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قائمة األشكال:

) : العالقة األنظمة الجزئية داخل المؤسسة1الشكل رقم(-
: تصـور عـام لنظـام المعلومـات المحاسـبي2شـكل رقم ال-
): وظائف نظام المعلومات المحاسبية3الشكل رقم (-
مخطط الهيكل التنظيمي4الشكل رقم -



اإلھـداء
أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى:

وكستني بحلها وعطفها....إلى أمي حفظها اهللا.بعناهاإلى من رعتني 

أبي حفظه اهللاتربیتي. إلىإلى من جعل مشواري العلمي ممكنا إلى من أحسن 

إلى إخوتي وأخواتي، وكافة أفراد العائلة

الكریمة.وٕالى عائلته أحمدإلى صدیقي وأخي 

، وأشكره على الدعم المعنوي الذي قدمه ليبن داود كمالإلى زمالئي في العمل خاصة األخ الغالي 

بوزیان عجالاألستاذ المؤطر، إلى السیدعلي ، رشید ،عثمان وكل الزمالء زمالئي في الدراسة إلى
.جهدو محمد وعائلته، وٕالى السید

كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قریب أو من إلى كل األهل واألحباب واألصدقاء والزمالء إلى
بعید.



الشكر والعرفان
أحمد اهللا تعالى واشكره على نعمه وحسن عونه، وأصلي وأسلم على خاتم األنبياء والمرسلين 

صلوات ربي وسالمه عليه.
قوله صلى اهللا عليه وسلم ".....ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا وانطالقا من

ما تكافئوه به، فدعوا له  حتى ترو أنكم كافأتموه " .أتقدم بخالص شكري وامتناني لألستاذ 
على حسن قبوله اإلشراف على هذا العمل، وتقديمه لي النصح بوزيان عجالالفاضل 

والتوجيه.
ر والتقدير إلى األساتذة أعضاء اللجنة الذين وافقوا على مناقشة المذكرة.كما أتقدم بالشك

ذةتاساألكل كما أوجه شكري الخاص إلى  
.الجامعةعلى مساعدتهم إلعداد هذه المذكرة. وكافة وعمال وعامالت 

.ETRHB HADDADكما ال أنسى عمال وإطارات 



المقدمة  

أ

مقدمة:
تواجه املنظمات العاملية واحمللية العديد من التغريات والتحديات سواء كانت منظمات صناعية 

أم خدمية. ودعت هذه التحديات إىل ظهور مفاهيم جديدة يف إدارة املنظمات اليت تسعى إىل حتقيق 

البقاء واالستمرار يف عامل املنافسة، وذلك بتغري أساليبها التقليدية اليت ال تتناسب مع ما هدف

تواجهه املنظمات من حتديات، وتبين مفاهيم إدارية حديثة متكن املنظمة من التعامل مع التحديات 

اليت توجهها والتغلب عليها لتحقيق مستوى األداء األفضل.

ت لنظم املعلومات ذات كفاءة وفعالية من شأنه أن حيقق هلا ولعل استخدام هذه املنظما

املعلومات املناسبة يف األوقات األكثر مالئمة ملختلف املستويات اإلدارية،  وذلك لدعم مجيع املهام 

رية باإلضافة إىل حتسني وتطوير حركة االتصاالت وتدفق املعلومات بني تلك والوظائف اإلدا

املستويات، وكل ذلك من شأنه أن ينعكس اجيابيا على أدائها اإلمجايل.

وتعقد وتشابك نشاطها وأعماهلا هامما جيعل املؤسسة يف صراع دائم مع حميطها كما أدى كرب حجم

بشكل فعال يف الرقابة الداخلية وزيادة مردودية الشركة.إىل ضرورة توفري معلومات دقيقة تفيد 

أوالً : مشكلة الدراسة 
تتمحور مشكلة الدراسة حول مدى استخدام نظم املعلومات احلديثة يف املؤسسات، واثر ذلك على 

الل طرح األداء اإلمجايل يف هذه املنظمات. وبناء على ما تقدم تتبلور إشكالية الدراسة من خ
؟"ما دور نظم المعلومات في الرقابة الداخلية وتحسين أداء المؤسسات"لرئيسي:التساؤل ا



المقدمة  

ب

:ومن هذا التساؤل الرئيسي نطرح األسئلة الفرعية التالية
ما هو نظام املعلومات وما واقعه يف املؤسسات ؟-
جناح نظم املعلومات احملاسبية يف قدرة املؤسسات على حتسني أدائها؟حتقيقهل يؤثر -
مدى تأثري الرقابة الداخلية يف حتسني أداء املؤسسة؟ما -
؟هل هناك معوقات حتول دون االستخدام األمثل لنظم املعلومات يف املؤسسات اجلزائرية-

ثانيا:  فرضيات دراسة
نظام املعلومات هو جمموعة من اإلجراءات اليت تتضمن جتميع وتشغيل ونشر واسرتجاع املعلومات -

صنع القرار و الرقابة داخل املنظمة.
.توجد هناك عالقة ارتباط معنوية بني استخدام نظم املعلومات واألداء اإلمجايل يف املؤسسات-
تعترب الرقابة الداخلية من أهم وسائل لتحسني أداء املؤسسة.-
.اجلزائريةمعوقات كثرية حتول دون االستخدام األمثل لنظم املعلومات يف املؤسسات هناك -

ثالثا: منهج الدراسة
يف ضوء طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها إلبراز أثر استخدام نظم املعلومات على 

املنهج تاملؤسسات االقتصادية، ويف ضوء األسئلة اليت تسعى الدراسة لإلجابة عنها، استخدم
الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، وهو ال 

لنظم حيث تطرقت اىل ماهية لنظم املعلوماتحيث يف الفصل األول تناولت اجلانب النظري 
.و مسارها داخل املؤسسةاملعلومات

ذلك من يف حتسني أداء املؤسسة االقتصادية والرقابة الداخليةالفصل الثاين فتطرقت اىل دور أما
.األداءاليت تساعد على حتسنيالرقابة الداخليةبصفة عامة و أدوات إلختاذ القرارخالل دراسيت 



المقدمة  

ت

مؤسسة حداد للزفت ومشتقاتهالثالث أجريت دراسة ميدانية على مستوى و يف الفصل
.نظم املعلومات لتحسني أداء املؤسسةمدى تأثري للوقوف على

دوافع اختيار الموضوعرابعا : 
:األسباب الذاتية

التدقيق احملاسيب ومراقبة التسيري.- عالقة املوضوع بالتخصص العلمي  
النوع من املواضيع احلديثة.الرغبة للبحث يف هذا 

.االقتناع بأمهية املوضوع خاصة مع التحوالت اجلديدة والتوجهات احلديثة حنو نظم املعلومات

األسباب الموضوعية
العلمية: تنبع األمهية العلمية هلذه الدراسة من خالل اخللفية النظرية هلا املتعلقة بنظم األمهية-أ

لنتائجها واليت قد تفيد يف حتسني أثر استخدام نظم املعلومات على أداء املؤسسات.
العملية: ر خيضع لدراسة العالقة بني استخدام نظم املعلومات واألداء يف املؤسسات لذا األمهية- ب

يتوقع االستفادة من النتائج العملية له.

الدراسةأهميةخامسا: 

تناوهلا ألحد املوضوعات اهلامة واملعاصرة لواقع املنظمات يف الوقت الراهن، إذ الدراسة يفأمهيةتكمن

اح نظـــم املعلومـــات احملاســـبية وإدارة منظمـــات ، حيـــث تســـاهم نظـــم املعلومـــات جـــاءت لـــرتبط بـــني جنـــ

احملاسبية الناجحة يف ترشيد اإلدارة يف مواجهة وإجياد احللول الناجعة  لألزمات مـن اجـل احلفـاظ علـى 

منجزات هذه املنظمات وضمان

ومنافسـة أزمـات خمتلفـةتواجـهالـيتالقطاعـاتمـنيعـدتصـاديا هامـا أال وهـو قطـاع الصـناعي، الـذياق



المقدمة  

ث

االقتصـادي وحتـديات العوملـة املتزايـدة واملتسـارعة، فضـال عـن االنفتـاحظـليفعامليـة شـديدة خاصـة

عنهــا هــذه إمكانيــة اســتفادة متخــذي القــرار يف هــذا القطــاع مــن النتــائج والتوصــيات الــيت ســوف تســفر 

القطاع املذكور. يتعرض هلااليتوالتحدياتاألزماتالدراسة  ملواجهة

: أهداف الدراسة سادسا
يف ضوء قلة الدراسات امليدانية يف استخدام نظم املعلومات وعالقتها باألداء، فإن البحث يصبو إىل 

حتقيق األهداف اآلتية:
علومات احملاسبية يف املؤسسات.التعرف إىل مدى توافر مؤشرات جناح نظم امل-
إلبراز أثر استخدام نظم املعلومات على املؤسسات.-
تقييم نظام الرقابة الداخلية املعتمد يف املؤسسة.-
ETRHB HADDADالتعرف إىل مدى توافر نظم املعلومات يف املؤسسة -

الدراسات السابقة
، احملاسبة التحليلية(نظم املعلومات لتسيري ومساعدة على اختاذ القرار يف املؤسسة هالل درمحون_

االقتصادية) ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة يوسف 
56،ص2005-2004بن خدة اجلزائر،

رية واملتوسطة، مذكرة لنيل شهادة إبراهيم خبيت، تكنولوجيا نظم املعلومات يف املؤسسات الصغ_2
14، ص 2005-2004العلوم القتصادية جامعة قاصدي مرباح ورقلة،املاجيسرت يف 

حبيبة حناش ، دور نظم املعلومات يف املؤسسة االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف _3
9،ص2010-2009سكيكدة،1995أوت 20العلوم االقتصادية، جامعة 
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:تمهيد

يـشـهد العالـم يف ظل الـعولـمة تـطورا عميقا و سريعا على املستوى االقتصادي و السياسي و االجتماعي 

و التكنولوجي ، ونـتـيجة لعمق هـذا الـتطور و سرعته يف جمال تكنولوجيا املعلومات دخـل الـعالـم عصر مـجـتمع 

املعلومات ، ويف الوقت الراهن و يف ظل الـتنافس الدويل احلاد أصبحت املعلومات و املعلوماتية املادة األولية ألي 

نشاط إنساين ، فنجد معظم دول العامل املتقدم ت

املعلومات و هذا ما صاحبه ظهور و انتشار احلواسب اآللـية اليت أضحت مبـثابة ضرورة حتمية حتتاجها مجيع 

اإلضافة 

إىل تـطور أجهزة االتصال و األقـمار الصناعـية ، فـأصبح يف مـقـدرة الـباحث مهما بعد عن مصدر املعلومات من 

من املصطلحات األخرى " كعلم املعلومات "و " تـكنولوجيا الـمعلومات " الـيت لـفـظ " الـمعـلوماتية " و غريها

تـدرس كل وظائف و تقنيات الـمعلومـات و إسهاماتـها يف الـبحث و اإلدارة و االقـتـصاد و الـعلم بصفة عامة ، 

ليب اإلدارية ومع ظهور مدخل الـنظم أصبح يـستخدم مصطلح " نظام املعلومات " كأسلوب معاصر من األسا

احلديثة اليت تساعد يف ترشيد العملية اإلدارية ملواجهة التحديات يف عصر يتسم بالتغيري املستمر تسريه الـمعلومـة 

باعـتبارها مـوردا أساسـيا ، لـذلك أضـحى لـمفـهوم نظم الـمعلومات دورا جوهريـا و حيويـا يف الفكر اإلداري و 

ام بـه و الـتعرف على مساتـه و تطوراتـه املخـتلفة . املعلومايت الـمعاصر جيب اإللـم
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مدخل مفاهيمي لنظم المعلومات:األولالمبحث 

تبىن نظم املعلومات الرمسية على أساس تعاريف حمددة وتتنوع بتنوع املستوى التكنولوجي السائد.

: مفاهيم حول النظم والمعلومة.األولالمطلب 

: تعريف النظام.األولالفرع 

هناك عدة تعاريف هلذا املصطلح، ميكننا ذكر البعض منها لتمكن مبدئيا من توضيح معامله.                      
1متكامال."ابطة أو املتداخلة اليت تكون كالفهناك من يعرف النظام على أنه :"جمموعة من العناصر املرت 

املتداخلة اليت تنشئ كيانا كامال بأهداف وهناك أيضا من يعرفه على أنه ."جمموعة من املكونات 
2مشرتكة."

املرتبطة ببعض التفاعالت املنتظمة أو األشياءوقد عرف جيفري جوردون النظام على أنه :" جمموعة من 
3املتبادلة ألداء وظيفة معينة."

4فيقول أن النظام هو:" جمموعة متشابكة من العناصر الدائمة التفاعل."أما فون برتاالنفي

أمشل من غريه إذ يقول أن النظام هو:" وميكن أن نقول أن التعريف الذي وضعه كمال الدين الذهراوي
إطار عام متكامال حيقق عدة أهداف، فهو يقوم بتنسيق املوارد الالزمة لتحويل املدخالت إىل خمرجات، 

5وهذه املوارد ترتاوح من املوارد إىل آالت وعناصر الطاقة االنتاجية وذلك حسب نوع النظام:"

.13ص2000، مكتبة دار النشر والتوزيع،عمان، األردن، نظم المعلومات (ماهيتها ومكوناتها)عماد الصباغ، 1
.51،ص1993، دار الشروق، لبنان، المعلومات المبنية على الكمبيوترالتطورات الحديثة لنظم حممد حممد اهلادي، 2
.9،ص1987دار االشعاع للطباعة، مصر نظم المعلومات (مفاهيم التكنولوجيا )، حممد سعيد خشنية، 3
.18،ص1988مكتبة عني الشمس،مصر ،أساسيات نظم المعلومات، حيىي مصطفى احللمي ، 4
المحاسبة التحليلية(نظم المعلومات لتسيير ومساعدة على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية) هالل درمحون،5
2005-2004أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة يوسف بن خدة اجلزائر،،

56،ص
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جرائي:التعريف اال

الفرعية من التعاريف السابقة ميكن أن نعرف النظام على أنه عبارة عن جمموعة من العناصر أو النظمانطالقا
املتداخلة واملتجانسة تتفاعل وتتكامل وفق ديناميكية معينة داخل حيز حمدد من أجل تأدية وظيفة معينة أو 

1جمموعة من الوظائف."

الثاني :تعريف المعلومة.الفرع
والعمل، حيث ال ميكن ختيل النظام تعترب املعلومة يف املنظمات العصرية مورد ال يقل عملية عن عنصر رأس املال 

دون معلومات ،وهذه األخرية تعترب عمد النظام وأساس قيامه ووجوده.

2بيانات مث تصنيفها وتنظيمها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها."فاملعلومة:" هي عبارة عن 

ملستخدمها أو مستلمها وهلا قيمة حقيقية  أو 
متوقعة يف العمليات اجلارية أو املستقبلية، الختاذ القرار."

3من كل ما ميكن أن يتبادل بني األفراد ويكون له معىن." تتشكل"اآلخرين: كما أن املعلومة حسب 

واملعىن أن املعلومة هي عبارة عن كل ماله داللة وميكن تداوله بني األفراد.                                                 
تعترب بذاته وهيحبقيقة أو حدث توصيلها وتتعلقأشكال املعرفة اليت يتم كل"وتعرف املعلومة كذلك على 
، وهي جوهر عمل القائد اإلداري يف املؤسسة، وبقدر ما تكون هذه املعلومة دقيقة أساس سري العملية اإلدارية

4وصحيحة بقدر ما تكون قرارات املدير فعالة."

اختاذ

13، صذكره عماد صباغ مرجع سابق 1
العلوم يف مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت تكنولوجيا نظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم خبيت، 2

14، ص 2005-2004القتصادية جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة دور نظم المعلومات في المؤسسة االقتصادية،حبيبة حناش ، 3

9،ص2010-2009سكيكدة،1995أوت 20
مذكرة لنيل شهادة ماجستري دور نظم المعلومات في عملية إتخاذ القرارات اإلدارية، فيجان حميا علوش احمليا العتييب،4

15،ص2004،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
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التعريف اإلجرائي:                                                                                                     
أن نقول أن مصطلح معلومة يعرب عن احلقائق واألفكار واملعرفة الناجتة عن تنسيق انطالقا مما سبق ذكره ميكن

وربط وتفسري خمتلف البيانات املتوفرة لتصبح ذات داللة ومعىن يسمح باستخدامها وتبادهلا من طرف األفراد حىت 
يتسىن له هذا األخري اختاذ القرارات الصحيحة واملناسبة .                        

1أن هناك بعض استخدامات ممكنة للمعلومات ونذكر منها مايلي:كما 

.املعلومة هي أداة من أدوات دعم وتنسيق عمليات التسيري واإلدارة
.املعلومة هي ناقل للمعرفة من األفراد
يف املؤسسة.املعلومة هي أداة إتصال
.املعلومة هي أداة إتصال مع البيئة احمليطة

الفرع الثالث: أنواع المعلومات

تقسم املعلومات إىل :                                                                                                
د ويستخدم هذا النوع من املعلومات يف : وهي تنطوي على درجة علية من التأكمعلومات إستراتيجية-1

2التخطيط اإلسرتاتيجي، وضع سياسات طويلة األجل اليت هي من مسؤوليات اإلدارة العليا.

: تتعلق بقرارات اإلدارة الوسطى املسؤولة عن التحليل ومتابعة السياسات، كاملعلومات معلومات إدارية-2
إلنتاج، أو عن خمصصات امليزانية.                                                       التحليلية عن جداول ا

: وهي معلومات يومية قصرية األجل ترتبط باألعمال التنفيذية، وتستخدم من قبل اإلدارة معلومات تشغيلية-3
عات العمل، واألعمال.             الدنيا (اإلشرافية)، ومن أمثلتها :املعلومات املتعلقة بغياب العاملني، وسا

: مفهوم وخصائص وأنواع نظم المعلومات ومكانته في المؤسسةالمطلب الثاني

الفرع األول :مفهوم نظم المعلومات.                                                                                
مشرتك حول تعريف مصطلح نظام املعلومات إال أن هناك على الدوام فهما عاما اتفاقعلى الرغم من عدم وجود 

1 Chantal bussenault,martine pretel , economei et gestion de l’ent reprise, vuibent , 4 édition , paris ,
2006, p  132

مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص نظم المعلومات اإلدارية ودورها في حل مشكالت اإلدارة العامة،جمدي عريف، 2
.49،ص2008إدارة األعمال جامعة تشرين،
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ملا يعنيه هذا املصطلح.                                                                                                 
ن خالهلا جتميع، صيانة، حتليل،وإعداد تقارير املعلومات عن الوظائف فنظام املعلومات:"هو الطريقة اليت تقوم م

1املوجودة يف املؤسسة."

واملوارد اليت تقوم بتجميع البيانات واإلجراءاتويعرف البعض نظام املعلومات على أنه:"جمموعة من العاملني 
ومعاجلتها، ونقلها لتتحول إىل معلومات مفيدة، وإيصاهلا إىل مستخدمني بالشكل املالئم ويف الوقت املناسب، من 

2

واملصادر واملوارد اليت جتمع وحتول وتبث املعلومات واإلجراءاتاألفرادام املعلومات أيضا هو :" جمموعة من ونظ
3."يف املنظمة 

ات هو عبارة عن جهاز يتكون من جمموعة عناصر بشرية وتقنية وآلية،  من خالل التعاريف يتضح أن نظام املعلوم
كما أنه يعمل على معاجلة البيانات وحتويلها إىل خمرجات ذو فائدة لذوي احلاجة إليها يف الوقت املناسب يف 

شكل معلومات.                                            

موعة عناصر البشرية واآللية الالزمة جلمع وتشغيل البيانات لغرض ويعرف نظام املعلومات أيضا على أنه :"جم
حتويلها إىل معلومات تساعد يف اختاذ القرارات، ويقوم نظام املعلومات باستقبال البيانات األولية (املدخالت) 

ات الختاذ نستطيع اإلفادة منها، وتستخدم خمرجات النظام واملعلومومعاجلتها وحتويلها إىل معلومات (خمرجات) 
4القرارات وعمليات التنظيم والتحكم داخل املؤسسة."

:                                                                                                                   التعريف اإلجرائي
حسب ما سبق ميكن أن نضع تعريفا شامال لنظام املعلومات ونقول أنه :" عبارة عن جمموعة املكونات املتداخلة 

املعلومات اليت حتتاجها املؤسسة وختزينها وتوزيعها ونشرها واسرتجاعها واإلجراءات النمطية اليت تعمل معا لتجميع 

.24،ص ذكره ابراهيم حبيت، مرجع سابق1
.15،ص 2004مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن ،تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية،عبد الرزاق حممد قاسم، 2
.19، ص ذكره عماد الصباغ، مرجع سابق3
، ص 2012دار الكتب املصرية للنشر،اإلسكندرية،المعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار االستراتيجي، السعيد مربوك ابراهيم، 4

178        .
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الفرع الثاني: خصائص نظم المعلومات .                                                           
خصائص نظم املعلومات يف العناصر التالية:                                                                     ميكن إمجال

يشبه نظام املعلومات حالة شبكة االتصال يف أنه يزود مبسارات معلومات إىل كثري من شبكة االتصال: -1
1مات على التدفق يف كل مكان باملشروع ورمبا إىل أماكن خارج املشروع.النقاط وهو يساعد املعلو 

تقوم نظم املعلومات بتحويل املدخالت إىل خمرجات، وهنا توجد ثالث مراحل تحويل وتوظيف البيانات: -2
اإلخراج، مرحلة التشغيل،ومرحلة اإلدخالمراحل أساسية يف هذا التحويل هي مرحلة 

املعلومات كما يتم تنفيذ وظائف أخرى هي رقابة البيانات وإنتاجوظائف هي جتميع البيانات وتشغيل البيانات 
-3وإدارة البيانات.                                                                                            

مرحلة اإلدخال بينما يتم احلصول على يتم إدخال البيانات خاللج المخرجات: إدخال البيانات وإخرا 
املعلومات خالل مرحلة اإلخراج وعلى ذلك فإن البيانات هي اخلدمات اليت تتحول إىل منتجات معلوماتية أو 

بضاعة تامة وتبدأ البيانات بأكثر من شكل كما تنتج املعلومات ملختلف األهداف واملستخدمني.

يتم إنتاج املعلومات من نظام املعلومات باملشروع وذلك إلستخدامه من طرف مستخدمو المعلومات: -4
املستخدم الداخلي أو اخلارجي، ويشمل املستخدم الداخلي املديرين واملوظفني باملشروع مثل الدائنني واملوردين 

كومية واحتادات العمال.                                                            ومحلة األسهم والوكاالت احلوالعمالء 

بأي مشروع له ثالث أهداف أساسية:  أي نظاماألهداف: -5

.التزويد باملعلومات املساندة لعملية إختاذ القرار
.التزويد باملعلومات املساندة للعمل اليومي الروتيين
                                                             .التزويد باملعلومات املساندة ألهداف املؤسسة

الموارد:-6
معدات،أفراد، أموال.                           

وعموما يتم شرح نظم املعلومات حسب مواردها ، فنظام املعلومات الذي يعمل بإستخدام املوارد البشرية هو 
فرع الونظام املعلومات الذي يركز على استخدام املعدات يعرف على أنه نظام معلومات نظام املعلومات يدوي 

.10، ص 2003-2002الدار اجلامعية، اإلسكندرية،نظم المعلومات المحاسبية،ثناء علي قباين،1
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.                                                                      الثالث:  مكانة نظم المعلومات في المؤسسة
1حتتل نظم املعلومات مكانة هامة يف املؤسسة وذلك من خالل:

ام املعلومات هو جزء من االنظمة اليت تشكل املؤسسة.  نظمن وجهة نظر التقارب النظامي:-
هو منوذج للحقيقة التنظيمية يتوسط:                                         نظام المعلومات:-
من جهة نظام العملي والذي يتحرك حسب القرارات اليت تنتقل إليه على شكل تدفقات من أجل إنتاج - 

منتجات صادرة                                                                           

من جهة أخرى النظام القيادي الذي يتخذ القرارات الدقيقة يف املؤسسة تبعا للمعلومات الداخلية واخلارجية - 
اليت تصله ليبعثها إىل النظام العملي.                                                   

) : العالقة األنظمة الجزئية داخل المؤسسة.1الشكل رقم(

فاتح ساحل، دراسة التكاليف املعيارية ضمن نظام املعلومات احملاسبية، مذكرة لنيل شهادة المصدر:
(بتصرف)19، ص 2003-2002املاجستري، جامعة اجلزائر ، 

51، ص 1993دار الشروق لبنان، التطورات الحدیثة لنظم المعلومات المبنیة على الكمبیوتر، محمد محمد الھادي، 1

وماتالمعل

المعلومات

المعلومات

: يفكر، يقرر، يراقبنظام القيادة

: جيمع، خيزن، يعاجل، نظام المعلومات
وينشر

حيول وينتج: النظام العملي
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: مراحل تطوير نظم المعلومات وأنواعها.المطلب الثالث

األول: مراحل تطوير نظم المعلومات.الفرع
لقد شهدت األلفية الثالثة ظهور اكتشافات واخرتاعات كثرية ومتعددة، وتطورات تكنولوجية هائلة خاصة يف 

ع عملية تطوير نظم املعلومات يف جمالت املعلومات واالتصاالت األمر الذي أسهم بشكل كبري يف تسري
مؤسسات األعمال لتحقيق أهداف خدماتية، وميكن القول بأن التسارع اهلائل يف تطور احلاسوب منذ بداية 
الستينات من القرن املاضي  أحدث ثورة حقيقية يف تطور املعلومات وانتشارها يف منظمات األعمال، وميكن 

ىل ثالث مراحل هي:تقسيم هذه الفرتة إ

: بدأت مع مطلع الستينات يف القرن املاضي، وبدأ فيها استخدام نظام تشغيل البيانات المرحلة األولى-
1وهدفت هذه املرحلة إىل استبدال األفراد مباكينات بغرض تطوير الكفاءة اخلدماتية.

املعلومات : بدأت خالل السبعينات من القرن املاضي أيضا، وفيها مت البدء باستخدام نظام المرحلة الثانية-
اإلدارية وعلى نطاق واسع، حيث أتاح استخدام مثل هذه النظم لإلفادة بقدر كبري من البيانات املرتاكمة يف 

ت.
المرحلة الثالثة-

واليت هدفت إىل استخدام نظم املعلومات يف تطوير القدرة التنافسية ملؤسسات األعمال.                                              اإلسرتاتيجيةاملعلومات 
.الفرع الثاني: أنواع نظم المعلومات

تمييز بني العديد من أنواع نظم املعلومات تتنوع نظم املعلومات بتنوع املستوى التكنولوجي السائد، وعليه ميكن ال
:   فيما يليواليت تتمثل 

نظم تشغيل (معالجة) البيانات-1
راد) التمويل، األف، التسويق،اإلنتاج، حيث يتوىل مجع البيانات اليت تصنف جماالت النشاط املختلفة (استخدامها

ومعاجلتها وختزينها حلني احلاجة إليها وذلك بعرضها على شكل تقارير حتتوي على معلومات ميكن استخدامها 
2بواسطة أفراد ومجاعات من داخل وخارج املؤسسة.

جملة والميزة التنافسية، اإلستراتيجيةالعالقة بين نظم المعلومات ، عودة أمحد بين أمحد، وليد جملي عواوده1
.28، ص 2011)، 4)، العدد(33جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، جملد(

.33، ص 1994مركز التنمية اإلدارية ، اإلسكندرية ، مذكرات في نظم المعلومات اإلدارية،علي عبد اهلادي مسلم ،2
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: يعين نظم تجهيز المكاتب-2
اإلنتاجية اإلدارية وحتسني فعالية إىل جانب االتصاالت واملعلومات داخل املكتب، وبني البيئة التنظيمية زيادة 

الداخلية واخلارجية وكذلك استخدام برامج معاجلة الكلمات، الربيد االلكرتوين، واليت من خالهلا ميكن لألفراد 
1االتصال بأي شخص له بريد الكرتوين.

هي نظم معلومات تفاعلية مبنية على احلاسبات اآللية مصممة لدعم : القراراتنظم دعم (مساندة)-3
عملية اختاذ القرارات اإلدارية وخاصة غري املهيكلة، وذلك من خالل ربط منط حواري بني مستخدم النظام 

2واحلاسب.

هي نظم اليت تدعم األفراد ذوي املستوى املعريف املهين واألفراد املتعاملني مع البيانات :نظم المعرفة -4
والتنظيم، وميكن للنظم املعرفة أن حتسن من إنتاجية املهندسني واملهنيني، والغرض منها هو مساعدة املؤسسة على 

3دمج أي معرفة جديدة يف املؤسسة.

القرارات شبه مهيكلة على مستوى اإلدارة التكتيكية، خاصة فيما : نظم ختدمنظم المعلومات اإلدارية-5
طيط، يتعلق بأمور العمل األسبوعية، الشهرية ، والسنوية لتمكينها من القيام بوظائف اإلدارية املختلفة، من خت

سسة احلايل تنظيم، توجيه ورقابة إذ متكن املديرين من الوصول املباشر إىل البيانات واملعلومات عن األداء املؤ 
4والسابق.

كما يقوم باستغالل املعطيات والنتائج من أجل اختاذ القرارات العملية واحملاسبية أيضا.

نظام فرعي داخل املؤسسة يقوم بتجميع البيانات (املالية وغري املالية ) :نظم المعلومات المحاسبية-6
معلومات و تقدم هذه املعلومات اىل األطراف خمتلفة داخل املؤسسة وحتليلها و تبويبها و معاجلتها و حتويلها اىل 

.33، ص 1994، مركز التنمية اإلدارية ، اإلسكندرية ، نظم المعلومات اإلداريةسعد غالب ياسني ، 1
.40ص ذكرهعلي عبد اهلادي مسلم، مرجع سابق2
مذكرة لنيل شهادة استخداماتها، فوائدها وتأثيرها على تنافسية المؤسسة ) ( فيصل سايفي، أنظمة املعلومات 3

.51ص 2009- 2008املاجستري، ختصص إدارة أعمال يف العلوم االقتصادية ، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
جملة جامعة دمشق للعلوم نظم المعلومات وأثرها في المستويات اإلبداع،  فايز مجعة النجار، نازم حممود أمحد امللكاوي، 4

.263، ص2010، العدد الثاين، 26
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نظام المعلومات المحاسبيةماهية: المبحث الثاني

: مفهوم نظام المعلومات المحاسبيةالمطلب األول 

نظام المعلومات المحاسبي:األول: تعريفالفرع

تعترب نظم املعلومات احملاسبية يف الوقت احلاضر اجلهة املسؤولية عن توفري املعلومات املالية و الكمية جلميع 

حيول البيانات احملاسبية اىل معلومات حماسبية ضرورية لتدعيم عملية صنع القرار".الفرعي الذي

هو نظام فرعي داخل املؤسسة يقوم بتجميع البيانات (املالية وغري املالية ) وحتليلها و تبويبها و معاجلتها و 
حتويلها اىل معلومات و تقدم هذه املعلومات اىل األطراف خمتلفة داخل املؤس

1

فيما يـرى باحـثون آخـرون أنه نظـام قائم بذاتـه، يتـكون بدوره وككل نظم املعلومـات األخـرى من عـدة نظـم فرعـية 
التارخيـية واحلالـية واملستقبلـية، 

املالـية وغري املالـية، جلمـيع اجلـهات اليت يهمـها أمـر الوحـدة االقتصاديـة، ومبا خيـدم حتقـيق أهدافـها

مخرجـات نظـام المعلومـات المحاسـبيو مدخـالت الفرع الثاني :
مدخـالت نظـام المعلومـات المحاسـبي:–1

تنـشأ البيانـات احملاسبـية نتيجـة للعملـيات احملاسبـية اليت تتم خـارج أو داخـل الوحـدة االقتصاديـة، وتعـرف العملـية 

وقوائمـها املالـية. 
وعـان من العملـيات احملاسـبية: يوجـد ن

العملـيات اخلارجـية: تنـشأ من عملـية التـبادل بني الوحـدة االقتصاديـة وبني األطراف اخلارجية املتعاملني معها، - 
مثل املديـنون، الدائـنون، املستثـمرون، اجلـهات احلكومـية والرمسـية.

األقسـام الداخلـية يف الوحـدة االقتصاديـة.العملـيات الداخلـية: تنشـأ من العملـيات بني- 

204ص .2009كندرية ،د.حسين بلعجوز ، نظام المعلومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات االنتاجية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، االس1
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ولذلك ميـكن متـييز املدخـالت األساسـية لنظـام املعلومـات احملاسـيب حبسـب تكرارهـا ومصادرهـا إىل أربعـة مصـادر 
من خـارج وداخـل الوحـدة االقتصاديـة:

مـية العاديـة مع األفـراد واهلـيئات والوحـدات البيانـات اليت تتجـمع بصـورة روتينـية من العملـيات اخلارجـية اليو .1
األخـرى خـارج الوحـدة االقتصاديـة، وهي غالـبا ما تتعـلق بعملـيات البـيع والشـراء واملدفوعـات واملتحـصالت 

النقديـة.
الرمسية البيانـات اخلاصـة اليت تتجـمع بصـورة غري روتينـية من مصادر خارجية كاهليئات التجاريـة، واجلـهات .2

واحلكومية مثل تعليـمات جديدة ملصلحة الضرائب، تغـريات يف األسـعار، مؤشـرات الصناعـة.
البيانـات العاديـة اليت تتجـمع بصـورة روتينـية من العملـيات داخـل الوحـدة االقتصاديـة، نتيجـة للمعامـالت بني .3

ل بيانـات التكاليف الصناعية يف املراحـل اإلنتاجـية املختلـفة، األقسـام الداخلـية ومراكـز املسؤولـية بعضها البعض، مث
حركـة الوارد واملنصـرف من املخزون، األجور واملرتـبات.

البيانـات اخلاصـة اليت تتجمع بصـورة غري روتينـية من القرارات اإلداريـة الداخلـية مثل وضـع سياسـات جـيدة، أو .4
األداء، أو أهـداف جديـدة مطلـوب حتقيـقها.تغـيري املعايـري املستخدمـة يف

غالـبا ما تـكون بيانـات مدخـالت النظـام احملاسـيب يف شـكل بيانـات مالـية، أو معـربا عنها يف صـورة نقديـة، 
وخصوصـا ألغـراض االستخـدام اخلارجـي.

املدخـالت أو املخرجـات، قـياس  كما ميـكن أن تكـون مدخـالت النظـام احملاسبـي معـربا عنها بوحـدات قـياس
كـمي: مثال وحـدات، ساعـات، أوزان، وذلك ألغـراض االستخـدام الداخـلي وخصوصـا يف الشركـات الصناعـية.

مخرجـات نظـام المعلومـات المحاسـبي:-2
نظـام املعلومـات احملاسبـي بشقيه املايل واإلداري إىل نوعني: خمرجـات يومـية روتينـية، ميكن تصنيف خمرجـات

وخمرجات معلومات تغذيـة عكسية.
يتضمن النوع األول املخرجات اليومية اخلاصة بتوثيق النشاط واملعامالت الروتينية العادية للوحدة االقتصادية، سواء 

بني مراكز املسؤولية داخل الوحدة.مع أطراف وهيئات خارج الوحدة، أو
ومن أمثلة هذه املخرجات:

أوامـر الشـراء.- 
اضـر االسـتالم.حم- 
شيـكات املدفوعـات.- 
فواتـري البيـع للعـمالء.- 
أوامـر الشحـن.- 
إيصـاالت صـرف وإيـداع نقديـة.- 
شيـكات.- 
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رواتـب ومكافـآت العاملـني.- 
واملهـمات...اخلأذونـات املـوارد - 

تعترب البيانات اليت تتضمنها هذه املخرجات مدخـالت رئيسـية لعمليات التشغيل اليومي يف النظام احملاسيب بشقيه 
املايل واإلداري، إلخـراج النـوع الثاين من املخرجات وهي خمرجات معلومات التغذية العكسـية.

ذية العكسية لتنظيم وإدارة وتقييم األنشطة داخل الوحدة حيتاج مستخـدمو النظام احملاسيب إىل معلومات التغ
االقتصادية، وميكن تصنيف هذه املعلومات العكسية إىل ثالثة أنواع: 

األول خاص بتسجيل األحداث اليت تصف املاضي.- 
أما الثاين، فليفت النظر ويوجه االنتباه إىل شيء معني.- 
النوع الثالث من املعلومات العكسية، فيكون يف شكل تنبؤات ترتبط باختاذ القرارات يف املستقبل.أما- 

يتـم تقديـم هـذه األنـواع الثالثـة من املعلومـات العكسـية يف شـكل تقارير ينتجها النظام احملاسيب، ويتم تصنيفها إىل 
ة، وهي تقاريـر تشغيلـية، تقـارير ختطيطـية وتقارير ثالث فئات عريضة مبا يتمشى مع تصنيف املعلومات العكسي

رقابـية.
نجاح نظم المعلومات المحاسبية : المطلب الثاني

يعرف نظام املعلومات احملاسبية بأنه نظام لتجميع وتسجيل وختزين ومعاجلة البيانات إلنتاج املعلومات ملتخذي 
. ويعد نظام املعلومات احملاسبية احد مكونات نظام (Romney and Steinbart, 2009, 6)القرار 

جتميعا لنظم معلومات فرعبة تتكامل مع بعضها البعض يف سبيل حتقيق مستوى مشول نظام املعلومات االدارية 
(Scott, 1986, عمليات املنظمة كافةدورا أساسيا وهاما يفأنظمة املعلومات احملاسبية تلعبو . (66

وأنشطتها كتحديد األهداف ورسم السياسات ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات اليت ُمتَكن املنظمة من مواجهة 
عمال املعاصرة، األمر خاصة يف ظل العوملة واشتداد حدة املنافسة يف بيئة األالتحديات واألزمات اليت تتعرض هلا 

أن معايري جناح نظم املعلومات قد ختتلف الذي اكسب موضوع جناح نظم املعلومات احملاسبية املزيد من االهتمام. 
حسب اختالف وجهات نظر املستفيدين، إال أن هناك مسات عامة تصف إطار أي نظام معلومات ناجح وهي 

، حيث إن توافر امه بشمولية من قبل خمتلف األطراف املستفيدةدقة وصحة النظام، واستقاللية النظام، واستخد
، 1999(الساملي، 

طراف ). ويعين جناح نظام املعلومات انه يكون نظام ذو جودة عالية يقوم بتحقيق مجيع أهداف ومتطلبات األ17
املستفيدة بشكل يغطي مجيع إجراءات العمل املطلوبة حاليا ومستقبالً ويعمل بطريقة تقنية صحيحة بدون أخطاء 
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وأن يكون سهل الصيانة والتطوير بشرط أن تزيد حمصلة الفوائد املادية واملعنوية للنظام على حمصلة التكاليف املنفقة 
علومات ناجحا إذا ما حقق أهدافه املرسومة ومت استخدامه )، كما يعد نظام امل2002عليه (عيسى ونائب، 

). Delone and Mclean, 1992بشكل منتظم (

لنجاح نظم املعلومات:

خمرجات نظم املعلومات ويلعب دورا بارزا يف جناح هذه : يصف هذا املؤشر خصائصجودة المعلومات- 1
النظم ومسامهتها يف ترشيد عملية اختاذ القرارات، وتتمثل مقاييس جودة املعلومات بالعديد من البنود كاملالئمة، 

. واالعتمادية، والقابلية للفهم، واالكتمال، والدقة، والقابلية للمقارنة، والتقدمي بالوقت املناسب 

: من املعروف ان جودة نظام املعلومات تؤثر بشكل اجيايب على جناحه حيث يركز مؤشر جودة جودة النظام- 2
ويشمل هذا املؤشر جمموعة من املقاييس منها سهولة التعلم، النظام على اخلصائص املرغوبة يف النظام نفسه،

ستجابة، وادراك توقعات املستخدم.وسهولة االستخدام، والتكامل مع االنظمة االخرى، واملرونة، وزمن اال

: يعترب هذا املؤشر من اكثر املقاييس استخداما لتقييم جناح نظم املعلومات، وحيدد رضا رضا المستخدم- 3
، فضال عن كونه االساس الذي يعتمد املستخدم مدى استجابة املستخدم لالستخدام الفعال لنظام املعلومات

عليه املستفيد يف استخدام النظام. ويعرب رضا املستخدم عن مدى اعتقاد املستفيد بأن النظام يفي حباجته من 
املعلومات. وقد استخدمت العديد من االساليب لقياس رضا املستخدم مثل مدى تلبية نظام املعلومات 

جهيزات والربجميات، وامكانية النظام على اجناز العمل املطلوب، وإمكانية الحتياجات املستخدم، والرضا عن الت
.النظام على زيادة االنتاجية 

: يعد تقدمي املعلومات اليت يطمح اليها املستفيد من االمور األساسية لنجاح نظم املعلومات استخدام النظام- 4
ام املستفيد له، اذ ان عدم استخدام النظام حيث ان فشل وجناح النظام يتوقف بشكل كبري على مستوى استخد

يعين عدم االنتفاع منه وبالتايل فشله. ويشري استخدام النظام اىل مدى اعتماد املستفيدين على املخرجات اليت 
يوفرها النظام يف اداء مهامهم. وميكن قياس مستوى االستخدام من خالل العديد من املقاييس منها مستوى 

.، وغرض االستخدام االستخدام، والوقت املستنفذ يف االستخداماالستخدام، وتكرار 
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من أهم الدراسات اليت قدمت منوذج لقياس جناح نظم (Delone and Mclean, 1992)وتعد دراسة 
املعلومات، والذي أصبح فيما بعد من أشهر وأوسع النماذج استخداما من قبل الباحثني، وقد تضمن هذا 

هي: جودة النظام، وجودة املعلومات، واستخدام النظام، ورضا مستخدمي النظام، وتأثري مؤشرات النموذج ستة
إىل (Seddon, 1997)النظام على املستخدمني له، وتأثري النظام على أداء املنظمة. كما سعت دراسة 

املقدم عام DeLone and McLeanتوضيح العالقات بني األبعاد الستة اليت استخدمت يف منوذج 
) حيث صنفت الدراسة هذه األبعاد يف ثالث جمموعات هي مقاييس جودة املعلومات والنظام، 1992(

ومقاييس استدراكية عامة للمنافع النامجة عن استخدام النظام، ومقاييس أخرى للمنافع النامجة عن استخدام 
(DeLone and McLean, 2004)

إىل بناء منوذج لقياس جناح أنظمة التجارة االلكرتونية حيث قام الباحثان بتطوير النموذج  الذي قدماه عام 
ليصبح أكثر مالئمة لقياس جناح أنظمة التجارة االلكرتونية، وذلك بإضافة مقاييس أخرى له هي مؤشر 1992)(

فوائد النظام الذي ُدمج فيه مؤشري تأثري النظام على جودة اخلدمة اليت يقدمها النظام للعمالء ومؤشر
,Bradley)املستخدمني له وتأثري النظام على أداء املنظمة املذكورَين يف النموذج السابق. وطبقت دراسة 

Pridmore and Byrd, 2006) منوذجDeLone and McLean) يف ظل 1992املقدم عام (
القة بني العوامل اليت تشكل تركيبة هذا النموذج يف شركات خمتلفة يف ثقافات تنظيمية خمتلفة إذ اختربت الع

ثقافتها. ودعمت نتائج الدراسة النموذج املذكور، كما توصلت إىل أن تفاوت جناح نظم املعلومات ميكن تفسريه 
اركة ) دراسة ملعرفة اثر مش2007من خالل جودة خطة تكنولوجيا املعلومات وثقافة الشركة. وأجرى (ناعسة، 

احملاسبني يف تطوير نظم املعلومات احملاسبية يف جناح تلك النظم، وأوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية 
ذات داللة إحصائية بني مشاركة احملاسبني يف تطوير مراحل نظم املعلومات احملاسبية كافة وجناح النظم املذكورة. 

دور املعلومات احملاسبية يف مساعدة منظمات (Scorte, Cozma and Rus, 2009)وناقشت دراسة 
األعمال يف التعامل مع األزمات، إذ بينت أن هناك دورا هاما هلذه املعلومات يف احلد من آثار األزمات اليت تواجه 

(Khayun, Ractham and Firpo, 2012)هذه املنظمات والتغلب عليها. واستهدفت دراسة
لكرتوين للرسوم يف تايالند وذلك من خالل استخدام منوذج لنجاح نظم حتديد عوامل جناح نظام الدفع اال

املعلومات من اجل الكشف عن العوامل اليت تساهم يف جناح نظام الدفع املذكور. وبينت نتائج الدراسة أن زيادة 
استخدام النظام الثقة يف موقع احلكومة االلكرتونية وإدراك جودة املعلومات وجودة النظام وجودة اخلدمة تؤثر على

Petter, DeLone and)ورضا املستخدم مما يؤدي بالتايل إىل إدراك فوائد النظام. واستعرضت دراسة 



الفصل األول :نظم المعلومات 

16

McLean, 2013) األدبيات اليت تناولت العوامل املستقلة اليت تؤثر على جناح نظم املعلومات حيث
عامل يؤثر يف جناح نظم املعلومات 15دراسة سابقة وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود 600فحصت أكثر من 
، والثقة، وتوقعات المستخدم، والتحفيز الخارجي، والبنية Enjoymentالمتعة وهذه العوامل هي: 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتناسق المهمة، وصعوبة المهمة، واالتجاهات نحو التكنولوجيا، والدور 
مطورين، ومجال الخبرة المعرفية، ودعم اإلدارة، وعملية التنظيمي، ومشاركة المستخدم، والعالقة مع ال

مبسح االدبيات ذات (Kaur and Aggrawal, 2013). كما قامت دراسة اإلدارة، والكفاءة التنظيمية

ذج تضمن اهم عوامل جناح النظم املذكورة وهي: العوامل ذات العالقة باملوارد البشرية، تليها الدراسة اىل وضع منو 
العوامل اخلاصة بالتخطيط، مث العوامل ذات الصلة بالتنفيذ، واخريا العوامل املتعلقة بالتحديث املستمر والتقومي 

ادراك املدققني الداخليني لعوامل فقد هدفت اىل اختبار العالقة بني(Saleh, 2013)اما دراسة للنظام.
النجاح احلرجة وادراكهم جلودة البيانات 

: تصـور عـام لنظـام المعلومـات المحاسـبي2شـكل رقم 

الدار الجامعـیة، اإلسكندریة، نظـم المعلومـات المحاسـبیة، اإلطـار الفكري والنظـم التطبیقـیة،أحـمد حسـین علي حسـین: المصدر: 
.15، ص 2004مصر، 

الوحدة االقتصادیة

/ البیانات العادیة 3
الروتینیة من العملیات 

الداخلیة

معلومات للمساعدة في 
أداء العملیات الیومیة 

العادیة

/بیانات 1
العملیات 

الیومیة العادیة 
مع األطراف 

الخارجیة

/بیانات 2
خاصة أخرى 
من مصادر 

خارجیة.

التقاریر المالیة 
وتقاریر أخـرى

للمستخدمین 
الخارجیین

بیانات خاصة من -4
قرارات إداریة 

داخلیة

معلومات خاصة 
للمساعدة في اتخاذ 

القرارات اإلداریة

المعلومات المحاسبينظام

اإلداریة: تكالیفالمحاسبة 
المحاسبة المالیة

المحاسبة إلداریة: موازنات 
ودراسة نظم
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: أهداف و وظائف نظم المعلومات المحاسبيةالمطلب الثالث 

عدة مزايا تتحقق للمنظمة من توافر نظام جيد للمعلومات كهناالمعلومات:: أهداف نظام الفرع األول

بصـــورة أســـرع أو بأقـــل تكلفـــة، مثـــال ذلـــك تقليـــل تكـــاليف :  تشـــري الكفـــاءة إىل أداء املهـــامتحقيـــق الكفـــاءة-1

العمالة من خالل إحالل احلاسب اآليل حمـل األفـراد، و أيضـا يف جمـال الرقابـة علـى املخـزون ميكـن ختفـيض تكـاليف 

التخــزين مــن خــالل اســتخدام النمــاذج الرياضــية الــيت حتــدد املســتويات املثلــي للمخــزون أو مــن خــالل حتميــل املــورد 

ف التخزين من خالل ربط املوردين بشبكة اتصاالت خاصة و إعطاء أوامر الشراء عند احلاجة .بتكالي

تشري الفعالية إىل مـدى حتقيـق أهـداف املنظمـة، وتتحقـق الفعاليـة مـن خـالل مسـاعدة الوصول إلى الفعالية:-2

املديرين يف اختاذ قرارات ذات جودة أفضل .

ضـــل مـــن اســـتخدام آالت الصـــرف الســـريع يف البنـــوك، حيـــث ميكـــن للعمـــالء لعمـــالء املنظمـــة ولـــيس هنـــاك مثـــال أف

:  تلعب املعلومات دورا هاما يف خلق وتطوير املنتجات خاصة يف بعض الصناعات مثل البنـوك تطوير المنتج-4

وشركات التامني والوكاالت السياحية .

: تعــيش املنظمــات يف منــاخ ســريع التغــري األمــر الــذي يتطلــب منهــا ضــرورة هاالتعــرف علــى الفــرص واســتغالل-5

التكيف مع هذا التغيري، وليس هناك وسيلة أفضـل مـن احلاسـب اآليل لتحديـد التغـريات الطفيفـة أو االجتاهـات غـري 

بسرعة املرئية يف البيئة، ومساعدة املنظمة يف اختاذ القرارات اليت متكنها من استغالل الفرص اجلديدة

:  ميكن لكل من الشركة وعمالئها االستفادة من تكنولوجيا املعلومات، فيمكن للشـركة ربط العمالء بالشركة-6

الء التحول إيل الشركات املنافسة
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أن املعلومــات املتدفقــة داخــل أقســام املؤسســة أو يف حميطهــا :المحاســبيةوظــائف نظــام المعلومــاتالفــرع الثــاني:

مــن عمبجمــو اخلــارجي تعتــرب مــادة خــام ينبغــي اســتغالهلا، ومــن هنــا كانــت احلاجــة إىل نظــم املعلومــات الــيت تقــوم 

" املعلومة حىت تكـون مسـتعملة جيـب أن تكـون جممعـة، حمجـوزة، حممولـة مث روبارتراكسالوظائف، ويف هذا يقول 

أساسية مثلما يوضح الشكل التايل" وهلذا مت حتديد وظائف نظام املعلومات يف أربعة مهام6موزعة

.المحاسبية: وظائف نظام المعلومات)3الشكل رقم (

الحصول على 

المعلومات

بث وإرسال المعلومات تخزين المعلوماتمعالجة المعلومات 

إن عملية احلصول على 

املعلومات تغطي اجلمع 

واحلجز وحتتاج إىل 

املالحظة

املعاجلة تتضمن مجع 

املعلومة يف شكل 

يسمح بتخزينها أو 

استعماهلا مباشرة

املعلومة يسمح ختزين

للنظام بتأدية دوره  

كذاكرة خاصة فردية أو 

مجاعية، إذ ميكن من 

االحتفاظ باملعلومة إىل 

حني ظهور احلاجة إليها.

اإلرسال أو البث يضمن 

التنسيق وحتقيق االرتباط 

بني خمتلف عناصر 

املؤسسة، كما يضمن 

االرتباط مع احمليط 

اخلارجي.

Source:Didier Broussard et autre: DECF organisation et gestion de

l'entreprise, édition dorganisation, 1998, p117.

الوظـائـف
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وفيما يلي شرح هلذه الوظائف

يف مجــع املعطيــات ســواء مــن احملاســبيةتتمثــل الوظيفــة األوىل لنظــام املعلومــاتالحصــول علــى المعلومــات :-1

البيئة اخلارجية أو البيئة الداخلية، وبصفة عامة هناك مصدرين للحصول على املعلومات :

: وهي كل الوثائق احملاسبية واإلدارية اليت تتوفر على معلومات تصف نشـاط املؤسسـة المصادر الداخلية-أ

ئن، تقـارير البـائعني التـابعني للمؤسسـة، تقـارير االتصـاالت ، كأرشيف املؤسسة على مستوى كل قسم، ملفات الزبـا

.التجارية

:إن احلصـول علــى املعلومــات اخلارجيـة حيتــاج إىل جمهـودات وقــدرات أكـرب مــن أجــل المصـادر الخارجيــة-ب

الت...إىل غريها من الطرق والوسائل اليت ميكن أن تستخدمها .ومقاب

تعتـرب عمليـة ختـزين املعلومـات املعاجلـة منهـا أو غـري املعاجلـة ضـرورية ومهمـة كـذلك حبكـم تخزين المعلومات:  -2

ا اســتعماهلا املتكــرر أو عنــد الضــرورة، كمــا جيــب أن تكــون طريقــة التخــزين عاديــة وســهلة حــىت يــتمكن مــن اســتغالهل

واستعماهلا يف أي وقت، وحىت تكون عملية التخزين سهلة ينبغي إتباع طـرق تنظيميـة يف تقسـيم املعلومـات، فعنـدما 

نريــد ختــزين املعلومــات اخلاصــة بــإدارة املــوظفني نقــوم حبصــر املعلومــات الشخصــية املتعلقــة بكــل موظــف، واملعلومــات 

املتعلقة باملسار املهين، وكذا التكوين واملعلومات 

وذلك حىت تسهل عملية الوصول للمعلومة املطلوبة يف وقت سريع، وعملية التخزين إما أن تكون علـة وثـائق إداريـة 

وملفات، أو استعمال احلاسوب. ومن التنظيمات املستعملة يف عملية التخزين اآللية هي قواعد املعطيات 

Base des données.9، حيث يراعى يف تصميمها مرونة االستعمال والتنظيم اجليد.

ختتلــــف معاجلــــة املعلومــــات حســــب احتياجــــات املؤسســــة للمعلومــــات، حيــــث هنــــاك معالجــــة المعلومــــات:-3

احتياجـات روتينيـة وأخـرى غـري روتينيــة، فـاألوىل تقتضـي عمليـة التحليـل، إذ تقــوم بتخـزين املعطيـات وتصـنيفها حــىت 
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يسهل استخراجها وإجراء خمتلـف العمليـات البسـيطة عليهـا أو النمـاذج الرياضـية واحملاسـبية املعقـدة إذا تطلـب األمـر 

)، أمــا املعلومــات الغــري روتينيــة أو صــعبة التحديــد باعتبارهــا تلــك الــيت يســتحيل وضــع Pertذلك( كتطبيق تقنية 

ولــذا مــن األفضــل إنشــاء نظــام معلومــات أو تصــميمه بصــورة 

هــذه احلالــة املســري ويفيكــون قــادرا علــى االســتجابة هلــذا النــوع مــن املعلومــات وبالشــكل الــذي يتفــق مــع متطلبــات 

حياول املسري تنظيم وتسيري ملفاته انطالقا من املعلومات اليت حيصل عليها من خمتلف املصادر الداخلية واخلارجة 

: نستخلص عند هذا احلد وعلى ضوء ما سبق، أنه من أجل اختاذ القـرارات املناسـبة بث وإرسال المعلومات-4

والتسيري احلسن جيب أن تتوفر املعلومات وتتدفق يف املؤسسة ويف مجيع االجتاهات، على هـذا األسـاس ميكـن اعتبـار 

كنظام معاجلة وإيصال املعلومات إىل مسـتخدميها يف الوقـت املناسـب، وتسـتخدم يف هـذا احملاسبية  نظام املعلومات 

الصدد قنوات ووسائل خمتلفة لنقل املعلومات كالشريط الورقي أو املمغنط أو األقراص املرنة، أو من خـالل شـبكات 

يعيــــة الشخصــــية وغــــري تفصــــيلية، وبــــذلك ميكــــن رصــــد أداء املنتجــــات واألســــواق واجلهــــود البكاإلنرتنــــتاالتصــــال  
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خالصة الفصل:

لـقـد حـاولـنا مـن خالل هـذا الـبحث الـحديث عـن التـطورات الـحديثة يف نظم املعلومات املبنية على الكمبيوتر ، 

و إدراج خمتلف هذه األنظمة باختصار ، لكننا نود يف األخري اإلشارة

حتديات أخرى البد من جتاوزها ، فبالرغم من كل التطور الذي حتدثنا عنه إال أن هناك بعض املعلومات اهلامة ال 

ميكن إدخـاهلا يف النظام و يتعلق األمر باملعلومات اليت يصعب التعبري عنها مثل األفكار بشأن تقـديـم منتجات 

جديدة ، أرا

عتماد عليها يف اختاذ مع مرور الزمن لذلك يعترب توقيت ظهور املعلومة عامل أساسي يف حتديد إمكانية اال

.القرارات

كما أن التغريات البـيئية تـؤدي إىل تغيـرات فـي االحتياجات مـن الـمعـلومات مبعىن أنـه نـتيجة لـكون املؤسسة 

تنشط بيئة ديناميكية جيعلها عرضة لصرف أموال معتربة تكون دون جدوى إذا حدثت تغريات يف بيئتها ، كما أن 

تطور السريع يف علم تكنولوجيا الـحاسبات اآللية و أصعب حتدي يواجه أنظمة املعلومات يف املؤسسات هو ال

يـؤدي هـذا الـتطور إىل تقادم نظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل بعد فـرتة قـصرية هـذا جيعل املؤسسة أمام 

ة  خيارين إما تغيري النظام و هذا يرتتب عنه أعباء مالية تضطر املؤسسة على حتملها و إما أن تبقي على األنظم

كما هي و هو ما يؤدي إىل استخدام نظم معلومات أقل حداثة لفرتة من الزمن .

و بالتايل ميكننا أن نقول يف األخري أن األنظمة اليت أوردناها ضمن أنظمة املعلومات اجلديدة ميكن أن تكون 

نظمة قـديـمة بعد فرتة وجيزة .  هي األخرى أ
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الفصل الثاني :
ظام نالرقابة الداخلية وعالقتها ب

المعلومات
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تمهيد:
يقع على عاتق إدارة املؤسسة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية، ومن مسؤوليتها احملافظة عليه والتأكد من مدى 

أن هناك التزاما آخر قانونيا يقع على عاتقها بإمساك حسابات منتظمة وبصفة خاصة يف سالمة تطبيقه. كما
.حالة شركات املسامهة، وليس من املتصور وجود حسابات منتظمة من وجود نظام سليم للرقابة الداخلية

راجعة، وحتديد االختبارات وتعترب الرقابة الداخلية نقطة االنطالق اليت يرتكز عليها املراجع عند إعداده لربنامج امل

الداخلية ال حيدد فقط طبيعة احلصول على أدلة اإلثبات يف عملية املراجعة، وإمنا حيدد أيضا العمق املطلوب يف 
املراجع يف فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية حىت ميكنه من اإلملام فحص تلك األدلة. وجيب أن يستمر 

باألساليب واإلجراءات اليت تستخدمها املؤسسة، وإىل املدى الذي يزيل أي شك أو تساؤل يف ذهنه عن فعالية 
.وكفاءة النظام

وذلك بغية اكتشاف مواطن إن تقييم نظام الرقابة الداخلية املعتمد يف املؤسسة يعترب من أهم خطوات املراجعة،
الضعف فيه ومن مثة تسليط عملية املراجعة على هذه املواطن وتاليف مواطن القوة، يعرب هذا النظام عن اخلطة 
التنظيمية ومجيع اإلجراءات واملقاييس املتبناة من قبل املؤسسة من أجل ضمان السري احلسن جلميع الوظائف 

ة عن األنظمة املعلوماتية يف املؤسسة. إن التطور يف أشغال هذه األخرية وضمان صحة ومصداقية املعلومات الناجت
أضحى ميلي ضرورة تكييف نظام الرقابة الداخلية مع الشكل اجلديد للمؤسسة باعتبار هذا النظام ميس الرقابة 

بة إجرائية اإلجرائية على العمل داخل املؤسسة، ومن مث ضمان استمرارية نشاطها الذي يأيت عن طريق فرض رقا
على مجيع العمليات من جهة، ومن جهة أخرى تبين مراجعة قوائم طبيعة نشاط املؤسسة والتمكن من إعطاء 

.الصورة الصادقة عن املركز املايل احلقيقي هلا
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:: نظام الرقابة الداخليةالمبحث األول
إن تعدد أصناف املؤسسة وكرب حجمها واتساع رقعتها من حيث النشاط 

املؤسسة ونشاطها يف شكل مديريات تغطى كل منها وظائف معينة، إذ بانسجامها وتظافرها تستطيع املؤسسات 
.رسم خطط سياستها، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات مبا حيقق أهدافها

:: ماهية نظام الرقابة الداخليةالمطلب األول

ام الرقابة الداخليةنظالفرع األول: تعريف 

:سنورد بعض التعاريف املقدمة لنظام الرقابة الداخلية
األخرى املصممة لتحقيق نظام الرقابة الداخلية على أنه اخلطة التنظيمية واملقاييس»عرف "الصبان والفيومى"، -

:1األهداف التالية
محاية األصول.- 
اختبار دقة ودرجة االعتماد على البيانات احملاسبية.- 

تشجيع العمل بكفاءة.-
.تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية- 

يرتبط به من أما على حسب "الصحن ونور"  فنظام الرقابة الداخلية هو ختطيط التنظيم اإلداري للمشروع وما 
وسائل أو مقاييس تستخدم داخل املشروع للمحافظة على األصول، اختبار دقة البيانات احملاسبية ومدى االعتماد 

.2عليها وتنمية الكفاءة اإلنتاجية وتشجيع السري احلسن للسياسات اإلدارية يف طريقها املرسوم
داخلية هو اخلطة التنظيمية وكل الطرق واملقاييس حسب املعهد الكندي للمحاسبني املعتمدين، فنظام الرقابة ال

املعتمدة داخل املؤسسة من أجل محاية األصول، ضمان دقة وصدق البيانات احملاسبية وتشجيع فعالية االستغالل، 
.واإلبقاء على احملافظة على السري وفقا للسياسات املرسومة

هو جمموعة » نظام الرقابة الداخلية (OECCA)نسيةحسب منظمة اخلرباء احملاسبني واحملاسبني املعتمدين الفر 

.67ص1999دار السالم ، القاهرة،  الصبان حممد مسري وحممد الفيومي حممد، املراجعة بني التنظري والتطبيق1
57ص1999–مركز الكتب األردين ،عمان الصحن عبد الفتاح ونور أمحد، الرقابة ومراجعة احلسابات 2
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من الضمانات اليت تساعد على التحكم يف املؤسسة من أجل حتقيق اهلدف املتعلق بضمان احلماية، اإلبقاء على 
األصول ونوعية املعلومات وتطبيق تعليمات املديرية وحتسني النجاعة، ويربز ذلك بتنظيم، وتطبيق وإجراءات 

.»سة من أجل اإلبقاء على دوام العناصر السابقةنشاطات املؤس
نظام » فإن (IAG)اليت وضعت املعايري الدولية للمراجعة(IFAC)حسب اهليئة الدولية لتطبيق املراجعة

الرقابة الداخلية حيتوي على اخلطة التنظيمية، وجمموع الطرق واإلجراءات املطبقة من طرف املديرية، بغية دعم 
مة لضمان إمكانية السري املنظم والفعال لألعمال، هذه األهداف تشمل على احرتام السياسة األهداف املرسو 

اإلدارية، محاية األصول، رقابة واكتشاف الغش واألخطاء حتديد مدى كمال الدفاتر احملاسبية وكذلك الوقت 
3.املستغرق يف إعداد معلومات ذات مصداقية

:اخليةأنواع نظام الرقابة الدالفرع الثاني: 

4:نشري إىل أن نظام الرقابة الداخلية يشتمل على صنفني من الرقابة

الرقابة اإلدارية: تشتمل على خطة التنظيم والوسائل واإلجراءات املختصة بصفة أساسية لتحقيق أكرب كفاءة - أ
برامج تدريب إنتاجية ممكنة وضمان حتقيق السياسات اإلدارية، إذ تشتمل على كل ما هو إداري، سواء كانت 

العمل، طرق التحليل اإلحصائي ودراسة حركة املؤسسة عرب خمتلف األزمنة، تقارير األداء، الرقابة على اجلودة وإىل 
.غري ذلك من األشكال الرقابية

تة الرقابة احملاسبية: تعرب عن اخلطة التنظيمية وكافة اإلجراءات اهلادفة إىل اختبار دقة البيانات احملاسبية املثب- ب
بالدفاتر واحلسابات ودرجة االعتماد عليها والوقوف على سالمة املعاجلة احملاسبية من جهة، ومن جهة أخرى 

.العمل على محاية أصول املؤسسة

: أهداف ومقومات نظام الرقابة الداخليةالمطلب الثاني

:أهداف نظام الرقابة الداخليةالفرع األول: 

:الرقابة الداخلية على أن األهداف املراد حتقيقها من هذا النظام هيأمجعت التعاريف السابقة لنظام 
التحكم في المؤسسة-أ

3 Jean – Claude papillon : Econome de L ‘entreprise, management – 2004 p45
4 HAMINI – A- le contrôle interne et l’elaboration du bilan. Alger, ed, 1998. P 96
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ديد وتكاليفها وعوائدها ويف خمتلف السياسات اليت وضعت بغية حتقيق ما ترمي إليه املؤسسة، ينبغي عليها حت

5.احلقيقية هلا، واملساعدة على خلق رقابة على خمتلف العناصر املراد التحكم فيها

اية أصول املؤسسة : من خالل التعاريف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هو مححماية األصول-ب
من خالل فرض محاية مادية ومحاية حماسبية جلميع عناصر األصول،واليت متكن املؤسسة من البقاء واحملافظة على 

أصوهلا من كل األخطار املمكنة وكذاك دفع عجلتها اإلنتاجية مبسامهة األصول املوجودة لتمكينها من حتقيق 
.األهداف املرسومة

: بغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي اختبار دقة ودرجة االعتماد على تضمان نوعية المعلوما-ج
أن جتهيز هذه معلوماتية كماالبيانات احملاسبية يف ظل نظام معلومايت يعاجل البيانات من أجل الوصول إىل نتائج 
:البيانات احملاسبية يتم عرب نظام املعلومات احملاسبية الذي يتصف باخلصائص اآلتية

.تسجيل العمليات من املصدر ويف أقرب وقت ممكن- 
 -.
.تبويب البيانات على حسب صنفها وخصائصها يف كل مرحلة من مراحل املعاجلة- 
.         للمؤسسة من أجل تقدمي املعلومات احملاسبيةاحرتام املبادئ احملاسبية املتفق عليها والقواعد الداخلية- 
.الطالبة هلافاألطراتوزيع املعلومات على -
: إن إحكام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائلها داخل املؤسسة ميكن من ضمان تشجيع العمل بكفاءة-د

خالل التحكم يف التكاليف االستعمال األحسن والكفء ملوارد املؤسسة، ومن حتقيق فعالية يف نشاطها من 
بتخفيضها عند حدودها الدنيا، غري أن نظام الرقابة الداخلية ال يعطي لإلدارة بعض الضمانات فقط بل يعطي 

.حتسنا يف مردودية املؤسسة
: إن االلتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة من قبل اإلدارة تقتضي تطبيق تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية-هـ
امر اجلهة املديرة، ألن تشجيع واحرتام السياسات اإلدارية من شأنه أن يكفل للمؤسسة أهدافها املرسومة بوضوح أو 

:يف إطار اخلطة التنظيمية من أجل التطبيق األمثل لألوامر، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط اآلتية
.جيب أن يبلغ إىل املوجه إليه- 
.جيب أن يكون واضحا ومفهوما- 

132ص1996االسرتاتيجيات الوظيفية ، دار النهضة العربية، –الرقابة –: إدارة االسرتاتيجية، التطبيقية عادل مربوك حممد5
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.جيب توافر وسائل التنفيذ- 
.جيب إبالغ اجلهات اآلمرة بالتنفيذ- 

:الثاني: مقومات نظام الرقابة الداخليةالفرع
إن وجود نظام قوي للرقابة الداخلية على النموذج احملاسيب من شأنه أن يسمح لنظام املعلومات احملاسبية من توليد 

قة للمؤسسة من جهة، ومن جهة ثانية ميكن املؤسسة من حتقيق معلومات ذات مصداقية ومعربة عن الوضعية احلقي
أهدافها املرسومة يف اخلطة العامة هلا، بالتايل يستطيع هذا النظام حتقيق األهداف املتوخاة منه. تعترب مقومات نظام 

حيح، لذا الرقابة الداخلية كاألعمدة داخل املبىن فقوة هذه األخرية تعكس قوة وفعالية هذا النظام والعكس ص
:سنتطرق إىل مقوماته يف العناصر التالية

:الهيكل التنظيمي-1
من أجل الوقوف على نظام الرقابة الداخلية يستطيع حتقيق أهدافه املتعلقة بالتحكم يف املؤسسة، محاية األصول، 

يوجد يف املؤسسة ضمان نوعية املعلومات، تشجيع العمل بكفاءة وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية، ينبغي أن
هيكل تنظيمي جيسد الوظائف واملديريات وحيدد سلطات كل منها بوضوح ودقة تامة مع إبراز العالقات فيما 
بينهم. وعليه تظهر حساسية ودور اهليكل التنظيمي يف بسط نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة، كون أن 

:6تصميم هذا اهليكل يرعي فيه العناصر اآلتية
.املؤسسةحجم- 
.طبيعة املؤسسة- 
.تسلسل االختصاصات- 
.حتديد املسؤوليات وتقسيم العمل- 
.البساطة واملرونة- 
.مراعاة االستقاللية بني املديريات اليت تقوم بالعمل- 
:نظام المعلومات المحاسبية-2

، فنظام 7الرقابة الداخلية الفعاليعترب نظام املعلومات احملاسبية السليم أحد أهم املقومات األساسية لنظام 
املعلومات احملاسبية الذي يعمل وفق طرق واضحة منصوص عليها قانونيا وتستجيب إىل وضعية وطبيعة نشاط 

34،ص ذكرهمرجع سابقابراھیم بحتي،6
35ص ذكرهعلي عبد اهلادي مسلم، مرجع سابق7
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املؤسسة، وضمن منط املعاجلة اآللية املتحكم فيها، ويعتمد على جمموعة متكاملة من الدفاتر والسجالت احملاسبية 
ميمه تسيري إعداد القوائم املالية بأقل جهد ممكن، وبأكثر دقة ممكنة يكون أحد ودليل احلسابات يراعي يف تص

املقومات املدعمة لنظام الرقابة الداخلية، يفضل أن يتضمن هذا الدليل احلسابات الالزمة والكافية لتمكني اإلدارة 
املتعلقة بالنفقات االستثمارية من أداء مهمتها الرقابية على العمليات، ولتمكني احملاسب من الفصل بني العناصر 

:واالستهالكية، انطالقا مما سبق جيب أن يكون نظام املعلومات احملاسبية وسيلة لتحقيق مايلي
.الرقابة على سجالت التشغيل وتنفيذ العمليات، إذ أن هذه السجالت متثل مصادر البيانات وتدفقها- 
.تبويب البيانات ووضع دليل مبوب للحسابات- 
.تصميم السجالت احملاسبية بطريقة مناسبة الرقابة- 

:وبغية دعم نظام الرقابة الداخلية جيب أن يتوافر نظام املعلومات احملاسبية على العناصر اآلتية
.وجود مستندات داخلية كافية لتغطية كافة أوجه النشاط، كما توضح املسؤوليات- 
.وضح الطرق اليت تتبع ملعاجلة العملياتوجود دليل اإلجراءات والسياسات احملاسبية ت- 
.إعداد موازنات تفصيلية للعمليات ومتابعة تنفيذها- 
.وجود نظام تكاليف فعال لقياس األداء الفعلي- 
:اإلجراءات التفصيلية-3

إن العمل التسلسلي للوظائف املختلفة داخل املؤسسة يدعو إدارة هذه األخرية إىل خرج إجراءات تفصيلية لتنفيذ 
الواجبات على مستوى املديريات املختلفة، حبيث ال يقوم شخص واحد بالرتخيص للعمل واالحتفاظ باألصل 

هذا اإلطار ينبغي على اإلدارة حتديد نوع ومسك السجالت، أي أن ال يقوم بالعملية من أوهلا إىل آخرها، ويف 
وكيفية القيام بالعملية داخل كل مديرية مما يسمح بعدم تداخل املهام وخلق رقابة ذاتية أو تلقائية أثناء تنفيذ 

العملية وذلك بواسطة ما حيققه موظف من رقابة على موظف آخر. إذ أن هذا املقوم يسمح من تقليل فرص 
.وميكن نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافهالتالعب والغش واخلطأ

:ويف األخري نشري إىل أنه إضافة إىل ما سبق هناك مقومات أخرى لنظام الرقابة الداخلية وتتمثل يف
.اختيار موظفني أكفاء- 
.رقابة األداء- 
.استخدام كافة الوسائل اآللية- 
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:الرقابة الداخليةوسائل وعوامل تطور نظام : المطلب الثالث
:وسائل نظام الرقابة الداخليةالفرع األول:

من خالل التعاريف السابقة لنظام الرقابة الداخلية، يتضح بأن هذا األخري يعتمد على الوسائل اآلتية بغية حتقيق 
:أهدافه

أمجعت التعاريف السابقة على ضرورة وجود خطة تنظيمية تستجيب يف مجيع األصول إىل الخطة التنظيمية:-أ
القرارات اليت تتخذ، وحماولة توجيهها مبا خيدم مصلحة وأهداف املؤسسة، إذ تبىن هذه اخلطة على ضوء حتديد 

وط السلطة األهداف املتوخاة منها وعلى االستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل أي ما حيدد بوضوح خط
.واملسؤولية اإلدارية للمديريات اليت تتكون منها املؤسسة

وبالرغم من أن االستقالل التنظيمي يتطلب االنفصال بني الوظائف إال أن عمل مجيع املديريات جيب أن ينسق 
.حبيث يؤدي إىل تدفق منتظم للمعلومات

وسائل اليت تعمل على حتقيق األهداف املرجوة : تعترب الطرق واإلجراءات من بني أهم الالطرق واإلجراءات-ب
من نظام الرقابة الداخلية فإحكام وفهم وتطبيق هاتني الوسيلتني يساعد على محاية األصول، العمل بكفاءة 

وااللتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة، إذ تشتمل الطرق على طريقة االستغالل، اإلنتاج، التسويق، تأدية اخلدمات 
إدارة املؤسسة باإلضافة إىل الطرق املستعملة يف املديريات املختلفة األخرى سواء من ناحية تنفيذ وكل ما خيص

األعمال أو طريقة استعمال الوثائق إىل غري ذلك من الطرق املستعملة، كما قد تعمل املؤسسة على سن إجراءات 
سني أداء املؤسسة ومتكني نظام الرقابة 

.الداخلية من حتقيق أهدافه املرسومة
: تستعمل املقاييس املختلفة داخل املؤسسة لتمكني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق المقاييس المختلفة-ج

:أهدافه املرسومة يف ظل إدارة تعمل على إجناحه من خالل قياس العناصر التالية
.اقية املعلوماتدرجة مصد- 
.مقدار النوعية احلاصل من العمليات الفعلية- 
.احرتام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو لعودة املعلومات املطابقة- 

:8العوامل المساعدة على تطور نظام الرقابة الداخليةالفرع الثاني : 

38الطبعة الثانية  ص 1992: التجربة اليابانية يف اإلدارة والتنظيم ، الدار اجلامعية ،عبد السالم أبو قحف8
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تسعى األطراف الطالبة للمعلومات الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية داخل املؤسسة إىل احلصول على 
معلومات ذات مصداقية وتعرب عن وضعيتها احلقيقية، لذلك بات من الضروري ربط مصداقية هذه املعلومات 

الذ،املراجعةحمل تقييم دائم من طرف ومتانة نظام الرقابة الداخلية املفروض على النموذج احملاسيب، واليت هي 
به يف ظل العوامل العديدة واملساعدة على تطوره، واليت فحساسية وأمهية نظام الرقابة الداخلية أملت االهتمام

:هي
: عرفت املؤسسة أصنافا عدة وتقسيمات وهذه األشكال كانت نتيجة لتنوع األصناف العديدة للمؤسسة-أ

ستثمار فيها، لذلك أصبح من الضروري على املسامهني من تكوين جملس إدارة تناقش فيه  النشاطات اليت يزداد اال
كل األمور املتعلقة باملؤسسة ويقّيم فيه عمل اهليئة املسرية هلا، هذا التقييم يكون مبقارنة ما توصلت إليه اهليئة 

بشكل مفصل كل أطوار النشاط املسرية من نتائج يف شكل قوائم للمعلومات وكشوف حتليلية للموازنات تربز
.داخل املؤسسة مبا مت رمسه يف اخلطة التنظيمية اليت هي من الوسائل األساسية لنظام الرقابة الداخلية

تعدد العمليات-ب
سسة بعدة عمليات تتفاوت من وظيفة إىل أخرى ومن مؤسسة إىل وداخل كل وظيفة من هذه الوظائف تقوم املؤ 

أخرى، ويف إطار هذه الوظائف جيب على اهليئة املشرفة على كل وظيفة أن تتقيد مبا هو مرسوم يف اخلطة اخلاصة 
مطالب 

.بالتكييف مع التنوع يف العلميات
: إن التوسع اجلغرايف للمؤسسات سواء على الرتاب الوطين أو التوسع الذي توزيع السلطات والمسؤوليات-ج

تعرفه الشركات املتعددة اجلنسيات يدعو إىل ضرورة توزيع السلطات واملسؤوليات على املديريات الفرعية مبا يسمح 
واختاذ القرارات يف الوقت واملكان املناسبني، على أن تكون هذه املديريات الفرعية أو الوحدات بتنفيذ كل األعمال

ملديريات الفرعية مقارنة مبا هو مرسوم يف اخلطة املؤسسة أمام جملس اإلدارة الذي يقيم أداءها مبا فيه أداء ا
.التنظيمية وباستعمال كل الوسائل واإلجراءات اليت تكفل األهداف املتوخاة من نظام الرقابة الداخلية

: يزيد االعتماد على نظام الرقابة الداخلية يف هذا النوع من املراجعة، كون املراجع اعتماد مراجعة اختيارية-د
لنوع السابق من املراجعة على جزء معني من الكل من حجم املفردات املقدمة، ويكون ذلك باستعمال يستند يف ا

طريقة العينات يف اختيار بعض املفردات اليت ستجرى عليها املراجعة، يف األخري تعمم نتائج هذا الفحص على 
.
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ملا سبق، يظهر لنا اعتماد هذا النوع من املراجعة كعامل أساسي يف تطوير نظام الرقابة الداخلية، ألن متانته وتبعا
تتحكم يف حجم العينة املختارة من طرف املراجع كما جتعله يف اطمئنان خاصة فيما يتعلق باجلزء الثاين والذي مل 

.يكن موضوع االختبار

في اتخاذ القرارأثر المعلومات :المبحث الثاني

ه: مفهوم اتخاذ القرار و أهميتالمطلب األول

يعرف القرار االداري بانه اختيار أحسن البدائل املتاحة بعد دراسة النتائج املتوقعة من كل القرار :مفهوم -1
بديل يف حتقيق األهداف املطلوبة .

ويعرف كذلك بأنه اختيار أنسب و ليس امثل البدائل أمام القرار الجناز اهلدف أو االهداف املوجودة , أو 
املناسب.حل املشكلة اليت تنتظر احلل 

كما عرف أيضا بأنه ...ذلك التصرف الشعوري الذي يرمي اىل اختبار او استعمال احسن و سيلة للوصول اىل 
غايتها أو  استعدامها لتحقيق هدف ما .

هدف أو جمموعة من األهداف خالل فرتة زمنية معينة يف ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية أكثر لتحقيق 
واخلارجية للمنظمة.

 -
االختيار بني البدائل.

Barnard9وحيدد بارنارد (

.28، ص1999واخلطيب، حماسبة اإلدارة ومناذج العمليات يف اختاذ القرارات، مصر، مجعة حمرم9



الفصل الثاني : الرقابة الداخلیة وعالقتھا بنظام المعلومات

32

:اتخاذ القرارأهميته2

من الناحية العلمية :

تعترب القرارات االدارية وسيلة علمية و فنية حتمية ناجعة لتطبيق السياسات و االسرتاتيجيات للمنظمة يف حتقيق 
علمية .أهدافها بصورة موضوعية و 

تلعب القرارت االدارية دورا مهما , يف جتسيد , تكييف , تفسري و تطبيق األهداف و السياسات و 
االسرتاتيجيات العامة يف املنظمة.

تؤدي  القرارات االدارية عن طريق عملية اختاذ القرار , دورا هاما يف جتميع املعلومات الالزمة للوظيفة االدارية عن 
سائل علمية و تكنولوجية متعددة وخمتلفة للحصول على املعلومات الالزمة للتنظيم االداري .طريق استعمال و 

من الناحية العملية :

تكتشف القرارات االدارية عن سلوك و موقف  و الرؤساء االداريني , و تكشف عن القوى و العوامل الداخلية 
بة على هذه القرارات , و التحكم فيها والتعامل مع الضاغطة على متخذي القرار . األمر الذي يسهل مهمة الرقا

هذه املواقف و الضغوط مستقبال بصورة حسنة.

تعترب القرارت االدارية وسيلة الختيار وقياس مدى قدرة القادة و الرؤساء االداريني يف القيام بالوظائف و املهام 
االدارية املطلوب حتقيقها و إجنازها , بأسلوب علمي وعملي .

10: أنواع المعلومات المستخدمة في عملية اتخاذ القرار الثانيالمطلب 

هي تلك اليت ال يستطيع تأكيد صحتها برباهني جتريبية أو موضوعية، فهذا النوع من :المعلومات الشخصية-1
من املعلومات ليس لديه مصدرا أو مرجع ميعن أو رقم صفحة ميكن اللجوء إليه، وإمنا يتحصل عليه اإلداري

األحاديث واملناقشات السياسية واالقتصادية والثقافية، وما يعاب على هذا النوع من املعلومات هو عدم القدرة 
على التعبري عنها أو تفسريها تفسريا صحيحا، فاإلداري هنا يعتمد يف تفسريها وإعطاءها الشكل املالئم أي تقوميه 

الذايت وخربته الشخصية.

45.ص 2007، 101
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: المعلومات األساسية-2

أن البدائل ماهية إال تعبري عن القيام بعمل معني يتعلق بتوزيع املوارد :معلومات خاصة بتحديد البدائل2-1
فتح

هنا يطبق البديل املختار سابقا، وهذه املعلومات تعطي :معلومات خاصة بتحديد أو ضاع المستقبل2-2
رار السيطرة عليها.صورة عن املؤثرات اخلارجية، وحوادث املستقبل البيئية احملتملة اليت ال ميكن ملتخذ الق

ميكننا تعريف املعيار بأنه األهداف املتعلقة باختيار بديل معني معلومات تحديد المعايير المستخدمة:2-3
حتت الظروف حمددة من خالل حاالت الطبيعة، غالبا ما يكون املعيار املستخدم لتقومي النتائج معربا عنه 

ملتوقعة أو قيم أخرى غري كمية مثل: رضا الزبائن.بالتكاليف أو املوارد املطلوبة أو األرباح ا

:كلما زادت هذه املعلومات زادت قدرة اإلدارة على معاجلة املشاكل وهي تتضمن:المعلومات التفصيلية-3

وهي اليت تعمل على تقدير احتماالت وجود حالة حمددة معلومات تحديد احتماالت أوضاع المستقبل:3-1
.أو احلصول على نتيجة ما

وهي اليت تعمل على إعطاء الوزن لكل معيار أو هدف، : معلومات تحديد أهمية المعايير المستخدمة3-2
حينه تتفاوت األمهية النسبية لكل بديل وحسب كل خالة من احلاالت الطبيعية.

وهي قسمني.: معلومات األداء-4

كل بديل، فمعيار التكاليف يعرب عنه وهي اليت تظهر عند عائد  :معلومات متعلقة بالتعبير عن العائد4-1
وبالوحدات النقدية، أما معيار رضا الزبائن فبعدد الشكاوى أو نوعية اخلدمات.

أن القيد هو املستوى األعلى أو األدىن للمعيار الذي جيب التقيد به عند تنفيذ البدائل : معلومات القيود4-2
فهي تعرب عن القيود اليت تفرض على تنفيذ البديل.
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صنع القرارو: دور المعلومات في مستويات اتخاذ القرارالثالثالمطلب 

دور المعلومات في مستويات اتخاذ القرار)أ
11أوال: دور المعلومات في القرارات الفنية (التشغيلية)

داخلية ان اختاذ هذا النوع من القرارات يتطلب معلومات تكون يف شكل تقارير دورية متضمنة معلومات فنية و 
مثل معلومات وصفية و تارخيية عن نشاط كل فرع يف املؤسسة وكذا معلومات عن معدالت االداء يف كل فرع.

هذه املعلومات تسمح باختاذ القرارات و هذه االخرية تكون مبنية على توجيهات مقدمة من االدارة العليا و 
شاكل ختزن حبيث اذا ظهرت مشكلة من نفس النوع باعتبار هذه القرارات روتنية و تكون باستمرار فان حلول امل

ال يضطر صاحب القرار اىل اعادة التحليل و الدراسة بل يلجأ اىل احللول املباشرة.

ثانيا: دور المعلومات في القرارات التكتيكية

رارات ان هذا النوع من القرارت يتم يف ظروف غامضة نسبيا فهي حتتاج اىل معلومات أكثر مما تتطلب أليه الق
الروتينية .

حيث أنه يف هذا السياق االداري يتم مجع املعلومات من داخل التنظيم و خارجه و كذا توفري معلومات حول 
خمتلف الوظائف االدارية.

معلومات وصفية وتارخيية عن نشاط فروع املؤسسة و كذا معلومات خاصة مبعدالت االداء و معلومات مثال: 
القصري عن احلالة املتوقعة للمؤسسة.مستقبلية و لكن يف املدى 

هذه املعلومات جتعل من صاحب القرار يستطيع االختيار بني البدائل املتعلقة باالهداف و سياسات املؤسسة 
احملددة من طرف االدارة العليا.

ثالثا: دور المعلومات في القرارات االستراتيجية

باط املؤسسسة مبحيطها , لذا فهي حتتاج اىل معلومات متعلقة حيث تتعلق باسرتاتيجية املؤسسة و كذا بتحديد ارت

.120، ص، 1997نادرة أيوب، نظرية القرارات اإلدارية، دار زهران للنشر التوزيع، األردن، 11
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اليت حتتاجها املؤسسة و كذا بالنسبة للنمو الدميغرايف اخلاص بالبلد الذي و كذا معلومات عن مدى توافر املوارد
توجد فيه املؤسسة و كذا التصرفات احلكومية من خالل التشريعات اجلديدة اليت ميكن للحكومة أن تصدرها.

ستقبل و يكون هذا كما حيتاج هذا املستوى االداري اىل ما يسمى باملعلومات التنبؤية أي التنبؤ مبا قد يكون يف امل
التنبؤ ذو اجتاه طويل االجل

12دور المعلومات في صنع القرار)ب

ان املعلومات ما هي اال نتاج ملا يسمى بنظام املعلومات الذي يقوم بدوره بتحويل البيانات يف شكلها اخلام 
اىل معلومات ذات قيمة حيتاجها متخذ القرار.

و تظهر قيمة املعلومات يف مجيع مراحل صنع القرار و سنورد هذه القيمة يف مايلي:
أوال: دور المعلومات في مرحلة تحديد المشكلة

يف هذه املرحلة يقوم صانع القرار مبسح شامل للمحيط الداخلي و اخلارجي للمؤسسة و ذلك بغرض اكتشاف 
فنظام املعلومات ميكن أن يوفر معلومات بشأن كل مشكلة كما املشكلة و يساهم يف توضيح العوامل املسببة هلا

للمستقبل.
ثانيا: دور المعلومات في مرحلة تنمية الحلول البديلة

ائل من التعرف على بدائل التصرفات املمكنة حلل املشكلة و حتديد معايري نضرا ملا تتضمنه مرحلة حتديد البد
املفاضلة بينها و التنبؤ بنواتج استخدام و كما يستلزم ذلك من التعبري عن املشكلة يف صورة النموذج البسيط 

.القابل للحل
ان نظام املعلومات وما يوفره من معلومات جتعل هذه البدائل معروفة النتيجة. 

ثالثا: دور المعلومات في مرحلة التقييم
ال خيفى أن نظم املعلومات ال تقوم يف الغالب بصنع القرار لكن ما توفره هذه النظم من مناذج رياضية و كمية 

تسهم يف احللول املمكنة و تقييمها وفقا الي معايري مرغوبة فيها.
رابعا: دور المعلومات في مرحلة اختيار أفضل حل

املعلومات يف تسهيل عملية االختيار و ذلك بتوفريها ملعلومات حول كل بديل من البدائل املتاحة و تساهم نظم 
تظهر جوانبها االجابية و السلبية كما تظهر مدى تؤثر كل بديل باحلاالت الطبيعية املتوقعة و النتائج اليت حيققها 

ذلك.
خامسا: دور المعلومات في مرحلة تنفيذ القرار

56ص .2000منصور البدوي، دراسات يف أساليب الكمية واختاذ القرارات، دار اجلامعية، 12
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نظم املعلومات يف مرحلة تطبيق احللول عن دورها يف املراحل السابقة لصنع القرار فتنفيذ القرار يستلزم ال يقل دور
عملية اقناع االطراف املشاركة و أيضا اليت ستقوم بالتنفيذ.

كما أن عملية االقناع نفسها حتتاج اىل عمليات االتصال بني العديد من االطراف املعنية بالقرار و هنا يكمن
دور نظام املعلومات و تأثريه يف اجراء هذه االتصاالت من خالل شبكات احلاسب االيل .

ومن خالل نتائج البديل الذي مت اختياره و النتائج أو االهداف املرجوة تظهر قيمة املعلومات ومدى دقتها يف 
تقدمي العون ملتخذ القرار يف كل مرحلة من مراحل صنع القرار.
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:خالصة الفصل

على بقائها واستمرارها، هذا ما أدى باملسئولني إىل ضرورة وضع نظام للرقابة الداخلية فعال يكون  

من شىت أعمال التالعب واإلمهال ويضمن سري 

يعتمد على تنظيم جيد وتقسيم بناء خمتلف الوظائف وحتديد املسؤوليات وعناصر بشرية مؤهلة . من 

خالل حبثنا حاولنا إبراز اجلوانب

حتقيق أهدافها ، واليت تتمثل يف محاية أصوهلا وضمان احملافظة عليها ضد األخطار وكذا ضمان 

دهااالستخدام الكفء ملوار 
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الفصل التطبيقي
دراسة ميدانية لمؤسسة حداد
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تمهيد:

ارتأيت استقراء اجلوانب امليدانية للموضوع، بدراسة ماسرتطار اكمال مذكرة خترج لنيل شهادة يف ا
و اليت تطبق احد هذه النظم، - والية مستغامن- بلدية فرناكة–حداد للزفت ومشتقاتهحالة مؤسسة 

مع العلم ان اهلدف من الدراسة امليدانية ليس بالتعرف على مستوى الدعم الذي يقدمه النظام بعينه، 
يف بقدر ما يتمثل يف التعرف على كيفية تطبيق اي نظام من هذا النوع و درجة االستفادة منه

املؤسسة حمل الدراسة.
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":حداد للزفت ومشتقاتهدراسة حالة لمؤسسة "المبحث األول:-

":حدادتقديم مؤسسة ": المطلب األول-

":حدادتقديم مؤسسة "-أ

، 2009أنشئت يف عام للخواصمملوكة كربى شركة  فرع منهيحداد للزفت ومشتقاته شركة 
.للزفت ومشتقاتهمتخصصة يف إنتاج وتسويق 

 : فرناكةحداد للزفت ومشتقاته اسم الشركة.
 فرناكة مستغامن .03و 02العنوان: املنطقة الصناعية رقم
الشكل القانوين : شركة
 : مليار دينار جزائري .30راس املال
  : 2م54000مساحة املنطقة

57: مناصب العمل.
 : مليار دينار جزائري .0,8–مليون دوالر 10التكلفة االستثمارية
 2011التكليف : فرباير

مجموعة و الطاقة اإلنتاجية :
-bitume    :100000. طن / سنة

cut-back0/1-  :25000. طن / سنة
-cut-back400/600 :25000. طن / سنة
-cut-back150/250 :25000. طن / سنة
-emulsion65 :25000طن / سنة.
-emulsion6025000طن / سنة.
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التطبيقات:
Cut-back0/1 = 0.82bitume + 0.18kerosen

Cut-back400/600 = 0.87bitume + 0.13kerosen
Cut-back150/250 = 0.85bitume + 0.15kerosen

Emulsion65 = 0.65bitume + 0.13kerosen + 0.8eux + 0.13la mine
Emulsion60 = 0.60bitume + 0.15kerosen + 0.9eax + 0.15la min
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الهيكل التنظيمي:التنظيم الداخلي للمؤسسة و: المطلب الثاني

أوال: التنظيم الداخلي للمؤسسة:

" كغريها من املؤسسات قوانني داخلية تنظم العالقات بني حداد للزفت ومشتقاته حتكم مؤسسة "
و املتمثلة يف القانون الداخلي للمؤسسة الذي هو عبارة عن و مصاحلها الداخلية. و 

ينظر أنجمموعة من املواد القانونية اليت وضعت باالتفاق بني املدير العام للشركة و ممثل العمال، وبعد 
يسجل هذا أنلعمل ويرى مدى مطابقتها للقانون و التنظيم يتم املصادقة عليها، وبعد فيها مفتش ا

يف بإشهارهيصبح ساري املفعول. بعد ذلك يقوم املستخدم االتفاق بسجل الفهرس ملصلحة الضبط 
و األمنلمؤسسة القواعد املتعلقة بتنظيم العمل، النظافة و لالعمل. يتضمن القانون الداخلي أوساط

املهنية و درجة األخطاءطبيعة األخريو العقوبات. كما حدد يف هذا االنضباططب العمل، 
إىل فيفري " حداد للزفت ومشتقاته التنفيذ. يعود القانون الداخلي ملؤسسة "إجراءاتالعقوبات و 

.2015من سنة 

ثانيا: الهيكل التنظيمي للمؤسسة: 

نظمة لسري املؤسسة فهو يربز مجيع املصاحل و الفروع يف يعترب اهليكل التنظيمي من النصوص امل
األهداف النشاطات الالزمة لتحقيق أوجهحتديد إىلويهدف وضع اهليكل التنظيمي ،املؤسسة

املسطرة و حتديد نشاط كل شخص و تفويضه السلطة الالزمة ألداء هذا النشاط و احلصول على 
عملية تسيري منطقية.

" من جانبني:حداد للزفت ومشتقاته التنظيمي ملؤسسة "يكل ويتشكل اهل

.باجلزائر العاصمةاجلانب األول املتمثل يف اإلدارة العليا متواجدة -
.فرناكةاجلانب الثاين املتمثل يف اإلدارة الوسطى و اإلدارة التنفيذية املتواجدة يف -
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مخطط الهيكل التنظيمي4الشكل رقم 

ال

اجلزائر العاصمة

فرناكة

املصدر: مصلحة املستخدمني.

رئيس املدير العام

املدير التنفيذي

املدير العام

مسؤول االمن 
الصناعي

االدارة و 
املالية

التموين و 
اللوجستيك

االنتاجالصيانةبيعاتامل

املوارداحملاسبة
البشرية

مسؤول انتاج 

مشتقات

مسؤول انتاج 
الزفت

الصناعية

نظم 
املعلومات

مدیر الوحدة
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:دراسة الهيكل التنظيمي للشركة: المطلب الثالث

عرض خمتلف املصاحل و الفروع مع عرض املهام اليت تقوم حتقيق األهداف العامة للمؤسسة، وسيتم 

يقوم باإلشراف على اإلدارة اليومية للوحدة وهو املسؤول املباشر عن كل ما وحدةمدير ال :
انه يقوم مبراقبة عمل املصاحل واألقسام يف الوحدة من اجل املتابعة املستمرة حيصل داخلها. كما

لنشاط الوحدة وظروف العمل كما انه يطلع على خمتلف املعلومات الضرورية للتسيري من اجل اختاذ 
القرارات إضافتا إىل إمضاء كل املستندات و الوثائق و التقارير.

مصلحة التموين و اللوجستيك :
خدمة و االستعانة غيار،قطع،معدات: تقوم املصلحة جبميع عمليات الشراء (التموينقسم

احد هذه املشرتيات يتم التعبري عنها يف وثيقة تسمى إىل) وعند احلاجة أوليةمواد،خارجية مبصادر 
االستعانة مبصادر خارجية لكن قبل طلب أوخدمة إىلطلب خدمة يف حالة احلاجة أوطلب شراء 
تودع مجيع طلبات الشراء على أنمن عدم وجوده يف املخزن وبعد ذلك جيب التأكدالشراء جيب 

يف ما خيص أمااألخريةمستوى مصلحة تسيري املخزون وتكون موافقة للمواصفات اليت وضعتها هذه 
تم تسجيل طلب الشراء يف سجل طلبات ، يمدير قسم املوادطلب خدمة فتطلب مباشرة يف مكتب 
طلب خدمة فيسجل يف سجل أما، قسم املواد مدير إىلالشراء وتعيني رقم تسلسلي له مث يقدم 

يتضمن النوع، الفئة، أنمن توثيق طلب الشراء جيدا فانه جيب التأكدطلبات اخلدمة بعد ذلك يتم 
املديرية إىليتم تقدمي طلب الشراء/خدمة أخراوليسوأخريااالستعجال و املراجع من املنتج املطلوب، 

العامة للموافقة عليه لتنطلق عملية البحث عن املوردين و استالم العروض وبدء املفاوضات وبعد 
وإحالتهأويلشراء أمرتأسيسمقارنة العروض ينقل امللف كامال للمديرية العامة للموافقة عليها ليتم 
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يع فتباشر عملية الشراء وبعد استالم املشرتيات يتم التحقق من للمديرية العامة من اجل التوق
مطابقتها للمواصفات املطلوبة.

هو مسؤول عن توفري مجيع وسائل النقل و اآلالت الثقيلة مثل الرافعات قسم اللوجستيك :
و اجلارفات...اخل  مع احرتام اآلجال احملددة.

تكمن مهام هذا القسم فيما يلي: ناز المخمصلحة:
وضع و إعداد خمطط التخزين.-
القيام مبلئ و إعداد الوثائق اخلاصة باملخزونات من اجل معرفة وضعيتها.-
متسك يوميا امللفات اخلاصة باملوردين.-
احرتام شروط التخزين املوضوعة من طرف الشركة.-
أخصائينيالصيانة داخل الشركة وحتتوي على أعمال: تقوم املصلحة جبميع مصلحة الصيانة

اإلصالحيف مجيع جماالت 
دورية. 

و تشحيمها و تزييتها و هذا النوع اآلالتعلى معاينة األخريةالصيانة الدورية و تقوم هذه -
من الصيانة يتطلب من املصلحة وضع برنامج يومي يتم تسليمه لرؤساء الفرق.

و ذلك عن اإلنتاجصيانة االعطاب تقوم به املصلحة بعد تلقيها طلب العمل من مصلحة -
و مجيع املعطيات عن العطب لتعطي اآللةطريق الربيد االلكرتوين الذي يتضمن نوع العطب و 

...اخل لكن ملحمنيأوميكانيكينيأوبالعمل لرؤساء الفرق سواء كهربائيني أمراملصلحة بعد ذلك 
ليتم معاجلة إليقافهيتطلب برجمة وقت األمراملصنع و هذا إيقافعض االعطاب تتطلب يوجد ب

مجيع االعطاب الالزمة. 
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قطع الغيار من املخازن ويف حالت عدم توفرها تنشا طلب الشراء بإحضارتقوم املصلحة -
العدد الذي جيب توفره يف املخزن و عند إىلإضافتاالذي يتضمن مجيع مواصفات القطعة و نوعها 

جديدة.آلةطلب شراء بإنشاءأيضاأو كثرة اآللةاهرتاء 
 اإلنتاجمصلحة

بعني االعتبار املعلومات املقدمة من طرف مصلحة البيع و التسويق، وتتم عملية األخذ، مع اإلنتاجي
، اإلنتاج مبين على سريورة دائمة على عن طريق لوحات القيادة تراقبها جمموعة من املهندسنياإلنتاج

التخزين و عقود التموين، 
الشركةتتمكنهاوبفضليتبعه،وماالسوقشؤونالتسويقمصلحةتتوىل: مصلحة المبيعات
:يليفيماالرئيسيةمهامهاوتتمثلالزبائن،رغباتحسبتكييفمن
.ووفرةنوعاكما،الزبائنطلبحتقيقأجلمناملبيعاتتطوروحتليلمتابعة-
.املنتجاتوتصريفالسوقاجتاهودراسةحتليل-
.والتجاريةاالقتصاديةوالتظاهراتاألسواقيفاملشاركة-
.الزبائنملفاتوتسيريمتابعة-

تبدأ عملية البيع باستقبال طلب الشراء من الزبون الذي جيب إن يكون موثقا بوثائق تثبت هوية 

ر يف طلب الزبون و التفاهم حول السعر و طريقة الدفع و وقت التسليم ويتم هذا ظوبعد ذلك يتم الن
األخري أما عن طريق املؤسسة بتسليم الطلب وذلك بالتنسيق مع مصلحة اللوجستيك  أو حبضور 

الزبون ألخذ طلبيته و ذلك بالتنسيق مع مصلحة الفوترة و املخازن، أما يف حال طلب الزبون سلعة 
بتقدمي األحيانصة يتم التنسيق مع مصلحة اإلنتاج لتوفريها. تقوم املصلحة يف بعض مبواصفات خا

لفائدة زبائنها .و جتاريمايلخصم

وبكميات حمددة وهذا النوع آجاللتزويدها باملواد يف أخرىمتتلك املؤسسة اتفاقيات مع مؤسسات 
املذكورة.يقوم باخلطوات من الزبائن ال
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ؤولة عن تسليم البضاعة وذلك بعد وصول طلب الشراء إليها، يتم بعد : هي مسقسم الفوترة
ذلك طلب كشف اجلودة من املخرب لتباشر عملية التسليم بإنشاء وصل التحميل من اجل حتميل 

املنتج على مستوى املخزن مع القيام بعملية الوزن إن تطلب األمر، وبعد ذلك يتم مسك وصل 
لية الوزن من الزبون ليتم إنشاء له وصل التسليم و الفاتورة لتنتهي التحميل و سند الوزن إن متت عم

عملية التسليم.
و هي:أقسامثالث إىل: تنقسم هذه املصلحة و الماليةاإلدارة
قسم الموارد البشرية:

الوظائف املختلفة يف املؤسسة و تتمثل مهامها يف ما يلي:ألنواعيضمن توفري الكفاءات الالزمة 
صياغة خمتلف خمططات تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة من حيث التوظيف، التكوين و -

الرتقية و العمل على تطبيقها بشكل جيد.
وعمال املؤسسة.ملوظفيو متابعة احلياة املهنية اإلدارةحتقيق امن سري -
مبوظفي املؤسسة.اخلاصة اإلداريةامللفات احلفاظ على -
.األجوراستمارات إعداد-
صياغة خمطط التكوين حسب احلاجة.-
تكوين العمال و متابعة ملفات املرتبصني.-
معاجلة ملفات التامني و حوادث العمل.-
األجنبية.تسيري العمالة -
إعداديشرف على متابعة كل العمليات املتعلقة باإلعالم اآليل و :قسم نظم المعلومات

، وهو املسؤول عن تنفيذ ومراقبة نظام اآليلاإلعالمبرامج داخلية لبعض املصاحل و االهتمام بعتاد 
.ملستخدمي النظاماإلضافيةمهمة التدريبات إىلإضافة)ERP(نظام املعلومات اخلاص باملؤسسة

يف اجلانب احملاسيب تقوم املصلحة بتسجيل مجيع العمليات : محاسبةقسم المالية و ال
تستقبل ملفات عبارة عن ملف املدخالت، ملف الشراء، ملف إذاملمكنة للمصاحل املختلفة حماسبيا 
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مصاريف العمال لتقوم مبعاينتها وتسجيلها حماسبيا و حساب خمتلف الضرائب إىلباإلضافةاملبيعات 
اجلانب املايل فيختص باملعامالت أماممكنة أخطاءأيو الرسوم وتتم عملية املراجعة دوريا لكشف 

. تعطي هذه املصلحة معلومات دقيقة حول الوضعية املالية اخلاملالية للمؤسسة كالتسديد و القبض...
ة.للمؤسس

و اتخاذ القرارات في مؤسسة في الرقابة الداخلية نظام المعلومات : دور المبحث الثاني

":حداد للزفت ومشتقاته "

:نظام المعلوماتالمطلب األول: 

ان االختالف إال، أنشطتهاخمتلف بإدارةمؤسسة من نظام معلومات تعتمد عليه للقيام أيال ختلو 
ختتلف باختالف األخريةحموسبة، وهذه أويكمن يف مدى تطور هذه النظم فقد تكون يدوية 

" تعتمد على نظام معلومات متطور حداد الذي يتضمنه كل نظام. و مؤسسة "التكنولوجياملستوى 
و الذي يعرف Enterprise Resource Planningوهو نظام ختطيط موارد املؤسسة إال

البيانات لكل العمليات داخل املؤسسة إدارةبقدرة عالية على األخرييتميز هذا ERPاختصارا ب 
والوظائف و األقسام، املبيعات. و مكاملة اإلنتاجمثل التموين و اللوجستيك، احملاسبة و املالية، 

بدقة.األساسيةتنفيذه للمعامالت 

إجراء" منذ بداية نشاطها لكن تنفيذه هنا تطلب حداد "يتم استعمال هذا النظام يف مؤسسة
تكوين على كيفية العمل به و مت ذلك حبضور إجراءتعديالت مبا يتناسب مع البيئة اجلزائرية و 

" اجلزائر وهو بدوره حداد املسؤول عن النظام يف مؤسسة "قام بتكويناألممن املؤسسة أخصائي
وهذا لنقص %100يتم استخدامه حلد الساعة الأنإالمه.استخدامال على عقام بتدريب ال

الكفاءة و اهلياكل القاعدية، لذلك تفكر املؤسسة جديا بتحديث النظام و تطوير هياكلها القاعدية.
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: الرقابة الداخلية في مؤسسة حدادالمطلب الثاني

ملتابعة هذه الوظيفة بشكل 
من خالله على كل ما حيدث باالطالعالذي يقوم ERPيقوم مبساعدته يف ذلك نظام دائم حيث

جلميع رؤساء املصاحل لتقييم وضعية املؤسسة و اجياد احللول باجتماعداخل املؤسسة ليقوم يف األخري 
يكشف األخطاء وال يقدم احللول.ERPاالزمة لذلك ألن 

يقع 
هذا النظام والتأكد من سالمة تطبيقه كما أن هناك التزاما قانونيا يقع على عاتق املنشأة بإمساك 

قابة حسابات منتظمة ، وليس من املتصور وجود حسابات منتظمة بدون وجود نظام سليم للر 
.الداخلية

من اجل وضع محاية كافية على أصول وممتلكات هذه الشركات ملنع السرقة واالختالس والعبث، ومن 
أجل احلصول على البيانات املالية الدقيقة الستخدامها يف عمليات التخطيط واختاذ القرارات حيث 

.انفصلت امللكية عن إدارة هذه الشركات

القرارات:اتخاذ : المطلب الثالث

أهدافاملرتمجة يف شكل باألوامرالتقيد إىل" بالنضر حداد تعترب عملية اختاذ القرار يف مؤسسة "
عملية صعبة لذا من املهم معرفة كيف يساعد نظام معلومات املؤسسة يف اختاذ القرار و من خالل 

هي أي) DGالعليا (اإلدارةق عملية اختاذ القرار تتم عن طريأنتبني القيام بزيارة ملختلف املصاحل 
مجيع املصاحل، ومن إىلتفصيلية أهدافشكل تأخذأوامرإىلاملسؤولة عن وضع القرارات مث ترمجتها 

مث يقوم املدير بعرض اجتماع مع كافة رؤساء املصاحل للنقاش و اختاذ القرار املناسب، وحتتاج عملية 
خطا يف معلومة مهما كان نوعها أيوجود أنإذمعلومات مبنتهى الدقة و املصداقية، إىلاختاذ القرار 
اإلدارةاختاذ قرار خاطا و بالتايل تكبد خسائر للمؤسسة، وتعترب القرارات الصادرة عن إىلقد يؤدي 
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ساء تعقد اجتماعات بني املدير و رؤ أنتتخذ بعد خاصة و العليا واجبة االلتزام و التنفيذ 
املصاحل.

 يساعد نظامERP العليا معلومات عن نشاطها و  لإلدارةعلى اختاذ القرارات حيث يعطي
، نسب على لوحة القيادة تسهل إحصاءاتمعلومات يف شكل منحنيات، إىلإضافةكيفية سريه 

الختاذ القرارات.أكثر منه أداةللرقابة إال انه يعترب أداةعملية اختاذ القرار 
ت:التوصيا

.مشكلةأوموضوعكلعنحديثةتكونأنعلىبأولأوالالبياناتجتميعمتابعةعلىالعمل-

.واإلداريةالفنيةمكفارفعيفباالستمراروذلكالنظاميفالعاملنياألفرادتطوير-

مواكبة التطورات على مستوى التكنولوجيا و نظم املعلومات.-
االنسياب اجليد للمعلومات عرب خمتلف املستويات.استعمال ديناميكية االتصال لضمان -
إن الشفافية يف نقل وانسياب املعلومات وكذا االتصال، عامال حمرًكا لتحفيز املوارد البشرية.-
توطيد وتدعيم العالقة والتآزر بني املعلومة، االتصال واختاذ القرار من أجل إحداث تغري إجيايب يف -

وارد البشـــرية حنـــو زيـــادة الفعاليـــة ملســـايرة التحـــوالت االقتصـــادية الســلوك والـــذهنيات، واجتاهـــات املـــ
.العميقة 

.استعمال ديناميكية االتصال لضمان االنسياب اجليد للمعلومات عرب خمتلف املستويات-

ادرس مـــا جتهـــل و ال تكتفـــي مبـــا تعلـــم (معلومـــات إضـــافية عـــن أســـباب املشـــكل، معلومـــات عـــن -

ن وجهة نضر املعارضة).معوقات تنفيذ القرار، معلومات ع

ضـــرورة املشـــاركة يف اختـــاذ القـــرار الن احتمـــال اخلطـــأ يف القـــرار الفـــردي اكـــرب علـــى عكـــس القـــرار -

اجلماعي فهو اقرب للصحة و القبول.
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املعلوماتتكتسبهاأصبحتاليتالبالغةاألمهيةاملؤسسةمسؤويليدركأنأيضاالضروريمن- 
املال،رأسمثلاملؤسسة،أصولمنأصلأعلىإليهاينظرأنجيبواليتاحلاضرالوقتيف

لذااملعرفةعلىللحصولاألساسياملنطلقتعداوأذلكوغرياألولية،املوادالبشري،العنصر
بنظمعالقةهلااليتالتايفالعاملنيلألفرادتكوينيةبرامجختصيصاملؤسسةعلىجيب

مجعيفاحلديثةالتقنياتالنظم واستعمالهذهمثلاقتناءهلايتسىنحىتا،وتطبيقااملعلومات
.العصرومواكبةوالوسائلالتقنياتهذهمناملؤسسةرصيدوزيادةاملعلومات
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خالصة:
لتوضح الدور الذي تساهم به نظم حداد للزفت ومشتقاتهلقد جاءت الدراسة امليدانية ملؤسسة 

املعلومات يف مراحل عملية اختاذ القرار، مث لتبني ما اذا كان للدعم التكنولوجي االيل و الرباجمي على 
اوضحت املؤسسة وقدوجه التحديد اثر اجيايب على تشكيل النظم و دعم القرار يف ظل بيئة و ثقافة 

الدراسة ما يلي:
مل املؤسسة اداريا.يساهم النظام يف تنظيم ع-
.لألنشطةاالرتباط املباشر بسببيشجع النظام عمل الفريق -
يساهم ادخال التكنولوجيا اىل املؤسسة يف تقدمي معلومات اكثر دقة، و مالءمة.-
بساهم النظام يف حتديد املشكالت اليت تواجه متخذ القرار بطرق اسرع، ادق و اكثر -

انتظام املعلومات اليت يقدمها.بسببمالءمة 
معلومات ولكن بطبيعته ال يقدم بدائل حلول بطريقة مباشرة، ERPيقدم نظام -

برامج جزئية.بإضافةلذلك ميكن دعمه 
يدعم النظام تنفيذ القرارات و متابعتها بسبب طبيعته الرقابية.- 
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اتمة:الخ
، حيـث ال ميكـن أداء العديـد مـن مؤسسـةاملعلومـات أحـد املـوارد االسـرتاتيجية يف أي نظـمتعتـرب

العمليات األساسية أو اختاذ أي قرار بدون االعتماد علـى املعلومـات، كمـا تعـد املعلومـات يف األجهـزة 
وعلــــى ذلــــك أصــــبحت . رقابــــة داخليــــةاإلداريــــة اســــتثمارا ميكــــن اســــتغالله اســــرتاتيجيا للحصــــول علــــى 

األجهـــزة اإلداريـــة تنظـــر إىل نظـــم املعلومـــات كمجـــال ميكـــن مـــن خاللـــه خلـــق الفـــرص أو إضـــافة قيمـــة 
لديها.

ـــــا ونظـــــم  ـــــل للتطـــــورات املتالحقـــــة يف تكنولوجي ـــــأثري اهلائ ـــــه مـــــن الضـــــروري إدراك الت وال شـــــك أن
أســاليب تأديــة . فســوف تتغــري الكثــري مــن تهانشــطأ، وانعكــاس ذلــك علــى املؤسســاتاملعلومــات علــى 

تلــك األجهــزة ألعماهلــا، ومــن وســائل حتقيــق تلــك األجهــزة ألهــدافها، وســوف يصــاحب ذلــك تغيــري 
الكثري من املعتقدات التنظيمية السائدة. لقـد أصـبح لزامـاً يف ظـل تكنولوجيـا ونظـم املعلومـات أن تعيـد  

، والرتكيـز علـى طالـب كل املؤسسات
اخلدمــة، واهليكليــة التنظيميــة، واســتخدام التكنولوجيــا. وســـوف يتوقــف جنــاح تلــك األجهــزة علــى حنـــو 
أكثر من ذي قبل على فهم طبيعة التغري واستباق التكنولوجيا واستخدامها على حنو يوظف مزاياها. 

ملحــة ال بــد منهــا، حيــث باملــدن العربيــة أصــبح ضــرورةاملؤسســاتإن بنــاء نظــم للمعلومــات يف 
أصــبحت مصــدراً جديــداً لقــوة تلــك األجهــزة اإلداريــة يســاهم يف حتســني كفــاءة وفاعليــة األداء. وعلــى 

أن تقوم برسم سياسـات واسـرتاتيجيات لتطـوير مـوارد املعلومـات لـديها وحتفيـز عمليـة يهاذلك جيب عل
ة مبـا يتماشـى وينسـجم مـع التطـورات 

. وســوف يــؤدي الفشــل يف الشــروع يف ؤسســةاحلادثــة، وذلــك لتحقيــق منــو أكثــر فاعليــة يف اخلــدمات امل
واالقتصـادية واالجتماعيـة ةالتنميـب

.الوطن العريب خاصة
:واالقتراحاتالتوصیات

الداخلية من أجل الوصول إىل نظام رقايب فعال؛الرقابةضرورة اعتماد املؤسسة على وظيفة -

ضرورة إعداد ووضع كتيب لوصف املهام واملسؤوليات حتت طلب عون وموظف لتفادي اخللط يف -

املسؤوليات؛
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مهيتها الداخلية وتبيان أمؤسسة حداد للرقابةالعمل على تغيري نظرة املسؤولني على مستوى -

ومنافعها الختاذ أجنع القرارات يف الوقت املناسب؛

توظيف مراجعني داخليني ذو كفاءة مهنية عالية؛-

، وبالتايل حتسني أداء رقابةمن أجل حتسني أساليب اللنظم املعلوماتبرجمة تكوينات مستمرة -

أنظمة الرقابة الداخلية؛

االهتمام مبؤشرات جناح نظم املعلومـات احملاسـبية وحتسـني درجـة وجودهـا يف املؤسسـات قيـد الدراسـة زيادة-

اليتاألزماتمواجهةيفلالرتقاء مبستوى جناح هذه النظم، باعتبارها من األنظمة اليت تدعم املنظمات 

.بقاءها واستمرارها
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