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 مقدمة :

في العطس الحدًث  أضبذ املجخمع ٌعخمد بالدزحت ألاولى على هكام املعلىماث الطُما بعد إحظاع املعسفت والبدث 

في جىىىلىحُا املعلىماث مً خُث ؾسق ججمُعها ، معالجتها  في عدة مُادًً وقهىز ألاحهصة إلالىتروهُت املظخخدمت

، خفكها  وإطترحاعها بالظسعت والىكذ املىاطبين ، وبرلً أضبدذ املعلىماث وطُلت ذاث أهمُت بالغت في 

مً خالٌ اللىائم املالُت وذلً مً أحل جدلُم أهداف  جدظين املسدودًت املالُت في املؤطظاث إلاكخطادًت

 ً خالٌ الخؿىز الىبير الري خطل في علم املحاطبت وقهىز ألاهكمت املحاطبُت .املؤطظت وذلً م

د مً إلاهخمام في هكم املعلىماث املحاطبُت  الري ٌعخبر    ومً هىا أضبذ مً الػسوزي أن ًيىن هىالً إعؿاء مٍص

م ضىزة واضحت عً بدوزه أهم مىزد للمعلىمت لدي املؤطظت والري حظخخدمه هره ألاخيرة وأداة لخىفيرها وجلدً

الىاكع إلاكخطادي للمؤطظت والتي حعخبر مخسحاث ألاهكمت الفسعُت لىكام املعلىماث باملؤطظت إذ ًلىم 

 بدسجُلها وجدلُلها وعسغها على شيل كىائم مالُت.

وبما أن مدُـ املؤطظت إلاكخطادًت ٌشهد حغير هبير وطـ مدُـ جىافس ي ، حظعى املؤطظت في هره الكسوف    

تها في الظىق والبدث عً الخفىق خاذ كسازاث التي جدلم أهدافها إلى إج وجمىنها مً املحافكت على مياهتها وإطخمساٍز

 والخميز الدائم وذلً بخدظين مسدودًتها املالُت.

ألنها حعخبر بمثابت املحسن السئِس ي لها  اوهره ألاخيرة حعد هدف أطاس ي حظعى أي مؤطظت إكخطادًت إلى جدلُله  

ُاض الفعالُت إلاكخطادًت ، هما أنها وطُلت هامت للمساكبت وإجخاذ اللسازاث املخعللت بيشاؽ املؤطظت ، وأداة لل

ألاهداف والحفاف على وفي طبُل ذلً جبرٌ املؤطظت ول حهدها ووافت إمياهُاتها ووطائلها لغسع جدلُم 

 الخىاشن املالي.

 ي :وبىاءا على ماطبم ، حاءث إشيالُت دزاطدىا بالشيل الخال

 ما هى دوز هكام املعلىماث املحاطبي في جدظين املسدودًت املالُت للمؤطظت ؟ 

 ومً إلاشيالُت السئِظُت ، هسد ألاطئلت الفسعُت الخالُت :  

 ما امللطىد بىكام املعلىماث املحاطبي ؟ .1

 املسدودًت املالُت  وألُاث كُاطها ؟ماهي  .2

 املالُت ملؤطظت مخُجي ؟ هُف ًؤزس هكام املعلىماث املحاطبي على املسدودًت .3

 : فزضيات الدراسة 

 حاطبي ٌعد عىطسا أطاطُا في جىفير املعلىماث الالشمت بالجىدة املؿلىبت.هكام املعلىماث امل .1

 املسدودًت املالُت عبازة عً املسدود املالي الىاجج عً إطخخدام معين. .2

 مخُجي .املسدودًت املالُت للمؤطظت على هكام املعلىماث املحاطبي  ًؤزس  .3

 همية الدراسةأ: 
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جىمً أهمُت الدزاطت مً خالٌ حظلُـ الػىء على أهمُت كُام هكم املعلىماث املحاطبُت بػمان أهبر كدز   

ممىً مً الثلت والدكت في املعلىماث املحاطبُت ، ومساكبت مخخلف ألاهكمت الىقُفُت في املىكمت بئعخبازها 

ر مدخالث لىكام املعلىماث املحاطبي باإلغافت إلى دوز هكام املطدز السئِس ي لخدفم البُاهاث والتي حعخب

 املعلىماث املحاطبي في جدظين املسدودًت املالُت .

 : أهداف الدراسة 

 .مداولت الىضٌى إلى إلاحابت على إلاشيالُت املؿسوخت 

 .إبساش مفهىم هكام املعلىماث املحاطبي ملا له دوز هام في املؤطظت 

  املالُت.إبساش مفهىم املسدودًت 

 .إبساش مدي مظاهمت هكام املعلىماث املحاطبي في جدظين املسدودًت 

 : املنهج املتبع 

لدزاطت هرا املىغىع و إلاخاؾت بمخخلف حىاهبه كمىا بئجباع املىهج الىضفي الخدلُلي ، الري ًدىاطب مع 

طظت إلاكخطادًت ، وكد إطخعساع ووضف هكام املعلىماث املحاطبي ، باإلغافت إلى الخعسف على أطظه في املؤ 

طاعدها في ذلً مجمىعت مً الىخب واملساحع والىزائم التي جخدم املىغىع ، هما إعخمدها في الجاهب الخؿبُلي 

على امللابلت ودزاطت خالت مجمع مخُجي بمظخغاهم الري طاعدها على إجمام الدزاطت مً خالٌ إلاعخماد على 

 سدودًت.مخسحاث هكام املعلىماث املحاطبي لخدظين امل

 : صعوبات الدراسة 

 .ضعىبت الحطٌى على الىخب مً املىخبت 

 .ضعىبت الفترة املمىىخت إلعداد البدث 

 .فىسة وأطساز املؤطظت والحفاف عليها ، أدث إلى ضعىبت الحطٌى على املعلىماث 

 : أسباب إختيار املوضوع 

 : ألاسباب املوضوعية 

  الهامت والحدًثت.وىن هكام املعلىماث املحاطبي أخد املىاغُع 

 .هلظ الدزاطاث في هرا املىغىع 

  مداولت إطلاؽ الجاهب الىكسي على املؤطظاث إلاكخطادًت وبالخالي إقهاز الىاكع الفعلي

 له.

 : ألاسباب الذاثية 

 .ؾبُعت مجاٌ الخخطظ الري أهخمي إلُه وهى الخدكُم املحاطبي ومساكبت الدظُير 

  ملعالجت ودزاطت هرا املىغىع.السغبت الراجُت واملٌُى الشخص ي 

  : حدود الدراسة 
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   : تهخم الدزاطت أطاطا بىكام املعلىماث املحاطبي وهُفُت مظاهمخه في جدظين حدود موضوعية

 املسدودًت املاًت.

  الجاهب املُداوي طىف ًيىن في مؤطظت املؿاخً الىبري للكهسة _ مخُجي مظخغاهم.مكانية : حدود 

 : 2116-2115دزاطت اللىائم املالُت لظىت جخمثل في حدود سمنية. 

 : الدراسات السابقة 

مً خالٌ إعدادها لهرا البدث ومً خالٌ ما وكع بين أًدًىا مً مساحع جطب في املىغىع منها مخعللت بىكام 

م املعلىماث ومنها  ماهي مخعللت باملسدودًت املالُت أما فُما ًخظ السبـ بُنهما  ًيىن بئطلاؽ الػىء على اللىائ

 املالُت للمؤطظت ،  وذلً كد وحدها بعؼ الدزاطاث الظابلت التي أشاز إليها ومً أهم هره الدزاطاث هرهس منها :

  صدزاطت ، مرهسة  ،  بعىىان دوز هكام املعلىماث املحاطبُت في جدظين ألاداء املالي حغلِظُت عبد العٍص

، حاءث هره الدزاطت ملعالجت 2116ماطتر في علىم الدظُير ، حامعت دمحم خُػس بظىسة الجصائس 

إلاشيالُت الخالُت ماهى دوز هكام املعلىماث املحاطبُت في جدظين ألاداء املالي ؟ ولخدلُم ذلً كام 

الؿالب بخلدًم إؾاز هكسي ملىغىع الدزاطت وهرلً إؾاز جؿبُلي جمثل في إحساء دزاطت مُداهُت 

عسفت واكع ألاداء املالي باملؤطظت مدل الدزاطت بمؤطظت مؿاخً البرهت شزٍبت الىادي ببظىسة ، وهرا مل

ودوز هكم املعلىماث املحاطبُت في جدظين هرا ألاداء ، باإلعخماد على مىهج دزاطت خالت الري ًمىً مً 

ازاث املُداهُت للمؤطظت مدل  الخعمم وفهم مخخلف حىاهب املىغىع وهشف أبعادهم مً خالٌ الٍص

 لابالث مع دزاطت مخخلف الىزائم والبُاهاث واملعؿُاث.الدزاطت ، إغافت إلى املالخكت وامل

  ت وجددًد الخؿبُم ،مرهسة دزاطت بً فسج شوٍىت ، بعىىان املخؿـ املحاطبي البىيي بين املسحعُت الىكٍس

خُث واهذ إلاشيالُت  ، 2114دهخىزاه في العلىم إلاكخطادًت ، حامعت فسخاث عباض طؿُف الجصائس 

املؿسوخت هماًلي ماهي جددًاث جؿبُم املخؿـ املحاطبي البىيي وطبل مىاحهتها باإلطدىاد إلى املسحعُت 

ت وبمساعاة الخدىالث املحلُت والدولُت ٌ  6 إلى  ، وذلً كامذ الؿالبت بخلظُم املىغىع ؟الىكٍس  فطى

ت وفطل جؿبُلي خُث عسغذ الؿالبت في الفطل ألا  خمظت  ٌو هكام املعلىماث املحاطبي هكٍس

ت ، ،وا لفطل الثاوي اللىائم املالُت  ، الفطل الثالث هكام املعلىماث املحاطبُت في البىىن الخجاٍز

الفطل السابع إلافطاح املحاطبي وفم املعاًير املحاطبُت الدولُت ، الفطل الخامع إلاججاهاث العاملُت 

ت أما ت  لإلفطاح املحاطبي في البىىن الخجاٍز الفطل ألاخير وان بدزاطت شاملت  خٌى البىىن الخجاٍز

فها ودزاطت واكع املحاطبت البىىُت في الجصائس. ت ، وذلً مً خالٌ حعٍس  الجصائٍس

   مغَسش هازون ، بعىىان دوز املساحعت الداخلُت في جدظين املسدودًت املالُت في املؤطظت دزاطت

، 2113الجصائس  املحاطبت ، حامعت دمحم خُػس بظىسةهسة ماطتر في علىم املالُت و إلاكخطادًت ، مر

جدىاٌو هره الدزاطت دوز املساحعت الداخلُت في جدظين املسدودًت املالُت لشسهت الخصف الطحي املُلُت 

حُجل ،وواهذ مشيلت البدث ألاطاطُت مخمثلت في الدوز الري جلعبه املساحعت الداخلُت مً أحل جدظين 

ساحعت الداخلُت جلىم بىشف ألاخؿاء وهلاؽ اللىة والػعف بالشسهت ، خُث املسدودًت املالُت ، فامل

 جىضلذ الدزاطت إلى مجمىعت مً الىخائج أهمها : 
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  ت لخصحُذ ألاخؿاء ت العامت مً أحل جدظين الدوزة إلاداٍز املساحعت الداخلُت وقُفت جابعت للمدًٍس

 والسفع مً ألاداء.

  ألاخؿاء وإلاهدسافاث وإبداء السأي خىلها.املساحعت الداخلُت حعمل على إهدشاف 

  ًحعخبر املساحعت الداخلُت وقُفت أطاطُت داخل املؤطظت بهدف خماًت ممخلياث املؤطظت م

الظسكت والخالعباث ومً ألاخؿاء املحخملت على املظخىي الداخلي وبالخالي إقهاز الثغساث الظلبُت في 

 املؤطظت.

 د مً ه مى املؤطظت وحعصش إطخلاللُتها املالُت وعدم الخػىع لشسوؽ املسدودًت املالُت الجُدة جٍص

 الغير.

 : هيكل الدراسة 

ت وفطل جؿبُلي ، وعسع في الفطل ألاٌو مدخل إلى  - جم جلظُم بدثىا إلى زالزت فطٌى إزىان هكٍس

، خُث ٌشمل املبدث ألاٌو هكام املعلىماث املحاطبي والري بدوز ًىلظم إلى زالر مباخث 

هكام املعلىماث ، أما املبدث الثاوي ٌشمل مفهىم هكام املعلىماث املحاطبي ، أما أطاطُاث خٌى 

املبدث الثالث ٌشمل أهداف ووقائف هكام املعلىماث املحاطبي ، فالفطل الثاوي ًخمثل في جدظين  

ثاوي املسدودًت املالُت والري ًىلظم إلى زالر مباخث ، املبدث ألاٌو  ماهُت املسدودًت ، أما املبدث ال

ودًت املالُت ، أما املبدث الثالث العالكت بين هكام املعلىماث املحاطبي واملسدودًت خاص بدزاطت املسد

املالُت ، أما الفطل الثالث ًخمثل في جدظين املسدودًت املالُت وفم هكام املعلىماث املحاطبي مً 

 ظخغاهم .خالٌ دزاطت مُداهُت ملؤطظت املؿاخً الىبري للكهسة ) مجمع مخُجي ( م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل ألاول 

مدخل إلى هظام املعلىماث 

 املحاسبي



 هظام املعلىماث املحاسبيالفصل ألاول :                                                                                                       مدخل إلى 

 

7 

 

     جــمــهــيــد :

 اججهذ، لرلً  الاكخصادًتالىفاءة وفاكلُت اإلاإطظت ًد جدد في دوزه ًللبا هاما كىصس  ذ اإلاللىماثأصبد للد

ت إلدازة  مً أحل الظُؼسة كلى الىم الهاةل مً اإلاللىماث اإلاإطظاث ئلى جصمُم وبىاء أهـمت مللىماث الظسوٍز

ت ختى حظخؼُم أداء مهمتها  اث ؤلاداٍز اإلاإطظت ، وذلً لظمان وصٌى مللىماث مىزلت وصخُدت ئلى وافت اإلاظخٍى

 .بما ًدلم مصالر اإلاإطظتكلى أطع صخُدت 

اإلاللىماث املخاطبُت أهم ألاهـمت اإلاىخجت للمللىماث الظلُمت واإلافُدة في اجخاذ اللسازاث ، خُث حلخبر هـم      

 ئجها جمثل اإلاصدز السةِس ي الري ًصود اإلاإطظت باإلاللىماث التي جمىنها مً اجخاذ كسازاث زشُدة.

كخصادًت ملها كلى أجها مىازد للد  أصبدذ  اإلاللىماث املخاطبُت أهثر أهمُت مما أدي ئلى حلامل اإلاإطظاث الا    

اكخصادًت لها كُمت ، وجددد هره ألاخيرة بمدي مالةمتها مً خُث الىم والىُف والخىكُذ خصىصا في بِئت 

ألاكماٌ التي جخصف بظسكت الخغير والخؼىز الداةم في ألاهداف والبداةل لرلً مً الظسوزي أن ًيىن هىان جدفم 

 اللسازاث .داةم للمللىماث للمظاكدة في اجخاذ 

اهؼالكا مً هىا طيخؼسق مً خالٌ هرا الفصل اإلالىىن باإلػاز ماهُت هـام اإلاللىماث املخاطبي الى زالر    

 مباخث ملظمت واآلحي:        

  هـام اإلاللىماث .:أطاطُاث خٌى  املبحث ألاول 

 هـام اإلاللىماث املخاطبي . مفهىم : املبحث الثاوي 

 هـام اإلاللىماث املخاطبي .: أهداف ووؿاةف  املبحث الثالث 
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 : أساسياث حىل هظام املعلىماث . املبحث ألاول 

جب أن هلىم  باطخغاللها بأخظً الؼسق ، واإلاللىماث حلخبر   ئن اإلاللىماث في الىكذ الخاطس حلخبر زسوة هبيرة  ٍو

 هجاخه .      أطالُب  كلمُت مخؼىزة إلاا جدلله مً حظُير اللمل في ؤلادازة و

  .طيخؼسف في هرا اإلابدث ئلى كمىمُاث اإلاللىماث و ميىهاتها   وخصاةصها 

 . املطلب ألاول :  مفاهيم حىل الىظام

  .و ميىهاجه  كلى حلٍسف الىـامطىف هسهص في هرا اإلاؼلب  

 حعزيف الىظام .  الفزع ألاول :

ف  للىـام ًمىً الخؼسق ئلى البلع منها فُماًلي :   ًىحد كدة حلاٍز

 فسكُت مخداخلت ،تهدف حمُلا ئلى جدلُم مجمىكت مً ميىهت مً أهـمت  وخدة"يعزف الىظام  بأهه

 .1ألاهداف"

 مجمىكت مً اللىاصس أو اإلاىفسداث   التي حلمل ملا لخدلُم هدف ملين أو مجمىكت  الىظام هى "

ً ول مخيامل مً  مً اإلايىهاث التي جسجبؽ ببلظها البلع وبُنها كالكاث جفاكلُت جمىنها مً جيٍى

 .2أحل هدف ملين "

 ان داخل الخىـُم " يعزف كذلك  .3" مجمىكت مً الخلىُاث وؤلاحساءاث التي حظمذ للمللىمت بالظٍس

فاث هـام اإلاللىم مً خالٌ   اث هالخف أجها حشترن في أمىز هي:  ما طبم مً حلٍس

  والىـم  الفسكُت حشترن ملا لخدلُم هدف ملين.الىـام ًخيىن مً أحصاء صغيرة  أو كىاصس 

  .ألاحصاء أو اللىاصس اإلايىهت للىـام جخفاكل وجخداخل مم بلظها البلع 

 . هىان مجمىكت مً اللالكاث جسبؽ بين كىاصس الىـام داخل الىـام هيل 

  مكىهاث الىظام. الفزع الثاوي : 

 هىالً كدة ميىهاث لىـام اإلاللىماث هرهس ماًلي : 

                                                           
د وىزجل ، خالد الخؼُب ، هـم اإلاللىماث املخاطبُت وئجخاذ اللسازاث ، داز شمصم لليشس والخىشَم ، ألازدن ،  1  .30،ص 2015فٍس
ت، الىسدي 2 ت وألادواث الخؼبُلُت ، الداز الجاملُت ، ؤلاطىىدٍز ت الىـٍس  .49، ص2002مىاٌ ، اللبد حالٌ ، ملدمت في هـم اإلاللىماث ؤلاداٍز
ت ،  3 ت ، داز الشلاق لليشس والخىشَم ، ؤلاطىىدٍز  .98، ص  1997صىهُا دمحم البىسي ، هـم اإلاللىماث ؤلاداٍز
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ٌلخمد  ول هـام كلى مدخالث ملُىت وهي جلً التي  ًىصب كليها وشاغ الىـام ، وجأحي هره اإلادخالث املدخالث: 

كىدما حظخخدم  مً مصادز مخخلفت ومخىىكت مسجبؼت بالبِئت املخُؼت بالىـام وكد جيىن هفع مخسحاث الىـام 

 . 1دة مً خالٌ كملُت الخغرًت اللىظُت همدخالث حدً

ل اإلادخالث ئلى مخسحاث الدشغيل :   والدشغُل هى ًمثل جفاكل ول اللىامل هى  كملُت التي ًخم بىاطؼتها جدٍى

ل اإلاىاد ألاولُت ئلى مىخجاث داخل الىـام ،  مثل كىامل ؤلاهخاج في اإلاإطظت في صىزة وشاغ ًيخج كىه كملُت جدٍى

 .2جهاةُت 

س والجداٌو واللىاةم وألاشياٌ ًخم ئًصاٌ اإلاللىماث ئلى اإلاظخفرًً وفم املخزحاث :    أشياٌ مخخلفت مثل الخلاٍز

 .3البُاهُت  وهره اإلاللىماث ًؼلم كليها مخسحاث هـام اإلاللىماث

الاهخـام في فلالُاث الىـام والسكابت البد مً وحىد كىصس الخغرًت اللىظُت جدلُم : ألحل   الخغذيت العكسيت

واملخسحاث املخؼؼت واملخددة مظبلا ، ووحىد أي اخخالفاث الري ًخىلى مهمت اإلالازهت بين مخسحاث الىـام 

 .4بُنهما وئطخخدام مدخالث حدًدة  ، أو ئحساء حلدًالث في كملُت اإلالالجت

  ًىضر الشيل الخالي كىاصس الىـام:

 يىضح عىاصز  الىظام. (:I-01 ) رقمالشكل 

 

 

 

 

 

 

 .18دمحم كبد خظين آٌ فسج الؼاتي ، مسحم طابم ، ص املصدر :

 الثاوي :  مفاهيم حىل املعلىماث. املطلب

                                                           
ت ، داز واةل لليشس والخىشَم ، كمان ،  1  .18، ص  2005دمحم كبد خظين آٌ فسج الؼاتي ، مدخل ئلى هـم اإلاللىماث ؤلاداٍز
ت ،  مدخل ملاصس في هـمهماٌ الدًً الدهساوي ،   2  .6، ص 2003اإلاللىماث املخاطبُت ، الداز الجاملُت ، ؤلاطىىدٍز
 .15،ص2004كبد الساشق دمحم اللاطم ، جدلُل وجصمُم هـم اإلاللىماث املخاطبُت ، داز الثلافت لليشس والخىشَم ، كمان،   3
 .18دمحم كبد خظين آٌ فسج الؼاتي   ، مسحم طابم ، ص  4

 مخسحاث  شغُلالد مدخالث 

 الخغرًت اللىظُت
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 طيخؼسق في هرا اإلاؼلب ئلى ماًلي :

 : حعزيف املعلىمت. الفزع ألاول :  

ف للمللىماث هرهس منها ماًلي :   هىالً كدة حلاٍز

  1"منها وؤلاطخفاذة   ٌظمذ باطخخدامها وجىـُمها بشيل  كبازة كً بُاهاث جم جصيُفها  " هي املعلىماث. 

 " يىن لها طُاق هي املعلىماث ا أو خاطىبُا أو بالخالخين ملا ٍو  ملؼُاث هاججت كً ملالجت البُاهاث ًدٍو

 .2مددد  ومظخىي كالي "

 أماC.COURBON " ٌلخبرها : ئذ للمللىماث زالر أوحه مخخلفت  ٌلؼي 

لت التي ججخاشها اإلاىاد ألاولُت واإلاىخجاث الىطُؼُت  حلخبركمىرد:    اإلاللىمت جدفم ًجخاش اإلاىـمت بىفع الؼٍس

 والنهاةُت، الىلىد ، اللماٌ أو وطاةل ؤلاهخاج.

الخيالُف ، فلليها أن حلمل  اإلاإطظت ئطتراجُجُت الخدىم مً خالٌ  ئكخمادت في خال كمقلص للخكاليف :

 حاهدة لخخفُع أطلاز جيلفتها.

ئذا ئطخؼاكذ اإلاإطظت ئطخغالٌ جىىىلىحُت ملالجت اإلاللىماث في جصىز اإلاىخىج باإلالنى  كأداة للمىافست :

أخظً  الىصٌى ئلى ذ ممىً وبصفت أدق ألي شبىن وبرلًالىاطم ، فبامياجها ؤلاطخجابت في أطسق وك

 .3ىخىج أكىي مً خُث اإلاىافظتهىكُت،مما ًجلل اإلا

مىً ئطخخالص ف الظابلت أن اإلاللىماث هي كبازة كً بُاهاث جمذ ملالجتها بشيل مالةم لخلؼي  ٍو مً الخلاٍز

مىً ئطخخدامها خاطسا ومظخلبال.  ملنى وامال ٍو

 اث.: خصائص املعلىمالفزع الثاهيي

 : 4هىالً كدة خصاةص للمللىمت هرهس ماًلي

  .فان لهره ألاخيرة مصدزها ألاوليللمللىمت  ؤلاهخماء الىـامي  مهما وان:  امليشأة      

  :  كد  جيىن اإلاللىماث ،همُت، كُمت ،أو بُاهُت.  الشكل      

ت و آلُت.جلاض بين اإلاللىماث الصخُدت ومجمىكت اإلاللىماث اإلاخىفسة  وكد الدقت:        م الدكت ًيخج أخؼاء بشٍس

في الىكذ اإلاىاطب ًياد أن ًيىن كدًم الفاةدة ولىً الظإاٌ اإلاؼسوح هى هُفُت  وصىلها :  ئن الخىقيذ       

 جددًد الىكذ اإلاىاطب الري جبنى كلُه اإلاللىماث .

                                                           
بختي ، جىىىلىحُا هـم اإلاللىماث في اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت، مرهسة جخسج لىُل شهادة اإلااحظخير في الللىم ؤلاكخصادًت ، حاملت  ئبساهُم  1

 .14، ص  2005-2004كاصدي مسباح ، وزكلت ، 
ت ، كمان ،   2  .54، ص  1998وامل الظُد ، فادًت حجاشي ، اإلاللىماث ؤلاداٍز

3 J.C.COURNON , système d’information, Inter Edition , paris , 1993 , p45-47. 
ت ،  4 ت ، الداز الجاملُت ، ؤلاطىىدٍز ع ، هـم اإلاللىماث ؤلاداٍز  .39، ص2007زابذ  كبد السخمان ئدَز



 هظام املعلىماث املحاسبيالفصل ألاول :                                                                                                       مدخل إلى 

 

11 

 

غالبا  ماًجد اإلاظير  صلىباث في ئهخلاٌ اإلاللىمت غير اإلاىحصة ،خُث ًمىً أن جخخلؽ اإلاللىماث إلايجاس :         

 لرلً فان ئًجاش اإلاللىمت ًإدي ئلى وطىح زؤٍتها . اإلافُدة مم غير اإلافُدة ،

هي  ال جخلازض مم ؤلاًجاش ، فهي حلني ئخخىاء اإلاللىماث اإلاخىفسة للخلاةم  ألاطاطُت التي جدخاحها الشمىليت :       

ت إلجخاذ اللسازاث. اث ؤلاداٍز   مخخلف اإلاظخٍى

جؼابم ئخخُاحاث مخخري اللسازاث  ، أي جلً التي جإزس فلال  أو اإلاللىماث اإلاالةمت  هي التي جىافم  املالئمت :       

د بلظها. أجها  كلى اللساز ، خُث   جددد البداةل اإلاخاخت و جٍإ

 إلطخخدام اإلاللىمت. جىساز الخاحت هى مديالخكزار :         

 املطلب الثالث : مفاهيم حىل هظام املعلىماث. 

 في هرا اإلاؼلب طيخؼسق ئلى هـام اإلاللىماث وهلخصه فُماًلي :     

 :  حعزيف هظام املعلىماث. الفزع ألاول 

 أهمها :  وكد كسف هـام اإلاللىماث بخلاٍزف كدًدة 

    "  خيىن الىـام مً مجمىكت مً  هى اإلادخلحعزيف لديكي وأراي الري ًخلامل مم اإلاشسوق وىخدة ، ٍو

 اإلاترابؼت والتي حلمل ملا لخىفير مللىماث دكُلت وفي جىكُذ مىاطب  إلجخاذ اللسازاث". ألاهـمت الفسكُت

  " هـام  اإلاللىماث بأهه هـام ألافساد واإلالداث وؤلاحساءاث واإلاظدىداث ووطاةل  فاهه ٌلسفأما شاروجش

ً وئطترحاق وكسض البُاهاث ،  لىم بلملُاث حشىُل وجخٍص إلطخخدامها الاجصاٌ الري ًجمم البُاهاث ٍو

 .1في الخخؼُؽ واإلاىاشهاث الخخؼُؼُت "

   "  تويعزف هظام املعلىماث على أهه الالشمت لجمم وحشغُل البُاهاث   وآلالُت مجمىكت اللىاصس البشٍس

لها ئلى مل لىم هـام اإلاللىماث باطخلباٌ البُاهاث  ،لىماث حظاكد في اجخاذ اللسازاث لغسض جدٍى ٍو

لها ئلى مللىماث )مخسحاث( وظخؼُم ؤلافادة منها ، وحظخخدم  ألاولُت) اإلادخالث( وملالجتها وجدٍى

 .2مخسحاث الىـام واإلاللىماث الجخاذ اللسازاث وكملُاث الخىـُم والخدىم داخل اإلاإطظت"

فا شامال لىـام  اإلاللىماث وهلٌى أهه :"كبازة كً مجمىكت اإلايىهاث مً خالٌ ما طبم ًمىً أن هظم حلٍس

نها وجىشَلها  اإلاخداخلت وؤلاحساءاث الىمؼُت التي حلمل ملا لخجمُم اإلاللىماث التي جدخاحها اإلاإطظت  وجخٍص

 ووشسها واطترحاكها بهدف دكم اللملُاث وؤلادازة والخلاون والخدلُل والخصىز والسكابت داخل اإلاإطظت". 

 :  خصائص هظام املعلىماث. يالفزع الثاو  

                                                           
د وىزجل ، خالد الخؼُب ،   مسحم طابم ، ص    1  .43فٍس
ت ، الظلُد مبرون ئبساهُم ، اإلاللىما  2 ت لليشس ، ؤلاطىىدٍز  .178، ص 2012ث ودوزها في دكم و ئجخاذ اللساز ؤلاطتراجُجي ، داز الىخب اإلاصٍس
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 : 1ًمىً ئحماٌ خصاةص هـام اإلاللىماث في اللىاصس الخالُت

ٌشبه هـام اإلاللىماث  خالت شبىت ؤلاجصاٌ في أهه ًصود بمظازاث مللىماث ئلى هثير  . شبكت  الاجصال :  1        

 مً الىلاغ وهى ٌظاكد اإلاللىماث كلى الخدفم في ول ميان باإلاشسوق وزبما ئلى أماهً خازج اإلاشسوق.

ل اإلادخالث ئلى مخسحاث  . مزاحل جحىيل وجىظيف البياهاث : 2         ، وهىا جىحد جلىم هـم اإلاللىماث بخدٍى

ل  هي مسخلت ؤلادخاٌ، مسخلت الدشغُل ، مسخلت ؤلاخساج وجسجبؽ هره اإلاساخل  زالر مساخل أطاطُت في هرا الخدٍى

كدة وؿاةف هي ججمُم البُاهاث وحشغُل البُاهاث وئهخاج اإلاللىماث هما ًخم جىفُر وؿاةف أخسي هي زكابت 

 البُاهاث وئدازتها

ًخم ئدخاٌ البُاهاث خالٌ مسخلت ؤلادخاٌ بِىما ًخم الخصٌى كلى . إدخال البياهاث وإخزاج املخزحاث : 3          

اإلاللىماث خالٌ مسخلت ؤلاخساج وكلى ذلً فان البُاهاث هي الخدماث التي جخدٌى ئلى مىخجاث مللىماجُت أو 

 ماث ملخخلف ألاهداف واإلاظخخدمين.بظاكت جامت وجبدأ البُاهاث بأهثر مً شيل هما جيخج اإلاللى 

اإلاللىماث مً هـام اإلاللىماث  باإلاشسوق وذلً إلطخخدامه مً ػسف  ًخم ئهخاج. مسخخدمى املعلىماث: 4           

شمل اإلاظخخدم  ً واإلاىؿفين باإلاشسوق  مثل الداةىين   اإلاظخخدم الداخلي أو الخازجي ، َو الداخلي اإلادًٍس

 ألاطهم والىهالث الخيىمُت واجداداث اللماٌ. واإلاىزدًً واللمالء وخملت

 أي هـام بأي مشسوق له زالر أهداف زةِظت :. ألاهداف :  5

 .التزوٍد  باإلاللىماث اإلاظاهدة للملُت ئجخاذ اللساز 

 .التزوٍد باإلاللىماث اإلاظاهدة لللمل  الُىمي السوجُني 

 ت .للىماث اإلاظاهدة ألهداف اإلاإطظالتزوٍد باإلا 

 : فعالياث هظام املعلىماث.  الفزع الثالث

خيىن الىـام مً         جخمثل مهامه ألاطاطُت في  كملُت ججمُم اإلاللىماث التي حظاهم في كملُت ئجخاذ اللسازاث ،ٍو

 :  2خمظت كىاصس هي

    : جخمثل في اإلاادة ألاولُت ، والتي جخمثل في الُد اللاملت ملداث ووطاةل اللمل.املدخالث 

  : كبازة كً مجمىكت اللملُاث الخظابُت  واإلاىؼلُت التي ججسي كلى اإلادخالث لغسض وهي  املعالجت

 الىصٌى الى مخسحاث.

  : إلجخاذ اللساز والىاججت كً ملالجت اإلادخالث.جخمثل في اإلاللىماث النهاةُت الصالخت  املخزحاث 

  : النهاةُت التي جم الخىصل هي مجمىكت مً ؤلاحساءاث واللىاكد تهدف ئلى الخدلم مً أن الىخاةج الزقابت

 ئليها جخماش ى مم ألاهداف والخؼؽ اإلاىطىكت مظبلا.

                                                           
ت ،   1  .10، ص  2003 -2002زىاء كلي كباوي ، هـم اإلاللىماث املخاطبُت ، الداز الجاملُت ، ؤلاطىىدٍز
 .16-15كبد السشاق دمحم اللاطم ،مسحم طابم،  ص   2
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 : م الىخاةج والدظاٌؤ كً أطباب  الخغذيت العكسيت  الخلل في وحىد اإلاللىم.هي كبازة كً جلٍى

 طىلخص فلالُاث هـام اإلاللىماث في الشيل اإلاىالي :

 ضح فعالياث هظام املعلىماثيى  (: I - 02)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .16ص،مسحم طابم كبد السشاق دمحم اللاطم ، ،  املصدر :

 . املعلىماث املحاسبياملبحث الثاوي : ماهيت هظام 

هـام اإلاللىماث املخاطبي أصبذ مً الىـم التي ًصداد ؤلاهخمام بها هـسا إلادي مظاهمت هرا الىـام في جدظين     

 اإلاسدودًت اإلاالُت للمإطظت ؤلاكخصادًت وئمياهُت جدلُم أهدافها مً خالٌ الترهيز كلى هرا الىـام. 

 هـام اإلاللىماث املخاطبي وميىهاجه وأهـمخه الفسكُت. طيخؼسق في هرا اإلابدث الى مفهىم         

 املطلب ألاول : مفهىم هظام املعلىماث املحاسبي. 

 طيخؼسف في هرا اإلاؼلب ئلى هـام اإلاللىماث املخاطبي وهى والخالي :

 حعزيف هظام املعلىماث املحاسبي.الفزع ألاول :

ف لىـام اإلاللىماث املخاطبي مً أهمها:     ًىحد كدة حلاٍز

هـام اإلاللىماث املخاطبي هى ذلً الجصء ألاطاس ي وئلهام مً هـام اإلاللىماث ؤلادازي في "الخعزيف ألاول : 

الىخدة الىخدة ؤلاكخصادًت في مجاٌ ألاكماٌ الري ًلىم بدصس وججمُم البُاهاث اإلاالُت مً مصادز خازج وداخل 

 املخسحاث اإلالالجت  إلادخالثا االل
 البِئت 

 المحيطة 

 

 دمى مظخخ

 اإلاللىماث 

 السكابت 

 اللىظُت الخغرًت
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لها  الى مللىماث مالُت مفُدة إلاظخخدمي هره اإلاللىماث خازج   ؤلاكخصادًت زم ًلىم بدشغُل هره البُاهاث وجدٍى

 .1وداخل  الىخدة ؤلاكخصادًت"

هُيل  مخيامل داخل اإلاإطظت ؤلاكخصادًت ئلى "   كلى أهه  AISٌلسف هـام املخاطبي الخعزيف الثاوي :          

خيىن الهُيل اإلاخيامل مللىماث مداطبُت بهدف ئشب اق ئخخُاحاث اإلاظخخدمين املخخلفين مً اإلاللىماث ، ٍو

 .2لىـام اإلاللىماث املخاطبي برلً مً مدخالث الىـام ، كملُاجه ، مخسحاث"

" هـام اإلاللىماث املخاطبي هى مجمىكت مً ألاهـمت الفسكُت اإلاظخخدمت في ججمُم الخعزيف الثالث :          

ب و ملالجت  وجدلُل وجىصُل اإلاللىماث اإلاالةمت إلجخاذ اللسازاث ، ئلى ؤلادازة الداخلُت و وألاػساف وجبٍى

 .3الخازحُت"

ٌلسف هـام اإلاللىماث املخاطبي كلى أهه " هُيل مخيامل داخل الىخدة ؤلاكخصادًت ًلىم الخعزيف الزابع  :          

ل البُاها مداطبُت بهدف ئشباق ث ؤلاكخصادًت ئلى مللىماث باطخخدام اإلاىازد اإلاخاخت وألاحصاء ألاخسي لخدٍى

 .4ئخخُاحاث اإلاظخخدمين املخخلفين مً اإلاللىماث " 

ف الظابلت ًمىً اطخخالص حلٍسف شامل لىـام اإلاللىماث املخاطبي   :ومً خالٌ الخلاٍز

ً وئًصاٌ اإلاللىماث           ت الري حهخم بجمم ، ملالجت ، جخٍص " هى ذلً الىـام الفسعي مً هـام اإلاللىماث ؤلاداٍز

ذاث الؼبُلت املخاطبُت واإلاالُت ئلى ألاػساف اإلاظخخدمين لها داخل وخازج اإلاإطظت ، خُث ًمخد ئلى ول وشاغ 

ث املخاطبُت لألػساف املخخلفت في الهُيل الخىـُمي اإلاللىما فهى ٌشبه الللب الىابع الري ًطخ  اإلاإطظت

للمإطظت ، هما ًطخ اإلاللىماث لألػساف الخازحُت مً خالٌ اللىاةم اإلاالُت التي حلد مً املخسحاث النهاةُت لهرا 

 الىـام."

  : أهميت هظام املعلىماث املحاسبي .الفزع الثاوي 

حظمذ بجمم وجصيُف وملالجت وئطترحاق اإلاللىماث املخصوهت في ملفاث بصىزة   هـام اإلاللىماث  آلُت باكخباز

ت أو مُياهُىت طابلا ، والىتروهُت خالُا ، ئطافت ئلى بىاء وئهخاج مللىماث حدًدة مً اإلاللىماث الظابلت  ًدٍو

لىتروهُت مً حظهُالث ال واإلاىحىدة طابلا واإلاىحىدة اصال  في الىـام بلد ملالجتها ، وهـسا إلاا جىفسه الخىاطب ؤلا

ًمىً ججاوشها في هـام اإلاللىماث اإلالاصسة ، فان الخفىير الجدي في بىاء هـام مدظىب للمللىماث أصبذ أمسا 

 :  5ملخا ألطباب كدة هي

                                                           
حاملت  ، 11، اللدد 02مصؼفى اللثماوي ، دوز هـام اإلاللىماث املخاطبي في جفلُل كسازاث اإلاإطظت ؤلاكخصادًت ، مجلت ؤلاكخصاد الجدًد ، املجلد   1

 .243، ص  2014 اإلادًت ، 
     ; h    http://www.mawdoo3.com  14  ; 10/05/2019مجد خظس ، هـام اإلاللىماث املخاطبي ،    2
ت ،  3  .23،24، ص 2014أخمد خظين كلي خظين ، هـام اإلاللىماث املخاطبي ، داز اليشس والخىشَم ، ؤلاطىىدٍز
ت وجددًاث الخؼبُم ، مرهسة جخسج لىُل شهادة الدهخىزاه في الللىم ؤلاكخص  4 ادًت ، حاملت بً فسج شوٍىت ، املخؼؽ املخاطبي البىيي بين اإلاسحلُت الىـٍس

 .10، ص  2014-2013فسخاث كباض ، طؼُف ، 
 .158...156، ص  2012كبد هللا ابساهُم الفلي ، هـم اإلاللىماث املخاطبُت ودكم اللساز ، داز الثلافت لليشس والخىشَم ، كمان،   5

http://www.mawdoo3.com/
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   : خُث ئن ؤلاحساءاث الخىزُلُت  اإلاؼلىبت للمللىماث وأوكُتها املخخلفت ، جيىن أطسق بىثير كىد السزعت

 ِب ، وخاصت باليظبت ئلى ئطترحاق اإلاللىماثئطخخدام الخىاط

 : ت مً الىـم املخظىبت خُث أن اخخماالث الىكىق في الخؼأ أهبر بىثير   الدقت في الىـم الخللُدًت الُدٍو

فان أداءه اللمل الُدوي ، أما الخاطب آلالي وذلً هدُجت الخلب والاحتهاد الري ًصِب ؤلاوظان في مجاٌ 

والدكت طىاء وان ذلً في الدكاةم ألاولى مً كمله أو الدكاةم ألاخيرة منها بغع ًيىن بىفع اللابلُت 

 الىـس كً وكذ ومدة اللمل وؿسوفه .

 : الجهد البشسي في الىـم الخللُدًت أهبر مً الجهد اإلابرٌو مً الىـم املخظىبت ، طىاء  جىفير املجهىد

نها والظُؼسة وان ذلً كلى اإلاظخىي ئحساء الخلامل مم اإلاللىماث ومصادزه ا املخخلفت ، ملالجتها ، جخٍص

كليها مً كبل اخخصاص ي الخىزُم ، او كلى مظخىي  ئطترحاق اإلاللىماث واإلاصدز والاطخفاذة  منها مً 

.ً  كبل الباخثين واإلاظخفُدًً الاخٍس

 : خُث حجم اإلاللىماث والىزاةم املخصوهت بالؼسق الخللُدًت مددودة ، مهما وان حجم  كميت املعلىماث

ت واإلاياهُت ، كُاطا باإلمياهُت الىبيرة واإلاخىامُت لراهسة الخىاطب ووطاةؽ الخفف  ؤلامياهُت البشٍس

ً الا  يززٍت اإلاظاكدة ألاخسي.لىتروهُت واللوالخخٍص

 ث اطترحاق اإلاللىماث أوطم وأفظل في الىـام املخظىبُت كما :  ئن خُازا الخياراث املخاحت لالسترحاع

هى الخاٌ في الىـم الخللُدًت ، فباإلطافت ئلى مىافر الاطترحاق اإلالسوفت واإلاإلف واللىىان وزؤوض 

اإلاىطىكاث أو الىصفاث ، فاهه ًىحد مسوهت كالُت في الاطترحاق باإلاىؼم الُىهاوي خُث جسبؽ 

 ا مم بلع وصىال الى أدق اإلاللىماث.اإلاىطىكاث أو الىصفاث بلظه

وهـام اإلاللىماث البد مً الخمُيز بين اإلاخغيراث الثالر للخمُيز بين هـام الخاطب آلالي وبسهامج الخاطب آلالي 

 :زم هـام اإلاللىماث آلالي زم بسهامج الخاطب  مجالىا هرا وهي هـام الخاطب آلاليمهمت في 

واإلالداث اإلاالُت اإلاظخخدمت في وشاػاث ئدخاٌ البُاهاث وملالجتها ألاحصاء لي ًمثل هـام الخاطب آلا  -

 واطترحاكها في هـام اإلاللىماث.

ت في هـام اإلاللىماث.أما بسهامج الخاطب آلالي فُجهص هـام الخاطب آلال -  ي بالخللُماث وؤلاكاهاث الظسوٍز

 غير مخؼابم.ي ومفهىم هـام اإلاللىماث ئدزان أن مفهىم هـام الخاطب آلال ومً الظسوزي  -

،اإلاىـمت ، البلد  ومً الظسوزي أًظا الخأهد مً أن هـم اإلاللىماث ٌشمل كلى زالزت أبلاد هي : البلد ؤلادازي 

ً، اإلاخمثلين باإلاىـمت وؤلادازة ،  ً ألاخٍس الخىىىلىجي ، خُث أن الخىاطب والبرمجُاث وجىحيهها هدى اللىصٍس

 ةدة. فاجهما أي الخىاطب والبرمجُاث طُصبدان دون فا

 : أهىاع هظام املعلىماث املحاسبي. الفزع الثالث 

 هـم اإلاللىماث املخاطبُت في الجدٌو الخالي : ًمىً جلخُص أهم أهىاق 
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 (: أهىاع هظم املعلىماث املحاسبيت.I-01 الجدول رقم  )

 هظام معلىماث املحاسبت إلاداريت هظام معلىماث املحاسبت املاليت 

 اإلاللىماث فيها :      

ذاث غسض كام خاصت للمظخفُرًً  -

. ً  الخازحُين واإلاظدثمٍس

ئحمالُت كً ممخلياث وئلتزاماث وئًساداث  -

 ومصسوفاث اإلايشأة هيل.

 ئلصامُت بمىحب اللاهىن. -

حلد ػبلا للمبادب الخاطبُت اإلاخلازف كليها  -

 واإلالاًير املخاطبُت اإلالسوفت .

 حلد بشيل طىىي.  -

 ُت ودكت وأكل مسوهت .أهثر مىطىك -

 أكل ئكخمادا كلى الفسوق الللىم ألاخسي. -

 جيىن كً اإلايشأة هيل. -

 مالُت فلؽ. -

 

 اإلاللىماث فيها :      

ذاث غسض خاص للمظخفُرًً الداخلُين  -

 خاصت ؤلادازة .

جفصُلُت مً ممخلياث وئلتزاماث وئًساداث  -

 ومصسوفاث اإلايشأة هيل أو أخد ميىهاتها.

 لسغبت اإلاظخفُر . غير ئلصامُت وػبلا -

حلد بالشيل واملخخىي واإلاظمىن الري  -

ًدخاحه اإلاظخفُر وغير ملصمت باإلابادب 

 املخاطبُت اإلالسوفت.

الًلصم بأي  جيىن بشيل طىىي وحلد بشيل  -

 ًىمي.

 أهثر مسوهت وأكل مىطىكُت ودكت. -

حلخمد هثيرا  كلى فسوق الللىم ألاخسي  هللم  -

 لي.ؤلادازة وبدىر اللملُاث والخاطب ألا

 مسجبؼت باإلاظخلبل أهثر مً اإلااض ي. -

 جيىن كً الفسوق أو ؤلادازاث أو ألاكظام... -

 مالُت وغير مالُت. -

  
 .244-243مسحم طابم ، ص  :  مصؼفى اللثماوي ، املصدر

 املطلب الثاوي : مكىهاث هظام املعلىماث املحاسبي.

 : 1املخاطبي و اإلاخمثلت فُما ًليأهم اإلايىهاث ألاطاطُت لىـام اإلاللىماث  ًمىً ئطخلساض

ًلىم هرا الجصء بخجمُم البُاهاث مً البِئت املخُؼت باإلاإطظت أو كً وحدة ججميع البياهاث :   .1

م الخغرًت اللىظُت باإلاالخـت والدسجُل ، وجخمثل هره البُاهاث في ألاخدار التي حهخم بها  ػٍس

جب الخصٌى كليها  سي أجها مفُدة ، ٍو وحسجُلها ، ولؼبُلت اإلاإطظت وػبُلت املخسحاث املخاطب ٍو

 اإلاؼلىبت جأزير هبير كلى هىق البُاهاث التي ًخم ججمُلها وحسجُلها في الىـام.

لخمد  ًلىم املخاطب وحدة معالجت البياهاث :  .2 بالدسجُل ، الخىصُل ، الترصُد والخدلُل ، َو

لىـام اإلاسهصي ، الُىمُاث اإلاظاكدة أو املخاطب اإلاالي كلى الىـام الخللُدي والُىمُت اللامت أو ا

                                                           
 .14، ص  2007كصام فهد اللسبُد ، هـم اإلاللىماث املخاطبي " مدخل جؼبُلي ملاصس" ، داز اإلاىاهج ، كمان ،  1
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هـام ملالجت أخس ، هما ٌلخمد مداطب الخيالُف كلى أخد ػسق مداطبت الخيالُف لخظاب طلس 

 الخيلفت و جدلُل الخيالُف.

 ًىحد كدة ػسق ألُت إلالالجت البُاهاث املخاطبُت وهرهس كلى طبُل اإلاثاٌ  ماًلي :          

                                 ًىحد ليل حصء مً هـام اإلاللىماث املخاطبي بسهامج خاص به خىاسهت( :املعالجت الجشئيت ) امل -2-1

 ز ، بسهامج مداطبت اإلاىاد....ئلخبسهامج مداطبت ألاحى  مثال 

كملُت اإلالالجت جساعي اللالكاث اإلاىحىدة بين هـام اإلاللىماث املخاطبي املعالجت  املخكاملت :  -2-2           

اث مً الخيامل وهي هخالي :  ت ألاخسي ، وهىان زالر مظخٍى  وبلُت  أحصاء هـم اإلاللىماث ؤلاداٍز

خُث ًلىم ول بسهامج باهخاج اإلاللىمت اإلاؼلىبت وئهخاج ملفاث أخسي جيىن كبازة كً جكامل البياهاث :   -أ

 ث لبلُت البرامج .مدخال 

 أي  خدر مهم ٌسجل في حمُم اإلالفاث التي جخأزس به.جكامل إلاحزاءاث :   -ب

 بفظل  هـام حظُير كاكدة اإلالؼُاث بدُث ًلىم بماًلي :  ًددر هرا الخياملجكامل قاعدة املعطياث :  -ج

 .لت ألاهثر جىاطبا مم أي بسهامج جؼبُلي  ٌظمذ  بهُيلت اإلالؼُاث بالؼٍس

  للدة بسامج جؼبُلُت باطخلماٌ هفع كاكدة اإلالؼُاث في هفع الىكذ.ٌظمذ 

 .خماًت كاكدة اإلالؼُاث طد الدخٌى غير اإلاظمىح به 

حت ئلى البُاهاث أو اإلاللىماث  املخاطبُت ، فهي في خا طىاء .   وحدة  جخشيً البياهاث أو املعلىماث :  3         

ً كلى شيل ملفاث آلُت  ت جخٍص ، ٌظخلملها املخاطب في خالت اإلاظاءلت أو اإلاساحلت أو كىد أو ملفاث ًدٍو

 هخاةج كدة دوزاث.  بين اإلالازهت 

جصودها  هره الىخدة بمخخلف مخسحاث هـام اإلاللىماث املخاطبي .   وحدة وشز وجىسيع املعلىماث :  4          

س الخيالُف لدظخلملها   لظساةب مثال ألاػساف الخازحُت وادازة اواللىاةم اإلاالُت ، والجداٌو اإلالخلت وجلاٍز

 مظيرون مثال.وألاػساف الداخلُت ه

ت في الىـام الجصتي ملخاطبت الخيالُف..  وحدة الخغذيت العكسيت :  5             مثل الخيالُف اإلالُاٍز

 :الشيل الخالي ًبين ميىهاث هـام اإلاللىماث املخاطبي 
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 ( : يىضح مكىهاث الىظام. I-33)الشكل رقم  
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د وىزجل ، خالد الخؼُب ، ، مسحم طابم  املصدر  .66ص ،: فٍس

 املطلب الثالث :  ألاهظمت الفزعيت لىظام املعلىماث املحاسبي . 

هـام اإلاللىماث املخاطبي الىؿاةف الخاصت به البد مً وحىد أهـمت فسكُت حظاكد كلى حظهُل   ختى  ًإدي 

ججهيز بُاهاث اللملُاث اإلاخىىكت ، ًظم ول هـام فسعي مجمىكت مً الىؿاةف لها هفع الؼبُلت ، وأهم هره 

 : 1ألاهـمت ماًلي

خلللت باإلًساداث ئهؼالكا مً الؼلبُت ئلى غاًت وؿُفخه مخابلت ول اللملُاث اإلا.  الىظام الفزعي لإليزاداث :  1

 ، أي ؤلاهخمام : جدلُم ؤلاًساد الفللي 

  ، س خٌى اللمالء باللمالء  )  الؼلبُت ، الخفاوض خٌى ألاطلاز ، خدماث مابلد البُم ، ئكداد جلاٍز

 ؤلالتزام باإلحساءاث املخاطبُت(.

  ، س خٌى اإلابُلاث  جىفُر الؼلبُت ، ؤلاحساءاث املخاطبُت(.اإلابُلاث )  الفىجسة ، جلاٍز

  س ، الخفاوض كلى هُفُت الخدصُل ، جىفُر الخدصُل ) مخابلت الخلىق لدي اللمالء ، ئكداد الخلاٍز

 ؤلاحساءاث املخاطبُت(.

                                                           
ل ، مرهسة جخسج لىُل شهادة اإلااحظخير في كلىم الدظُ  1 ير ، حاملت كُادي كبد اللادز ، دوز وأهمُت هـام اإلاللىماث املخاطبي في اجخاذ كسازاث الخمٍى

 .17،  16،ص  2008 -2007خظِبت بً بىكلي ، الشلف ، 

ً وئطترحاق البُاهاث كىىاث مللىماث داخلُت   جخٍص

 كىىاث مللىماث داخلُت 

 كىىاث مللىماث خازحُت  حشغُل البُاهاث  ججمُم البُاهاث 

 مللىماث مخخري اللسازاث 
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اث ، الدفم ، هماًلي : . الىظام الفزعي للمصزوفاث :  2  ًخظمً وؿاةف جخللم باإلاىزدًً ، اإلاشتًر

 س دوزٍت خٌى اإلاىزدًً ،  اإلاىزدون ) مخابلت ػلبُاث اإلاإطظت ، الخفاوض خٌى أطلاز الشساء ، جلاٍز

 جىفُر ؤلاحساءاث املخاطبُت(.

  اث ، جىفُر ؤلاحساءاث س خٌى اإلاشتًر اث ) مخابلت ئمياهُت جىفُر الؼلبُت مً ػسف اإلاىزد ، جلاٍز اإلاشتًر

 املخاطبُت(.

 س خٌى الدًىن ، هُفُت الدفم ، جىفُر الدفم ) مخابلت مساخل الدفم ، دزاطت الدًىن ، ئكد اد جلاٍز

 ئحساءاث املخاطبُت(.

 جخمثل أهم وؿاةفه في : . الىظام الفزعي لإلهخاج :3

  ، س خىلها ، دزاطت الخيالُف اإلاخلللت باملخصوهاث مخابلت مخصوهاث اإلاىاد ألاولُت وئطتهالوا ، ئكداد جلاٍز

 هاث ، وجىفُر ول ؤلاحساءاث  املخاطبُت.ئكداد وصٌى ؤلاطخالم ، دزاطت ػسق جلُُم املخصو 

  س خٌى ؤلاهخاج ، جىفُر ؤلاهخاج : مخابلت مساخل اللملُت ؤلاهخاحُت ، دزاطت جيالُف ؤلاهخاج ، ئكداد جلاٍز

 ؤلاحساءاث املخاطبُت.

  س ، دزاطت جلُُم الىخداث اإلاىخجت ، جىفُر ً  اإلاىخجاث : مخابلت الىخداث اإلاىخجت ، ئكداد الخلاٍز جخٍص

 حساءاث املخاطبُت.ؤلا 

ٌلمل هرا الىـام بىاء كلى اإلاللىماث اإلاظخخلصت مً ألاهـمت الفسكُت الظابلت ، . الىظام الفزعي للخمىيل :4

ين: مىً الخمُيز بين مظخٍى  ٍو

  ٌس خى اإلاظخىي الداخلي : أي ؤلاهخمام  بدزاطت الخالت اإلاالُت اإلاسجبؼت بيشاغ اإلاإطظت ، ئكداد الخلاٍز

ل الراح ل ، مخابلت الىلدًت داخل اإلاإطظت ، جىفُر ؤلاحساءاث ي للمإطظت ، الخمٍى ئمياهُت الخمٍى

 املخاطبُت.

  ل الخازجي ، الاهخمام اإلاظخىي الخازجي :  أي ل الخازجي ، مخابلت أشياٌ الخمٍى بماًلي : دزاطت ػسق الخمٍى

ل ، جىفُر  ل الخازجي ، دزاطت ئمياهُت الخمٍى س خٌى الخمٍى  ؤلاحساءاث املخاطبُت.ئكداد الخلاٍز

 هظام املعلىماث املحاسبي.أهداف ووظائف  املبحث الثالث :

ئن اإلاللىماث املخاطبُت  هباقي اإلاللىماث حلخبر مىزدا ئكخصادًا هاما في مجاٌ صىم اللسازاث ؤلاكخصادًت ، ئال أهه 

التي جخالءم مم أهداف ووؿاةفه هدف اإلاساد لىال ميىهاجه ال ًمىً أن ًدلم هـام اإلاللىماث املخاطبي الغسض وال

 الىـام هيل.

 املطلب ألاول : أهداف هظام املعلىماث املحاسبي .  
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س ،   ئن الىـام املخاطبي بميىهاجه مً سجالث  ومظدىداث ٌلخبر وطُلت إلهخاج البُاهاث واإلاخمثلت في الخلاٍز

س ًجب أن ًسجبؽ باألهداف الخالُت  :1ولخدلُم فلالُت هرا الىـام في ئهخاج هره الخلاٍز

س  املخاطبُت بشيل كام كلى . إهخاج الخقاريز  الالسمت :  1 س التي جخىلد كً الىـام ًمىً حلٍسف الخلاٍز أجها " الخلاٍز

ت اإلاخلددة في ئخخُاز ألاهداف ، ووطم الخؼؽ الىفُلت  اث ؤلاداٍز املخاطبي  في اإلاىـمت بهدف مظاكدة اإلاظخٍى

 لخدلُم هره ألاهداف  وهرلً جلُُم أداء ألاوشؼت املخخلفت".

س حلخبر أداة للخخؼُؽ  ووطُلت زكابُت كلى وشا      غ اإلاىـمت  ، فالدفاجس والسجالث واللىاةم وبهرا  فالخلاٍز

اإلاالُت ال جـهس هفاءة وفلالُت  الىخدة ؤلاكخصادًت ئال جم جسحمت ودزاطت البُاهاث الىازدة فيها ، وججظُدها في 

س مالُت ومداطبُت ، وجلدًمها للمظئىلين واإلاظخخدمين لها في ألاكظام املخخلفت.  صىزة جلاٍز

ت مخخلفت ، وجلاض    اث املسخىياث إلاداريت :  . مالئمت الخقاريز إلحخياح2 اث ئداٍز س جىحه إلاظخٍى بما أن الخلاٍز

س مم  اث مً اإلاللىماث لهرا ًجب أن جدىاطب الخلاٍز فلالُتها وفلا  إلخخُاحاث ول مظخىي مً هره اإلاظخٍى

س خالُت مً الخفاصُئخخُاحاث اإلاظخىي ؤلادازي الري ٌظخخدمها ،  ت وغير وولما واهذ هره الخلاٍز ل غير الظسوٍز

خدلم هرا مً خالٌ :   اإلاىاطبت ولما واهذ أهثر فلالُت ، ٍو

 مساكاة مدخىي اإلاللىماث اإلاالةمت الجخاذ اللسازاث. -

 دزحت الخفصُل اإلاىاطبت للمدًس مخخر اللساز . -

ت فلؽ. -  جؼبُم ؤلادازة ) ؤلادازة باإلطخثىاء( بدُث حلسض كلى اإلادًس ؤلاهدسافاث الجىهٍس

اث الدشغُلُت ، وبين مظخىي وهجد أن هىالً ئخخالفا بين مدخىي           س ألاداء اإلاىحهت للمظخٍى وجفصُالث جلاٍز

س اإلاىحهت لإلدازة الللُا.  ججمُم الخلاٍز

س  هدفا مً ألاهداف ألاطاطُت التي ٌظعى الىـام  حلخبر الدكت في ئكداد. الدقت في إعداد الخقاريز : 3 الخلاٍز

س  التي ًيخجها ، وملُاز هاجه الجىدة املخاطبي ل خدلُلها ، خُث ًمىً كُاض هفاءة هرا ألاخير بجىدة الخلاٍز

س ولخدلُم هرا الهدف وحب جىفس كدة كىاصس مً بُنها :  هلمظه في دكت البُاهاث الىازدة في هره الخلاٍز

o .الخىاشن املخاطبي 

o .وحىد هـام مددد للخىحُه املخاطبي 

o س اإلاالُت ممثال صادكا لخلُلت اإلاسهص اإلاالي للمىـمت جلخُص اللملُاث املخخل فت بدُث جيىن الخلاٍز

وهدُجت أكمالها ، وكدم جىفس الدكت ًإدي ئلى ئجخاذ كسازاث خاػئت جلىد اإلاىـمت ئلى الفشل في اإلاهام التي 

 ٌظعى ئلى ئهجاشها. 

مً ألاهمُت بميان وصٌى البُاهاث الالشمت ئلى ئدازة اإلاىـمت في الىكذ اإلاىاطب ، . جىقيذ جقديم الخقاريز :  4

س ، والظسكت في ئكداد وجلدًم البُاهاث ٌلخبر أمسا مالشما للدكت في  مىً  الجمم بُنهما في ئكداد الخلاٍز أن واخد  ٍو

س واجخاذ اللسازاث ختى ًم وئجخاذ  ىً فدص ؤلاهدسافاثخُث ًجب جللُل الفجىة الصمىُت بين ئكداد  الخلاٍز
                                                           

 .60..58، ص 2001حاملت دمحم خُظس ، بظىسة  ، ،  01اللدد ،وظاهُت ، أخمد للمازي ، ػبُلت وأهمُت هـام اإلاللىماث املخاطبُت ، مجلت الللىم ؤلا  1
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س  ؤلاحساءاث الخصخُدُت الالشمت في الىكذ اإلاىاطب ، ئن كىصس الصمً له أهمُت هبري مً خُث جفلد الخلاٍز

مىً الخطخُت بالدكت اإلاخىاهُت في طبُل جدلُم الظسكت ألن جلدًم  كُمتها ئذا كدمذ في وكذ مخأخس ، ٍو

اللسازاث اإلاالةمت ، هما ًمىً ؤلاطخفاذة بخدماث الخاطب في اإلاللىماث في الىكذ اإلاىاطب ٌظاكد في ئجخاذ 

 جدلُم الدكت والظسكت ملا بشسغ أن جيىن اإلادخالث دكُلت.

ئن  هـام السكابت الداخلُت كبازة كً خؼت جىـُمُت مخياملت لخىـُم جىافز وسائل الزقابت الداخليت :    .5

أصىله والخأهد مً دكت بُاهاجه املخاطبُت ومدي ئمياهُت الىطاةل وؤلاحساءاث اإلاظخخدمت داخل اإلاىـمت لخماًت 

ت اإلاىطىكُت.ؤلاكخماد كليها ،   وحصجُم هفاءة ألاداء وجىفُر الظُاطاث ؤلاداٍز

وكمىما فان الىـام املخاطبي حهدف ئلى ئهخاج بُاهاث دكُلت وواضخت ، وهرلً خماًت أمىاٌ اإلاىـمت والسكابت      

ٌلخبر هدفا مً أهداف الىـام املخاطبي الجُد ، وهي ال جلخصس كلى  سكابت الداخلُت كليها ئذ أن جىافس أطالُب ال

جصمُم الىماذج واإلاظدىداث املخاطبُت بل حشمل وافت اللملُاث باإلاىـمت ألجها جخللم بىفاءة هُئت اللماٌ ، 

لتها والدكت في حسجُل اإلاىؿفين ، جلظُم اللمل وملاًير ألاداء ليل مهمت ووحىد ئزباث لألكماٌ اإلاىجصة ومساح

س بصفت دوزٍت ومىخـمت ، فيلما واهذ دوزٍت البُاهاث املخاطبُت ، ولخدلُم السكابت ًجب أن  ًخم ئكداد الخلاٍز

س كصيرة ولما واهذ السكابت فلالت ومجدًت.  هره الخلاٍز

س ، ٌلني مداولت ئن ؤلاهخمام بجاهب الخيلفت في ئكداد .  جحقيق الخىاسن بين جكلفت  الىظام وأهدافه :  6 الخلاٍز

س ، هما ًجب أًظا أن  جخفُظها ئلى خد ملين دون أن ًيىن ذلً كلى خظاب الهدف مً ئكداد هره الخلاٍز

 جخصف باإلاسوهت لخصخُدها وحلدًلها هما ئكخض ى ألامس ذلً.

س ، ٌلني مداولت جخفُظها ئلى خد ملين دون أن ًيىن  ذلً كلى  ئن ؤلاهخمام بجاهب الخيلفت في ئكداد الخلاٍز

س ، هما ًجب أًظا أن جخصف باإلاسوهت لخصخُدها وحلدًلها هما ئكخض ى  خظاب الهدف مً ئكداد هره الخلاٍز

 ألامس ذلً.

 املطلب الثاوي : وظائف هظام املعلىماث املحاسبي. 

لها ، ومً  في مدُؼها الخازجي حلخبر مادة خام  ًيبغي ئطخغال ئن اإلاللىماث اإلاخدفلت داخل أكظام اإلاإطظت أو      

 ٌ زاهع زوبازث "  اإلاللىمت  هىا واهذ الخاحت ئلى هـم اإلاللىماث التي جلىم بمجمىق مً الىؿاةف ، وفي هرا ًلى

ختى جيىن مظخلملت ًجب أن جيىن مجملت ، مذجىشة ، مدمىلت زم مىشكت " لهرا جم جددًد وؿاةف اإلاللىماث 

 :1في أزبلت مهام اطاطُت هي

لؼُاث طىاء مً جخمثل الىؿُفت ألاولى لىـام اإلاللىماث املخاطبُت في حمم اإلا:  . الحصىل على املعلىماث1

ً للخصٌى كلى اإلاللىماث :   البِئت الخازحُت أو البِئت الداخلُت ، وبصفت كامت هىان مصدٍز

                                                           
1   Didier broussard et autre : DECF , organisation et gestion de l’entreprise , édition dorganisation , 1998 , p 117. 
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ت التي جخىفس كلى مللىماث جصف وشاغ اإلاإطاملصادر الداخليت : -أ      ظت ، وهي ول الىزاةم املخاطبُت وؤلاداٍز

س وأزشُف اإلاإطظت كلى مظخىي  س الباتلين الخابلين للمإطظت ، جلاٍز ول كظم ، ملفاث الصباةً ، جلاٍز

ت.  الاجصاالث الخجاٍز

ئن الخصٌى كلى اإلاللىماث  الخازحُت ًدخاج ئلى مجهىداث وكدزاث أهبر مً أحل املصادر الخارحيت :   -ب     

هفظها ، وللخصٌى كليها ًجب اللُام بالخدلُلاث وئطخؼالق ئمخالهها ، ألجها غير مىحىدة في اإلاإطظت 

 وملابالث.....ئلى غيرها مً الؼسق والىطاةل التي ًمىً أن حظخخدمها.

ت ومهمت هرلً بدىم  . جخشيً املعلىماث :  2 ً اإلاللىماث اإلالالجت منها أو غير اإلالالجت طسوٍز حلخبر كملُت جخٍص

ً كادًت وطهلت ختى ًخمىً مً ئطخغاللها ئطخلمالها اإلاخىسز أو كىد الظسوزة  ، لت الخخٍص  هما ًجب أن جيىن ػٍس

ً طهلت ًيبغي ئجباق ػسق جىـُمُت في جلظُم اإلاللىماث ،  وئطخلمالها في أي وكذ ، وختى جيىن كملُت الخخٍص

ً اإلاللىماث الخاصت بادازة اإلاىؿفين هلىم بدصس اإلاللىماث الصخصُت اإلاخلللت بيل م د جخٍص ىؿف ، فلىدما هٍس

ً واإلاللىماث ألاخسي ، خُث جخصص ليل مً هره اإلاللىماث خيزا  واإلاللىماث اإلاخلللت باإلاظاز اإلانهي ، وهرا الخيٍى

ً ئما أن جيىن كلت  خاصا بها  م ، وكملُت الخخٍص وذلً ختى حظهل كملُت الىصٌى للمللىمت اإلاؼلىبت في وكذ طَس

ت وملفاث ، أو ئطخلماٌ الخاطىب ، وم ً ألالُت هي كىاكد وزاةم ئداٍز ً الخىـُماث اإلاظخلملت في كملُت الخخٍص

 ، خُث ًساعى في جصمُمها مسوهت الاطخلماٌ والخىـُم الجُد.base des donnèesاإلالؼُاث 

جخخلف ملالجت اإلاللىماث خظب ئخخُاحاث اإلاإطظت للمللىماث ، خُث هىان . معالجت املعلىماث :  3

ً اإلالؼُاث وجصيُفها ئخخُاحاث زوجُيُت وأخسي غير زوجُيُ ت ، فاألولى جلخض ي كملُت الخدلُل ، ئذ جلىم بخخٍص

اطُت واملخاطبُت اإلاللدة ئذا  ختى ٌظهل ئطخخساحها وئحساء مخخلف اللملُاث البظُؼت كليها أو  الىماذج الٍس

بسهامج مددد  جؼلب ألامس ذلً ، أما اإلاللىماث الغير زوجُيُت أو صلبت الخددًد باكخبازها جلً التي ٌظخدُل وطم

لخدلُلها ، وبالخالي ئجخاذ كسازاث بشأجها ، ولهرا مً ألافظل ئوشاء هـام مللىماث أو جصمُمه بصىزة ًيىن كادز 

كلى ؤلاطخجابت لهرا الىىق مً اإلالؼُاث وبالشيل الري ًخفم مم مخؼلباث اإلاظير وفي هره الخالت ًداٌو اإلاظير 

 ث التي ًدصل كليها مً مخخلف اإلاصادز الداخلُت والخازحُت .جىـُم وحظُير ملفاجه ئهؼالكا مً اإلاللىما

أهه مً أحل ئجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت وظخخلص كىد هرا الخد وكلى طىء ماطبم ، . بث وإرسال املعلىماث :  4

والدظُير الخظً ًجب أن جخىفس اإلاللىماث وجخدفم  في اإلاإطظت  وفي حمُم ؤلاججاهاث ، كلى هرا ألاطاض ًمىً 

ئكخباز هـام اإلاللىماث املخاطبُت هىـام ملالجت وئًصاٌ اإلاللىماث ئلى مظخخدميها في الىكذ اإلاىاطب ، 

ؽ الىزقي أو اإلامغىؽ أو ألاكساص اإلاسهت  وحظخخدم في هرا الصدد كىىاث ووطاةل مخخلفت لىلل اإلاللىماث والشٍس

أداء اإلاىخجاث وألاطىاق والجهىد البُلُت  ، أو مً خالٌ شبياث ؤلاجصاٌ واألهترهذ جفصُلُت ، وبرلً ًمىً زصد

لُت.  الصخصُت وغير الصخصُت وغيرها مً املجاالث الدظٍى

 الشيل الخالي ًبين وؿاةف هـام اإلاللىماث املخاطبي : 
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 ( : يىضح وضائف هظام املعلىماث املحاسبيت.I-34الشكل رقم)

 

  

 

 

 بث وإرسال املعلىماث    جخشيً املعلىماث  املعلىماثمعالجت  الحصىل على املعلىماث

 ئن كملُت الخصٌى كلى

 

 اإلاللىماث حغؼي الجمم

 

 والدجص وجدخاج ئلى 

 

 .اإلاالخـت 

 اإلالا لجت جخظمً حمم

 

 اإلاللىمت في شيل ٌظمذ

 

نها أو ئطخلمالها  بخخٍص

 

 .مباشسة 

ً اإلاللىمت ٌظمذ  جخٍص

 

 للىـام بخأدًت دوزه 

 

 فسدًتهراهسة خاصت 

 

 أو حماكُت ، ئذ ًمىً مً

 

 ؤلاخخفاؾ باإلاللىمت ئلى

 

 خين ؿهىز الخاحت ئليها.

 ؤلازطاٌ أو البث ًظمً

 

 الخيظُم وجدلُم

 

 ؤلازجباغ بين مخخلف 

 

 كىاصس اإلاإطظت ، هما

 

 ًظمً ؤلازجباغ مم 

 

 املخُؽ الخازجي.
La source : didier broussard et autre , op . cit , p 117. 

 املطلب الثالث : العىامل التي جؤثز على هظام املعلىماث املحاسبي.

الخؼىز والخلدم في أهـمت الشسواث اإلالاصسة ئلى خلم صلىبت أمام املخاطب في جأدًخه لىؿُفت جصوٍد أدي   

ًلم الجهاث املخخلفت باإلاللىماث اإلاالةمت ، ومً أحل مىاحهت هرا الخددي أصبذ مً الظسوزي كلى املخاطب أن 

 : 1بمجاالث اإلالسفت ألاخسي بجاهب  اإلاىطىكاث الخللُدًت في املخاطبت ، ومً اللىامل  اإلاإزسة ماًلي

 الخحليل السلىكي . أوال :

ًجب  أن ًأخر املخاطب بلين ؤلاكخباز اللىامل الظلىهُت ) الىفظُت( التي ًىاحهها ألافساد أزىاء جأدًت أكمالهم ،   

أو في ئكداد اإلاىاشهاث أو في دزاطت الىـم ، فلِظذ اللبرة بخصمُم هـم طلُمت  ُف مداطبت الخيالطىاء وان في 

وصخُدت ، بل مدي كبىلها بىاطؼت ألافساد وميظىبي اإلايشأة كىد جؼبُلها ، وال ًلصم هىا ان ًيىن املخاطب 

 مدلال هفظُا بل ًىفي أن ًيىن ملما وكلى فهم بظبل حصجُم ألافساد هدى جدلُم أهداف اإلاإطظت. 
                                                           

 .23،24، ص  2003أخمد خلمي  حمله وآخسون ، هـم اإلاللىماث املخاطبُت ، داز اإلاىاهج لليشس والخىشَم ، ألازدن ،   1

 وضائف هظام املعلىماث املحاسبيت
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جب ؤلاكتراف كىد كمل حلدًالث في هـم اإلاللىماث بأن بلع ألافساد طيرفظىن جلً الخلدًالث بالسغم مً       ٍو

خالُا ئلى خمل بلع أجها طخإدي ئلى جدلُم أهداف الشسهت هيل ، فلد ًإدي الخلدًل في الىـام اإلاظخخدم 

لت أدائهم إلاهامهم ووؿاةفهم ، مما كد ًدظبب في وحىد خالت مً كدم السطا ، ومً  ألافساد كلى الخلدًل مً ػٍس

أحل الخغلب كلى جلً اإلاصاكب ًجب كلى املخاطبُين حصجُم اإلاىؿفين كلى اإلاشازهت في خؼىاث دزاطت الىـام ، 

بمللىماث كً الخلدًالث اإلالترخت بل جمخد ئلى مؼالبتهم بخلدًم ملترخاتهم فُما بدُث الًلخصس كلى جصوٍدهم 

ظئىلُاث كملهم ، وبرلً ًيىن مً الظهل جىفُر جلً  الخلدًالث  التي طاهم في ئخداثها ًخللم باخخصاصاتهم وم

 هإالء اإلاظئىلين كً جىفُرها.

وؿُفت املخاطب هي جىصُل اإلاللىماث اإلاىاطبت ئلى أػساف مخلددة ومخخلفت ، لرا ًجب أن ًيىن كلى وعي وألن      

لت ئطخخ دامها في ئجخاذ اللسازاث ، فلد جصل مللىماث مخمازلت ئلى بما جدزهه هره ألاػساف كً اإلاللىماث وػٍس

لت مخخلفت كً ألاخس ، وذلً بظبب ئخخالف خللُت ول منهما ولرلً  دزن أخداهما مدلىالتها بؼٍس شخصين ٍو

ًجب أن ًيىن املخاطب كلى كلم وافي بالخصاةص الظُيىلىحُت السةِظُت إلاخخري اللسازاث ختى ًمىً جصمُم 

 لخىصُل اإلاللىماث اإلاىاطبت إلجخاذ أفظل اللسازاث اإلامىىت.الىـام اإلاالةم 

 ثاهيا : ألاساليب الكميت .

جخظمً ألاطالُب الىمُت كددا مً الؼسق الخدلُلُت التي حظخخدمها ؤلادازة في ئجخاذ اللسازاث ، ومنها الخدلُل 

ت خؼىغ ؤلاهخـاز وما ئلى ذلً.  ؤلاخصاتي والبرمجت الخؼُت واملخاواة وهـٍس

لىم املخاطب باطخخدام      ألاطالُب الىمُت للمظاهمت في زفم هفاءة اإلاللىماث التي ًصود بها ؤلادازة ، فلد  ٍو

ادة اإلاؼسدة ٌظاهم املخاطب في كساز  كمل جىطلاث في اإلاصاوم اللاةمت أو بىاء مصاوم حدًدة ، بهدف مىاحهت الٍص

اإلاخىكلت جدذ ول مً البدًلين والتي كلى أطاطها ًلدم كلى مىخجاث الشسهت ، مً خالٌ جلدًس الىفلاث واإلاىافم 

ت ؤلاخخماالث ؤلاخصاةُت للمل الخلدًساث الالشمت في ذلً.  ملترخاجه ، وكد ٌظخخدم املخاطب هـٍس

 ثالثا : الكمبيىجز .

أدي ئطخخدام هـم ملالجت البُاهاث ئلىتروهُا ئلى حغير ملمىض في وؿُفت املخاطب خُث أدث ئلى ئهخفاض      

ملداز الىكذ واللمل السوجُني الري وان ًلظُه ًىمُا في كملُاث الدسجُل الُدوي للملامالث ؤلاكخصادًت ، 

خم ألان ئهجاش ملـم هره اللملُاث بىاطؼت الىمبُىجس ، مما أدي ئلى جىفير الىكذ الري ًمىً ئطدثمازه حُدا  ٍو

ت بىاطؼت املخاطب باإلشتران في جدلُل اإلاللىماث وئجخاذ اللسازا  ، وكد طاهم ؤلاهدشاز في ئطخخدامث ؤلاداٍز

الىمبُىجس في خفف السجالث املخاطبُت ئلى جؼىز وؿُفت املخاطب ؤلادازي ، خاصت فُما ًخللم بمظئىلُاجه في 

ت اإلاخىىكت ألوحه اليشاغ  دزاطت الىـم ووطم اإلاىاشهاث وكمل الخىصُاث اإلاخلددة التي جإزس كلى اللسازاث ؤلاداٍز

 خخلفت باإلاإطظت.ؤلاكخصادي امل

جب أن ًخلاون ول مً كظم املخاطبت وكظم ملالجت البُاهاث املخاطبُت ، ولرلً ًجب أن ًيىن املخاطب       ٍو

 .ت البُاهاث بىفاءة وفلالُت مللىل كلى دزاًت بؼاكت وئمياهُت اليىمبُىجس في ملالجت جلً
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 خالصت : 

ولما جىفس لدًىا هم هبير مً البُاهاث اإلاخأجُت مً اللملُاث ؤلاكخصادًت ، ؿهسث لدًىا الخاحت ئلى هـام       

جدلم مىفلت ملخخلف مظخخدميها ، وبىاءا كلى ذلً مللىماث مداطبي إلالالجتها بغُت الخصٌى كلى مللىماث 

ثلت في مدخالث ، ملالجت ، مخسحاث فان أي مإطظت ئكخصادًت جدخىي غلى هـام لدًه فلالُاث أطاطُت مم

وحغرًت كىظُت ، كلى أن ٌلىد حصء مً مخسحاجه ئلى الىـام زاهُت كلى أطاض مدخالث ختى ًيىن هـاما فلاال في 

 اإلاإطظت.

خُث وحدها أن اإلاإطظت ؤلاكخصادًت حشمل كلى كدة أهـمت ، ومً أهم هره ألاهـمت هـام اإلاللىماث      

جىصُل أهـمتها املخخلفت ببلظها البلع ، وذلً باإلكخماد كلى مبادةه وملىماجه طلُا املخاطبي الري ٌلمل كلى 

 للىصٌى ئلى الهدف اإلايشىد.

ين كلُه       ان الخُاة إلاساهص اللساز ، إلكخماد ؤلاداٍز باإلطافت ئلى هرا جىصلىا أن هـام اإلاللىماث املخاطبي ٌلد شٍس

 املجظدة في شيل كىاةم مالُت هي مدخالث للملُت ئجخاذ اللساز. ألن مخسحاجهفي ئجخاذ اللسازاث  اإلاالُت ، 
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  جمهيد :

إن هضؾ اإلاؤؾؿت ؤلاكخهاصًت هى العمل من ؤحل جدلُم مغصوصًت مالُت حُضة خُث حعخبر بمثابت املخغن      

الغئِس ي للمؤؾؿت من ؤحل الخىؾع في نكاَها وجدلُم ؤلاؾخلاللُت اإلاالُت وؤلاؾخمغاع في مؼاولت النكاٍ 

ن واإلاعاًير في عملُاتها ؤلانخاحُت وطلً ولخدلُم هظه اإلاغصوصًت جلىم اإلاؤؾؿت بالؿهغ على جُبُم مسخلف اللىاني

 من ؤحل جدلُم الىـاءة والـعالُت وحىصة ؤلانخاج لخدلُم ؤكص ى عبذ ممىن من عملُت البُع.

   ؾنخُغق في هظا الـهل إلى ماًلي :       

  ماهُت اإلاغصوصًت. املبحث ألاول : 

 صعاؾت اإلاغصوصًت اإلاالُت. املبحث الثاوي : 

 العالكت بين نٓام اإلاعلىماث املخاؾبي واإلاغصوصًت اإلاالُت املبحث الثالث : 
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  املبحث ألاول : ماهيت املردودًت .

غصوصًت مـهىم واؾع جخعضص إؾخسضاماتها من وىهها ؤصاة للُاؽ وجلُُ  نكاٍ اإلاؤؾؿاث ؤلاكخهاصًت اإلا     

وجدلُم ؤعباح جًمن للمؤؾؿت بلاءها وإؾخمغاعها وجسخلف من مجاٌ آزغ، وختى جخمىن من جدلُم مغصوصًت 

خاخت في اإلاؤؾؿت لخدلُم ألاهضاؾ مىحبت على اإلاؤؾؿت جىؿير إصاعة جخميز بالىـاءة والـعالُت في حؿُير اإلاىاعص اإلا

 املخُُت. 

 ول :  مفهم  املردودًت .املطلب ألا 

 في هظا اإلاُلب ؾنخُغق إلى اإلاغصوصًت بهـت عامت وهي واآلحي :  

 الفرع ألاول :حعريف املردودًت .

ف الخانت بها .      ف اإلاغصوصًت من مدلل إلى آزغ ، وؿُماًلي ؾنلضم بعٌ الخعاٍع  للض حعضصث حعاٍع

  ـغق بين العملُاث الخاعحُت والضازلُت للمؤؾؿت الاإلاغصوصًت هي عباعة " عن الـائٌ النلضي الناجج عن

وجُبم على ول ألانكُت ؤلاكخهاصًت وهي عباعة عن العالكت بين الندُجت املخللت وحج  جيلـت ألامىاٌ 

 . 1 اإلاؿدثمغة"

  ؤلانخاج على النخائج النهائُت املخللت ، ملاعنت عنضما نخيل  عن اإلاغصوصًت ،" نعني بظلً مضي جإزير عىامل

اصة ؤو نلو  بخلً اإلاؿُغة ، بهضؾ الخدى  اإلاالي للمؤؾؿت ، ومنه إؾخسالم ألاؾباب التي ؤصث إلى ٍػ

 . 2 الغبذ ، ؿُما ًسو نىع اإلانخجاث ، والبًائع اإلاباعت وملخلاتها"

 " ؤما حعٍغفLepesay et steiner"  ُف التي جهغؾ في ألاعماٌ الـالخُت ، : "إطا ج  خظؾ ول الخيال

ن من اإلاضازُل اليلُت ، نخدهل على ؿاعق ٌعخبره الغؤؾمالي عبدا ؤما ؤلاكخهاص  إياؿت إلى ؤحىع اإلاؿيًر

 . 3 ؿُُلم علُه مهُلح " مغصوص عؤؽ اإلااٌ"

ف الؿابلت ًمىن إعُاء حعٍغف قامل للمغصوصًت بإهها " الغبذ اإلاخدهل علُه بعض ول عملُت بُع ؤو       من الخعاٍع

ت مثل : ألامىاٌ  إنخاج ؤو جباصٌ وهظا بعض َغح ول النـلاث اإلاخعللت بالعملُت ، وطلً في ْل ؤلاميانُاث الًغوٍع

ت اإلاخىؿغة".  واللىة البكٍغ

    .ملردودًت: أهميت االفرع الثاوي 

غاؾ ًمىن      إبغاػ ؤهمُت اإلاغصوصًت بالنؿبت للمؤؾؿت ؤلاكخهاصًت من عضة حهاث وطلً من زالٌ معغؿت ول ألَا

 التي ؾاهمذ في الخهٌى عليها ألهها حعخبر مهضع زلت للمخعاملين معها ومهضع كىي بالنؿبت للمؤؾؿت .

                                                           
ت ، مظهغة جسغج لنُل ق   1 هاصة اإلااحؿخير في دمحم ؤمين عيىف ، ؤزغ جُبُم اإلاعاًير املخاؾبُت الضولُت على اإلاغصوصًت اإلاالُت للمؤؾؿاث ؤلاكخهاصًت الجؼائٍغ

 .50، م 2010مداؾبت وجضكُم ، حامعت الجؼائغ ، 
2
 Pierre lauzel , Robert Teller , contrôle de gestion budget , 4

ème
 èdition , sirey , paris , 1986, p24. 

 .2009عؿُلت باقىصة ، عىامل الخدى  في اإلاغصوصًت اإلاالُت ، مظهغة جسغج لنُل قهاصة اإلااحؿخير ، اإلاضعؾت العلُا للخجاعة ، الضؿعت    3
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 :  1ًخلخو طلً ؿُما ًلي   

 باليصبت لألطراف املخعاملت مع املؤشصت .املردودًت مصدر ثلت  -1

 وطلً ًخعلم بمسخلف اإلاخعاملين مع اإلاؤؾؿت  من ؤَغاؾ صازلُت وزاعحُت.     

غة في اإلاؤؾؿت ، ؿه  بظلً ٌعخبر اإلاؿاهمىن الضعامت الغئِؿُت لألمىاٌ اإلاؿدثم:  باليصبت للمصاهمين  -أ

ىص من ؤحل جدلُم ندُجت حُضة حعىص بالـائضة بًُاع خههه  ولظلً على اإلاؤؾؿت بظٌ ول الجه ًساَغون

على ألامىاٌ اإلاؿدثمغة من َغؾ اإلاؿاهمىن ، مما ًؤصي إلى زلم وػٍاصة الغػبت في ؤلاؾدثماع ندُجت للخدلُم كىة 

ت حُضة للمؤؾؿت ، ألامغ الظي ًجعله مخمؿيا بها وؤما في خالت جدلُم مغصوصًت يعُـت ًؤصي إلى ؿلضان  إصاٍع

 ؾدثماع ؿيها والبدث عن مؤؾؿاث طاث اإلاغصوصًت الجُضة.ؤلا ا ًضؿعه باإلنسخاب من الثلت بها ، مم

ض باليصبت للملرضين :  -ب كبل عملُت اإلاىاؿلت على ؤلاكغاى ًلىم اإلالغى بضعاؾت خٌى اإلاؤؾؿت التي جٍغ

اث اإلاغصوصًت التي خللتها اإلاؤؾؿت، وطلً من ؤحل عضم املخاَغ في مندها اللغوى التي  ؤلاكتراى إلاعغؿت مؿخٍى

جدخاحها هما ؤن اإلالغى ًلىم بمغاكبت جُىع كُ  ؤؾهمها في البىعنت ، ؿئطا وانذ مغجـعت وفي جؼاًض منخٓ  ؿظلً 

ٌعخبر همؤقغ على اللضعاث ؤلاكخهاصًت واإلاالُت الجُضة للمؤؾؿت اإلاعنُت ، الش يء الظي ٌعؼػ الثلت ؿيها 

 في ألاحل املخضصة.وإؾخمغاع في إكغايها للخهٌى على مياؿإة هبيرة و

اث اإلاغصوصًت مخضًنت ، ؿئن اإلالغى ًلىم باإلجـاق على منذ كغوى للمؤؾؿت على الىؿاء       ؤما إطا وانذ مؿخٍى

 بالتزاماث الدؿضًض.

على اإلاؤؾؿت ؤن جيىن على عالكت وزُلت وحُضة مع الؼبائن والعمل على جىؿير الُلبُاث باليصبت للزبائً : -ج

بائن في ألاحل اإلاخـم عليها مع إخترام الىمُاث واإلاىانـاث وإخترام الجىصة اإلاُلىبت التي اإلالضمت من َغؾ الؼ 

ًُلبها الؼبائن والعمل على إزخُاع الؼبائن ألاهثر إلتزاما لدؿضًض اإلاؿخدلاث وفي خين عضم إخترام َلبُاث الؼبائن 

  مما ًؤصي إلى إنسـاى عك  ألاعماٌ ؿئن طلً ًنعىـ ؾلبا على اإلاؤؾؿت وإنلُاع العالكت وجضهىع الثلت بُنه

 وبالخالي إنسـاى مغصوصًت اإلاؤؾؿت.

ًـًل اإلاىعصون الخعامل مع اإلاؤؾؿاث التي جدلم مغصوصًت حُضة ألن طلً ٌعض مهضع باليصبت للممردًً :  -د

نها بهـت منخٓمت ، خُث جؼصاص ؤعباح اإلاىعصون ؤزن اء كُام زغوة بالنؿبت له  ، ألهها جًمن إؾخمغاعه  في جمٍى

لها بكيل صائ  وهظا لثلخه ؿيها  غه ، وكُام اإلاىعص بالخعاكض مع اإلاؤؾؿت لخمٍى اإلاؤؾؿت بخىؾُع نكاَها وجٍُى

اصة اإلاغصوصًت وجنسـٌ بئنسـايها.  خُث ؤن الثلت جؼصاص بٍؼ

خهٌى جلعب اإلاغصوصًت صوعا هاما بالنؿبت لألحغاء ؿخدلُم مغصوصًت مغجـعت جؤصي إلى باليصبت لألحراء :  -ٌ

م ؤلانخاج واإلابُعاث ؿخدلُم  العماٌ على ؤحىعه  وػٍاصة عليها ، في خين اإلاؤؾؿاث التي جدضص ألاحىع عن ٍَغ

 ؤلانخاج بىمُاث هبيرة ًؤصي إلى إعجـاع ألاحىع وإنسـاى همُت ؤلانخاج ًؤصي إلى إنسـاى ألاحىع.

                                                           
 .50دمحم ؤمين عيىف ، مغحع ؾابم ، م  1
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ولت ، ؿخدلُم مغصوصًت مالُت مغجـعت ًؤصي إلى إن إلاغصوصًت اإلاؤؾؿت ؤهمُت هبيرة بالنؿبت للضباليصبت للدولت :  -و

بت على ألاعباح واإلالخُعت من الندُجت ؤلاحمالُت  م ؿغى الًٍغ خهٌى الضولت على ؤعباح هبيرة وطلً عن ٍَغ

م الهاصعاث التي جلىم بها  للؿنت اإلاالُت ، إلى حانب طلً حؿخـُض الضولت من جىاػن ميزان اإلاضؿىعاث عن ٍَغ

 اإلاؤؾؿت.

 دًت ضروريت ماليت باليصبت للمؤشصت :املردو  -2

وطلً من ؤحل إؾخمغاع وجدلُم ألاهضاؾ املخُُت لها واللضعة على مىاحهت الخُىعاث وؤلايُغاباث ػير      

 اإلاخىكعت .

 :  1جحليم الىمم والخطمراث والبلاء في الصمق   -أ

م مغاكبت  حعمل        إصاعة اإلاؤؾؿت حاهضة للخهٌى على مغصوصًت إًجابُت لًمان بلاءها في الؿىق وطلً عن ٍَغ

مغصوصًتها زانت بعض جدٌى النٓغ إلاغصوصًت وكُمت اإلاؤؾؿت من منٓىع صازلي ؿلِ إلى اإلانٓىع الخاعجي واإلاخمثل 

حُا على اإلاؤؾؿت وجدلُم نخائج حُضة في وحهت نٓغ الؿىق اإلاالي من زالٌ اإلاؿاهمين الظًن ًمثلىن عنهغا زاع 

م إعاصة حكىُل الُاكت ؤلانخاحُت التي جإولذ وجلاصمذ بـعل  ًًمن لها النمى والخىؾُع في نكاَها عن ٍَغ

 ؤلاؾخعماٌ ومغوع الؼمن وطلً من زالٌ إؾخعماٌ ألاعباح واملخههاث التي بدىػة اإلاؤؾؿت.

 الحفاظ على إشخلالليتها املاليت : -ب

ع عباح إن ألا       ل اإلاكاَع التي جدللها اإلاؤؾؿت لها صوع ؿعاٌ في جدلُم قبه ؤلاؾخلالٌ اإلاالي وطلً من زالٌ جمٍى

ل الظاحي بعضم جدمل ؤعباء حعاكضًت  ؿمذ لها الخمٍى م ألاعباح املخللت في قيل إخخُاَاث َو ت عن ٍَغ ؤلاؾدثماٍع

وبالخالي الخـاّ على ؤلاؾخلاللُت اإلاالُت وجضعُ   هضؿع ؤو حؿضًض الضًىن الناحمت عن عملُت اللجىء إلى ؤلاؾخضانت

 اإلاغهؼ اإلاالي للمؤؾؿت.

 املطلب الثاوي : مكمهاث املردودًت .

 :                                                                         2 معلض إال ؤن للمغصوصًت ميىناث وهيؤن مـهىم اإلاغصوصًت عػ  

ألن اإلاغصوصًت اإلاالُت واإلاخمثلت في عؤؽ اإلااٌ للمؤؾؿت حعخمض على الـائٌ اإلاالي اإلاىػع ، خُث يت : املكمهاث املال.1  

ل الخاعجي ولما وانذ الندُجت ؤخؿن ،  ؤنه ٌعخبر من العنانغ اإلايىنت لغؤؽ اإلااٌ اإلاؤؾؿت اإلاؿخللت عن الخمٍى

 الخهٌى عليها .وهظا ما ًؤصي إلى جدلُم مغصوصًت ؤؿًل التي حؿعى وجإمل اإلاؤؾؿت 

 الخالُت جبين لنا ميىناث اإلاغصوصًت باؾخؼالٌ اإلاؤؾؿت ألنىلها : والعالكت      

 

                                                           
س ي ، صعاؾت جدلُلُت إلاؤقغاث كُاؽ ؤصاء اإلاؤؾؿاث من منٓىع زلم اللُمت ، مجلت الباخث ، العضص  1  .56، م  2009، وعكلت  ، الجؼائغ ،  7هىاعي ؾَى
 .40، م  2005نالح دمحم الخناوي ، ؤصواث الخدلُل والخسُُِ في ؤلاصاعة ، صاع النهًت العغبُت ، عمان ،   2



 جحصين املردودًت املاليت                الفصل الثاوي :                                                                                                               

 

31 

 

 

 

 

 ٌ ًمثل عالكت الهامل ؤلاحمالي الهافي وجلِـ هظه النؿبت صعحت إؾخعماٌ مىحىصاث اإلاؤؾؿت ، ؤما  الجؼء ألاو

الجؼء الثاني ؿهى ٌعبر عن صعحت إؾخعماٌ لجمُع ؤنىلها ، وحؿمذ ؤًًا بخلُُ  ؿعالُت الدؿُير صازل اإلاؤؾؿت 

 ؤو جخإزغ هظه النؿبت بٓغوؾ الؿىق واإلاناؿؿت.

 جدخىي على ميىنين هما :و  . املكمهاث إلاكخصادًت : 2

  : ل ، ؤو هي جلاؽ بالنؿبت ما بين همُت العىامل اإلانخجت  هي إلاهخاحيت مؤقغ ؤصاء صالت ؤلانخاج ؤو الخدٍى

 وهمُت العىامل اإلاؿتهلىت ؤو ٌعبر عليها بالعالكت الخالُت :

 

 

 

 

مىن جلؿُمها إلى  ل الخيالُف والخإزير اإلاباقغ للمغصوصًت ؤلاكخهاصًت على اإلاؤؾؿت ٍو إن ؤلانخاحُت جدضص جدٍى

 :  1زالر ؤكؿام هي 

 وهي جخعلم ؤؾاؾا بماًلي :إهخاحيت الخصييع :  -أ

 ؤلانخاحُت ليل عامل على مؿخىي اإلاؤؾؿت.كُاؽ  -

 كُاؽ ؤلانخاحُت ليل مغهؼ مؿئىلُت. -

 كُاؽ مغصوصًت ول عامل وول ماصة ومغصوصًت الُاكت العاملت وآلالت. -

وهي ؤلانخاحُت التي حعىـ ؿعالُت مهالح البُع في اإلاؤؾؿت، وهظا مضي كضعتها إهخاحيت مصالح املبيعاث : -ب

 على جدلُم اإلاغصوصًت اإلاالُت وؤلاكخهاصًت .

 ؾاث وألابدار ، وهظا َغق الخدلُل ؤلاكخهاصيوحعني مضي جُىع مهالح الضعاإهخاحيت مصالح الدراشاث : -ج

والخسُُِ من ؤحل البرنامج ؤلانخاجي اإلاؿُغ من كبل اإلاؤؾؿت ، والغؿع من حج  مبُعاتها وبالخالي جدلم 

 مغصوصًتها اإلاالُت.

                                                           
 ،  40-23، م  2000عبض الغؾٌى وحُه ، ؤلانخاحُت ، مـهىمها ، كُاؾها والعىامل اإلاؤزغة ؿيها ، صاع الُبعت ، بيروث ،   1

 
 ٌ  إحمالي ألانى

جت الهاؿُت لندُا

 الهاؿُت
 ألاعماٌعك  

 تالهاؿُتالندُج عك  ألاعماٌ

 ٌ  إحمالي ألانى
× 

 

= 

 نخاحُتؤلا 

 

 للُمت اإلاًاؿتا

 ؤلاحمالُت(نٌى الثابخت اإلاؿخعملت   ألا  
= 
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  : ملُاؽ ؿعالُت عؤؽ اإلااٌ هى معضٌ صوعان عؤؽ اإلااٌ اإلاؿخسضم ، خُث جىحض خؿاباث الفعاليت

 مخؼيرة على ؤؾاؽ العضص الىبير إلالُاؽ عؤؽ اإلااٌ اإلاؿخعمل والتي هي : 

 الثابخت اإلاخؼيرة. ألانٌى  -

 ألانٌى اليلُت. -

 ألانٌى الثابخت ؤلاحمالُت. -

 وجدؿب بالعالكت الخالُت :

 

 

 

 

إن هظه النؿبت  حعبر عن مضي ؿعالُت إؾخعماٌ عؤؽ اإلااٌ من كبل اإلاؤؾؿت ، هما حعبر عن الكغوٍ التي 

 حؿخعمل الىؾائل في ْلها ، وطلً يمانا لنجاح ؤلانخاج.

 

 

  

 

 

 الناخُت ًـًل إؾخعماٌ ؾغعت صوعان عؤؽ اإلااٌ اإلاؿدثمغ ، ؤي العالكت الخالُت :ػير ؤنه من 

 

 

 

 

 

 خُث ؤن العالكت اإلاؿخسلهت من العالكت الؿابلت وهي : 

 الـعالُت

 

 عك  ألاعماٌ

 ٌ  إحمالي ألانى

= 

 ؾغعت صوعان ألانٌى 

 عك  ألاعماٌ

  ٌ  مجمىع ألانى
= 

 عك  ألاعماٌ

 ألامىاٌ الخانت
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 ومنه جدضًض ؾغعت صوعان عؤؽ اإلااٌ اإلاؿخعمل والظي هى عباعة عن :

 

 

 املطلب الثالث : أهماع املردودًت.

نخُغق إلى ؤنىاع اإلاغصوصًت ، خُث ؤن ليل نىع ؤهمُت الجلل عن ألازغ ، وول هظه ألانىاع حؿاه  في ؿغع  ؾىؾ 

حج  اإلابُعاث وألاعباح وؤلانخاج للمؤؾؿت ، وتهضؾ هظه ألانىاع إلى جدلُم ؤهبر عبذ ممىن والخى  على مضي 

 ؿعالُت اإلاؤؾؿت ، وجخمثل في : 

 املردودًت إلاكخصادًت :  -1

العائض ؤلاكخهاصي الظي ًخمثل في جدلُم الخنمُت ؤلاكخهاصًت  حعخبر بمثابتمفهم  املردودًت إلاكخصادًت : 

ني عامت وجخيىن من :   للمؤؾؿت زانت ، وؤلاكخهاص الَى

 : املردودًت إلاكخصادًت إلاحماليت 

 لإلؾخؼالٌ وؤنٌى اإلاؤؾؿت.هي العالكت بين الـائٌ ؤلاحمالي 

 

 

 

 

 عك  ألاعماٌ

 ألامىاٌ الخانت

 مجمىع ألانٌى  عك  ألاعماٌ

 ألامىاٌ الخانت  مجمىع ألانٌى 
× = 

 معضٌ اإلاضًىنُت. ×ؾغعت صوعان ألانٌى  

 اإلاغصوصًت ؤلاكخهاصًت ؤلاحمالُت 
 لإلؾخؼالٌ الـائٌ ؤلاحمالي

 ٌ  مجمىع ألانى
= 



 جحصين املردودًت املاليت                الفصل الثاوي :                                                                                                               

 

34 

 

ٌؿمذ هظا اإلاؤقغ بمعغؿت كضعة اإلاؤؾؿت على جدلُم ألاعباح ؤلاكخهاصًت وكضعة ؤنىلها على جىؿير ؤو جضعُ  

نت ؤلاؾخؼالٌ نت ؤلاؾخؼالٌ ألنه إحمالي ؿائٌ ؤلاؾخؼالٌ هى ؤنل خؿاب ؿائٌ زٍؼ  . 1زٍؼ

 : املردودًت إلاكخصادًت الصافيت 

ؤلاكخهاصًت ؤو مغصوصًت ؤلاؾخؼالٌ جدمل عؤؽ اإلااٌ ؤلاكخهاصي إلى جضؿم الندُجت املخللت باإلؾخؼالٌ ، اإلاغصوصًت 

 كُاؾين ًمىن جهىعهما الـائٌ ؤلاحمالي لإلؾخؼالٌ وندُجت ؤلاؾخؼالٌ وجدؿب بالعالكت الخالُت :

 

 

 

 

 

 

 

وػالبا ما ًـًل املخللين النؿبت الثانُت في جدضًض اإلاغصوصًت ؤلاكخهاصًت ألنه ًخًمن جإزير جيلـت ؤلاهخالن 

ضؿع هظا ؤلامخُاػ اإلاـاهُمي إلى إحغاء جلُُ  لهظه الخيالُف اإلالُضة بلىاعض حبائُت ومداؾبُت و الخيي  واإلاؤوناث ٍو

ت   . 2ًمىن ؤن جخإزغ بسُاعاث جلضًٍغ

 خُث ؤن :

 

 

 

 

 

 محدداث املردودًت إلاكخصادًت  : 

                                                           
 .384، م  2000مـلح دمحم علل ، ملضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي ، صاع اإلاؿخلبل للنكغ والخىػَع ، الُبعت الثانُت ، عمان ،   1

2Hubert de la bruslerie  , analyse financière  «  information financière , diagnostic et èvaluation , Dunod  ,  4èmeèdition  , paris , 2010 , 

p194. 

 = ًت ؤلاكخهاصًتاإلاغصوص
 ٌؤلاحمالي لإلؾخؼالالـائٌ 

 عؤؽ اإلااٌ ؤلاكخهاصي

 =        اإلاغصوصًت ؤلاكخهاصًت
 ندُجت ؤلاؾخؼالٌ

 عؤؽ اإلااٌ ؤلاكخهاصي

الثابخت الهاؿُت + إخخُاحاث عؤؽ اإلااٌ العامل                            ٌ عؤؽ اإلااٌ ؤلاكخهاصي = ألانى 

 =ألامىاٌ الخانت + الضًىن اإلاالُت.

ت   إخخُاحاث عؤؽ اإلااٌ  ت. -العامل = ألانٌى الجاٍع  الخهىم الجاٍع
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ؤلاكخهاصًت جغجىؼ على عاملين ؤؾاؾين هما : هامل الغبذ   الغبدُت ( ومعضٌ صوعان ألانٌى ، ؿاإلاغصوصًت   

 : 1وحؿخُُع اإلاؤؾؿت ؤن جخدهل على مغصوصًت حُضة إطا جمىنذ من حعُٓ  هظًن العاملين 

 : معدل دوران ألاصمل 

لهض به عضص مغاث حؼُُت اإلابُعاث ألنٌى اإلاؤؾؿت ، ؤو عضص مغاث إؾخسضام ؤنى  ٌ اإلاؤؾؿت في جدلُم ٍو

اإلابُعاث ، ؿهظه النؿبت مؤقغ حُض إلاضي هـاءة اإلاؤؾؿت في إؾخعماٌ ؤنىلها ، ؿيلما إعجـعذ هظه النؿبت صٌ 

 على الىـاءة والعىـ صخُذ.

 : هامش الربح 

خمثل في ملضاع الغبذ اإلاخىلض من ول صًناع من صنانير اإلابُعاث ، الهامل اإلانسـٌ ٌعني إنسـاى ؾعغ البُع ؤ و ٍو

 إعجـاع الخيالُف .

 . املردودًت الخجاريت : 2

ًخ  اإلالاعنت بين الندُجت وعك  ألاعماٌ املخلم   زاعج الًغائب ( وهى الظي ًمثل مؿخىي النكاٍ ، إلاعغؿت إطا 

وانذ اإلاؤؾؿت جدلم ندُجت واؿُت من اإلابُعاث لخؼُُت جيالُـها الثابخت واإلاخؼيرة ،  وحعىـ هظه النؿبت كضعة 

 :  2ا زالر مؤقغاث هي اإلاؤؾؿت على جلضً  اإلانخجاث بيلـت ؤصنى وبؿعغ ؤكل ، وله

 : وصبت الهامش إلاحمالي 

ت وجدؿب من حضٌو خؿاباث النخائج ، وهي مؿخللت عن الؿُاؾت حؿخعمل  بكيل واؾع في اإلاؤؾؿاث الخجاٍع

ت ، وجدؿب بالعالكت الخالُت :  اإلاالُت للمؤؾؿت ، خُث حؿاعض على جلُُ  إؾتراجُجُتها الخجاٍع

 

 

 

 

  شخلالل : وصبت ربحيت إلا 

جلِـ هظه النؿبت كضعة اإلاؤؾؿت في إنكاء الـائٌ خُث ولما وانذ النؿبت يئُلت ولما صلذ على الىيعُت 

 الؿِئت للمؤؾؿت ، وحؿخعمل في اإلاؤؾؿاث الهناعُت ،   وجدؿب بالعالكت الخالُت :

                                                           
 .64حمُل ؤخمض جىؿُم ، ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت ، صاع النهًت العغبُت ، بيروث ، بضون ؾنت النكغ ، م   1

2 Josette peyrard , analyse financière , 8èmeedition , vuibert , paris , 1999 , p 178. 

 نؿبت الهامل ؤلاحمالي 
 بًائع مؿتهلىت –اإلابُعاث 

 الضريبة زاعجرقم األعمال

= 
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  : وصبت الربحيت الصافيت 

ض اإلالاعنت بين اإلاؤؾؿت ومناؿؿيها في نــ اللُاع ،  ٌؿخسضم هظا النىع من النؿب لضي  اإلاؤؾؿاث التي جٍغ

وطلً من ؤحل جدلُم ؤعباح ختى جهبذ لضيها كىة على ملاومت مناؿؿيها وعؾ   ؤلاؾتراجُجُت مؿخلبال ، وجدؿب 

 بالعالكت الخالُت :

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردودًت املاليت :  . امل3

ملُاؽ ًضٌ على مضي كضعة اإلاؤؾؿت على الخهٌى على ؤمىاٌ من  ًمىن إعخباعهاحعريف املردودًت املاليت  : 

غ ؤلانخاج على كاعضة مىؾعت ، وكُاؽ اإلاغصوصًت ًترهؼ ؤؾاؾا على عامل  ؤحل ججضًض حهاػ إنخاج وهظلً جٍُى

مىن إَالق إؾ  اإلاغصوصًت على عاملين ؤؾاؾُين   : 1مغصوصًت اإلابُعاث ومغصوصًت ألانٌى وألامىاٌ الخانت  ٍو

اإلاغصوصًت هي ندُجت من الؿُاؾاث واللغاعاث اإلاخسظة من َغؾ اإلاؤؾؿت ، ومن زاللها ًدبين لها مضي   -1 -3

 اللضعة اإلاالُت اإلاخىؿغة لضي اإلاؤؾؿت.

 معضالث اإلاغصوصًت جىكف لنا عن اإلاعلىماث ، وحعُي لنا ؿىغة واضخت عن الىيعُت اإلاالُت للمؤؾؿت. – 2 - 3

  : معدالث املردودًت املاليت 

مىن جسخلف  اإلاعضالث للمغصوصًت بئزخالؾ الًىابِ التي جخدى  ؿيها خؿب اإلاهُلخاث التي جُلم عليها ٍو

 جلؿُمها إلى :

o : الهاؿُت للمؤؾؿت ، ؤو نافي ألاعباح الظي ًدهل عليها اإلاالُت  ٌعبر عن الـعالُتمفهم  الربح

 اإلاؿاهمىن للاء إؾخسضام ؤو إؾدثماع ؤمىاله .

                                                           
 .15h  ،http:// groups.google.com; ،; 10/05/2019 ; تالخدلُل بىاؾُت النؿب اإلاالُ الضهخىع حالٌ اللدُاني ،   1

 = عبدُت ؤلاؾخؼالٌنؿبت 
 ندُجت ؤلاؾخؼالٌ

بت  عك  ألاعماٌ زاعج الًٍغ

 = نؿبت الغبدُت الهاؿُت

 

 الغبذ الهافي

بت  عك  ألاعماٌ زاعج الًٍغ
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ت  -  للمؤؾؿت.معضٌ اإلاغصوصًت اإلاالُت للمبُعاث ٌعُُنا نٓغة عن اإلاغصوصًت الخجاٍع

 معضٌ اإلاغصوصًت اإلاالُت لألمىاٌ الخانت ٌعُُنا نٓغة عن مغصوصًت ناخب اإلاؤؾؿت. -

 معضٌ اإلاغصوصًت اإلاالُت لألنٌى ٌعُُنا نٓغة عن مغصوصًت وؾائل ؤلانخاج . -

o  ل مفهم  الخدفم الىلدي ٌعخبر اإلاؤقغ الظي ًدى  على كضعة اإلاؤؾؿت في زلم مهاصع الخمٍى

 ألامىاٌ الخانت ، وطلً خؿب اإلاعضالث الخالُت :الضازلُت عن اإلابُعاث و 

 

 

 

 

 

 

  

  

ل الـعالت . وحؿمذ  لنا اإلاعضالث بالخى  على مضي كضعة اإلاؤؾؿت على زلم مهاصع الخمٍى

 ًمىن جلخُو معضالث اإلاغصوصًت في الكيل الخالي :      

 

 

 = مغصوصًت اإلابُعاث 
 الندُجت الهاؿُت

 اإلابُعاث

 مغصوصًت ألامىاٌ الخانت
 الهاؿُتالندُجت 

 ألامىاٌ الخانت
= 

 ٌ  = مغصوصًت إحمالي ألانى
 الندُجتالهاؿُت

 ٌ  مجمىع ألانى

 

 = مغصوصًت اإلابُعاث

 الخضؿم النلضي

 اإلابُعاث
مغصوصًت ألامىاٌ 

 الخانت
= 

 

 الخضؿم النلضي

 ألامىاٌ الخانت

 الخضؿم النلضي
=  ٌ  مغصوصًت إحمالي ألانى

 ٌ  مجمىع ألانى
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 : معدالث املردودًت املاليت. (II-11)الشكل ركم 

 

 

 

  

  

 

 

  

ش ي ، مغحع ؾابم  ، م  :  املصدر  .96إلُاؽ بن ؾاس ي ، ًىؾف اللَغ

  دراشت املردودًت املاليت. املبحث الثاوي : 

غ وجىؾُع اإلاؤؾؿت  إن  اإلاغصوصًت اإلاالُت لِؿذ مجغص هضؾ ؿلِ ، بل هي وؾُلت لخدلُم ؤلاؾتراجُجُت هخٍُى

 مثال، ولها صوع جىمُلي للخـاّ على جىاػن اإلاؤؾؿت وهي ؤؾاؽ لخلُُمها والخعغؾ على نلاٍ اللىة والًعف.

 املردودًت املاليت . املطلب ألاول : مفهم 

ن ؤؾاؾُين وهما : الندُجت اإلاالُت وألامىاٌ اإلاالُت ، إال ؤهها حكمل  للض حعضصث مـاهُ  اإلاغصوصًت ولها على عنهٍغ

ف :  الخانت ، وؿُما ًلي مجمىعت من الخعاٍع

  ٌ اإلاغصوصًت اإلاالُت هي " كضعة اإلاؤؾؿت على جدلُم ؤعباح مغجـعت ، جمنذ اإلاؿاهمين لخمىنه  من حعٍى

ا ندُجت مؿاهمته  في عؤؽ ماٌ اإلاؤؾؿت وطلً في إَاع املخاَغ املخخملت ، التي ًمىن ؤن ًخعغيىا له

 . 1إكخهاص الؿىق " 

  اإلاغصوصًت اإلاالُت هي " عباعة عن العائض اإلاخدلم من ألامىاٌ التي ويعذ في ًض إصاعة الكغهت على قيل

 . 2ؤنٌى مسخلـت ومخنىعت " 

 

                                                           
،  2015كاإلات ،  ؾلُ  مجلخ ، ولُض بكِش ي ، الغكابت الضازلُت وؤزغها على اإلاغصوصًت اإلاالُت في اإلاؤؾؿت ؤلاكخهاصًت  ، مجلت اإلاالُت وألاؾىاق ، حامعت  1

 .10م
 50دمحم ؤمين عيىف  ، مغحع ؾابم ، م  2

ٌ  مغصوصًت ألامىاٌ الخانت مغصوصًت اإلابُعاث  مغصوصًت إحمالي ألانى

 الندُجت الهاؿُت

 اإلابُعاث

 الغبذ

 مؿالخض

 النلضي

 الخضؿم النلضي

 اإلابُعاث

 الندُجت الهاؿُت

 ألامىاٌ الخانت

 الندُجت الهاؿُت

 ٌ  إحمالي ألانى

 الخضؿم النلضي

 ألامىاٌ الخانت

 الخضؿم النلضي

 ٌ  إحمالي ألانى
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  عغؿهاvizzavona  بإهها العالكت اإلاىحىصة بين الندُجت اإلاالُت للضوعة واإلاىاعص الخانت  ـ، وطلً كبل "

 . 1الندُجت الهاؿُت للضوعة بالنؿبت للمىاعص الخانت " 

ف الؿابلت ًمىن اللٌى بإن :   ومن زالٌ الخعاٍع

ص اإلاؤؾؿت اإلاخاخت من ؤحل اإلاغصوصًت اإلاالُت هي عباعة عن الغبذ ؤو العائض الناجج عن ؤلاؾخؼالٌ ألامثل إلاىاع 

ت والنمى واللضعة على ؿغم  حعُٓ  زغوة اإلاالن وحؿضًض مسخلف ؤلالتزاماث والضًىن وجدلُم ؤلاؾخمغاٍع

م جدلُم ؤلاؾخلاللُت اإلاالُت.  الىحىص عن ٍَغ

 املطلب الثاوي : محدداث املردودًت املاليت والعمامل املؤثرة فيها.

 في جدلُم ػاًت اإلاؤؾؿت ولها عىامل جؤزغ ؿُه .للمغصوصًت اإلاالُت مدضصاث حؿاعض   

 : محدداث املردودًت املاليت. الفرع ألاول 

العالكت الؿابلت نؿخُُع ؤن نؿخسغج مدضصاث اإلاغصوصًت اإلاالُت ،ؤال وهي الندُجت وألامىاٌ من زالٌ 

 الخانت .

: هي الـغق بين ألامىاٌ الخانت في بضاًت الؿنت وههاًت الؿنت ، وهي الـغق بين ؤلاًغاصاث  الىديجت -1

 والخيالُف والتي جيىن ممثلت في حضٌو خؿاباث النخائج   كائمت الضزل ( على الكيل الخالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
س ي  ، مغحع ؾابم ، م   1  .56هىاعي ؾَى
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 : حدول حصاباث الىخائج. (II-11)الجدول ركم 

 املبالغ           مالحغت          البيان                                             

 ألاعماٌ .عك  

 ولـت اإلابُعاث.

 هامش الربح الصافي.

 منخجاث ؤزغي عملُاجُت.

ت.  الخيالُف الخجاٍع

ت.  ألاعباء ؤلاصاٍع

 أعباء أخرى عملياجيت.

 الىديجت العملياجيت.

 خؿب الُبُعت.جلضً  جـانُل ألاعباء 

   مهاٍعف اإلاؿخسضمين ، الخسههاث ، ؤلاقتراواث(.

 منخجاث مالُت.

 ألاعباء اإلاالُت.

 الىديجت العادًت كبل الضرائب.

 الًغائب الىاحبت على النخائج العاصًت.

 الًغائب اإلاؤحلت على الًغائب العاصًت   الخؼيراث(.

 الىديجت الصافيت لألوشطت العادًت.

 ت.ألاعباء ػير العاصً

 اإلانخىحاث الؼير عاصًت.

 الىديجت الصافيت للصىت املاليت.

 خهت الكغواث اإلاىيىعت مىيع اإلاعاصلت في النخائج الهاؿُت.

 الندُجت الهاؿُت للمجمىع اإلاضمج.

 منها خهت طوي اإلاضمج.

 خهت املجمع.

 

 

  

لُت  26اللغاع اإلاؤعر في : املصدر وكىاعض ؾيرها ،   مضونت الخؿاباث، ًدضص كىاعض الخلُُ  واملخاؾبت ومدخىي الىكىؾ اإلاالُت وعغيها وهظا  2008حٍى

ت ، عك   ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ  .31، م  2009،  19الجٍغ

 ألاممال الخاصت :  -2
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 : 1نٌى على الخهىم وحكملفي اإلايزانُت ، خُث عغؿناها على ؤهها ؿائٌ ألا جٓهغ 

 ؿمى ؤًًا خؿاب اإلاؿخؼل وهى مجمىع اإلابالؽ اإلاىيىعت بهـت صائمت جدذ الصادر : رأس املال َو

جهغؾ اإلاؤؾؿت وجيىن على قيل مؿاهماث نلضًت او ماصًت ، هما جمثل اللُمت ؤلاؾمُت ألؾه  الكغهت 

 ؤو خههها.

 : به.وهى عؤؽ الؼير مؿخعان رأس املال اللير املطلمب 

 العالواث وإلاحخياطاث : 

ٌسجل ؿُه عنُض ألاعباح والخؿائغ ػير اإلالُضة في الندُجت والناججت عن جلُُ  بعٌ  :فارق الخلييم  -

 عنانغ اإلايزانُت بلُمتها الخلُلُت   ألانٌى الثابخت اإلاالُت(.

وهي عباعة عن ؤعباح مسههت بكيل  :إلاحخياطاث ) اللاهمهيت ، اللاهمهيت ألاشاشيت ، العادًت (  -

 صائ  للمؤؾؿت.

 : ٌسجل ؿُه ؿىائٌ اللُمت إلعاصة الخلُُ  اإلالخّى في ألانٌى الثابخت التي جيىن فارق إعادة الخلييم

 مىيىع إعاصة جلُُ .

 : ٌؿخعمل في الخؿاباث املجمعت ؿلِ  وهى الـاعق اإلالخّى عنضما جيىن اللُمت ؤلاحمالُت فارق املعادلت

م اإلاعاصلت ؤعلى من ؾعغ الكغاء.للؿنض  اث اإلالىمت عن ٍَغ

 .الىديجت الصافيت 

 : سجل ؿيها ؤزاع حؼُير الُغق الترحيل مً حدًد وهى حؼء من الندُجت الخانت بالجمعُت العامت ، َو

 املخاؾبُت وجصخُذ ألازُاء.

 الفرع الثاوي: العمامل املؤثرة في املردودًت املاليت.

 اإلاغصوصًت اإلاالُت وهي والخالي :هنالً عىامل جؤزغ على 

 . إرجفاع الخكاليف :1

 : 2ٌعىص إعجـاع الخيالُف إلى إعجـاع ول من الخيالُف الثابخت واإلاخؼيرة واألحي 

 : الخيالُف اإلاخؼيرة على ؤهها الخيالُف التي جخؼير مع حؼير حج  النكاٍ حعغؾ إرجفاع الخكاليف املخليرة

 وبنــ النؿبت .

 التي جؤزغ على الخيالُف اإلاخؼيرة ماًلي : ومن ؤه  ألاؾباب

 إعجـاع ألاحىع. -

اصة ؤؾعاع اإلاىاص اإلاؿخعملت في صوع ؤلانخاج. -  ٍػ

                                                           
لُت  26اللغاع اإلاؤعر في   1 ضة  2008حٍى ، ًدضص كىاعض الخلُُ  واملخاؾبت ومدخىي الىكىؾ اإلاالُت وعغيها وهظا مضونت الخؿاباث وكىاعض ؾيرها ، الجٍغ

ت ، عك    .33، م  2009،  19الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ
 .104،  م   1986ًت العغبُت ،بيروثعلي الكٍغف ، إكخهاصًاث ؤلاصاعة " منهج إجساط اللغاعاث" ، صاع النه  2
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 : على ؤهها الخيالُف التي جخدملها قغهت الخإمين بهغؾ النٓغ على حج  حعغؾ إرجفاع الخكاليف الثابخت

ؤلانخاج التي جبلى مبالؼها زابخت صون حؼير ، عػما الخؼيراث الخانلت في حج  ؤلانخاج إال ؤن الخيالُف 

 : 1الثابخت جبلى على خالها خُث ؤن ألاؾباب التي جؤصي إلى إعجـاع الخيالُف هي 

 وهظا ًدخاج إلى جيالُف هبيرة.الكغهت الخؼير في نكاٍ  -

اصة الًغائب. -  ٍػ

اصة الـىائض على اللغوى. -  ٍػ

 . ضعف ركم ألاعمال :2

ًخإزغ عك  ألاعماٌ بخؼير حج  اإلابُعاث وؾعغ البُع ، ؿئطا إنسـٌ حج  اإلابُعاث وؾعغ البُع ًؤصي إلى 

 إنسـاى عك  ألاعماٌ هماًلي :

 : إنسـاى حج  اإلابُعاث ماًلي : التي جؤصي إلى ألاؾباب إهخفاض حجم املبيعاث 

 حج  الُلب على اإلابُعاث لعضم جىاؿغ الجىصة وعضم مىاؿلت الؿعغ. إنسـاى -

 إندكاع الخضماث اإلاناؿؿت ؤو البضًلت في ؾىق ؾىق الخإمين. -

 إعجـاع جيالُف اإلاىاص ألاولُت. -

 : من ؤه  ألاؾباب ماًلي :إهخفاض الصعر 

 إعجـاع اإلاناؿؿت في الؿىق. -

 الخضماث اإلاعغويت في الؿىق بىمُاث هبيرة.إندكاع  -

  :ل ؤنٌى الكغهت  ومن ألاؾباب منها :بطئ دوران ألاصمل إلاكخصادًت  اإلالهىص منها هى ؿترة جدٍى

 إؾدثماعاث ضخمت ػير مؿخؼلت ، ؤي عباعة عن ؤمىاٌ مجمضة. وحىص -

م. -  وحىص همُاث هبيرة من اإلانخجاث في املخاػن لؿبب ما مثل ؾىء الدؿٍى

 جدهُل الضًىن. نعىبت -

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ؼ ، ؤلاكخهاص ؤلاصاعي " مضزل همي" ، مىخبت ؤلاقعاع للنكغ والخىػَع ، عمان ،   1  .63،64، م  1997ؾمير دمحم عبض العٍؼ
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 : العمامل املؤثرة في املردودًت املاليت. (II-12)شكل ركم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف ، مغحع ؾابم ، م  املصدر  .104: من إعضاص الُالبت إعخماصا على علي الكٍغ

 آلياث الخحكم في املردودًت املاليت. املطلب الثالث : 

 : 1عؤًنا ؤن اإلاغصوصًت جخدضص بالعالكاث الخالُت من زالٌ ما ؾبم 

 صعحت ؤلاؾخضانت. ×اإلاغصوصًت اإلاالُت = اإلاغصوصًت ؤلاكخهاصًت        

 : آلياث الخحكم في املردودًت إلاكخصادًت.الفرع ألاول 

اإلاؤؾؿت من الخدى  بـعالُت في مغصوصًتها ؤلاكخهاصًت ًجب عليها بمغاكبت مدضصاتها والخدى  ؿيها ليي جخمىن 

 وطلً من زالٌ :

 آلياث الخحكم في هامش الىديجت : –أ 

على اإلاؤؾؿت جدلُم ؤعلى مؿخىي إلاعضٌ الهامل الهافي لإلؾخؼالٌ ، وطلً من زالٌ جىؾُع النكاٍ وجسـٌُ 

ل. خ  طلً على اإلاؿخىي اللهير واإلاخىؾِ والٍُى  الخيالُف إلى ؤكص ى صعحت ممىنت ٍو

 : ؤلانخاج واإلابُعاث على اإلاضي اللهير  جلىم اإلاؤؾؿت بخىؾُع حج  في هظه الخالتعلى املدى اللصير

وطلً من زالٌ الخسُُِ الجُض وإجباع الؿُاؾاث الناجخت والعمل على جىؿير مسخلف مخُلباث عملُت 

ؤلانخاج لخـاصي ؤلازخالالث التي حؿبب في حعُُل جنـُظ مسُُاث عملُت ؤلانخاج والعمل على اإلاغاكبت 

                                                           
س ي ، مغحع ؾابم ، م  1  .58، 57هىاعي  ؾَى

 اإلاالُت العىامل اإلاؤزغة في اإلاغصوصًت

 يعف عك  ألاعماٌ  إعجـاع الخيالُف 

 إعجـاع

 الخيالُف

 اإلاخؼيرة 

 إعجـاع

 الخيالُف

 الثابخت

 إنسـاى

 حج 

 اإلابُعاث

 إنسـاى

 الؿعغ 

 

 بُئ

 صوعان

 ألانٌى 
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لُم الجىصة اإلاُلىبت للمنخجاث واللُام بخسـٌُ جيالُف اإلاؿخمغة إلانع التهاون وؤلاهماٌ من ؤحل جد

 البُع وعؿع ألاؾعاع إلى ؤكص ى الخضوص اإلاعلىلت واإلامىنت .

  : ل زانت على املدى املخمشط والطميل ًجب ؤن ًنهب إهخمام اإلاؤؾؿت على اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى

 في البدث عن جدلُم نمى مخجانـ ألنكُتها اإلابرمجت وطلً من زالٌ :

جُا عن ألانكُت طاث  العمل  - على جىحُه ؤلاؾدثماعاث إلى ألانكُت ألاهثر عبدُت والخسلي جضٍع

غ اللضعاث ؤلانخاحُت وؤلاؾخؼالٌ ألامثل للمىاعص اإلاخاخت وؤلاهخمام  اإلاغصوصًت والعمل على جٍُى

 بالبدث العلمي إلاؿاًغة مخُلباث وؤطواق اإلاؿتهلىين وجدلُم عػباته  خؿب عياه  .

نضعج هظا إجباع ؾ - ُاؾت الخىؾُع الخاعجي ، بدُث ًمىن إلاؤؾؿاث ؤزغي ؤن ججعلها جابعت لها ٍو

العمل في إَاع الخيامل وؤلاصماج ألاؿلي ؤي الخىؾُع الجؼغافي لألنكُت ؤو طلً في إَاع الخيامل ؤو 

ؿت ؤلاصماج العمىصي ؤي الخىؾُع ندى ألانكُت ألامامُت ؤو الخلـُت للنكاٍ الغئِس ي واإلاالي للمؤؾ

، وعملُت الخىؾُع الخاعجي تهضؾ إلى جدلُم ؤكص ى عبذ ممىن ولِـ الهضؾ هى الهُمنت والؿلُت 

 ألن حج  اإلاؤؾؿاث وعملُت الخىؾُع الٌعبر عن مضي كضعة اإلاؤؾؿت على جدلُم مغصوصًت حُضة.

 آلياث الخحكم في حجم ألاعمال : -ب

ل وطلً من زالٌ جىؾُع صوعان عنانغ ألانٌى لًمان الدؿُير ا إلاالي الجُض على اإلاضي اللهير واإلاخىؾِ والٍُى

 وطلً ًخلخو ؿُماًلي :

 : وؤلاؾخعماٌ الجُض ألنٌى اإلاؤؾؿت ًدلم لها نخائج حُضة ، وفي  إن ؤلاؾخؼالٌعلى املدى اللصير

خين وحىص ؤنٌى عاَلت وػير مؿخؼلت ًنخج عنها زؿاعة جخدملها اإلاؤؾؿت ، ؤما بالنؿبت 

جيىن صائما مدـٓت كضع ؤلاميان وطلً خؿب ما جخُلبه صوعة  للمسؼوناث من الًغوعي ؤن

ؤلاؾخؼالٌ ؤهثر ، هما ًجب على مهلخت البُع العمل على جدلُم ؤعلى مؿخىي ممىن لغك  ألاعماٌ 

اث اإلامىنت للمسؼوناث ؤما بالنؿبت لخلىق اإلاؤؾؿت على ػبائنها على ؤلاصاعة  بىاؾُت ؤصنى اإلاؿخٍى

مل على جدضًض الؼبائن الغئِؿُين وألاهثر وؿاءا وإختراما آلحل وبالًبِ مهلخت اإلابُعاث الع

 الدؿضًض وزانت الدؿضًض الـىعي .

 : ل ألانٌى الثابخت إلى ؾُىلت زانت على جُبُم على املدى املخمشط والطميل جترهؼ عملُت جدٍى

ل الظاحي للمؤؾؿ ؼ َاكت الخمٍى ت ، هما ؤلاهخالواث   وإَـاء اإلاهاٍعف ؤلاعضاصًت( ، من ؤحل حعٍؼ

جب على اإلاؤؾؿت الخسلو من ألانٌى  بت ، ٍو حعمل على جللُو وعاء ألاعباء الخايعت للًٍغ

م بُعها وججضًضها هظلً.  العاَلت والؼير اللاصعة  على جدلُم نخائج حُضة وطلً عن ٍَغ

 الفرع الثاوي  : آلياث الخحكم في درحت إلاشخداهت .

جعل ؤزغ ؤلاؾخضانت إًجابُا على  على اإلاؤؾؿت ؤن جلجإ إلى ؤلاؾخضانت بالكيل الظي ًدلم لها الخىاػن اإلاالي ٍو

مغصوصًتها اإلاالُت ، وهظا ًخُلب جدلُم مغصوصًت إكخهاصًت كاصعة على حؼُُت اللغوى وؿىائضها وعلى اإلاؤؾؿت 
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ى اللغوى اإلاُلىبت بكغوٍ معلىلت بضون لِؿذ واكعت في إزخناق ليي جدهل علؤن جيىن في مغهؼ مالي حُض و 

 ُُغة من َغؾ اإلالغى وطلً للخـاّ على إؾخلاللُتها اإلاالُت.ؾ

 ماث املحاشبي واملردودًت املاليت.هغا  املعلم  : العالكت بين املبحث الثالث 

ٌؿعى نٓام اإلاعلىماث املخاؾبي إلى جلضً  معلىماث حُضة طاث ؤهمُت ومالئمت إلاؿخسضميها زانت ؤلاصاعة             

 دؿين مغصوصًتها  اإلاالُت وجدلُم ؤهضاؿها والخـاّ على ويعُتها اإلاالُت.التي حؿخؼلها من ؤحل ج

 دور اللمائم املاليت في جحصين املردودًت املاليت.املطلب ألاول : 

 بما ؤن اللىائ  اإلاالُت من مسغحاث نٓام اإلاعلىماث املخاؾبي وبالخالي لها صوع في جدؿين اإلاغصوصًت اإلاالُت.

 اللمائم املاليت.الفرع ألاول : مفهم  

الىؾُلت ألاؾاؾُت لإلبالغ اإلاالي عن اإلاؤؾؿت ، خُث ًنٓغ للمعلىماث املخاؾبُت الىاعصة ؿيها حعخبر اللىائ  اإلاالُت 

مىن هظلً الخعغؾ على الخؼيراث في  بإهها جلخبـ من اإلاغهؼ اإلاالي للمؤؾؿت ، وؤصائها اإلاالي وجضؿلاتها النلضًت ، ٍو

لىُت ، خُث ؤهها جمثل نخائج النكاٍ في اإلاؤؾؿت زالٌ ؿترة ػمنُت معُنت ، ؤو بعباعة ؤزغي اإلاغهؼ اإلاالي وخلىق اإلا

هي ملخو همي للعملُاث وألاخضار اإلاالُت وجإزيرها على ؤنٌى وإلتزاماث اإلاؤؾؿت وخلىق ملىُتها ، وحعخبر ؤصاة 

 مهمت في جدؿين اإلاغصوصًت اإلاالُت.

ـها على ؤهها " مجمىعت من   مىن حعٍغ الىزائم املخاؾبُت التي حؿمذ بئعُاء نىعة ناصكت عن الىيعُت اإلاالُت  ٍو

ش ػلم الخؿاباث وطلً من زالٌ اإلايزانُت ، وجىيُذ الىـاءة في ألاصاء من زالٌ خؿاباث النخائج  للمؤؾؿت في جاٍع

نت  ،وطلً من ؤحل جلبُت إخخُ نت من زالٌ حضٌو حؼيراث الخٍؼ احاث ول ، وجدضًض الخؼيراث في ويعُت الخٍؼ

 . 1اإلاؿخعملين لهظه اإلاعلىماث عنض إجساطه  لللغاعاث ؤلاكخهاصًت  " 

 الفرع الثاوي :مصخخدمم اللمائم املاليت.

 :  2مؿخسضمى اللىائ  اإلاالُت في مؿخسضمين صازلُين وزاعحُين ًخمثل 

 أوال : املصخخدممن الداخليين .

غاؾ التي ًخهل عملها جخًمن    بئصاعة ؤنكُت اإلانكإة وإؾخسضام مىاعصها ؤلاكخهاصًت هظه املجمىعت واؿت ألَا

ت ومنه  :  والبكٍغ

 .ماليى اإلانكإة 

 .إصاعة اإلانكإة 

                                                           
1 Robert  obert  , pratique des normes IAS/IFRS , DUNOD , paris , 2002 , p54. 

 زًُغ ، بؿىغة ، خامضي نىح ، اللىائ  اإلاالُت وصوعها في إجساط اللغاعاث اإلاالُت ، مظهغة جسغج لنُل قهاصة اإلااحؿخير في العلىم املخاؾبت ، حامعت دمحم  2
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 .العاملىن في اإلانكإة 

 :املصخخدممن الخارحيين.ثاهيا 

 جلؿُ  اإلاؿخسضمىن الخاعحُين إلى نىعين :ًمىن 

غاؾ الخالُت : الـئاث طاث اإلاهالح اإلاالُت اإلاباقغة في اإلانكإة وجخًمنالىمع ألاول :  ألَا

 : إلجساط اللغاعاث بكإن قغاء ؤو بُع ألاؾه  ومضي كضعة اإلانكإة على املصدثمرون الحاليمن واملتركبمن

 جدلُم ألاعباح.

  : البنىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت املخخلـت وخاملى ؾنضاث الضًن.امللرضمن الحاليمن واملتركبمن 

 : ُـي ومؿخىي اإلاعِش ي.الخإهض من الىيع اإلاالي الجُض العاملمن  لخدلُم ألامن الْى

 : خلىق العماٌ وجدؿين ْغوؾ عمله .الىلاباث العماليت 

 ـئاث طاث اإلاهالح اإلاالُت الؼير مباقغة وجخًمن :الالىمع الثاوي :

 : مثل صائغة الًغائب ، صائغة ؤلاخهاء........إلخ.الدوائر والصلطاث الحكمميت 

 : عاث اللًائُت.لخل ؤمىع اإلاناػ الصلطاث اللضائيت 

 : وجلضً  ؤلاؾدثماعاث. إلحغاء الخدلُالث املحللمن املاليمن والمشطاء 

  : اث الجىصة املصتهلكمن والعمالء لخإهض من كضعة اإلانكإة على ؤلاؾخمغاع والخـاّ على مؿخٍى

 وألاؾعاع اإلاناؾبت.

  : غه.املخططمن إلاكخصادًمن  لخدلُل النكاٍ ؤلاكخهاصي والخنبؤ بخٍُى

 الثاوي : املعلمماث التي ًحخاحها مصخخدمم اللمائم املاليت .املطلب 

 :  1ؾِخ  عغى ونىعُت اإلاعلىماث خؿب مؿخسضمى اللىائ  اإلاالُت ماًلي

  : جب جدخاج املصدثمرون الحاليمن واملتركبمن هظه الـئت إلى معلىماث عضًضة  جسضم ؤهضاؿها ٍو

 جىؿغها في اللىائ  اإلاالُت وهي :

ن في قغاء ؤو بُع ؤؾه  اإلاؤؾؿت من زالٌ صعاؾت عبدُت الؿه  ، التي معلىماث حؿاعض  - اإلاؿدثمٍغ

 حؿاوي الندُجت ؤو الغبذ اللابل للخىػَع ملؿمت على عضص ؤؾه  اإلاؤؾؿت .

ن في جدضًض مؿخىي جىػَع ألاعباح اإلاايُت ، الخالُت واإلاؿخلبلُت ، وؤي  - معلىماث حؿاعض اإلاؿدثمٍغ

خُث ؤلاؾخلغاع النؿبي في ؤؾعاع ألاؾه  ًؤصي إلى نلو املخاَغة  حؼُير في ؤؾعاع ؤؾه  اإلاؤؾؿت

 من َغؾ اإلاؿاهمين وؤلاكباٌ على قغاء ؤؾه  اإلاؤؾؿت.

                                                           
 .50.....48، م  2010دمحم بىجين ، املخاؾبت اإلاالُت ومعاًير املخاؾبت الضولُت ، نـداث الؼعكاء ، الجؼائغ ،   1
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ن في جلُُ  هـاءة إصاعة اإلاؤؾؿت بضعاؾت العالكت بين عؤؽ اإلااٌ والغبذ  - معلىماث حؿاعض اإلاؿدثمٍغ

 املخلم.

ن في جلُُ  ؾُىلت اإلاؤؾؿت و  - مؿخلبلها ، وجلُُ  ؾه  اإلاؤؾؿت باإلالاعنت معلىماث حؿاعض اإلاؿدثمٍغ

 مع ؤؾه  اإلاؤؾؿاث الازغي.

  : جدخاج هظه الـئت في اإلاؤؾؿت ماًلي :املمعفمن 

ُـي في اإلاؤؾؿت ، وهظا ماٌشجعمعلىماث جخعلم  - اصة ؤلانخاحُت ندُجت إخؿاؾه   باألمان الْى على ٍػ

 بئؾخلغاع ألاوياع.

ُـي في  - اإلاؿخلبل ، ؤي الخضابير وؤلاحغاءاث التي جلىم بها ؤلاصاعة معلىماث مخعللت بمضي ألامان الْى

 من ؤحل جدؿين ْغوؾ العمل.

اصة ألاحىع ، مياؿأث  - ُـُت من ٍػ ـين بخدؿين ؤوياعه  الْى ؼ مُالب اإلاْى معلىماث حؿاعض في حعٍؼ

 وول ماًخعلم بخدـيز العماٌ.

 : حؿاعض في صعاؾت ويعُت اإلاؤؾؿت جدخاج هظه الـئت إلى معلىماث املمردون والدائىمن الخجاريمن

 إججاه  ؾخيىن عمُال حُضا ، ؤي جيىن كاصعة على حؿضًض صًىهها والىؿاء بئلتزاماتها ما إطا وانذ وجلضًغ

 صائنيها.

 : جدخاج هظه الـئت إلى :العمالء 

 في الخنبؤ بىيع اإلاؤؾؿت اإلاؿخلبلي ونىعُت منخجاتها واملخاؿٓت على إؾخلغاعها.معلىماث حؿاعض  -

بمىاعُض  ع في عملُت إنخاج الؿلع وؤلالتزامىماث جـُض في الخعغؾ على كضعة اإلاؤؾؿت في ؤلاؾخمغامعل -

 ؤلاؾخالم اإلاخـم علُه .

 : جدخاج هظه الـئت إلى :امللرضمن 

معلىماث جـُض في جلُُ  كضعة اإلاؤؾؿت اإلالتريت على الىؿاء بئلتزاماتها وجىؿير النلضًت الالػمت في  -

 ؿىائض .الىكذ املخضص ملابل 

معلىماث لخلضًغ عضم ججاوػ اإلاؤؾؿت لبعٌ املخضصاث مثل نؿب الضًىن للؼير إلى خلىق اإلالىُت  -

 والتي ًمىن خؿابها من زالٌ اإلايزانُت في حانب الخهىم.

 : جدخاج هظه في الـئت إلى : الحكممت 

ن الكغواث ، معلىماث حؿاعض في الخإهض من مضي إلتزام اإلاؤؾؿت باللىانين طاث العالكت ب : كانى  -

 كانىن الًغائب.

غ الًغائب املخخلـت على اإلاؤؾؿت من زالٌ   - مهلخت الًغائب جدخاج إلى معلىماث حؿاعض في جلٍغ

 جلضً  اإلايزانُت ، خؿاباث النخائج......

مىن   في الجضٌو اإلاالي : جلخُو ؤه  ؤلاخخُاحاثٍو
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 : إحخياحاث مصخخدمي اللمائم املاليت مً معلمماث. (II-12)الجدول ركم 

 حاحتهم للمعلمماث                       املصخعملمن      

 كُاؽ مؿخىي الخُغ واإلاغصوصًت . .اإلاؿدثمغون 

 كُاؽ مؿخىي ؤلاؾخلغاع واإلاغصوصًت. ممثلى العماٌ.

 إؾترحاع مبالؽ اللغوى وؿىائضها. كُاؽ إخخماٌ اإلالغيىن .

 كُاؽ مؿخىي إخخماٌ كبٌ اإلابالؽ اإلاؿخدلت عنض إؾخدلاكها. وصائنىن آزغون مىعصون 

ت اإلاؤؾؿت. ػبائن.  كُاؽ مضي إؾخمغاٍع

 معغؿت هُـُت جىػَع اإلاىاعص وإخترام إلؼامُت نكغ اإلاعلىماث. الضولت.

 .50دمحم بىجين ، مغحع ؾابم ، م :   املصدر
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 خالصت : 

حعبر  اإلاغصوصًت اإلاالُت عن مضي هـاءة نكاٍ اإلاؤؾؿت ؤلاكخهاصًت ومضي كضعتها على زلم ندُجت إًجابُت      

ندُجت الؿنت اإلاالُت( جيىن على كضع ؤهمُت اإلاىاعص اإلاالُت   ألامىاٌ الخانت ( التي ؤؾخعملذ بؼغى الخهٌى عليها 

 وكُامها ًيىن من زالٌ اإلالاعنت بين الندُجت واإلاىاعصزالٌ ؿترة معُنت ، ػالبا ما جيىن ؾنت مالُت واخضة ، 

كخهاصًت   ؤي هامل الندُجت ؤما املخضصاث ألاؾاؾُت للمغصوصًت اإلاالُت ؿُمىن خهغها في اإلاغصوصًت ؤلا           

ألاعماٌ في آن واخض ( وصعحت اإلاضًىنُت ، بدُث جخُلب عملُت مغاكبت جُىعها وجىحيهها ندى ؤمثل  وحج 

ل اث اإلامىنت ؤن ًخ  الخدى  حُضا في جُىع هاجه املخضصاث على اإلاضي اللهير واإلاخىؾِ والٍُى  .اإلاؿخٍى
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 جمهيذ :

ؤلاكخصاد لِشمل مفاهُم كدًدة وكمُلت ، جىحهىا لخخصص كظم اإلاالُت واملحاطبت الري ًلىم للد جؼىز      

ً بُم وخلم فظاء  ً بُاهاث كً مخخلف كملُاث اإلاإطظت بشيل مالي ملخمد مً ئهخاج ئطتهالن جىشَم جخٍص بخدٍو

ل ئكخصادي ٌظمذ باطخمساز اليشاغ  ، وبالخالي فهى كلم ًخخصس الجاهب املحاطبي لليشاػاث كلى اإلادي الؼٍى

 اإلاإطظت هما ًسفم ذلً بالىزاةم واإلاظدىداث ختى جيىن ذاث مسحلُت خلُلُت في خالت ئخخجىا اللىدة ئليها.

الشغل ئخترها مإطظت ئكخصادًت ئهخاحُت اإلاؼاخً الىبري للـهسة إلهجاش التربص فيها ، وذلً إلهدشاف  كالم 

وحللم ؤلاهرماج في حماكت اللمل مً خالٌ ؤلاخخيان اإلاظخمس داخل اإلاإطظت مً طير ومللىماجُت وؤلاػالق كلى 

ت في ميان اللمل ، واطخخدام بلع ألادواث والخلىُاث واإلامازطاث في الىاكم ، هما يهدف هرا  اإلاىدظباث الىـٍس

م اإلاظخلبلُت وىهه طسوزي لؼلبت التربص ئلى جددًد أدق ؤلاخخبازاث ، والؼمىخاث  وبداً ت الخفىير في اإلاشاَز

ت مً خالٌ التربص  م ملازفي في الىـٍس الخخصصاث اإلاهىُت ، ويهدف  هرلً ئلى ئهدظاب خبرة أولُت جمهد ػٍس

 الري كمذ به كلى مظخىي اإلاؼاخً الىبري للـهسة.

 طىدىاٌو في هرا الفصل زالر مباخث:       

ئلى جلدًم اللام للمإطظت اإلاؼاخً الىبري للـهسة وفي اإلابدث الثاوي طىلىم بلسض اإلابدث ألاٌو الري طيخؼسق 

هـام اإلاللىماث اإلاظخخدم في مإطظت اإلاؼاخً الىبري أما اإلابدث الثالث طُيىن خٌى جدظين اإلاسدودًت اإلاالُت 

 وفم هـام اإلاللىماث املحاطبي.
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 .مؤضطت مخيجي جقذًم: املبدث ألاول 

م مخُجي للصىاكت الغراةُت بمظخغاهم مً أهبر اإلاإطظاث في مجاٌ جخصصها كلى اإلاظخىي الىػني ٌلخبر مجم     

لي ، ًخميز وشاػها بؼابم ئهخاجي ججازي جخصصذ في صىاكت اإلاىاد الغراةُت بمخخلف أهىاكها ومشخلاتها  وؤلافٍس

لاٌ ، خُث جخمخم هره اإلاىاد بالىى  كُت والجىدة كلى مظخىي اإلالاًِع كلى زأطها الدكُم والظمُد والىخالت وطيًر

 .isoاللاإلاُت 

 .ول : حيز م مؤضطت مخيجي ووتها ااملطلب ألا 

التي جمثل الُىم  كؼبا مً ألاكؼاب الهامت   LES GRANDS MOULIN DE DAHRAاإلاؼاخً الىبري للـهسة      

ت الخابلت إلاخُجي التي جم ئدماحها مم اإلاؼاخً فسوق  3وجظم   « METIDJI HOLDING »للصىاكت الغراةُت الجصاةٍس

ىت COUSCOUSفي فسق الؼلام الىبري وجخمثل  لاٌ  FARINEوالفٍس  .  MENUT’Sو طيًر

 الفزع ألاول : جار خ اليتهة.

طىىاث ، اإلاىاػم الىبري إلاىؼلت الـهسة  01مىر ؿهىز ئكخصاد الظىق في الجصاةس ، وهىان اهثر مً أوشأث 

 .2112وبدأث في ئشخغالها في فُفسي  جأطظذ مً ػسف زةِع اللام " مخُجي "

  ص بىجفلُلت بفخذ اإلاإطظت . 2112مازض  03في  جفظل زةِع الجمهىزٍت كبد اللٍص

  اإلاؼاخً الىبري للـهسة حشغل كدد هام مً الُد اللاملت اإلاخخصصت ذاث الخبرة الىاطلت وملسفت

 مخلدزة في اإلاُدان .

  م اإلاظير اإلاخلدد اإلاهام ًخميز باكخدازه و  دًىامُىُت.الفٍس

  ًئلى أن  2114كامال في  051ئلى  2112كامال في  85ئن كدد اللماٌ كد شهد ئزجفاكا خُث ئزجفم م

 .كامال في الىكذ الحالي ، وهرا ماٌظاهم في ئهخفاض ملدٌ البؼالت بمدًىدىا 447وصل ئلى 

 اث الصىاكت هرا املجمم الطخم ًخمخم بلدزة كالُت مم جيلفت ئهخاج جىافظُت مً أهم وأهبر مجمل

 الغراةُت للبالد.

 الفزع الثاوي : حيز م املؤضطت.

التي جمثل مً أهم ألاكؼاب الهامت للصىاكت الغراةُت  SPAاإلاؼاخً الىبري للـهسة هي شسهت ذاث أطهم 

لي الخابلت " إلاخُجي خظين مىصىز" ًخمسهص مىكم  ت وهي أهبر اإلاإطظاث كلى اإلاظخىي الىػني وؤلافٍس الجصاةٍس

م زكم الشسهت ف في اإلاىؼلت  00ي مظخغاهم وبالخددًد في صالمىدز باللسب مً الظىت الحدًدًت ملابل الؼٍس

 ومً بين هره اإلاؼاخً الىبري للـهسة هجد : 2م 5511الصىاكُت وهي حشغل مظاخت جلدز ب 

 .مؼاخً مظخغاهم 

 .مؼاخً طُم 

 .الىوالت اإلاغازبُت 
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 .مؼاخً مغىُت 

 اضت ا.الثاوي: أهذاف املؤضطت وضياملطلب 

  مً خالٌ هرا اإلاؼلب طىلسض أهداف اإلاإطظت وطُاطتها املخخلفت.

 الفزع ألاول : أهذاف املؤضطت.

 جخمثل أهداف مؼاخً الىبري للـهسة فُماًلي :  

  اد في مجاٌ جخصصها ومىاحهت  اإلاىافظت التي جخلسض ئليها.طمان مىكم الٍس

 كخصاد الىػني.جلبُت خاحاث الظىق الىػىُت واللمل كلى جدكُم جىمُت ؤلا 

 .الدخٌى ئلى ألاطىاق اللاإلاُت 

 .ؤلاطخغالٌ ألامثل ملخخلف اإلاىازد وخاصت اإلاىزد البشسي 

 .ؤلاهخمام باللىصس البشسي والحفاؾ كلُه وجدظين ؿسوف كمله 

 .الحفاؾ كلى مظخىي مىخفع مً ئطتراد اإلاىاد ألاولُت 

 ُت.جخفُع الخيالُف مً أحل الخىصل ئلى جدلُم اإلايزة الخىافظ 

 .ئزطاء اللمالء والحفاؾ كليهم وهظب زلتهم وطمان وفائهم 

  الحفاؾ كلى شهادةؤلاًصو وشٍادة الخدىم في اإلالاًِع الجىدة ، والظعي للحصٌى كلى شهادة هـام

 ". ISO 14400 : 2004ئدازة البِئت ؤلاًصو " 

ألاخسي الطُما بلد ئن هره ألاهداف حللذ اإلاإطظت جىدس ي أهمُت بالغت باليظبت للمإطظاث الىػىُت 

ص  9110: 2111خصىلها كلى شهادة ؤلاًصو " " التي حلخبر شسغ الدخٌى لؤلطىاق اللاإلاُت ، وهرا جإهلها لخلٍص

 كدزتها و مياهتها الخىافظُت في الظىق الىػىُت.

 الفزع الثاوي : ضياضاث املؤضطت.

ج   مىً جىطُدها في  حلخمد مإطظت اإلاؼاخً الىبري للـهسة كدة طُاطاث وهي طُاطاث اإلاٍص لي ٍو الدظٍى

 الجدٌو الخالي :

 

 

 

 

 



 دراضت خالت مجمع مخيجي مطخغاهم                                                                                                      الفصل الثالث : 

 

53 

 

 ضياضت املش ج الدطو قي. (:III-01)الجذول رقم 

 عىاصز املش ج املش ج الدطو قي 

 

 

 املىخج       

 ألاوتطت التي قامذ املؤضطت ب ا الخىويع في املىخجاث :

 .ذ  دكُم البظيٍى

 .الدكُم السفُم 

 .الظمُد السفُم الخشين 

  فُم الدكُم.الظمُد الس 

 .  الظمُد اللادي الصىف ألاٌو

 .الظمُد اللادي 

 .ًالىخالت زواطب اإلاؼاخ 

 هدف اإلاإطظت :

  مً اإلابُلاث.جدلُم وظبت كالُت 

  ًالبُم لخجاز الجملت واإلاىشكين اإلالخمدًً والصباة

 بظلس مخخلف.

 .ًخم خظم كىد شساء همُت هبيرة مً اإلاىخجاث 

 .ؤلاكالن الخلفصي 

  ٍت.الالفخاث ؤلاشهاز 

 .شبياث ألاهترهذ 

 .اإلالصلاث 

م :  شبىت جىشَم في مىاػم مخخلفت مً الىػً كً ػٍس

 .ًًمىشكين ملخمد 

 .ججاز الجملت 

 .ًالصباة 

 .ت  اإلاساهص الخجاٍز

 .ججاز الخجصةت 
 

 

 الطيز     

 

 

 

 

 

 

 الترو ج      

 

 

 

 

 

 

 الخوسيع        

 .اةم اإلاإطظتمً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى وز: املصذر

لي مخيامل ًدخىي كلى ول كىاصس الخدليل :  ج حظٍى مً خالٌ الجدٌو ًدبين لىا أن اإلاإطظت لديها مٍص

م في مىخجاتها. م الخىَى ت لخدلُم أهداف اإلاإطظت كً ػٍس  الظسوٍز

 حلخمد اإلاإطظت في خظاب الظلس كلى كدة خؼىاث :

 ير .مداولت ئطترحاق وافت الخيالُف بىىكيها الثابذ واإلاخغ -

ً الدوزة ؤلا -  كخصادًت للمإطظت.مداولت حني بلع ألازباح لخدٍس
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 أطلاز مخلازبت مم أطلاز اإلاىافظين. -

 املطلب الثالث : الهيكل الخىظيمي ملجمع مخيجي .

 ئن الهُيل الخىـُمي للمإطظت هى وصف ملجمىكت مً هُاول اإلاإطظت التي جخمثل في مخخلف أػساف ؤلادازة.
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 الهيكل الخىظيمي ملجمع مخيجي. (:III-01)التكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت للإطظتاملصذر   .: اإلاصلحت الخجاٍز

 املذًز ت اليامت 

مصلحت 

 اللبىز 

مصلحت 
 اإلاىاشكاث

ألاماهت 
 اللامت

م.ؤلاكالم 

آلالي 

 والبرمجت

ؤلاهخجىمُتم.

اج ومساكبت 

 الىىكُت

جىمُت   م.

ؤلاهخاج 

ومساكبت 

 الىىكُت

 

جدلُل 

 املخبر

مظئٌى 

 املخبر 

مهىدض 

السبدُت 

وؤلاكالم 

 آلالي

 ميلف

 دزاطاث الب

 اللاهىهُت

حظُير 

 ىكُت الى

مظاكد 

 الدظُير

 املخبرة

ت  مدًٍس

 اللامت

ت  مدًٍس

 شساء

 م.ألاولُت

ت  مدًٍس

 الىـافت

ت  مدًٍس

 الخجهيز

ت  مدًٍس

 اإلاىازد

ت  البشٍس

ت  مدًٍس

 ؤلاطخغالٌ

ت  مدًٍس

 الخجازة و

م  الدظٍى
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 شزح الهيكل الخىظيمي :

 .مصلحت كل قطم في املؤضطت 

 املذًز ت اليامت : .1

 .جددًد الغاًاث 

  اث ؤلاطتر  اجُجُت اللامت.أخد اإلاباٍز

 .وطم الىطاةل اإلاادًت كُد الخىؿُف 

 .ًؤلاطخماق ئلى زأي الصباة 

  ت.حشجُم  جىمُت شسهت ججاٍز

 .ت في الظىق  جأمين اإلاىافظت الخجاٍز

 .وطم هُيل حظُير الىىكُت 

 .ٌس باطخمساز مإهالث اللما  جؼٍى

 .ت ت الىطلُت اإلاادًت للمىازد البشٍس  حظٍى

 .أماهت طس ؤلادازة وصىنها 

 د. جصيُف  اإلالفاث والبًر

 .الخيظُم واإلاساكبت لليشاػاث ؤلادازة 

 رئيظ املخبر : .2

   : ًخمثل دوزه في مساكبت اإلاىاد ألاولُت وؤلاهخاج ختى النهاًت.املخبري 

   : دوزه ًخمثل في مساكبت اإلاادة ألاولُت.امليخمذ 

 : ث.ًخمثل دوزهفي جىطُم وجلدًم وجدبم ؤلاجفاكُا املصلحت القاهوهيت واليالقاث 

 .مخابلت مساكبت الصفلاث في اإلاُدان اللاهىوي 

 .ًجمثُل اإلاإطظت مم مصالح ألام 

 .دزاطت وبدث وجلدًم ؤلاكتراخاث والحلٌى في اإلاإطظت 

 .الظهس كلى ئخترام ألاكظام ماكبل الخمهين 

 .ؤلاهخمام باللىاكد والخللُماث للدظُير ألاشماث وئطخغالٌ وكساءة وجسجِب الصحف 

  اإلاإطظت.الحفاؾ كلى كلىد 

 مطؤول حطيير الىوعيت : .3

  : دوز حظُير الىىكُت وجىطُلها.املهماث اليامت 

  : اث ، والؼسق في الدظُير الخغُير ، املهمت الخاصت ئطدشازة ومظاكدة ومساكبت ألاولٍى

لت ( وصىال ئلى هخاةج مثالُت.  وئطخلماٌ الىطاةل الىاحلت ) الىىكُت ، الىطُلت والؼٍس

 دوزها شساء مىاد أولُت وجصوٍد اإلاؼاخً باإلاادة ألاولُت.ألاوليت : إضخقبال شزاء املواد  .4

 مهمتها دزاطت مً الىاخُت ألامىُت و الصُاهت.إدارة ألامً والىظافت :  .5
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 دوزه مساكبت كمل كماٌ الصُاهت.رئيظ خذمت ألامً والصياهت :  .6

م.الجىاح الخخطيطي :  .7  دوزه حظُير مجمل أحىدت اإلاإطظت وكالكتها مم الدظٍى

 جيلُف هلل اإلاىاد اإلاصىلت وألاولُت ملخخلف اللؼاكاث املجملت.دوزه رئيظ مصلحت الىقل :  .8

 دوزها شساء آلاالث الىهسباةُت ، اإلاُياهُىُت ، كؼاق الغُاز.إدارة التزو ذ والتزاء :  .9

 دوزه شساء مادة أولُت الالشمت للمإطظت للمىاصفاثرئيظ مصلحت التزو ذ وحطيير املخاسن واملتتري :  .10

 مثالُت زمً ومدة.

زةِع مصلحت حظُير اللماٌ ودوزه جدبم الىطلُت في املجاٌ اإلانهي إدارة حطيير املوارد البتز ت :  .11

 وؤلاحخماعي.

 . ٌلُت وكاهىهُت اإلاؼبلت لللما  وطلُت آلُاث حشَس

 .ٌجدبم ومظً ًىمي لحسهت اللما 

 .طبؽ ملفاث اللامل واإلاىؿفين 

 وجلدًس اإلاظابلاث.جؼبُم اللسازاث في مجاٌ ئطخخدام جي ً  ٍى

 ٌلخلدًس مإهالث اللما ً  جلدًم مللىماث ئخصاةُت مخلللت باطخخدام الخيٍى

 إدارة الدطو ق ) إلاضخغالل ( : .12

 .)مصلحت حظُير املخاشن ومهمت زةِع خدمتها إلطخلباٌ اإلاادة ألاولُت ) اللمذ اللين والصلب 

  لها ئلىجخص  وخداث ئهخاج. ٍنها في ؿسوف حُدة زم جدٍى

 ِع مصلحت وهُلين كلى ميزان اللُاض.زة 

 .كماٌ في املخصن 

 هى جىـُم اللمل في مجاٌ الؼىازب. دوز زةِظهامصلحت الطوارئ :   .13

 حفاؾ كلى طير الحظً ملجمىكت أحهصة ؤلاهخاج.ال 

 .اللماٌ ، الخلداد اللمالي ً  الظهس كلى جيٍى

 لىهسباةُت.دوز زةِع مصلحتها ًخمثل في طمان خظً ألاحهصة امصلحت الكهزباء :  .14

 ًخمثل دوزه في جأػير وجلدًم بمشازهت مم ئدازة ؤلاطخغالٌ.حىاح إلاهخاج :  .15

 .ل اللمذ الصلب ئلى اللمذ اللين  ػسق جدٍى

 ."اإلاىاد ألاولُت " ألاهُاض " و " بؼاكاث الخُىغ 

 .ت لآلالث بالشساهت مم مصلحت الؼىازب  جلدًم وبسمجت الصُاهت الشهٍس

 .الدظُير الُىمي للمهام 

  وحظُير اإلاؼدىت.الس ً  بؽ بين اإلاظإولين املخبًر

 .مساكبت حظُير ؤلاهخاج 

 .الظهس كلى الىىكُت اإلاىاد ألاولُت واإلاىخىج 

 ئن ؤلادازة تهخم باللالكاث بين اإلامىهين والصباةً.إدارة الدطو ق والخجارة :   .16

 .ئًصاٌ اإلاىخىج 
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 .جدبم الخللُماث 

  خف هىكُت اإلاادة أو خلل في اإلاىخىج كبل جىصُل مساكبت جىصُل ؤلاشازة ئلى اإلامٌى ألي خلل مال

 اإلاىخىج.

 .جلدًم بؼاكت الؼلب مً اإلامىهين وئطخالم اإلابُلاث 

 داةسة اإلاالُت واإلايزاهُت وداةسة املحاطبت ، وجىلظم ئلى :جخيىن مً ملاليت واملحاضبت : إدارة ا .17

  :ت ومساكبت الخيالُف وهي جخيىن ئكداد اإلايزاهُت الخلدًٍسلت كً هي اإلاصلحت اإلاظإو مصلحت امليزاهيت

 مً زةِع اإلاصلحت و زةِع فسق اإلايزاهُت.

  : هي اإلاظإولت كً ول اللملُاث اإلاالُت ومساكبت خسهت ألامىاٌ ) الىفلاث ،  مصلحت املاليت

 ؤلاًساداث.(

  : تهخم داةسة املحاطبت بمخابلت اإلاصاٍزف واإلادخالث واملخسحاث باإلزباث املحاطبي دائزة املحاضبت 

 .لخخامُتلدسجُل اللملُاث الُىمُت وهرا ؤلاشساف كلى اللملُاث الجسد ئلى غاًت ئنهاء اإلايزاهُت ا

 : هيكل مذًز ت املاليت واملحاضبت. (III-02التكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت للمإطظتاملصذر    : اإلاصلحت الخجاٍز

 مذًز ت املاليت واملحاضبت

 داةسة اإلايزاهُت واملحاطبت داةسة اإلايزاهُت

 صلحت املحاطبت م مصلحت اإلاالُت 

 مصلحت مداطبت الخيالُف مصلحت اإلايزاهُت 
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 .لثاوي :  هظام امليلوماث املطخخذم في مجمع مخيجياملبدث ا

وشاغ مإطظت اإلاؼاخً الىبري للـهسة كلى هـم للمللىماث حظاكد اللاملين فيها لللُام بىؿاةفهم ًترهص 

 ومهامهم ، وهرا اإلابدث خصص للسض هـام اإلاللىماث املحاطبي اإلاظخخدم داخل اإلاإطظت.

 اإلاإطظت.داخل   SAPوكد جخصصىا في دزاطت هـام   

 .SAPاملطلب ألاول : هظام 

" وهى هـام وامل ًلىم بتزوٍد system , application et productsهى ئخخصاز ليلمت "  SAPبسهامج الظاب 

اإلايشاة أو الشسهت بدلٌى كملُت حاهصة ليي حظخؼُم مً خاللها أن تهُيل وجسبؽ ول أكظام اإلايشأة في هـام واخد 

ت او جلىُت ٌغىًُ كً ئطخخدام الىزق وا لىـم الخللُدًت ألاخسي خُث بامياهً أن جلىم بأي كملُت مالُت أو ئداٍز

 وأهذ حالع في حهاشن بدون برٌ أي حهد آخس مثل الخىكُم أو اإلاىافلت كلى مظدىد ما.

م ،   ل ، ؤلاهخاج ، ؤلامداد ، الدظٍى  هما هى هـام ًخم فُه زبؽ الىؿاةف املخخلفت للشسهت ) املحاطبت ، الخمٍى

ً كمُل. ت حظدىد ئلى جيٍى ت ، الجىدة ، الصُاهت ....ئلخ( باطخخدام هـام مللىماث مسهٍص  اإلاىازد البشٍس

ا ومخماطيا.    خُث وفس هرا الىـام اللمل بظهىلت ، ئذ أهه ٌلخبر هـاما كٍى

 والشيل اإلاىالي ًىضح مُادًً جؼبُم البرهامج.

 .SAPظام : ميادًً جطبيق ه (III- 03التكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلاإطظت : مً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى وزاةم املصذر

  

 بساهامج

Système sap 

 اإلابُلاث

Ventes 

 املحاطبت

comptabilité 

ىاث  الخمٍى

approvisionnem

e 

 املخصن 

Magasin 

 الىلل

transport 

 الجىدة

qualité 

 ؤلاهخاج

Production 

ت  اإلاىازد البشٍس

RH 
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 .SAPاملطلب الثاوي : دليل جطبيق هظام 

 .SAP. الذخول إلى بزهامج 1     

 .SAP( : هافذة الذخول إلى III–04) التكل رقم 

 

 .SAPدلُل جؼبُم بسهامج ملصذر : ا

 جفخذ هره الىافرة للدخٌى ئلى البرهامج.

  مخصفذ ألاهترهذ.هفخذ 

  هىلس كلىconnexion  زمpersonnalise  .جفخذ لىا هافرة أخسي 
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 .SAP: دلُل بسهامج  املصذر

 : SAPهلىم بادخاٌ ئطم اإلاظخخدم زم السكم الظسي للمظخخدم جـهس لىا هافرة البرهامج  -

 

 

  .SAP: دلُل بسهامج صذر امل



 دراضت خالت مجمع مخيجي مطخغاهم                                                                                                      الفصل الثالث : 

 

62 

 

 .SAP. الخزوج مً بزهامج 2

 

 .SAP: دلُل بسهامج  املصذر

  هدبم الخؼىاث الخالُت : 

 جـهس لىا هافرة :   fin des sessionزم   systémeهىلس كلى   -

 .SAP: دلُل بسهامج  املصذر
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 ال" مً أحل البلاء.هىلس كلى " ولم " مً أحل الخسوج مً البرهامج أو "  -

 .SAPاملطلب الثالث : مذخالث ومخزحاث هظام 

 مخطط عمليت التزاء ( : II - 5التكل رقم : ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 : مً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى وزاةم اإلاإطظت.املصذر 

 . طزق إعذاد وصل الطلب :1

 وفم اإلاساخل الخالُت :SAPفي هـام    BON DE COMMANDE ًخم ئكداد وصل الؼلب

 .créer commande d’achatالىلس كلى  -

 الؼلب 

 املخصن 

 الخجهيز

حدٌو ملازهت اللسوض 

 وجسجُبها

 وصل الؼلب

 اإلاىزد

 الدظلُم

 املحاطبت

 اإلاىزدًً ػلب اللسض

وصل ؤلاطخالم+ 

 الفاجىزة

 فاجىزة الشيلُت
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 .SAP: دلُل بسهامج  املصذر

اث. جـهس   لىا هافرة التي ًخم فيها حسجُل اإلالؼُاث الخاصت بالتزوٍد اإلاشتًر

 

 .SAP: دلُل بسهامج  املصذر

:                             خظب الشيل الخالي ًخم ػباكت وصل الؼلب الخاص باإلاىزد وبلد ئدخاٌ اإلاللىماث ئلى الىـام   
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 مً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى وزاةم اإلاإطظت.املصذر : 

 :SAP. طزق حسجيل فاجورة شزاء في هظام 2

 

 .SAP: دلُل بسهامج  املصذر
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 يلوماث املحاضبي.جدطين املزدودًت املاليت وفق هظام املاملبدث الثالث : 

طيخؼسق في هرا اإلابدث ئلى جدظين مسدودًت اإلاإطظت وذلً بلسض اللىاةم اإلاالُت لها ، ودوز هـام اإلاللىماث 

 مً خالٌ زالر مؼالب .وذلً املحاطبي في جدظين اإلاسدودًت اإلاالُت، 

 .ملؤضطت مخيجي القوائم املاليت عزض املطلب ألاول : 

 اإلايزاهُت وخظاباث الىخاةج وهي والخالي :طظت ًلىم هـام اإلاللىماث املحاطبي باكداد إلالسفت الىطلُت اإلاالُت للمإ 

 2015/2016امليزاهيت الخخاميت ملؤضطت مخيجي لطىتي  إعذاد الفزع ألاول :     

 : حاهب ألاصول 

 حاهب ألاصول . –: ميزاهيت   (III-02)الجذول رقم 

 

 ألاصول 

 

 القيمت إلاحماليت

إلاهخالكاث 

املؤوهاث وخطائز و 

 القيمت

القيمت املحاضبيت 

الصافيت 

31/12/2016 

القيمت املحاضبيت 

الصافيت 

31/12/2015 

 أصول غير حار ت

 الخثبُخاث الغير ملىىٍت 

 الخثبُخاث اللُيُت 

 الخثبُخاث كُد ؤلاهجاش 

 الخثبُخاث اإلاالُت 

الظىداث اإلاىطىكت  -

 مىطم اإلالادلت

اإلاظاهماث ألاخسي  -

ت والحظاباث الداةى

 ملحلت اإلالحلت

 ختالحظاباث ألاخسي اإلاثب -

اللسوض وألاصٌى اإلاالُت  -

ت  غير الجاٍز

-  ٌ بت مإحلت ألاصى  طٍس

 

2320603154299 
6397353691269 

324157976292 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

3700351240 

 

4492933253 

 

3687104265 

3319810715213 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

_ 

 

_ 

 

2307926141234 

3187550985266 

324157976292 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

3700351240 

 

4492933253 

 

2307926141234 

3363919652236 

4087910294 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

3238741240 

 

4961888281 

 5694223223585 5737740286586 3313488719568 9051229006554 مجموع ألاصول الغير حار ت

 أصول حار ت

 ت  مخصوهاث حاٍز

 الحظاباث الداةىت 

 الصباةً -

ت ألاخ -  سي ألاصٌى الجاٍز

  وماشبههاالخىؿُفاث 

 البىً -

 الصىدوق  -

 

0589153408219 

 

770327504267 

3735711830269 

 

054053069238 

038969223 

 

 

05064111211 

 

9713278271 

_ 

 

_ 

_ 

 

 

0573889408219 

 

760624235297 

3735711830269 

 

054053069238 

038969223 

 

 

851904575217 

 

719694630245 

3694950671286 

 

055240620273 

061011211 
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 00724716282 31439702238 _ 31439702238 الخىؿُفاث ألاخسي  -

 5422687305593 6255946336574 24867278570 6280813615544 مجموع ألاصول الجار ت

 11116910529578 11993686623560 3338355998538 15332042621598 مجموع ألاصول 

 .ماد كلى الىزاةم اإلالدمت مً ػسف اإلاإطظتمً ئكداد الؼالبت باإلكخ: املصذر

 : حاهب الخصوم 

 حاهب الخصوم. –:امليزاهيت   (III-03)الجذول رقم 

 

 الخصوم

 

 

 31/12/2016املبالغ الصافيت 

 

 31/12/2015املبالغ الصافيت 

 رؤوص ألاموال الخاصت

 زأطماٌ الصادز 

 زأطماٌ الغير مظخلان به 

 اللالواث 

 ئخخُاػاث 

  ئخخُاػاث أخسي 

 فىازق ئكادة الخلُُم 

 فازق اإلالادلت 

  زؤوض أمىاٌ أخسي 

 الترخُل مً حدًد 

 الىدُجت الصافُت 

 

4378311111211 

61111211 

_ 

6737676721292 

808802828234 

249081447289 

_ 

_ 

_ 

297813768208 

 

4378311111211 

61111211 

_ 

62315538238 

722461361202 

249081447289 

_ 

_ 

_ 

(43513698231) 

 5368802648509 5811533765533 ألاموال الخاصت رؤوصمجموع 

 خصوم غير حار ت

 اللسوض والدًىن اإلاالُت 

 الظساةب اإلاإحلت واإلاسصىد لها 

  ت أخسي  دًىن غير حاٍز

 اإلاإوهاث واإلاىخجاث اإلادزحت طلفا 

 

360431869299 

00411111211 

0056640268269 

_ 

 

360266503251 

_ 

0061585995296 

_ 

 1521852509546 1529472138568 مجموع الخصوم غير الجار ت

 خصوم حار ت

 اإلاىزدون والحظاباث اإلالحلت 

 الظساةب 

  الدًىن ألاخسي 

 خش ىت الخصوم

 

0256686626290 

53331840249 

038016747227 

3252556503592 

 

780113985248 

4292390250 

986245022243 

2454713872581 

 4226255372523 4652680719559 تمجموع الخصوم الجار 

 11116910529578 11993686623560 مجموع الخصوم

 .مً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى الىزاةم اإلالدمت مً ػسف اإلاإطظتاملصذر : 

 .2015/2016الفزع الثاوي : إعذاد حذول خطاباث الىخائج ملؤضطت مخيجي لطىتي 
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 ج خطب الطبييت.: حذول خطاباث الىخائ(III-04)الجذول رقم 

 

 البيان

 

31/12/2016 

 

 

31/12/2015 

 

 ٌزكم ألاكما 

 حغير املخصون 

 ؤلاهخاج اإلاثبذ 

  ؤلاهخاج املخصن 

3436994614273 

060951054299 

_ 

_ 

3035449502206 

(23479366208) 

_ 

_ 

 3111970145598 3598944759572 . إهخاج الذورة1   

 اث مظتهلىت  مشتًر

  الخدماث الخازحُت ألاخسي 

2487247375234 

 

2344401588287 

419685018223 

 2754095697510 2911264779599 . إضت الكاث الذورة    2                    

 357874448588 687679979573 (2-1). القيمت املضافت لإلضخغالل3                    

 ف اإلاظخخدمين  مصاٍز

 الظساةب والسطىم والدظدًداث اإلامازلت 

045057016260 

32491209210 

050238678282 

26626219228 

 180009560578 510032654511 . الفائض إلاحمالي لإلضخغالل4                    

 ٌمىخجاث أخسي لئلطخغال 

 ٌأكباء أخسي لئلطخغال 

 واإلاإوهاث وخظاةس  مخصصاث ؤلاهخالواث

 اللُمت

 ؤلاطخغالٌ كً خظاةس اللُمت ئطترحاق 

011697162203 

039147217219 

098383999254 

 

_ 

045938506243 

245278501270 

083037718262 

 

_ 

 (102468142512) 273298509561 . هديجت إلاضخغالل5                    

 اإلاىخجاث اإلاالُت 

 ألاكباء اإلاالُت 

210471953277 

076965695221 

208148731267 

059184286285 

 58964443582 24505258557 اليت. الىديجت امل6                   

 (43503698530) 297803768518 (6+5) . الىديجت اليادًت قبل الضزائب 7                   

 بت اإلاظخدلت كلى الىدُجت اللادًت  الظٍس

 بت اإلاإحلت كلى الىدُجت اللادًت  الظٍس

_ 

_ 

_ 

_ 

 3475957393508 3901112775562 مجموع إلاًزاداث ألاوتطت اليادًت 

 3519461091538 3603309007544 مجموع ألاعباء لألوتطت اليادًت 

 (43503698530) 297803768518 . الىديجت الصافيت لألوتطت اليادًت8                    

 )اللىاصس الغير اللادًت) ئًساداث 

 )اللىاصس الغير اللادًت ) ألاكباء 

_ 

_ 

_ 

_ 

 _ _ اليادًت                         . الىديجت الغير 9                     

 (43503698530) 297803768518 . الىديجت الصافيت للطىت املاليت                          10                     

 مً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى الىزاةم اإلالدمت مً ػسف اإلاإطظت.املصذر : 

 ؤضطت مخيجي.املطلب الثاوي : جدليل القوائم املاليت مل
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 بلد كسض اللىاةم اإلاالُت إلاإطظت مخُجي طىف هلىم بخدلُلها ماًلي :    

 الفزع ألاول : إلافصاح في امليزاهيت اليامت ملؤضطت مخيجي.

 . امليزاهيت ) ألاصول ( بيذ خطاب اليطب املئو ت والفزوقاث :1

 بيذ خطاب اليطب املئو ت والفزوقاث.: امليزاهيت ) ألاصول (  (III- 05)الجذول رقم 

 

 صول ألا 

 القيمت املحاضبيت

 الصافيت

31/12/2016 

القيمت املحاضبيت 

 الصافيت

31/12/2015 

 

 الفزق 

 

 اليطب املئو ت

 غير حار ت أصول 

 الخثبُخاث الغير ملىىٍت 

 الخثبُخاث اللُيُت 

 الخثبُخاث كُد ؤلاهجاش 

 الخثبُخاث اإلاالُت 

اإلاىطىكت مىطم الظىداث  -

 اإلالادلت

اإلاظاهماث ألاخسي والحظاباث  -

 الداةىت اإلاثبخت 

اللسوض وألاصٌى اإلاالُت غير  -

ت  الجاٍز

-  ٌ بت مإحلت ألاصى  طٍس

 

2307926141234 

3187550985266 

324157976292 

 

_ 

 

_ 

 

3700351240 

 

4492933253 

 

2307926141234 

3363919652236 

4087910294 

 

_ 

 

_ 

 

3238741240 

 

4961888281 

 

1 

(27635766627) 

309871174298 

 

_ 

 

_ 

 

472601 

 

(467955227) 

 

1% 

9-% 

99% 

 

_ 

 

_ 

 

03% 

 

01% 

 %1 43517063501 5694223223585 5737740286586 مجموع ألاصول الغير حار ت

 أصول حار ت

 ت  مخصوهاث حاٍز

 الحظاباث الداةىت 

 الصباةً -

ت ألاخسي  -  ألاصٌى الجاٍز

 الخىؿُفاث وماشبهها 

 البىً -

 الصىدوق  -

 ىؿُفاث ألاخسي الخ -

 

0573889408219 

 

760624235297 

3735711830269 

 

054053068238 

038969223 

31439702238 

 

851904575217 

 

719694630245 

3694950671286 

 

055240620273 

061011211 

00724716282 

 

722974843212 

 

50929614252 

41749061283 

 

(0188452235) 

(20031277) 

08705115256 

 

46%  

 

7 %  

0%  

 

0% -  

05% - 

60% 

 %13 833259030581 5422687305593 6255946336574 مجموع  ألاصول الجار ت

 %7 876776093582 11116910529578 11993686623560 مجموع ألاصول 

 مً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى الىزاةم اإلالدمت مً ػسف اإلاإطظت.املصذر : 

 :الخدليل 

ساث كلى اإلابالغ اإلاىحىدة واآلحي : مً خالٌ ميزاهُت مإطظت   مخُجي ) حاهب ألاصٌى ( هالخف جبًر
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  واهذ  2105دج ملازهت مم طىت  00993686523261بلُمت  2106خُث بلغذ مجمىق ألاصٌى لظىت

ادة بلُمت 00006901529278بلُمت  ادة بيظبت 876776193283دج، أي هىان ٍش دج وبالخاليي ٍش

ادة في ألا ، 7% ت للمإطظت.وهرا زاحم ئلى ٍش ت والغير حاٍز  صٌى الجاٍز

  ت في طىت  2105دج ملازهت مم طىت  5737741286286أصبدذ بلُمت  2106أما ألاصٌى الغير حاٍز

ادة بلُمت ،دج 5694223223285التي واهذ جلدز ب  دج وشٍادة وظبُت 43507163210أي هىالً ٍش

ادة في كُمت الخثبُخاث ،% 0بلُمت   .وهرا زاحم ئلى ٍش

  ادة بلُمت فُما أي  ،%99دج وشٍادة بيظبت 309871174298ًخص جثبُخاث كُد ؤلاهجاش هىالً ٍش

 .2105ملازهت مم طىت 2106ئهجاشاتها طىت أن اإلاإطظت كامذ بسفم 

  ادة في طىت ت هىالً ٍش دج ملازهت مم طىت 6255946336274ب  2106أما باليظبت لؤلصٌى الجاٍز

ادة،دج 5422687315293بلُمت  2105 ادة جسحم ئلى ئزجفاق في  %03بيظبت  أي ٍش وهره الٍص

دج وشٍادة 50929614252دج وشٍادة في جدصُالث الصباةً بلُمت 722974843212املخصوهاث بلُمت 

وبالخالي فان اإلاإطظت في خالت حُدة وجدلم أزباح  ،دج08705115256في الخىؿُفاث ألاخسي بلُمت 

 .2106و 2105خالٌ طىتي 

 م( بيذ خطاب اليطب املئو ت والفزوقاث :. امليزاهيت ) الخصو 2
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 : امليزاهيت ) الخصوم( بيذ خطاب اليطب املئو ت والفزوقاث (III-06)الجذول رقم : 

 

 الخصوم

 

املبالغ الصافيت 

31/12/2016 

 

املبالغ الصافيت 

31/12/2015 

 

 الفزق 

 

 اليطبت املئو ت

 رؤوص ألاموال الخاصت

 ادززأض اإلااٌ الص 

 زأطماٌ الغير مظخلان به 

 اللالواث 

 ئخخُاػاث 

  ئخخُاػاث أخسي 

 فىازق ئكادة الخلُُم 

 فازق اإلالادلت 

  زؤوض أمىاٌ أخسي 

 الترخُل مً حدًد 

  الىدُجت الصافُت 

 

4378311111211 

61111211 

_ 

6737676721292 

808802828234 

249081447289 

_ 

_ 

_ 

297813768208 

 

4378311111211 

61111211 

_ 

62315538238 

722461361202 

249081447289 

_ 

_ 

_ 

(43513698231) 

 

1 

1 

_ 

6675370082254 

96352468222 

1 

_ 

_ 

_ 

340317466248 

 

1%  

1%  

_ 

99%  

02%  

1%  

_ 

_ 

_ 

005%  

  %8 442731117524 5368802648509 5811533765533 مجموع رؤوص ألاموال الخاصت 

 خصوم غير حار ت

 ُتاللسوض والدًىن اإلاال 

 الظساةب اإلاإحلت واإلاسصىد لها 

  ت أخسي  دًىن غير حاٍز

 واإلاىخجاث اإلادزحت  اإلاإوهاث 

 

360431869299 

00411111211 

0056640268269 

_ 

 

360266503251 

_ 

0061585995296 

_ 

 

064356249 

00411111211 

(3944727227) 

_ 

 

1%  

011%  

1-% 

_ 

  %0 7619629522 1521852509546 1529472138568 مجموع الخصوم غير الجار ت

 خصوم حار ت 

 والحظاباث اإلالحلت إلاىزدون ا 

 الظساةب 

  الدًىن ألاخسي 

 خش ىت الخصوم 

 

0256686626290 

53331840249 

038016747227 

3252556503592 

 

780113985248 

4292390250 

986245022243 

2454713872581 

 

475682640243 

0138449298 

(848038375206) 

797842631511 

 

38% 

2% 

-614 

2% 

  %9 426425347536 4226255372523 4652680719559 مجموع الخصوم الجار ت

  %7 876776093582 11116910529578 11993686623560 مجموع الخصوم 

 : مً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى الىزاةم اإلالدمت مً ػسف اإلاإطظت. املصذر

 :الخدليل 

ساث كلى اإلابالغ اإلاىحىدة ماًلي : مإطظت مخُجيمً خالٌ ميزاهُت     ) حاهب الخصىم( كدمىا جبًر

  وان  2105دج ملازهت مم طىت 5800533765233ب  2106فُما ًخص مجمىق زؤوض ألامىاٌ كدز طىت

ادة كدزث ب ،دج 5368812648219 ت ب 442730007224أي هىالً ٍش وهرا زاحم  ، %8دج ووظبت مئٍى

ادة في الىدُجت الصافُت ب ت ب 340317466248لُمت ئلى الٍص  . % 005دج  ووظبت مئٍى
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  ت هىالً ئزجفاق باليظبت لظىت دج ملازهت مم 0529472038268كدز ب  2106أما الخصىم الغير حاٍز

ادة كدزث ب  ،دج 0520852519246التي واهذ جلدز ب  2105طىت  دج 7609629222أي هىالً ٍش

ت ب  أصبدذ ب  2106باليظبت لظىت  ي الظساةب، وهرا ٌلني أن هىالً ئزجفاق ف  % 1ووظبت مئٍى

ت فهي  00411111211   %011دج ملازهت مم الظىت الظابلت التي واهذ كُمتها ملغاة  ،أما وظبتها اإلائٍى

ادة في اللسوض اإلاالُت بلُمت   دج .064356249وهرلً ٍش

  ت فيان مجمىكها طىت ىت دج ملازهت مم الظ4652681709259ملدز ب  2106أما الخصىم الجاٍز

ادة بلُمت 4226255372223الظابلت وان بلُمت  دج ووظبتهما كدزث 426425347236دج، أي  هىالً ٍش

ادة   % 9ب  دج وئزجفاق 475682640243زاحلت ئلى ئزجفاق في اإلاىزدون بلُمت  ، وهرا ٌلني أهه هىالً ٍش

ىت بلُمت ف  دج 797842630200ي الخٍص

 الىخائج ملؤضطت مخيجيإلافصاح في حذول خطاباث   الفزع الثاوي : 

 هماًلي :2106-2105هلىم بخدلُل وملازهت حدٌو خظاباث الىخاةج خالٌ طىتيطىف           

 : حذول خطاباث الىخائذ ملؤضطت مخيجي . (III-07)الجذول رقم : 

 

 البيان

 

 

31/12/2016 

 

31/12/2015 

 

 الفزق 

 

 اليطبت املئو ت

 ٌزكم ألاكما 

 حغير املخصون 

  اإلاثبذؤلاهخاج 

  ؤلاهخاج املخصن 

3436994614273 

060951054299 

_ 

_ 

3035449502206 

(23479366208) 

_ 

_ 

310545192257 

085429520207 

_ 

_ 

9% 

004% 

_ 

_ 

 %14 486974613574 3111970145598 3598944759572 إهخاج الذورة .1

 اث مظتهلىت  مشتًر

  الخدماث الخازحُت ألاخسي 

2487247375234 

424107414265 

2344401588287 

419685018223 

042836786247 

04332296242 

6% 

3% 

 %5 157169082589 2754095697510 2911264779599 إضت الكاث الذورة .2

 %48 329805530585 357874448588 687679979573 القيمت املضافت لإلضخغالل .3

 ف اإلاظخخدمين  مصاٍز

  الظساةب والسطىم و

 الدظدًداث اإلامازلت

045057016260 

32491209210 

050238678282 

26626219228 

(6180572220) 

5864119273 

4-% 

08% 

 %65 330023093533 180009560578 510032654511 الفائض إلاحمالي لإلضخغالل .4

 ٌمىخجاث أخسي لئلطخغال 

 ٌأكباء أخسي لئلطخغال 

 مخصصاث ؤلاهخالواث 

 واإلاإوهاث وخظاةس اللُمت

 ؤلاطخغالٌ كً  ئطترحاق

 مت خظاةس اللُ

011697162203 

039147217219 

098383999254 

 

_ 

045938506243 

245278501270 

083037718262 

 

_ 

(4524045423) 

(016230313262) 

05246291292 

 

_ 

45-%  

76-%  

8% 

 

_ 
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 %137 375766651573 (102468142512) 273298509561 هديجت إلاضخغالل .5

 اإلاىخجاث اإلاالُت 

 ألاكباء اإلاالُت 

210471953277 

076965695221 

208148731267 

059184286285 

(0657777629) 

07880418235 

8-% 

01% 

 % -141 (34459185525) 58964443582 24505258557 الىديجت املاليت .6

الىديجت اليادًت قبل  .7

 الضزائب

297803768518 (43503698530) 341307466548 115% 

  بت اإلاظخدلت كلى الظٍس

 الىدُجت اللادًت

 بت اإلاإحلت كلى الىدُجت  الظٍس

 اللادًت

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

  مجموع إلاًزاداث لألوتطت

 اليادًت

  مجموع ألاعباء لألوتطت

 اليادًت

3901112775562 

 

3603309007544 

3475957393508 

 

3519461091538 

425155382554 

 

83847916506 

11% 

 

2% 

الىديجت الصافيت لألوتطت  .8

 اليادًت

297803768518 (43503698530) 341307466548 115% 

  ( اللىاصس الغير اللادًت

 ئًساداث(

 )اللىاصس الغير اللادًت ) أكباء 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

 _ _ _ _ الىديجت الغير اليادًت  .9

 %115 341307466548 (43503698530) 297803768518 الىديجت الصافيت لطىت املاليت .10

 الىزاةم اإلالدمت مً ػسف اإلاإطظت. : مً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى املصذر

 :  الخدليل 

 أن : مً خالٌ الجدٌو هالخف

  : جمثل الفسق بين ئهخاج الدوزة و ئطتهالواث الدوزة ، خُث  أن القيمت املضافت لإلضخغالل 

ادة بيظبت  329815531285اإلاإطظت خللذ كُمت كدزها  ادة في  % 48دج أي ٍش وهرا زاحم ئلى ٍش

ت جلدز ب اللُمت اإلاظافت لئل  ادة هى ئزجفاق في ئهخاج الدوزة بيظبت مئٍى  04طخغالٌ وطبب هره الٍص

ادة في اإلابُلاث وهرا زاحم ئلى  % ت  بيظبت ٍش  5وهرلً ئزجفاق في ئطتهالواث الظىت بيظبت  %  9مئٍى

%. 

 : ف إحمالي فائض إلاضخغالل هى كبازة كً اللُمت اإلاظافت لئلطخغالٌ مؼسوح منها مصاٍز

والظساةب والسطىم والدظدًداث اإلامازلت ،  خُث أن اإلاإطظت خللذ  فاةع ئحمالي  اإلاظخخدمين

ادة في اللُمت اإلاظافت بيظبت 2106و  2105مىحبا خالٌ الظيخين  ادة زاحلت ئلى ٍش  48وهره الٍص

 وئزجفاق في الظساةب والسطىم .%

  : ىخجاث ألاخسي ومؼسوخا هي كبازة كً ئحمالي فاةع ؤلاطخغالٌ مظافا ئلُه اإلاهديجت إلاضخغالل

 واإلاإوهاث وخظاةس اللُمت ومظافا ئليها ئطترحاق مىه ألاكباء ألاخسي وهرا مخصصاث ؤلاهخالواث



 دراضت خالت مجمع مخيجي مطخغاهم                                                                                                      الفصل الثالث : 

 

74 

 

ؤلاطخغالٌ كً خظاةس اللُمت، فمً خالٌ الجدٌو هالخف أن اإلاإطظت سجلذ هدُجت ؤلاطخغالٌ 

 2106و  2105مىحبت خالٌ الظيخين 

   دزة اإلاىخجاث ألاخسي كلى حغؼُت ألاكباء ألاخسي و وهرا زاحم ئلى ك  % 037وشٍادة بيظبت

 مخصصاث ؤلاهخالواث وهرا ئطترحاق اللُمت.

  : هي كبازة كً الفسق بين اإلاىخجاث اإلاالُت وألاكباء اإلاالُت ،  فىالخف مً خالٌ الىديجت املاليت

إلاالُت وهرا ؤلاهخفاض زاحم ئلى هلصان في اإلاىخجاث ا % -040الجدٌو أن هىالً ئهخفاض بيظبت 

 .%01وشٍادة في ألاكباء اإلاالُت بيظبت  %-8بيظبت 

   : هدُجت ؤلاطخغالٌ مظاف ئليها الىدُجت اإلاالُت ، فمً هي كبازة كً الىديجت اليادًت قبل الضزائب

ادة بيظبت  ادة في هدُجت ؤلاطخغالٌ بيظبت % 005الجدٌو هالخف أن هىالً ٍش وهرا زاحم ئلى ٍش

037%. 

 جمثل الىدُجت اللادًت بلد ػسح الظساةب الىاحب دفلها كً تطت اليادًت : الىديجت الصافيت لألو

الىخاةج اللادًت والظساةب اإلاإحلت كً الىخاةج اللادًت ، خُث أن اإلاإطظت سجلذ الىدُجت الصافُت 

كدزة مىخجاث ألاوشؼت وهرا زاحم ئلى  %005لؤلوشؼت اللادًت مىحبت في هال الظيخين بيظبت 

 أكباء ألاوشؼت اللادًت. اللادًت كلى حغؼُت

  : هي كبازة كً الىدُجت الصافُت لؤلوشؼت اللادًت مؼسوح منها الىديجت الصافيت للطىت املاليت

مجمىق اللىاصس الغير كادًت مً ) ألاكباء وؤلاًساداث( ، خُث هالخف بأن الىدُجت الصافُت مىحبت 

ل الراحي .وهرا ًدٌ كلى كدزة اإلاإطظت كل % 005في ولخا الظيخين بيظبت   ى جدلُم الخمٍى

 قياص مزدودًت مؤضطت مخيجي . املطلب الثالث :    

 هماًلي : جلاض مسدودًت مإطظت مخُجي 

 املزدودًت املاليت : .1

خم خظابها باللالكت الخالُت :  ٍو

 ملاليت = الىديجت الصافيت / ألاموال الخاصت.ااملزدودًت         

 طاب املزدودًت املاليت.خ : (III-08)الجذول رقم :  

 2016 2015 البيان

 الىديجت الصافيت

 ألاموال الخاصت

(43513698231) 

5368812648219 

297813768208 

5800533765233 

 %05051  %-05008 املزدودًت املاليت
 مً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى الىزاةم اإلالدمت مً ػسف اإلاإطظت.املصذر: 

 الخدليل :
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o شادث  2106، وفي طىت    %-12118ب  2105أن وظبت اإلاسدودًت اإلاالُت بلغذ في طىت جدٌو هالخف في ال

ادة في الىدُجت الصافُت بمبلغ  %12150بيظبت  دج ، وهرا ًدٌ كلى أن  340317461248وهرا زاحم ئلى ٍش

ادة  كدزتها كلىهىالً حظُير أمثل مً ػسف اإلاإطظت إلاىازدها اإلاالُت وهفاءتها ؤلاهخاحُت وهرلً  ٍش

 مسدودًتها اإلاالُت.

 املزدودًت إلاقخصادًت : .2

خم خظابها باللالكت الخالُت :  ٍو

 املزدودًت إلاقخصادًت =  إحمالي فائض إلاضخغالل /  مجموع ألاصول.           

 خطاب املزدودًت إلاقخصادًت. : (III-09)الجذول رقم :  

 2016 2015 البيان

 إحمالي فائض إلاضخغالل

 صول مجموع ألا 

081119561278 

00006901529278 

501132654200 

00993686623261 

 %05043 %05016 املزدودًت إلاقخصادًت
 مً ئكداد الؼالبت ئكخمادا كلى الىزاةم اإلالدمت مً ػسف اإلاإطظت.املصذر : 

 : الخدليل

o ت مخُجي كً حلبر هره اليظبت كً اإلالدٌ ألافظل للُاض زبدُت اللملُاث الخاصت التي جدللها مإطظ

، وهرا  %12143ئلى  2106وئزجفلذ لخصل في  %12106ملدزة بيظبت  2105كملُاتها  ، بدُث واهذ في 

دلُل كلى أن السبدُت التي جدللها اإلاإطظت وافُت وحظمذ بالحصٌى كلى ملدٌ كاةد مىاطب كلى 

.  ألاصٌى

 املزدودًت الخجار ت : .3

خم خظابها باللالكت الخالُت :    ٍو

 لخجار ت = إحمالي فائض إلاضخغالل / رقم ألاعمال.املزدودًت ا

 : خطاب املزدودًت الخجار ت. (III-10)الجذول رقم :  

 2016 2015 البيان

 إحمالي فائض إلاضخغالل

 رقم ألاعمال

081119561278 

3035449502206 

501132654200 

3436994614273 

 %0514 %05057 املزدودًت الخجار ت
 د الؼالبت ئكخمادا كلى الىزاةم اإلالدمت مً ػسف اإلاإطظت.مً ئكدااملصذر : 
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 الخدليل :

o  ت واهذ في وئزجفلذ لخصل ئلى %12157ملدزة ب  2105مً خالٌ الجدٌو هالخف أن اإلاسدودًت الخجاٍز

ادة زاحلت ئلى أن اإلاإطظت خللذ هدُجت هامت خالٌ دوزة ؤلاطخغالٌ. 2106في  1204%  ، وهره الٍص
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 خالصت :

في هرا الفصل كمىا بدزاطت اللالكت بين هـام اإلاللىماث املحاطبي واإلاسدودًت اإلاالُت وذلً بخؼبُم اإلاىهجُت التي  

، فلمىا بدزاطت خالت مإطظت اإلاؼاخً الىبري للـهسة " مخُجي " مظخغاهم ، الىـسي في الجاهب جم الخؼسق ئليها 

ي ،وفي اإلابدث الثاوي جؼسكىا ئلى هـام اإلاللىماث املحاطبي في ففي اإلابدث ألاٌو كمىا بخلدًم مإطظت مخُج

اإلاإطظت ، أما في اإلابدث الثالث فهي دزاطت جؼبُلُت خٌى اللىاةم اإلاالُت التي حظاهم في جدظين مسدودًت 

 اإلاإطظت وهرلً جدلُل اإلايزاهُت وخظاباث الىخاةج .

بي في مإطظت مؼاخً الـهسة الىبري له دوز فلاٌ وفي ألاخير ًمىً اللٌى أن جؼبُم هـام اإلاللىماث املحاط

لالجها  بدُث ًلخصس الىكذ وهى بمثابت اللمىد الفلسي لها بدُث ًدخل البُاهاث واإلاللىماث املحاطبُت َو

م خظاب الفسوكاث واليظب التي حظاكد في  طخها في شيل كىاةم مالُت ًخم جدلُلها وؤلافصاح كنها كً ػٍس ٍو

 ت للمإطظت. جدظين اإلاسدودًت اإلاالُ
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 الخاثمة :

ادة الحاحت للمػلىماث غً الجىاهب املخخلفت لألوشؼت والشً أن  أدث الخؼىزاث الحدًثت في مجاٌ ألاغماٌ إلى ٍش

هفاءة وفػاليت وأداء هره الىظيفت غً أي أطلىب آخس ، إكامت هظام مخخصص لخىفير هره املػلىماث ًسفؼ مً 

لت حظمذ بئهخاج  وكد جسجب غً ذلً بالظسوزة إغداد وجؼبيم هظم املػلىماث بغسض حمؼ البياهاث وإغدادها بؼٍس

م أفساد داخل الخىظيم أو أفساد وحهاث خازج  هىغياث مخخلفت مً املػلىماث التي ًمىً إطخخدامها طىاء غً ػٍس

ومما الشً فيه أن هظام املػلىماث املحاطبيت ليع غاًت في خد ذاجه وإهما وطيلت لخدليم حملت مً  الخىظيم ،

 ث غدة أػساف داخليت وخازحيت .الغاًاث في ملدمتها خاحا

هما البد مً إلاخاػت بمىطىع املسدودًت املاليت ، مً خالٌ الخؼسق إلى أهميتها باليظبت للمؤطظت إلاكخصادًت   

التي جمثل الهييل السبيس ي لها ، هما حػبر غً مدي هفاءة وشاػها وكدزتها غلى خلم هديجت إًجابيت ، وبالخالي فمً 

سها ، ولً بخؼبيم هظام املػلىماث الىاحب غلى املؤطظت أن حظعى إلى جدظين مسدودًتها ا ملاليت والػمل غلى جؼٍى

املحاطبي الري ًلػب دوزا هبيرا في جدظينها ، ليي جدلم أهدافها املظؼسة وجدافظ غلى مياهتها في الظىق وحظخمس 

 في مصاولت وشاػها.

لىابم املاليت الخاصت وبالخالي لدزاطت الػالكت بين هظام املػلىماث املحاطبي واملسدودًت املاليت ًجب غسض ال

أحل جدليل الىطؼ املالي للمؤطظت ،  ومً خالٌ الفصٌى الثالزت لهره  بمؤطظت املؼاخً الىبري للظهسة مً

ت والخؼبيلي ، و إهؼالكا مً الفسطياث جىصلىا إلى ماًلي :  املرهسة بشليها الىظٍس

 : إختبار صحة الفرضيات 

والخؼبيلي ملخخلف الجىاهب املخػللت بالىظام املػلىماث مً خالٌ دزاطدىا التي حمػذ بين الشم الىظسي 

املحاطبي ومخسحاجه مً اللىابم املاليت مً أحل جدظين املسدودًت املاليت خاولىا إخخباز الفسطياث التي جم ػسخها 

 في بداًت الدزاطت وجم الخىصل إلى الىخابج الخاليت :

سا أطاطيا في جىفير املػلىماث الالشمت بالجىدة املؼلىبت ، ٌػد هظام املػلىماث املحاطبي غىص الفرضية ألاولى : 

منها هره الفسطيت جدللذ وىن هظام املػلىماث املحاطبي هى ألاطاض وأن الجاهب املحاطبي ًبين مظاز الػملياث 

 وألاخدار إلاكخصادًت في املؤطظت.

الي الىاجج غً إلاطخغالٌ ألامثل ملىازد املؤطظت إن املسدودًت املاليت غبازة غً السبذ أو املسدود املالفرضية الثانية : 

ت والىمى واللدزة غلى  املخاخت مً أحل حػظيم زسوة املالن وحظدًد مخخلف إلالتزاماث والدًىن وجدليم إلاطخمساٍز

م جدليم إلاطخلالليت املاليت ، وهره الفسطيت مدللت .  فسض الىحىد غً ػٍس

مً خالٌ مخسحاث ، مخيجياملسدودًت املاليت للمؤطظت  غلى هظام املػلىماث املحاطبي  ًؤزس: الثالثة الفرضية 

 هظام املػلىماث وهي اللىابم املاليت ، وهره الفسطيت مدللت.

 : نتائج الدراسة 
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 النتائج النظرية :

  الهييل هظام املػلىماث املحاطبي الللب الىابع الري ًضخ املػلىماث املحاطبيت لألػساف الداخلت في

 الخىظيمي للمؤطظت وهرا ألاػساف الخازحت.

  هظام املػلىماث املحاطبي املؼبم في املؤطظت مهم خيث ٌظاغد غلى خظً طير الػمل في مخخلف

ت. اث إلاداٍز  الىظابف واملظخٍى

  إن جصميم هظام املػلىماث املحاطبي غلى أطاض ومبادا طليمت ٌظمذ له مً جىليد مػلىماث ذاث

 غً الىطػيت الحليليت واملالبمت إلجخاذ اللسازاث في الىكذ املىاطب. مصداكيت ومػبرة

  إطخخدام هظم املػلىماث املحاطبيت طىف ًؤدي في النهاًت إلى جدليم الخصابص الىىغيت للبياهاث

املاليت وشٍادة حىدة جلً البياهاث مً خيث دكت البياهاث ومالبمتها وإمياهيت إلاغخماد غليها وجىفسها في 

 املىاطب.الىكذ 

 د مً املؤطظت وح  إطخلالليتها املاليت وغدم الخظىع لشسوغ الغير.ػصش املسدودًت املاليت الجيدة جٍص

 .حػخبر املسدودًت غاًت حظعى مً أحلها املؤطظت إلى جدليم إطتراجيجيتها 

 مؤطظت.تهدف املسدودًت إلى جدليم السبذ والبلاء والري ٌػخبر غامال للسفؼ مً إلاهخاحيت إلاحماليت لل 

 النتائج التطبيقية :

  حػخمد مؤطظت املؼاخً الىبري للظهسة غلى مخسحاث هظام املػلىماث املحاطبي لديها لخدظين

 املسدودًت املاليت.

  ًجىحد الػدًد مً املػىكاث جدد مً إطخخدام هظم املػلىماث املحاطبيت في مؤطظت املؼاخ

 الىبري للظهسة منها :

مما ًؤدي إلى  sapغدم كدزة  جدىم املظخػملين الجدد غير امليىهين بىظام املػلىماث املحاطبي  -

 وحىد هىاكص وأخؼاء فىيت مداطبيت.

 غدم اللىاغت بأهميت جىفير البياهاث املحاطبيت املظخخسحت مً هره الىظم. -

 ح.مً ػسف الػاملين وغدم حػميمها غلى حميؼ املصال sapمددودًت إطخخدام هظام  -

ًجد املظخػملىن لىظام املػلىماث املحاطبي صػىبت في إدخاٌ املػلىماث إلى الىظام ، مما ًجبر  -

املظاغدة مً أشخاص أهثر خبرة وهرا ًؤدي إلى جظييؼ الىكذ والخأخس املظخػملين غلى ػلب -

 في إصداز اللىابم املاليت.

 مدي إطخلساز الىطػيت املاليت جدليل املؤطظت للىابم املاليت مً أحل جدظين املسدودًت ٌػبر غ ً

تها.  للمؤطظت وإطخمساٍز

 : التوصيات 

  ًجب غلى املؤطظت جىفير ول مً ألامان واملىزىكيت خيث الًمىً جدليله إال مً خالٌ إوشاء هظام

زبؽ بين هظام املػلىماث املحاطبي للمؤطظت ومىكػها إلالىترووي بصفت خاصت ووطابل إلاجصاٌ 

 الخازجي بصفت غامت.والخىاصل مؼ املحيؽ 
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  مصلحت مداطبيت جىىىلىحيت مخخصصت بتركيت هظام املػلىماث املحاطبي بشيل ً إكتراح جيٍى

 ًخماش ى والخؼىزاث الخىىىلىحيت بشيل غام.

  ادة إلاهخمام بمؤشساث هجاح هظم املػلىماث املحاطبيت وجدظين دزحت وحىدها في املؤطظاث كيد ٍش

ه الىظم ، بئغخبازها مً ألاهظمت التي جدغم املىظماث في مىاحهت الدزاطت لإلزجلاء بمظخىي هجاح هر

 ألاشماث التي تهدد بلاءها و إطخمسازها.

 .ًجب غلى املؤطظت إلاهخمام باملسدودًت املاليت مً خالٌ إلاغخماد غلى هظام املػلىماث املحاطبي 

 ًتها في الظىق وجدفظ أهدافها وجظمً مياه مسدودًتها املاليت لخدليم ًجب غلى املؤطظت جدظين م

 إطخلالليتها املاليت .

 .غلى املالن إلاهخمام أهثر بالىخدة لخدظين مسدودًتها املاليت 

  ييت ملظخخدمي هظام املػلىماث املحاطبي وذلً مً أحل جفادي غلى املؤطظت جلدًم دوزاث جيٍى

 الخأخس في إغداد اللىابم املاليت .

 : أفاق الدراسة 

 إلى مىاطيؼ التي هسي أنها بداحت للدزاطت :مً خالٌ دزاطدىا جىصلىا 

o .دوز هظام املػلىماث املحاطبي في جدظين ألاداء املالي للمؤطظت 

o . أزس هظام املػلىماث املحاطبي غلى السكابت املاليت للمؤطظت إلاكخصادًت 

o .إهميت هظام املػلىماث املحاطبي في إجخاذ اللسازاث 

o لى حىدة اللىابم املاليت.أزس إطخخدام هظام املػلىماث املحاطبي غ 
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،2014. 

 .2003هظم املعلىماث املخاطبيت ، داز املىاهج لليؼس والتىشيع ، ألازدن ، أحمد حلمي حمعه وآخسون ،  .2

الىسدي مىال ، العبد حالل ، ملدمت في هظم املعلىماث إلادازيت " الىظسيت وألادواث التطبيليت " ، الداز  .3

 .2014الجامعيت ، إلاطىىدزيت ، 

املصسيت الظعيد مبرون إبساهيم ، املعلىماث ودوزها في دعم وإجخاذ اللساز إلاطتراجيجي ، داز الىتب  .4

 .2012لليؼس والتىشيع ، إلاطىىدزيت ، 

 .2007ثابت عبد السحمان إدزيع ، هظم املعلىماث إلادازيت ، الداز الجامعيت ، إلاطىىدزيت ، .5

 .2003- 2002ثىاء علي كباوي ، هظم املعلىماث املخاطبيت ، الداز الجامعيت ، إلاطىىدزيت ،  .6

 اليؼس.حميل أحمد جىفيم ، أطاطياث إلادازة املاليت ، داز النهضت العسبيت ، بيروث ، بدون طىت  .7

طمير دمحم عبد العصيص ، إلاكتصاد إلادازي " مدخل همي " ، مىتبت إلاػعاع لليؼس والتىشيع ، عمان ،  .8

1997. 

 .1997صىهيا دمحم البىسي ، هظم املعلىماث إلادازيت ، داز الؼعاع لليؼس والتىشيع ، إلاطىىدزيت ،  .9

 .2005ز النهضت العسبيت ، عمان ، صالح دمحم الخىاوي ، أدواث التحليل والتخطيط في إلادازة ، دا .10

 .2007عصام فهد العسبيد ، هظم املعلىماث املخاطبي " مدخل جطبيلي معاصس " ، داز املىاهج ،عمان ،  .11

إبساهيم الفلي ، هظم املعلىماث املخاطبيت ودعم اللساز ، داز الثلافت لليؼس والتىشيع ، عمان ، عبد هللا  .12

2012. 

 .2000،مفهىمها، كياطها والعىامل املؤثسة فيها ، داز الطبعت ، بيروث ، عبد السطىل وحيه ، إلاهتاحيت .13
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 ملخص الدراسة

 

 

 ملخص :

الري ٌعخبر كسكيزة جاءث هره الدزاست إلبساش ماهيت هظام املعلىماث املحاسبي في املؤسست الاقخصادًت ،      

أساسيت حساعد على جىصيل املعلىماث املحاسبيت للمهخمين بها ، وكرا إسخخدامه في جحسين املسدودًت املاليت 

املعلىماث املحاسبي ، وجبيان دوزه في قياس ودزاست املسدودًت للمؤسست الاقخصادًت ، من خالل الخطسق إلى هظام 

 املاليت لخحقيق الكفاءة والفعاليت وجصحيح إلاخخالالث املىجىدة.

باإلضافت إلى الجاهب الخطبيقي الري جمثل في إجساء دزاست ميداهيت بمؤسست املطاحن الكبري للظهسة ، وذلك     

عخبر من مخسجاث هظام املعلىماث املحاسبي وجحليلها من أجل جحسين بعسض القىائم املاليت للمؤسست التي ح

 .املسدودًت املاليت 

وجىصلنا في هره الدزاست إلى أن هظام املعلىماث املحاسبي له دوز فعال في جحسين املسدودًت املاليت للمؤسست     

 الاقخصادًت.

 الكلمات املفتاحية :

 ث املحاسبيت ، املسدودًت املاليت ، القىائم املاليت ، املؤسست الاقخصادًت.هظام املعلىماث املحاسبي ، املعلىما    

Résumé : 

   Des études ont relevé la définition  du système d’information comptable dans l’institution 

économique  , ceci est considère comme un pilier fondamental qui aide à communiquer les 

informations comptables pour les intéressés  , ainsi son utilisation pour l’amélioration de la 

rentabilité  financière de l’institution économique , dans le cadre d’aborder le système 

d’information comptable , grâce à son rôle de mesurer et d’étudier la rentabilité  financière pour 

atteindre la compétence et l’efficacité , et aussi corriger les différences existantes. 

   En outre le coté pratique qui consiste à effectuer une étude de terrain dans l’institution des grands 

moulins EL Dahra , par l’exposition des états financière de l’institution qui est considéré comme des 

résultats du système d’information comptable et l’analyser pour améliorer la rentabilité financière . 

   Nous avons conclus des ses études , le systéme d’information comptable a un rôle efficace dans 

l’amélioration de la rentabilité financière des institution économiques. 

Mots – clés : systéme d’information comptable, l’information comptable , la rentabilité financière ,  

les états financière , l’institution économique. 


