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 تـقــديــم: -1
 االقتصــاديالتطــور  عرب ادلؤسساتو  بقيــاس ثــروة األفــراد هتتم جتماعيةوا اقتصاديةة اكتســبت احملاســبة أمهي

م ادلعلومـــات اإلداريـــة، لرتشـــيد القـــرارات اخلاصـــة بتوجيـــو ادلـــوارد وتوزيعهـــا انظـــ يف ىاما عنصراحتــى أصــبحت 
  .علـــى االســـتخدامات الالزمة ذلا

 

صوير وت ادلؤسسات تســعى إلــى قيــاس نتــائجو وتعتبــر احملاســبة أحــد فــروع ادلعرفــة ختــتص بإعــداد ادلعلومــات، 
  .ختاذ القرارات االقتصادية وادلاليةا ذلا دور يفاليت أىم مصادر ادلعلومات احملاسبية  ىحدإمراكزىا ادلالية، ودتثل 

 
يتوقف على قدرة وكفاءة القيادة  مؤسسةأي  ذماحو ، القرارات حمور العمل اإلداري كما تعترب وظيفة اختاذ

 .فر ادلعلومات احملاسبية ادلالئمةال ميكن اختاذىا إال بتو  اإلدارية على اختاذ القرارات الرشيدة، واليت
 

، بدرجة بنظم ادلعلومات احملاسبية ادلتكاملةىذا ما دفع العديد من مستخدمي ادلعلومات إىل االستعانة 
السليمة، دما استدعى وجود نظم  القرارات ذعالية من الدقة والسرعة ادلطلوبة وأقل تكلفة دمكنة لتدعيم عملية اختا

تناسقة فيما بينها ح ى تكون ذلا أكرب قدرة وفعالية لتحقي  أىدافها ادلتكاملة و ادلم ادلعلومات احملاسبية افرعية لنظ
 ادلرجوة.

 
بإنتاج وتقدمي )إيصال( ادلعلومات لكل اجلهات، اليت ميكنها  مؤسسةة يهتتم نظم ادلعلومات احملاسبية يف أ

 مباشرة أو غري مباشرة. ادلؤسسةد منها سواء كانت عالقة ىذه اجلهات بأن تستفي
 

، ونظرا لتعدد ىذه البيئة اليت حتيط بادلؤسسةت خلدمة مع العلم أنو قد ازداد الرتكيز أكثر رمو تقدمي ادلعلوما
( يةرية أو غري دور )دو  تقاريرها األكثر إىل التاجلهات وتشعب العالقة اليت تنشأ فيما بينها، باإلضافة إىل حاج

 .ادلؤسسةها يف العديد من القرارات اليت ميكن أن تتخذ داخل مواستخدا
 
وجود نظم ادلعلومات احملاسبية كان استجابة حلاجة اإلدارة العلمية احلديثة لنوعية معينة من ادلعلومات  

 يتحل ادلشكالت اإلدارية ال يف برياحملاسبية الالزمة لغرض التخطيط والرقابة واختاذ القرارات ومسامهتها بدور ك
 .ادلؤسسةميكن أن تواجهها إدارة 
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يف مؤسسة سوناطراك مركب  ميدانية سنقوم بدراسة دور نظام ادلعلومات احملاسيب يف اختاذ القرارات دلعرفة
GL2Z يف ادلؤسسة.  التعرف على أىم النظم ادلعلومات احملاسبية، ومدى تطبيقهل 

 إشكالية الدراسة: -2
 استنادا على ما تقدم ميكننا طرح اإلشكالية التالية:

 ؟ GL2Zسوناطراك مركب  ةمؤسسال اتخاذ القرارات فينظام المعلومات المحاسبي في دور ماهو 
  الفرعية التالية: األسئلةمن خالل ىذا التساؤل ميكن طرح 

 ادلعلومات ادلطلوبة؟ يتم إنشاء نظم ادلعلومات احملاسبية الفعالة من أجل االستعانة هبا يف توفري كيف  -
 القرارات؟ذ اسبية اليت يعتمد عليها يف اختاما ىي أىم أدوات نظم ادلعلومات احمل -
 ؟ GL2Zسوناطراك مركب مؤسسة ما مدى تطبي  نظم ادلعلومات احملاسبية بفعالية يف  -
 :الدراسة فرضيات-3

 على التساؤالت، دتت صياغة الفرضيات التالية: إلجابةل
توفري البيانات وادلعلومات الالزمة يف الوقت ادلناسب ب تقومادلؤسسة نظم ادلعلومات احملاسبية ادلتواجدة داخل  إن -

 .ا مت تشغيلها بفعاليةذدلتخذي القرار إ
سواء ادلالية منها  هااكلشالدعائم األساسية ادلسامهة يف حل كل مة من سإن نظام ادلعلومات احملاسيب يف ادلؤس -

 .يدةشت الر ار ااختاذ القر  اللأو التنظيمية من خ
ل صميم نظام متكامت ةمن خالل ضرور  GL2Zسوناطراك مركب مؤسسة نظام ادلعلومات احملاسيب يف تطبي   -

 .للمعلومات احملاسبية واإلدارية
 أهمية الدراسة: -4

 :مايلي أمهية ىذه الدراسة يفتكمن 
 .القرارات ذبالدور الذي تلعبو نظم ادلعلومات يف دعم عملية اختا سةؤولني والعاملني يف ادلؤسستنمية وعي ادل -
 تعرفها، يتات البيئية الري ة اجلزائرية، وخاصة يف ظل التغسيف ادلؤس احملاسيبالتعرف على واقع نظام ادلعلومات  -
 .القرارات ذختامعلومات صاحلة ال تتطلب توفري يتوال
 .قراراتال ذختاايف  احملاسيبهار دور وأمهية خمرجات نظام ادلعلومات ظإ -
  ة.سسوإظهار أمهيتها بالنسبة للمؤ  احملاسبيةات ادلتعلقة بنظم ادلعلومات سدمي إضافة إىل الدراقحماولة ت -
 



 

 

 مقدمة عامة
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 أهداف الدراسة:-5
 إىل توضيح اآليت: الدراسة ههندف من خالل ىذ

 .ادلؤسسةالقرارات داخل  ذأمهية نظم ادلعلومات احملاسبية يف اختا -
 ادلتطلبات الالزمة لتطبي  نظم ادلعلومات احملاسبية الفعالة. -
 .م ادلعلومات احملاسبيةانظلومدى تبنيها  GL2Zسوناطراك مركب دراسة حالة مؤسسة  -
 :أسباب اختيار الموضوع -6
 .عو الشخصية يف معاجلة ىذا ادلوض الرغبة -
 .للمؤسسةيعترب موضوع نظام ادلعلومات احملاسيب من ادلواضيع اذلامة بالنسبة  -
 .اب سويف ظل نظام ادلعلومات احملاسيب الدراسة ادلوضوع دراسة نظرية  -
  :منهجية الدراسة -7

والتفصيلي، كما مت االعتماد على اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي الذي يرتكز على الوصف الدقي  
 ادلنهج التحليلي وذلك من أجل حتليل ادلعطيات ادلتوفرة عن ادلوضوع حمل الدراسة.

 حدود الدراسة: -8 
من ، وىران -ارزيو – GL2Zمركب -مؤسسة سوناطراك دتثلت حدود دراستنا ادلكانية على مستوى 
الدراسة جبانبها النظري والتطبيقي حبدود زمنية من شهر  تخالل توزيع استبيان على موظفي ادلؤسسة، وقد امتد

 إىل غاية شهر ماي. جانفي
 الدراسات السابقة: -9
اختاذ يف  دور نظام ادلعلومات احملاسيب" بعنوان "  2100- 2102 مستغامن" جامعة  بن ميينة مربوكةرسالة  -

إىل العالقة بني نظام ادلعلومات  وأشارت احملاسيب، نظام ادلعلومات مت دراسة النظام، نظام ادلعلومات و "،القرارات
  احملاسيب واختاذ القرارات يف ادلؤسسة.

خصائص ادلعلومات وأثرىا يف " بعنوان "  2112-2112باتنة "جامعة  اجملهلي ناصر حممدرسالة ماجستري  -
التقارير ادلالية وفعليتها يف ، حيث أشار إىل ادلعلومات احملاسبية وخصائصها النوعيةتناول فيها  "،اختاذ القرارات 

 . عملية اختاذ القرارات
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نظام ادلعلومات احملاسيب ودوره " بعنوان "  2102-2100 قسنطينة" جامعة  بوفروعة سفيانماجستري  رسالة -
تطبيقو يف فية ، وكيفاىيم األساسية حول نظام ادلعلومات احملاسيبادل"، تناول فيها  يف تسيري ادلؤسسة االقتصادية

 ذلك نتائجو على عملية اختاذ القرارات. ، كادلؤسسات االقتصادية
  :هيكل الدراسة -11

عموميات األول  يف الفصل تناولنا حيثقمنا بتقسيم ادلوضوع إىل أربع فصول،  الدراسةودلعاجلة إشكالية 
ماىية احملاسبة مع  األول يستعرضمباحث  خالل ثالث من ذلكو  حول احملاسبة، ادلعلومات ونظام ادلعلومات

ادلعلومات جبميع خصائصها  ماىية يتناول الثاين ادلبحث أما توضيح أىم فروعها واألىداف اليت تسعي إليها،
، وسيتم ختم الفصل األول وادلبحث الثالث يدرس ماىية نظام ادلعلومات بكل وظائفها وأنواعها وأنواعها،

  .نظم ادلعلومات الفرعية ذلا و ادلعلوماتنظم بني واصفات مشرتكة مب
 

ثالث مباحث  ومت تقسيمو إىل م ادلعلومات احملاسبيةانظمفاىيم أساسية حول أما الفصل الثاين يتناول 
، م ادلعلومات احملاسيبانظمراحل تطوير ، أما ادلبحث الثاين يتناول م ادلعلومات احملاسيبانظمفهوم األول يستعرض 
 .ةم ادلعلومات احملاسبيانظيدرس اإلدارة و وادلبحث الثالث 

 
 ث تناولنا يفيح  ،احملاسبية ادلعلومات مانظوعالقتها ب القرارات اختاذعملية دراسة ب قمنا الثالث الفصلأما 

 ادلبحث الثاين يف ماأ ،عملية اختاذ القرارات داخل ادلؤسسة األول تعرضنا إىل ىذا الفصل ثالث مباحث، يف
احملاسبة ادلبحث الثالث بدراسة  ، مث نقوم يفادلعلومات احملاسبية ودورىا يف عملية اختاذ القراراتإىل نتطرق  سوف

  التحليلية كوسيلة الختاذ القرارات.
 

ثالث  تقسيمو إىل ومت ،GNL2مركب -مؤسسة سوناطراك ميدانية يف  دراسة إىل فتطرقنا الرابع الفصلأما 
تدف  ادلعلومات داخل وخارج  ، أما ادلبحث الثاين يتناولحول مؤسسة سوناطراكحملة تارخيية األول يتناول مباحث 
قد مت االعتماد بشكل أساسي يف مجع و  سةرااالستبيان اخلاص بالدعرض نتائج  ، وادلبحث الثالثادلؤسسة

 .بادلؤسسةدلوظفني، إىل جانب استخدام ما مت من الوثائ  اخلاصة على اادلعلومات من خالل طرح استبيان 
 

 



 

 
 األول الفصل

، عموميات حول المحاسبة
المعلومات ونظام 

 المعلومات
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 :تمهيد

 أنظمة وبناء تصميم إذل اذبهت اليت ادلؤسسة وكفاءة فعالية ربديد يف ىاما عنصرا ادلعلومات أصبحت لقد
 اإلدارية ادلستويات كافة إذل ودقيقة صحيحةطريقة ب علوماتادل وصول لضمان وذلك ،هتاإلدار  ضرورية معلوماتية
 .القرارات ازباذ يف استخدامها أجل من ادلناسب والوقت ادلالئم بالشكل

اليت أعطيت ذلا أمهية بالغة يف كيفية ذبميعها  ادلؤسسةادلوارد اذلامة يف أنشطة  ىحدإوتعترب ادلعلومة 
 .وتقدميها بفرض رقابة على تدفقاهتا وربركاهتا

  كتارل:  ثالثة مباحث وىي ويف ىذا السياق قسمنا ىذا الفصل إذل
 ؛ماىية احملاسبة ادلبحث األول:
 ؛ماىية ادلعلومات ادلبحث الثاين:

 ماىية نظام ادلعلومات. ادلبحث الثالث:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 عموميات حول احملاسبة، ادلعلومات ونظم ادلعلومات                           األول                                الفصل     

3 

 ةبماهية المحاس :األول المبحث
وجب التطرق  ،منبع للبيانات وادلعلومات اليت تدعم عملية ازباذ القرارات التسيريية ىي احملاسبة أن باعتبار

  ها.وضوابط ازلدداهتتسعى إليها و  ربز األىداف اليتنحملاسبة مع توضيح أىم فروعها مث امفهوم يف ىذا ادلبحث إذل 
 مفهوم المحاسبة :األول المطلب

تطرق إذل نم وسوف يىافادلإنو دلن الصعب وضع مفهوم موحد للمحاسبة، فقد تعددت وتنوعت ىذه 
 :كما يلي  بعضها

ات العالقة من ذ لألطرافكن ميأهنا عملية تشخيص وقياس وإيصال ادلعلومات االقتصادية بشكل ادلفهوم األول: 
  .1رارات ادلناسبة بشأهناقوازباذ ال ؤسساتاحلكم على األمور ادلالية للم

تفسري و  استخالص النتائج منهاات الصفة ادلالية و ذالعمليات التجارية  صسجيل وتصنيف وتلخيت ادلفهوم الثاين:
 .2ربليل ىذه النتائجو 

ليل العمليات ادلالية ادلفهوم الثالث: احملاسبة علم يشمل رلموعة من ادلبادئ واألسس والقواعد اليت تستعمل يف رب
من ربديد إيراداهتا  ادلؤسسةوتسجيلها وتبويبها، مث تصنيف ىذه العمليات وتلخيصها حبيث سبكن  د حدوثهاعن

   .3ن مركزىا ادلارل يف هناية الدورةوبيا ة احلصول عليها، ومن مث استخراج نتيجة أعماذلا من ربح أو خسارةفوتكل
 شامل للمحاسبة:  مفهوممن خالل ادلفاىيم السابقة، ميكن إعطاء 

يف وربليل العمليات االقتصادية اليت يتم نتقنية تشتمل على مبادئ وقواعد تتضمن التسجيل وتص تعترب
 .4القرارات اإلدارية ادلختلفة ذاستخدامها يف ازبا

 
 فروع المحاسبة :الثاني المطلب

العمل احملاسيب يف ميادين سلتلفة، أخذ احملاسبون يف تقسيم احملاسبة إذل  وانتشارلتطور االقتصادي لنتيجة 
 :هافيما يلي أىم فروع، وسوف نذكر نها ناحية معينة ويبحث يف رلاذلافروع متخصصة يعاجل كل فرع م

 
 

                                                 
 .17، ص2002أمحد سلا دمو، رلدي زريقات، أصول احملاسبة ادلالية، دار الشرق، اجلزائر، 1
 .17ص سبق ذكره، مرجع أمحد سلا دمو، رلدي زريقات، 2
 .6ص ،2002، اجلزائر، 2خالد أمني عبد اهلل، محزة بشري أبو عاصي، أساسيات احملاسبة و طرقها، دار وائل، ط3
 .7، صسبق ذكره مرجع خالد أمني عبد اهلل، محزة بشري أبو عاصي، 4
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 :المحاسبة المالية -1
على شكل حسابات  هاالتجارية من حيث تسجيلها وتصنيف القواعد وادلبادئ العامة للعمليات ىي

 ادلارل يف تاريخ معني. اإظهار مركزىو  من ربح أو خسارة ااستخراج نتائجه وتلخيصها يف قائمة أو كشف، ومن مث
 :المحاسبة الحكومية-2

هتدف إذل ربقيق األرباح، وإمنا تسعى ال  اليت ات التبعية احلكوميةذتخدم يف ادلؤسسات واذليئات العامة تس
تشمل تسجيل عملية ربصيل وصرف ادلوارد احلكومية وتقدمي التقارير الدورية عنها إذل ، حيث معتخلدمة أفراد اجمل

راض التخطيط وادلتابعة والرقابة على أموال غاسبة احلكومية زبدم أ، إن احملتلك ادلؤسسات واذليئات التشريعيةإدارة 
 الدولة.

 :المحاسبة االدارية-3
واإلحصائيات وتقدميها إذل اإلدارة لتتمكن من فرض الرقابة على عمليات تم بععداد احلسابات والبيانات هت

تقدمي ، كما أهنا تقوم بسب دلعاجلة أي اضلرافالقرارات الضرورية يف الوقت ادلنا ذادلشروع وعلى تكاليفو وازبا
القرارات  ذوازباإظهار وإعداد البيانات اليت تساعد اإلدارة على التخطيط، ورسم السياسات، ومراقبة التنفيذ، و 
 .رشيدةال
 :محاسبة التكاليف-4

ربدد تكلفة وحدة أي نشاط يف ادلشروع كالسلعة أو القسم أو مرحلة من مراحل اإلنتاج أو خدمة معينة، 
ف إذل مراقبة كل عنصر من عناصر اإلنتاج ادلؤثرة يف التكلفة وذلك بتصميم واستخراج البيانات الالزمة هتدو 

 . ةلتخطيط وازباذ القرارات ادلناسب ود اإلدارة بادلعلومات الضروريةا ومراقبتها، وتز حلساب التكلفة وقياسه
 :المحاسبة الضريبية-5

 أحكام النصوص القانونية للضرائب عرض البيانات احملاسبية الالزمة لتحديد الربح اخلاضع للضريبة وفقت
قد تشعبت قوانني الضرائب وتعددت، وىو ما أدى إذل زبصص بعض احملاسبني يف ىذا احلقل لتقدمي اآلراء من و 
 إدارة الضرائب مع مسريي ادلؤسساتجل تقريب وجهات النظر يف القضايا الضريبية اليت قد زبتلف فيها أ

 .على مقدار الضريبة الواجبة الدفعواالتفاق 
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 )ضوابط( المحاسبةمحددات  :لثاالث المطلب

ىي عبارة عن التزامات وقواعد يعمل هبا احملاسب عند إعداد القوائم ادلالية والعمليات اليت جيب اإلفصاح 
 :5أمهها عنها وكيفية إظهار آثارىا على القوائم ادلالية ومن

 :محدد الموضوعية -1
طورات فقد تلونظرا ل ،يف تقدمي احلقائق الدقيقة وإثباهتا بااللتزام دبستندات للعمليات اليت ربدث تمثلي

جل ازباذ القرارات أاإلدارة بادلعلومات والبيانات الصحيحة، وذلك من  يزودادلوضوعية زلدد أصبح ىدف 
 ادلناسبة.

 :محدد الثبات-2
بغية ادلقارنة بني القوائم  يف أعمال ووظائف احملاسبة ةيف استخدام ادلبادئ والقواعد احملاسبية ادلساعد يتمثل

 ادلالية دلختلف السنوات ادلتتالية.
 :األهمية النسبيةمحدد -3

بعض  إعطاء أمهية نسبية لبعض ادلعلومات أو العناصر ادلوجودة داخل القوائم ادلالية أكثر من ىيعمل عل 
ذلا أمهية نسبية عن  ىادلعلومات اليت تساعد على ازباذ القرارات اإلدارية تعط، حبيث ناصر األخرى األقل أمهيةالع

 ادلعلومات األخرى.
 :رذمحدد الحيطة والح -4

ًتتب عليو األخذ بعني االعتبار اخلسائر اليت ميكن أن ربدث يف يىو مبدأ من مبادئ احملاسبة الذي 
زبصيص : مثالفقد ربدث خالل الفًتات احملاسبية، تها ات دلواجهتقدمي وتكوين سلصصادلستقبل القريب على 

 مؤونة للزبائن ادلشكوك فيهم.
 

 أهداف المحاسبة :الرابع المطلب
 ميكن تلخيص أىم أىداف احملاسبة يف النقاط التالية:

ادلارل، وتقدير إمكانية حصول ادلشروع على إيرادات يف  التحليلالتزويد بادلعلومات ادلالية اليت تساعد يف  -
 .ادلستقبل، ومدى قدرتو على تسديد التزاماتو

                                                 
 .29-28سبق ذكره، ص صمني عبد اهلل، محزة بشري أبوعاصي، مرجع أخالد  5
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تًتتب عليو )بيان ادلركز  التزويد بادلعلومات ادلالية عن األصول اليت ميلكها صاحب ادلشروع، وااللتزامات اليت -
 ادلارل(.

 .سارة يف فًتة معينةخة من ربح أو تقدم احملاسبة معلومات حول نتيجة الدورة ادلالي -
 اخلارجني. يد منها األطرافتفالكشف بقدر اإلمكان عن ادلعلومات حول القوائم ادلالية اليت يس -
 .بشرية ادلتاحةالدلوارد ادلالية و ادلساعدة يف عملية الرقابة السليمة على ا -
 .التسيريية ربليل التقارير والبيانات ادلالية ادلختلفة الزباذ القرارات -
ادلعلومات ادلالية واالقتصادية اليت تعدىا احملاسبة دبثابة مصادر أساسية يستفاد منها عند القيام عن رب تع -

 بالبحوث االقتصادية وادلالية ادلختلفة. 
 

  ماهية المعلومات :الثاني المبحث
أولية الزمة لعملية ازباذ القرار،  باعتبارىا أداة أو مادةللمؤسسة تعترب ادلعلومات ادلصدر وادلورد األساسي 

 .ادلؤسسةوطريقة تدفقها داخل  هاوعرض أنواع وخصائصها هومفوسيتم يف ىذا ادلبحث التطرق إذل م

 المعلومات مفهوم :األول المطلب
تم إعدادىا لتصبح يف شكل أكثر نفعا للفرد مستقبال واليت ذلا إما قيمة يادلعلومات ىي البيانات اليت 

 . 6أو يف القرارات اليت يتم ازباذىامدركة يف االستخدام احلارل أو ادلتوقع 
، وتستخدم كأساس يستند  سبت معاجلتها حبيث تصبح ذلا داللة معينةيتيقصد بادلعلومات البيانات الو 

 .7القراراتزباذ اعند  إليو ادلستخدمون

ا دبدلستخدميها،  كامال بالنسبة معٌت لتعطي مالئمبشكل  معاجلتها  سبتيتال البيانات اهنبأت كما عرف
 8.جلارية وادلستقبليةاا يف العمليات همااستخدميكنهم من 
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 .22، ص2006 األردن، ،2فايز مجعة صاحل النجار، نظام ادلعلومات اإلدارية، دار و مكتب احلامة، ط 
 .11، ص2003، 1، طعمان نظم ادلعلومات احملاسبية، مكتبة اجملتمع الغريب ، ياسر صادق مطيع وآخرون، 7
 .11، ص2002، 2، ط، عماندار الثقافة  .ادلعلومات احملاسبية،وتصميم نظم ربليل  الرزاق زلمد قاسم،عبد   8
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 :التارل يف الشكل دلعلوماتاومنو ميكن استخالص تعريف 
 مفهوم المعلومة  :(1-1شكل رقم) 

 ادلخرجات                             ادلدخالت                                  
 
 

 .15، ص2003، 2طكمال الدين الدىراوي، مدخل معاصر يف نظم ادلعلومات احملاسبية، الدار اجلامعية،   :المصدر

 :يلي فيماو  ضلاول إيضاح الفرق بني ادلعلومات والبيانات

وسبثل ادلدخالت  ،اليت يتم ذبميعها ومراجعتها ألجل إنتاج ادلعلوماترموز  أو حقائق، ،أرقامالبيانات ىي 
 .9، وتعرب عن أحداث وتدفقات مادية للعمليات االقتصادية اليت سبارسها ادلؤسساتلنظاملاألساسية 

                                                خصائص المعلومات                                                                                                               :الثاني المطلب

واألنشطة  فاد منها يف رلال التخطيط وازباذ القراراتتات أمهية وجودة عالية يسذلكي تكون ادلعلومة 
ٌت عليها نظم ادلعلومات، جيب أن تتميز دبجموعة من اخلصائص اليت نشري إليها من خالل بواليت ت ادلؤسسةداخل 

 .10ثالثة أبعاد
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 .12، صمرجع سبق ذكره ياسر صادق مطيع وآخرون، 

، 2003رة ، منال زلمد الكوردى، جالل إبراىيم العيد، مقدم يف نظم ادلعلومات اإلدارية، ادلفاىيم األساسية وتطبيقات، دار اجلامعة اجلديدة، القاى 10
 .40ص 

 ادلعاجلة ادلعلومات البيانات
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 :البعد الزمني -1
  :التارل يوضح ذلك اجلدوليطلبها؟ و من يستخدمها أو  ؟مىت تقدم ادلعلومة يف اإلجابة على السؤاليتمثل 

 البعد الزمني -خصائص المعلومات  :(1-1)رقمالجدول 

 مالئمة التوقيت -1 .جيب أن يتم توفري ادلعلومات عند احلاجة إليها

اجملريات حول ادلوضوع  أحدثجيب أن تعكس ادلعلومات 
 .ادلعني

 احلداثة -2

 ادلعلومات توفريمعدل  -3 .جيب توفري ادلعلومات بادلعدالت ادلطلوبة

دلمكن تقدمي معلومات عن ادلاضي جبب أن يكون من ا
 .لبادلستقاحلاضر و و 

 تغطيها ادلعلومات اليتالفًتة الزمنية  -4

 وتطبيقات، دار األساسيةادلفاىيم  ،العيد، مقدم يف نظم ادلعلومات اإلدارية إبراىيمل زلمد الكوردى، جالل نام المصدر:
 .40، ص 2003اجلامعة اجلديدة، القاىرة مصر، 

 المحتوى: بعدال -2
دول التارل اجلو  : ماذا ربتوى ادلعلومات؟اآليتيف اإلجابة على االستفسار  يصف زلتوى ادلعلومات، ويتمثل

 يبني ذلك:
 بعد المحتوي -خصائص المعلومات  :(2-1) الجدول رقم

 الدقة -1 .ة من األخطاءيجيب أن تكون ادلعلومات خال

ات جياتب أن تكون ادلعلومات مالئمة الحجي
 . أو ادلوقف ادلعنينيدلستخدما

 ادلالئمة -2

 االكتمال -3 .جيب توفري كل ادلعلومات ادلطلوبة

 االتصال بادلوضوع -4 .ادلعلومات ادلطلوبة فقط توفري جيب

معلومات واسعة  متقدبسمح النظام يب أن جي
 .النطاق

 النطاق -5

 .41ص، ذكرهمرجع سبق العبد،  إبراىيممنال زلمد الكوردي، جالل  المصدر:
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 البعد الشكلي: -3
 كما يتضمن اجلوانب ادلبينة يف اجلدول التارل: يرتبط باإلجابة على السؤال التارل: كيف تقدم ادلعلومة؟

 البعد الشكلي -خصائص المعلومات  :(3-1)الجدول رقم 

 الوضوح -1 صورة سهلة الفهم. يفجبب توفري ادلعلومات 

 صورة يفأن تكون ىناك قدرة على توفري ادلعلومات  جيب
 لية.ية وتفصصملخ

 التفصيل درجة-2

 الًتتيب -3 .ب منطقييعرض ادلعلومات يف ترت جيب

ادلعلومات مثل  عرضأن يكون ىناك العديد من بدائل  يأ
  .النصوص، األرقام و األشكال البيانية

 أسلوب العرض-4

ادلعلومات من خالل  رفجيب أن تكون ىناك إمكانية تو 
فيديو  ضو وعة و عر بائل متنوعة مثل مستندات ورقية مطوس

 مرئية.
 الوسائل -5

وفرة بشكل مرن ميكن استخدامو تجيب أن تكون ادلعلومات م
ادلختلفة بفعالية يف عملية ازباذ  اإلداريةمن قبل ادلستويات 

 القرار.
 ادلرونة-6

.41، صمرجع سبق ذكرهالعبد،  إبراىيم: منال زلمد الكوردي، جالل المصدر  
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 هامصادر و  المعلوماتأنــــواع  :ثالثال المطلب
 :11مههامن مصادر سلتلفة فيما يلي عرض ألعدة أنواع من ادلعلومات تتحصل عليها  ادلؤسسةتستخدم 

 :المعلوماتأنــــواع -1
 :يف ادلعلومات إذل ما يلينكن تصمي

 :التي تتعامل بها المؤسسة المعلومات -1-1

 صلد ما يلي:

 ادلؤسسة إذا مجعت رلموعة،أو  فردل علق دبشكلة معينة وتقدم ألول مرةتت ليتا ىي :لمعلومات األوليةا -أ
 ذلاجرت مكتب استشارات ألداء العمل نيابة عنها، تكون ىذه ادلعلومات بالنسبة أادلعلومات بنفسها أو است

 أولية حىت ولو قامت شركات أخرى بتجميع نفس ادلعلومات.

تم مجعها وزبزينها يف مكان قابل للوصول إليو، وغالبا ما حيتاج ادلسؤولون يىي اليت  :المعلومات الثانوية -ب
فمثال من الطبيعي أن صلد ملفات ضخمة على  إذل ىذا النوع من ادلعلومات اخلاصة بادلشكل الذي يواجههم،

احلكومة واألجهزة ادلختلفة اليت ميكن الرجوع إليها للحصول على معلومات حول السكان، االستهالك، مستوى 
 اإلنتاج و غريىا.

 :التقسيم الوظيفي للمعلومات -2-1

 من خالل الوظائف ادلختلفة ذلا وتتمثل فيما يلي: ادلؤسسةادلعلومات اليت تتحصل عليها  ويقصد بو

كل البيانات وادلعلومات الكمية واإلحصائية اليت تنطبق عليها   ىعل تويرب :المالية والمحاسبية لمعلوماتا -أ
ادلبادئ احملاسبية اخلاصة بالتسجيل والًتحيل وربديد سلتلف النتائج، وبصفة عامة تنطبق عليها طرق ادلعاجلة يف 

 نظام ادلعلومات احملاسيب.

البيانات وادلعلومات حول متطلبات السوق ورغبات ادلستهلكني  ىعل تويرب :معلومات التسويقية -ب
 .للمؤسسةا السياسة التسويقية ذاخلاصة بادلنتج ادلراد تسويقو وك وادلعلومات

                                                 
11
زلاسيب ومراقبة بن ميينة مربوكة، دور نظام ادلعلومات احملاسيب يف ازباذ القرارات، مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت يف العلوم التجارية، زبصص تدقيق  

 .12-11ص ص، 2012-2011التسيري، جامعة مستغازل، 
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ىي اليت تفيد يف إجراء البحوث التطبيقية يف تطوير وسائل اإلنتاج واستثمار ادلوارد  اإلنتاجية:المعلومات  -ج
 إنتاج سلعة معينة.ات اخلاصة بطرق ادلتاحة بشكل أفضل، فمثال ادلعلومالطبيعية واإلمكانيات 

، مثال ادلعلومات منهاون ادلشاكل اليت يعانو  تسيري شؤون العمالم تنظ :المعلومات الخاصة باألفراد -د
 اخلاصة بتدريب وربفيز العمال.

 :مصادر المعلومات-2

طبيعة ادلعلومات وخصائصها، يكون من الضروري ربديد مصادر احلصول عليها حيث  ىالتعرف عل بعد
 :ادر فيما يليميكن حصر تلك ادلص

 مصادر داخلية:-2-1

كرات ذ ميكن احلصول على ادلعلومات من السجالت والدفاتر وادلستندات والتقارير واحملاضرات وادل
لني واألشخاص مقابلة ادلديرين وادلسؤو  ها عن طريقمجع ميكنو ، ادلؤسسةواخلطابات ادلتبادلة بني اإلدارات داخل 

 من دراسة نظم ادلراقبة الداخلية.و دبختلف اإلدارات، 

 :المصادر الخارجية -2-2

اذليئات مثل البنوك،  و  ،ادلؤسسةميكن احلصول عليها من العمالء وادلوردين ورجال األعمال ادلتعاملني مع 
يعمل  شيء وادلنشورات االقتصادية، اجملالت، القوانني واللوائح الصادرة. )أياألجهزة احلكومية، ادلطبوعات 

 على تدفق ادلعلومات من خارج ادلؤسسة ضلو الداخل(.

 المؤسسة: تدفق المعلومات داخل المطلب الرابع

عمودي من أجل تشغيل العمليات والرقابة عليها و داخل ادلؤسسة بشكل أفقي تتدفق إن ادلعلومات 
 :12ارلتحو الالنوتنفيذ األعمال اليومية وذلك على 
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 .14، ص2008سكندرية، اإلعلومات، ادلكتب اجلامعي احلديث، كمال الدين مصطفى الدىراوي، نظم ادلعلومات احملاسبية يف ظل تكنولوجيا ادل 



 

 

 عموميات حول احملاسبة، ادلعلومات ونظم ادلعلومات                           األول                                الفصل     

02 

 :التدفق األفقي للمعلومات-1

بني األقسام والوظائف ادلختلفة داخل ىيكل ادلؤسسة ما يسمح بتنفيذ سلتلف العمليات، فمثال أمر  يتم
الشراء حيتوي على معلومات يتم تداوذلا بني وظائف اإلنتاج ومصلحة الشراء ومصلحة االستالم. فهو حيمل 

 .اكز تشغيل ادلعلومات داخل نظامر ادلعلومات ويتداوذلا بني م

، وىذا النوع من مؤسسةللباإلضافة إذل أن ىناك تدفق بني مراكز ازباذ القرارات داخل اذليكل التنظيمي 
راض التخطيط االسًتاتيجي مثل: إعداد ادلوازنات أو ازباذ غالتدفق مهم يف توفري ادلعلومات دلتخذي القرارات أل

 .ادلؤسسةقرارات التوسع يف رأس ادلال 

 :وماتالتدفق العمودي للمعل-2

تدفق من األسفل إذل األعلى ومن األعلى إذل األسفل داخل اذليكل التنظيمي للمؤسسة لربط مراكز ال
 األعمال يف ادلستوى التنفيذي مع العديد من مراكز ازباذ القرارات من خالل التسلسل التنظيمي. 

رارات التخطيط والرقابة بينما تدفق ادلعلومات من قفالتدفق من األسفل إذل األعلى يكون بتقدمي أسس 
 .رارات إذل أعمال تنفيذيةقرمجة التاألعلى إذل األسفل يتم من خالل 

 

 المعلومات نظامماهية  :لثالثا المبحث
طرق إذل العناصر التمن خالل  ؤسسةرض يف ىذا ادلبحث للمفهوم الكامل لنظم ادلعلومات داخل ادلستعن

 مع ذكر أنواعها. يتم ذبسيدىا يف أنشطة ووظائف رئيسية يتكونة ذلا الادل
                                                                             نظام المعلوماتمفهوم  :األول المطلب

 إذل تحولتت ومعاجلتها ونقلها لالبيانا اليت تقوم بتجميعرلموعة من العاملني واإلجراءات وادلواد  ىو
أداء مساعدهتم يف تقييم  لأج من ادلناسب، والوقت ادلالئم بالشكل ادلستخدمني إذل وإيصاذلا ،مفيدةمعلومات 

 .13القرار ازباذالوظائف ادلسندة إليهم و 

                                                 
 .16ربليل وتصميم نظم ادلعلومات احملاسبية، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرزاق زلمد قاسم، 13
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 إنتاج جلأ من منتظم بشكل البعض بعضها مع ادلربوطة ادلكونات من رلموعة بأنو ادلعلومات نظام ويعرف
 أجل من ادلناسب، والوقت ادلالئم، بالشكل ادلستخدمني إذل ادلعلومات ىذه وإيصال ادلفيدة، ادلعلومات
 .14إليهم ادلوكلة الوظائف أداء يف مساعدهتم

وميكن تعريف نظام ادلعلومات بأنو ذلك النظام الذي يتضمن رلموعة متجانسة ومًتابطة من األعمال 
والعناصر وادلوارد تقوم بتجميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات بغرض إنتاج وتوصيل ادلعلومات مفيدة دلستخدمي 

 .15القرارات من خالل شبكة من قنوات وخطوط االتصال
 

   عناصر نظام المعلومات :الثاني المطلب
على ربسني ىذه العناصر حىت  أن تكون قادرة ادلؤسسةتتكون نظم ادلعلومات من ستة عناصر، وعلى 

                                                                              :16وتتمثل عناصرىا فيما يلي تعظم الفائدة من نظم ادلعلومات
 :األجهزة -1

س، اآلالت ف والفاكاتادلكونات ادلادية ادلستخدمة يف معاجلة البيانات وادلعلومات من اذل منتتكون 
بشكل دوري  ا مدى إمكانية ربديث ىذه األجهزةو وتشمل أيضات، احلاسوب دبكونةيالرقم اآلالتاحلاسبة، 

 دلواكبة التطورات .
 خزين:وسائل الحفظ والت -2

، بينما صلد التصوير وآآلت ادلستندات ادلكتوبة، ادللفات هاوزبزين البيانات وادلعلومات، ومن بين تقوم حبفظ
 األشرطة واالسطوانات ادلمغنطة يف النظم القائمة على استخدام احلاسوب.

 :البرامج -3
من العناصر ادلادية لنظم ادلعلومات اليت تعمل على استخدام احلاسبات االلكًتونية فقط، وىناك نوعان  ىي

 من الربامج:
التشغيل ذبعل  أنظمةخاصة بتشغيل احلاسوب لالستفادة من قدراتو، أي ىي برامج  :برامج النظام -1-3

تعمل على التحكم يف و اقب وتدعم ملحقات النظام : برامج التشغيل اليت تر م قادرة على تشغيل البيانات مثلاالنظ
 إدارة اجلهاز.

                                                 
 .65ص ،2003 عمان، الدولية، العلمية الدار ، احملوسبة احملاسبية ادلعلومات نظم ، قاسم زلمد الرزاق عبد 14
  .21، ص2003-2002، 2، الدار جامعية، اإلسكندرية، مصر، طحسني، نظم ادلعلومات احملاسيبلي أمحد حسني ع 15
 .24-23ص ، ص2004اإلطار الفكري والنظم التطبيقية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،  أمحد حسني على حسني، نظم ادلعلومات احملاسبية، 16
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 ،خاصة بالوظائف ادلختلفة ادلطلوب تشغيلها باستخدام احلاسوب مثل: برامج األجور :البرامج التطبيقية -3-2
 وردين )وباختصار ما يطلب من احلاسوب أن يفعلو(.وم زونادلخ
 :قاعدة البيانات -4

 .نة يف وسائل التخزينز البيانات األساسية ادلخ توى علىىي الوعاء الذي حي
 :إجراءات التشغيل -5

م ام ادلعلومات، وىناك نوعني من اإلجراءات يف نظايطلق عليها دليل التشغيل، وىي من العناصر ادلادية لنظ
 احلاسوب:

تعليمات مات اخلاصة بععداد البيانات وكيفية إدخاذلا واليستخدمي النظام الذي يتضمن التعلاألول دل
 مركز احلاسوب. يفخاص بالعاملني  الثاينأما  ،اخلاصة باستخدام احلاسوب

 :العنصر البشري -5
 علىالصنف األول  شرفحبيث ي ،فيو ادلتخصصو  ادلعلومات ماالقائم على استخدام نظ العنصر ىو

 و.وتشغيل وتصميمو، ربليل ه،على تطوير  ف، أما الصنف الثاين فيشر وسلرجات
 
       الوظائف واألنشطة األساسية لنظام المعلومات :الثالث المطلب

يسية رئال هاووظائففيها، تسعى إذل ربقيق أىدافها  نشطيومات على مستوى البيئة اليت م ادلعلاإن توفر نظ
 : 17كتارل  اليت تقوم هبا وىي

 :/البياناتلمدخالتا -1
مدخالت أساسية ذلذه النظم من أجل م ادلعلومات لكي تصبح اتعمل على ضم وذبميع عناصر نظ

معاجلتها من خالل رلموعة زلددة من األنشطة، وجيب التأكد من الدخول الصحيح للمدخالت إذل النظم وأن 
 .البيانات خالية من األخطاء قبل معاجلتها

 :المعالجة -2
وتوجد عدة ، لالستخدام قابلت شكل لو معٌت ذايل ادلدخالت اخلامة إذل سلرجات ربو  من خالذلاتم ي

الختيار طريقة  ىناك عدة عوامل زلددة أناآللية ادلعقدة، كما و تًتاوح بني ادلعاجلة البسيطة  ،طرق دلعاجلة البيانات

                                                 
 .22صمرجع سبق ذكره،  فايز مجعة صاحل النجار، 17
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معاجلة البيانات منها حجم البيانات ودرجة التعقيد وتداخل البيانات من حيث الوقت، العمليات احلسابية 
 والتكاليف.

 :المخرجات / المعلومات -3
ادلصرح ذلم باحلصول  لألشخاصجل توفريىا أتتضمن ىذه العمليات العناصر ادلخرجة بعد ادلعاجلة من 

 على ىذه ادلعلومات، أو إذل نظم أخرى من النظم الفرعية ادلكونة للنظام ككل، وقد تتضمن رسائل أو تقارير.
 :التغذية العكسية -4

 ها قيمة مضافة.ئأخرى إلعطا هبا كمدخالت مرة والعودةم ادلعلومات والبيانات ادلنتجة اإعادة استخدىي 
 :الرقابة والتحكم -5

حرف عن األىداف نيم ادلعلومات دل اللتأكد من أن نظ تتألف من متابعة األنشطة السابقة وتقدميها
 ادلسطرة.

 :البيئة -6
     وادلنافسني.م ادلعلومات ويتمثل أساسا يف ادلستهلكني، ادلوردين افيو نظ نشطيىي احمليط الذي 

                                                                       
  أنواع نظام المعلومات :الرابع المطلب

فيما بينها من أجل تأمني ادلعلومات الفرعية اليت تتبادل ادلعلومات  يتكون من رلموعة من األنظمة
من خالل الشكل  منها بعضوسنعرض  ،هاوظائفمساعدهتا يف أداء جل أادلؤسسة من  أقسامالضرورية لكافة 

18التارل
:                                                      

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .48نظم ادلعلومات احملاسبية، مرجع سبق ذكره، ص   عبد الرزاق زلمد قاسم، 18

 أنظمة  المعلومات  الوظيفية

 نظام  معلىمات

 محاسبي

معلىمات  نظام  

 المىارد

 البشرية

 نظام

 معلىمات

 التسىيق

 نظام           

معلىمات  

 المشتريات

 نظام

معلىمات  

 االنتاج

 .48عبد الرزاق زلمد قاسم، نظم ادلعلومات احملاسبية، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

 

 أنواع  نظم  المعلومات  الوظيفية :(2-1)رقمالشكل 
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                                  :                                                          اإلنتاجنظام معلومات  -1
الذي اإلنتاج ونظام اذلندسة الصناعية  يرافق وظيفة اإلنتاج نظامان للمعلومات مها نظام التخطيط وتوجيو

      :شكل التارلالنوضح ذلك يف و والنقل، أنظمة اإلنتاج و ادلنتجات وتطويرىا تصميم يتضمن معلومات حول 
 اإلنتاجنظام  معلومات   :(3-1)رقمالشكل 

 
 
 
 
 

 .50مرجع سبق ذكره، ص نظم ادلعلومات احملاسبية،  الرزاق زلمد قاسم، عبد المصدر:

من ادلنتجات ادلعدة  إنتاجهاباالعتماد على خطة ادلبيعات بتحديد الكميات الواجب  اإلنتاج إدارةتقوم 
سلزون أول ادلدة ادلراحل الزمنية ادلكونة لفًتة اخلطة مع مراعاة ة معينة وتوزيع ىذه الكميات على للبيع خالل فًت 

 من ادلنتجات ادلعدة للبيع. ادلدة وآخر
على ادلراحل  ومواصفاهتا الضرورية لتنفيذىا وتوزيعها األوليةتحديد كميات ادلواد لخطة  إعدادتشمل عملية 

 الزمنية.
الفرعية يف ادلؤسسة بادلعلومات  األنظمةبتزويد بقية  اإلنتاجتخطيط وتوجيو اليقوم نظام معلومات و 

 اخل.خطط ادلشًتيات: العمالة، ادلخزون... إعدادبيانات اليت تستخدم يف وال
كما   ،أنظمة ادلعلومات ضمن ادلؤسسة إطارللعديد من ادلعاجلات الالحقة يف  األساستعد ىذه البيانات 

يف عملية ادلقارنة بني البيانات اليت تنشأ  أساس اإلنتاجوأوامر  اإلنتاجتتشكل البيانات التخطيطية الواردة يف خطة 
 أثناء تنفيذ من أجل ربديد االضلرافات والبحث عن أسباهبا من أجل ازباذ اخلطوات التصحيحية.

 :نظام المعلومات التسويقي -2
من أىم أنشطة مؤسسة التسويق الذي ميكن أن يوفر ذلا فوائد كبرية خاصة عند استعمالو لتكنولوجيا 

طبيعة الزبائن وشروط  إذل إضافة ،نظرا الختالف ادلؤسسات من حيث احلجم ونوع ادلنتج ادلباع ،ادلعلومات
 :الشكل التارل يف وضح سلتلف وظائف نظام ادلعلومات التسويقينو ، ادلنافسة

 

 نظام  معلومات  اإلنتاج

تخطيط   

الطاقة  

 اإلنتاجية

 إعذاد

أوامر     

 اإلنتاج

 

تسجيل  

بيانات  

 وتحليلها
     

تخطيط  

 المىاد

 األولية

تخطيط  

كميات   

 اإلنتاج
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 وظائف نظام المعلومات التسويقي  :(4-1)رقم الشكل 
 

 اخليار االسًتاتيجي                                   منتج/سوق         االختيار          
 
 
 

 سلطط التسويق، التنبؤ بادلبيعات                                      زبطيط دراسة التسويق
 األسعارسلطط االتصال، ربديد 

 
 

 ادليزانيات، ربليل ادلبيعات                                        مراقبة العمليات مراقبة
 احملققة، تلبية رغبات الزبائن، 

 مراقبة قنوات البيع      
 
 
 
 

 معاجلة   تسيري الطلبيات              التحضري، التسليم                   الفوترة ومتابعة           
 ادلساعدة على البيع تسيري دوران                            الزبائن، ادلتابعة          
 ادلخزون                    تسجيل الطلبيات         العمليات               احملاسبة، معاجلة         

  بعد البيع عمليات شلا
 .50مرجع سبق ذكره، ص سبية، نظم ادلعلومات احملاعبد الرزاق زلمد قاسم،  المصدر:
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 :ما يلي على اختالف ادلستويات اإلدارية صلد
بعض ادلؤسسات اليت توزع مباشرة للزبائن ال تقوم بتسيري الطلبيات كما أن متابعة  مستوى العمليات: -2-1

 الزبون غري موجودة.
ادليزانية الوظيفية اليت تشمل مقارنة التنبؤات والتحقيقات يف معظم األحيان مؤسسة يف  مستوى الرقابة: -2-2
 طار عام لتسيري ادلوازنات.إ

والنتائج ادلستعملة ميكن أن تكون  تالقرارانظام ادلعلومات يف ىذا ادلستوى يدعم  :مستوى التخطيط -2-3
 معقدة.

ذل أي سوق ىي إتتعلق بادلنتوج والسوق، ماذا تنتج و اخليارات اليت  :مستوى الخيار االستراتيجي -2-4
 قرارات جد معقدة  تتطلب معطيات خارجية عديدة.

للمعطيات تتعلق بادلنتج  أساسيتنيادلعلومات ادلعاجلة يف مجيع ادلستويات السابقة ترتكز على قاعدتني 
 والزبون.

كالسيكي كالعنوان واالسم وأخرى زلاسبية  بعضها  ، تتضمن معلومات خاصة بالزبون :قاعدة بيانات الزبون -
 اخل.حجم العمليات احملققة من مشًتيات، طبيعة النشاط...طبيعة التسديد ومعلومات ذبارية، كوضع احلسابات و 

: توضح ادلعلومات ادلتعلقة خبصائص ادلنتوج، تعريفو، خصائصو التقنية، التجارية قاعدة بيانات المنتج -
 وادلبيعات احملققة.

 :ظام معلومات الموارد البشريةن -3
ة ادلتعلقة ييقوم ىذا النظام بتخزين ومعاجلة ادلعطيات الالزمة لعمليات التخطيط وتنظيم الوظائف التنفيذ

رسها اواحملافظة عليو، وبالتارل فعن ىناك رلموعة من الوظائف سب ةادلؤسسباستخدام وتطوير العنصر البشري يف 
ذبديد االحتياجات من  ويعمل نظام معلومات ادلوارد البشرية على مساعدهتا يف أدائها منها: ،ادلوارد البشرية إدارة

 تطوير مهارات العاملني.، العاملني ستخداما، مني العمال واحملافظة عليهمتأ، العاملني
نظام معلومات حيتوي على معطيات حول العاملني مثل: رقم العامل،  إجيادىذه الوظائف جيب  ألداء

 اخل.، العالوات،...األساسي األجر، معارفو اللغوية، خرباتو، تأىيلوو، عنوانو، مستواه الدراسي، امس
، سبثل ىذه اإلنتاجكما يتطلب وجود معطيات حول ادلطلوب استخدامهم، يتم احلصول عليها من خطط 

 .األخرىللعديد من التطبيقات ضمن نظام معلومات ادلوارد البشرية ونظام ادلعلومات  تادلدخالادلعطيات 
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 خالصة الفصل:

تشغيل وربليل البيانات ، ذبميع، ياس واالتصال من خالل حصريقوم على الق راحملاسبة عنص نستخلص أن
القوائم ادلالية بعيصال ادلعلومات دلختلف األطراف ادلعينة اليت ذلا اىتمامات و االقتصادية بغرض إعداد التقارير 

يف  زباذ القراراتمفيدة ونافعة ال معلومات ينتجن اذلدف النهائي للمحاسبة باعتبارىا نظام إ، ادلؤسسةبأنشطة 
 وف معينة.ظر 

ىي تشبو إذل ، و ذبميع وإنتاج ادلعلومات احملاسبية ادلفيدة للمستويات اإلدارية علىنظم ادلعلومات  تعمل
 حد كبري نظام اإلنتاج الذي يقوم بتحويل ادلواد األولية من خالل مراحل اإلنتاج إذل منتجات هنائية، أو منتجات

جودة تدفق البيانات اءة نظم ادلعلومات تتوقف على مدى فن كع، لذا فخرآتستعمل كمدخالت يف عملية إنتاج 
، وىذا ال يتحقق إال إذا كانت نظم ادلعلومات الفرعية ذلا مواصفات مشًتكة ادلؤسسةوادلعلومات إذل كافة أقسام 

 منها:
 صلد أن كل نظم ادلعلومات الوظيفية ذلا نظم فرعية تدعم نشاطها الوظيفي. - 
 م معلومات شامل ومتكامل.تتفاعل نظم ادلعلومات الوظيفية مع بعضها البعض لتعطي نظا - 
تعمل نظم ادلعلومات الوظيفية لفائدة النشاطات الوظيفية بشكل رئيسي لكن يف نفس الوقت تدعم  - 

 ادلستويات اإلدارية.
 جل مجع سلتلف ادلعلومات.أتتفاعل نظم ادلعلومات الوظيفية مع البيئة اخلارجية من  - 
 



 

 
 الثاني الفصل

 نظاممفاهيم أساسية حول 
 المحاسبيالمعلومات 
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  :تمهيد

بيئة األعمال احلديثة إىل وجود بيانات زلاسبية ناذبة عن عمليات  يفأدت التطورات العديدة وادلستمرة 
نظم ادلعلومات احملاسبية الذي يعترب مصدر  يفبشكل مكثف، شلا نتج عنو خلل  ادلؤسسةربدث داخل وخارج 

أساسي للعديد من ادلشاكل التشغيلية اليت تواجهها العديد من ادلؤسسات إذ ينتج ىذا اخللل يف النظم عن ضعف 
 توصيل ادلعلومات اذلامة أو عدم توصيلها يف الوقت وادلكان ادلناسبني دلستخدميها. 

وقف حلد كبري على ربديد مسبق وبشكل دقيق الحتياجات سلتلف يتظم ادلعلومات احملاسبية فوجود ن
 األطراف للمعلومات.

ورة مواصلة ر فاحتياج كل موقع من مواقع ازباذ القرار للمعلومات يف ادلستويات اإلدارية تطلب األمر ض
ومتابعة تطور ىذه البيانات وادلعلومات بإجياد عالقة تنسيق وتبادل وترابط بني النظم الفرعية ذلا والنظم األخرى ما 
 ديكن من استغالل البيانات احملاسبية يف سبيل االطالع على كافة ادلستجدات والتطورات اليت ربدث يف كل رلال. 

 ذاى يف يسسااأل رالعنص رباعتبا ةبدق يباحملاس تادلعلوما مظان ةسار بد نقومس لالفص ذاى اللخ نوم
 ادلكونات ددحن نأ ولحنا مث ،ومادلفه ثحي نم يلوالتفص حر بالش منهما رعنص لك إىل قلتطر با كذل لالفص

 أىم مربزين واحدة ةكجمل يباحملاس تادلعلوما منظا متطلبات دارسة األخري يف احملاسيب ادلعلومات لنظام الرئيسية
 عرب ادلباحث الثالث وىي: الفرعية نظمو

 ؛مفهوم النظام احملاسيب ادلبحث األول:
 ؛احملاسبيةادلعلومات مراحل تطور نظام  ادلبحث الثاين:

 .احملاسبية نظام ادلعلوماتاإلدارة و  ادلبحث الثالث:
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 المحاسبي النظام مفهوم :األول المبحث
 يف بينهما الفرق وينحصر ،اإلدارية ادلعلومات لنظام الرئيسية ادلكونات أحداحملاسبية  ادلعلومات نظام يعترب

  نشاط على تؤثر يتال وادلعلومات البيانات بكافو الثاين وخيتصاحملاسبية  وادلعلومات بالبيانات خيتص ألولا أن كون
 .ادلؤسسة
 عمليو يف واجبو يؤدي أن جيب ادلؤسسة، يف الرئيسي ادلعلومات مانظ من جزءاحملاسيب  ادلعلومات نظام نإ

 وازباذ يمالتقي عملية يف تفيد مالية تقارير شكل يف لو النهائية ادلخرجات تشكل احملاسبية اليت ادلعلومات دعم
 .القرارات
 
 المحاسبية المعلومات نظم ماهية:األول المطلب

 من العديد اطياهت يف ربمل احملاسيب اليت ادلعلومات نظام بتعريفات متاىت اليت اثواألحب الدراسات تعددت
 :يلي فيماالتعاريف  ىذه ألىم عرض تقدًن سيتمو  ،النظر وجهات

 وتوصيل ربليل ،معاجلة، تبويب، عبتجمي خيتص إداري تنظيم أي مكونات دأح بأنواحملاسيب  نظام عرف
 وإدارة تثمرينوادلس الدائننيو  ةاحلكومي اتهكاجل اخلارجية األطراف إىل القرارات الزباذ ادلالئمة ةادلالي ادلعلومات

 .19ةادلؤسس
 رلموعةادلؤسسة يتكون من  يف الرئيسية ادلعلومات مانظ من جزء أنو علىاحملاسيب  ادلعلومات نظام ويعرف

 إلجراءاتا جملموعة من طبقا وذلك معني، إطار داخل بعضها مع تتفاعل اليت واألدوات وادلعدات العناصر من
 تقارير شكل يف وعرضها إعدادىا يهدف اقتصادية بأحداث عنها امعرب  ادلالية البيانات معاجلة أجل من والقواعد

ىو نظام يقوم جبمع وتسجيل وزبزين ومعاجلة البيانات و  ،ادلستخدمني من ةسلتلف رلموعة باحتياجات تفي مالية
 .20ساعدىم يف ازباذ القرارات ادلناسبةيإلنتاج ادلعلومات لصانعي القرار 

بأنو جزء أساسي وىام من نظم ادلعلومات اإلدارية داخل ادلؤسسة يف رلال  ادلعلومات احملاسيبيعرف نظام 
، مث يقوم بتشغيل بية من مصادر خارج وداخل ادلؤسسةاألعمال، إذ يقوم حبصر وذبميع ادلعلومات ادلالية واحملاس

 .21ادلعلومات خارج وداخل ادلؤسسةذه ىذه البيانات وربويلها إىل معلومات مالية وزلاسبية مفيدة دلستخدمي ى

                                                 
 .25،ص2002، ، الرياضمفاىيم وتطبيقات، دار ادلريخرات كمال الدين سعيد وآخرون، نظم ادلعلومات احملاسبية الزباذ القرا  19
 .22، ص2011، 1نظم ادلعلومات احملاسبية، دار ادلسرية ، عمان، طنظال زلمود الرزلي وزياد عبد احلليم الذيبة، 20
 .47، صمرجع سبق ذكرهأمحد حسني علي حسني، نظم ادلعلومات احملاسيب، 21
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أحد مكونات التنظيم اإلداري خيتص جبمع وتبويب ومعاجلة وربليل وتوصيل ادلعلومات ادلالية  ىوأيضا 
 .22طراف الداخلية واخلارجيةاألوالكمية الزباذ القرارات إىل 

 : احلديث دبفهومو احملاسيب ادلعلومات نظام ضحوالشكل التايل يو 
 م المعلومات المحاسبياتصور عام لنظ : (1-2) رقمالشكل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .44، صمرجع سبق ذكره احملاسيب،، نظم ادلعلومات حسني أمحد حسني علي المصدر:
 

 المحاسبي المعلومات نظام : مكوناتالمطلب الثاني
 ادلراد لو ال واذلدف الغرض احملاسيب ادلعلومات نظاملا قحيق أن ديكن ال نوأ كاقتصاديني هسبييز  ديكن ما 
 لنظام ساسيةاأل ادلكونات أىم اضر استع ديكن ىنا ومن ،ككل النظام أىداف مع تتالءم اليت وأقسامو مكوناتو

 :23ما يليفي أساسا وادلتمثلة احملاسيب ادلعلومات
 
 
 
 

                                                 
 .14، ص2007نظم ادلعلومات احملاسيب مدخل تطبيقي معاصر، دار ادلناىج، عمان،  عصام فهد العربيد، 22
23

 .14، صمرجع سبق ذكره ياسر صادق مطيع وآخرون، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة االقتصادية

الروتينية انات العادية البي -3
 .من العمليات الداخلية

معلومات خاصة للمساعدة 
 يف إزباذ القرارات اإلدارية.

بيانات اخلاصة من قرارات  -4
 إدارية داخلية.

معلومات للمساعدة يف إداء 
 العمليات اليومية العادية.

 احملاسيبظام ادلعلومات ن

بيانات العمليات  -1
اليومية العدية مع 
 أطراف اخلارجية.

بيانات اخلاصة  -2
أخرى من مصادر 

 خارجية.

التقارير ادلالية وتقارير 
أخرى للمستخدمني 

 اخلارجيني.
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 :البيانات تجميع وحدة -1
 بادلالحظة العكسية التغذية قطري عن أو بادلؤسسة احمليطة البيئة من البيانات بتجميع اجلزء ىذا يقوم
 عليها احلصول وجيب مفيدة، أهنا ويرى احملاسب هبا يهتم اليت ثاألحدا يف البيانات هىذ وتتمثل  ،والتسجيل
 وتسجيلها ذبميعها يتم اليت البيانات نوع على كبري تأثري ادلطلوبة ادلخرجات وطبيعة ادلؤسسة ولطبيعة ،وتسجيلها

 .النظام يف
 :البيانات معالجة وحدة -2

 التقليدي النظام على ادلايل احملاسب ويعتمد والتحليل، الًتصيد ،التوصيل بالتسجيل، احملاسب يقوم
 على التكاليف زلاسب يعتمد كما آخر، معاجلة نظام أو ادلساعدة اليوميات ،ادلركزي النظام أو العامة كاليومية

 .التكاليف وربليل التكلفة سعر حلساب التكاليف زلاسبة قطر  أحد
 :مايلي لاثونذكر على سبيل ادل احملاسبية البيانات دلعاجلة آلية قطر  عدة يوجد

 مثال بو خاص برنامج احملاسيب ادلعلومات نظام من جزء لكل يوجد :)المتوازنة( الجزئية المعالجة -2-1
 .إخل...ادلواد زلاسبة برنامج األجور، زلاسبة برنامج

 أجزاء وبقية احملاسيب ادلعلومات نظام بني ادلوجودة العالقات اعير ت ادلعاجلة عملية :المتكاملة المعالجة -2-2
 :وىي كتايل التكامل من مستويات ثالث وىناك األخرى، اإلدارية ادلعلومات نظم

عن  عبارة تكون أخرى ملفات وإنتاج ادلطلوبة ادلعلومة بإنتاج برنامج كل يقوم حيث: البيانات تكامل -أ
 الربامج؛ لبقية مدخالت

 بو؛ تتأثر اليت ادللفات مجيع يف يسّجل مهم ثحد أي :اإلجراءات تكامل -ب
 : يقوم دبايلي حبيث ادلعطيات قاعدة تسيري نظام بفضل التكامل حيدث ىذا :المعطيات قاعدة تكامل -ج

 تطبيقي؛ برنامج أي مع تناسباً  األكثر بالطريقة ادلعطيات هبيكلة يسمح-
  ؛الوقت نفس يف ادلعطيات قاعدة نفس باستعمال تطبيقية امجر ب لعدة يسمح -
 ؛بو حسمو ادل غري الدخول ضد ادلعطيات قاعدة محاية -
 ؛ادلعطيات وجود مكان عن مستقلة التطبيقية امجالرب  جعل -
 للربنامج ىذا يسمح ادلداخل، وتعدد ادلعطيات مركزية قربقي إىل يهدف ادلعطيات قاعدة تكامل عموماً  

 .احلاجة حسب ادلعطيات باستدعاء
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 :المعلومات أو البيانات تخزين وحدة -3
 يدوية، ملفات أو آلية ملفات شكل على زبزين إىل حاجة يف فهي احملاسبية، ادلعلومات أو البيانات سواء

 .تار دو  عدة نتائج بني ادلقارنة عند أو اجعةر ادل أو ادلساءلة حالة يف احملاسب يستعملها
 :المعلومات وتوزيع نشر وحدة -4

 وتقارير ادللحقة واجلداول ادلالية، كالقوائم احملاسيب ادلعلومات نظام سلرجات دبختلف الوحدة هىذ تزودنا
 .مثال كادلسريون الداخلية افر واألط مثالً  ئبار الض كإدارة اخلارجية فار األط لتستعملها التكاليف

  :العكسية التغذية وحدة -5
 .التكاليف حملاسبة اجلزئي النظام يف ادلعيارية التكاليف مثل

 شكل التايل:النوضح مكونات نظام ادلعلومات احملاسبية يف و 
 مكونات نظام المعلومات المحاسبية: (2-2) شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .32، ص2000ىشام أمحد عطية، مدخل إىل نظام ادلعلومات احملاسبية، كلية التجارة، جامعة مشس،  :المصدر

 
 
 
 
 

 م المعلومات المحاسبيةظن

 المدخالت

 

من البيانات المحاسبية 

التي يتم تجميعها من 

مصادرها المختلفة 

 الذاخلية والخارجية.

 المخرجات

 

 المعلىمات المحاسبيةمن 

التي يتم تىصيلها في 

 شكل تقارير وقىائم مالية.

 التشغيل عمليات

 

 تسجيل البيانات. -

تبىيب وتصنيف وفرز  -

 البيانات.

 معالجة البيانات. -

 مقياس والمقارنة والتقيي أهذاف وخطط

 التغذية العكسية
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 : خصائص نظم المعلومات المحاسبية الفعالةالثالثالمطلب 
فر يف نظم ادلعلومات احملاسبية بعض اخلصائص الرئيسية حىت تتصف بأهنا نظم فعالة وتؤدي و تتينبغي أن 

 :24طها ووظائفها و أمهها ما يلينشا
 ؛الطريقة ادلناسبة لتحقيق أىدافهاجيب أن تكون أىدافها زلددة بدقة حىت ديكن تصميمها ب -
أىداف غريات يف تنها من التأقلم مع ما يطرأ من الجل سبكأأن تكون مالئمة وتتصف بادلرونة من  جيب -
 ؛وزليطها ادلؤسسة

 ؛األساسية والبيئية اليت ربيط هباعالقة تفاعل تربط أركاهنا  لألنظمةأن تكون   -
 ؛األجور ...اخل العمالء، ادلوردين :جيب أن تشتمل نظم ادلعلومات احملاسبية على نظم فرعية مثل -
 ؛جل الوصول لألىداف العامةأسق من جيب على النظم الفرعية أن تعمل بشكل متكامل ومن  -
 ؛لية يف الوقت ادلناسب وبشكل دقيقجيب أن تسمح بإعداد التقارير والقوائم ادلا -
، أي ىو نظام رقايب ادلؤسسةيف ادلستويات اإلدارية داخل  نسياهباامحاية وأمن ادلعلومات احملاسبية من  -

 ؛للمعلومات
 القرارات. ذتقدًن ما حيتاجو مستخدمي ادلعلومات بشكل يسهل عليهم ازبا  -
 المحاسبي: أهداف نظام المعلومات الرابعالمطلب 

وقوائم  تقاريركل شها يف رضجيل البيانات وتشغيلها وعتساذلدف العام لنظام ادلعلومات احملاسيب يف  يتمثل
 عليها. رفارير احملاسبية جيب تطبيق ادلبادئ احملاسبية ادلتعاتقبال قةثالاخلارجية، ولتحقيق  لألىدافمالية 

وذلك عن طرق إنشاء نظام  ادلؤسسةمن األىداف العامة للنظام احملاسيب كذلك، ربقيق احلماية ألصول 
 التايل:دول الداخلية كما ىو مبني يف اجل للرقابةفعال 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .54، ص2001، عمان، ام ادلعلومات احملاسيب، دار وائلزلمد يوسف حنفاوي، نظ 24
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 فصيلية لنظام المعلومات المحاسبي: األهداف الت(1-2)رقم  دولج

 
 .331، صمرجع سبق ذكرهي، او : كمال الدين الدىر المصدر

 

 : مراحل تطوير نظم المعلومات المحاسبيةحث الثانيبالم
سابق لمجة متطلبات اتر ل يف تتمثتطور نظام ادلعلومات و  ورةرحلة يف دمومات أىم لرحلة تصميم ادلعم تعترب

قييم وربليل النظام إىل إطار متكامل لنظام ادلعلومات، ويعترب الصميم ادلثايل ىو البديل الذي تحلة ر ربديدىا يف م
حلة صميم النظام ر ىاما يف م دوراسات اجلدوى، ويعب احملاسبون، راة وفقا لدسيناسب ظروف وإمكانيات ادلؤس

ساعدة يف تصميم التقارير، ادلستندات مدلعرفتهم اخلاصة حباجة ادلستخدمني إىل ادلعلومات وبالتايل فهم يستطيعون 
  .ابةقالتشغيل وسائل الر  تإجراءااألولية، ادللفات، 
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 : تحليل نظم المعلومات المحاسبية األولالمطلب 
من حيث البيانات واحلقائق، من  ادلؤسسةداخل  احملاسبية ادلوجودةظم ادلعلومات يقصد بالتحليل دراسة ن

نظم ومن بني األسباب اليت ذبربنا على ربليل  جل إجياد نظم معلومات زلاسبية جديدة أو ربسني النظم القدديةأ
 .25يلي مافيادلعلومات احملاسبية 

 :ظم المعلومات المحاسبية القديمة غير فعالةن -
جلها وادلسطرة من أقد تكون نظم ادلعلومات احملاسبية القددية ضعيفة يف ربقيق األىداف اليت وضعت من 

طرف اإلدارة، ىو ما جيعل نظم ادلعلومات احملاسبية تعيق عمل ادلستويات اإلدارية باعتباره النظام الرئيسي يف 
 سيطرة عليها.ليلها للوصول إىل نقاط الضعف ل، وىذا ما يدعو زلللي ومصممي النظم إىل التفكري يف ربلادلؤسسة

 :ظهور متطلبات جديدة -
غريات كالنمو اسبية بفروعها عن مواكبة ىذه ادلنظم ادلعلومات احمل زتعج ادلؤسسةقد ربدث تغريات داخل 

جديدة مثال تصبح الشركة غري قادرة على الوفاء باالحتياجات، أو تطبيق طرق وقواعد زلاسبية  يف حجم الشركة،
 شلا يستدعي القيام بتعديل نظم ادلعلومات احملاسبية وربليلها للوصول إىل حل ىذه ادلشاكل.

 :جديدة تكنولوجياظهور  -
الذي يدفع  األمر تاز بالسرعة وادلرونة والدقة،سبظهر تكنولوجيا متقدمة يف األجهزة والربرليات اليت قد ت

مثل استخدام احلاسبات االلكًتونية يف نظام البيع وذلك بنقل ، باإلدارة إىل االستفادة منها يف ربقيق أىدافها
 ادلورد والزبون. الوثائق وادلستندات احملاسبة آليا )الكًتونيا( بني

  :إجراء التحسينات الشاملة في النظم المعلومات المحاسبية -
هتدف اإلدارة إىل إجراء ربسينات وتعديالت شاملة على نظم ادلعلومات احملاسبية احلالية سواء يف تشغيل 

ربديث قاعدة  ال نظم ادلعلومات احملاسبية مثلتطورات احلاصلة يف رلالأو معاجلة ادلعلومات جيعلها تواكب 
 البيانات.
 
 
 

 
                                                 

 .55، ص 2007، عمان، 1، طدلعلومات احملاسبية، دار ادلناىجمجعة أمحد حلمي، نظم ا 25
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 :مراحل تحليل نظم المعلومات المحاسبية -1
 :26ليل كما ىو موضح يف الشكل ادلوايلمراحل التحتتم 

 مراحل تطوير النظم المعلومات المحاسبية :(3-2الشكل رقم )
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  

 .322كمال الدين مصطفى الدىراوي، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر
 :تحديد أهداف نظم المعلومات المحاسبية -1-1

التوصيات ورية لتقييم النظم احملاسبية احلالية، حيث تبدأ بتحديد أىدافها مث استخالص ر ىذه اخلطوة ض
الثانية تكون بًتمجة األىداف العامة لنظم ادلعلومات احملاسبية إىل أىداف تفصيلية  واخلطوة ،لنظم ادلقًتحةاخلاصة با

 يةىل نظم زلاسبية مالية وأخرى إدار مثال: قد تقسم نظم ادلعلومات احملاسبية إ بتقسيم النظم إىل أنظمة فرعية أخرى
  .ادلشًتيات، والثانية إىل التخطيط والرقابة وازباذ القرارات اإلداريةو  إىل ادلبيعات تقسم األوىلو 

 :يةتت احملاسبية من خالل األسئلة اآليقوم زللل األنظمة بتحديد متطلبات نظم ادلعلوما
 ؟ما الذي ستؤديو النظم -
 ؟ما ىو حجم البيانات ادلطلوبة -
 ؟يت بالبيانات الداخلة ذلذه النظممن أين تا -

                                                 
 .322مرجع سبق ذكره، صكمال الدين مصطفى الدىراوي،   26

ربديد األىداف تقييم 
النظم القائمة تقدًن 
االقًتاحات دراسة 

 اجلدوى
 

ميم ة التصففلس
ادلداخالت  تصميم

تصميم سلرجات 
وسائل تشغيل البيانات 

إعداد خرائط التدفق 
 إعداد جدول القرارات

 

غريات التنظيمية تال
غريات اإلجرائية تال
ربويل ادلوظفني  دريبت

 والنماذجادللفات 
 ربويل ادلتوازي

 

 األنظمة تصميم تنفيد النظم ربليل األنظمة

 اتخاذ القرارات نقطة  
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 ؟األطراف اليت تستخدم ادلعلوماتي ما ى -
 ؟صة دلستخدمي ادلعلومات احملاسبيةما ىي االحتياجات اخلا -
 ؟زمة حلماية ادلعلومات احملاسبيةما ىو نوع الرقابة الال -

أن النظم ىو كيفية تقدًن ادلعلومات احملاسبية بالشكل ادلطلوب مثل: قد هتدف النظم  أن نستخلصوديكن 
 .(اخلالبيانات الروتينية ) أجور، دفًت األستاذ العام .. احملاسبية إيل تقدًن

 :تقييم تظم المعلومات المحاسبية القائمة -2 -2
تتبع  :ظم من حيث تدفق البيانات وادلستندات مثللنظم احلالية بدراسة تطبيقية على اتبدأ عملية تقييم الن

ًت األستاذ وإعداد قوائم وتقارير زلاسبية مث ربديد فعالية النظم فل البيانات يف اليومية العامة ودعملية تسجي
؟ مث يتم ربديد مدى  نظم بالعمل احملدد ذلا كما ينبغيىل تقوم ال :اآليتاحملاسبية القائمة باإلجابة على السؤال 

ما ىي العالقة بني تكلفة ادلدخالت وتشغيل البيانات مع  :كفاءة النظم احلالية وذلك باإلجابة علي السؤال التايل
؟ )أي العالقة بني ادلخرجات وادلدخالت من حيث بواسطة نظم ادلعلومات احملاسبية قيمة ادلعلومة ادلقدمة

 التكلفة(. لينتهي بتقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يهدف أساسا إىل زيادة الدقة والثقة يف ادلعلومات احملاسبية
 .ادلؤسسةومحاية شلتلكات 

 :مايلي احملللون إىل ويف هناية مراحل تقييم النظم خيلص
 إما إبقاء النظم احلالية كما ىي مع إدخال بعض التعديالت عليها. -
 أو إقامة نظم معلومات زلاسبية جديدة سباما.-
 :دراسة الجدوى -2-3

 :كتايل  سيم اجلدوى إىل ثالثة أنواع و ىيجيب تق
كانت اإلدارة   إذا :تتمثل يف دراسة مدى التوافق بني النظم ادلقًتحة وسياسة اإلدارة، مثال :العملية الجدوى-

 ال تتوافق مع رغبة اإلدارة. أهنايعين  اترغب يف استعمال نظم ادلعلومات اليدوية، فهذ
ًتح احمللل استخدام ققد ي :دلعلومات احملاسبية، مثالتتعلق بتطبيق النواحي الفنية يف نظم ا :الجدوى الغنية-

 احلاسب اآليل بدال من النظم اليدوية.
جيب تقييم النظم ادلقًتحة اقتصاديا وذلك بتطبيق أسلوب التكلفة الذي يتطلب ربديد  :الجدوى االقتصادية-

 التكاليف وادلنافع اخلاصة للنظم ادلقًتحة.
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 المطلب الثاني: مرحلة تصميم نظم المعلومات المحاسبية
يف ىذه ادلرحلة ربديد البيانات ادلطلوبة من النظم اجلديدة وربديد األنواع ادلتخصصة من التجهيزات، يتم 

 .27صميم نظم ادلعلومات احملاسبيةيلي سنعرض أىم خطوات ت ت الالزمة للنظم اجلديدة، وفيماوالربرليا
 :صميم األنظمةت -1

ىذه ادلرحلة من أىم ادلراحل يف دورة تطوير نظم ادلعلومات احملاسبية، وتتمثل يف ترمجة اقًتاحات زللل  تعترب
 ة اإلدارة يف مرحلة ربليل النظم.سطوصيات والتعديالت اليت أقرت بوااألنظمة كل الت

هة ادلستخدمة للمعلومة، و يلعب احملاسبني دور ىام يف مرحلة تصميم نظم ادلعلومات احملاسبية دلعرفتهم حاجة اجل
 إجراءات التشغيل ووسائل الرقابة.، وبالتايل فهم يساعدون يف تصميم التقارير وادلستندات األولية

 :ميمصة التففلس -2
حيدد يف ىذه ادلرحلة مصمم األنظمة الطريقة اليت يستوعبها يف تصميم نظم ادلعلومات احملاسبية، وقد تبدأ 

صل إىل ادلستويات الدنيا اليت ىي حباجة إىل ادلعلومات تبادلستويات اإلدارية العليا لمن األعلى إىل األسفل 
القرار يف يد ادلستويات العليا(.  ذ)سلطة ازبا يت تدار بطريقة مركزيةاحملاسبية، ويناسب ىذا التصميم الوحدات ال

 ذ)سلطة ازبا دار بطريقة الالمركزيةأما التصميم الثاين يبدأ من األسفل إىل األعلى وىو يناسب الوحدات الغين ت
القرار يف يد ادلديرين بادلستويات التشغيلية (، حيث تتدفق ادلعلومات احملاسبية يف صورة تقارير وملخصات على 

 ىذا التصميم )من األسفل إىل األعلى( جيب على ادلصمم أن جيمع بعض ادلعلومات يف ،نشاط الوحدات
 ال يضطر إىل ىترعية يف ادلستويات التشغيلية وحتصميم النظم الفيف احملاسبية عن حاجة اإلدارة العليا قبل البدء 

 .بادلستويات العليا تصميم عدد كبري من األنظمة عندما يصل إىل النظم الفرعية
 :قييم بدائل التصميمت -3

رباول ىذه ادلرحلة تصحيح نقاط الضعف وحل ادلشاكل ادلوجودة يف نظم ادلعلومات احملاسبية احلالية من 
 خالل التصميم الفعال للنظم.

و بالتايل فإن مصمم نظم ادلعلومات احملاسبية حياول تلبية ادلتطلبات اخلاصة هبذه النظم ومستخدميها اليت سبق 
نظم( والشكل ادلوايل يبني أن مصمم النظم حياول االختيار بني البدائل الربديدىا يف مرحلة سابقة )مرحلة ربليل 

لى البيانات من إدخال وتشغيل، كما أنو خيتار أسلوب ادلختلفة ادلكونة لنظم ادلعلومات من مصادر احلصول ع
 التشغيل ادلناسب.
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 :إعداد موصفات التصميم - 4
إعداد ىذه ادلواصفات تبدأ دبخرجات ادلعلومات ألهنا ادلنتج النهائي للنظم، حيث سبثل احملور األساسي 

دة البيانات وكيفية تشغيل لبقية مكونات النظم، وبعد ربديد مواصفات ادلخرجات يتم ربديد مواصفات قاع
 اس الرقابة واألمن لكل عنصر من عناصر النظم.قي، وادلدخالت من البيانات وأخريا البيانات

 (: بدائل مكونات نظم المعلومات4-2شكل رقم )

 
 .34كمال الدين مصطفى الدىراوي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
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 المحاسبيةيذ نظم المعلومات فن: مرحلة تالمطلب الثالث
يذ واستكمال ىذه فصممة )ادلقًتحة( تبدأ مرحلة تنبعد موافقة اإلدارة على نظم ادلعلومات احملاسبية ادل

وال تظهر إال النظم كخطوة هنائية يف مرحلة تطوير نظم ادلعلومات احملاسبية، حيث يتم يف ىذه ادلرحلة ذبسيدىا، 
طويل ورلهودات متعددة من طرف األشخاص واحملاسبني  يذ ادلالئمة اليت تستغرق وقتفبعد وضع خطوات التن

 :28طوات التاليةاخلب يذفر مرحلة تنسب ومن حيث األنشطة، حيث
 :التنفيذوضع خطط ورقابة مرحلة  -1

يذ فتنتتضمن موازنة التكاليف وجدول التوقيت الالزم للتنفيذ، وتتطلب خطوات يذ فتنتبدأ بوضع خطة 
إعداد جيد عن طريق ذبزئة األنشطة إىل أعمال تستغرق وقت قصري يًتجم إىل تكاليف عن طريق ربديد تكلفة و 

الذين يستخدمون النظم اجلديدة، وجيب التزام  لألشخاصالساعة، ولتطوير اخلطة جيب مشاركة كاملة 
 والوقت الفعلي مع ذلك احملدد يف اخلطة.والرقابة تكون دبقارنة التكاليف الفعلية ، ادلستخدمني باألوقات احملددة

  :نظم المعلومات المحاسبيةيذ فتنأنشطة  -2
 يتم ربديد األنشطة من خالل ما يلي:

يتطلب أفراد جدد لتشغيلو وصيانتو وىذا يعترب مهما لتنفيذ نظم ادلعلومات اختيار وتدريب األفراد:  -1 -2
 احملاسبية ادلقًتحة.

كبري ومركز   آيلاسب زلحديثة وتوفري مكان ذلا، وقد تتطلب  معدات وأجهزة يتطلبإعداد األجهزة:  -2-2
 .للبيانات يعمل على زبزين البيانات وتشغيلها واستدعاءىا

 :تشتمل على ما يلي أنديكن : اختبار البرامج والنظم المعلومات المحاسبية -2-3
تتم عملية التحقق من إمكانية االعتماد على ىذه الربامج من خالل إجراء عمليات اختبار  اختبار البرامج: -

طقية نشاف وتصحيح األخطاء اللغوية وادللتتمكن من اكت ادلؤسسةعليها وذلك بعد االنتهاء من كتابتها داخل 
 اليت ديكن أن توجد يف الربامج قبل عملية اختبار النظم ككل.

وبرامج وملفات تعمل مع  زةهتدف إىل التأكد من أن عناصر نظم ادلعلومات احملاسبية من أجه: ار النظمياخت -
 . بعضها البعض بالكيفية ادلطلوبة
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وتفيد ىذه التجارب يف اكتشاف أي عيب أو خطأ يف النظم قبل القيام بعملية ربويلها إىل نظم جديدة 
االختبار قد مشلت كل احلاالت اليت تكون عليها النظم وإلغاء النظم القددية، كما جيب التأكد من أن عملية 

 عندما تدخل اخلدمة يف الواقع العملي.
نظم ادلعلومات احملاسبية اجلديدة حيث تتعلق ىذه جيب وضع معايري تتناسب مع وضع المعايير:  -4 -2

 :ادلعايري دبا يلي
 عناصر نظم ادلعلومات احملاسبية.-
 مستوى استخدام الربامج واألجهزة. :مثل معايري األداء-
 التوثيق )معايري خلرائط التدفق وادلستندات(.-
والتوثيق  ،ستنداتوىو عبارة عن وصف كتايب قائم على برامج وتعليمات للتشغيل وعينة من ادلالتوثيق:  -5 -2

 :مهم نظرا ألنو
 ؛معرفة ادلهام الواجب القيام هبا يساعد العاملني على-
 ؛نصح يف عملية التشغيليساعد على ال-
 ؛ني عند إجراء تغريات يف الربامجيفيد زلللي النظم وادلربرل-
 ؛اجع لتقييم نظم الرقابة الداخليةيعني مر -
 .ادلؤسسة يسهل عملية االتصال داخل-
ىذا اإلجراء إىل التعاون بني مصممي وزلللي نظم ادلعلومات احملاسبية وبني  ذحيتاج تنفي: االمتثالعملية  -2-6

 منها ملية من خالل عدة أنشطة نذكرمن يتولون مسؤولية تشغيل النظم ومستخدمي سلرجاهتا، وتتم ىذه الع
 :مايلي

 ؛إجراءات التغريات التنظيمية-
 ؛يف اإلجراءات اإلداريةالتغريات إجراء -
 ؛القدامى وتعيني موظفني جددتدريب ادلوظفني -
 ربويل ادللفات.-
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  :نييدخلني التالادلعملية االنتقال وعادة ما يتم إتباع يف 
ويقصد بو تشغيل كال النظامني القدًن واجلديد لكي يتم التأكد من أن نظم ادلعلومات  المتوازي: االمتثال

يشتغل معو يف نفس  دبقارنتها مع أىداف نظم القدًن الذيعمل وفق األىداف ادلسطرة وذلك ياحملاسبية اجلديدة 
 النظم اجلديدة ربقق األىداف. تتم التخلي عليو يف حالة ما كانالوقت والذي ي

يتميز ىذا االنتقال بادلخاطرة، حيث يتم إيقاف نظم ادلعلومات احملاسبية القددية وربويلها إىل  :المباشر االمتثال
 تشغيل أو القيام باالنتقال ادلوازي.النظم جديدة، بعد ما يصعب 

 
 حاسبية: مرحلة تقييم نظم المعلومات المالمطلب الرابع

فًتة من الزمن تكفي نظم ادلعلومات احملاسبية اجلديدة ل تنفيذ وتشغيله ادلرحلة مباشرة بعد مرحلة ذتم ىت
 :29أساسيتنيذه ادلرحلة على ناحيتني شغيل كاملة يف النظم، وهتتم ىتإلسبام دورة 

 األىداف ادلخططة.و مدى ربقيق نظم ادلعلومات احملاسبية اجلديدة -
 تقييم أداء زلللي ومصممي نظم ادلعلومات احملاسبية.-

ادلسطرة مسبقا لنظم ادلعلومات احملاسبية  لألىدافتركز عملية التقييم أوال على مدى التحقيق الفعلي 
باإلضافة إىل اكتشاف أي تعديالت ىامة حيتاجها نظم ادلعلومات احملاسبية فيجب أن تكون ربليلية يف طبيعتها، 

 :مايلي شمل التقييم علىوت
ما يوجد من تحليل مقارنة تكاليف التشغيل الفعلية لنظم ادلعلومات احملاسبية مع التكاليف ادلقدرة، وذلك ب -

ر ثة بزيادة أو بنقصان ملحوظة قد يؤ ادلقدر  احنراف تكاليف التشغيل الفعلية عنو بني الكلفتني،  اختالفات كبرية
 على ادلنافع االقتصادية لنظم ادلعلومات اجلديدة.

ات مقارنة أوقات التشغيل الفعلية ومعدالت األخطاء مع ادلعدالت ادلقدرة يف مواصفات تصميم نظم ادلعلوم -
 منافع ىذه النظم.على وعدم ربقيق مواصفات التصميم قد يؤثر سلبا  ،احملاسبية

ربليل شكاوي مستخدمي النظم والتأكد من وجود أسباب حقيقية ذلا وإجراء ما يلزم من تعديالت يف نظم  -
 ادلعلومات احملاسبية، وتوفري ادلعلومات احملاسبية اليت تفي باحتياجات متخذي القرارات.
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تقييم أداء الفريق الذي قام بتحليل نظم ادلعلومات احملاسبية هبدف معرفة ادلشاكل اليت صادفت ىذه ادلراحل،  -
ما توكل مهمة القيام بعملية التقييم  وعادة ،طرق واألدوات اليت استخدمت أثناء تطوير النظمالباإلضافة إىل تقييم 

حل تطوير نظم ادلعلومات احملاسبية، ويكون من األنسب االستعانة إىل ادلديرين أو اخلرباء الذين مل يشاركوا يف مرا
 من خربهتم. لالستفادة ادلؤسسةخبرباء من خارج 

 
 م المعلومات المحاسبيةانظاإلدارة و : الثالثحث بالم

نظام ادلعلومات احملاسبية إىل جانب العديد من نظم يف نطاقها البيئة الداخلية اليت يعمل  ادلؤسسةسبثل 
، ويف ىذا السياق سنوضح العالقة اليت بينهم، واحلاجة إىل نظام تواجد فيهاتادلعلومات األخرى اليت ديكن أن 

  معلومات للمحاسبة اإلدارية.
 

 أهمية نظام المعلومات المحاسبية في إدارة الوحدة االقتصادية: المطلب األول
سيب، للمعلومات يتكون من عدد من النظم الفرعية منها: النظام احملا اكلي  ااالقتصادية نظام ادلؤسسةتعترب 

ه ذ، وتعمل ىام األفراد )العاملني(ام ادلشًتيات والتخزين، نظظسويقي، نتام الظاجي، النتالنظام ادلايل، النظام اإلن
ة يصادية واالجتماعتداف االقىربقيق األ ة وبشق متبادل يف سبيلبعض بصورة مًتابطلضها اعالنظم مع ب

 .ككل ادلؤسسةرمي إليها توالسياسية اليت 
 ،وغريىا شروعات التجارية والصناعيةادل توات عرفمويعترب نظام ادلعلومات احملاسبية أقدم نظام للمعلو 

 :30ايليشل القاانط ادلؤسسةات األخرى يف موادلهمة بالنسبة لنظم ادلعلو  كل الركيزة األساسيةشوي
نظام ادلعلومات احملاسبية ىو وحده الذي ديكن اإلدارة واجلهات األخرى ادلعنية من احلصول على صورة  -1

 ؛ادلؤسسةعن وصفية )متكاملة( وصحيحة 
يتصل نظام ادلعلومات احملاسبية بغريه من نظم ادلعلومات عن طريق رلموعة من قنوات تعترب حلقات وصل  -2

مل شاسارات النظام الميف رلموعها  كلوتشه ادلعلومات، ىذستخدمي مبني مصادر احلصول على ادلعلومات و 
 ؛للمعلومات

ما من الصحة،  دإىل حتقبل بدرجة تقرب ادلس أحداثنظام ادلعلومات احملاسبية من التعرف على لديكن  -3
 ؛الرقابة أساليباعد على تطوير سوتوجيو ادلوارد النادرة حنو االستخدام األمثل، كما انو يوفر ادلقاييس اليت ت

                                                 
 .23، ص2003، العراق، احملاسيب، وحدة احلدباءدلعلومات قاسم زلمد اذلبييت، زياد ألسكي، نظام ا 30
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وضح يف صورهتا النهائية بدالالت )مصطلحات( مالية تتج بواسطة النظم الفرعية األخرى تنن ادلعلومات اليت إ-4
 .ادلؤسسةدف ىالتخطيط االسًتاتيجي للوصول إىل يف 

 اآليت: بالشكل مؤسسةوديكن توضيح أمهية نظام ادلعلومات احملاسبية يف أي 
 (: أهمية نظام المعلومات في المؤسسة االقتصادية5-2الشكل رقم )

 
 .23، صمرجع سبق ذكرهقاسم زلمد اذلبييت، زياد ألسكي، : المصدر
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 عالقة نظام المعلومات المحاسبية بنظم المعلومات األخرى : المطلب الثاني
ادلعلومات الفرعية األخرى يف  نظمو  حملاسبيةعلومات انظام ادلني بيق والتكامل تنسكي تتم عمليات الل
بصورة واضحة  ادلؤسسةوتوضيحها دلعرفة دور نظام ادلعلومات احملاسبية يف  ابينهم البد من دراسة العالقة ادلؤسسة

  .31د موقعو على شبكة ادلعلومات فيهاوربدي
 :عالقة نظام المعلومات المحاسبية بالنظام الفرعي للمالية -1

وربديد مصادرىا  لمؤسسةلادلوارد ادلالية الالزمة  علىزبتص اإلدارة ادلالية بالبحث يف وسائل احلصول 
يهتم دبقابلة االلتزامات ادلالية باستخدام احلد األدىن ادلمكن من تلك ، حيث استخداماهتا بكفاءة وفاعلية جووأو 

ادلوارد وبالشكل الذي يتوافق مع ىامش األمان ادلخطط من خالل التحكم بالتدفقات النقدية الداخلة إىل 
  .نشودةوصوال إىل أىدافها ادل ادلؤسسةايل النشاط الذي سبارسو ىذه بة على إمجتواخلارجة منها وادلًت  ادلؤسسة

االقتصادية وعالقاتو مع مجيع النظم الفرعية األخرى فانو يعترب  ادلؤسسةوحبكم عمل نظام ادلعلومات احملاسبية يف 
 :ىي كتايلالزباذ القرارات ادلالية، و  ةيف توفري معظم ادلعلومات الالزم ادلصدر األساس

إىل ذلك )قياس الربح  التوصل يةبكيف قةيالت ادلتعللوالتح ادلؤسسةربديد نتيجة النشاط الذي سبارسو -
 التعادل. يالتبتخطيط الربح وربل ةفري البيانات اخلاصتو ن ع، فضال وربليالتو(

إعداد قائمة مصادر  خاللربليل مصادر األموال والكيفية اليت مت من خالذلا استخدام تلك األموال، من -
 سبيل ربديد رلاالت احلصول على األموال األموال واستخداماهتا، وكذلك قائمة التدفقات النقدية، يف

 .واالستثماريةواستخداماهتا يف األنشطة التشغيلية والتمويلية 
موعة للبيانات احملاسبية اليت ربتويها رل عمليات التحليل ادلايلالنتائج اليت يتم التوصل إليها من خالل  سريتف -

صيل الديون ومدى القدرة ادلالية يف رلاالت التمويل ورب لإلدارة العالقة بالسياساتات ذالتقارير والقوائم ادلالية 
 اء بااللتزامات ادلالية... اخل.فعلى الو 

قيامها بأعماذلا ادللقاة على  قديرات ادلوازنة النقدية اليت ديكن أن تعتمد عليها اإلدارة ادلالية يفتادلساعدة يف وضع -
 االقتصادية بصورة عامة. ؤسسةادلقها ودبا ديكن أن يساىم يف ربقيق أىداف تعا
 :لإلنتاجعالقة نظام المعلومات المحاسبية بالنظام الفرعي  -2

اإلنتاجية بكفاءة اقتصادية يف يات ة للعملوارد ادلتاحادل استخداميًتكز النشاط الرئيسي إلدارة اإلنتاج يف 
 أو خدمات. اادلنتجات ادلرغوبة سواء كانت سلعسبيل احلصول على 
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وإجراء العمليات  تاجلإلناحملاسبية من النظام الفرعي  ادلعلومات اليت يستقبلها نظام ادلعلوماتومن خالل 
على مراحل النشاط اإلنتاجي صورة دورية مستمرة للوقوف بات م، فانو سوف يوفر معلو بشأهناالتشغيلية الالزمة 

 .32ت ادلناسبة يف الوقت ادلناسبالقرارا ذباألىداف ادلوضوعة حىت ديكن ازباك ذلدى ارتباط مو  أولبأوال 
اليف اإلنتاج على مستوى كبت ةتكلفة الوحدة والتحليالت اخلاص سطو معلومات عن تكاليف اإلنتاج ومت -

 مراكز وحدات اإلنتاج.
 كل تقارير مقارنة بني اإلنتاج ادلخطط واإلنتاج الفعلي.شمعلومات على -
يقوم خالل الدراسات اليت  نأساليب التصنيع وبدائل اإلنتاج، م وتطويرى زبطيط اإلنتاج علاعد سمعلومات ت -

 .هبا نظام احملاسبة اإلدارية
 .قيميةموازنة اإلنتاج والتعبري عنها بصورة و ادلساعدة يف وضع تقديرات  -
 دلعيارية.ادلسؤولية والتكاليف ا ،خالل نظام احملاسبية نقييم األداء لكل مركز إنتاجي متتوفري البيانات الالزمة ل -
 والتخزين: عالقة نظام المعلومات المحاسبية بالنظام الفرعي للمشتريات -3

، والوقت ادلناسب من األصناف ادلختلفةاط إدارة ادلشًتيات بتحديد الكمية اليت جيب شراؤىا شيتعلق ن
يات من حيث ربديد كمية ًت ظام الفرعي للتخزين بإدارة ادلشويرتبط الن، للشراء، باإلضافة إىل اختيار ادلورد ادلناسب

 .وزبزينو وتكاليف عدم وجود سلزون قلل تكاليف طلب الصنفتأمر التوريد ونقطة إعادة الطلب اليت 
دلشًتيات وعمليات ن اأم ادلعلومات الالزمة بشظوفري معتاسبية ادلصدر األساس يف نظام ادلعلومات احمليعترب 

 :مايلي ه ادلعلوماتذالتخزين، ومن ى
 .دلختلف ادلواد والرصيدمعلومات ربليلية بالكمية والقيمة عن عمليات الشراء والتخزين والصرف -
تعمال، وذلك للتخلص منها يف الوقت سصاحلة لالغري صبح تالكميات وادلواد الفائضة واليت  معلومات عن-

 على تكاليف التخزين. ئكل عبشادلناسب وحىت ال ت
ل مركز من مراكز التخزين ك ىو تسم ادلخزون، وربليل تكاليف التخزين علىاعد يف زبطيط سمعلومات ت -

 وادلواد.
 ادلساعدة يف وضع تقديرات موازنة الشراء.-
 
 

                                                 
 .74، ص 2005عبد ااهلل محدي النجم، نظم معلومات اإلنتاج، دار وائل، األردن،  32
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 :عالقة نظام المعلومات المحاسبية بالنظام الفرعي للتسويق -4
االقتصادية يف ضوء سياسات  ؤسسةات ادلجمنت نخيتص النشاط التسويقي يف ربقيق ادلبيعات الالزمة م

 .ق التسعري ادلستهدففو  الالزم ربقيقوالبيع ادلوضوعة وحجم ادلبيعات 
ن أالقرارات اخلاصة بش ذاعد يف ازباست ضرورية اليتو ويعمل نظام ادلعلومات احملاسبية على توفري ادلعلومات الالزمة 

 : مايلي ه ادلعلوماتذويقي ومن ىتسالنشاط ال
التوزيع، عن طريق حصرىا وتقسيمها يف  ذعري ادلنتجات ودراسة البدائل ادلتاحة دلنافتسالتقارير الالزمة لعداد إ -

 ؛االقتصادية ادلؤسسةضوء الرحبية العامة 
: التسويق اخلارجي، وفري بيانات ومعلومات عنتق ين طر عاإلدارة يف دراسة إمكانية تسويق ادلنتجات،  ترشيد -

 ؛اق أو وضع سياسات تسويقية متطورةطوير حجم ادلبيدات، إجياد أسو ادلنافسة، متطلبات ت
 ات.عبادلبييالت اخلاصة لبؤ والتحتنعملية اللمساعدة يف وضع تقديرات موازنة  -
 :لألفرادعالقة نظام المعلومات المحاسبية بالنظام الفرعي  -5

 ،ق أقصى كفاءة شلكنة يف استخدامهاوربقيلعمل على توفري االحتياجات منها بازبتص بإدارة ادلوارد البشرية 
يف ربقيق  رادفلألاعد النظام الفرعي سن لنظام ادلعلومات احملاسبية أن يوفر معظم ادلعلومات الالزمة واليت تكودي

 :مايلي ه ادلعلوماتذككل، ومن ى  ادلؤسسةىدفو خلدمة 
 والتقاعد؛معلومات عن التغريات يف األجور وادلكافآت وتكاليف التدريب  -
ة إىل ربليل االحنرافات وحجم العمالة واألجور الفعلية، باإلضاف جورلألر مقارنة بني أرقام ادلوازنة توفري تقاري -

 ؛وأسباهبا
 .ا ادلتوقعةىوادلكافآت والتوظيف، وآثار  جورلألاعد يف رسم سياسات بديلة سمعلومات ت -
 

 ريةة اإلدابالحاجة إلى نظام معلومات للمحاس :الثالثالمطلب 
العلمية احلديثة إىل نوعية  رةر احملاسبة اإلدارية كان استجابة حلاجة اإلداو الكتاب إىل أن ظه يشري بعض

أكرب يف  ورامهة بدست، وكذلك ادلار ازباذ القر او  والرقابةمعينة من ادلعلومات احملاسبية الالزمة ألغرض التخطيط 
صف و ، وعلى ىذا األساس أخذت قتصاديةالاادلؤسسة  رةإدااإلدارية اليت ديكن أن تواجهها  تادلشكالحل 

 .تار ال يف ازباذ القر ثبينهما يتم ك، والعامل ادلشًت  رةاإلدا ج عملي بني احملاسبة وا احملاسبة اإلدارية بأهنا امتز 
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البيانات وادلعلومات  سةابدر إىل احملاسبة اإلدارية بوصفها نظاما للمعلومات يهتم  النظرومن ىنا ديكن 
معا يف  االثنني، وكذلك البيانات وادلعلومات اإلدارية الالزمة للمحاسبة، والعمل على دمج رةإلدالاحملاسبية الالزمة 

ت التنسيق والًتابط والتكامل بني قاالر من خالل االعتماد على عاالقر  يرتكز على احتياجات متخذيإطار عام 
ر يف ضوء اذلدف العام ابية واإلدارية اليت ديكن أن تؤدي إىل ربقيق ىدف متخذ القر البيانات وادلعلومات احملاس

ر وىو أن احملاسبة و ة اإلدارية يف ذلك على مفهوم متط، و ذلك من خالل اعتماد احملاسبقتصاديةاال ةمؤسسلل
ب كال منهما هبدف ربقيق يسالألمؤسسة االقتصادية، بل تتعاون معها وتنسق بني ل رةاإلداليست وسيلة خلدمة 

ن وسيلتان تنفيذيتان لتحقيق أىداف اتعترب  رةاإلداأن كال من احملاسبة و  ، حيثقتصاديةاالأىداف ادلؤسسة 
 .33ب العلمية لكل منهما لتحقيق ذلكالتنسيق والتوفيق بني األسالي م، ومن مث يلز ككل  قتصاديةاالادلؤسسة 

يف ربقيق أىداف  ةىم بدرجة أساسية وكبري ااإلدارية سوف يسوىكذا فإن وجود نظام معلومات للمحاسبة 
النظام ادلتكامل للمعلومات احملاسبية واإلدارية وذلك من خالل االعتماد على مقومات احملاسبة اإلدارية اليت تشمل  

ربليل خاصة نظام الربابة الداخلية، وتستخدم أساليب  ،دلايل، النظام احملاسيب للتكاليفكال من النظام احملاسيب ا
ومتابعتها ة وإحصائية وسلوكية، وهتتم باألحداث ادلالية وغري ادلالية، التارخيية واآلنية وادلستقبلية، ير ااقتصادية وإد

شكل الو  ت الالزمة.ار او ازباذ القر حن ةل ترشيد اإلدار القييمها، ودبا يؤدي إىل ربقيق أىداف ادلؤسسة من ختو 
 التايل يوضح ذلك:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .50، ص2005، عمان، 1، ط، دار وائلاإلداريةزلمد عبد احلسنب الفرج الطائي، مدخل إىل نظم ادلعلومات  33
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 (: متطلبات نظام المعلومات اإلدارية6-2الشكل رقم )

 
، 1444، األردن 5، ط، عمانباستخدام الكمبيوتر، دار الفنون : عوض منصور وزلمد أبو النور، ربليل نظم ادلعلوماتالمصدر

 .222ص
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 :صلفصة الالخ
من البيانات اليت تنشأ عن  كبري إن احلاجة إىل نظم ادلعلومات يف ادلؤسسات نزداد كلما كان ىناك كم

القيام بالعديد من العمليات االقتصادية، هبدف معاجلتها وتوفري ادلعلومات اليت ديكن أن ربقق الفائدة دلستخدميها 
األساسية ادلتمثلة بكل من:  لديها نظاما يتكون من عناصر ونادلتعددين، وعليو فإن أية مؤسسة ديكن أن يك

شغيلية، ادلخرجات، التغذية العكسية، ولكي يصبح نظاما للمعلومات فإن األمر يتطلب دخالت، العمليات التادل
بة ديكن تبيانات مر  ادلخرجات رلرد ٥ائدة دلستخدميها وال اعتربت ىذفأن نساىم سلرجات النظام يف ربقيق ال

 .ت يف النظامالادة منها مره ثانية كمدخفاالست
 

فيها، وذلك  ذكز التنفيا ت ومر ار ار ة الوصل بني كل من مراكز القديثل نظام ادلعلومات يف أية مؤسسة حلق
 ثرةادلؤ  ىاألخر والنظم  اقتصاديةة بني ىذه ادلركز وبالتايل بني النظام الكلي ادلتمثل بادلؤسسة قالمن خالل تأمني الع

لو نظرىا دلفهوم ادلستويات اذلرمية للنظم لوجدنا أن ادلؤسسة تعد و . يف زليطو ضمن البيئة اليت يعمل يف نطاقها
وبالتايل  ،ية ديثل نظامي ادلعلومات احملاسبية وإلدارية أحد أبرز ىذه النظمعر فنظاما كليا يتكون من عدة نظم 

ل إجياد عالقات تأيت من خالة اقتصادية، و ساحلاجة إىل النظام ادلتكامل للمعلومات احملاسبية واإلدارية يف أية مؤس
ية ونظام ادلعلومات اإلدارية بكافة عر فالتنسيق والتبادل ولًتبط بني كل من نظام ادلعلومات احملاسبية بكافة نظمو ال

الزمة ا: خفض تكاليف إنتاج ادلعلومات من األىداف منهاية، ودبا ديكن أن يساىم يف ربقيق رلموعة عر فنظمو ال
  .يف احلصول على ادلعلومات من قبل ادلستفيدين منيز لالاجلهد للجهات ادلختلفة، تقليل الوقت وا

 
ن ىذه النظم مو  ،وإلداريةية اليت يتكون منها النظام ادلتكامل للمعلومات احملاسبية عر فونظر لتعدد النظم ال

كل رلموعة من االختصاصات العلمية ادلتنوعة، فإن األمر يتطلب وجود فرق عمل يضم كافة ىذه شية نعر فال
 .سيم العمل بينها دبا حيقق التنسيق والربط والتكامل بني بعضها البعضقاالختصاصات وبالتايل ت

 
اليت ربدث يف بيئة األعمال احلديثة، فإن األمر يتطلب  ةر مت العديدة وادلستار و حتمية للتط ةر و كضر و 

 ةت التعليم ادلستمر ادور  اللد العاملني يف نظام ادلعلومات احملاسيب وذلك من خات األفر امهار و  ،مواصلة تطوير
ت اليت ربصل يف كل رلال منها ودبا ار و على كافة ادلستجدات والتط االطالعت الكفاءة ادلهنية، يف سبيل ادور و 

إىل ربقيق اذلدف العام  يف كفاءة وفاعلية النظام وصوال ةر مادة مستزيامهة يف ربقيق سإىل ادل هر و ديكن أن يؤدي بد
 .قيقورب ككل إىل  ةمؤسسالذي تسعى 

 



 

 
 لثالثا الفصل

عملية اتخاذ القرارات 
وعالقتها بنظام المعلومات 

 المحاسبي
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 :تمهيد

ق ربديد خصائص كل بديل يويتم ذلك عن طر  ،ادلفاضلة الختيار البديل ادلناسبر زبص راالق ذازباعملية 
ع القرار يف طبيعتو مكما خيتلف  ،راإمكانية متخذ القر وف ر على حده مث اختيار األنسب وادلبلئم يف ظل ظ

 .عاة للمستوى اإلداريات ومسؤولياهتم ومر ار احبسب متخذي القر 
من أىم العناصر وأكثرىا أثرا على عمل األفراد واجلماعات على  ات بشكل عام تعتربر راالق ذازباعملية إن 

تبلزم كل أعمال اإلنسان وتصرفاتو سواء  ريةضرو  عمليةواختصاصاهتا وذلك راجع لكوهنا  حد سواء بّشىت أنواعها
ادة، قيإدارة، ) يمو يالعملو  إليو يفوادلهمات ادلوكلة  ئفاخلاصة أو على مستوى الوظا حياتوعلى مستوى 

 (.اخل...،شرافإ
ىذا الفصل  ث تناولنا يفيل، حيىذا الفصل بشكل من التفص بدراستو يف قمناىذا ادلوضوع  يةألمهونظرا 

 سوف ادلبحث الثاين يف ماأ ،عملية ازباذ القرارات داخل ادلؤسسة األول منهما تعرضنا إذل ثبلث مباحث، يف
احملاسبة ادلبحث الثالث بدراسة  ، مث نقوم يفادلعلومات احملاسبية ودورىا يف عملية ازباذ القراراتإذل نتطرق 

  التحليلية كوسيلة الزباذ القرارات.
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 المؤسسةالقرارات داخل  ذ: عملية اتخاالمبحث األول
ادلعلومات يأيت دور مستخدميها يف كل ادلستويات اإلدارية ليقوم باستعماذلا يف  ىصول علاحلبعد أن يتم 
تصادف صعوبات ومشاكل تعيق تطبيق  داخل ادلؤسسة وىي حسب سلتلف أنواعها وأمهيتها عملية ازباذ القرارات
 روف وعوامل سلتلفة. ظىذه القرارات نظرا ل

 القرارات وأنواعها  عملية اتخاذ : مفهومالمطلب األول
 :القرار ذعملية اتخا مفهوم -1

 ،بلت العملية وغريىااجمل تناولتها الكتب والدوريات و يتالقرارات الذ يوجد العديد من التعريفات لعملية ازبا
ل األفضل القرارات عملية اختيار بني البدي ذإال أن تلك التعريفات ال زبتلف يف مغزاىا فهي تؤكد أن عملية ازبا

 ال سيتم عرض بعض ىذه التعريفات كاآليت:جملويف ىذا ا ،من بني البدائل ادلتاحة
ة فأراء سلتل إن القرار ىو الرأي النهائي الذي يتوصل إليو متخذي القرار ويعتمده ويتخذه من بني

 .34مطروحة
 ويعرف كذلك ،ني رلموعة من البدائلديكن أن يعرف القرار بأنو عملية اختيار البديل األفضل من بو 

 يتنبؤ، فهو حياول الربط بني ادلاضاالختيار بني عدة بدائل لتحقيق ىدف معني، والقرار ما ىو إال عملية ب
 .35ل مشكلة اليت تنتظر احلل ادلناسبوادلستقبل أو ح

صل يف نزاع من خبلل إصدار حكم عن موضوع أو الوصول إذل فو كما عرف القرار بأنو ىو احلسم أو ال
 . 36نتيجة معينة تفيد الدراسة والتحليل

القرار ابتداء دبرحلة ربديد ادلشكلة موضوع القرار  ذالقرار فهي عبارة عن كل مراحل ازبا ذأما عملية ازبا
 وانتهاءىا باختيار البديل ادلناسب لتحقيق اذلدف ادلطلوب ربقيقو.

كل  القرار ىي عملية ادلفاضلة الختيار البديل األفضل وذلك بادلقارنة بني اذعملية ازب ويف األخري فإن 
مث اختيار البديل  ىمزايا وعيوب كل بديل على حدم ذلك عن طريق ربديد تبديل من البدائل ادلمكنة، وي

 ب يف ظل ظروف إمكانية متخذ القرار .ساألفضل وادلنا
 

                                                 
القاىرة،   دارية،زلمد زنبيل خوري، دور احملاسبني، ومراقب احلسابات يف ازباذ القرارات اإلدارية وتنمية ادلوارد البشرية، ادلنظمة العربية للتنمية اإل أمحد 34

 . 36ص، 2006
 .83-245ص ، ص2003 ،عمان ،1ط، الثقافة نواف كنعان، ازباذ القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيق، دار 35
 .308، ص2004عمان، ، 1، طمة يف نظرية احملاسبية، دار وائلكمال عبد العزيز النقيب، مقد  36
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 :أنواع القرارات-2
 :37كآيتوىي   يف القرارات إذل عدة أنواع طبقا دلعايري متعددةنديكن تص 

 النشاط اإلداري:من حيث  -2-1
االستثمارية طويلة  والسياسات االسًتاتيجيةسبثل القرارات ادلتعلقة بتحديد األىداف  :االستراتيجيةالقرارات  -أ

وحيتاج ىذا النوع من القرارات إذل معلومات تتعلق بالظروف ادلستقبلية  ةسلى األداء العام للمؤسعاألجل، والرقابة 
  ربيط بادلنظمة والتأكد منها.يتال

فعالية أداء  اءة وفعالية استخدام ادلوارد وتقييمفويهتم ىذا النوع من القرارات بدرجة ك القرارات التكتيكية: -ب
 ا.نسبي متباعدةىذا النوع من القرارات على فًتات مالية  ذالوحدات التنظيمية، ويتم ازبا

القرارات التشغيلية ضمن القرارات ادلرتبطة بتسيري العمليات اليومية يف ادلؤسسة  ذيتم ازبا ة:غيليشتقرارات  -ج
 نفسها. ادلؤسسةوديتاز ىذا النوع من القرارات بأن ادلعلومات البلزمة الزباذه ىي معلومات زلددة ومتاحة ضمن 

 :38موعات التاليةجملالقرارات ضمن ا عوا نكما مت تبويب أ
 وتتعلق ىذه القرارات خبطط التمويل على أنشطة ادلؤسسة واذباىاهتا من ناحية وزبطيط التخطيطية: القرارات -د

 هتا وانتفاع هبا من ناحية أخرى.امااستخد
ومجيع  ،واجبة لتنفيذ القرارات التخطيطيةوىي قرارات تصدر باإلجراءات والتنظيمات ال القرارات التنفيذية:-ه

 يف القرارات التخطيطية. ددحملواربقيق اذلدف ادلقرر إذل دف هتىذه القرارات 
 هايموتصم تتعلق بتحديد ومعاجلة أسباب االضلرافاتاليت القرارات الرقابية ىي القرارات  القرارات الرقابية: -و

 .ةادلؤسس صاحل اليت تصب يف ةبالصور 
 :من حيث الوظائف األساسية في المؤسسة -2-2
ادلوظفني وكيفية  ىتتضمن كل القرارات اليت تتعلق دبصادر احلصول عل :تتعلق بالعنصر البشري القرارات -أ

االختيار بينهم وطرق تدريبهم، وأسس دفع األجور واحلوافر، الًتقية... اخل، وىي القرارات اليت ذلا عبلقة بالعنصر 
 البشرى.

اءات الواجبة ادلسطرة وادلزمع ربقيقها واإلجر  زبص كل األىداف :القرارات التي تتعلق بالوظائف اإلدارية-ب
 ة.فار ادلديرين وكيفية توجيههم إذل ادلصاحل ادلختليإتباعها وكيفية اخت

                                                 
 .22-21مرجع سبق ذكره، ص ص ياسر صادق مطيع وآخرون، 37
 .36أمحد زلمد زنبيل خوري، مرجع سبق ذكره، ص 38
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 يف زبص القرارات اليت ذلا صلة بادلصنع من خبلل موقعو وآالتو ومراحل اإلنتاج :قرارات تتعلق باإلنتاج -ج
 وكيفية التخزين واحلصول على ادلواد األولية وطرق دفع أجور العمال. تالورشا

القرارات اليت زبص طرق التحويل ومعدالت األرباح ادلطلوب ربقيقها وكيفية  :قرارات تتعلق بالتحويل -د
 توزيعها وحجم رأس ادلال. 

بنوعية السلعة ومواصفتها  زبتصومنها ىي القرارات اليت تتعلق بسلعة وحدة،  :قرارات متعلقة بالتسوق -ه
 .39وطريقة تسويقها يف سلتلف األسواق اليت تتعامل معها وكيفية اإلعبلن عنها

 :من حيث هيكل المشكل -2-3
 ال حيتاج متخذي اليتإطار النشاط اليومي حلل ادلشكبلت اليومية  يفىذه القرارات  ذتتخ المبرمجة:القرارات -أ

 .باألقدميةالقرار فيها إذل جهد كبري وتفكري طويل مثل: إصدار قرار الًتقية 
مجع  اذىمتخعلى  ضسبتاز بعدم التكرار وهتتم بادلشكبلت ادلعقدة اليت تفر  المبرمجة:القرارات غير  -ب

ادرة بإنشاء فرع لوحدة جل ازباذ القرارات مثل: القرارات الصأوذلك من  ،القيام بدراساتادلعلومات الدقيقة و 
 .40ما

 خصائص عملية اتخاذ القرارات :المطلب الثاني
  :41يلي فيماإن عملية ازباذ القرارات تشتمل على رلموعة من اخلصائص ادلميزة ذلا واليت توضح طبيعتها، 

الوصول إذل حد من  وإمنا ديكن الوصول إذل ترشيد كامل للقرار،فليس باإلمكان عملية قابلة للترشيد:  -1
 ادلعقولية والرشد. 

 النفسيةوىذه الصفة نابعة من كون ىذه العملية تتأثر بعوامل تتأثر بعوامل ذات صبغة إنسانية واجتماعية:  -2
 نابعة من شخصية األفراد ادلسامهون يف القرار، وبعوامل اجتماعية نابعة من بيئة القرار. 

سلسلة قرارات.  ر اإلداري امتداد لقرارات سابقة، بل يعترب حلقة من فالقراتمتد في الماضي والمستقبل:  -3
 ديتد يف ادلستقبل من حيث كون آثار القرار تنصرف إذل ادلستقبل.  كما

فهذه العملية ربتاج إذل جهد مشًتك يربز من خبلل مراحلها  تقوم على الجهود الجماعية المشتركة: -4
 ادلتعددة، فالقرار خبلصة جهد مجاعي. 

                                                 
39

 .117ص ،2006، اإلسكندرية، 1زلمد حافظ حجازي، دعم القرارات يف ادلؤسسات، دار الوفاء، ط 

40
 .118مرجع سبق ذكره، ص زلمد حافظ حجازي،  

 .91-87، ص صمرجع سبق ذكرهسادل، ازباذ القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيق،  نواف كنعان 41
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تتصف بالعمومية من حيث أن أنواع القرارات وأسس وأساليب ازباذىا عامة تتصف بالعمومية والشمول:  -5
بالنسبة جلميع الشركات. وشاملة من حيث أن القدرة على ازباذ القرارات ينبغي أن تتوافر يف مجيع من يشغلون 

 ادلناصب اإلدارية. 
تنتقل من مرحلة ألخرى وصواًل إذل اذلدف، كما أن التغري فهي عملية مرحلية عملية ديناميكية مستمرة:  -6

 ادلستمر للمشكلة يفرض على متخذ القرار متابعة ىذا التغيري حلل ادلشكلة. 
متنوعة، كما أهنا  فمتخذ القرار خيضع لقيود متعددة ويتعرض لضغوط أحيانًا: ئعملية مقيدة وتتسم بالبط -7

 لكوهنا تستغرق وقتا طويبًل الزباذ القرار.  ئ،عملية تتسم بالبط
 .تتطلب نشاطات متعددة، وقدرات ومهارات إلصلازىا عملية معقدة وصعبة: -8

 عناصر عملية اتخاذ القرار: المطلب الثالث
 :42فيمايليساسية موضحة األعناصر التتكون عملية ازباذ القرارات من 

ومتخذ القرار الرشيد حباجة إذل االبتكار، أي أن تكـون لديو القدرة فقد يكون فردا أو مجاعة، متخذ القرار:  -1
 على إجياد أفكار جديدة مفيدة ومناسبة للمشكلة، زبتلف عما فعل سابقاً.

ل ال وىـــو ادلشـــكلة التـــي تتطلـــب البحـــث عـــن حـــل أو ازبـــاذ قـــرار بشـــأهنا، فأغلـــب ادلشاك موضـــوع القـــرار: -2
 تظهر بشكل واضح، وىناك مشاكل ظاىرية ال تعرب عن ادلشكلة احلقيقية. 

 فبل يتخذ قرار إال إذا كان وراءه دافع لتحقيق ىدف زلدد. األهداف والدافعية: -3
 إن توفري ادلعلومات )ادلبلئمة وادلوثوقة( عن ادلشكلة، مسألة حيوية لنجاح القرار.  المعلومات: -4
 ركناً أساسياً يساعد يف إدراك أبعاد ادلشكلة سبهيداً الزباذ قرار بشأهنا.يعترب  التنبؤ: -5
ديثل البديل مضمون القرار الذي سوف يتخـذ حلـل مشـكلة مـا، فمتخـذ القـرار اجليـد ىـو الذي خيتار  البدائل: -6

 البديل األنسب واألفضل من بني البدائل ادلتاحة حلل ادلشكلة.
أي اجلو العام الذي يتم فيـو ازبـاذ القـرار مـن ظـروف داخليـة وخارجيـة تضـع أمـام متخذ القرار  مناخ القرار: -7

 قيود عند ازباذه للقرار. لذا جيب عليو أن حيسن التعامل مع ىذه القيود.
 
 
 

                                                 

 .62-61ص ص، 2010 ،، عمان1ط، دار صفاء عليان، رحبي مصطفى، العمليات اإلدارية، 42
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 دراك أبعاد إيبلحظ أن تلك العناصر مًتابطة بشكل تفاعلي، حيث يدرس متخذ القرار ادلشكلة موضوع 
سبهيداً الزباذ قرار  ،ادلشكلةادلتاحة حول البدائل ادلتوفرة، و لتحليل ادلعلومات  ،القرار مستخدمًا أساليب ازباذ القرار

بشأهنا، مع األخذ بعني االعتبار ادلناخ العام والقيود اليت تواجو القرار، متبعًا يف ذلك كلو مراحل عملية ازباذ 
 .القرار

 القرار ذالتخا: الظروف المختلفة رابعالمطلب ال
 وظروفالتأكد  ظروفقرار بشأهنا، بني  ذنريد ازبا اليتديكن سبييز ادلواقف والظروف اخلاصة بادلشكلة 

ادلخاطرة وظروف عدم التأكد، وتعترب معاجلة ادلخاطرة وعدم التأكد، من أىم ادلشاكل اليت تعيق متخذي 
 :43كمايليالقرارات، وسوف نتناول يف ىذا ادلطلب شرح كل حالة  

 :ظروف التأكد فيالقرار  ذاتخا -1
القرارات معلومات كافية وكاملة بشكل زلدد، ال تتخللو أي غموض بإمكان متخذ القرار  ضقد تتوفر لبع

الة ديكن القول بأن القرارات الروتينية تنصف حبو يف ىذه احلالة ربديد النتائج بدقة كاملة، يف رلال األعمال 
مات كاملة وشبو مؤكدة عن تخذ على ضوء معلو يقرار ديكن أن الديكن القول بأن  ماراالستثيف رلال  والتأكد، 

 العائد وتاريخ السداد وشروطو، وىذا يعين أن يكون لكل بديل نتيجة واحدة واحتمال واحد.
القرارات، وال ربتاج إذل حصر وتقييم البدائل  ذرب أسهل مواقف ازباتودلا كانت مواقف ظروف التأكد تع

ىت إن دل سبييز ىذا النوع من التحليل ح دييل عادة إذلادلتاحة سبهيدا لبلختيار فيما بينها، لذا فإن متخذ القرار 
  تم يف ىذه احلالة افًتاض ظروف التأكد جملرد التبسيط على أساس عدة اعتبارات ىيتتوفر ظروفو بالفعل، وي

 :كتارل
 وجود احتماالت عدم التأكد ضئيلة، ديكن ذباىلها دون الوقوع يف خطأ كبري. -
تأكد مع  ظروفدفع إذل افًتاض تة التحليل فاحتماالت عدم تأكد ملموسة، إال أن صعوبة وتكل وجود-

رك احلكم عليها لتقدير وخربة متخذ القرارات، ) ويبلحظ أن ىامش اخلطأ يف ىذه احلالة يقل كثريا عن ازباذ ت
 القرار بدون معلومات(.

تائج، فإذا كان ادلطلوب مثبل: ربديد متوسطات الن أخذ بعض إدخال عنصر عدم التأكد عن طريق-
 عذر ربديد قيمتها.تة استعمال آلة معينة بينما يفتكل

 
                                                 

 .32، ص2002اإلسكندرية،  أمحد رجب عبد العلي، احملاسبة اإلدارية، دار اجلامعة اجلديدة، 43
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 :ل المخاطرةظالقرارات في  ذاتخا -2
كنة لكل بديل، دون أن تتمكن يطلق ىذا ادلصطلح )ادلخاطرة( على ادلشكلة اليت يكون ذلا عدة أوضاع شل

قديرات كل بديل على تاحلالة، جيب إجياد وسط مرجح ل قرير حدوث أي منها بشكل قاطع، وأن يف ىذهتمن 
ضوء احتماالت األوضاع ادلختلفة، ويفًتض بطبيعة احلال أن إمجارل ىذه االحتماالت ينبغي أن يساوي واحدا، 
وبذلك ديكن القول أن ادلعلومات ادلتاحة عن ادلوقف من ىذا النوع تقل عن سابقتها يف أن نتائج البدائل ادلختلفة 

 كون معروفة بنفس الدرجة من التحديد والتأكيد.لن ت
 :روف عدم التأكدظالقرار في  ذاتخا -3

ازباذ القرار وليست بادلتغريات اإلحصائية، نكون أمام حالة عدم تأكد، إذا  بنظريةحالة عدم التأكد ترتبط 
االحتماالت غري معروفة سباما فالقيمة ة معلومات حول االحتماالت ادلمكنة للبيانات، فإذا كانت يدل يكن لدينا أ

ادلتوقعة للقرار ال ديكن ربديدىا، ولذا فإن ادلعلومات ادلتاحة الزباذ القرار يف مثل ىذه احلاالت تكون عند حدىا 
 األدىن، شلا جيعلها عند ادلعاجلة أصعب مواقف ازباذ القرار على اإلطبلق.

 
 اراتفي عملية اتخاذ القر  هادور و  ت المحاسبيةالمعلوما :المبحث الثاني

ا ذ، وطبقا ذلةما بادلعلومات البلز العلي ةزود اإلدار تر يف االقر  ذضلو ازباالدور الرئيسي م ادلعلومات احملاسبية اثل نظدي
مع األخذ يف االعتبار أن ربقق منفعة   ،من التكلفة اليت يتحملها كل بديلادلبدأ جيب أن تفوق ادلنفعة ادلتوقعة 

 رةة ادلرفوعة لئلداورير األداء الدياحملاسب إلعداد تقار  رو وىنا يأيت د األقل لتغطية التكاليف ادلختلفة،كافية على 
  .العليا

 
 مراحل عملية اتخاذ القرارات : المطلب األول

وقد حدد   ،و القرار للوصول إذل احلل األنسبتتضمن عملية ازباذ القرارات عدد من ادلراحل دير هبا متخذ
 :44مخس خطوات تقليدية من ادلفيد اتباعها عند ازباذ القرار، وىذه اخلطوات موضحة يف الشكل التارل

 
 
 

                                                 
44

 Adair, J, Decision Making & Problem Solving Strategies, Kogan Page, London, 2007, p23. 



 

 

 المحاسبي المعلومات عملية اتخاذ القرارات وعالقتها بنظام                                             لثالثالفصل ا     

52 

 المدخل التقليدي التخاذ القرارات :(1-3رقم ) الشكل

 
 Adair, J, op.cit, p23: المصدر

 

 تحديد الهدف والمشكلة: -1
فإن  وإالعليو،  أن يعرف متخذ القرار ماذا يريد أن حيقق، وأن يعرف بوضوح ما الذي يريد أن حيصل جيب

يتطلب التعرف على مجيع جوانبها بشكل دقيق  إسبام عملية ازباذ القرار سيكون ضبابياً. فتحديد ادلشكلة
 .45وصحيح

 جمع المعلومات ذات الصلة: -2
ادلعلومات يكون متوفر  ومات ذات العبلقة بادلشكلة، إذ أن بعض تلكاخلطوة التالية ىي مجع وسبحيص ادلعل

ادلعلومات ادلطلوبة وادلعلومات ادلتاحة، ومن  فمن الضروري التمييز بني ،بوضوح، والبعض اآلخر ردبا يكون مفقود
ادلعلومات ادلتوفرة دون النظر ىل ىذه ادلعلومات ذات عبلقة، فهناك  اخلطأ النظر إذل القرار الواسع مث الرجوع إذل

 .بني التصنيفنيخلط 
 

 .متخذ القرار ادلعلومات ادلطلوبة فغالبًا كميات البيانات ادلقدمة تعترب رلرد إضافة للحجم إذا دل يعرف
األمر الذي أدى  ،كبريوالسيما أن تطور التكنولوجيا ساىم يف إجياد معضلة جديدة، وىي زيادة ادلعلومات بشكل  

  .إذل عدم ادلقدرة على التعامل مع البيانات ادلًتاكمة، وىذه ادلعضلة سبثل مشكلة لدى متخذي القرار

                                                 
 .15، ص2009، عمان، 1، طعلمي الزباذ القرارات، دار وائل ادلوسوي، منعم زمزير، حبوث العمليات مدخل 45
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 توليد الخيارات الممكنة: -3
ادلهارة يقفزون بسرعة للوصول إذل البدائل، وال يعطوا ما يكفي من إن صناع القرار الذين يفتقرون إذل 

الوقت والطاقة الذىنية لتوليد على األقل ثبلث أو أربع احتماالت، ومتخذ القرار الرشيد حباجة إذل إمعان النظر 
ل ربديد قدرتو التقييمية من أج على عملالمجيع االحتماالت، ألن ذلك سببا لتوليد األفكار، وبعد ذلك    يف

اخليارات ادلمكنة، ومن مث خيترب تلك اخليارات من أجل حصرىا يف ثبلث خيارات مث إذل بديلني حىت يصل إذل 
( كما 11، ويتضح ذلك بالشكل )46القرار ادلناسب، ويبلحظ أن البديل ىو واحد من اثنني من ادلسارات ادلتاحة

 يلي: 
 نموذج حصر الخيارات الممكنة :(2-3رقم ) الشكل

 
 Adair, J, op.cit, p29: المصدر

توليد األفكار، حيتاج متخذ القرار إذل تقييم البدائل، بتحليل كل بديل للتعرف على مزاياه، وعيوبو،  وبعد
وقوتو، وضعفو، وما يًتتب عليو من إجيابيات وسلبيات، وتتطلب ىذه العملية ادلقارنة بني البدائل ووجود ادلعايري 

 47.بدائلم هبا عند ادلفاضلة بني الالدقيقة واحملددة الواجب االلتزا
 اتخاذ القرار: 4-

يف ىذه ادلرحلة يًتجم متخذو القرار جهودىم السابقة إذل اختيار أفضل البدائل، الذي يعطي أكرب قدر من 
 . 48ادلزايا احملتملة ويقلص السلبيات إذل أقل ما ديكن

 : وىي كتارلوقد حدد معايري تساعد متخذ القرار على اختيار أفضل البدائل دلعاجلة ادلشكلة، 
 . األفضلداف، ويفضل البديل ربقيق البديل لؤلى -

                                                 
46

Adair, J, op. cit, p28. 
 . 25، ص2010، عمان، 1، طارات أسلوب كمي ربليلي، دار صفاءطعمة حسن ياسني، نظرية ازباذ القر  47
 .539، ص 1996، القاىرة، 1دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط-عبد احلميد عبد العظيم عبد السبلم، القيادة اإلدارية ودورىا يف صنع القرار 48
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 ، قيمها، نظمها وسياستها. ادلؤسسةمدى اتفاق البديل مع أىداف  -
 مدى كفاءة البديل يف استغبللو للموارد ادلتاحة.  -
 درجة ادلخاطر ادلتوقعة من تنفيذ البديل.  -
 أفضل النتائج وبأقل تكلفة وجهد شلكن.  اختيار البديل الذي حيقق -
 األخذ يف االعتبار اإلمكانيات وادلوارد البلزمة لتنفيذ البديل، ومدى توفرىا يف الشركة. -
 مبلئمة البديل لعوامل البيئة، ومراعاة مدى تناسب البديل مع العوامل البيئية اخلارجية.  -
 ن يعاجل البديل ادلشكلة يف الوقت ادلناسب.الوقت الذي يستغرقو اختيار البديل وتنفيذه، وأ -

 : 49كتارل  معايري إضافية أخرى لتقييم البديل ادلتاح حلل ادلشكلة، وىي وأضاف
 آثار تنفيذ البديل على الشركة أو على الشركات األخرى، بل على اجملتمع ككل.  -
 اآلثار اإلنسانية واالجتماعية للبديل وانعكاساتو على األفراد داخل الشركة وخارجها.  -
مدى استجابة ادلرؤوسني وتقبلهم للقرار، فعدم استجابتهم خيلق عقبات ربول دون تنفيذه، ومن ىنا تبدو أمهية  -

 .إشراكهم يف عملية ازباذ القرار
 التنفيذ والتقييم:5-

مهمة متخذ القرار تنتهي بإقرار القرار، فعملية ازباذ القرار ال تنتهي دبجرد اختيار  من اخلطأ االعتقاد بأن
جبهود اآلخرين، القرار ال ينفذ القرار بنفسو، وعلى متخذ القرار أن ينقل لآلخرين  متخذ األهن ،البديل األفضل

لقرار، ويدفعهم وحيفزىم إذل تنفيذه القرار ادلتخذ، ويشرح ذلم أبعاده، ويقنعهم بو حىت يطمئن إذل قبوذلم لفكرة ا
 بالشكل الذي حيقق اذلدف ادلطلوب.

كما يتوجب على متخذ القرار القيام دبتابعة عمليات تنفيذ القرار؛ بغرض التعرف على مستوى اإلصلاز 
ختلفة، وادلشكبلت اليت تواجو ادلنفذين، وزلاولة حلها، وىذا يسهم يف التقييم ادلستمر للقرار ودلراحل تنفيذه ادل

 .50وازباذ اإلجراءات ادلناسبة ضلو القرار
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 .165مرجع سبق ذكره، صازباذ القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيق، سادل،  نواف كنعان 

50
 .67مرجع سبق ذكره، صعليان، رحبي مصطفى،  
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 القرار الفعال : المطلب الثاني
يف ازباذ القرارات تعين قدرة متخذ القرار على اختيار البديل الذي حيقق أقصى عائد باستخدام  الفعالية

 نفس ادلوارد، أي أن اذلدف من اختيار البديل األفضل ىو تعظيم الناتج من استخدام كمية زلددة من ادلوارد. 
الفعال ىو الذي يتم ازباذه يف ضوء نظرة شاملة إذل التنظيم وزليطو، وليس يف ضوء نظرة قاصرة  والقرار

على مشكلة زللية أو وقتية، وىذا يتطلب من متخذ القرار ادلوازنة بني ادلخاطر اليت قد يسببها ازباذ القرار وادلزايا 
 . 51ليت ينطوي عليهااليت قد جيلبها. فيجب أن ديحص كل بديل دلعرفة مدى األفضلية ا

 العوامل المؤثرة في فعالية القرار:  -1
ىناك رلموعة من العوامل اليت تؤثر يف سلوك متخذ القرار أثناء اختياره بني البدائل ادلتاحة الزباذ القرار، 
وتؤثر بالتارل على فعالية القرار. وتتمثل ىذه العوامل يف القيود اليت تفرضها القوانني على متخذ القرار، ويف 

 .52وفيما يلي أىم العقبات اليت تؤثر على فعالية القرار الضغوط البيئية اليت يتعرض ذلا أثناء ازباذ القرار، 
يعترب القرار جزءًا من السياسة الشاملة للشركة، لذلك يكون متخذ القرار مضطرًا األخذ  القوانين واألنظمة: -أ 

طات العليا، يف االعتبار عوامل معينة أمهها: االلتزام باألنظمة القوانني، ادلوازنة، اخلطة، مدى وقع القرار على السل
 والرأي العام، واعتبار القرارات السابقة. 

ىذه العوامل إما أن تكون نابعة من سلوك شخص القائد، أو مساعديو، أو مرؤوسيو،  العوامل اإلنسانية: -ب
 موضحة على النحو التارل:

: وىي االعتبارات ادلتمثلة يف شخصية متخذ القرار وعواطفو وقيمو وخربتو ومركزه، كلها شخص متخذ القرار -
 عوامل تؤثر على فعالية القرار ادلتخذ. 

: يكمن تأثريىم من خبلل أسلوب تفكريىم، وطرق عرضهم المساعدون والمستشارون المتخصصون -
 وتناوذلم للموضوعات. 

: فيجب النظر إذل ادلرؤوسني باعتبارىم أفراد ذلم ميوذلم ورغباهتم المرؤوسون وغيرهم من يمسهم القرار -
ودوافعهم، من ادلمكن أن يسامهوا بآرائهم ووجهات نظرىم يف إجياد احللول اليت خيتار متخذ القرار من بينها 

 .البديل األفضل

                                                 
 .388، ص 2009، عمان، 1، ط، القيادة اإلدارية، دار الثقافةكنعان، نواف سادل  51
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 .396-393، ص صسبق ذكره مرجعالقيادة اإلدارية،  كنعان، نواف سادل، 
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وربد من فعاليتو،  ؤثر يف توجيو القرارت سواء خارجية أو داخليةفمتخذ القرار يتعرض لضغوط  الضغوط: -ج
 :كتارل  ىي وأىم ىذه الضغوط

  ،تتمثل يف ضغوط الرؤساء أو السلطات العليا، وضغوط الرأي العام، والقوى االقتصادية لضغوط الخارجية:ا -
كادلنافسة والندرة، وكذلك ضغوط ادلهتمون بالشركة، مثل: ادلستثمرون، الدائنون، ادلستهلكون، ادلوردون، األجهزة 

 .والسياسيةالرقابية 
أمهها ضغوط التجمعات غري الرمسية ومراكز القوى اليت زبلقها تلك التجمعات، وكذلك  الضغوط الداخلية: -

وقت متخذ القرار، ومدى تعدد احللول البديلة؛ فكلما تعددت احللول البديلة كلما تطلب القرار جهدًا ووقتاً 
 .لدراستها

 
 معوقات اتخاذ القرارات : المطلب الثالث

توجد العديد من ادلعوقات اليت تواجو متخذ القرار، وربد من وصولو إذل القرار الفعال )األمثل(، ومن ىذه 
 : 53ادلعوقات ما يلي

عدم مقدرة متخذ القرار على ربديد األىداف اليت ديكن ربققها بازباذ اإلخفاق في تحديد األهداف: -1
ألن متخذ القرار ال يعرف اذلدف النهائي. وقد ال دييز بني األىداف القرار، جيعل عملية ازباذ القرار أمرًا صعباً؛ 

 .الفرعية والرئيسة، شلا جيعل من الصعب ربديد أولويات األىداف
عندما يكون متخذ القرار مقيدًا دبنظور ضيق، فإنو سيخفق يف التفكري بطريقة إبداعية  اعتماد منظور ضيق:-2

 القرار وعقبلنيتو. منطقية، األمر الذي ينعكس على سبلمة 
إن عدم توقف متخذ القرار عند كل بديل مطروح وقفة  اإلخفاق في تقييم الخيارات بالشكل المناسب: -3

متأنية مدروسة بعمق، ومعرفة نتائج كل بديل ومزاياه وزلاذيره، يؤدي إذل ازباذ قراراً متسرعاً، واختبلف النتيجة عن 
 .اذلدف ادلرسوم

إن عدم إدراك ادلشكلة وربديدىا بدقة، قد يتوجو اجلهود إذل ازباذ  وتحديدها بدقة:عدم إدراك المشكلة -4
 قرارات تركز على ادلشكبلت الفرعية دون أن يؤدي ذلك إذل ادلشكلة الرئيسة. 
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 .29مرجع سبق ذكره، صطعمة حسن ياسني،  
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إن خضوع متخذ القرار إذل لبعض القيود، مثل: اجلمود، الروتني، ادلركزية والتفرد يف  شخصية متخذ القرار: -5
 .ازباذ القرار، سيؤدي ذلك إذل آثار سلبية تنعكس على فعالية القرار

فنقص ادلعلومات يؤثر على جودة ادلعلومات ويزيد من  نقص المعلومات والخوف من اتخاذ القرارات:-6
ة بالقرار. كما قد ديتنع متخذ القرار عن ازباذ القرار، ألسباب منها: ضعف كفاءة ادلدير، درجة عدم التأكد احمليط

 .وعدم توفر اخلربة لديو
 دور المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات : المطلب الرابع

واذلدف النهائي للمعلومات احملاسبية ىو زيادة ادلعرفة، أو ربويل اجملهول إذل معلومة، أو زبفيض  إن الوظيفة
حاالت عدم التأكد لدى مستخدمي ىذه ادلعلومات، شلا يساعدىم على ازباذ القرارات اذلادفة يف إطار 

 .موضوعي
يف ظلها تتخذ القرارات ادلختلفة، يتبني  ويف ضوء ما تقدم من دراسة دلراحل عملية ازباذ القرارات والظروف اليت

مدى احلاجة للمعلومات سواء يف ربديد وربليل ادلشكلة، أو وضع وربديد البدائل ادلمكنة حلل ىذه ادلشكلة، أو 
 .يف تقييم تلك البدائل، وتقدير احتماالت حدوثها ونتائجها

ومستويات اإلدارة يف الشركة، وجود حاجة  ولوحظ من خبلل دراسة أنواع ادلعلومات احملاسبية وأنواع القرارات
حقيقية للمعلومات احملاسبية عند كل مستوى من مستويات ازباذ القرار، سواء القرار التشغيلي أو التكتيكي أو 

)التمويل، األفراد، التسويق، اإلنتاج(، وكذلك عند   االسًتاتيجي، وعند كل وظيفة من الوظائف األساسية للشركة
)العليا، والوسطى، والتشغيلية(. فبل ديكن ألي مستوى إداري أن  مستويات اإلدارة يف الشركةكل مستوى من 

يوضح اعتماد   على ادلعلومات احملاسبية، والشكليتخذ أي قرار بشأن أي وظيفة من وظائف اإلدارة إال باالعتماد 
عند كل وظيفة من وظائف كل مستوى من مستويات اإلدارة على مستويات ادلعلومات والقرارات ادلتعددة 

 ادلؤسسة.
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 رارات والمعلوماتاإلدارة وعالقتها بالقمستويات  :(3-3) رقم الشكل

 
 مذكرة ماجستري،، دور ادلعلومات احملاسبية يف ترشيد قرارات اإلنفاق الرأمسارل ،هناد اسحق عبد السبلم أبوىويدي: المصدر

 .37، ص2011-2010،غزة ،اجلامعـــة اإلسبلميــــــة

وحيصل متخذ القرار على ادلعلومات البلزمة لقراراتو من مصادر سلتلفة، ولكن التقارير ادلالية تعد أفضل 
مصادر ادلعلومات؛ والسبب يف ذلك أن ذلذه ادلعلومة الكمية قابلية للتحقق من صحتها، كما أن أحد األىداف 

 .54ذ القرارالرئيسة للقوائم ادلالية ىو توفري ادلعلومات من أجل ازبا
، ويف كل مرحلة من ؤسسةويتضح شلا سبق أمهية ادلعلومات احملاسبية عند كل مستوى وكل وظيفة يف ادل

دلا  ،، السيما قرارات اإلنفاق الرأمسارلاالسًتاتيجيةمراحل ازباذ القرار، وتزداد أمهية تلك ادلعلومات عند القرارات 
لتعلقها بادلستقبل واعتمادىا على التنبؤ ادلبين على ادلعلومات  ،يًتتب عليها من سلاطر وما حيفها من عدم تأكد

 .؛ وبالتارل تأثريىا على قيمة الشركةمؤسسةلل االسًتاتيجيةادلعززة، وتأثريىا القوي على األىداف 

                                                 
 .118، ص2009-2008باتنة،  ،ماجستري، جامعة احلاج خلضر مذكرةجملهلي ناصر زلمد، خصائص ادلعلومات احملاسبية وأثرىا يف ازباذ القرارات،  54
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 : المحاسبية التحليلية كأداة التخاذ القرارات لثالمبحث الثا
األدوار اليت أسندت ذلا إذل أن أصبحت أداة  ، وربولتنشأهتاالتحليلية بعدة مراحل منذ لقد مرت احملاسبة 

 تستعمل لتجسيدىا يف ادليدان، إالالطرق واألساليب اليت  للتسيري ومساعدة على ازباذ القرارات. ورغم اختبلف
 .يةوإمنا تطويرا تارخييا متماشيا مع تطور وتنوع النشاطات االقتصاد، أن ذلك ال يعترب من نقائص ىذه احملاسبة

 
  : تعريف المحاسبة التحليليةالمطلب األول

تقنية معاجلة ادلعلومات ادلتحصل عليها من احملاسبة العامة ومصادر أخرى، وربليلها  احملاسبة التحليلية ىي
ذ على ضوئها القرارات ادلتعلقة بنشاطها، فهي تسمح بدراسة ومراقبة ادلردودية يتخمن أجل الوصول إذل نتائج 

  .55ادلؤسسةوربديد فعالية تنظيم 

األعباء للمنتجات، هبدف  عبارة عن رلموعة تقنيات لتخصيص وربميل على أهنااحملاسبة التحليلية  فعر تو 
 .إدماج النفقات يف التكاليف

 بطبيعة زليطها، الذي يسمحداخلي خاص هبيكل ادلؤسسة و  نظام معلوماتعرف احملاسبة التحليلية بأهنا وت
 ازباذ رلموعة من قرارات التسيري. ،دبتابعة تطور التكاليف الوسيطية والتكاليف النهائية :دلسريي ادلؤسسة

  .زبلق ادلؤسسة القيمة؟، أين، كيف، مىت فهي تسمح إذن باإلجابة و بشكل دقيق على التساؤالت التالية:
نظام متكامل قادر على إنتاج ادلعلومات احملاسبية البلزمة دلساعدة اإلدارة يف عملية التخطيط تعترب وأيضا 

 .56والرقابة وازباذ القرارات
 

 أهداف المحاسبة التحليلية: نيالمطلب الثا
األىداف ىي  ىناك من يعترب أىداف احملاسبة التحليلية ىي نفسها ادلهام اليت ترمي إليها، ومن يعترب أن

ادلنتظرة من ىذه احملاسبة، فهي تبقى  نت األغراضكاادلبادئ اليت يرتكز عليها نظام احملاسبة التحليلية. ولكن مهما  
  :على التساؤالت التالية عبارة عن نظام يهتم بو أصحاب القرار، ألنو يسمح باإلجابة

  ما ىي وضعية ادلؤسسة؟ -
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سف بن درمحون ىبلل، احملاسبة التحليلية: نظام معلومات للتسيري ومساعد على ازباذ القرار يف ادلؤسسة االقتصادية، أطروحة دكتوراه، جامعة يو  
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 دلاذا ىي يف ىذه الوضعية؟ -
 كن ربسني ىذه الوضعية؟يف ديك -

 مايلي: هامن بني أمه ولئلجابة على ىذه األسئلة فقد حددت األىداف ادلتعلقة باحملاسبة التحليلية
 ؛يف ربديد سعر بيع الوحدة ادلنتجةادلسامهة  -
 ادلساعدة يف ربديد احلد األدىن لتخفيض األسعار؛ -
 على ادلؤسسة بالربح واليت زبلق خسارة؛ ربديد ما ىي ادلنتجات اليت تعود -
 ؛بني التكلفة الفعلية وادلعيارية ضبط التكاليف من خبلل مقارنة -
 ؛تحقق عندىا أفضل رحبية شلكنةتساعد يف ربديد كمية اإلنتاج وادلبيعات اليت ت -
 ؛قديريةتخلطط البلزمة لتحضري ادلوازنة التساىم يف وضع ا -
 ؛وقياس االضلرافاتة على التكاليف الرقاب -
 ربليل االضلرافات وازباذ اإلجراءات البلزمة. -
 
 أهمية نظام المحاسبة التحليلية: الثالثالمطلب  

أو صغرية،  بريةكانت  كتعترب احملاسبة التحليلية نظام معلومات يسمح لكل مسؤول يف ادلؤسسة، سواء  
 ،إطار صياغتو للتقديرات ادلوازنية قراراتو أو التزاماتو يف دبعرفة قيمة التدفقات واألحداث، وبالقدرة على ربليل نتائج

 .57يعتمد على دقتها ثر شلاكويعتمد ىذا النظام على سرعة ادلعلومات اليت يوفرىا أ
 المحاسبة التحليلية كوظيفة وسيطة: -1

مدرلة ضمن  تقدم احملاسبة التحليلية معلومات اقتصادية حول ادلاضي القريب، احلاضر وادلستقبل. فهي
التحليلية أن تستجيب الحتياجات الذين لديهم مسؤولية ازباذ  ما جيب على احملاسبةك ،شاملنظام التسيري ال
 ان مستوى مسؤوليتهم.كالقرارات مهما  

خاصة بكل  إن احملاسبة التحليلية ىي عملية تصميمية، تعتمد على قواعد مرنة وبسيطة، وىي قواعد
حيث ترتكز على قواعد  فهي عملية ترتبط بتنظيم ادلؤسسة، ،يبهاكطريقة تر  مؤسسة حسب طبيعة نشاطها أو

وال ديكن أن تكون رلمدة خاصة  تكون دائمة،أن احملاسبة التحليلية  ، كماقابلة للفهم من طرف مجيع ادلسؤولني
يف  ذلك جيب أن يساىم اجلميعكذات تطور سريع، ولكي تكون   يف ادلؤسسات اليت تعتمد على تكنولوجيات
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ادلؤسسة حىت وإن استلزم األمر القيام بتكوين اقتصادي إلظهار أمهيتها جلميع  إحيائها و بالدرجة األوذل مسؤورل
 عمال ادلؤسسة.

ثر كفأمهيتها تبدو أ ،ان نوع نشاطهاكانت احملاسبة التحليلية مهمة وضرورية يف مجيع ادلؤسسات مهما  كوإذا  
خاصة تلك ادلسؤولة عن تتبع ادلسار  ل ادلستويات،كيف ادلؤسسات اإلنتاجية اليت تتطلب وضع آليات رقابية على  

فمجال احملاسبة يف ىذا النوع من  ،مستعدة للبيع اإلنتاجي منذ ربويل ادلواد األولية إذل أن تصبح منتجات تامة
تشاف نقاط الضعف والقوة من كتتمكن ادلؤسسة من ا  استثناء، حىت ل ادلراحل دونكادلؤسسات ديكن أن يشمل  

ل قطاع أو نشاط، دبا يسمح القيام بالتصحيحات كل منتوج وحسب  كحسب   خبلل ربليل التكاليف والنتائج
 .ادلوازنات ادلستقبلية البلزمة فيما يتعلق بإعداد

 :المحاسبة التحليلية مؤشر النجاح الصناعي -2
ىذه  ستعملتااسبة التحليلية، تبني أنو إذا الكثري من الباحثني يف رلال احملإن الدراسات اليت قام هبا 

ما ديكنها بإجراء كداخلها،   آلية للتسيري، فإنو بإمكان ادلؤسسة ادلعرفة الدقيقة لكل رلريات األحداثكاألخرية  
يف زليط يقوم على  غري متوقعة، خاصة التعديبلت مرحليا على التقديرات، حىت تتمكن من تفادي مواجهة سلاطر

 فيمايلي:النجاح الصناعي ويتمثل  .مبدأ ادلنافسة
والعدد اإلمجارل للقطع  لعبلقة ما بني عدد القطع ادلعيبةيتم قياسها دبعدل الذي حيسب با واليت النوعية: -2-1

 احتجاجات عدم ادلطابقةفيتم قياسها بعدد  أما النوعية اخلارجية ،ادلصنوعة، ىذا فيما يتعلق بالنوعية الداخلية
 .مردودات القطع عدد احلسومات اليت سبنحها ادلؤسسة نتيجةو 
لقياس  حلساب التكاليف، جهزت ادلؤسسة نفسها هبيكل خاص باحملاسبة التحليلية مطابقالتكلفة:  -2-2

ادلسؤولني يتسبب فيها  النجاح، حبيث جعلت من ىذا اذليكل نظام معلومات يزودىا دبختلف التكاليف اليت
ما يسمح ىذا النظام بقياس ك ،النهائية الكلية ىي ما يطلق عليها التكاليف اخلاضعة للرقابة( مقارنة بالتكلفة)و 

ما يسمح أيضا بتقييم تكلفة ادلواد األولية وادلنتجات ك ،بادلوازنة مستوى إنفاق مصاريف االستثمار مقارنة
 .النهائية

التعديبلت على ادلوازنات،  سنوية، وادلوازنات ادلرحلية اليت تسمح بإجراءما يسمح أيضا بتقييم ادلوازنات الك
 .أسباب الفروقات بعد ربليل عناصر التكلفة خاصة عند مقارنة التكاليف احلقيقية بالتكاليف التقديرية وربديد

حديد بت ما يسمحكل نوع،  كيسمح ىذا ادلؤشر دبعرفة الوقت احلقيقي إلنتاج القطع حسب  اآلجال:  -2-3
 .الوقت الضائع الوقت اخلاص بكل ورشة والوقت ادلستغرق لتسليم ادلنتجات للزبائن مع ربديد

مهام ىيئة ادلوارد  يعترب الفصل بني اليد العاملة ادلباشرة واليد العاملة غري ادلباشرة من الموارد البشرية: -2-4
ما يعطي كتأخر يف إصلاز الطلبيات،   يسببالبشرية، لتحديد معدل الغيابات خاصة على مستوى الورشات شلا 
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ما يقوم ىذا ادلؤشر بإعطاء معلومات حول عدد ك ،العاملة قاعدة حلساب التكاليف اخلاص بكل نوع من اليد
 .ل عامل ولكل يومكالقطع ادلنتجة حسب  

، مسحت ادلوازنة ىذه ادلؤشرات اليت ال ديكن االستغناء عنها لتحقيق األىداف ادلسطرة من خبلل إعداد 
مؤشر أساسي لتحديد كالتحليلية   ما يبلحظ أهنا اعتمدت على احملاسبةوك ،ذه ادلؤسسة بفرض نفسها يف السوقذل

إذن جزء ال يتجزأ من نظام معلومات  فاحملاسبة التحليلية ،من خبلل حساب التكاليف وربليلها ادلسؤوليات
 .ادلسؤولني وتوقعاهتم من ىذا النظام ادلؤسسة خاصة إذا استعمل بالشكل الذي يعكس رغبات

 
 القرار اتخاذ في التحليلية المحاسبة طرق :الرابعالمطلب 

 :طرق حساب التكاليف -1
 :58كتارل  يىو  القرارات ذنركز على ثبلثة طرق مهمة يف ازباإن حساب التكاليف يتم بعدة طرق وس

 :طريقة التكاليف الحقيقية -1-1
نقوم  التكلفةاستعماال يف زلاسبة التكاليف، عند حساب سعر  األوذلإن ىذه الطريقة تعترب من الطرق 

بإدخال كل التكاليف يف سعر التكلفة النهائية، فهي ربمل كل التكاليف الفعلية على سعر التكلفة أي أن سعر 
 :كآيت  التكاليف ىيلدورة العادية، وىذه التكلفة يشمل مجيع أعباء االستغبلل اخلاصة با

 زلسوبة بعد اإلنتاج الفعلي، أي بعد معرفة كل أعباء الوحدة االقتصادية. تكاليف -
 .كاليف زلسوبة على أساس األعباء الفعلية لبلستغبللت -
تشمل ادلصاريف العادية أو احململة احملددة على أساس ربليل االستهبلكات وربليل مصاريف ادلستخدمني  -

 .وتوزيع األعباء
صنيفها إذل أعباء مباشرة ربمل مباشرة سعر التكلفة وأعباء غري مباشرة ال ربمل مباشرة يف تكما ديكن 

وسبتاز ىذه الطريقة بإدخاذلا كل األعباء يف سعر التكلفة، كما ، هنا مرتبطة بوظائف وأقسام سلتلفةسعر التكلفة أل
 يعاب على أهنا:

 عند توزيع وربميل األعباء غري ادلباشرة. طريقة احلساب طويلة -
 غري ادلباشرة. لؤلعباءعشوائية التحميل والتوزيع  -
 مستوى النشاط. تغيرياتبار تال نأخذ بعني االع -
 

                                                 
58

 .116ص، 1998، 1، طاجلزائر ،دار االفاق ،تقنيات احملاسبة التحليلية ،كيلأو زلمد سعيد  



 

 

 المحاسبي المعلومات عملية اتخاذ القرارات وعالقتها بنظام                                             لثالثالفصل ا     

63 

 
 :المتغيرة التكلفةطريقة  -1-2

وال يؤخذ يف احلسبان إال  ،تعتمد ىذه الطريقة أساسا على التمييز والفصل بني األعباء الثابتة وادلتغرية
حجم اإلنتاج أو حجم ادلبيعات شلا يؤدي إذل احلصول على ىامش بدال  تغيريغري مع تاألعباء ادلتغرية، وىي اليت ت

 من احلصول على نتيجة.
ؤلعباء الثابتة يف أقرب وقت شلكن مث األعباء لأوال ادلؤسسة زبلص طريقة التكاليف ادلتغرية إذل مدى تغطية 

 ، فهي هتتم بدراسة ادلردودية أكثر شلا هتتم دبستوى سعر التكلفة.ادلتغرية
 :الهامشية التكلفةطريقة  -1-3

ه ذحسب ى اتيجية،االسًت يف رقابة نشاطها وازباذ القرارات  ادلؤسسةرب من بني الطرق اليت تستعملها تتع
اإلنتاج ربسب على أساس الوحدات ادلنفردة أي بعد إنتاج كل وحدة إضافية حيسب ذلا سعر  تكلفةالطريقة 

 تكلفتها ويقارن مع سعر البيع ادلمكن احلصول عليو، إذن ىي تكلفة الوحدة األخرية.
وىذا بعد معرفة التكاليف اإلمجالية  ،ه الطريقة يف التسيري، وذلك بتحديد حجم اإلنتاج األمثلذتستعمل ى

دلتكونة من التكاليف اإلمجالية الثابتة والتكاليف اإلمجالية ادلتغرية وتكلفة الوحدة ادلتوسطة وتكلفة الوحدة الثابتة ا
 وتكلفة الوحدة ادلتغرية.

 قسام المتجانسة:اتخاذ القرار وفق نتائج طريقة األ -2
 :ىم ىذه القرارات صلد مايليأتلعب القرارات دور كبري يف ادلؤسسة ومن 

  قرارات التسعير: -2-1 
 ىعقولة تكفي لتحقيق عائد مبلئم علليو نسبة ربح مإسلوب التكلفة مضاف أيستخدم معظم ادلديرين 

هنم يقومون بتحديد متوسط تكلفة الوحدة ادلنتجة وحيددون أسعار منتجاهتم دبعين أساس لتحديد أاالستثمارات ك
حجم ادلبيعات  ىسعار اليت تؤثر علن األأسلوب ىذا األ ىيًتتب علتلك التكلفة و  ذلإنسبة ربح  بإضافةالسعر 

ساس حجم االنتاج وادلبيعات ومن ناحية أ ىلو جزئيا علساس التكلفة الكلية واليت ربدد بدورىا و أ ىربدد عل
ي سعر ديكن ربديده أل ىقصأن أساس سلوك ادلنافسني وادلستهلكني ويبلحظ أيتم ربديد السعر علي  ىخر أ

نو عدم القيام ادلستهلك باستبدال ىذا أمنتوج ىو ذلك السعر الذي يضمن عدم تغري سلوك ادلستهلك دبعين 
يف ربديد سعر  ادلؤسسةثري أذا كان تإو  ،دين سعر ذبنبها نتيجة عدم انتاج وبيع ادلنتوجأادلنتج بغريه كما يتحدد 

التكاليف تستطيع ربقيق نتائج مرحبة  ىقيق الرقابة علالسوق وعن طريق رب بأسعارهنا تقوم بالبيع أالسوق زلدودا ف
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ليها نسبة الربح إهنا تقوم بتجميع البيانات عن التكاليف وتضيف إسعارىا فأذا كانت ادلؤسسة تقوم بتحديد إما أ
 .59بلية يف ضوء ظروف السوق الواقعيةتعديبلت وتسويات مستق ذلإسعار احملددة هبذه الطريقة زبضع األادلبلئمة و 

 :تسعير الطلبيات -2-2 
 لطلبيات ىي دوام وجود مشكل ربديدن اخلاصية اليت تتميز هبا مثل ىذه ادلؤسسات اليت تعمل باإ 

ن أو  ،ن كل طلبية تتطلب عرض خاص للسعر والعامل اخلاص ىنا ىو التفاوض بني الزبائن وادلوردينأذ إسعار األ
خاصة و عناصر التكاليف و أفمؤسسات اخلدمات تستعمل عادة عنصر  ،خرآ ذلإقواعد الفاتورة زبتلف من قطاع 

  .60عدد ساعات العمل ادلصروفة
 قرارات تحديد سعر بيع المنتجات النهائية:  -2-3

كل   ىو قرار سبويل فقط بل يعتمد علأقرار ربديد سعر البيع للمنتوج النهائي ال يعترب رلرد قرار تسويقي 
ادلنتجات  ىفسعر البيع يعترب من العوامل اذلامة يف ربديد كمية الطلب عل ،ادلؤسسة ككل ىنشطة أي يؤثر علاأل
ساسي يف قرار التسعري حيت ولو  وتعترب التكلفة العامل األ ،يف نفس الوقت ربديد االيرادات الداخلية للمؤسسةو 

ن تتحكم يف سعر أتطيع تتصف بادلنافسة حبيث ال تس ،كانت ادلؤسسة تنتج منتجات منطية وتبيعها يف سوق
 ىحد كبري عل ذلإسعار تكون زلددة مسبقا يف ىذه احلالة يكون عامل التكلفة ىو ادلؤثر ن األأادلنتجات أي 

 رباح ادلتوقعة.األ ىوعل ،طرف التوزيع وشروط االئتمان مع الزبائن ىحجم ادلبيعات وعل
 قرارات تحديد سعر التنازل بين وحدات المؤسسة:  -2-4  

 ،ن ادلؤسسة تتكون من عدة وحدات حبيث كل وحدة تقوم بوظيفة خاصة هباأحيان صلد غالب األيف 
وىذا حيت يتم تصريف ادلنتوج خارج  ،د خام بالنسبة للوحدة ادلواليةئن منتجات كل وحدة تعد عاإبالتارل فو 

 .ادلؤسسة
تستعمل ادلؤسسة ما يسمي بسعر التنازل وديثل ىذا السعر القيمة  ىخر جل انتقال ادلنتوج من وحدة ألوأل

سعار أذن عبارة عن إفهي  ،قسام الفرعية يف ادلؤسسةو تبادل السلع واخلدمات فيما بني األأاليت يتم هبا ربميل 
 .61داخلية
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 :صلفال خالصة

على أداء اإلدارة العليا لوظائفها ادلركزية يف  ىاري تثترتبط فاعلية وصلاح أي نظم ادلعلومات احملاسبية بدرجة 
فيما تقدمو ىذه النظم من بيانات ومعلومات مبلئمة عن البدائل ري تثالتخطيط والرقابة وتقييم األداء ويتمثل ىذا 

 ادلتاحة أمام متخذي القرارات حبل ادلشاكل القائمة وادلستقبلة لتحقيق األىداف ادلطلوبة.
 

ب أو منهج علمي سليم للحصول على ىذه ادلعلومات وتنظيم عملية استخدامها ولذا فإن اعتماد أسلو 
ىائل من  ميعد من أوذل واىم واجبات اإلدارة العامة احلديثة لًتشيد قراراهتا خاصة عندما تواجو ىذه اإلدارة ك

هتدف نظم ادلعلومات احملاسبية يف مساندة عملية ازباذ القرار  ،البيانات وادلعلومات عن شىت رلاالت العمل اليومي
 متخذ القرار مثل من بني رلموع البدائل. يراه ، فهو عملية ازباذ البديل الذي ادلؤسسةالذي لو اثر على مسار 

 
ت اإلدارة العليا يف ازباذ القرارا ذلا قرارات سلتلفة وفق مجيع ادلستويات، فتهدف إذل مساعدة ادلؤسسة

ادلتعلقة بوضع خطط طويلة األجل والرقابة على تنفيذىا، كما هتدف إذل مساندة اإلدارة التنفيذية يف اصلاز 
كما تساعد على ازباذا القرارات البلزمة بتصحيح االضلرافات وذلك بالنظر   ،القرارات اليت زبص عملية التخطيط

 .يف أسباهبا ومصادرىا، وزلاولة تفاديها رلددا
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 :تمهيد

ط ىذا اجلانب باالنتهاء من اجلانب النظري ال بد من ر  دساعو، وبعتسة واانتيجة ألمهية موضع الدر 
ع فقد مت االعتماد على الدراسة ادليدانية و إثبات ما ىو عملي من ادلوض رضباجلانب التطبيقي، وهبدف ربقيق غ

االستدالل وربليل  سة، و ربليلها بطريقة علمية لغرضجلمع ومعاجلة ادلعلومات والبيانات وادلعلومات اخلاصة بالدرا
ربليل  رضوذلك بغ األساليب ادلناسبة للقياس اإلحصائي ادلناسب، فقد مت استخدام العديد من النتائج بادلنهج

 النتائج. الصوصل إذل استختيات الدراسة، و بالتارل الضواختبار فر 
 

 مباحث:اإلدلام باجلانب التطبيقي فقد قسم ىذا الفصل أساسا إذل ثالثة  وبغرض
  ؛حملة تارخيية حول مؤسسة سوناطراكادلبحث األول: 
 ؛تدفق ادلعلومات داخل وخارج ادلؤسسةادلبحث الثاين: 

 سة.راالثالث: االستبيان اخلاص بالد حثادلب
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 : لمحة تاريخية حول مؤسسة سوناطراكالمبحث األول
 اآللة الصناعية اليت سبكن من رفعجل دفع أتزخر اجلزائر بثروات كبَتة من النفط والغاز استثمرت من 

 التحدي يف وجو التطور االقتصادي يف اجلزائر.
 التطورية عن طريق استخراج النفط  االسًتاتيجيةسوناطراك يف ىذه  مؤسسةوىنا يظهر الدور الذي تلعبو 

 والغاز مث ربويلو ليصبح مادة قابلة لالستعمال وتوزيعو ضلو دول العادل. 
 ىذه السلسلة الطاقوية تؤدي إذل استثمارات معتربة، ىذا ما يفرض على شركة سوناطراك ىيكال ماليا 

 وارد ادلكونة دلوجودات الرركة.وزلاسبيا يضمن الفعالية يف تسيَت ادل
 
 : تعريف المؤسسةاألولالمطلب 

البًتولية يف اجلزائر وإفريقيا، ىي ترارك يف التنقيب،  ؤسساتتعترب سوناطراك من أىم ادل
: عّدة بلدان يف العادلالعادلية تنرط سوناطراك يف اجلزائر و  ااسًتاتيجياهتوهبدف مواصلة  ،اإلنتاج

، يف أمريكا النيجر، ليبيا، مصر( يف أوروبا )إسبانيا، إيطاليا، الربتغال، بريطانيا العظمى(إفريقيا )مارل، 
مليار دوالر زلقق  56،1برقم أعمال يقارب  كذلك الواليات ادلتحدة األمريكية.و الالتينية )البَتو( 

، ىي أيضا رابع ، ربّتل سوناطراك ادلرتبة األوذل يف إفريقيا، الثانية عرر يف العادل2010خالل سنة 
مصّدر للغاز الطبيعي ادلمّيع وثالث مصّدر عادلي لغاز البًتول ادلمّيع وخامس مصّدر للغاز 

 .61الطبيعي
 :مؤسسةالمجاالت التي تنشط فيها ال -1

 :62ادلتمثلة فيمايلي اسًتاتيجيةتوجو الرركة نراطاهتا صوب مهام 
 ؛حث والتنقيب عن اآلبار البًتوليةالب -
 ؛ةادلوارد البًتولي استغالل -
 ؛الغاز الطبيعي وربويل احملروقات سبييع -
 ؛نقل احملروقات -
 .(التسويق)ادلبادالت التجارية للمنتوجات البًتولية  -

                                                 
61

 http://www.sonatrach.com/ar/sonatrach-en-bref.html 
 .سوناطراك وثائق مقدمة من طرف ادلركب، تعريف دبؤسسة 62
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 : مؤسسةلل االستراتيجيةاألهداف  -2
 :مايلي تعتمد على

 ؛لتحكم ادلستمر يف حرفها القاعديةا -
 ؛تقوية طاقتها التكنولوجية و التسيَتية -
 ؛ةالتنمية الدولية والرراك -
 .تنويع نراطاهتا -
 وحدات الشركة:  -3

 إطار سامي والذين ديثلون 14500ألف عامل من بينهم  37سونا طراك" "تستوعب ادلؤسسة الوطنية 
 من اجملموع العام. 40%

حيث تتمركز وحدات سبييع وربويل الغاز الطبيعي يف كل  ،ترمل الرركة على وحدات سبييع الغاز الطبيعي
 :كتارل  من أرزيو وسكيكدة، فيما خيص وحدات أرزيو ىي

GL1Z ،GL2Z ،GL3Zكلم.450 وارل، واليت تبعد عن اجلزائر العاصمة حب 
 .GL2Zقد اقتصرت دراستنا التطبيقية على مركب و 
 

 GL2Z: نشأة مركب المطلب الثاني
مصنع لتمييع الغاز الطبيعي يف اجلزائر حيث مت إبرام عقد مع شركة أمريكية إلنرائو يف  ىو GL2Zمركب 

من الغاز  3م مليون41.251وأصلز لتمييع  09/02/1977مت انطالق أشغالو اذلندسية يف و  15/04/1976
  .20/07/1981 ادلميع يفاسي الرمل، وكان أول إرسال للغاز الطبيعي حلقول الغازية حلمن ا واآليتالطبيعي يوميا 

كلم من والية وىران،   40كلم  وعلى بعد 2يف الرمال الررقي لبلدية بطيوة على بعد  GL2Zيقع مركب 
 كلم غرب أرزيو، ويتكون من ثالثة مناطق صناعية وىي:  8بالتحديد يف ادلنطقة الصناعية أرزيو على بعد حوارل 

 ؛ادلنطقة الصناعية لإلنتاج -
 (؛اذلواء ، خبار ادلاء ، الكهرباء ... )ادلنطقة الصناعية للمنتوجات الالزمة لعملية اإلنتاج  -
 قطارات لعبور الغاز ادلميع بسعة إنتاج متوسطة تقدر ب:  6ادلنطقة الصناعية لتمييع الغاز و تتكون من  -

 من الغاز الطبيعي يوميا. 3م 11000
 اإلنتاج والتخزين والتصدير: -1
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 ربتوي حلقة اإلنتاج على العناصر التالية:
 ؛طن يف الساعة 2760( بسعة إمجالية تقدر ب: chaudieresمرجل ) 22 -
 ؛ميغا واط 60وحدات إلنتاج الكهرباء سعة الواحدة  03 -
 ؛طن يف الساعة 135وحدات إلنتاج خبار ادلاء سعة الواحدة  03 -
 ؛/الساعة3م 19800زلطة لضخ ماء البحر بسعة  -
 ؛/الساعة 3م 5100زلطة ىوائية بسعة  -
 سائل يقدر إنتاج الوحدة ب:  53غاز ي و  161/الساعة منها  3م 214وحدة إلنتاج األزوت بسعة  -

 يوميا موزعة كالتارل: 3م 54000
 طن يوميا. 623 الربوبان: -
 طن يوميا. 119: البوتان -
 طن يوميا. 439الغازولُت:  -

 أما يف ميما خيص التخزين فنجد مايلي:
 .3م 12500نات لتخزين الغاز الطبيعي ادلميع سعة الواحدة اخز  03 -
 .3م 17500مضخة الغاز الطبيعي بسعة  -
 .3م 29000بسعة خزانات لتخزين  -
 ةاألمريكي ةأنابيب ربميل )تستقبل البواخر اآلتية من اخلارج الواليات ادلتحد 10رصيف للتصدير حيتوي على  -

 وأوروبا(.
 (GL2Z): تنظيم الوحدة المطلب الثالث

إن نراط ىذه الوحدة ديارس من طرف ىيئات سلتلفة، لكنها مرتبطة بينها فـإذا نظرنا إليها من ناحية 
 :مايلي تسلسل ادلسؤوليات صلد

 ؛ادلستوى األعلى: ادلديرية العامةعلى  -
 ؛النراط مثل: الورشات وادلكاتبز على ادلستوى ادلتوسط: ما يسمى دبرك -
 .كز الرغل مثل: العامل يف الصيانةعلى ادلستوى األدىن: ما يسمى دبر  -

 ويكمن تقسيم ىذه الوظائف كما يلي:
 ؛يات ومصلحة األمنوظائف ادلراقبة تتضمن كل من ادلالية، مصلحة التقن -
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 ؛الصيانة ومصلحة التموين ، مصلحةوظائف االستغالل تتضمن مصلحة اإلنتاج -
 البررية. َت ترمل اإلدارة، مصلحة الوسائل العامة ومصلحة  ادلوارديوظائف التس -

 GL2Z: الهيكل التنظيمي للمركب (1-4)شكل رقم 
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 ركبتدفق المعلومات داخل وخارج الم: المبحث الثاني
من أجل ترغيل  الداخلية واخلارجية لو،ذلك عن طريق ادلعلومات و  ركبداخل ادلللمعلومات  تتدفقيكون 

 ازباذ القرارات.العمليات والرقابة عليها و 
 التدفق الداخلي للمعلومات :المطلب األول

( على مصدر رةالصاد)الواردة و  ةادلؤسسادلعلومات داخل وخارج  سَتتسهيل عملية متابعة  ضر بغ
ة يف جداول مع توضيحات سؤسمصلحة من مصاحل م ة من وإذل كلدوضعنا كل الوثائق الصادرة والوار  ،ادلعلومات

العمليات ادلهمة يف كل قسم كعملية البيع يف ادلصلحة التجارية وعملية  ض الوثائق ادلهمة، كما جسدنا بعضلبع
 اجلرد يف مصلحة احملاسبة وادلالية. 

ام البد أن ضلدد أوال العالقات الوظيفية والعالقات سدفق الداخلي للمعلومات بُت األقتقبل ربديد ال
 ادلعلوماتية لكل مصلحة. 

 مصلحة المحاسبة والمالية:-1
 (: الوثائق الواردة إلى مصلحة المحاسبة والمالية1-4جدول رقم)

 لةسالمديرية المر  بة والماليةسمصلحة المحا
 ادلصلحة التقنية التجارية.  فاتور البيع.-
  .ءالررافواتَت  يعمج -
 .تواالستثمارافواتَت االقتطاعات  -

 .موينالتمصلحة 
 

  وصل استهالك ادلواد األولية. -
 صل إنتاج ادلنتوج النهائي.و  -
 تَت اإلصالح.او ف -
 وصل االستالم. -

 مصلحة االستغالل.
 

 مصلحة مراقبة التسيَت. جدول حسابات النتائج. -
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 بة والماليةسالوثائق الصادرة من مصلحة المحا :(2-4الجدول رقم)
 المستقبلةالمديرية  بة والماليةسمصلحة المحا

 مصلحة مراقبة التسيَت. .م األعمال واحلقوقرقالتقاربات الرهرية ل -
  .ءالررافواتَت تسوية  -
 ك.صال -

 .موينالتمصلحة 
 

 
 مصلحة االستغالل: -2

 من مصلحة االستغالل(: الوثائق الصادرة 3-4جدول رقم )
 المستقبلةالمديرية  االستغاللمصلحة 

  .النراط اإلنتاج عن تقرير -
 .النراط االستهالك عن تقرير -
 .ير ر الرهيجدول التقر  -

 مصلحة مراقبة التسيَت.

 ادلصلحة التقنية التجارية.  ربويل ادللكية للمنتوج النهائي. -
 . (العيارقطع ، ادلواد األولية) ءشراطلب  -
 طلب التصليح. -

 .موينالتمصلحة 
 

  حالة االستهالك. -
 وصل االستالم. -

 .مصلحة احملاسبة وادلالية

 
 الوثائق الواردة إلى مصلحة االستغالل: (4-4) رقمجدول 

 لةسالمديرية المر  االستغاللمصلحة 
 مصلحة مراقبة التسيَت. .قبة الرهريةاجدول ادلر  -
 ادلصلحة التقنية التجارية.  الطلبية. تأكيدوصل  -
 .موينالتمصلحة   (.قطع العيار، د األوليةاادلو ) وصل خروج: -
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 مراقبة التسيير:مصلحة  3
 (: الوثائق الصادرة من مراقبة التسيير5-4)رقمجدول 

 المستقبلةالمديرية  مراقبة التسييرمصلحة 
 .مصلحة احملاسبة وادلالية .م األعمال واحلقوققالتقريب بُت ر  -
 .مصلحة االستغالل .قبة الرهريةاجدول ادلر  -
 ادلصلحة التقنية التجارية. .قبة الرهريةاجدول ادلر  -
 .موينمصلحة الت .قبة الرهريةاجدول ادلر  -

 
 لوثائق الواردة إلى مراقبة التسييرا(: 6-4الجدول رقم)

 لةسالمديرية المر  مراقبة التسييرمصلحة 
 .جدول حسابات النتائج -
  .حالة اخلزينة -

 .احلقوق -

 .نيةاادليز  -
 .البررية واردللم عنر يتقر  -

 .مصلحة احملاسبة وادلالية

 .حالة للمبيعات -

  .حالة للحقوق -

 .بيعاتمحلقوق و ا عنتقرير  -

 ادلصلحة التقنية التجارية.

  .تسيَت ادلخزون عنتقرير  -
 .د األوليةاأسعار ادلو  -

 .موينمصلحة الت
 

 مصلحة االستغالل. .إلنتاج واالستهالكا عنتقرير  -
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 المصلحة التقنية التجارية: -4
 ائق الواردة إلى مصلحة التقفية التجاريةثالو  :(7-4الجدول رقم )

 لةسالمديرية المر  المصلحة التقنية التجارية
 .وصل ربويل ادللكية -
 .احتياجات الزبائن -

 .ادلنتوج النهائي غَت ادلطابق للمعايَتمعاجلة  -

 مصلحة االستغالل.

 .حالة احلقوق -

 .من وصل التسليمنسخة  -
 .مصلحة احملاسبة وادلالية

 تسيَت ادلخزون.  .جدول حسابات النتائج -
 .اد األوليةو لملنية فالبطاقة ال -

 .التقنيةقبة ادلصلحة امعاجلة ادلنتوج غَت ادلطابق للمعايَت حسب مر  -
 .موينمصلحة الت

 
 

 الوثائق الصادرة من المصلحة التجارية :(8-4الجدول رقم)
 المستقبلةالمديرية  المصلحة التقنية التجارية

 .الفواتَت -

 .وصل التوزيع -
 .وصل الدفع -

 .وصل سلرجات ادلخزون -

  .قائمة ادلبيعات -

 .مصلحة احملاسبة وادلالية

  .وصل التثبيت للطلبية -

  .تأكيد الطلبية -

 مصلحة االستغالل.
 

  .مصلحة مراقبة التسيَت .التقرير الرهري -
 .موينمصلحة الت تقرير مراقبة النوعية اخلاصة بادلواد األولية. -
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 مصلحة التموين: -5
 الوثائق الواردة إلى مصلحة التخزين :(9-4الجدول رقم )

 لةسالمديرية المر  مصلحة التموين
 .مصلحة مراقبة التسيَت .جدول حسابات النتائج -
 .مصلحة احملاسبة وادلالية .وضع إمضاءات ادلعاجلة -
 ادلصلحة التقنية التجارية. .وجدت( إنبطاقة ادلواد األولية غَت ادلطابقة للمعايَت) -
 .يرجطلب التصليح اخلا -

 .ءاطلب الرر  -
 مصلحة االستغالل.

 
 الوثائق الصادرة من مصلحة المخزون :(11-4الجدول رقم)

 المستقبلةالمديرية  مصلحة التموين
 تسيَت ادلخزون. -
 التقرير الرهري. -
 أسعار ادلواد األولية وتسيَت احملزون. -

 .مصلحة مراقبة التسيَت

 وصل التسليم. -
 وصل الطلبيات. -
 وصل االستالم. -
 االستهالكات. -
 البيانات بالفاتورة األولية. طلب معاجلة -

 .مصلحة احملاسبة وادلالية

 ادلصلحة التقنية التجارية. مراقبة ادلرًتيات ادلواد األولية. -
 .خزونمصلحة ادل وصل سلرجات ادلخزون. -

 
 من إعداد الطالب استنادا بأرشيف ادلؤسسة. :مصدر

 



 

 

 (GL2Zالمركب الصناعي)دراسة ميدانية في مؤسسة سوناطراك                                         الرابعالفصل      
 

66 

وىذا  ،سيق واسع بُت سلتلف ادلصاحلنال وتتصويو إذل أن ىناك انديكن الت السابقةمن خالل اجلداول 
ىذا ، و ةللمؤسس تيجيةاًت االسة بتحقيق األىداف سن على السَت احلسن للمؤسين والساىر يحىت يتسٌت للمسَت 

ات جودة عالية من بينها األنظمة ادلعلوماتية ذة وفقا لتطبيق آليات ومناىج سَت احلسن داخل ادلؤسسذبسيدا لل
دفقات النقدية الصادر والواردة حىت ال تكون ىناك أي تالعب لتابات اخلاصة باستدقيق احلقبة و امر ية و نو اللكًت ا

إعطاء نتائج دقيقة لنظام ادلعلومات احملاسيب أثناء معاجلة البيانات شلا ساعد بصفة مباشر على ربليل و ق، نزالأو ا
ن سَتيدلاالوصول إذل سلرجات ساعد  بالتارللعمليات ادلتعددة داخل ادلؤسسة و اخاش األنرطة و اليت يتم مجعها 

 .ليمةست الار االقر  ذعلى ازبا
 

 ركبم: البيئة الخارجية للالمطلب الثاني
على أىم اذلياكل وادلؤسسات اخلاصة أو التابعة للدولة  بالتعرفبإمكاننا ربديد البيئة اخلارجية للمؤسسة 

 ة.سبُت ادلديرية العامة للمؤساليت يتم تدفق ادلعلومات بينها و 
 وك:نالب-1

 :مايلي ة نذكر منهافة مع البنك حيث يزودىا ىذا األخَت بادلعلومات سلتلستتعامل ادلؤس
  ؛إشعار باستالم -
 .م عن الرصيدالاستع-
 ئب:امصالح الضر  - 2

 .ديدتسئب حىت يتم الراالض ديريةدلح جبائي ريصتدًن التقة بسوم ادلؤستق
 :الديوان الوطني لإلحصاء-3

على إحصائيات  تويرب ةجبمع ادلعلومات على مستوى ادلؤسسة يف استمار  ءلإلحصاالديوان الوطٍت  يقوم
 .ريةالبر دم األعمال وادلوار قخاصة باإلنتاج، ر 

 :يعدوق الوطني للضمان االجتمانالص-4
ح الربو اجلبائي إذل الصندوق الوطٍت للضمان االجتماعي حىت يتم تسديد يصر توم ادلؤسسة بتقدًن تق

 وذلك لتأمُت شلتلكاهتا. ىألخر امع ادلؤسسات التأمُت  ةمؤسسادلستحقات، كما تتعامل 
 العمل: مفتشية-5
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على  اطالعهاقبة كل الرؤون ادلتعلقة بعمل ادلؤسسة باإلضافة إذل ادلر  يشفتترة جلنة اذلك بزي ويتعلق
 :كتارل  ومات متعلقة بسجالت السبع اذلامة ادلتواجدة على مستوى قسم ادلوارد البررية وىيلمع

 العطل. سجل-
 ت.رااذاإلن سجل-
 األجور. سجل-
 ادلستخدمُت. سجل-
 (.ووجيد نإالعمال األجانب ) سجل-
 حوادث العمل. سجل-
 النظافة وطب العمل.و  سجل الوقاية-

 
 في المركب : معالجة البياناتالمطلب الثالث

يف  الدورانة فص أعطاىاشلا  ادلستمرة  تاءراإلجوا ةسسادلؤ االقتصادية اليت ربدث يف  األنرطةلتعدد  راظن
والعمال  ادلرًتياتو ادلبيعات  رةمثال دو  زمنية زلددة. فًتات ربالواردة عو  رةالبيانات وادلعلومات الصاد

 .......اخلرو األجو 
ادلبيعات لسنة  التوقع حلجم إذلادلبيعات والوصول  دورةآليات نظام ادلعلومات احملاسيب يف  وبغرض تطبيق

للزيادة يف حجم  ة(ديجد آالتجديدة )، وذلك بطلب من اإلدارة بغية ازباذ القرار برأن اقتناء سلسلة احلالية
 أنن ىذه العملية فعلى مستخدمي نظام ادلعلومات رأر باوحىت يتسٌت للمؤسسة ازباذ القر  ،ربسُت نوعيتوو  اإلنتاج

 احملزونوتسيَت  ،عدد الزبائن، ادلتعلقة حبجم ادلبيعاتو  ة سمؤساط رادلعلومات الداخلة يف نيعاجلوا مجيع البيانات و 
 .األوليةمن ادلواد 

اخلاصة  وهبذا يكون العامل ادلستخدم لنظام ادلعلومات قد قام دبعاجلة البيانات اخلاصة بادلبيعات
جدد خاصة وأن التقرير ت واآلالت زان اقتناء التجهيرأر براأن يتخذوا الق القراروبالتارل على صناع  ،ةبادلؤسس

ا سابقا أن ىدف نظام ادلعلومات احملاسيب يكمن نكما ذكر   .هناية السنة ادلالية لخا إعدادهاخلاص بادلبيعات سيتم 
على مجيع ادليادين  ةمؤسسللية العامة دو األىداف وربسُت ادلردب يَتتسلاسمح يف ظل تأيضا يف دراسة احللول اليت 

 :ة نذكر على سبيل ادلثال ال احلصردبهام عديد التسيَتقبة االعامة دلر  ارةواألنرطة وتكلف اإلد
 ن.ير بالنسبة للمسَت اساعد يف عملية ازباذ القر تواليت  :هام عامةادل-
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ت ار االتخطيط ووضع القر و ت ار اادلعلومات الزباذىا كقاعدة يف ازباذ القر ساعد على معاجلة ت فرعة:تمهام م-
 جعة.اقبة وادلر االتنظيم، التنسيق، ادلر و 
 

 الخاص بالدراسة : االستبيانالمبحث الثالث
 ،ازباذ القراراتنظام ادلعلومات احملاسيب يف  ررسة يهدف أساسا لتحديد دو اأما عن االستبيان اخلاص بالد

ة من حيا بعناية فائقة ودقة، حبيث مت الوصول إذل أكرب شر ىة من األفراد مت اختيار حيدف شر هفقد استذلذا السبب و 
د تستخدم وتستفيد من نظام ادلعلومات احملاسيب داخل ادلؤسسة، باإلضافة إذل امتالكها القدر الكافية من ااألفر 
 .ت العلمية يف اجملال احملاسيب وتطبيقاتو العمليةااخلرب 

 (المعلومات الشخصية) الجزء األول من االستبيان : تحليلاألولالمطلب 
 فيئات العينة: -1

 سة ادلستهدفة:ااجلدول التارل يوضح عينة الدر  
 (: يوضح فئات عينة الدراسة واختصاصها11-4الجدول رقم )

 
 : من إعداد الطالب.المصدر

 ستجابة أفراد العينة:ا -2
سة للوصول إذل النتائج ادلرغوبة سيتم وصف ربليلي للعينة راتوفَت خلفية علمية عن فئات عينة الد وبغرض

ت على أفرد العينة رايع االستماز د العينة، فقد مت تو اة أفر حييسية لرر ئإذل اخلصائص الر  رةاإلشا خاللوذلك من 
 التارل: جيل استجابة األفراد يف اجلدولتسحبيث مت 
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 استجابة أفراد العينة(:12-4م )قر  جدول

 
 : من إعداد الطالب.المصدر

 فعةتوىي نسبة مر % 79.17( أن نسبة االستجابة اإلمجالية قد بلغت 17-4نالحظ من خالل اجلدول )
لتجاىل  راادلعلومات نظ ل عملية احلصول علىق تعر يتومقبولة من الناحية العملية نظرا للصعوبات وادلعوقات ال

فقد  وإلشارةد العينة، راارل التحصيل العلمي والعملي ألفلت. حبيث نوضح يف اجلدول اوعك للموضاوزلدودية اإلدر 
اح ادلستمر على اإلجابة عن االستبيان من دون زبوف حللإل انظر % 100ادلصاحل  ضبلغت نسبة االستجابة يف بع

 من العوائق.  َتهأو غ
 التحصيل العلمي ألفراد العينة: -3

 د عينة الدراسة:امستوى التحصيل العلمي ألفر  ديثلاجلدول ادلوارل 
 د العينةرامي ألفعل(: يوضح التحصيل ال13-4لجدول رقم )ا

 
 : من إعداد الطالب.المصدر
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ا فما فوق ير شخص من أفرد العينة متحصلُت على شهادة البكالو  32اجلدول صلد أن حوارل  خاللمن و 
 ةد العينة لديهم القدر رايعد مؤشر ىام يدل على أن مجيع أف على شهادة علمية وىذا ُتحصلتم %84.2دبعٌت 

 على اإلجابة على األسئلة، وىذا من شأنو أن يعزز الثقة يف إجاباهتم ومن مث االعتماد عليها يف التحليل.
 

  تحليل نتائج االستبيان الجزء الثاني :المطلب الثاني
 :مؤسسةمدى تطابق نظام المعلومات المحاسبي نظريا مع ما هو مطبق فعال في نتائج فئة العينة حول  -1

 وكانت النتائج كما ىي موضحة يف اجلدول ادلوارل:
  مؤسسةمدى تطابق نظام المعلومات المحاسبي نظريا مع ما هو مطبق فعال في : (14-4الجدول )

 
 : من إعداد الطالب.المصدر

أساسا على ادلوافقة حبيث تعرب عن وعي العينة حول  كزةر ماإلجابات مت(: أن 14-4بُت نتائج اجلدول )ت
 من اإلجابات ادلوافقة حول% 65.79قريبا تادلبادئ األساسية لنظام ادلعلومات احملاسيب، إذ أن النسبة بلغت 

 طبيق نظام ادلعلومات احملاسيب يف ادلؤسسة.ت
 الثاني من االستبيان: المحور آراء العينة حول -2
 من االستبيان وكانت النتائج كالتارل: الثاينيبُت آراء العينة حول  التارلجلدول ا
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 الثاني من االستبيان المحور آراء العينة حول(: 15-4جدول رقم )
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على وعي تام بادلوضع زلل  ةسسادلؤ ( نالحظ أن فئات العينة ادلستهدفة يف 15-4من خالل اجلدول )
أجل  سة بعناية منمدرو الدراسة إذ أن أغلب اإلجابات كانت يف غاية الدقة، وبالتارل ديكن القول أن فئات العينة 

باإلضافة إذل  ازباذ القرارات احملاسيب يف ادلعلومات تطبيق نظام رثأ ربليل أساسا يف لتمثادل سةاالدر  ىدف ربقيق
 ك فئات العينة ألمهية ادلوضع وفعاليتو يف احلياة العملية.اجلدول تدل على إدر ذلك فإن ربليل نتائج ا

 
األوذل أن مصلحة احملاسبة  ورمن احمل سبيزهسة ادليدانية، فإن ما ديكن راء وفعاليتها يف الدانظرا لتعدد اآلر 

، ذلك نظر لتطبيق القرارات ازباذم ادلعلومات احملاسيب يف ية حقيقية حول أمهية نظااوادلتكونة من عناصر على در 
ذلك أن نسبة أفرد العينة الذين لديهم خربة يف رلال العمل  إذللحة ذلذا النظام بركل مستمر باإلضافة صىذه ادل

جيايب اوىذا يعد مؤشر جيد و % 76سنة قد بلغت  20بُت مخس سنوات إذل أكثر من  سبتداإلداري واحملاسيب 
ت العالية، شلا يؤكد مصداقية النتائج إذ أن النتائج تثبت أن ما امن ذوي اخلرب  سةامادام أن أغلبية أفرد عينة الدر 

 اإلجابات تعكس ذلك فعال.وع وأن ك جيد بادلوضرامن فئات العينة على إد% 75ب ر يقا
 تطبيق نظام المعلومات المحاسبي داخل المؤسسة:نتائج  -3
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 (: تطبيق نظام المعلومات المحاسبي داخل المؤسسة16-4الجدول رقم )
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ء تطبيق نظام ادلعلومات اسة النتائج ادلتحصل عليها جز را( والذي خيص بالد21-4م )قمن خالل اجلدول ر 

ب ر ت اخلاصة هبذا اجلدول إذ أن ما يقاااغلب فئات العينة أيدت حول ادلتغَت  ةادلؤسساحملاسيب اجلديد داخل 
( من اجلدول يدل على صلاح نظام 10َت )غت، فعلى سبيل ادلثال فان ادلتا% وافقت على أغلب ادلتغَت 82

اقعية، ر ادلالية ادلصدرة سنويا فكانت أغلب اإلجابات صادقة و يادلعلومات احملاسيب يعرب عن مصداقية التقار 
َت ما يؤكد صحة ادلعلومة، وبالتارل فمؤشر غمن أفرادىا على ىذا ادلت%  100اما سبمثال وافقت  رةمصلحة التجا

 .ةادلؤسسد العينة يعترب ناجح يف اإلثبات على تطبيق نظام ادلعلومات احملاسيب داخل راالفعالية ألف
 ت: ارامتها التخاذ القر ءومات المحاسبية التي يوفرها النظام ومدى ماللالمعنتائج  -4
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 تارامتها التخاذ القر ءومات المحاسبية التي يوفرها النظام ومدى ماللالمع :(17-4الجدول رقم )
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ادلعلومات احملاسبية اليت يوفرىا نظام ادلعلومات احملاسيب ( والذي يربز لنا دور 22-4نالحظ من اجلدول )
ن لنظام ادلعلومات احملاسيب الدور رئيسي يف عملية ازباذ أت، أهنا فعالة جدا ذلذه العملية و ار ايف عملية ازباذ القر 

 .للمؤسسةت الناجعة وبالتارل التسيَت اجليد ار االقر 
 

ات ادلالئمة ذاإلجابات  اللاذلادف من خ ورييد ادلطلق للدغلب عناصر العينة قد أبدت رأيها حول التأأف
كما يوضحو اجلدول. فبعض % 88إذل % 62وادلتوسطة بنسبة ما بُت  ةبصفة عامة دبا يف ذلك ادلالئمة الكبَت 
للمعلومات احملاسبية يف تأدية الوظائف الفعال  ما يربز دور(، وىذا %100ادلصاحل اإلدارية كان التأييد هبا مطلق )

 .يدةشت الر ار ااعد على ازباذ القر سارير مالية تتقكل شاإلدارية ادلتعددة من خالل ادلعلومات الصادر يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 (GL2Zالمركب الصناعي)دراسة ميدانية في مؤسسة سوناطراك                                         الرابعالفصل      
 

67 

 
 صل فصة الالخ

ادلالئمة من  قدر بأكرب ادلالية قاريرتال واردة يفلا حملاسبية وماتلادلع ادليدانية أن الدراسة ونستنتج من خالل
غبة يف لر ت، وذلك من خالل ربسُت جودة ادلعلومات احملاسبية ما يثبت اار اوالكفاءة لتلبية االحتياجات وازباذ القر 

 .استخدام نظام معلومات جيد وفعال
 

 ن لنظام ادلعلوماتإابقة ودلا ىو مطبق فعال يف ادلؤسسة، فسستو يف الفصول الاويف األخَت وكمقارنة دلا مت در 
مؤسسة احلديثة لل ياالسًتاتيجت فعلية لتطبيقو داخل ادلؤسسة وبكفاءة عالية خاصة وأن التسيَت ااحملاسيب مربر 

ت ار اابة وبالتارل التفاعل بُت ىذه العناصر للوصول إذل ازباذ القر قطلب الدقة يف التنظيم والتخطيط والتوجيو والر تي
صَت ناذبة عن تداخل تقنو فيو بعض النقائص والأسة ولو االدر اه فعال يف ادلؤسسة زلل نيدة، وىذا ما وجدشالر 

 .صادية ادلتعددةتادلهام بُت سلتلف الوظائف التنظيمية يف ادلؤسسة باإلضافة إذل األنرطة االق
 

سة ادليدانية أن تعزز احملاسبة بنظام معلومايت قد أدى فعال راقول ديكن أن صلزم من خالل الدكخالصة و 
وير ر، باإلضافة إذل تطات من قبل صناع القر ار ااجلودة يف ازباذ القر  اللاجليد للمؤسسة من خدوره يف التسيَت 

تصميم نظام متكامل للمعلومات احملاسبية واإلدارية يقع  رةنظام ادلعلومات احملاسيب يف ادلؤسسة من خالل ضرو 
بكل  األساسل بالدرجة ثواليت تتم ،يةبط والتكامل بُت كافة النظم الفرعاسيق والًت نعلى عاتقو ربقيق عالقات الت

نظام ادلعلومات و  لبرريةا دى من نظام معلومات ادلوار ر من: نظام ادلعلومات احملاسبية وباقي األنظمة ادلعلوماتية األخ
 التسويقي.
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 خاتمة عامة

 ادلؤسساتإن التطور االقتصادي السريع الذي يشهده العامل، أصبح ميثل عائق وهتديد كبري أمام 
على األسواق ادلؤسسات تاح فورة انر االقتصادية لنقص الشديد يف ادلوارد االقتصادية اليت تعترب أساس قيامها فض

ادلؤسسة مكانتها يتطلب عليها استخدام ض فر ادلنافسة، وحىت ت يعة وحدةر العادلية وما دتتاز هبا من حتوالت س
ارات مبنية على الكم ر تم عن طريق اختاذ قفاستخدامها يحاجياهتا وأىدافها، تفق مع توارد االقتصادية ططريق ادل

ادلعلومات عنصر أساسي يف دعم العمل اإلداري من  تعداذلائل من البيانات وادلعلومات، وعلى ىذا األساس 
ختطيط ورقاطة، فبقدر ما تتوفر عليو ىذه ادلعلومات من جودة ودقة ومشولية طقدر ما تزداد الرشادة يف اختاذ 

استعمال نظم معلومات زلاسبية تعمل على إدارة ادلعلومات ادلؤسسة فالتقدم العلمي سهل على  القرارات.
وإعدادىا وتوفريىا دلتخذي القرار، فهي تضم كل جوانب التعامل مع ادلعلومات سوءا عملية مجعها، حتليلها، 

. ادلؤسسةي ادلشاكل اليت دتر هبا جل احلصول طيها يف الوقت ادلناسب ذلك لتفادأختزينها، تنفيذىا أو تعديلها من 
طكل  ادلؤسسةمن خالل الدراسة اليت قمنا هبا حول ادلوضوع ميكننا القول أن نظم ادلعلومات احملاسبية ختدم إدارة 

فعالية إذا تتم تصميمها على أسس سليمة، طاعتبارىا تسعي لرطط النظم الفرعية ذلا مع النظم األخرى وىذا من 
وطالتايل رطط ىذه النظم  البيانات وادلعلومات احملاسبية طني تلك األنظمة طشكل دقيق،جل ضمان تدفق أ

جل حتقيقها من خالل ادلساندة يف عمليات اختاذ القرارات يف ادلستويات اإلدارية ألطراف أطاألىداف العامة من 
الوحدة تقدميها أو اإلفصاح عنها  ادلستعملة للمعلومات احملاسبية تعترب زلددا رئيسيا لطبيعة ادلعلومات اليت على

ن وجود نظم ادلعلومات احملاسبية تتوقفا إىل حد كبري على حتديد مسبق وطشكل دقيق الحتياجات سلتلف ذلك أل
ريين يف اختاذ س هتتم هبذه ادلعلومات. لذا فان نظم ادلعلومات احملاسبية دائمة احلر  على مساعدة ادليتاألطراف ال

 علومات ألغراض التخطيط والرقاطة. القرارات وتوفري ادل
 اليت توصلنا إليها، مع الرجوع وطعد التعرف مبختلف جوانب حول ىذا ادلوضوع ميكننا استخال  النتائج

  .قًتاحاتوذلك هبدف تأكيدىا أو نفيها مع اعطاء طعض اال عهاإىل الفرضيات اليت سبق وض
ادلؤسسة نظم ادلعلومات احملاسبية ادلتواجدة داخل  فإن فبعد دراستنا لفصل األول وحتليل الدراسة ادليدانية

الفرضية  كدنؤ  ،ا مت تشغيلها طفعاليةذتوفري البيانات وادلعلومات الالزمة يف الوقت ادلناسب دلتخذي القرار إط تقوم
ادلعاجلة  رضذلك طغومات احملاسبية لظم ادلعنادلادة األولية ل ثلر مالية دتتيار تقكل شة يف ثلن البيانات ادلتمألاألوىل، 
 ؛االسًتاتيجيةات ار ومات زلاسبية مالئمة لعملية اختاذ القر لكل معشا لتكون سلرجات يف ىوجتهيز 
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ة من الدعائم األساسية ادلسامهة يف حل  سإن نظام ادلعلومات احملاسيب يف ادلؤسف أما يف ما خيص الفرضية الثانية:
 .يدةشت الر ار ااختاذ القر  اللسواء ادلالية منها أو التنظيمية من خ هااكلشكل م
تأكد على أن جودة ادلعلومات احملاسبية كمعيار للمفاضلة طني البدائل ادلتاحة وادلقبولة الختيار البديل  

يف اآلخر  ادلناسب للمعاجلة احملاسبية كما تعتمد طشكل أساسي على كفاءة تصميم نظام ادلعلومات احملاسبية، حىت
تعرب جودة ادلخرجات على جودة ادلدخالت وصلاح نظام ادلعلومات احملاسيب الذي يساىم يف حل مشاكل ادلؤسسة 

 ؛من خالل اختاذ القرارات السليمة
من  GL2Zسوناطراك مركب مؤسسة ادلعلومات احملاسيب يف  تطبيقر يتطو  أما الفرضية الثالثة فهي تأكد على

أسس و مبادئ سليمة يسمح لو من توليد  ، منل للمعلومات احملاسبية واإلداريةمتكام صميم نظامت ةخالل ضرور 
ادلعلومات ذات مصداقية ومعربة عن الوضعية احلقيقية وادلالئمة الختاذ القرارات يف الوقت وادلكان ادلناسبني، 

سلتلف أنشطة ، و  ادلؤسسةوحتقيق عالقات التنسيق والًتاطط والتكامل طني كافة النظم الفرعية اليت تتواجد يف
 .الوحدة وتعكس الوضع احلايل ودعمها دلختلف وظائف اإلدارة

 
 النتائج المتوصل إليها من خالل الدراسة هي: 

مؤسسة يف م ادلعلومات احملاسبية يف توفري ادلعلومات احملاسبية اليت تشمل سلتلف أنشطة ايكمن دور وأمهية نظ -1
  الوضع احلايل ودعمها دلختلف وظائف اإلدارة.وتعكس  GL2Zسوناطراك مركب 

 اختاذ القرارات يعتمد طنسبة كبرية على البيانات وادلعلومات اليت توفرىا نظم ادلعلومات احملاسبية. -2
 تسمح نظم ادلعلومات احملاسبية طالتنبؤ طادلستقبل وذلك طرصد األحداث والفر  اليت حتدث يف البيئة. -3
نظم ادلعلومات احملاسبية تأخذ عدة أشكال فالتقارير اإلدارية منها ختدم على وجو اخلصو  اإلدارة،  سلرجات -4

 أما التقارير ادلالية فهي موجهة إىل األطراف اخلارجية.
مبجموعة من العوامل البيئية، االقتصادية، االجتماعية، السياسية،  تؤثر وتتأثرجودة ادلعلومات احملاسبية  -5

اليت تعمل يف  GL2Zسوناطراك مركب مؤسسة يف ة وحىت الثقافية واليت تعكس طبيعة أحداث وعمليات القانوني
 وف البيئية، طاإلضافة إىل رلموعة العوامل ادلتعلقة طادلعلومات احملاسبية.ر ظل تلك الظ

معلوماهتا  ضر ومعاجلة وع GL2Zسوناطراك مركب مؤسسة أمهية الثبات يف الطرق احملاسبية اليت تستخدمها  -6
أفضل ادلالئمة دلعلومات احملاسبية  ةصور طت ادلالية ادلتعاقبة شلا يساعد اًت فر ادلالية للعديد من الياحملاسبية يف التقار 

 ر.اوجودهتا إلصلاز عملية اختاذ القر 
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الية ألاها علومات احملاسبية يف التقارير ادلدلا رضاإلفصاح عن السياسات احملاسبية ادلتبعة يف إعداد وع ةضرور  -7
 ر ادلالية شلا ميكنو من التحقق منو.يساس كل رقم يف التقار أتوضح للقارئ مصدر و 

من متطلبات تصميم نظام ادلعلومات احملاسيب توفري عوامل ادلالئمة والثقة وادلصداقية يف ادلعلومات والبيانات  -8
 عملية اختاذ القرار ويف الوقت ادلناسب.اليت مت جتميعها طغرض معاجلتها واحلصول على سلرجات مالئمة إلدتام 

للتقارير ادلالية واستخدام كافة الوسائل  GL2Zسوناطراك مركب مؤسسة االستمرارية يف حتديد حاجة -9
ر اعتمادا على اجلودة والفعالية يف القبول العام لدى ادلؤسسة يف استخدام نظام ااحملاسبية يف إصلاح عملية اختاذ القر 

 احملاسيب.ادلعلومات 
على مجيع اجملاالت ادلهنية طشكل عام وعلى مهنيت احملاسبة  ثرتجدا أ ورةقنية متطتأن التجار اإللكًتونية ك -11
سوناطراك مركب مؤسسة طوير الوسائل واإلمكانات ادلستخدمة يف تطصفة خاصة، وطالتايل السعي إىل  ةواإلدار 

GL2Z  حتقيق األىداف األساسية. ضطغر 
 
 

 ت:االقتراحا
يف جودة التقارير ادلالية سواء   ادلستخدمني  من تالعبات ر احل GL2Zسوناطراك مركب مؤسسة على  -1

كانت ىذه التالعبات مقصودة أو من جتاىل مستخدمني ادلصاحل احملاسبية يف جتميع وتبويب ادلعلومات ادلدخلة 
 ض معاجلتها.ر للنظام طغ

حيث ال ميكن حتقيقو إال من  ةثوقيو وادل كل من األمان ريفو ت GL2Zسوناطراك مركب مؤسسة جيب على  -2
اء وتطوير نظام رطط طني النظام ادلعلومايت احملاسيب للمؤسسة وموقعها االلكًتوين طصفة خاصة وسائل شإن خالل

 االتصال والتواصل مع احمليط اخلارجي طصفة عامة.
التدقيق عليها من جهة خارجية مؤىلة  مويتتقنية وزلاسبية تعتمدىا ادلؤسسة  تجراءاإو ضبط سياسات  -3

 زلاسبيا وتكنولوجيا حىت ال يكون ىناك اضلياز.
كل جيعل اإلدلام شإعادة ىيكلة نظم التعليم والتدرب على مجيع ادلستويات مهنيت احملاسبة والتدقيق ط ورةضر  -4

كل شاإللكًتونية ط ةوطالتجار كل عام شطتقنيات تكنولوجيا ادلعلومات احملاسبية طغرض جتديد النظام احملاسيب ط
 م.زىيتهم لتحفيترقولة ادلهنة و اخا  يعمل على منح ادلستخدمني األساسيني لشهادات علمية وعملية ومز 
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يري وادارة تسال ت احلادثة يف رلالطوراكل يتالءم مع التشإعادة النظر يف معايري احملاسبة وصياغتها طورة ضر  -5
 ة.ونيًت اإللك رةاالعمال وطيئة التجا

ة نظام ادلعلومات احملاسيب طشكل يتماشى قية طًت صح تكوين مصلحة زلاسبية تكنولوجية متخصا اقًت  -6
 كل عام.شت التكنولوجية طراطو توال
كل شادلعاجلة طو نظام ادلعلومات احملاسبية طغرض اعادة ادخاذلا  تورة مالئمة التقارير ادلالية الستخداماضر  -7

 ت الرشيدة.رارايف الوظائف ادلوكلة ذلا وطالتايل اختاذ الق GL2Zسوناطراك مركب مؤسسة يتالءم ومتطلبات 
 

 أفاق البحث:
وعلى الرغم من ىذا البحث مل ضلط طكل اجلوانب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع ومل ضلاول إعطاء حلول للمشاكل 
اليت ترتبط طو، إال أن قيمتو تكمن يف كونو حلقة من سلسلة األحباث اليت تتناول اإلشارة إىل أمهية نظم ادلعلومات 

نستكمل ىذه السلسلة طأحباث أخرى ميكن أن تربز  نأاحملاسبية مبا خيدم أىداف ادلؤسسات اجلزائرية لذا يبقى 
 أطعاد أخرى الزمة لتسيري ادلؤسسة اجلزائرية وادلرتبطة منها طضعف أداء نظم ادلعلومات احملاسبية.

 :كتايل  ويف النهاية نلف النظر إىل طعض النقاط اجلديرة طالدراسة وىي
 .االداريةدور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف اختاذ القرارات  -1
 أثر تكنولوجيا على نظام ادلعلومات احملاسيب.  -2
 .دور نظم ادلعلومات االدارية يف اختاذ القرارات -3
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 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 التجارية والعلوم والتسيير االقتصادية العلوم كلية

 -مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس 

  المالية والمحاسبية العلوم م قس

 تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير : تخصص

 

 استبيان

 ومراقبة حماسيب تدقيق  ختصص واحملاسبية املالية العلوم يف املاسرت شهادة لنيل التخرج مذكرة إعداد إطار يف

 للتعرف االستبيان هذا اجناز مت " ،درور نظام المعلومات المحاسبي في اتخاذ القراراتحتت عنوان "  التسيري

 يف عليها واالعتماد املعلومات تلك كفاية ومدى، اوفاعلياهت قرارات ترشيد يف احملاسبية املعلومات نظام دور على

 .القرارات اختاذ

 الدراسة، أهداف حتقيق يف كبرية أمهية ميثل رأيكم أن حيث الدراسة، هذه يف للمشاركة اختياركم مت وقد

 إال تستخدم لن و تامة بسرية ستعامل هناستقدمو  اليت املعلومات أن علما، التالية الفقرات على اإلجابة فالرجاء

 .فقط العلمي البحث لإلغراض
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 .......................................................... : بكالوريا
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 أسئلة االستبيان :الجزء الثاني

 مؤسسة؟مدى تطابق نظام املعلومات احملاسيب نظريا مع ما هو مطبق فعال يف  ما األول: السؤال -1
 

 أوافق دتاما                                       أوافق                          غري موافق     

 ال أوافق                                         ال أوافق دتاما           



 

  نظام المعلومات المحاسبي؟ حولالسؤال الثاني: ماهو رأيك  2-

 ال أوافق تماما ال أوافق غير متأكد أوافق أوافق تماما المتغيرات الرقم

1 
قليدي عائق تنظام املعلومات احملاسيب ال

 لسري احلسن للمؤسسةا أمام

 
    

2 
سالح  اإللكًتويننظام املعلومات احملاسيب 

 ذو حدين داخل املؤسسة

     

3 

نظام املعلومات احملاسيب يتكون من عدة 
مرتبطة ببعضها البعض لتأدية عناصر 

 وظيفة معينة

     

4 

يعد نظام املعلومات احملاسيب املصدر 
األساسي لتزويد اإلدارة باملعلومات 
 املناسبة لعملية اختاذ القرار اإلداري

     



 

 

4 
 مدخالت نظام املعلومات احملاسيب عبارة
عن معطيات يتم إدخاهلا للنظام بغرض 

 معاجلتها

     

5 
املعاجلة عبارة عن مجع العمليات اليت 
جترى على املدخالت بغرض إعدادها 

 للمرحلة املوالية

     

6 
املخرجات عبارة عن النتائج واملعلومات 

الصادرة من النظام بعد أن ينهي 
 املعاجلات املناسبة

     

7 
أن املعلومات احملاسبية اليت يوفرها النظام 
هلا قيمة تنبؤية تزيد من كفاءة وفعالية 

 القرار اختاذ

     

8 

غالبا ما يؤدي تقرير مدقق احلسابات 
الداخلي دور هاما يف زيادة الثقة 

للمعلومات احملاسبية ضمن خمرجات 
 النظام احملاسيب
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 ال أوافق تماما ال أوافق غير متأكد أوافق أوافق تماما المتغيرات الرقم

01 

ية تع ر عن قررت متعلقة اجتلقررت اإلسًت 
بتحقيق األهداف والسياسات طويلة 

 األجل

 
    

00 
نظهر نتائج تطبيق نظام املعلومات 

 احملاسيب يف خمرجاته حتقيق

     

01 
على  أهداف نظام املعلومات احملاسيب حىت

 حساب أهداف املؤسسة ككل خمرجات

     

02 
نظام املعلومات احملاسيب نتمل أساسا يف 

 التقارير املالية املصدر من قبل النظام

     



 

 

 

 

 

 

 

  

03 

مصداقية التقارير املالية تع ر عن جناح 
 .نظام املعلومات احملاسيب داخل املؤسسة

 

     

04 
من مبادئ احملاسبة  مبدآنجعة الرقابة واملر ا

نظام املعلومات  ذتنفيعملية  امدتإل
 .احملاسيب

 
    

05 

غالبا ما يؤدي توفري خاصية القابلية 
نة للمعلومات احملاسبية املقدمة يف ر للمقا

ادة كفاءهتا وفعاليتها زي إىلر املالية يار تقال
 .تار االقر  ذيف اختا

     



؟تاراالتخاذ القر  والءمتهاومات المحاسبية التي يوفرها النظام ومدى لالمعماهي  السؤال الرابع: -3

 المتغيرات الرقم
 مالئمة بدرجة
 كبيرة جدا

 مالئمة بدرجة
 كبيرة

 مالئمة بدرجة
 متوسطة

 مالئمة بدرجة
 غير مالئمة ضعيفة

0 
 تقرير املركز املايل )امليزانية(

 

 
    

 تقرير الدخل 1

     

 حقوق امللكيةتقرير  2

     

 املالية التدفقاتتقرير  3

     



  

4 
 اباتسمدقق احلتقرير 

 

     

5 
 جملس اإلدارةتقرير 

 

 
    

6 
 اليةر امليار تققة للفاملر  اإليضاحات

 

     

7 
 الدورية التقارير

 

     

8 
ارير تقاملعلومات الواردة يف ال الئمتهل 

سنويا يف تلبية احتياجات  رةالية املنوو امل
 ؟ترااالقر  الختاذاملستخدمني 

     



 



 :الملخص

 االطالعم املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات، وذلك من خالل انظ دورهدف هذا البحث إىل دراسة ي
حملاسبية مت اختيار خصائص املعلومات او  ،م املعلومات احملاسبية، وبيان طبيعة عالقتها باختاذ القراراتاومراجعة نظ

 واملوثوقية كأساس لقياس قدرة النظام على ضمان خمرجات ذات جودة.  واملتمثلة يف: املالئمة

م املعلومات احملاسبية على ضمان تدفق مستمر للبيانات على كافة املستويات دليال اكما مت اعتبار قدرة نظ
 .لقدرته على التأثري املباشر على عملية اختاذ القرار

 املنهج باستخدام ناموق ،الدراسة هلذا تصميمها مت استبانة إعـداد على اعتمد فقد العملي اإلطار أما
 .الدراسة فرضيات واختبار الالزمة اإلحصائية التحليالت إجـراءمن أجل  التحليلـي الوصـفي

 .، تدفق للبياناتاحملاسبيةنظم املعلومات احملاسبية، اختاذ القرار، خصائص املعلومات  :الكلمات المفتاحية

  

Résumé: 

L’objectif de cette recherche est d’étudier le rôle du système d’information 

comptable sur la prise de décision. Afin d’atteindre cette objectif, nous avons 

commencé par la présentation conceptuelle des concepts fondamentaux afin de 

savoir ce que représente le système d’information comptable et comprendre les 

principaux variables permettant d’expliquer son rôle en tant que système support 

de la prise de décision. Plusieurs caractéristiques de l’information comptable 

sont identifiées pour expliquer ce rôle : pertinence et fiabilité.  

La capacité du système à assurer un flux constant de données afin de mieux 

répondre aux besoins des différents niveaux organisationnels est également 

considérée comme un déterminant essentiel de son impact sur le processus 

décisionnel. 

En ce qui concerne le cadre pratique, a été adopté sur la préparation  d’un 

questionner conçu pour ce sujet de l’étude. Nous avons utilisé la méthode 

d'analyse descriptive afin d’effectuer  les analyses  statistiques nécessaires  et 

testé les hypothèses de l'étude. 

Mots clés : Systèmes d’information comptable, Prise de décision, Qualités 

caractéristiques de l'information comptable, Flux de données. 

  


