالُت؛ 

 .ٛألاضٛى الثابخت لالظخًال 
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ٗان هزا ألاخير مذمج في ألاضٛى  مً٘ جؿبُٔ ظشنت الذوسان نلى ٗل نىاضش اإلاىحىدة وخاضت سأط اإلااٛ ظىاء  ٍو

 ؤلاحمالُت وألاضٛى الثابخت أو ألامىاٛ الخاضت.

هبر ننها بالهالْت الخالُت:  َو

م ألانماٛ                                    ْس

  = الُهالُت
                                ٛ  ئحمالي ألاضى

 

 كوناث املاليت:امل-2

لالظخًالٛ،  ؤلاحماليئؼ ااًجابُت جخهلٔ بالُ ئلىاإلااٛ ًإدًان خخما  سأطالدعُير الجُذ والُهاٛ في اظخخذام  ئن

ذستها نلى  أيوالاظخذاهت مً الًير  لَتراعمباششة  جخأزش الخاضت  ألمىاٛاإلاشدودًت اإلاالُت  ئن مذًىهُت اإلاإظعت ْو

بت اإلاذَىنت مو  أنحعذًذ دًنها يير   بهين الانخباس الخذَٔ الىٓذي. ألاخزالُىائذ جؿشح مً الػٍش

ٗاهذ الهىاضش  سأطاإلاشدودًت اإلاالُت واإلاخمثلت في  ئن اإلااٛ للمإظعت حهخمذ نلى الُائؼ اإلاالي للمىصم، َٙلما 

ٗاهذ الىدُجت  ماٛ اإلاإظعت معخٓلت نً لشأطاإلاٙىهت  ل الخاسجي ٗلما  ، وبالخالي جدُٓٔ مشدودًت أخعًالخمٍى

 اإلاإظعت الخطٛى نليها. وجأملالتي حععى  أَػل

جدعين  ئلىاإلااٛ اإلاإظعت ومعخىي جؿىسها وهزا الاظخهماٛ الخعً ًإدي  لشأطالاظخهماٛ الجُذ الخعً  ئن

ت، وهزا ًٓاط بالُائؼ   ؤلاحماليهدُجت حذًذة راث ؾابو اْخطادي، وهزا ؾبٓا نً حهٍشِ مىخجاتها العىٍى

الُىائذ  أن ئلىالخاضت باإلاذًىهُت، يالبا ٌهىد  لؤلمىاٛاإلاشدودًت اإلاالُت  جأزير  ئنلالظخًالٛ ومىه وعخؿُو الٓٛى 

مً الىاخُت اإلاالُت وبمُهىم الخذَٓاث َان مشدودًت  أماطادًت، مً الىاخُت الاْخ أنها أيحهخبر نبئا نلى اإلاإظعت 

 ٛ ٗاث بطُت نامت سأطاإلاعخهملت في  ألاضى  .44اإلااٛ اإلاإظعت حهخمذ نلى خطت الُائؼ اإلاالي اإلاىصم نلى الشش
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 املبحث الثاني: عالكت نظام املعلوماث املحاسبي بمزدودًت املؤسست.

ئن نالْت اإلاإظعت بالبِئت الخاسحُت نالْت مباششة َخإزش وجخأزش بها، َُمً٘ خذور الهذًذ مً الكىاهش التي 

ًخؿلب مً اإلاإظعت العُؿشة نليها وجىحيهها مً احل جدُٓٔ ألاهذاٍ التي أوشأث مً احلها وجٙىن هزه 

زا اإلاىاد ألا  أو الهملُاث نلى ْذس ٖبير مً الذْت والخىىم ٖششاء اإلاهذاث،  ولُت وئبشام نٓىد الهمل مو الهاملين ٖو

 نملُاث البُو.

 املطلب ألاول: دور نظام املعلوماث املحاسبي في جحسين وظيفت الشزاء والبيع.

ٗاَت الهملُاث  داخل  ؤلاهخاجاإلاخهلٓت بهملُاث الخامين الخاضت بمعخلضماث  وؤلاحشاءاثحشمل وقُُت الششاء 

ِ الخامين وييرها مً الىُٓاث اإلاهخمذة. أولُت في مىاد أظاظااإلاإظعت واإلاخمثلت   ونمالت وججهيزاث وجمذًذ مطاٍس

ٗاَت الهملُاث اإلاخهلٓت ببُو العلو والخذماث  الهمالء وجدطُل الىٓذًت الىاحمت نً  ئلىوحشمل وقُُت البُو 

ئزباتها للخطٛى نلى البُاهاث الالصمت لهجاص الهملُاث و  في مهالجت ؤلاحشاءاث ئلى ئغاَت، آلاحلنملُاث البُو 

 .45مهلىماث هامت حعانذ ؤلاداسة في اجخار ْشاساتها

 َمً خالٛ اإلاذخالث واإلاهالجت وعخؿُو ئنؿاء دوس لىكام اإلاهلىماث اإلاداظبي في نملُت الششاء والبُو.

 :املدخالث 

هبر ننها بشٙل هٓذي وحشٙل اإلاادة  ؤلاخذارجيشا  هالُتها َو الاْخطادًت مً خالٛ مماسظت اإلاىكمت ليشاؾها َو

اْخطادًت جخم داخل  أخذارالخام )اإلاذخالث( التي ٌهالجها هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي داخل اإلاىكمت وجخٙىن مً 

خاسحُت اإلادُؿت بها وجىزٔ باإلاعدىذاث اْخطادًت جيشا مً نالْت اإلاىكمت الخبادلُت مو البِئت ال وأخذاراإلاىكمت 

في نملُت الدسجُل اإلاداظبي وهي الذلُل نلى خذور الهملُاث الاْخطادًت وحه٘عها وجضود  ألاظاطالتي حهخبر 

ابت الذاخلُت  الىكام اإلاداظبي بالبُاهاث التي جذخل في نملُت اإلاهالجت وحشٙل اإلاذخل في جطمُم نملُاث الْش

جب نذم الخباؾإ في  ومىو الًش ألاخؿاءٖدشاٍ وجدذًذ معاس اإلاشاحهت ل  ئدخاٛونذم  ئدخالهاوالخالنب ٍو

ظخجهل السجالث يير صخُدت ول جطىس بذْت نذد الىخذاث اإلاىحىدة َهال مما ًإزش  ألنهابُاهاث يير صخُدت 

عانذ في ال جب جطمُم اإلاعدىذاث والسجالث بشٙل مبعـ وظهل الُهم َو ُل خدلنلى الٓشاساث اإلاخخزة ٍو

 بشٙل َهاٛ ْذس ممً٘ مً ألاخؿاء. اإلاداظبي

 

 

 

                                                           
45
ه، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان، 0220 –م 4009، األولىنواف محمد عباس الرماحً، تصمٌم نظم المعلومات المحاسبٌة وتحلٌلها، الطبعة  

  .024، ص 4004



المؤسسة في ظل تبني نظام المعلومات المحاسبي  ةلفصل الثاني:                     واقع مرد وديا

                                                       
 

 
37 

 :46وؤلاسشاداث الهامت لدعانذ نلى وغو جطمُم حذًذ للمعدىذاث هي

 الفزاغاث بين ألاسطز:-1

 .ًجب أن جخىأَ مو الُشاياث لآللت الٙاجبت الُٓاظُت ئرا انخمذ الىمىرج للمعدىذ نليها لؿبانخه 

 اللون:-2

  الخٓٛى اإلاهمت في اإلاعدىذ. ئلىٌعانذ في لُذ اهدباه اإلاعخخذم 

 نسخ املسدند:-3

 ًجب ئجبام الاْتراخاث الخالُت:

 .ِوغو اظم الصخظ أو الٓعم اإلاشظل ئلُه اإلاعدىذ نلى وسخخه وجدذًذ الهىىان نلى اإلاًل 

 جٙىن بألىان مخخلُت لدعهُل ؤلاحشاءاث الشوجُيُت؛ 

 ت في اإلاعدىذاث مخهذدة ألاح  ضاء لؤلشخاص ألاٖثر أهمُت.جخطُظ اليسخ ألاولى آو الهلٍى

 حسلسل حلول املسدند:-4

 ًجب أن ًخضمن املسدند الحلول الخاليت:

 .ُو الزي ٌهبر نً اإلاىآَت النهائُت نلى الهملُت  مٙان مىاظب للخْى

 .مٙان مىاظب لدسجُل ئحمالي اإلابلٌ الىٓذي 

ت نلى وسْت )اإلاعدىذ ألاضلي( البُاهاث اإلاإدًت ئلى  والُهالُاث إلاشخلت ئدخاٛ البُاهاث هي حسجُل الهملُت الخجاٍس

ش شُٚ  ت بػشوسة جدٍش خذور حًُير في وغو ؤلاًشاداث اإلاشتراة ومعدىذ وزُٓت الصخً مً اإلاىاد جبلٌُ الشٖش

ؿي مهلىماث أن ٖمُاث اإلاىاد اإلاشتراة ْذ اصدادث بُٓمت البػانت اإلاشتراة ومعدىذ وزُٓت الصخً مً اإلاىسد حه

ت.  في مخاصن الشٖش

والهذٍ مً هزا الخطمُم معدىذاث اإلاذخالث وؤلاحشاءاث اإلاخبهت في ئدخاٛ البُاهاث ًجب أن جإدي ئلى ئدخالها 

ذ اإلاؿلىب ئلى داخل أهكمت اإلاهلىماث ولدشمل َهالُاث مشخلت ئدخاٛ البُاها ث بشٙل صخُذ ودُْٔ وفي الْى

 اإلاشاخل الخالُت:

 جطمُم اإلاعدىذ؛ 

 الترميز؛ 

 ؤلادخاٛ؛ 

 .َدظ ألاخؿاء 
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 :املعالجت 

جدٛى البُاهاث اإلاذخلت ئلى مهلىماث وجخػمً في الىكام اإلاداظبي اظخخذام الُىمُاث والسجالث ألاخشي ألحل 

الىكام وحعخخذم الُىمُاث لدسجُل الهملُاث اإلاالُت  جامين حسجُل دائم وخعب الدعلعل الضمني إلاذخالث

اإلاداظبُت وحعخخذم السجالث لدسجُل بُٓت أهىام الهملُاث التي ل حهخبر نملُاث مالُت ٖسجالث اإلاخاصن 

وحسجُالث حعلُم الشُٙاث .....الخ، َترخُل الُٓىد ئلى الخعاباث اإلاخخطت في دَتر ألاظخار اإلاعانذ اإلاذًىين 

ِوالذائىين و   ألاظخارالخعاباث اإلاخخطت في دَتر  ئلىللهملُاث  ئحمالُتواإلاخضون ...الخ، وجشخُل مجامُو  اإلاطاٍس

ابُت  أليشاعالهام والتي حعخخذم   الٓىائم اإلاالُت في نهاًت العىت اإلاالُت. وإلنذادْس

ا حسجُل حمُو الهملُاث اإلاالُت في  امت جدخىي نلى نامىدًً دَتر ًىمُت واخذة وهي الُىمُت الهومً اإلامً٘ هكٍش

الخعاباث اإلاذًىت  أظماءاخذهم لدسجُل اإلابلٌ اإلاذًً والثاوي لدسجُل اإلابلٌ الذائً ونامىد زالث لدسجُل 

خ الهملُت  .47والذائىت وجاٍس

واظخخذمذ نذة ًىمُاث لًشع جُُٓم الهمل بين اإلاداظبين وجخطُظ ًىمُت لٙل هىم مً الهملُاث جؿلبا ل٘بر 

يير نملي لل٘م ال٘بير مً الهملُاث  أمشا أضبذوحهذد الهملُاث َها لن اظخخذام ًىمُت واخذة  اإلاىكمتحجم 

ابت الزاجُت هدُجت نملُت الخُُٓم لُ٘شِ سجل مداظبي مهين خؿا السجل اإلادشابهت وليشىء هىم  مً الْش

دذد نذد الُىمُاث في اإلاىكمت ؾبُهت نمله ،ألاخش ا وجدخىي الُىمُت ئغاَت ئلى جبعُـ نملُت الدسجُل ٍو

 وأٖثر الُىمُاث الُشنُت  وأشهش جدلُلُت خاضت لدسجُل الهملُاث اإلادشابهت واإلاخ٘شسة  أنمذةالىاخذة نلى 

 :48اظخخذاما هي

 ًىمُت اإلابُهاث آلاحلت؛ 

  اث  ؛آلاحلتًىمُت اإلاشتًر

 ًىمُت اإلآبىغاث الىٓذًت؛ 

 ؛ًىمُت اإلاذَىناث 

 .الُىمُت الهامت 
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 املطلب الثاني: دور نظام املعلوماث املحاسبي في جحسين مزدودًت املؤسست.

 ش ومالئمتها للمعخخذم ئن  ؛َهالُت هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي جشجبـ بجىدة الخٓاٍس

  ش هى جىصَو اإلاهلىماث نلى  وئنذادمهلىماث  ئلىهكام اإلاهلىماث اإلاداظبي ًدٛى البُاهاث الخٓاٍس

 :49مهامهم في أداءاإلاخهذدًً واإلاخىىنين في اإلاىكمت داخلها وخاسحها إلاعانذتهم في  اإلاعخُذًً

ش اإلاالُت  وأدواثالشئِعُت والُشنُت في اإلاىكمت بىظائل  ألاهذاٍسبـ  .1 جدُٓٓها التي جخمثل في الخٓاٍس

ت واإلاهاًير  ش اإلاخهلٓت بالٓشاساث الخاضت؛ ئلى ئغاَتواإلاىاصهاث الخٓذًٍش  الخٓاٍس

م  ئداسةلخم٘ين  .2 اإلاخخلُت في اإلاىكمت ًجب نشع وجدلُل هخائج  ألاوشؿت أداءاإلاىكمت مً جٍٓى

 اإلاىكمت؛ وأْعام وأوشؿتَهالُاث 

 ش ًدخاج  أي ئنذاد ئن ت  ئلىجٍٓش  ئلىاإلاهالجت اإلاالئمت التي جدٛى اإلاذخالث  وأظالُباإلاذخالث الػشوٍس

 ؛مخشحاث مُُذة

 ادة ئن شة خُنها، الش  ُْمت اإلاهلىماث اإلاخمثلت في ٍص  أيبذ )الُائذة( هدُجت اجخار الٓشاس نً اإلاهلىماث اإلاخَى

ادة في الشبذ أهخجذُْمت اإلاهلىماث التي  أن ادة  الٍض  اإلاخخزفي الشبذ هدُجت الٓشاس  ؤلاغاَُتهي هزه الٍض

تها وجٓاط بىخذاث هٓذًت  شة في ْو ٗاهذ مخَى الُٓاط ال٘مي لُٓمت  وألحلبمىحب اإلاهلىماث التي 

 اإلاهلىماث.
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 خالصت:ال

، ٖما  أهماإلاشدودًت مً  أنًمً٘ الٓٛى  اإلاإششاث التي حهخمذ نلُه اإلاإظعت لخدذًذ وغهُتها ومٙىهاتها في العّى

 الخدلُل وججذد في وظائل ُْاظها. أدواثاإلاشدودًت مطؿلح واظو هخج نىه حهذد في  أن

ٗان هكام اإلاداظبي  أنوان هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي ًم٘ىه  ًٙىن نامال لخدُٓٔ هزه اإلاشدودًت، خُث ٗلما 

 مؿبٔ في اإلاإظعت ٗلما جدٓٓذ مشدودًتها.
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 جمهيد:

اإلافاَُم اإلاخػللت بىظام اإلاػلىماث اإلاداظبي واإلاشدودًت ليىن هظام اإلاػلىماث  ئلىبػذ الىظش في الفطل العابم 

ش مشدودًت اإلاإظعت،  الجاهب الىظشي غلى الجاهب الخؿبُلي كمىا  وؤلاظلاؽاإلاداظبي ٌعاغذ في جدعحن وجؿٍى

بمعخغاهم، ولىخػشف غلى الىظام اإلاداظبي العائذ في  DMCوجىصَؼ مىاد البىاء  ؤلاهخاجبذساظت خالت مإظعت 

ادة وجدعحن اإلاشدودًت، فىحذها في َزٍ  َزٍ اإلاإظعت وهُفُت اظخغالٌ اإلاػلىماث اإلاداظبُت ودوسَا في ٍص

 شوسي.اإلاإظعت وظُفت اإلاداظبت غ

 وللخفطُل أهثر في َزا الفطل ئلى مبدثحن:

 مذخل ئلى اإلاإظعت؛ :  اإلابدث ألاٌو

 .اإلابدث الثاوي: واكؼ هظام اإلاػلىماث اإلاداظبي في اإلاإظعت 
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 .D.M.Cاملبدث ألاول: مدخل إلى املؤسست 

الذساظت غلى الخػشف غلى ئن أَم ش يء في أي مإظعت دساظت الجاهب الخؿبُلي، لزا ظيخؿشق في البذاًت 

اإلاإظعت  وأَذافوالخػشف غلى الهُيل الخىظُمي  اإلاإظعت الىؾىُت لإلهخاج وجىصَؼ مىاد البىاء بمعخغاهم

 ومهامها.

 DMCمواد البىاء  وجوزيع إلاهخاج: جقدًم مؤسست ألاول املطلب 

خ أوشأث مإظعت ٌ البىاء مىاد جىصَؼ إلهخاج الىؾىُت اإلاإظعت  كشاس بملخط ى ،وان َزا 1984ظبخمبر 25  بخاٍس

ا رلً واإلاخػمً /م ع / 5280سكم  وصاسي   .دج25.000.000 ب ملذس معخغاهم  بشأظماٌ الشئِس ي بىالًت ملَش

 مػظم ف بخدىمها خللخه الزي الىجاح غً هاجج البىاء، ووحىد مجاالث مخخلف في خبرة 35 اإلاإظعت جمخلً

ت ئهخاحُت واهذ ظىاء اليشاؾاث         الاهجاص في خللتها اللُاظُت التي الىخائج البىاء، وهزلً مىاد وكؿاع ججاٍس

 .خاحُاتهم وجؿلػاتهم ئسغاء غلى الضبائً، وحػمل مؼ دائمت غالكاث جبني غلى وحػمل اإلاإظعت اإلالاولت،و 

ش وللذ زا معخغاهم بىالًت للششهت الخىصَؼ  شبىت جم جؿٍى م فخذ غً 1990و  1958ما بحن  الفترة خالٌ َو  ؾٍش

ل مإظعت جىصَؼ مىاؾم غذة جأححر في مىافز " SPA / EPEأظهم " راث ششهت شيل لخأخز البىاء مىاد ، جم جدٍى

وللذ جم حػُحن العُذ مذًش لحعً هشئِغ  17/01/1996والطادس في  96/30بملخط ى الػلذ الخىزُلي سكم 

خ   والزي هظ كشاٍس بزلً. 27/04/2002مجلغ ئداسة بملخط ى مدػش اإلاجلغ ؤلاداسي اإلاىػلذ بخاٍس

 فُماًلي: جخمثل وخذاث مً البىاء مىاد وجىصَؼ ؤلاهخاج مإظعت جخيىن 

 ؛والطلب الحذًذ وخذة 

 ؛والخغلُف والخىصَؼ الخػبئت وخذة 

 ت وخذة  .؛التركُت الػلاٍس

 الخجاسة وخذة. 

 املطلب الثاوي: مهام وأهداف مؤسست الوطىيت إلهخاج وجوزيع مواد البىاء.

 فُماًلي: اإلاإظعت مهام جخمثل :املؤسست مهام

م مهام اإلاإظعت جخىلى  الصحُت والبالؽ الخشبُت،ألادواث الطلب،الخشب،اإلاىخجاث الاظمىذ(البىاء مىاد حعٍى

 : ئلى الىؾني للخىمُت الاكخطادًت والاحخماغُت ئغافت اإلاخؿـ ئؾاس في رلً مؼ و)...الخذفئت ومىخجاث

 ؤلاهخاج،البُؼ والخىصَؼ؛ 

 جيلفت؛ وبأكل حُذة ظشوف في البىاء مىاد وجىصَؼ باهخاج ميلفت 

 ش ظُاظت وغؼ  الىؾني؛ العىق  جلبُت اخخُاحاث غلى واللادس الىفء والخىصَؼ ؤلاهخاج هظام لخؿٍى

 الػالمي؛ اإلاىخىج ملام ئلى وجشكُخه اإلاىخىج غلى اإلادلُت اللمعت ئغافت  

 كاهىها لها الخابػت الىخذاث ول غلى وئششافها اللىاهحن والبرامج وغؼ. 
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 :املؤسست أهداف

 ًمىً جلخُطها فُماًلي:ألاهداف الاقخصادًت:  -1

 واإلاهاساث ؤلاهخاحُت ول الؿشكاث اظخغالٌ ؾٍشم غً اإلاعدثمش سأظماٌ غلى مىاظب غائذ جدلُم غلى الػمل 

 للػماٌ؛ الفىُت

 غلى الػمل  ٌ  الػاإلاُت؛ ألاظىاق في الذخى

 ممىىت فترة اكل في ؾلباتهم اهجاص ؾٍشم غً الضبائً سغباث جلبُت غلى الػمل . 

 ادة كذساتها غلى الػمل  ئسغاء الػمُل؛ في جخمثل محزة جىافعُت اهدعاب ؾٍشم غً الخىافعُت ٍص

 وساء جأظِعها. ألاظاط الهذف ٌػخبر الزي الىؾىُت ألاظىاق في واإلاػاسبت الاخخياس مداسبت 

 جخمثل فُماًلي: ألاهداف الاحخماعيت: -2

 ومً الطػبت بالػملت اهه ئرا غلمىا خاضت الخاسج مً الاظخحراد والاظخغىاء الىؾني العىق  جلبُت اخخُاحاث 

 للػملت الطػبت؛ مىسد الزي ًيىن بذوسٍ الفائؼ جطذًش زم

 نهم وسفؼ لهم غمل فشص فشع ؾٍشم غً للػماٌ اإلاػِص ي اإلاعخىي  مً الشفؼ  اإلانهي. معخىاَم وجيٍى

 البىاء مواد وجوزيع إهخاج مؤسست ومصالح الهيكل الخىظيمي : الثالث املطلب

 في بِئت  الحاضل جماشُا مؼ الخغُحر ورلً ألاخحرة العىىاث حػذًله في جم للمإظعت الحالي الهُيل الخىظُمي

ألاكعام  ئلى لخطل اإلاذًش مً العلؿت فُه جىدذس لهُيل جىظُمي وفلا ألاخحرة َزٍ خُث حعحر اإلاإظعت

 : الخالي الشيل في مىضح َى مثلما الخىفُزًت

 "D.M.Cالبىاء" مواد وجوزيع إلاهخاج ملؤسست الخىظيمي الهيكل:  (III-4رقم ) الشكل

 
 

 

 المدير

مدير اإلدارة 

 العامة

األمانة     

 العامة

المراجع  

 الداخلي

 األمانة قسم النزاعات

الموارد البشرة إدارة قسم المحاسبة مدير التقني  مدير التجاري 

قسم خاص  مكتب النظافة واألمن المحاسب العام قسم البناء

 باالجهزة

 مكتب األجور خزينة المؤسسة قسم البيع
 قسم تجاري إنتاجي
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 :الهيكل الخىظيمي  شرح

  :مهامه ومً الخىظُمي الهشم في ظلؿت أغلى ًمثلاملدًر :  -1

 غليها؛ وؤلاششاف الششهت حعُحر 

 ظلؿخه؛ جدذ جلؼ التي وألاكعام اإلاطالح مخابػت 

 ش ل الخلاٍس  واإلاىاظبت؛ الهامت اللشاساث واجخار وألاكعام اإلاطالح مً الىاسدة جدٍى

 الىخذة؛ إلداسة الخابػت اإلاطالح سؤظاء ومشاكبت حعُحر. 

 مطلحت. بيل خاضت وئحشاءاث وظُاظاث احخماغاث غلذ 

 باإلاهام الخالُت: ألاخحرة َزٍ جلىم ألاماهت :  

 أغماله؛ وجىظُم شإوهه اإلاذًش في جذبحر معاغذة 

 ش ل الخلاٍس  اإلاذًش؛ ئلى اإلاطالح مً جدٍى

 بزلً وئبالغه اإلاذًش اإلاخػاملحن مؼ باألشخاص الخاضت الاظخلباالث غبـ. 

 الخأهذ غً ؾٍشم ؤلاداسة لخذمت الذاخلُت الشكابت هظام وجلُُم بفدظ الذاخل اإلاشاحؼ ًلىم الداخلي:  املراحع 

 العُاظاث غً الغش والاهدشاف مىؼ خالٌ مً لإلداسة ًلذم البُاهاث ظلُمت ودكُلت هفء اإلاداظبي الىظام أن مً

 . اإلاىغىغُت

ٌ  َى املاليت:  إلادارة مدًر -2 ت في اإلاإظعت جىصَؼ َزٍ وحػخبر اإلاالُت اإلاطلحت غً اإلاعئى  البىاء مىاد ألاخحرة مشهٍض

 :ئلى اإلاطلحت َزٍ جخفشع خُث

 مذًش اإلاالُت بمعاغذة جلىم :ألاماهت . 

 اللاهىهُت الجزاغاث بدل ًلىم أًػا و للمإظعت اللاهىوي بالجاهب يهخم املىازعاث:  قسم . 

 الششاء، غملُت(الششهت الدسجُالث اإلاداظبُت للػملُاث التي بها بمخخلف اإلاداظب بلىم : املداسبت قسم 

ٌ  البُؼ  َزا ًىلعم ئليها، و خعب الحاحت معاغذة ًمعً ًىمُاث وهزلً )...،الخدطُل،الدعذًذ ،الخىاص

ىت وفشع غام مداظب فشع فشغحن ئلى اللعم ٌ  أن خُث .الخٍض  بالػمل ًلىم اإلاإظعت َزٍ في اإلاداظب ألاو

ىت به ًلىم الزي والػمل الػام اإلاداظب به ًلىم الزي  .فشع الخٍض

 َزا باإلاإظعت ًخيىن  الػاملحن غً اإلاعئىلت الجهت أنها خُث البششي  بالجاهب تهخماملوارد:  إدارة قسم 

  :مً اللعم

 والجماعاث إلادارة مكخب  
 
 وهي الىغػُت الصحُت وجذسط للػامل الاحخماعي بالػمان يهخم : املدليت

 . جلاغذٍ غاًت ئلى مً ًىم بذاًخه للػمل بالػامل مخػللت

 :دذد ألاحش الالصم الزي ًذفػه ول  مكخب ألاحور ًلىم بذساظت أًام الػمل ومجمىع الػماٌ و الغُاباث ٍو

 غامل.

 غلى للػاملحن واإلادافظت غمل مالبغ وجلذًم اإلاإظعت بىظافت اإلاىخب َزا يهخم : وألامً الىظافت مكخب 

 . والبػائؼ ،اإلاىاد الػماٌ خشهت ومشاكبت الىخذة ممخلياث

  :َىاملدًر الخقني  ٌ  : ئلى اللعم َزا ٌجفشع و الىخذة ممخلياث غً اإلاعئى
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 الالصمت للبىاء اإلاىاد همُت أي للمششوع جلني يهخم بالخخؿُـ مىخب ًىحذ اللعم َزا فيالبىاء:  قسم 

ىان  .له خؿـ كذ ما ًلىم بدىفُز آخش مىخب َو

 . البىاء حلأ مً ألاساض ي ًلىم بششاء و بىاٍؤ جم ما ببُؼ ميلف مىخب به ًىحذ البيع: قسم 

 ًجذ به: :الخجاري  املدًر 

 ًلىم اإلاذًش الخلني وأًػا ئلى ببُػها ورلً اإلاإظعت داخل البىاء مىاد وبُؼ بششاء ًلىم :الخجاري  القسم 

 اإلاإظعت؛ خاسج بالبُؼ اللعم َزا

 باإلهخاج؛ اللعم َزا فُلىم :إلاهخاج قسم 

 .اإلاإظعت وشاؽ في حعخخذم التي واإلاػذاث آلاالث ًخىفل بطُاهت الصياهت: قسم 

 واقع هظام املعلوماث املداسبيت داخل مؤسست جوزيع مواد البىاء. املبدث الثاوي:

هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت مً ألاهظمت ألاظاظُت داخل اإلاإظعت بما في رلً مإظعت جىصَؼ مىاد البىاء  حػخبر 

 باغخباس أن غملُت جدذر فيها ئال ولها أداء مالي ومداظبي البذ مً حسجُله.

 املطلب ألاول: ماهيت هظام املعلوماث املداسبيت في املؤسست جوزيع مواد البىاء.

اإلاداظبي اخذ الىظم الفشغُت في اإلاإظعت والزي ًلػب دوسا َاما في غملُت اجخار اللشاساث  ٌػذ هظام اإلاػلىماث

ت في الىكذ اإلاىاظب.  مً خالٌ جضوٍذ معخخذميها باإلاػلىماث الػشوٍس

 : حعريف هظام املعلوماث املداسبي في املؤسست جوزيع مواد البىاء.أوال

ت الػملُاث غلى وخذاث  َى غباسة غً مجمىغت مىظمت مً ألافشاد واإلاػذاث ل اإلاػلىماث في مذًٍش خم جدٍى ٍو

ت الػامت خُث ًخم مػالجتها. ً سأط مالها ئلى اإلاذًٍش  جخٍض

ت بىاء غلى اإلاػلىماث العابلت، أي مػلىماث جخػلم ئر باالظتهالواث مً اإلاىاد  ش الخاضت بيل مذًٍش وئغذاد الخلاٍس

 ألاولُت، الىفلاث ....الخ.

 املعلوماث في مؤسست جوزيع مواد البىاء.ثاهيا: دور هظام 

  الحماًت: خماًت أضٌى اإلاإظعت مً خالٌ مشاكبت اللىائم اإلاالُت وجصحُذ ألاخؿاء واهدشاف

 الاهدشافاث كطذ خماًت اإلاإظعت مً ؤلافالط والعشكت؛

 اإلادافظت غلى ممخلياث اإلاإظعت؛ 

 ؛مً خالله حػشف وغػُت اإلاإظعت 

  مػلىماث مداظبُت إلاخخلف اإلاعخخذمحن الذاخلُحن لإلداسة والخاسحُحن والضبائً؛ جىفحر 

  دغم اجخار اللشاس: أي جىفحر مػلىماث لػملُت اجخار اللشاس والزي ًجب أن ًخخز بدىاظب مؼ غملُاث

 الىخذة الاكخطادًت الخخؿُؿُت والشكابُت؛

 .حعهُل ألامىس ألي مشاكب داخلي أو خاسجي 
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 .ث ومخرحاث هظام املعلوماث املداسبي في مؤسست جوزيع مواد البىاءثالثا: مدخل 

ورلً مً خالٌ مخخلف الػملُاث الُىمُت التي  ؤلاهخاجيجىصَؼ مىاد البىاء هدُجت لؿبُػت وشاؾها  أهظمتجخػذ 

يخج غً الػملُاث مجمىغت مً اإلاػلىماث ؤلاهخاججلىم بها واإلاخمثلت في غملُت البُؼ والششاء وغملُاث  ، ٍو

ت اإلاالُت واإلاداظبُت مً احل  هظام اإلاػلىماث ئلى ئسظالهاالاكخطادًت ًخم  اإلاداظبي غلى معخىي كعم اإلاذًٍش

 ئغؿائها ضُغت همُت ومػالجتها.

 عملياث البيع والشراء: - أ

ولُت   الاظمىذ، البالؽ، الذَان ...،، جخيىن غملُت الششاء في اإلاإظعت جىصَؼ مىاد البىاء في ششاء اإلاىاد ألا 

خمثل في اإلاىاد الخالُت   ألاحش، البالؽ،.  وجدشيل غملُت البُؼ ؤلاًشاد ألاظاس ي إلاإظعت جىصَؼ مىاد البىاء ٍو

 :وألاحور العملياث املخعلقت بالرواجب  - ب

بىاء غلى بؿاكاث الذوام واإلالف الصخص ي ليل غامل وجشظل  ألاحىس هشىف  باغذادجلىم مطلحت اإلاعخخذمحن 

 مطلحت اإلاداظبت واإلاالُت. ئلىوسخت 

 جخمثل في حعذًذ فىاجحر الىهشباء واإلااء و الغض، اشتراواث الخامحن. عملياث مخخلفت: - ج

 لي.ًخم حمؼ اإلاػلىماث اإلاخذفلت زم جشجب وجطىف وحػالج وفلا للىظام اإلاداظبي اإلاا معالجت البياهاث: - ح

 حسجيل العملياث في اليوميت: -1

 ًخم الدسجُل بها باإلغافت ئلى ًىمُاث معاغذة جخمثل في:

اث؛ - أ  ًىمُت اإلاشتًر

 ًىمُت اإلابُػاث.  - ب

خ                   N+Nالخاٍس

 XX مىسدوا اإلاخضوهاث والخذماث  401

ت  شًُ سكم، 512      XX  بىىن الحعاباث الجاٍس

 

 ألاسخاذ:الترخيل إلى دفتر  -2

ب الػملُاث اإلاسجلت في الُىمُت وجطيُفها ئلى خعاباث مخىىغت في دفتر ألاظخار مؼ حسجُل اإلابالغ الخاضت  جبٍى

 بها وخعاب ألاسضذة.

 إعداد ميزان املراحعت: -3
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عخخذم  7الى 1ًػم محزان اإلاشاحػت وافت الحعاباث مً  جمذ ورلً مً صحت اللُىد اإلاداظبُت التي  للخأهذَو

 زان اإلاشاحػت للخأهذ مً اللُىد العابلت اإلاسجلت صحُدت.باغذاد مح

 

اث: -4  معالجت املشتًر

وظىذ ؤلادخاٌ، وفي  بػذ اظخالم فاجىسة الششاء ًخم ئسظالها ئلى مطلحت اإلاداظبت خُث ًخم ملاسهتها مؼ الؿلبُت

خالت جؿابم َزٍ الىزائم ًلىم اإلاداظب بدسجُل الفاجىسة وغملُت ئدخاٌ اإلاىاد ئلى اإلاخاصن وفم لللُذًً 

 الخالُحن:

اث:-أ  معالجت املشتًر

خ                    N/Nالخاٍس

اث مىاد أولُت  381  XX مشتًر

  XX س.ق.م كابل لالظترحاع     4456    

    مىسدوا اإلاخضوهاث والخذماث    401     

XX 

  فاجىسة سكم ...، 

 

خ                   N+Nالخاٍس

 XX مىاد أولُت ولىاصم 31

اث اإلاىاد ألاولُت 381   XX  مشتًر

  ظىذ ادخاٌ سكم....،           

 

 معالجت املبيعاث:-ب

ًخم حسجُل اإلابُػاث في الُىمُت اهؿالكا مً الىزائم الخالُت:  فاجىسة اإلابُػاث واإلاػذٌ مً ؾشف اإلاطلحت 

ت اهؿالكا مً ؾلبُت الضبىن،.  الخجاٍس
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 وضل حعلُم اإلاػذة مً ؾشف أمحن اإلاخضن:

خ                     N/Nالخاٍس

 XX الضبائً  411

 XX      مبُػاث اإلاىخجاث اإلاطىػت                701               

الشظم غلى اللُمت اإلاػافت اإلادطل    4457     

    XX 

  فاجىسة سكم ...، 

 

خ                   N/Nالخاٍس

 XX ئهخاج مخضن  72

 XX  مىخجاث مطىػت 35 

  ظىذ ئخشاج سكم....،           

 

ت وغػُت الضبىن مً خالٌ حعذًذ  بخلذًم شًُ، ًخم  أو اججاٍ اإلاإظعت ظىاء هلذا  التزاماجهبػذ ما ًخم حعٍى

ىت وفم لللُذ  الدسجُل اإلاداظبي لػملُت الدعذًذ اهؿالكا مً وسخت وضل الذفؼ اإلاشظل مً كبل كعم الخٍض

 ألاحي:

خ                   N+Nالخاٍس

تبىىن الحعاباث  512  XX الجاٍس

 XX  الضبائً 411 
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  حعذًذ غملُت البُؼ ظىذ الذفؼ سكم.، 

 

 

 

 معالجت أحور العمال:-ج

ت  بشهامج خاص  ئلى ئدخالهاالػماٌ، ًخم  أحىس اظؿىاهت جدخىي غلى ظىذ  باسظاٌجلىم مطلحت اإلاىاسد البشٍش

خم حسجُلها بىاءا غلى هؿاق  ألاحىس بمداظبت  ليل غامل التي حػذَا مطلحت  ألاحىس ًلىم بدسجُل الػملُت ٍو

اإلاعخخذم  أغباءوالشواجب في الىخذة، خُث حسجل بؿاكاث الشواجب وحسجل  ألاحىس اإلاعخخذمحن حػالج غىاضش 

 أغباءوالشواجب ودفؼ  ألاحىس  الىخذة الجبائُت، مطالح الػشائب، مطلحت الػمان الاحخماعي،، دفؼ 

 الهُئاث اإلاػىُت. ئلىاإلاعخخذمحن واإلاإظعت 

 اث هظام املعلوماث املداسبي:مخرح 

واإلاعخخذمحن باإلاػلىماث اإلاالُت مً خالٌ ئغذاد  ؤلاداسةًخخظ هظام اإلاػلىماث اإلاداظبي في الىخذة بتزوٍذ 

 اإلاحزاهُت وحذٌو خعاب الىخائج باإلغافت ئلى اللىائم اإلاالُت التي فشغها الىظام اإلاداظبي اإلاالي غلى اإلاإظعاث.

 

 الثاوي: عرض امليزاهياث املاليت واملخخصرة وحدول خساب الىخائج. املطلب

 .2017و  2016اإلاحزاهُاث وحذٌو خعاب الىخائج للعىىاث  ئغذاد ئلىظيخػشع في َزا اإلاؿلب 

 أوال: امليزاهيت املاليت:

 .2017و 2016لسىت  DMCملؤسست  ألاصول امليزاهيت املاليت لجاهب -أ

 2016/2017حاهب ألاضٌى لعىت  (:III-2حدول رقم )

 2017صافي  2016صافي  ألاصول 

ت  / / أضٌى غحر حاٍس

 / / فاسق بحن الاكخىاء

ت  61500.00 86500.00 جثبُخاث مػىٍى

 9237041.05 11410305.11 جثبُخاث غُيُت

 / / أساض ي

 622051.79 735613.10 مباوي

 8574989.26 10674692.01 جثبُخاث غُيُت أخشي 

ا  / / جثبُخاث ممىىح امخُاَص

ا  / / جثبُخاث حاسي اهجاَص
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 / 8581329.90 جثبُخاث مالُت

 / / ظىذاث مىغىغت مىغؼ مػادلت

 / / وخعاباث ملحلت بها دائىت أخشي معاَماث 

 / / مثبخت أخشي ظىذاث 

ٌ كشوع  ت أخشي مالُت  وأضى  / / غحر حاٍس

 9298541.05 20078135.01 مجموع أصول غير حاريت

ت  / / أضٌى حاٍس

 9627708.18 5814032.22 مخضوهاث ومىخجاث كُذ الخىفُز

 61989854.59 24905796.68 خعاباث دائىت واظخخذاماث ممازلت

 40162397.08 21879768.79 الضبائً

 21827457.51 3026027.89 اإلاذًىىن آلاخشون

 / / الػشائب وما شابهها

 / / خعاباث دائىت واظخخذاماث ممازلت

 62910876.72 34258141.08 اإلاىحىداث ما شابهها

ت ألاخشي   / / ألامىاٌ اإلاىظفت وألاضٌى اإلاالُت الجاٍس

ىت  62910876.72 34258141.08 الخٍض

ت  134528439.49 64977969.98 مجمىع ألاضٌى الجاٍس

 143826980.54 85056104.99 مجموع العام لألصول 

 

 (:2016/2017)حاهب الخصوم لسىت -ب

 2016/2017حاهب الخطىم لعىت ( : III-3حدول رقم )

 2017صافي  2016صافي  الخصوم

 / / سؤوط ألامىاٌ الخاضت

 200000000.00 200000000.00 سأط ماٌ جم ئضذاٍس

 / / سأظماٌ غحر مخػاث به

 / / 01اخخُاحاث مذمجت –غالواث واخخُاؾاث 

 / / فىاسق ئغادة الخلُُم

 / / ،1اإلاػادلت  فاسق 

 4661996.6 4620646.21 الىدُجت الطافُت/  هدُجت ضافُت خطت مجمؼ،

 16125394.49 11504749.28 سؤوط أمىاٌ خاضت أخشي/جشخُل مً حذًذ

 / / ،01خطت الششهت اإلاذمجت  

 22787391.09 18125395.94 (1املجموع )
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ت  / / خطىم غحر حاٍس

 67911984.67 17059687.38 كشوع ودًىن مالُت

 1308205.27- -1011161.03 غشائب مإحلت

ت  / / دًىن أخشي غحر حاٍس

   مإوهاث ومىخجاث زابخت ظبلا

  19433717.62 (02مجموع الخصوم غير حاريت )

   خصوم حاريت

 1998756.81 825112.03 مإوهاث وخعاباث ملحلت

 4629509.34 3827218.17 غشائب

 43427900.17 42844661.68 دًىن أخشي 

ىت ظلبُت  / / خٍض

 350056166.32 47496991.88 (03مجموع الخصوم الجاريت )

 143826980.54 85056104.99 مجموع عام للخصوم

 املصدر: مً إعداد الطالبت باالعخماد على وثائق املؤسست

 ثاهيا: إعداد امليزاهيت املاليت املخخصرة.

.2016/2017اإلاحزاهُت اإلاالُت اإلاخخطشة لعىت  ئغذادلللُام بػملُت خعاب وعب اإلاشدودًت وان البذ مً   

.2016امليزاهيت املاليت املخخصرة لسىت -1  

.2016اإلاحزاهُت اإلاخخطشة لعىت  ( :III-4حدول رقم )  

 % املبالغ الخصوم % املبالغ ألاصول 

 ٌ  CP 18125395.49 21.3خاضت  أمىاٌ AF 20078135.01 23.6زابخت  أضى

لت  VE 5814032.22 8.83كُم الاظخغالٌ   DLT 19433717.62 22.84 ألاحلدًىن ؾٍى

 DCT 47496997.88 55.86 آلاحلدًىن كطحرة  VR 24905796.68 29.28كُم مدللت 

ىت  VD 34258141.08 40.29  كُم حاَضة  // T-1 0خٍض

 100 85056104.99 الخصوم مجموع 100 85056104.99 مجموع ألاصول 

 املصدر: مً إعداد الطالبت باعخماد على وثائق املؤسست

 .2017امليزاهيت املاليت املخخصرة لسىت -2

 .2017اإلاحزاهُت اإلاخخطشة لعىت ( : III-5حدول رقم )

 % املبالغ الخصوم % املبالغ ألاصول  

 CP 22787391.09 15.84أمىاٌ خاضت  AF 9298541.05 6.46أضٌى زابخت 
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لت ألاحل  VE 9627708.18 6.93كُم الاظخغالٌ   DLT 70983423.13 49.35دًىن ؾٍى

دًىن كطحرة آلاحل  VR 61989854.59 43.51كُم مدللت 

DCT 

50056166.32 34.81 

ىت  VD 62910876.72 43.51  كُم حاَضة  // T-1 0خٍض

 100 143826980.54 مجموع الخصوم 100 143826980.54 مجموع ألاصول 

 املصدر: مً إعداد الطالبت باعخماد على وثائق املؤسست

2016/2017ثالثا: حدول خساب الىخائج لسىت   

 مً خالٌ حذٌو خعاب الىخائج ًمىً خعاب بػؼ وعب اإلاشدودًت.

.2016/2017حذٌو خعاب الىخائج لعىت ( : III-6حدول رقم )  

 2017 2016 البيان

 سكم ألاغماٌ.-

 ؤلاهخاج اإلاخضن.-

 ؤلاهخاج اإلاثبذ.-

 ئغاهاث الاظخغالٌ.

92151915.27 

767402.70 

735613.10 

        - 

85433668.17 

279339.64 

           - 

144000.00 

 8529728.53 9365493.07 إهخاج لسىت املاليت

ا-  ث اإلاعتهلىت.اإلاشتًر

 الخذماث الخاسحُت والخذماث الخاسحُت ألاخشي.-

61291173.63 

2323680.38 

 

 54911691.07 63615554.01 استهلك السىت املاليت

 30386037.46 30039377.06 القيمت املضافت

 أغباء اإلاعخخذمحن.-

 الػشائب والشظىم واإلاذفىغاث اإلامازلت.-

22956182.72 

1558447.00 

25131522.91 

781623.00 

 4472891.55 5524747.34 إحمالي فائض الاسخغلل

 اإلاىخىحاث الػملُاجُت ألاخشي.-

 ألاغباء الػملُاجُت ألاخشي.-

 مخططاث الاَخالواث واإلاإوهاث وخعائش كُمت.-

 اظترحاغاث الاظخغالٌ وخعائش كُمت واإلاإوهاث.

1135149.42 

1142884.00 

291936.69 

1698556.42 

3081890.90 

992913.83 

3714534.07 

1517617.81 

 4364952.36 4296201.49 العملياجيتالىديجت 

 مىخىحاث مالُت.-

 أغباء مالُت.-

/ 

6480.00 

/ 

/ 

 / (6480.00)  الىديجت املاليت

 4364952.36 4289721.49 الىديجت العادًت قبل الضرائب

 / / الػشائب واحب دفػها غً ألاوشؿت الػادًت.-
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 297044.24 330924.72 الػشائب اإلاإحلت دفػها غً ألاوشؿت غحر غادًت-

 89897237.24 96488636.91 مجموع املىخوحاث لألوشطت العادًت

 85532248.88 92198915.42 مجموع ألاعباء لألوشطت العادًت

 3364952.36 4289721.49 مجموع الصافيت لألوشطت العادًت

 

 .اإلاىخىحاث-غىاضش غحر الػادًت-

 أغباء.–غىاضش غحر الػادًت -

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 / / غير العادًت الىديجت

 4661996.60 4620646.21 الىديجت الصافيت لسىت املاليت

 املصدر: مً إعداد الطالبت باعخماد على وثائق املؤسست

 املطلب الثالث: قياس وجدليل املردودًت ملؤسست جوزيع البىاء

وجدلُل هخائجها. 2017-2016ًمىً خعاب اإلاشدودًت والخالي ورلً لعىت   

مشدودًت اإلاإظعت.اوال: كُاط   

مىً خعابها والخالي: اإلاشدودًت الاكخطادًت:-1 ٍو  

.  *اإلاشدودًت الاكخطادًت = ئحمالي فائؼ الاظخغالٌ / مجمىع  ألاضٌى

.خعاب اإلاشدودًت الاكخطادًت: (III-7)حذٌو سكم  

 2017 2016 البيان

 ئحمالي فائؼ الاظخغالٌ 

 ٌ  مجمىع ألاضى

5524747.34 

85056104.99 

4472891.55 

143826980.54 

 0331 0.64 الاقخصادًتاملردودًت 

اإلاشدودًت اإلاالُت:-2  

مىً خعابها والخالي:  ٍو

/ألامىاٌ الخاضتاإلاشدودًت اإلاالُت =الىدُجت الطافُت * 

اإلاالُت خعاب اإلاشدودًت( : III-7حدول رقم )  

 2017 2016 البيان

 الىدُجت الطافُت.-

 ألامىاٌ الخاضت.-

4620646.21 

18125395.49 

4661996.60 

22787391.09 

 0.204 0.254 املردودًت املاليت

 املصدر: مً إعداد الطالبت باعخماد على وثائق املؤسست

ت:  اليشاؽ،:-3 مىً خعابها والخالي: اإلاشدودًت الخجاٍس ٍو  

: وعبت الهامش ؤلاحمالي لالظخغال3-1ٌ  
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ؤلاحمالي لالظخغالٌ / سكم ألاغماٌ.*وعبت الهامش ؤلاحمالي لالظخغالٌ = الفائؼ   

.وعبت الهامش ؤلاحمالي لالظخغالٌخعاب  ( :III-8حدول رقم )  

 2017 2016 البيان

 .لالظخغالٌ ؤلاحماليالفائؼ -

 سكم ألاغماٌ.-

5524747.34 

92151915.27 

4472891.55 

85433668.17 

 0.052 0.059 وسبت الهامش إلاحمالي للسخغلل

إعداد الطالبت باعخماد على وثائق املؤسستاملصدر: مً   

: وسبت هامش الربذ الصافي.3-2  

 *وعبت َامش الشبذ الطافي = الىدُجت الطافُت / سكم ألاغماٌ.

خعاب وعبت َامش الشبذ الطافي ( :III-9حدول رقم )  

 2017 2016 البيان

 الىدُجت الطافُت.-

 سكم ألاغماٌ.-

4620646.21 

92151915.27 

4661996.60 

85433668.17 

 0.054 0.050 وسبت هامش الربذ الصافي

 املصدر: مً إعداد الطالبت باعخماد على وثائق املؤسست

مىً خعاب مشدودًت اإلاإظعت هما ًلي: *ٍو  

ٌ *اإلاشدودًت = الىدُجت الطافُت / مجمىع  ط.ألاضى  

خعاب مشدودًت اإلاإظعت.( : III-01حدول رقم )  

 2017 2016 البيان

 الىدُجت الطافُت.-

-.  مجمىع ألاضٌى

4620646.21 

85056104.99 

4661996.60 

143826980.54 

 0.032 0.054 املردودًت

 املصدر: مً إعداد الطالبت باعخماد على وثائق املؤسست

.2017/2018ثاهيا: جدليل الىخائج املخعلقت باملردودًت املؤسست لسىت   

باليسبت للمردودًت الاقخصادًت:-1  

أي أن وعبت اإلاشدودًت  % 3.1واهذ  2017وفي ظىت  %6.4واهذ  2016اإلاشدودًت الاكخطادًت لعىت  أنهالخظ 

ادة في ئحمالي فائؼ  2017ملاسهت مؼ ظىت  % 3.3مشجفػت بيعبت  2016الاكخطادًت في ظىت  زا ساحؼ ئلى الٍض َو

 الاظخغالٌ.

 باليسبت للمردودًت املاليت:-2
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ٌػني أن الذًىاس الىاخذ الزي ٌعدثمٍش أصحاب سأظماٌ في اإلاإظعت  % 25.4بلغذ اإلاشدودًت اإلاالُت  2016في ظىت 

مشدودًت اإلاإظعت اسجفػذ أي أن الذًىاس الىاخذ اإلاعدثمش في سأظماٌ ًيخج  2017، وفي ظىت %24.4ًىلذ سبذ كذٍس 

 .%20.4غىه 

 باليسبت للمردودًت الخجاريت:-3

 مش إلاحمالي للسخغلل:وسبت الها-أ

اإلاإظعت خللذ فائؼ  أن أي % 5.2واهذ  2017في ظىت  أما، %5.9 ؤلاحماليواهذ وعبت الهامش  2016في ظىت 

 .2017ملاسهت بيعبت  2016في ظىت  %0.7وعبت  ألاغماٌاهبر مً سكم  ئحمالي

 

 وسبت الهامش الصافي:-ب

ادة اإلادللت واهذ  أن أي، %5.4واهذ  2017، وفي ظىت 2016ضافي بيعبت  خللذ اإلاإظعت َامش  .%0.4الٍض

 باليسبت ملردودًت املؤسست إلاحماليت:-4

ادة اإلادللت جلذس  %3.2واهذ  2017وفي ظىت  2016في ظىت  %5.4هالخظ أن اإلاإظعت خللذ مشدودًت ب  أي الٍض

 .2017مشجفػت ملاسهت بعىت  2016ومػىاٍ أن مشدودًت اإلاإظعت في ظىت  %2.2ب 
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 خلصت الفصل:

واظخيخاج الىخائج  ئليهااإلاخىضل  ؤلاحاباثمً خالٌ ما جىاوله َزا الفطل واإلاخػلم بالذساظت اإلاُذاهُت وبخفعحر 

مذي كذسة هظام اإلاػلىماث اإلاداظبي في جدعحن  جأهُذاإلاخػللت بذساظت خالت مإظعت جىصَؼ مىاد البىاء، خاولىا 

 مشدودًت اإلاإظعت الزي ججعذ في جدػحر السجالث وجلُذ الػملُاث الحعابُت بىغىح.

ت لعىتي   2017و  2016هما كمىا بذساظت مػذٌ اإلاشدودًت الاكخطادًت واإلاشدودًت اإلاالُت، وهزلً اإلاشدودًت الخجاٍس

ادت ألاظبابوالخػشف غلى   ها وهلطها.اإلاإدًت لٍض
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املهمت والفعالت  ألامىز مً  وزد في هره الدزاست ًمىً اللٌى بان هظم املعلىماث املداسبُت حعخبر على طسوزة ما

جىفسه مً معلىماث مداسبُت ومالُت التي حعخبر في وكخىا الحاطس  امؤسست اكخصادًت العام، مً خالٌ م أيداخل 

وهجاخا للخطط املسخلبلُت وطماها السخمساز وبلاء  أزباخاوالاسخغالٌ الجُد لها ًدلم الخدىم  أن إذزسوة هامت، 

 املؤسست.

سدودًت وكد خاولىا مً خالٌ هرا املىطىع الخعسف على هظام املعلىماث املداسبي ومساهمخه في جدسين م

 إلىعليها كمىا بخلسُم بدثىا  ولإلحابتالبدث،  إشيالُتعً الدساؤالث التي جمثل  إلاحابتاملؤسست وذلً عبر 

ٌ كسمين زئِسين  مفاهُم خٌى هظام املعلىماث املداسبي وهرا مفاهُم  إلىالجاهب الىظسي الري جطسكىا فُه  ألاو

اللسم الثاوي فخصص  أماالعالكت التي جسبط هظام املعلىماث املداسبي بخدسين املسدودًت،  إلىخٌى املسدودًت 

بها مً حىاهبها املخخلفت  وإلاخاطتدعم مظمىن هرا البدث والخعمم في اشيالُخه  أزدهاللدزاست الخطبُلُت فلد 

 ا الجاهب.بمسخغاهم الهجاش هر DMCمً خالٌ دزاست خالت اخترها مؤسست جىشَع مىاد البىاء 

 اختيار الفرضيات:

بعد عسض وجدلُل مخخلف حىاهب املىطىع بطىزٍه الىظسي والخطبُلي جىصلىا الى الىخائج املسجبطت بالفسطُاث 

 مسبلا هماًلي: املىطىعت

التي حعخمد عليها املؤسست، جىصلىا  ألاساسُتهظام املعلىماث املداسبي ٌعد مً الدعائم  أنفُما ًخص فسطُت 

التي حعخمد عليها املسخخدمين ملا ًىفسه مً معلىماث  ألاساسُتهظام املعلىماث املداسبي بمثابت السهيزة  أن إلى

 .ألاولىحساعدهم على اجخاذ اللسازاث املخعللت بىطعُت املؤسست، وهرا ما ًؤهد صحت الفسطُت 

علىماث املداسبي فعاٌ في مالئمت عىدما ًيىن هظام امل أهثر  املداسبُت فُما ًخص فسطُت جيىن املعلىمت أما

ت في الىكذ املالئم  لإلدازةاملؤسست، هره الفسطُت جدللذ وذلً مً خالٌ جصوٍده  باملعلىماث املداسبُت الظسوٍز

 .سازاثاللالجخاذ 

هظام املعلىماث املداسبي ٌساهم في جدسين مسدودًت املؤسست، هره الفسطُت  أنفُما ًخص فسطُت  أما

عالجت املداسبُت التي ًلىم بها املداسب، وجطبُم اللىاهين املخعللت بالىظام املداسبي جدللذ وذلً مً خالٌ امل

 الجصائسي وهرا ما ًثبذ صحت الفسطُت.

 نتائج الدراسة:

 الىخائج الخالُت: إلىمً خالٌ هره الدزاست جىصلىا 
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 والتي جخمثل في: النتائج النظرية:-أ

  خُىي لجمُع املؤسساث؛ أمس ٌعخبر هظام املعلىماث املداسبي 

 جيىن البُاهاث املدخلت واملعالجت ذاث حىدة؛ أنمعلىماث ذاث حىدة ًيبغي  إلهخاج 

  جدسم مخسحاث الىظام بالشفافُت واملىطىعُت والدكت املالئمت وهرا بسبب هظم املعلىماث املداسبُت

 املدىمت؛

 العىامل املساهمت في  أهمهظم املعلىماث املداسبُت طسوزي في ول مؤسست فهي حعد مً  إجباع إن

تها؛  بلاءها واسخمساٍز

  ًلىم هظام املعلىماث املداسبي بالخيامل بين وظائف املؤسست مما ٌساعد خسً سير املؤسست لخدسين

 مسدودًتها؛

س ًجب على املؤسست مساعاة ججدًد   ُت.هظم املعلىماث املداسب وجطٍى

 جخمثل هخائج جطبُلُت في: نتائج ثطبيقية:-ب

  بدسجُل في الدفاجس في الحاسىب؛ ًبدأفي هفس الىكذ  ىإلهىان هظام معلىماث مداسبي ًدوي 

 هظام املعلىماث املداسبي ٌساعد على جدسين مسدودًت املؤسست؛ 

 س بسهامجها لخخمىً مً جماش ي خسب مخطلباتها؛  على املؤسست جطٍى

  هبيرة في جدسين مسدودًت املؤسست مً خالٌ الخدىم في املعلىماث؛ أهمُتهظم املعلىماث املداسبي له 

 إهخاجواملبادئ السلُمت ًجعلها كابلت للخجدًد وبالخالي  ألاسسجصمُم املعلىماث املداسبُت على  إن 

جدسين مسهصها  خلُلُت مً احل مسآةحعخبرها  إذمعلىماث معبرة عً الىطعُت الحلُلُت للمؤسست، 

 املالي.

 وصيات والاقتراحات:الت

 طسوزة ججسُد هظام معلىماحي مداسبي فعاٌ في املؤسست؛ 

  للخعاون بين الاوادمُين  أفمزبط حسس الخعاون بين الجامعاث واملؤسساث، وذلً مً خالٌ فخذ

 واملهىُين في مجاٌ املداسبت واملالُت؛

  ؛أخسي خلٌى  وإًجادلىظم املعلىماث املداسبي  أدقوجصحُدها وفم معاًير  ألاخطاءاهدشاف 

  جخماش ى مع الخلدم الخىىىلىجي؛ أهظمتللمؤسست ووطع  ألاساسُتجىفير املعلىماث 

  جفي بالغسض الري خصصذ لها؛ أنًجب على املؤسست 

  طسوزة اهخمام املؤسساث الاكخصادًت باخخُاحاث مسخخدمي املعلىماث املداسبُت بمخخلف فئاتهم

 وكاث املىاسبت.عً جلً املعلىماث بالىم والىىع الالشمين في ألا  باإلفصاح
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 الدراسة: أفاق

 هظام املعلىماث املداسبي في جسشُد مسدودًت املؤسست. أهمُت يجىاولذ دزاسدىا هرا املىطىع واملخمثل ف بعد ما

خدم الدزاست سوبدىر مسخلبلُت ح إشيالُاثوبالسغم مً صعىبت جبُان ذلً، ومىه ًمىً فخذ الباب لعدة 

 وذلً بالخطسق للمىاطُع املخعللت.

 دوز هظام املعلىماث املداسبي في جدسين الىطع املالي للمؤسست؛ 

  س  املؤسست؛ أداءمساهمت هظام املعلىماث املداسبي في جطٍى

  املالي في املؤسساث الاكخصادًت. ألاداءدوز وظُفت املداسبت في جلُُم 
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 امللخص

سؤسةت  م  ال  لل  هظام املعلوماث املحاسبي في جزشيد مزدودًت امل أهميتهدفت هذه الدراست لتحدًد 

في جحةين مزدودًت املسؤسةت   التاليت ما مدى مةاهمت هظام املعلوماث املحاسبي إلاشكاليتحاولنا معالجت 

 غاهم .مواد البناء بمةت ولاث فاعليت هامت وقد جكون لزاء القيام بدراست ميداهيت في مسؤسةت جوسيع

هظام املعلوماث  أن  إليهاالنتائج التي جم التوص   الجاهب النظزي في الواقع العملي وم  بين إسقاطال    م

املعلوماث الصحيحت لبقاء  كبيرة م  حيث مخزلاث أهميتولها  جحةين املزدودًت إلىيهدف  املحاسبي

 القزاراثاملعلوماث الالسمت الجخال جوفير  إلىهظام املعلوماث املحاسبي يهدف  أنكما   استمزاريت املسؤسةاث

 املناسبت.

 الكلماث املفتاحيت:

  .هظام املعلوماث املحاسبي  املزدودًت  املزدودًت الاقتصادًت  املزدودًت املاليت  املزدودًت التجاريت

 

Résumé: 

Le but de cette étude étant de déterminer l'importance du système d'information comptable dans  

la rationalisation de  l'institution, pour améliorer la rentabilité de l'institution et pour être efficace et 

put être le résultat d'une étude de terrain dans la Fondation pour la distribution de matériaux de 

construction à Mostaganem. 

Afin de réduire l'aspect thoracique de la pratique ,le système d'information comptable a 

notamment pour objectif d'améliorer la rentabilité et ravit une grande importance pour la 

production des informations correctes nécessaires à la survie des institutions .le système 

d'information comptable a pour objectif de fournir les informations nécessaires à la prise de 

décision. 

 Les mots clés: 

Système d'information comptable, revenu, Efficacité économique, rentabilité commercial, 

rentabilité financière.    
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