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اء  اإلهـــــــــــــــــــــــ
 من كانا إل

ه في وجود في سبباً  ً ..الحياة ه  وال 

يمي  الك

هما في هللا وأطال هللا حفظهما ًعم

تي ج املحبة و الحنا مز األعل إل مثالي ًوج

هما ًأطال هللا عم

يمة ًإل سن في الحياة أختي الغالية فتيحة و عائلتها الك

اق.إل  ،عب الحق،عب ال  إخوتي:عم

ا العمل:األستا كمال بن يمينة،عب القاد صوبيحي، ًإل من دعمني إلنجا ه

اجي  ًأسماء لع

قاء  ًإل كل العائلة الكبيرة ،و األص

ه قلبي ك ًإل كل من غفل عنه قلمي و 

ا ة عملي ه ًإليك كلك أه ثم

ة                                                                                    فاطيمة الزه



 

 كلمة شكــــر

ل هللا بالشك  جه  صبر لنجا هذا البحث فلله الشك الاراة    الإمنحن ل من أت

 أ ال   أخيرا ؛

لإ  الشك ص ارإ األستا ل م كت  قبل الذ ،بن يمينة كمال :ال

اف إ  بذل البحث، هذا سير عل الش ه قصاار إيصل أ أجل من جه

، هذه ل حل جيهاته علي يبخل  ل امل إ؛ منهجيته  خبرته بت

ني الذين املناقش لجن أعضا األساتذ  الساة  أشك ا منح ً  جز

ا  الثمي  قته من اضع، العمل هذا لق إ أ مل الذ املت  ق أك

ه في  فقت إ؛نجا

سس املطاحن الكبر للظه  ل عمال م م بالشك  عل ارأسه السي  كما أتق

ا هذا البحث ما لث مه لنا من معل س  ملا ق  ؛مه م

ني من كل أشك إ من ساع يب   العمل هذا نجا في بعي أ  ق

اضع، لإ املت ص إ.اللحظ هذه ل به  ال

فاطيم                                                                                                

            الزه 
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م ع                  ـــــــــــــــــمق امـــــــــ م  أ    :مق  عام

جي  ل ج عالي من املنط العلم  التط التكن لي ظل عص يتميڈ ب اف  د ي دياد ج جام ي مستم ا  أ

سسا االقتصادي ادها، امل د بالتالي مشكالتها، تعق عملياتها، تشاب أع افها، تع د ياد أه  املشتغلي ع

سائل  معها  املتعاملي فيها ها، باستعما جمل من ال اف الت تسط سسا عل تحقي األه ه امل دا ه تعمل 

اخلي   امل ال ي الس عبڇ السيط عل الع ياد حصتها  اجه املنافسي   ل مل ي محا ا التخطيطي  األد

جي الت افها باستعما نفس الخا ي تحقي أه سس  . بما أن ال يمكن أ نتص نجا امل سس  تحي بامل

سس االقتصادي ق اختلف مما انج عن اختالف  ل أل غايا امل يم   ا التسييڇي الق األسالي  األد

سس  املهام  األعبا امللقا عل عاتقها،ل ه امل اف مع ال ال تلعب ه ا يفتڇ تبن أسالي تسييڇ تت ه

اني  اآلليا الت تحك النظام  تسييڇه .  الق

ا كفا ما املحاسبي  سسا لنظ املعل ه امل ام ه افها، ،لعل استخ ن أ يحق لها أه  فعالي من ش

ما فنظام ا املحاسب يعتبڇ املعل ا  اإلدا عمل من مهما ج عي خططها ي علي تعتم أساسيا مص  قاب  ،ت

ما نظ أ  عملياتها كما فيڇ  نتا ل فته املحاسبي املعل ما ت ما أه من تعتبڇ الت املحاسبي املعل   املعل

ا تك ظائ ، املهام مختل ألدا عنها االستغنا يمكن ال الت امل اف تحقي  ال جيا ث ظل ففي األه ل  تكن

ما ما أصبح املعل اعها املعل ن ما فيها بما ب د أه من املحاسبي املعل ا سس م  عناص من عنص  ،امل

سستحق ي أساس  د  لها اإلنتا  .ي تسييڇ فعا للم

 

 شكالي املوضوع: -1

  سس االقتصادي يكمنفيما ي تسييڇ امل ما املحاسب   ؟ د نظام املعل

ا ا الس : تح ه عي ، تن األسئل الف ئيس  ال  املح 

  ما املحاسب م نظام املعل  ؟ ما هي الخصائ املميڈ ل ما مفه

 سس االقتصادي استجاب م ما ما نظام لتطبي امل سس تسييڇ ي املحاسب املعل  ؟ امل

  سس ي م ثيڇ عل عملي التسييڇ  ما املحاسب الت  ؟املطاحن الكبڇ للظه هل يمكن لنظام املعل

2- : راس  فرضيا ال

: ضيا التالي ضع الف ح ت  ال املط ً عل التسا  بنا

 : ي الفرضي األول ل تق ما ألن يت ن لنظام املعل عي املك ما املحاسب أح أه األنظم الف يعتبڇ نظام املعل

اقي عالي تمكن  ا مص ما  ع من املعل .مجم ظيفتها التسييڇي سس من أدا   امل

ا عل تحقي الثاني :الفرضي  قاب  اتخا الق ظيف التخطي ال ما املحاسب كل من  ال يساع نظام املعل

ليها  ص  اد ال اف امل  .األه



                                                                                                                  
م ع                  ـــــــــــــــــمق امـــــــــ : ب    ما نظام يساع الفرضي الثالث سس املطاحن الكبڇ  املحاسب املعل ي م  تحقي ي للظهظيف التسييڇ 

افها ع خال من أه ما من مجم  .األسالي املق

3- : راس اف ال  أه

ا البح فيما يلي: ليها من خال ه ص  اف الت يمكن ال  يمكن تلخي األه

  د املفاهي املتعلق طا نظ يح ي  ما املحاسبي تق سسبنظ املعل ا تسييڇ امل  ؛ ك

  سس االقتصادي ما املحاسبي عل تسييڇ امل ام أنظم املعل  ؛تقيي أث عملي استخ

 دقيق ح  ا ي نظ  ما املحاسبي ح  للقا  تق  ؛ال الكبيڇ ألنظم املعل

  ما املحاسبظها أهمي سس ي  نظام املعل ي م  . ستغانبمللظه املطاحن الكبڇ عملي التسييڇ 

4- : راس  أهمي ال

ي  اس  ضيحتكمن أهمي ال ما ت فيڇ  املحاسبي د نظام املعل ي ت ه أدا فعال  ، باعتبا سس االقتصادي ي امل

دقيق لها، فه يشجع  ما كافي  سسمعل ائ عن  دا امل البح ال الط التسييڇي عل تحمل املخاط 

ي  الج

داد أهمي ه اس ت ا املحاسب منبتڈاي االهتمام ه ال طا ف  ما بنظ عام ط  بظه  خاص املحاسبي املعل

جيا انتشا تقنيا ل ، تكن ما ي ي ساهم الت املعل يع تح فيڇ تس م ت امها يسمح بشكل املعل  .بفعالي باستخ

 دوافع اختيار موضوع البحث: و  أسباب -5

ل     أخ هنا ع أسباب أد بنا  اضيع، فمنها أسباب شخصي  ع د غيڇه من امل ض اختيا معالج امل

: عي ض  م

: –أ   األسباب الشخصي

 من بي األسباب الت جعلتنا نهت ب هي:

  ه طبيع مجا التخص ال لي  اقب التسييڇ أنتم  قي املحاسب  م اس الت ا ، باعتبا د ه

ه ع من أه محا ض  ؛امل

 غب اتيال ع  امليل الشخص  ملعالج   ال ض اس امل ما جان اح  ي يشمل د املحاسبي  املعل

سس االقتصادي ي تسييڇ امل خ ال يتمثل  ما ، جان   .كنظام للمعل

: -ب  األسباب املوضوعي

ع: ض  من بي األسباب الت جعلتنا نهت بامل

 م أهمي ما نظام ينتجها الت املعل سس داخل املحاسب املعل ائ التقيي ض امل ا املتبع  ال ا لإلج

ل جان تفاد  اكتشاف أ شكل من أشكا الغش؛ ث فيها  ما م  للحص عل معل

 ل تق ،محا ع البح ض ان املتعلق بم اس ملم ببع الج اسا العلمي   ي د ي ال ل با ضافتها 

؛باملكتب   الجامعي



                                                                                                                  
م ع                  ـــــــــــــــــمق امـــــــــ ما   ج    مكاني تبسي نظام املعل جي األبحا نح  ل ض ت ع  سس ت ي للم متطلبا التسييڇ الج

ي ؛ ائ سس االقتصادي الج ي امل  املحاسب 

  سقا الجان النظ عل ل  سس محا ؛املطاحن الكبڇ للظهم اقع الفعلي ل ظها ال بالتالي   ، 

 همي امل اد املنافسالشع ب اشت ائ  ها الس الج ال الت يشه ي ظل التح ع خاص   .ض

6- : راس ود ال  ح

ع ض ا ألهمي امل :  نظ اس جانبي ي د ننا سنقتص  ، ف ج البح  اتساع 

 : ظيف سنلقي الض عل أه  جانب نظر ما املحاسب  املفاهي األساسي  الت تخ كل من نظام املعل

سس م أه عنصالت تعتبڇ التسييڇ   االقتصادي .ث عل نشا امل

اقع جانب تطبيقي: ما املحاسب تسلي الض عل  سس ي  نظام املعل  ،ستغانللظه بماملطاحن الكبڇ م

ا  ه ب ي تسييڇ ه ي القطاع االقتصادأهميت  سسا الفاعل  سس بما أنها من امل  . امل

7- : راس  صعوب ال

ا العمل فيما يلي: اجهناها إلنجا ه با الت   تتلخ أه الصع

 قتا كبيڇا ا  ع مما كلفنا جه ض ا الصل بامل اجع املتخصص  ب الحص عل امل  ؛صع

    خاص أ  ، اني اس املي سس للقيام بال يجاد م ب  ف استيعاب  صع ل به ع تتطل  ض طبيع امل

ي ائ سس االقتصادي الج اقع امل مطابقتها مع  ي بشكل أحسن  ف النظ  ؛املعا

  لي مس ظفي  ب م م تجا سسع . امل اس ي إلتمام ال ما الض ي املعل  خاص فيما يتعل بتق

8- : راسا السابق  ال

ي بع الجامعا       الي من خال عمليا البح الت قمنا بها  ي  عل مست ال ل عل شبك االنتڇن  ك  ،

اسا السابق الت أشا  نا بع ال ج  ، ما ، بغ جمع املعل اقع املخصص للبح األكاديمي عبڇ العال امل

ل بع أ :ليها بحثنا أ تنا ك اسا ن ه ال من بي ه  ، ائ  ج

:"سفيا بوفروعدراس لـ" سس االقتصادي ، بعنوا ك  ،نظام املعلوما املحاسبي و دوره في تسيير امل م

م التسييڇ،جامع منت ي عل ل بيا أهمي نظام  .2012قسنطين  -لنيل شهاد املاجستيڇ  اس  ف ال حي ه

ي ما املحاسب  سس املعل ظيف التسييڇي للم ل  بع تحليل نتائ االستبيا .أدا ال اس  ه ال صل ه  ت

 النتائ التالي :

ي شكل ي املتمثل البيانا  - لي املاد تمثل تقا ما لنظام األ  تجهيڈها بغ معالجتها ال املحاسبي املعل

جا لتك  ما شكل ي مخ . التخا مالئم محاسبي معل ا االستڇاتيجي ا  الق

اد ي املتبع املحاسبي السياسا عن اإلفصا ض  - ما ع ع ي املالي ي املحاسبي املعل   التقا



                                                                                                                  
م ع                  ـــــــــــــــــمق امـــــــــ سسا قيام همي أ - د    ي امل ما نش املستم بالتح سس مستقبلي خط محاسبي معل  عل بما يفي للم

اعا اإلستڇاتيجي خططها تقيي التنب ضع مع م سس التنافس  ال  .للم

".بعنوا سس االقتصادي: دراس لـ "عجيل حنا ك فعالي نظام املعلوما املحاسبي في األداء املالي للم ،م

با م التسييڇ،جامع قاص م ي عل ل2011قل -لنيل شهاد املاجستيڇ  ل محا اس  ه ال ف ه ي . ه  تق

د نظ  طا ف  يح ما بنظام املتعلق املفاهي مختل يع ا  املحاسبي املعل ا املالي األدا ك ش  ، تقييم م

ك ه ي م اس ه ب عل ال ين بي ال ما نظام– املتغيڇين ه  عل ل لإلجاب -املالي األدا  املحاسبي املعل

ئيسي اإلشكالي ما مساهم م ما ح  تمح الت  للبح ال سس املالي األدا تحسي ي املحاسبي املعل  للم

ل الباحث فق التطبيقي يخ الجان فيما أما ؟ االقتصادي سس عل السابق املفاهي مختل سقا حا  م

:   ALFAPIPE  األنابي ل النتائ التالي اس  صل ال ق ت داي   بغ

جا كفا     -   ما نظام مخ خال كفا عل تعتم املحاسبي املعل . عمليا  امل  املعالج

جا  - ما نظام مخ خال تمثل املحاسبي املعل ه تعمل حي املالي لإلدا م يبها  عل األخيڇ ه يلها تب  تح

ا من جمل ل ش حيح  املالي األدا لتقيي املالي امل .  االختالال مختل ت افا  االنح

سس ضعي عن ص يعطي املالي األدا تقيي  - ها  امل ك ي هنا  املالي م ا من الع ش  املالي للتقيي امل

. بط  تصنيفها يمكن  مختلف

سس من حت - ا من جمل عل االعتماد من الب فعا بشكل أدائها تقيي تتمكن امل ش  ب االعتماد املالي امل

ش عل . م  اح

ائ  - ما مص أه تعتبڇ املالي الق سس املالي األدا لتقيي للمعل . ل باإلضاف للم ما أخ  معل

ما  - ا اتخا  املالي األدا تقيي ي تساه املحاسبي املعل ا  .املالي األدا تحسي بغي الق

ك لنيل شهاد املعلوما املحاسبي في اتخا القراردور نظ دراس لـ "هروال محم أنور"تحت عنوا : ،م

،جامع محم خيض  م املالي  املحاسب ي العل ،–املاستڇ  ل لحل اإلشكالي  كان  ، ق2015بسك اس محا ال

ما نظام د  ما "التالي  ا اتخا ي املحاسبي املعل ا ال ،"الق ب ل  اس  ف ال تلعب  ال امله الفعا ه

ما املحاسبي فيڇ ي نظ املعل ما ت لي املسيڇين مختل تساع الت البيانا املعل ا اتخا عل املس ا  الق

شي ي للحفا املناسب ال ا : عل استم ل النتائ التالي اس  صل ال سس  ق ت  امل

ي عن - ما نظام ط ص  قص ناالبيا معالج يمكننا املعل ما ال ال  . املعل

ما نظام - ظائ ي العمل سيڇ حسن عل يساع حي مه املنظم ي املطب املحاسب املعل  مختل ل

يا ي املست  اإلدا

ما نظام يعمل - ما نتا عل املحاسب املعل م املعل ا التخا لال ا شي الق  .ال



                                                                                                                  
م ع                  ـــــــــــــــــمق امـــــــــ ما نظام تصمي  - ه    لي من ل يسمح سليم مباد أسا عل املحاسب املعل ما ت اقي معل  ا مص

ضعي عن معبڇ ا التخا املالئم الحقيقي ال ا ق ي الق  . املناس ال

 املنهج املتبع: -9 

     ، انب ه ج ، قص اإلحاط ب ع ال نعالج ض ده طبيع امل ا    املنه املتبع تح ي ه ل سنعتم  ل

صفيالبح  ال يتميڈ بجمع   التحليلي فيما يخ الجانبي النظ   عل املنه ال  ، اس ه ال التطبيقي له

ما املختلف  تحليل نتائجها.  املعل

 

10- : راس  منهجي ال

شكالي البح لإلجاب      ،  عن  ضيا يضا أهميتها، اقتض   اختبا الف اس  اف ال ل تحقي أه ص  ال

ي  ع  ض ، ثالالض تنا امل  فصل تطبيقي:  نظ منها  ثنافص

ا  في الفصل األول:      ي  الفصلخصصنا ه ما املحاسب من تعا ي لنظام املعل ل كل ما يتعل باملفاهي النظ

نا  اف  أهمي خصائ  مك   أه

يضا  وفي الفصل الثاني:      لي  سس  التسييڇ محا ي امل ا الفصل فق خصصناه لكل ما يتعل بتع أما ه

ي  ه املفاهي  ا ملا تلعب ه ا نظ قاب  اتخا الق ي كل من عملي التخطي  ال ما املحاسب  د نظام املعل

. سس  تسييڇ امل

سس املطاحن الكبڇ للظه  الفصل الثالث: أما     اس حال م فيما يتعل بالفصل الثال فق كا ك

ما بمستغان  اس نظام املعل ل د ،باإلضاف  ،تحليل الهيكل التنظيم ي  النش ل التع  ق ت التط 

ل  ال  ص سس  ي امل ثيڇ نظام املعل املحاسب  نظام التسييڇ املتبعي  ف م ت  ما املحاسب عل تسييڇها.مع
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:  تمهي

م من املحاسب تع ما نظ ق فژها الت املعل ، ع ما ملا املنظما ف ي كبيڇ همي من املحاسبي للمعل  عل التع

اقع ي املالي االقتصاد ال  تح
ما تلع ) بها املحيط البيئ )مع املالي املنظم عالقا للمنظم اً   املحاسبي املعل

ا مهما ًعام. بشكل املنظما األعما منظما دا ي د

د سباب ه   من ها املحاسب ج فيڇ ي يتمثل املستم تط ما ت ا التخا املناسب املعل ا ا إلدا الق  س

اف  املنظم جي لألط ه املعني الخا ما به  .املعل

ما املنتج األنظم ه ح املحاسب النظام يع شي ي تسه الت املحاسبي للمعل ا مسان ت ا  الق

ث الت االقتصادي د عل ت ا اتها املجتمعا م ًفاهي املجتمع . عل بالتالي ث

ل ثال مباح ا الفصل  ضيح من خال تقسيمنا له ا ما سنحا ت ًهي كاآلتي :  ه

ل : ما املبحث األ ً؛مفاهي عام ح نظام املعل

ما املحاسب املبحث الثاني ً؛: مفاهي عام ح نظام املعل

اف املبحث الثالث ه هميت   ما املحاسب  ا تصمي نظام املعل  .:خط

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ما ل نظام املعل ل: مفاهي عام ح  املبحث األ

غ  دعل ال ج ج قبل  ال  من  النظ ق  ي مجاال العل ل يكن  م  ا املفه ام ه ال  استخ اإلنسا 

ي 1939 من ي العل الح ا هاما  م النظ د ما ًفأصبح يلع مفه ق شغل خاص فيما يسم بنظ املعل

ه بـي عـلما اإًل ل تفكيڇ ثـ ب نظ  دا بصفـ خاص ، حيالعلما  املختصي بصف عام  انعكس  سـل يعـتبڇ 

ساسي  فعال للتغل عل بع املشاكل  دا  ما بالنسب له  . املعل اجهه ًالصعاب الت ت

ل النظام  ميا ح ل :عم ،املطل األ م،البيانا ااملعل  

ل ج علينا التط بصف خاص  ما  م الشامل لنظ املعل ل املفه بع املفاهي األساسي  قبل التط 

م : للمعل  للنظام 

ي النظام : .1   تع

ق ي العمل صبح لق يا  املتط العلمي األسالي علي كبيڇ بشكل يعتم الحالي ال ، النظ يث ل الح  فإ ل

ح سياسا  نظ خال من يسيڇ العمل ي يمكن  ، ا ن : بشكل النظام تع  عام عل 

ع ه النظام" ا  العناص من مجم  ي معين عمل ليا عالقا تحكمها البع بعضها مع تتكامل الت األج

د نطا ف تحقي بقص مح 1معي ه

."ً

ف  ع":بأن Jacques Lesourneكما يع تبط عناص مجم ع بعضها مع م ً"2من العالقا بمجم

ف  ظيف  Jean Gerbierيع م ب اح تق ح  اخل  املتفاعل فيما بينها لتشكل  ع من العناص املت بأن "مجم

ً"3معين 

اًل يف  ي السابق يمكن الق  النظام ال يمكن تع ا اشتمل عل العناص التالي من خال التعا  :ً

-  ً ع من النظام يتك ا من مجم  .األج

-  ً ه بي يك ا ه اخل  متبادل عالقا األج  .البع عل بعضها معتم  مت

ف تحقي سبيل ي معا تعمل انه-  .مشًڇ ه

                                                           

1
ما حام علي، "  د املعل "ث ج ي سسا االقتصادي الجزائ ا في امل ك لنيل املحاسبي عل صنع الق م ، م ي عل شهاد املاجستيڇ 

 .  65،ص 2011،جامع محم خيض ،بسك ،التسييڇ
ي 2 يسماعيل مناص ا اإلدا ا تخا الق فع من فعالي  ي في ال ما اإلدا دا األعما  ،"د نظام املعل ي  ك لنيل شهاد املاجستيڇ  "،م

ضياف ،املسيل ، ً 43،ص 2004،جامع محم ب
ه،ص  ك جع سب  ،م ي 43سماعيل مناص 3
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عي  يع  ع من األنظم الف شمل،حي  النظام يتك من مجم كبڇ   عيا ضمن نظام  نظام نظاما ف

ً يل  ي التم عي املتمثل  ع من األنظم الف اد  غيڇها،  هي تسع  فاملنظم تشمل مجم ي  األف اإلنتا  التس

عاي   عي مثل نظام البيع  ال يقي يحت عل نظ ف ،كما  النظام التس ف معي بص مشًڇك لتحقي ه

لخ. ًالتغلي  الشحن  التسعيڇ...

ب لعل ً الجس"ه لإلنسا األنظم ق ه ،"البش ً ال من األساسي بعناص م ا العصبي ال نظام يال  ك

، التنفسي األنظم ، عل بعضها معتم مًڇابط متكامل عالقا تجمعها الت الهضمي  فبه بكفا تعمل بع

ظائف الجس دا الحيا حف ً.املختلف ل

ل ل االقتصاد للنسي النظ يمكن ك ، نظام ن عل لل ل ً ك ا ع من يتك  الصناعي املنش ي ممثل ج

ي مي األجه املختلف الهيئا التجا ، الحك ل ي بينها فيما تفاعل هنا املسژهلكي  النتائ لتحقي محا

قع ً.املت

ً

ي  .2 ما :تع  البيانا  املعل

ح      ا م تمييڈ  مي حي  هنا ع ام الي ي االستخ ما من املفاهي املثيڇ للج  م البيانا  املعل يع مفه

ج علينا  ،  من هنا  مي ين املفه ال بي ه ص ما  ي فيما يخ كل من البيانا  املعل ه التعا ل  التط 

. مي يجاد الف بي املفه  ل 

 :البيانا . 1 .2

ي البيانا كما يلي   : 1يمكن تع

قام "الحقائ ائ األ ا الكلما الخ ، تعبڇ عن الت اإلشا جمژها يمكن الت فك   اإلنسا قبل من معالجژها ت

ني األجه ً االلكًڇ ًمنها " االستفادنتائ يمكن  ل لتتح

ي ف األبج اد  األح جمژها من قبل  األجه  "تمثل الحقائ  املفاهي باألع م بشكل مالئ للتمكن من ت ال

ل نتائ " ًلتتح 

ً

ً

ً

ً
                                                           

ماےي  1 اف محم عبا ال ما املحاسبي  تحليلها "،ن ،عما"تصمي نظ املعل ل ،دا صفا للطباع  النش -،الطبع األ

، د ً 15،ص2009األ
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ً

ما :. 2 .2  املعل

ي املنظم هي  كما ه ي  ،  العملي اإلدا ي املنظما ه  ا  ما تلع د اد فإ املعل الحا بالنسب لألف

م كاآلتي  ي املعل ما  من هنا ت تع ً: 1عملي مستحيل ب املعل

م م هي عبا عن البيانا الت ت معالجژها بشكل مالئ لتعطي معن كامل بالنسب ملستخ ما، مما يمكن  "املعل

ا " ا املستقبلي التخا الق ي  ي العمليا الجا امها  ًمن استخ

م" ام الجاه املصنع البيانا هي املعل ما هي البيانا الت خضع للمعالج  التحليل  لالستخ ، فاملعل

ب الحقائ األفك العالقا الت ت ا  ش نا  امل ا املقا ف استخ "التفسيڇ به اه ببعضها البع ًا  الظ

د ال يتلقاها " ث عل فه الف ا املعن  الت ت تك عل البيانا  م ت ً"املعل

ي تحقي  ف الت لها معن  مفي  ل بتشغيلها، هي املع ما  ل معل يلها  ما هي البيانا الت ت تح "املعل

اف ً"2األه

ي السابق يمكن  م  من خال التعا م تفي االستنتا  املعل اف ،  يج  تتص املعل ي تحقي األه

. ل تميڈها بالبساط ضاف  ي تحضيڇها  جلبها  ع  ص  الس ي ال ق  ًبال

ما : 3 .2  الف بي البيانا  املعل

ي النقطتي  ين األخيڇين  ح الف بي ه  : 3األساسيتي التاليتييمكن  ن

- : في  اإلضاف املع

ا  االستفادحت يستطيع املتلقي  ما   ، لي في بالنسب  ضاف مع ،فإنها يج  تشكل  لي سل  من البيانا امل

في ، بالتالي ال يمكن االستفاد  ضاف مع لي بشكل مسب فإنها ال تشكل   سل  ف محت البيانا امل كا يع

. ما ل معل م اليقي عن املتلقي تتح  م البيانا بالتقليل من حال ع ما تق ًمنها عن

                                                           
1
   ، ما املحاسبي"محم ملي عياد اخلي في تقيي نظام املعل اجع ال م التسييڇ ، جامع  "مساهم امل ي عل ك لنيل شهاد املاجستيڇ  ،م

، ائ ً 32،ص2008الج

ما املحاسبي"،ثنا علي القبانى  ،  ،"نظ املعل ي يع ،اإلسكن ا الجامعي الطبع  النش  الت 9،ص2003ال  2
  

ا محم قاس   ما املحاسبي "،عب ال يع،عما"تحليل  تصمي نظ املعل ،-،دا الثقاف للنش  الت د 13-12،ص ص2009األ  3
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ا املعيا  ف ه ما  د البيانا عل الشخ املتلقي)امل باالعتماديت التمييڈ بي البيانا  املعل ا ما  (،فإ ستفي

ا ما  ، ما ل معل ل  في ل الشخ املتلقي تح ضاف مع في ل  ل  ضاف مع د البيانا   ل ت

. طا البيانا ي  ًالشخ املتلقي فتبقى مصنف 

ما بالنسب  ا املعيا بمعيا الشخ املتلقي أل ما يع بيانا بالنسب لشخ ما،يمكن  يعتبڇ معل سم ه

صحاب  ما بالنسب للطالب  ائ النتائ هي معل يضا فق خ  العكس صحيح  ما بالنسب لشخ  العالق 

خ مثل نسب  ما  جل الحص عل معل خ مثل قس التسجيل فه عبا عن بيانا تعالج من  لشخ 

. ج ًالنجا  الطالب املتخ

تباط -  :اال

تبط بمشكل معين  ح معي يت  ه البيانا م ما يج  تك ه ل معل ا  اتخاحت تتح البيانا  ق

ل  د  ما  ت ا املتخ فه  ي الق ث  ا كان ت ما  ،  اتخابشأن من قبل املتلقي، فالبيانا تع معل ا سلي ق

ي لحظ معين  ل فإ ما يعتبڇ بيانا  يل ،ل ا  تع ل تغييڇ الق د  ا املتخ سلي ، ت ك  الق ما  ت  

ً لق تتح  ي  ما  " فعل سبيل معل ما الكامن ل كثيڇا ما يطل عل البيانا اس "املعل . ل خ قا 

ي  غ  ما ت ما عن كا فإنها تبقى عبا عن بيانا بالنسب ل  ح الش ما تق ميڈاني  ا  اتخااملثا عن الق

ك  باالستثماً ه الش ف تساع ي ه ما س ل معل ه البيانا تتح  .فإ ه شي ا ال ًي اتخا الق

. نات ما  مك ي نظام املعل  املطل الثاني: تع

ما : .1 ي نظام املعل  تع

ً سب ع ه النظام بأ الق (تعمل عناص مجم نا ف لتحقي بتناس )مك ، ه ا من مشًڇ  جا املنطل ه

ي ي من الع ما لنظ التعا  ن : عل املعل

ف ثنا علي القباني  ًتع ا ي ظل التنسي بي امل طا يت  " يل بأن ( لتح ت ، كمبي ي د بش ا ( د)م )البيانا خال امل

اف املش ه ل لتحقي    ) ما )معل جا ً"1ل مخ

ي يمكن كما ما نظ تع ع بأنها املعل ، تعمل الت املًڇابط العناص من مجم  معالج اسًڇجا جمع عل معا 

ين ، نش تخ ما ع املعل ا صنع عملي ل قاب التنسي الق هي ي املالحظ التحليل ال ، ق بنفس املنظم  ال

                                                           

ه ،ص   ك جع سب  10ثنا علي القباني،م 1
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ع البڇمجيا مجم ا  ا اد  التجهيڈا  اإلج ، من األف اع االتصاال ، ق  تعمل البيانا
ياً    ي

  ميكانيكياً 

، ما جمع عل ليا  ينها املعل ً.1للمستفي  بڙها ث من معالجژها تخ

،...( املتناسق  ي ، املعن ، املالي ي ، البش ع من العناص )املادي ما مجم ي نظام املعل مما سب يمكن تع

ين،  ظيف تجميع، تخ ي القيام ب ل عن ط  ، ما مفي نتا معل جل  املتكامل مع بعضها البع من 

م ل املستخ ما  يصا املعل ظائ معالج  دا ال ي  ته  جل مساع ق املناس من  ي ال ي بالشكل املالئ 

كل له ً.امل

ً

ما : .2 نا نظام املعل  مك

ما من خال الشكل اآلتي : نا األساسي لنظام املعل  يمكن تلخي املك

ماI -01الشكل ) نا نظام املعل  ( : مك

ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ قابـــــ ًال

                                        

                                                                                                                                                                            ً

       ً

ً

ً

ي العكسي ًالتغ

ً

: اي املص د البيانا املالي في قطاع "،من يحي ال ما املحاسبي عل ج ام نظ املعل ستخ ث 

ي املحاسب "غز ك ماجستيڇ  ، ،م ،غ يل،الجامع اإلسالمي ً    17،ص2009التم

 ً

نا النظام هي ً: 2 من خال الشكل الساب يتضح لنا  مك

خال  1 .2 خل  (Input).امل دا الت ت ج امل ا  ص األح دا  املعطيا الت ت : هي عبا عن املف

 النظام.

                                                           
1
دم    ما نظ فاعلي ،"مدم طا جل  ف في املحاسبي املعل اقي املصا ي الع " نظ جه من األهلي التجا  االدا

، ا ،الع س ،كلي األعما جامع الش األ ي املحاسب ك لنيل شهاد املاجستيڇ  16ً،ص2010،م
ه ،ص   ك جع سب  ،م اي 17من يحي ال 2

  

 املخرجات املعاجلة املدخالت

البيئة 
 احمليطة

 مستخدموا

 املعلومات
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: هي عبا عن الجان الفن من النظام  هي عبا عن مجم العمليا  (processing)املعالج.2 .2

جا ل املخ ص  خال بغ ال  .الحسابي  املنطقي الت تج عل امل

جا .3 .2 ليها . (Output)املخ ص  هي تمثل النتائ الت يعمل النظام عل ال : 

قاب .4 .2 ع من (Controlling)ال ل التحق من النتائ النهائي الت :هي مجم ف  اع ته ا  الق ا اإلج

ع مسبقا. ض اف  الخط امل ليها تتما٧  مع األه ص   ت ال

ي العكسي  5 .2 شادي ألنشط النظام  تعمل عل تقيي  (Feed Bach).التغ دا  فيڇ  ل ت ف  : ته

ا كا هنا اف  حيح األه اف النظام.نتائ عمل النظام  ت ه ي  ب    عي

 

ي  املطل الثالث :  ما اإلدا ي نظام املعل  تصنيفاتتع

1. : ي ما اإلدا ي نظام املعل ًتع

ف اهي يع ما نظ سلطا ب ي بأنها :" املعل ع اإلدا سائل منظم مجم ف الت من ال ما ت  املاض  عن معل

جي بيئژهما ي يح بما يضا املنشأ عمليا بأنشط يتعل فيما باملستقبل التنب الحاض د الت الخا  ل ت

عي قاب التخطي ظائ ت ه ما خال من املنظم ي العمليا ال ف ما من ت قي ي معل  لصانع املناس الت

ا ً"1الق

فها كما ل   (Murdick)ميڇد  يع اد  األجه الت تت ع من األف ين معالج جمع عمليا"بأنها مجم  البيانا تخ

م حال تقليل بغي اسًڇجاعها ا اتخا عن التأك ع ا ا حاجا تلبي خال من ل الق ما من امل  ي املعل

ق ام يمكن ال ال ما استخ "كبيڇ بفعالي املعل
2
.ً

ه خال من ي ه ي التعا ي من الع ً التعا ا يمكن األخ ي استنبا استخ  نظ تميڈ الت الخصائ من الع

ما ي املعل ما نظ من غيڇها عن االدا :املعل
3

 

ف - ، صنع ي املساع ل النظام يه ا ا ا الق مجژها يمكن الت تل س ين يت ين ب فا الخبڇا تخ  السابق التص

ق ي ليها الحاج حي اسًڇجاعها ، ال مجژها يمكن ال الت  املناس اد ب ا صانع بإم ما الق م باملعل  ي الال

قي  .املناس الت

ف - ما نظام يه ي املعل ظيفي تهامجاال ي باملنظم الخاص العمليا دع مسان ل اإلدا  من املختلف ال

، ي ، تس يل نتا  .غيڇها تم

                                                           

اهي سلطا   " ب ي ما اإلدا ي ،،" نظ املعل يع ،اإلسكن ا الجامعي الطبع  النش  الت 252،ص  2000،ال 1
  

ه ص   ك جع سب  ،م ي 50سماعيل مناص  2
  

جع 51،صنفس امل 3
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عي عل النظام يعمل - ظائ مساع ت ي ال ، تنظي تخطي من االدا ا قاب ا الهتمام نظ ، باألح  املاضي

، الحاض ام يمكن علي املستقبلي قع ي استخ م مما التنب الت ، عملي يخ قاب عملي ل ضاف التخطي  ال

ن  .مخط ماه مع للمنظم الفعلي األدا بمقا

ا يتميڈ - فيڇه النظام ه ما بت ، البيئ عن للمعل جي ف ي يساع فه علي الخا ص عل التع ، ي املتاح الف  البيئ

ا ا ك ي اج الت الژه  .املنظم ت

ف كما - ما ي ، املنظم عمليا عن معل اخلي ح مما ال سس ي الق نقا ي عيمها عل العمل امل  تنميژها،  ت

اطن ل التنبي حيحها عل املنظم تعمل لكي الضع م كها ت ا ها من التقليل  ت  .السلبي ثا

ما نظام يميڈ ما - ي املعل ل اإلدا ي بشكل ك  اإلنسا بي متكامل شكل ي اآللي الحاس عل اعتماده ه الح

 .اآلل

ً يمكن علي ما نظ بأ الق ي املعل م اإلدا ظيفي كاف املجاال تخ ا للمنظم ال ي األنشط جميع ك  ي اإلدا

يا جميع ما نظام همي تعكس الت املهام من جمل تحق التنظيمي املست ، املعل ي ا اإلدا اخلي األدا عل س  ال

ً عل  للمنظم ًبها تحي الت األعما بيئ ي االسًڇاتيۑي دائها مست

ي : .2 ما اإلدا  تصنيفا نظ املعل

ل ي  ما اإلدا ً: 1يمكن تصني نظ املعل

يق.1 .2 ما التس  :  نظ معل

يقي  ما التس فيڇ املعل ي  ت دا التس ا النظام جمع  تحليل  معالج البيانا الخاص بعمليا  ل ه يت

يقي ي التس ا العالق بامل ا  ا ي التخا الق . الض يل يقي ط  ضع خط تس

ما .2 .2  : التصنيعنظ املعل

ما   د  املنتجا من السلع  الخ ا ف الطبيعي للم ما منظم الت ا النظام تجهيڈ اإلدا بمعل ل ه يت

. جستيكي نشط التخطي  السيط عل اإلنتا  النقل  العمليا الل ا النظام كل   يغطي ه

ما 3 .2  : املالي.نظام املعل

ضع  ما دقيق  شامل عن كل ما يتعل بأنشط  عمليا املنظم  بص خاص ال ا النظام معل ف ه ي

كل ما  ا  با  حق امللكي ح االستثما دا  املطل ج ما ح امل با  الخسائ ،معل املالي،األ

. ما محاسبي ًتحتاج املنظم من معل

ً

 

                                                           

ه،ص ص   ك جع سب  ،م 37-36محم ملي عياد 1
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ما 4 .2 :.نظام معل ي د البش ا   امل

اد العاملي  ما الت تحتاجها ح جميع األف ي من معل د البش ا دا امل حتياجا  ا النظام بتلبي  م ه يق

ي  ما تخطيطي  تنب ل جان تجهيڈ اإلدا بمعل سس  ي امل ي  د البش ا ا تخطي  تنظي امل  ألغ

 .تتعل بالبڇام الخاص بالق العامل

ما املحاسبي5 .2  : .نظام املعل

ها طبيع املحاسب ، الت تتعل بالتأثيڇ االقتصاد  ماتي منهۑي ، فه يشمل عل خصائ مص ه نظام معل

نشط املش ا الت تأث عل  ه األنظم لألح ا ما سنتع ل ،كما يعتبڇ من  ه سس  ي امل د  ج امل

ي املبح الثاني من ا الفصل. بالتفصيل   ه

ً

  ً

ً

 

 

 

ً

ً

ً

ً

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ما املحاسبي ل نظام املعل  املبحث الثاني: مفاهي عام ح

اي مع ً من الثاني النص ب ين الق  املحاسب شه العش
 اهتماماً 

اً  ل املهني املنظما املجامع قبل من مًڈاي  ك

ي سي الباحثي من الع ا ي العملي العلم املجالي ي ال ف لتط ، املع ي مالمح ب املحاسبي  املحاسبي النظ

ي بص تتشكل ً لق  ج ي تط ً املحاسب تع ظائ بتط د ال ه ضاف ق، املتج يفا ه  للمحاسب التع

اً   بع
 ظيفياً 

اً  ي تك ج اف عل ي كي اآلثا األه . كنظام املحاسب ليها تسع الت السل ما ًللمعل

ما املحاسبي ي نظام املعل ل: تع  املطل األ

ما  نظام د األنظم من كغيڇه املحاسب املعل ع ب الخاص ظيف ي اف ل سس ه ً ي امل  عل الحص

يلها تشغيلها البيانا ما ل تح ام صالح معل يف كاآلتي: ، لالستخ ا املنطل يمكن تع ًمن ه

ما نظام من الج ل" ين تشغيل بتجميع يخت ال الكلي املعل ي الكمي البيانا اسًڇجا تخ  الغيڇ النق

ي ا النق فيڇ ألغ ما ت ا ملتخ املعل ا "التنظي خال من الق
1ً

ي "يمكن ما نظام تع نا ح بأن املحاسبي املعل ً تنظي مك ي بجمع يخت دا  تحليل معالج تب

صيل ما ت ا التخا املالئم املالي املعل ا اف ل الق جي األط  ح املحاسب النظام يعتبڇ  املنشأ دا الخا

نا ما لنظام األساسي املك ، املعل ي ً ينحص اإلدا ً  ي بينهما الف ما بالبيانا يخت األ  املحاسبي املعل

ما البيانا بكاف الثاني يخت بينما ث الت املعل ً."2املنشأ نشا عل ت

ف عل معاني املصطلحا الت يتك منها : النظام،  ما املحاسب التع ي نظام املعل ن ينبغي لتع خ  ي 

ا تعن املحاسب ما  النظام، فما م كل من املعل ، ق ت التط ملفه ، املحاسب ما ً؟.املعل

  : املحاسب 

نها  ف املحاسب عل  ً:3تع

اد " ع م عل القيا االتصا من خال حص  تجميع  تشغيل  تحليل البيانا االقتصادي ث  نشا يق

اف  ط ا  ا كان ح س اف املعني  الت لها اهتمام بأنشط ال ل األط ما  م إليصا تل املعل ي الال التقا

" جيي ً.داخليي  خا

اف املستعمل لها" ما تفي األط ي البيانا عل شكل معل  "املحاسب نظام يسمح بجمع معالج  تق

                                                           

ين عب املنع   "صال ال ي ما املحاسبي  اإلدا ،،"اقتصاديا نظ املعل ي عا الجامعي ،اإلسكن 69،ص2008،دا املطب 1
  

2 "، حم د  "د نظ بسام محم ي في منش األعمال الفلسطيني ا اإلدا ا شي الق ما املحاسبي في ت ك لنيل شهاد املاجستيڇ  املعل ،م

، يل،الجامع اإلسالمي ،غ ً 14،ص2006ي املحاسب  التم
3
يل"عياد عب القاد   ا التم ا ما املحاسبي في اتخا ق همي نظام املعل ك لنيل شهاد،"د   م التسييڇ،جامع ،م ي عل  املاجستيڇ 

، علي، شل   13،ص 2008حسيب بن ب
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ما اإلدا  ال منفصال عن  لكن  يال عن نظام املعل ما املحاسب ال يعتبڇ ب ي  نظام املعل يالح من التعا

ما ن لنظام املعل عي املك ح االقتصادي يعتبڇ نظام من األنظم الف ا النظام من اإلدا داخل ال ،بل  يع ه

ً ما اإلدا ي نظام املعل عي  كبڇ األنظم الف ح االقتصادي ه   نشط ال ل كل  لي فيمت  .فيتص بالشم

. ي يا اإلدا ي كل املست ين  ي ما املفي للم ف املعل ً ي

ما املحا ل  نظام املعل (  سب يقبل باإلضاف  )العمليا جي ا الخا البيانا االقتصادي الناتج من األح

. اخلي ًالعمليا ال

ل بيانا  ي شكل مالي )مثل كمي املبيعا للعميل(  لكنها تح  ه العناص من البيانا   يت التعبيڇ عن معظ ه

د للعميل( جمالي املبلغ املس ي النهاي )مثل  ًكمي 

ما تساع  من جان ه املعل ائ  غيڇها،ه ي  الق ا التقا ما املحاسب املستن جا ينت نظام املعل  املخ

. ا تخا الق جي   ً عل ت

ً

ما املحاسبي  ئيسي لنظام املعل ظائ ال  املطل الثاني:ال

ظائ ضمن املنظم ع من ال ما املحاسب مجم د نظام املعل ئيسي ل فيما ي ظائ ال ًيلي :تتلخ ال

 تجميع البيانا :  .1

جمالها  ا الت يمكن  ا  الخط ا ع من اإلج ً: 1بما يلييت تجميع البيانا من خال مجم

1. 1.. ا تبط باملعامال  قياسها  تسجيلها عل املستن ف عل البيانا امل  التع

حح . 2 .1 ه البيانا  ت اجع ه ج .يت م خطا التسجيل    خطا القيا  

ني للبيانا لكي يت معالجژها . 3 .1 ين  التشغيل اإللكًڇ اقع التخ ل م نيا  لكًڇ ه البيانا  نقل ه

 فيما بع

 عمليا املعالج : .2

ا الت ت الحص عليها مثل      ع من عمليا املعالج عل املستن ا مجم ج حل  ه امل ي ه ً:2يت 

اتيڇ املبيعا  مل . 1 .2 د مسبقا مثل مل ف فقا ملعاييڇ مح ا الت ت الحص عليها  تصني املستن

لخ ف...  ام الص

يا فات . 2 .2 ف، ال يتضمن نقل محت م الص اد  ع خ مثل  ا  ل مستن ا  نقل محت املستن

ي  ا  تق ل املستن االستالمالش ا  م الش ف.   م الص ي   الج

                                                           

خ  "ياس صاد مطيع   ما املحاسبي يع ،عما،"نظ املعل بي للنش  الت ل ،مكتب املجتمع الع ،-،الطبع األ د 16،ص2007األ 1
  

ه ،ص  ك جع سب  ،م ا محم قاس 47عب ال 2
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ل . 3 .2 اتيڇ املبيعا اآلجل  حيل ف ل السجال املحاسبي املالئم مثل ت ا  ثائ  املستن حيل محت ال ت

ل حسابا األستا العام حيل العملي  مي  ت ي الي ا العالق  تسجيل العملي  يني   حسابا امل

ع العمليا الحسابي عل . 4 .2 ا مجم ب  القسم بغ ج البيانا كعمليا الجمع  الط  الض

لخ ... مي ي الي ص الحسابا  مجم العمليا املسجل   حساب 

نا بي محت السجال املختلف للتأ. 5 .2 ا بع املقا ل ج السجال ك من صح التسجيل  الًڇحيل 

. ً املختلف

ما : .2 لي املعل ظيف الثالث    ت ما املفي لإلدا  ال فيڇ املعل ما املحاسب هي ت  التخالنظام املعل

ين  ا  للمستفي ا جيي  الق ائ املالي   الخا ئيسيتي هما الق ي فئتي  ي تصن  عل شكل تقا

ي ي اإلدا  .1التقا

3. 1 : ائ املالي   الق

ائ املالي مايلي   :2 نقص بالق

خل. 1.1 .3  قائم ال

ك املالي(. 2.1 .3 مي )قائم امل  امليڈاني الختامي العم

3. 3.1 .. ف النق  قائم الت

اد مي ع ين للحسابا  يت  ص امل التأك من  مجم األ ص من األستا  اجع باملجاميع  باأل ڈا امل

د ائن للحسابا األخ  يج علي قي ص ال ع يسا ملجم األ ي نهاي السن املالي  املتن م  ي الال التس

ي   د اإلقفا لغل كل حسابا املصا خل ث قي اجع املع ال من نعمل قائم ال ث نحصل عل ميڈا امل

اد امليڈاني الختامي  ع ل حساب حق امللكي املناس  يت   ) بح  خسا ( يل الصي ادا  تح ًاإلي

خيڇا قائم   . خل  امليڈاني الختامي ما من قائم ال ام املعل ي باستخ فقا النق ًالت

ي : 2 .3 ي اإلدا   التقا

بحي النسبي  ي ح املخ  ال ي األدا األنس  التام كتقا ما التشغيلي لتق يي باملعل ي اإلدا ت

بي املبيعا  املتحص لخللمنتجا  األدا النسب لكل من من .... نا التخطيطي ا ي  امل ًال النق

ً

ً

ً
                                                           

ا محم قاس ه ،عب ال ك جع سب  49،صم  1
  

ماےي  اف محم عبا ال ه،ن ك جع سبق  49،صم 2
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اقب البيانا : .3  م

ساسيتي هما حلتي  اقب البيانا من خال م ً:1تت م

ل :. 1 .4 حل األ  امل

ل مطابق  التأك من  البيانا الت ت اإلحتفا بها سليم  كامل  تعالج بأسالي صحيح  من األمثل عل 

ل الحاس مع السجال األصليالبيانا الت  دخالها   ت 

حل الثاني. 2 .4  : امل

ماكن  ل  خ  ل منع ال ي  من األمثل عل  خطا الح ق   فيڇ األمن  الجناي للبيانا من العب  الس ت

اخلي. نظم الضب ال ساسيا  ا من  ني  ه لكًڇ ال من خال بطاقا  ما   نظ املعل

ً

ما املحاسبي  :الثالث املطل نا نظام املعل  مك

ف  ا اله ، ه ف معي ع من العناص الت تتكامل لتحقي ه ن مجم فنا النظام سابقا،فإن تبي لنا  كما ع

ي  ي معالج البيانا املحاسبي من خال القيا من خال القيا  التب ما محاسب يك  بالنسب لنظام معل

ما محاسبي ت يلها ملعل ل لتح م  الجمع  الًڇتي  غيڇ  استخ ا همها اتخا الق ا ع  ًألغ

ه العناص  ، ه ف ال قام ألجل ع من العناص لتحقي ه ما املحاسب كأ نظام يتك من مجم  نظام املعل

ً:2نجملها فيما يلي 

ي املنشا  .1 ي العمليا املالي الت تح  ا اإلثباتي الت ت ا  األ  .االقتصادياملستن

اع ا .2  لبيانا الت تخ فيها البيانا املالي الخاص بالعمليا املالي .ق

3. . ما مفي  مالئم يلها ملعل بي الت تعالج البيانا لتح  البڇام التطبيقي الحاس

4. . ي املنشا ب لتسلسل العمليا املالي  م  املكت س ا املحاسبي امل ا  اإلج

اح   .5 اد املتعامل مع  .األف ما املحاسب  كٌڇ من العناص نظام املعل

ني   .6 سائل اإللكًڇ . االتصاليال ما املحاسب ي نظام املعل م  جي املستخ ل  التكن

ا النظام  عمليا تجميع البيانا   اد القائمي عل ه ي األف ما املحاسبي تكمن  ي نظام املعل ث  امل امل  الع

ينها   ف نظام  اتخامعالجژها  تخ م لتحقي ه سائل املستخ سائل  ال ،باإلضاف لألجه  ال ا ا الق

ا ا اعم للق ما املحاسبي ال ي الحص عل املعل ما املحاسب  ً.3املعل

                                                           

ه ،ص  ك جع سب  خ ،م 18-17ص -ياس صاد مطيع    1
  

 ً س حفنا "،محم ي ما املحاسبي ، ،عما ،"نظ املعل ائل للنش ل ،دا  ،-الطبع األ د 58،ص2001األ 2
  

 ً س حفنا ه ،ص محم ي ك جع سب  58،م  3
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. اف  خصائص ه ، هميت ما املحاسبي، ا تصمي نظام املعل  املبحث الثالث: خط

دا حت تستفي املنظم من ميڈا نظا ج ل النظام  ل يكن م ما املحاسب يج عليها  تستح  م املعل

ل ما  ي فإ  ل عل النظام الق ا  ع ي ث نظاما ج ا استح يل النظام القائ  س م بتع يها   تق ل

. ما املحاسب ي نظام املعل ًيسم بتط

ما املحاسب ا تصمي نظام املعل ل: خط  ياملطل األ

ا  ا ما النظام تصمي ج ع ي تتمثل املحاسب املعل ا من مجم احل الخط د الت املتبع امل  كيفي تح

ي ا النظام تصمي  تط حل ب ال التخطي بم حل غاي ل ص قاب م ً.علي ال

حل .1 ما نظام تخطيط م   :املحاسبي املعل

ه ي حل ه ي خط ضع يت امل  .املحاسب النظام تصمي لتط

ف  كي  تص دبيا اإلدا بأن :"عملي  ي  ف التخطي  يع ،   عمل ناجح الب ل من تخطي مسب

ا ما  "،فإ ال من التخمي ي ض الحقائ ب ،للتفكيڇ قبل العمل، العمل  يق منظم هن لعمل األشيا بط

ي نظ ي تط ي عل العمل  ا التع ف سقطنا ه د تص ج همي  نا  ج ما املحاسب ملنشأ ما  ام املعل

سا العل من قبل ي  بالتالي القيام ب عل  ا التط ها مًڇابط له ي ضع سينا ا .عقالني مبن عل   خط

ا  ، بع ه ي ي نظام ج ي املشكل الت سبب الحاج لتط ي تب بتع احل التط حل من م ه امل ه

ي ل يت جمع البيانا   التع دات ، بع  ما املحاسب  من ث مح اف نظام املعل ه ي  يت تح

اد  ع اس يت  ه ال اس ج ملش النظام ،بع ه ا د ج ي  جل الخط التالي املتمثل  تسجيلها من 

ي احل التط ي م ا  ا االستم ي اتخا ق اس النظام يعتم علي  حلملخ ل ه امل ق عن ه ً.1  الت

حل بالتفصيل: ه امل ا ه ح خط ً الشكل التالي ي

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           

ه،ص   ك جع سب  س حفنا ،م 165محم ي  1
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ما املحاسبيI-2الشكل ) حل التخطيط لنظام املعل ا م  ( :خط

            ً

ً

ً

ً

ً

                            ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
ه،ص ك جع سبق  ،م س حفنا :محم ي  166املص

حل .2 ما نظام تحليل م   :املحاسبي املعل

حل هي ف الت امل ي ل ته ي عن معي نظام تط است ط د ه ما حس د ج ي حاليا علي م   املشاكل تح

ي النظام منها يعاني الت النقائ ي ث املقًڇ  الق ي متطلبا تح .األفضل الشكل ل النظام تط
1

 

حل تصمي النظام : .3  م

ي عل  ف اإلدا اًا  حل الحق لتحليل النظام  عملي تصمي  االستم ي يت الب بالتصمي كم ي التط

قيق بع  ي التفصيال ال جل تح ا النظام من  ضع مخط عام له ل  ف  ما املحاسب ته نظام املعل

ا النظام. ًل له

                                                           

ه،ص  ك جع سب  82حام علي، م 1
  

 تعريف املشكلة

 

 

 تعريف املشكلة

 عرض دراسة النظام

اذ قرار االستمرار يف التطوير  ا

 إعداد دراسة جدوى النظام

تسجيل البياناتمجع و   

ديد حمددات النظام  

ديد  أهداف النظام  
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،فإ كا ب يت املطل ك ج م ما املحاسب ط تعتم عل د يا لتصمي نظام املعل ك ب م  النظام املطل

ي النظام  عي  مي م اح يستفي من نتائج ع مستخ ك  ي م نشط التشغيل للنظام  بحي تت جميع 

اف  متطلبا  ه ي  ال تح ل األسفل،  الت يت فيها  يق التصمي األنس من األعل  ها تك ط فإن عن

سطى  اإلدا العليا لطبيع النظام التصمي ي متطلبا اإلدا ال ي تح من ث الت شيئا فشيئا   ، م

ب من النظام  يك التشغيلي  ما  كا املطل لطبيع التصمي بما ال يتعا مع متطلبا اإلدا العليا، 

ال باحتي فا  ل األعل  بحي يت ال يق التصمي من األسفل  ها ستك ط يا فإن عن ك اجا ال م

يا التشغيلي لطبيع التصمي  من ث االتجاه ألعل حت يت استيفا احتياجا  متطلبا اإلدا  املست

ً.1العليا من طبيع  شكل التصمي

ا عمل تك كالتالي: ما املحاسبي بخط ي نظ املعل ي تط حل التصمي  ًتم م

  جا  ؛تصمي املخ

 اع البي  ؛انا تصمي امللفا  ق

 خال  ؛تصمي امل

  ؛تصمي البڇمجيا املحاسبي 

 قابي ا ال ا ا املحاسبي  اإلج ا  .تصمي اإلج

. ما املحاسب حل تحليل نظام املعل ا بع االنژها مباش من م ه الخط ً يت القيام به

ما املحاسبي : .4 حل تنفي نظام املعل  م

ما  ي نظام املعل ي حاج  عملي تط ج الشب يكمن  عما بناي ما،حي   ل ح كبيڇ  املحاسب تشب 

،فبع القيام بالتحليل  تصمي يت التنفي عل ض ما  اإلنشا ل تحليل  تصمي مسب للتنفي  كالهما 

حل التصمي  تتصم  حلل ي م ها  اصفا الت ت اختيا حل تطبي امل ه امل حل ،كما تتضمن ه ه امل  ه

ً:2من خال

 اده ع قع   ً؛اختبا امل

 ها كي التجهيڈا  اختبا ً؛ت

   هاكتاب البڇام التطبيقي ً؛اختبا

 اد ي الك ً؛ت

                                                           

ه،ص   ك جع سب  ،م س حفنا 187محم ي 1
  

ه ،ص   ك جع سب  ،م 91محم ملي عياد 2
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 يل امللفا ً.تح

ما املحاسبي: .5 حل تشغيل نظام املعل  م

اي د حيا  د من ب اف املنش ف األه ي املنظم  ما للعمل  حل تعتبڇ قاع انطال نظام املعل ه امل ه

دا النظام  ل  دا املش  ي   ي التط دا النظام من ف لي  يضا تنتقل مس حل  ه امل النظام ففي ه

ل بص مباش مهام التشغيل  التقيي   .1لتت

قاب النظام : .6 حل   م

افها  مهامها،   ه حل منها  احل التالي فلكل م ثنا التخطي  تمت خال كاف امل حل فعليا  ه امل تب ه

ي ض ما ه  نجا تل املهام بفعالي  كفا   اف   حل من تحقي تل األه ه امل ينبغي التحق خال ه

ل  ،مق لها من قبل قاب يمثل  ه عملي ال ًج

ما سائل الت يمكن من خاللها التأك من  نظام املعل ع من ال قاب مجم حل ال   بصف عام تشمل م

، املحاسب ب من م بإنجا املطل ي  الجي يق م  اجع م التق  يمكن التحق من خال ع ط مثل م

اف مع من خال استطال نجا املهام  التأك من م قب مشغلي  مست مي النظام ل  م الت خ

ان املالي املتصل  اجع كاف الج خيڇا م   ، ي عن تكاليف ل التحق من  منافع النظام ت ائه  ك

ا النظام ً.2بإدا  تشغيل  صيان ه

ً

ما املحاسبي. همي نظام املعل  املطل الثاني: 

همي نظام  ي النقا التاليتتجس  ما املحاسب داخل املنشأ االقتصادي  ً: 3املعل

في .1 : ت مي م إلنجا العمليا الي ما الال  املعل

ل  يا من العمال دفع الشيكا  ،استالم نق مي مثل:بيع املنتجا ع من العمليا الي سس بمجم م امل تق

ه العمليا معالج  لخ،تتطل ه دين.... ا  امل ي دفات املحاسبي  املستن محاسبي من خال تسجيلها 

. مي ي الي نجا املهام  العمليا الجا اصل تمكنها من  مي مت ما ي سس معل ف للم ًبالتالي ت

ً

ً

                                                           

ه،ص  ك جع سب  ،م خ 168ياس صاد مطيع   1
  

ين عب اللطي  ما ناص ن ال "-املحاسبي،"نظ املعل خل تحليل  تصمي يم ،اإلسكن ا الجامعي ،-،ال 162،ص 2011-2010مص 2
  

3
يل"عياد عب القاد   ا التم ا ما املحاسبي في اتخا ق همي نظام املعل م التسييڇ،جامع     ،"د   ي عل ك لنيل شهاد املاجستيڇ  ،م

، علي، الشل ً .35،ص2008حسيب بن ب



وما المحاسبي                               الفصل األول:        مفاهيم أساسي حول نظا المع

 

 
19 

م  .2 ما الال في املعل ا : التخات  الق

خ  ا  ا ا ...(  ق ا التشغيلي )بيع،ش ا مي املتعلق بالق ا ي ا س ا ع من الق سس مجم تتخ امل

ي لعملي التخطي  ه ،ض ع ه ه املصاد األساسي ل ما املحاسب من  ا يعتبڇ نظام املعل قاب فله  ال

سس  ا داخل امل ا ما الت ،الق عي املعل قابي من خال ن ي  ائ مالي  تقا ي شكل ق مها   ،يق

الي ي الفصل امل لي بالتفصيل  ا ما سنتط  . ه ً .تخطيطي

فيڇ امل .3 م الت تساع عل تقيي النشا اإلدا  التت ما الال داخل  تبي م نجاع األدا اإلدا عل

دين،ا ،امل ما للمساهمي فيڇ املعل سس من خال ت لخ، امل ... ،البن ،العمال مي لجها الحك

سس جل تقيي م فعالي األدا اإلدا داخل امل صا املسيڇين من   خص

يقلل  .4 يا  ي حي ينظ األعما ي ا نظام محاسب ج د من املساهما خاص عن استح تقيي ع

بائن. ما جي  مبتك لل م خ  األخطا  يق

ما  .5 ف نظام املعل سس الت تطبق ي ضاف مميڈا تنافسي للم ي  بالتالي يساه  املحاسب التكالي 

. ي تحسي كفا العمليا م للعمال عن ط ما   املنتجا املق فع الخ ي   حي يساع 

ما املحاسبي. اف نظام املعل ه  املطل الثالث:خصائص  

ما املحاسبي: .1  خصائص نظام املعل

اج نظام  ي املنشأ املت يا  ماتيا حي اف تجعل نظاما معل ا ما ت ما املحاسب يتميڈ بع خصائ  املعل

. ي املنشأ ع ألجلها  ظيفت الت  ديا ل ًفيها بحي يك م

ما املحاسب الت تميڈه عن غيڇه من األنظم  هي كالتالي ضيح خصائ نظام املعل ً: 1 من هنا يمكن ت

 :البساط. 1 .1

ً  فيج  ج متماس شامل النظام يك م كافي ب لكن األعما بكل ليق ي  ً الض   غم        ب

، ا ، فهم يسهل ال النظام ه البسي فالنظام تعقي ام ً بالتالي استخ افع هنا يك  ل الق ال

ام تشغيل عل العاملي اإلدا ا استخ ً.فعالي بكفا النظام ه

ن. 2 .1  :امل

 االحتماال بع االعتبا بعي باألخ ل يت املشاكل، من ممكن ق بأدنى بالتغييڇ النظام يسمح  يج حي

ك ك نم مثل امل م تغييڇ ككل، الش ،  الخ مي طلبا تغيڇ املنتجا ً.املستخ

مكاني3 .1  :علي االعتماد .

                                                           

 ً ه،ص بسام محم ك جع سب  ، م حم 61د   1
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ً  يج     ً عل النظام يك ً مست ، من معق ق ه يج كما ال ي بص اختبا ي من للتأك د ا ه استم  ه

ق ، ناحي من .ال ً  يج خ  النظام يك
اً  اجه عل قاد د املفاجئ األعطا الخلل م ضع ل الع  ال

ً.الطبيعي

قتي. 4 .1  :ال

ً  يج      النظام يك
اً  يا ضع عل قاد جا تشغيل يمكن حت للتشغيل ل ي املخ ق ي الحساس الض  ال

د جا تشغيل تأجيل املح ً املخ  .قژها يأتي  ل األخ

مي احتياجا بي التنسي ل يتطل     ف ض ل باإلضاف املستخ م كل مع ج مستخ ي ب جا ل  املخ

ً.ب الخاص

 :النظام . ج 5 .1

ضيح يج     ، تصمي تحليل عملي ثنا املنفع التكلف بي العالقا ت ً ما فعاد النظ     طلبا هنا تك

مي ل " احتياجا " ليس  "غبا" شكل ي النظام ملستخ ني عل العمل يج ل ه ت غبا ه  ح دنى ل ال

ًللنظام. العام الخط ي ممكن

قاب 6 .1 م لتحقي ال ما الال د اإلدا باملعل   التقيي ألنشط املنشأ االقتصادي،.  ي

ظيفژها املهم 7 .1 ي  تها  م ملساع ما الال د اإلدا باملعل س  ،.  ي  هي التخطي القصيڇ  املت

. يل األجل ألعما املنشأ املستقبلي  الط

يتأث بالبيئ املحيط ب 8 .1 ث  ي عالقت ،. النظام املحاسب يعتبڇ نظاما مغلقا نسبيا فه ي  يمكن التحك 

اب بالبيئ املحيط من خال  ي  ،ضع الض اخلي داخل النظام لتال قاب ال ا لل ا ج  قياسا  

 البيئي الت يتعامل معها النظام املخاط الت يمكن  تنج عن املتغيڇا ،التأثيڇا السلبي 

ما املحاسبي : .2 اف نظام املعل  ه

ئي٦  الغ  ما نظام  ال فيڇ ه محاسب معل ما ت مي ملختل محاسبي معل اخليي املستخ  ال

جيي  كاإلدا بائن الخا ً.كال

ج  اف ثالث ت ها كنيم معين ه ي ئي٦  الغ نجا ملساع تح :ال
1 

ع1 .2 مي . ال   :للعمليا الي

سس            م م ميا تق د ي ا نشط من بع العمليا تسم الت ح ،  العمليا هي املحاسبي عمليا

في بي منفع  قيم انتقا  املتبادل املالي ا نتيج ط ، عمل  ق ا تتضمن  دا  تباد عمليا  ح

سس ي تح الت البيع عمليا مثال القيم اقتصادي   ،محاسبي عملي تمثل قيم اقتصادي تباد ه امل

                                                           

،عام الجنابي  ا اهي الج "ب ما املحاسبي ساسيا نظ املعل يع،عما،" ،-،دا اليا العلمي للنش  الت د 29-27،ص ص2009األ 1
  



وما المحاسبي                               الفصل األول:        مفاهيم أساسي حول نظا المع

 

 
21 

لها ساسا الت ما نظ يعالجها ، يح ، املعل ما الفمث املحاسبي ً عن سس  تشًڇ  الحساب عل بضاع م

ا م عل بنا د معي ش ا ي داد حي محاسبي عملي ح ل ه ً ي البضاع ت ً يسجل  املخ   املخ

ينا املشًڇيا داد  م ً ي ائن  . دائنا يجعل حي ال

لها يضا املحاسبي غيڇ العمليا ن  هنا من   ما نظام يعالجها  يح  العملي     عل لتأثيڇها املحاسب املعل

ً.املحاسبي

 . معالج العمليا :1.1 .2

ئيسي السجال الخ من املحاسبي غيڇ  املحاسبي العمليا معالج تشمل اسط للمحاسب ال ا  ب ا ج

ً العمليا معالج   معين ح تك سسا ضمن م  العمليا معالج  خ بمعن.معين عملي   امل

ا بمختل اآلجل باملبيعا املتعلق ح ا كان متشابه ًكت االقتصادي ال ا س ي ح مي  تجا   خ

م املحاسبي السجال نفس ه تستخ ا ملختل املعالج له ح ً من جه ن ال ال ا تفاصيل خ ا ه ج  ه

سس بكل املحاسب النظام لتصمي تبعا تختل ق املعالج ً.امل

: اتخا .دع2 .2 ا    الق

ف      ما لنظ امله الثاني اله فيڇ ه املحاسبي املعل ما ت ا اتخا لعملي معل  يتخ  يج عاد ال  الق

سس عمليا مع بالتناس قابي  التخطيطي امل ا   . ال ف ه ما بمعالج يطل علي ما غالبا اله  .املعل

سسا من كثيڇ  فمثال   م امل ماتها نظام تستخ ما معالج ملهم املحاسب معل ي املعل     كتسلي .الحي

ادا عل الض قع اإلي ًالقادم. للعام املت

اما نجا.3 .2   :داإل با املتعلق االلت

د االلًڈاما همي       فيڇ تح ما بت ملا املعل مي ل ال جيي املستخ سس عن الخا  :املثا سبيل فعل امل

سسا مج امل سسا ي كما كبيڇ الًڈاما لها العام يكاملل ا  املن  تل . العام النفع ا الصناعي امل

سسا ب امل ف  مطل ما ت ين فيها املصالح صحاب ل معل ً ال ،كاملال ل ضاف يشمل ، ي ائني  ال

، اللجا العمل، اتحادا ، املحللي التنظيمي كي املاليي ً حت  الصناعيي املشا  . العام الجمه

 

ً

ً

ً

 

ً
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:  خالص

،فمن خالل          سس ي امل ما  ئي٦  للمعل ما  املص ال ه نظ املعل ما املحاسبي تع من  يت   نظ املعل

ما املحاسبي كما تعتبڇ  ي املعل جا  الت تتمثل  ل مخ ا االقتصادي  ي األح خال الت تتمثل  يل امل تح

ا النظام. جا ه ه مخ ائ املالي من  ًالق

،حي يعكس            سس يخي  الحالي  املستقبلي للم ضعي التا ف ال سس من مع صحاب امل ا النظام  يمكن ه

ي   ي تق ل عن ط اقع   سيل للًڇجم  التعبيڇ عن ال ضع االقتصاد فه  ما املحاسب ال نظام املعل

ً ما املحاسبي بشكل صحيح  مالئ ، ما املحاسبي  تكيي  حف املعل فيڇ املعل ض األساس  ه ت  غ

. جيي اخليي  الخا مي ال ًملختل املستخ

ً
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:  تمهي

سسغ تعتبڇ ٙ  األساسيغ النڤاع االقتصإيغ امل ٙ  ال٘ڬ األساس  ڣاملحڤ  ڣظائفها خالڋ من تعمل حين اقتصإ ڬ حڤلڢ يٖڣ

ٚڣف ڣاجتماعيغ اقتصإيغ هٖاف ڣتحقيڄ بلڤٹ لګ املختلفغ ڗ االقتصإ متعٖٕع ڣ كما هڤ مع  من ٕڣلغ أليغ الڤطن ف

سساػ من متشابكغ مجمڤعغ الٖڣڋ يضږ ػ امل سساػ تلڊ بيڗ تنش حين مختلفغ، مجاالػ في تعمل الت ڣاملنش  امل

اػ الحاصلغ في تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ال٘ڬ  تعامل عالقاػ متنڤعغ في ظل السباځ نحڤ التقٖم خاصغ مٸ التطٙڤ

عماڋ ڣ  ٚحلغ تسڤيقها كل اسژهٖف كافغ  لګ غايغ م نتاه املنتجاػ  سساػ من عملياػ تصميږ ڣ  نشاطاػ ه٘ه امل

ٚ نظام املعلڤماػ املحاسب ٚڣعڢ ڣ نخ٨ بال٘ك ٙڬ بمختلڀ ف ٕا  .ه٘ا يحٖف من خالڋ ڣجٕڤ نظام معلڤماػ 

مليغ تسييڇ ل٘ا سنحاڣڋ في ه٘ا الفصل تسليٰ الضڤ علګ الٖٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ نظږ املعلڤماػ املحاسبيغ في ع

لګ  ينا تقسيږ ه٘ا الفصل  ٙت جل ٗلڊ ا سسغ االقتصإيغ ڣ من   مباحن ڣ هي كالتالي : 3امل

 : ل سسغ املبح األ  ؛ماهيغ تسييڇ امل

 : سسغ لنظام املعلڤماػ املحاسب املبح الثاني  ؛حاجغ امل

 : سسغ االقتصإيغ املبح الثال هٖاف امل  .مٖڥ التڤافڄ ڣ التعا٩ٙ بيڗ نظږ املعلڤماػ املحاسبيغ ڣ 
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سس ل: ماهي تسيير امل  املبح األ

ٚفـ سساػ ع ٚځ  في عميقغ تحڤالػ االقتصإيغ امل نتاجها تسييڇها ط  املتعلقغ بنشاطها، العملياػ ڣمختلڀ ڣتسڤيقها ڣ

لڊ اػ مٸ تماشيا ٗڣ سسغ تسييڇ ڣلعل بها، املحيطغ البيئغ تطٙڤ  حين من االهتمام ه٘ا في األساس  الجانظ يمثل امل

ٕٙها في التحكږ ها ضماڗ حين ڣمن لها، األمثل ڣاالستخٖام مڤا ٙها تطٙڤ ٚا  – االقتصإيڤڗ  اجژهٖ ل٘لڊ .ڣاستم

ٚتبطغ بها اآللياػ ڣمختلڀ التسييڇ لعمليغ مفهڤم إليجإ – شت باتجاهاػ  .امل

سس  خصائصها.املطل  يف امل ل: تع  األ

ٚيڀ ڣ مفهڤم تحٖيٖ محاڣلغ ڗ ح تع سساػ ڣشامل ڣا ٚنا في االقتصإيغ للم ٚيڄ في ٙئيسيغ خطٌڤع نظ  معالجتنا ط

لڢ ما ٗلڊ الحيڤڬ، املڤضڤع له٘ا ِّ
خ٘ها الت ڣاملحٖٕاػ املعالږ ڣتحٖيٖ تڤضيح محاڣلغ في بالغغ هميغ من تمث   في ي

سساػ من النڤع ه٘ا نشا٭ طبيعغ ڣتحٖيٖ تصنيڀ  .االقتصإڬ املحيٰ في امل

سس : .1 يف امل  تع

ٚفـ كمنظمغ تسڤيقيغ إلنتاه  ٗ ع ٚڣڗ ففي املاٿ  كانـ تتميڈ بعملياػ السڤځ  سسغ من٘ ثالف ق ٚيڀ امل تطٙڤ تع

ٙع ٚ حجمها، ڣ بقٖ ٚف كمنظماػ فالحيغ حين تتميڈ بصغ سساػ األڣلګ تع تكنڤلڤجيغ  السلٸ ڣالخٖماػ ڣ كانـ امل

سسغ ڣ العماڋ ڣ بعالقاػ ضيقغ بيڗ الٖخل ڣ املساهماػ  خصيغ بيڗ صاحظ امل ٚع ڣ  صغيڇع، ڣ بعالقاػ مباش

سسغ باختالف الباحثيڗ ڣ املهتميڗ به٘ا  ٙيڀ للم ٚػ عٖع تعا ٚعاڗ ما تطٙڤ ه٘ا الڤضٸ ڣ ظه الشخصيغ لكن س

 املجاڋ منها :

سسغ كمنظمغ اقتصإيغ ڣ اجتماعيغ  ٚف امل ٚكيظ الڤسائل "تع ٙاػ حڤڋ ت ٚا خ٘ فيها الق مستقلغ نڤعا ما، ت

ٛمكاني ٚيغ، املاليغ،ڣ املإيغ ڣ اإلعالميغ بغيغ خلڄ قيمغ مضافغ حسظ األهٖاف في نطاځ   " 1البش

ٚإ ال٘ين تجمعهږ عالقاػ  ٕٙ املإيغ ڣ املعنڤيغ ڣ مجمڤعغ من األف لڀ من مجمڤعغ من املڤا "هي نظام تفاعلي م

 ٙ جلهاٙسميغ ڣ غيڇ  سسغ ڣ الغايغ الت ڣجٖػ من  ٙسالغ امل جل تحقيڄ   "2سميغ من 

ٚف " ٚڣ٭ ضمن معيڗ، اجتماعي ڣمالي قانڤني طاٙ نها علګ تع سسغ ڣجٕڤ ملكاڗ تبعا تختلڀ ش  النشا٭ ڣنڤع ڣحجږ امل

ٚڥ  حقيقيغ نقٖيغ تٖفقاػ بڤاسطغ اإلنتاه لعڤامل االنٖماه ه٘ا ڣيتږ بڢ، تقڤم ال٘ڬ خ ٚتبٰ منها ڣكل معنڤيغ ڣ ٙتباطا ي  ا

ٚإ، ڣثيقا سسغ، نشا٭ في املستعملغ ڣاملڤإ الڤسائل في األڣلګ ڣتتمثل باألف ٚځ  في فتتمثل الثانيغ ما امل  الكيفياػ ڣ الط

ٚاقبغ تسييڇ في املستعملغ ڣاملعلڤماػ  "3األڣلګ ڣم

                                                           

ٚٛاځ بن حبيظ  سس ،"اقتصاد  عبٖ ال ٜائٚ،"تسيير امل ٜيغ،الج ٚك 2002٥،25،ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ،الساحغ امل 1
   
2
سطخبابغ عبٖ هللا،   سسا الصغير  املت "،-امل ام ٙيغلي لتحقي التنمي املست ٙ الجامعغ الجٖيٖع،اإلسكنٖ  ٥،12  2013مصٚ، -ٕا

سس اقتصاد"، عٖڣڗ  ٕإڬ ناصٚ  3 ٜائٚ،الطبعغ املحمٖيغ ٕاٙ ،"امل  ٥10  ، 1998 الثانيغ، العامغ،الج
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سس : .2  خصائ امل

ٙيڀ من سسغ املميڈع الخصائ٨ من جملغ ڗ نحٖٕ يمكن السابقغ التعا : كالتالي االقتصإيغ للم
1 

يع :1 .2 ح لإلنتا  الت سس   . امل

اػ خاصغ. ٚا ج ساٝ قڤانيڗ ڣ  يٸ ڣ تكڤڗ مهيكلغ علګ  سسغ كڤحٖع لإلنتاه ڣ التٛڤ ٚف امل  تع

2. 2: ح اقتصادي سس   . امل

نتاه السلٸ ڣ الخٖماػ قصٖ تبإلها في السڤځ ڣه سسغ تكمن في  ٘ه السلٸ ڣ الخٖماػ ڗ الڤظيفغ األساسيغ للم

ٙع العمڤميغ. ٙيغ كاإلٕا ٙيغ عكس بع٬ السلٸ ڣ الخٖماػ الغيڇ التجا نها تجا  تتميڈ ب

اخ3 .2 يع امل ح لت سس   ل :ي. امل

ٚجاػ  سسغ تحقڄ القيمغ املضافغ الت تساڣڬ ) قيمغ املخ  قيمغ املٖخالػ ( –ڗ امل

ٚجاػ تتمثل في مجمڤعغ  ڗ قيمغ املخ ٜڣڗ السلٸ النهائيغ في ڣمنڢ يمكن القڤڋ  من املبيعاػ ڣ ه٘ا حسظ تغييڇ مخ

لګ مڤإ اسژهالكيغ نهائيغ. ڣليغ  ٙ تحڤيل السلٸ من مڤإ   طا

سسغ .4 .2 ٙيغ الشخصيغ ( قانڤنيغ خصيغ للم  املالكيڗ. عن مستقلغ ) االعتبا

سسغ .5 .2  ڣ القصيڇ املتڤسٰعلګ املٖڥ  نڤعيغ، ڣ كميغ هٖافا كانـ سڤا لګ تحقيقها تسعګ هٖاف للم

ح التحٖيٖ يشكل ڣ البعيٖ، سسغ عمل لتناسڄ ضمانا معياٙ لألهٖاف الڤا ٙه ڣ امل ٚا ٕڬ ما بسبظ استم  ي

 العمل. ساليظ ڣ البڇامٌ ڣضٸ في تناسڄ من ليڢ

يف التسيير  خصائص  املطل الثاني: تع

سسغ تسييڇ ڣظيفغ تعتبڇ  ٚڣعاػ نجاٍ بيڗ الفاصل الحٖ امل  العجٜ ڣ املڤضڤعغ األهٖاف تحقيڄ ڣبيڗ فشلها، ڣ املش

ٕٙ تحڤڋ  ڗ تستطيٸ الت ڣهي تحقيقها عن ع املڤا  األهٖاف . لګ للڤصڤڋ  فعالغ ٕڣاػ لګ املڤجٕڤ

يف التسيير: .1  تع

ٚجڤع تتږ  ٚيغ، املإيغ ڣ املاليغ قصٖ تحقيڄ األهٖاف امل ٕٙ البش ٚيقغ عقالنيغ للتنسيڄ بيڗ املڤا ه٘ه "يعتبڇ التسييڇ ط

سسغ  هٖاف امل ٚقابغ للعملياػ قصٖ تحقيڄ  ٙع ڣ ال ٙع املتمثلغ في:التخطيٰ، التنظيږ، اإلٕا ٚيقغ حسظ السيڇڣ الط

ٕٙ  ."2بالتڤفيڄ بيڗ مختلڀ املڤا

ساسا التخطيٰ، التنظيږ، التڤجيڢ، ،"التسييڇ هڤ تلڊ املجمڤعغ من العملياػ املنسقغ  ڣ املتكاملغ الت تشمل 

نڢ باختصا ٚقابغ،  خا٥ لبلڤغها ال  "3ٙ تحٖيٖ األهٖاف ڣ تنسيڄ جهٕڤ األ

                                                           
1
ٚٛاځ بن حبيظ ،   سس"عبٖ ال ٚه،٥ "اقتصاد  تسيير امل ٚجٸ سبڄ ٗك  26،م

2
ٚٛاځ بن حبيظ   ٚه ،٥،عبٖ ال ٚجٸ سبڄ ٗك  103م

3
ٙفيڄ الطيظ ،"   خل للتسييرمحمٖ  "،-م ظائف،تقنيا ، ٜائٚ،  -الطبعغ الثالثغ،ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ،بن عكنڤڗ  ساسيا  2011٥،13الج
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ٚسميغ" ٚإ في التنظيماػ ال نڢ :"تڤفيڇ البيئغ املناسبغ لعمل األف ٕڣناڋ ب ٚفڢ كڤنًڈ ڣ   يع

جل  ٕٙ املنظمغ من  ٚقابغ علګ مڤا ٙع، ال ڗ التسييڇ هڤ:"العمليغ الت يتږ بها التخطيٰ، التنظيږ،اإلٕا ٚڣڗ  ٙج ٚڥ با ڣ ي

لګ   "1األهٖاف املحٖٕعالڤصڤڋ 

ٙيڀ ه٘ه لكن ٙيڀ هي التعا اػ مٸ تتما٧  ال كالسيكيغ تعا سسغ تطٙڤ  علږ هڤ اليڤم فالتسييڇ اليڤم، امل

ٙاػ ٙاػ، اتخاٗ علګ للمساعٖع ڣخطڤاػ تقنياػ عٖع باستعماڋ املنظمغ قيإع يتضمن ڣالتطبيڄ، االختيا ٚا ٜيٌ ڣهڤ الق  م

ٙئ، اقتصإ، اختصاصاػ) لعٖع ملتقى نڢ كما اإلنسانيغ، ڣالعلڤم الٖقيقغ، كالعلڤم :علڤم لعٖع ٚافيا، تا  علڤم جغ

ٚياضياػ( االجتماع علږ قانڤڗ، سياسيغ،  .2،ال

 

 خصائ التسيير : .2

ٕٚ بها ه٘ا املفهڤم ڣ هي كالتالي ٙيڀ السابقغ يمكن استخال٥ مجمڤعغ من الخصائ٨ الت ينف  :3ڣمن التعا

 :التسيير عل  فن 

ٚف التسييڇ  اػ خاصغ )تكڤين، سماػ القائٖ يع ٙسغ كفا لګ مما بكڤنڢ مجمڤعغ من مختلڀ العلڤم باإلضافغ 

ثيڇ...( ٙع الت ٚفغ املهام، قٖ ٙع االتصاڋ ڣمع  قٖ

 فيما بينها ڣ تكڤڗ ڣحٖع متماسكغ ٚ ث  ؛التسييڇ مبن علګ ڣظائڀ تت

 ع متڤاصلغ  ؛يتطٙڤ التسييڇ حسظ ٕٙڣ

 ٙين ڣ هما،ا ٙب تيا سسغ.التسييڇ مبن علګ تقا  لعقالنيغ ڣ اإلنسانيغ لٖمٌ ثقافغ امل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Pierre.G.Bergeron ,La gestion moderne-Théorie et cas,France, edition eska,1982,p 87 

2
 Claude Alazard, Sabine Sépari, Contrôle de gestion, 5ème Edition, Paris, Dunod, 2001, P6. 

3
ٚٛاځ بن حبيظ ،   ٚهعبٖ ال ٚجٸ سبڄ ٗك  ٥،104  م
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هميت : مبادئ التسيير  لاملطل الثا   

سساػ مهما كاڗ نڤعها. هميتڢ البالغغ في امل  للتسييڇ مجمڤعغ من املبإ الت يقڤم عليها ال تختلڀ كثيڇا عن 

ٚ منها  FAYOLلقٖ حٖٕ مبادئ التسيير : .1  :1العٖيٖ من مبإ التسييڇ ن٘ك

اف تخطيط . مب1 .1 (:  األه )االستراتيجيا  السياسا

حغ ڣمحٖٕع ،مخططغ السياساػ كڤڗ  ڣجڤب املبٖ ه٘ا يقتض  سسغ هٖاف ڣتبيڗ ڣڣا ٚيڄ ،امل  علګ يعمل ال٘ڬ ڣالط

ٚنغ السياساػ ه٘ه تكڤڗ  ڗ ڣيجظ األهٖاف، ه٘ه تحقيڄ  ڣالسياساػ .املتڤقعغ غيڇ التغيڇاػ مڤاجهغ علګ تساعٖ م

ٚڣع علګ ينطبڄ عام هڤ ما منها نڤاع كملڢ املش ٚعيغ سياساػ هڤ ما ڣمنها ،ب ٙاػ عليها تسييڇ ف  في املختلفغ ڣاألقسام اإلٕا

ٚڣع ٚعيغ السياساػ تتما٧  ڗ بالطبٸ ڣيجظ، املش ٚئيسيغ العامغ السياساػ مٸ الف  ال

 

ا  . مب2 .1 ا  الت ( : نشط )ت سس  امل

سسغ كڤڗ  املبٖ ه٘ا يفًڇ٩ ٛنغ امل  ، نتاه )تمڤين، ڣظائفها من ڣظيفغ لكل تعطى ڗ يجظ نڢ بمعن الٖاخل، من متڤا

ها بالقيام لها تسمح ڣالت املطلڤبغ، األهميغ الخ(...تسڤيڄ جږ ڣبما مالئږ نحڤ علګ بٖٙڣ سسغ هٖاف تحقيڄ مٸ ين  .امل

لي : السلط . مب3 .1  املس

ٙع تقڤم لكي ٕٚ لكل يعطى ڗ يجظ فانڢ سليږ ساٝ علګ اإلٕا  مطلڤب معيڗ عمل ٕا من تمكنڢ الت الكافيغ السلطغ ف

ٕٚ يعتبڇ ڗ ڣيجظ منڢ، ڣال الف ٙاػ من يتخ٘ ڣعما العمل ه٘ا ٕا عن مس ٚا  بخصڤصڢ. ق

 العمل: تقسي  التخص مب. 4 .1

ٜئغ يعن املبٖ ڣه٘ا املجهٕڤ ، نفس بب٘ڋ ڣتحسينڢ اإلنتاه حجږ ٙفٸ لګ الڤصڤڋ  لګ يهٖف العمل تقسيږ  لګ العمل تج

، مجمڤعغ ٜا ٕٚ كل ڣتخص٨ ج ٚكيڈ علګ يساعٖ ما ڣه٘ا منڢ محٖٕ بجٜ ف  عنڢ ينتٌ مما معينغ عماڋ في الجهٕڤ ت

 األعماڋ. ه٘ه في الخبڇع ٛيإع

 املاد : التشجيع . مب5 .1

ٙع علګ يجظ ٙ  لٖفٸ نظاما تضٸ ڗ اإلٕا ٚتباػ األجڤ ٚإ تشجيٸ علګ يعمل ڣامل  العمل في ممكن مجهٕڤ قپ  ب٘ڋ علګ األف

تي ڣال، ٕٚ كل تحصل ٗا ال ٗلڊ ي  نتاه. من يحققڢ ڣما مجهٕڤ من يب٘لڢ ما مٸ يتناسظ ال٘ڬ األجٚ علګ ف

ر :  التعا  . مب6 .1  الت

ٕٚين مجهٕڤ ڗ فيڢ الشڊ مما ٚإ، علګ منهما كل عمل ٗا االثنيڗ مجهٕڤ يفڤځ  متعاڣنيڗ ف ٙع تنجح ڣلكي انف  ٕا في اإلٕا

ٚإ كل تعاڣڗ  تكسظ ڗ يجظ ڣظائفها سسغ في يعملڤڗ  ال٘ين األف هږ تتڤحٖ حت امل ٚيڄ في ڣتتجڢ جهٕڤ ٚسڤم الط  امل

سسغ العامغ األهٖاف نحڤ  .للم
                                                           

1
ار"صفا لشهظ،   اقب التسيير  عالقت باتخا الق ٜائٚ، "نظام م ٙع األعماڋ ،جامعغ الج ٕا ٚع لنيل شهإع املاجستيڇ في   9-٥5 -،٥ 2006،م٘ك
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ل :7 .1  . مب الشم

ٚين، كل ڣظائڀ علګ ڣاحٖع ڣقڤاعٖ ،مبإ تطبيڄ مكانيغ املبٖ ه٘ا ڣيعن مكانيغ املٖي ٚفغ نقل ڣ ٙيغ املع  ڣنتائٌ اإلٕا

ٚبغ ٙيغ ڣحٖع من ڣاالختباٙ التج ٚڥ  لګ ٕا سسغ ڣمن ،خٚ لګ مستڤڥ  من ڣ خ ٚڥ. لګ م  خ

: القياد ح . مب8 .1  األم

ٝڣ كل يتلقى ڗ املبٖ ه٘ا ڣيقتض  ٙب لحٖڣف منعا ڣاحٖ خ٨ قبل من ڣالتعليماػ األڣامٚ مٚ  التڤجيهاػ في التضا

ٕٕٚ ڣبالتالي ڣسيڗ ت  التعليماػ. ڣ لألڣامٚ االستجابغ في املٚ

 

هميغ بالغغ يمكن تڤضيحها من خالڋ النقا٭ التاليغهمي التسيير :  .2  :1يحض  مفهڤم التسييڇ ب

اف العمل الجماعي : 1 .2 ه ل تحقي  ف عملي التسيير   .ته

ٚغڤبغ ،ڣ الت هميغ في تڤجيڢ الجهٕڤ الجماعيغ نحڤ  تحقيڄ األهٖاف امل ٚامٌ عمل  تظهٚ  طاٙ ب يتږ ڣضعها في 

سسغ ڣ سياسژها،ڣ تًڈايٖ ه٘ه األهميغ بًڈايٖ اعتمإ املجتمٸ علګ الجهٕڤ الجماعيغ.  امل

2. 2 : اد لزياد كفا األدا ري األف  .ت

 ٚ ، مما يڤف ڴهږ في األٕا ٜيإع كفا ٙيغ ل ساٝ املبإ اإلٕا ٚإ علګ  ٙيظ األف  تساهږ عمليغ التسييڇ بشكل كبيڇ في تٖ

ٙاػ ڣ كف علګ ٗاػ قٖ ٙيغ  ٕا  ٜ ٚاك كبڇ الحتالڋ م اػ عاليغ علګ حل املشاكل ف٥ٚ   ا

ياد رفاهي املجتمع :3 .2 اف االجتماعي    .تحقي األه

 ٗ  ٕٙ سسغ في تلبيغ الحاجاػ االجتماعيغ للمجتمٸ من خالڋ االستغالڋ األمثل للمڤا حين يساهږ العاملڤڗ في امل

ٙفاهيغ املجتمٸ ٙجغ  ٚتبٰ ٕ ٙع منها. ت ٕٙ خاصغ النإ ع في استغالڋ املڤا ٙجغ الكفا  بٖ

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
"ٙايس ڣفا  1 ي  التطبي سسا العام بي النظ اف في امل ٙ ،"نظام التسيير باأله يٸ،عماڗ ،ٕا ٚ ڣ التٛڤ ٙڬ للنش ٛڣ ٕٙڗ،–اليا ،٥ ٥ 2016األ

13-14. 



وما المحاسبي في تسيير المؤسس االقتصاديالفصل الثاني:                   أهمي نظا المع

 

 
34 

ما املحاسبي سس لنظام املعل  املبح الثاني :حاج امل

ٚڗ، ه٘ا مطلٸ من٘ ٚكٜ الق ٚقابغ التخطيٰ هميغ علګ الباحثڤڗ  ي ٙاػ ڣاتخاٗ ڣال ٚا ٛمها الق ٚڣع في ڣتال  يمكن ال ٗ .املش

 ٙ ٙع فعالغ ٙقابغ ٕڣڗ  تخطيٰ ڣجٕڤ تصڤ حيحها، الخلل مڤاطن اكتشاف علګ قإ  خطغ ٕڣڗ  حقيقيغ ٙقابغ ڣجٕڤ ڣال ڣت

ٚڣع يسعګ ال٘ڬ الهٖف بمثابغ تكڤڗ  مسبقغ لي تحقيقڢ لګ املش  ڣ اقًڇابڢ مٖڥ قياٝ خالڋ من عمالڢ نتائٌ تقييږ ڣ

 الهٖف ه٘ا تحقيڄ بٖائل ظل في تحقيقها املحتمل بالنتائٌ التنب ٕڣڗ  مسبقغ خطغ ڣجٕڤ ڣال الهٖف، ه٘ا عن ابتعإه

ٚاٙ ڣاتخاٗ ٛم الق األفضل ڣ من خالڋ ه٘ا املبحن سنحاڣڋ تڤضيح الٖٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ نظږ املعلڤماػ  البٖيل الختياٙ الال

ٚاٙ.  ٚقابغ ڣ اتخاٗ الق سسغ من خالڋ كل من عمليغ التخطيٰ ال ٙع امل ٕا  املحاسبيغ في 

ما املحاسبي كأدا ل ل: نظ املعل  لتخطيطاملطل األ

لګ بع٬ املفاهيږ فيما  ٚځ  لګ الٖٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ نظږ املعلڤماػ املحاسبيغ في عمليغ التخطيٰ سنتط ٚځ  قبل التط

 يخ٨ التخطيٰ.

يف التخطيط : .1 نڢ تع ٚيڀ التخطيٰ ب  : 1يمكن تع

ٚ علګ تڤقٸ القضايا املستقبليغ ڣ اإلعٖإ  ٚيقغ للتفكيڇ املنظږ تساعٖ املٖي ڣ ط  لها""التخطيٰ فلسفغ 

ٙع من  ٚا علګ بقيغ ڣظائڀ اإلٕا ثيڇا مباش ٚ ت ث ٚتبٰ ڣ ت ٙيغ ڣ الت ت حٖ املكڤناػ األساسيغ للعمليغ اإلٕا "التخطيٰ هڤ 

ٙقابغ"  تنظيږ ڣ تڤجيڢ ڣ 

لګ  ٚاحل الت يمٚ خاللها املخطٰ ليصل في النهايغ  نڢ "عمليغ ألنڢ يشمل مجمڤعغ من امل ٚف التخطيٰ  كما يع

ثنا عمليغ التخطيٰ مجمڤعغ من اإلجاباػ ٙاسژها ڣ بحڙها   " 2املحٖٕع علګ األسئلغ ثږ ٕ

ڗ التخطيٰ  ٚ يمكن القڤڋ  ٙيڀ السابقغ ال٘ك ٙيغ العمليغ في األڣلګ الڤظيفغ يعتبڇڣمن التعا  يسبڄ حين همها ڣ اإلٕا

ٚقابغ ڣ التڤجيڢ ڣ التنظيږ ها يجظ محٖٕع مهام اختياٙ علګ التخطيٰ ينطڤڬ  ڣ ، ال  . التنظيميغ األهٖاف لتحقيڄ ٕا

ما املحاسبي في عملي التخطيط: .2 ر نظ املعل  د

ٙع لٖڥ الڤعي التخطيٰ يڤلٖ ٙها ڣيسلٰ اإلٕا ٙاػ  ڣاتخاٗ املشاكل تحٖيٖ مناطڄ من يمكنها مما املستقبل لګ نظا ٚا الق

ٙاسغ يحتاه فالتخطيٰ املناسظ، الڤقـ ڣفي حيالها املناسبغ ٚڣف لګ ٕ ٙاسغ تضٸ ڣه٘ه املستقبل ظ ٙع الٖ  مڤقڀ في اإلٕا

ػ حٖڣف احتماالػ من ڣيقلل املتاحغ الف٥ٚ مٸ التعامل عنٖ فضل  .3املفاج

                                                           

ٚڬ   اقب اإلداري"،حمٖ محمٖ املص ٙيغ"التخطيط  امل سسغ شباب الجامعغ للنشٚ،اإلسكنٖ 2006٥،28مصٚ،-،م 1
  

2
ٚیڀ حمٖ   ما نظ"، العاص  ش ٛیڄ جامعغ ،" اإلداری املعل ٜقا  110 ،٥ 2004 ، ،مصٚ ال

ٚه،٥    ٚجٸ سبڄ ٗك ٕمڤڗ جل،م ٙځ  31ٕمڤڗ طا 3
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ٙاسغ املستقبل ڣتمٚ ٚاحل بخمس ٕ ا مهما في املحاسبيغ املعلڤماػ ڣتلعظ بعضا، بعضها مٸ ڣ مًڇابطغ متتاليغ م  كل ٕٙڣ

ٚحلغ ٚاحل الخمس م 1التاليغ من امل

: 

ر 1 .2 حل في املحاسبي . ال ي م اف تح  · :األه

ٙ  ڣيخت٨ ٚحلغ في املحاسب الٖڣ ٙاسغ عن بياناػ بتقٖيږ التخطيٰ من األڣلګ امل ع املڤضڤعغ األهٖاف ڣتحليل ٕ  .للمنش

ر 2 .2 حل في املحاسبي . ال ما  البيانا جمع م  :املعل

ٚبح) ڣ ڣالحجږ التكلفغ بيڗ العالقغ تحليل عن بياناػ تقٖيږ  ه٘ه بيڗ تفاعل فضل تحٖيٖ بغيغ التعإڋ( تحليل ال

ع لعملياػ ساسا   يعتبڇ ڗ يمكن املتغيڇاػ  .املقبلغ الفًڇع في املنش

ر 3 .2 حل في املحاسبي . ال ارد تجميع م  :امل

عٖإ الخاصغ البياناػ تقٖيږ  نسظ من عليها الحصڤڋ  يجظ ڣالت املستقبليغ املاليغ ڣالتٖفقاػ االحتياجاػ قڤائږ ب

 .املصإٙ

ر . 4 .2 حل في املحاسبي ال اد م   :املعايير ع

عٖإ الخاصغ البياناػ تقٖيږ ٛناػ ب ٙع مٸ يساهږ فهڤ ل٘لڊ التخطيطيغ، املڤا  ثږ الكميغ، املعاييڇ عٖإ في  ڣال   اإلٕا

ع في ماليغ معاييڇ لګ الكميغ املعاييڇ ه٘ه بتحڤيل  ثانيا    يقڤم ٛناػ صٙڤ ع في النشا٭ ڣجڢ تعكس تخطيطيغ مڤا  املنش

ع في القإمغ الفًڇع خالڋ  .ڣماليغ كميغ صٙڤ

ر 5 .2 حل في املحاسبي . ال اد م   :العمل سياسا  خطط ع

عٖإ الخاصغ البياناػ تقٖيږ ٙاػ مستڤڥ  علګ بينها التنسيڄ ڣ التفصيليغ ڣالسياساػ الخطٰ ب ع املختلفغ اإلٕا  .باملنش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٚه ،٥    ٚجٸ سبڄ ٗك حمٖ،م 26بسام محمڤٕ  1
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ما  قاباملطل الثاني: نظ املعل  املحاسبي كأدا لل

ٚقابغ يسبڄ التخطيٰ كاڗ ٗا ڗ ال ٚقابغ ف ٚع تبٖ ال  ال ٗ معها ڣتستمٚ الفعلي التنفي٘ حيڈ الخطٰ ڣضٸ عنٖ مباش

ٙ  يمكن ٚقابغ ٕڣاػ ڣجٕڤ ٕڣڗ  جيٖ تخطيٰ ڣجٕڤ تصڤ ٙع ال حيحها علګ القإ ٚافاػ ڣت  ڣجٕڤ ال نڢ كما اكتشاف االنح

ٚقابغ حغ بخطغ مسبڤقغ تكن لږ ما الحقيقيغ لل ٚغڤبغ األهٖاف تبيڗ املعالږ ڣا  تقييږ يتږ ال٘ڬ األساٝ ڣتشكيل امل

ٚافاػ ڣمعالجغ ڣتحليلها الفعليغ النتائٌ لګ ٕٙڣ نظږ  استنإا االنح ٚقابغ ثږ الڤصڤڋ  ٚيڀ ال ليڢ. ڣ عليڢ يمكن تع

ٚقابغ.  املعلڤماػ املحاسبيغ في عمليغ ال

قاب : .1 يف ال ٚق تع ٚيڀ ال ـــ يمكن تع  :1ابغ بـ

 ٚ ٚقابغ تلڊ السلطغ الت يتمتٸ بها املٖي ٙستڢ للعمل بمساعٖع عٖٕ "نقصٖ بال ڣ عنٖ مما ٙيغ  ٙستڢ للعمليغ اإلٕا في مما

ڣسيڗ"  من املٚ

لڊ  ڣ مفًڇ٩ من قبل األٕا ٗڣ ڣ مخطٰ  ٙنتڢ بما هڤ مطلڤب  ٜ ڣ مقا ٚقابغ تعن قياٝ ڣ تقييږ األٕا الفعلي املنج " ال

حيح املالئږ"بغ٩ٚ الكشڀ  ٙ بالت ٚا ڣ اتخاٗ الق حيحها  ٜم ت ٚافاػ عن املطلڤب ڣ يل ٚ ه٘ا األٕا من انح  عن ما يظه

ڗ األنشطغ تتږ ڣفقا للخطٰ املڤضڤعغ  ٙع في متابعغ التنفي٘ ڣ التحقڄ من  نها " ڣسيلغ اإلٕا ٚف ك٘لڊ ب  "2ڣ تع

ٕٙ ٙيغ الت تستخٖم لضماڗ االستخٖام الفعاڋ للمڤا ٙع اإلٕا  ڣ تحقيڄ األهٖاف" "املها

ٚقابغ هي ڣظيفغ ينبغي القيام بها في كافغ مجاڋ النشا٭ اإلنساني من  ڗ ال ٙيڀ السابقغ يمكن القڤڋ  من خالڋ التعا

ٙها نظاما لضبٰ األٕا ڣ ضمانا لتحقيڄ األهٖاف املخططغ.  حين اعتبا

2. : قاب ما املحاسبي في عملي ال ر نظام املعل  د

ٚقابغ لګ الحاجغ تنش ٙ  من انطالقا ال ٙع الٖڣ سسغ لحمايغ ال٘ڬ تقڤم بڢ اإلٕا  ل٘ا مصالحها علګ ڣالحفاٱ ممتلكاػ امل

اػ التٖابيڇ كافغ تتخ٘ فه ٚا ٛمغ ڣ اإلج ٕٙ ڣتنميغ الحمايغ سباب لتڤفيڇ الال ع ٕاخل النشا٭ سيڇ ڣمتابعغ املڤا  املنش

ٚغڤبغ ل٘ا يڤفٚ األهٖاف ڣلتحقيڄ ٛمغ األڣليغ ڣاملعلڤماػ بياناػال املحاسب املعلڤماػ نظام امل  متطلباػ لخٖمغ الال

سسغ ع ه٘ا ڣلتحقيڄ امل ٙ  يقڤم فانڢ النظام كفا لڊ من خالڋ العملياػ  عمليغ خالڋ من ڣفعاڋ ساس  بٖڣ ٚقابغ ٗڣ ال

 : 3اآلتيغ

 

 

                                                           

ٚه،٥   ٚجٸ سبڄ ٗك ٚڬ، م 134حمٖ محمٖ املص 1
  

2
ٚاڣڬ ،"   حمٖ ال "حكمـ  ما املحاسبي  املنظم يٸ ،عماڗنظ املعل ٚ ڣ التٛڤ ٙ الثقافغ للنش ٕٙڗ،-،ٕا  ٥،222 1999األ

3
ع   قاب نظام فعالي تقيي دراس "،فضليغ بڤطٙڤ اخلي ال  جامعغ التسييڇ، علڤم في املاجيستيڇ شهإع استكماڋ متطلباػ مقٖمغ ،"البن في ال

 41-٥40-٥ ، 2007 املسيلغ،
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قاب1 .2  :التطبيقا عل . ال

ٚقابغ هٖاف ڗ بما يمكن  املحسڤب املعلڤماػ نظام في نفسها هي اليٖڣڬ  املحاسب املعلڤماػ نظام في الٖاخليغ ال

ٚيڀ ٚقابغ تع نها  التطبيقاػ علګ ال ٙع" علګ  اػ عن عبا ٚا كٖ  محٖٕع ٙقابيغ ج لګ الت  البياناػ صحغ من ڴهٖف 

ٚيٚ  " البياناػ ه٘ه علګ االعتمإ يمكن بحين عنها، ڣالتق

قاب2 .2 خال : عل . ال  امل

ٚقابغ ه٘ه ٕخاڋ ڣصالحيژها البياناػ ٕقغ لبياڗ تصمږ ال ٍٚ بها فقٰ للنظام  ڣ  املص

قاب عل 3 .2  : التشغيل. ال

ٚقابغ تعتبڇ ٚقابغ نڤاع هږ من التشغيل علګ ال ٚقابغ من النڤع ه٘ا ڣبٖڣڗ  الحاسڤب، علګ ال ڗ ال ع ف  تتع٩ٚ املنش

حيح، غيڇ التشغيل نتيجغ كبيڇع لخسائٚ ٚافاػ، الفشل اكتشاف ڣصعڤبغ ال كٖ يجظ ڣله٘ا ڣاالنح  جميٸ ڗ الت

اػ ٚا ٙع قبل من املڤضڤعغ التشغيل ج ع تطبيقها تږ قٖ اإلٕا كٖ كاملغ، بصٙڤ  تږ تشغيلها الت املعلڤماػ ڗ من ڣالت

ڗ ڣله٘ا التخڤيل، حڄ لها سلطغ من ڣمخڤلغ ڣكاملغ املناسظ الڤقـ في ڣسجلـ صحيحغ ع األخطا ف  في املڤجٕڤ

ٚجاػ، ڣعلګ التشغيل علګ ستنعكس املٖخالػ ٚحلغ في األخطا ما املخ ڣ في خطا ما فه التشغيل م  نتيجغ املٖخالػ،

لكًڇڣنيا  التشغيل ڣحٖع في فنيغ خطا كٖ معقڤلغ من تنفي٘ عملياػ معالجغ البياناػ  ٙجغ ت لګ تڤفيڇ ٕ ،ڣ ڴهٖف 

غفاڋ ڣ معالجغ كافغ  ٍٚ بها ڣ عٖم  العملياػ ڣ ل٘لڊ يجظ للتطبيقاػ املحٖٕع بمعن معالجغ العملياػ كما ص

كٖ من صحغ البڇامٌ ڣ القڤاعٖ املستخٖمغ في عملياػ املعالجغ.  الت

قاب4 .2 جا عل . ال  :املخ

ٚجاػ تكڤڗ  قٖ ٜنغ التشغيل نظام مخ تڢ من اإللكًڇڣني الحاسڤب يمكن شكل في مخ ٚا ع في ڣ ق  ڣيمكن مطبڤعغ، صٙڤ

ٚجاػ مخاطٚ علګ التغلظ اػ من مجمڤعغ خالڋ من املخ ٚا ٚقابيغ اإلج لګ منٸ األخطا ڣاملخالفاػ ال  ڣ ڣالت ڴهٖف 

ٚقابغ ڣ اكتشافها حيحها علګ ال  كاآلتي: ت

ٚجاػ لكافغ الٖقيڄ الفح٨-  ٕقژها. مٖڥ من التحقڄ بغ٩ٚ املخ

ٙنغ- جالػ التشغيل عملياػ سجالػ مقا لڊ املٖخالػ عملياػ ب  نفسها هي تشغيلها تږ الت العملياػ ڗ من للتحقڄ ٗڣ

 ٕخالها. تږ الت

اػ ڣجٕڤ- ٚا حيح مكتڤبغ ج قسام  املخالفاػ ڣ األخطا لت ڣ  عإڴها للتشغيل سڤا في األقسام املستفيٖع  ڣ

 البياناػ. تشغيل

ٚاجعغ جيٖ سنٖ جٕڤ ڣ- ٚجاػ في ڣقعـ الت املخالفاػ ڣ األخطا تتبٸ من يمكن للم حيحها املخ  .ڣت

 

 



وما المحاسبي في تسيير المؤسس االقتصاديالفصل الثاني:                   أهمي نظا المع

 

 
38 

: نظ  ار.املطل الثال ما املحاسبي كأدا التخا الق  املعل

ٙاػ صنٸ عمليغ تعتبڇ ٚا ٚا تتطلظ الت العمليغ ڣهي نڤاعها بمختلڀ املنظماػ تسييڇ في كبيڇع هميغ ٗاػ الق  عنص

سساػ  كٌڇ تستعمل الت املحاسبيغ املعلڤماػ منها السيما نڤاعها بمختلڀ املعلڤماػ ڣهڤ ال ساسيا في امل

ٙها االقتصإيغ ٙاػ من الكثيڇ صنٸ في مفيٖع تجعلها نڤعيغ بخصائ٨ تتميڈ باعتبا ٚا سساػ. مثل في الق  ه٘ه امل

ار : .1 م الق ٙيڀ نجٖ  مفه هږ التعا  :1من بيڗ 

ٚاٙ التخاٗ ٕاعي فال للحل ڣاحٖ بٖيل هناڅ كاڗ لڤ نڢ بمعن بٖائل عٖع بيڗ من األمثل البٖيل " اختياٙ  في ٗلڊ" ق

ٙع تستخٖمها الت الڤسيلغ" ٚع بڤظائفها القيام من لتمكينها اإلٕا  "ليها املڤكلغ النشاطاػ ڣمباش

ٚاٙ '' ٙڅ االختياٙ هڤ الق  مشكلغ ملڤاجهغ البٖيلغ الحلڤڋ  بيڗ املفاضلغ عمليغ ڣ معيڗ، مڤقڀ في املتاحغ البٖائل بيڗ املٖ

 '' 2معينغ 

ٙ هڤ ٚا ڗ: "الق ٙيڀ السابقغ يمكن القڤڋ   يسمح املتاحغ بشكل البٖائل بيڗ من املناسظ البٖيل اختياٙ ڣ من خالڋ التعا

ٚجڤع األهٖاف بتحقيڄ ٚڣف تحـ ڣ محٖٕع بمعاييڇ الڤاقٸ املشكل ڣحل امل  معاشغ." ظ

هږ ه٘ه  لګ  ٚځ  ٚاٙ يتڤجظ علينا التط ڣ ما يسم بعمليغ اتخاٗ الق ٚاحل في اتخاٗه  لګ م ٚاٙ يحتاه  ڗ الق ڣ بما 

ٚاحل.  امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
"حمٖ عبٖ الهإڬ شبيڇ، "   ارا اإلداري ما املحاسبي في اتخا الق ر املعل ٚع لنيل شهإع ماجستيڇ في املحاسبغ ڣ د التمڤيل ،الجامعغ ،م٘ك

ٜع  2006٥،67فلسطيڗ،-اإلسالميغ،غ

2
 1ص لشه ،مرجع سب ذكره،ص  
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ار: .2 احل اتخا الق  م

ٚاٙ اتخاٗ عمليغ تمٚ ٚاحل من بمجمڤعغ الق  :التالي الشكل في تلخيصها يمكن ڣالت امل

ار II- 1الشكل) احل اتخا الق  (:م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر: سس االقتصادي" عجيلغ حناڗ، املص ما املحاسبي في األدا املالي للم ٚع لنيل ،" فعالي نظام املعل م٘ك

قلغ، ٚباٍ،ٙڣ  2011٥،110-2008شهإع املاجستيڇ في علڤم التسييڇ،جامعغ قاصٖڬ م

 

لګ املفاهيږ  ٚځ   التاليغ:ڣمن خالڋ الشكل السابڄ يمكن التط

2. 1: ي املشكل  . تح

ٙ املتخ٘ سليما   ٚا ٚيڀ باملشكلغ الحقيقيغ ڣ تحٖيٖها حت يكڤڗ الق  . 1ڬ التع

ٚاحل الالحقغ ڣ هي كاآلتي  لګ امل ٚئيسيغ يتږ االنتقاڋ   :2بعٖ تحٖيٖ املشكلغ ال

ما  البيانا  دراستها :2 .2  . تجميع املعل

ٚاٙ ڬ ڣيتڤقڀ املطلڤبغ ڣاملعلڤماػ ڣاإلحصائياػ البياناػ تجميٸ يتږ بٖقغ املشكلغ تحٖيٖ بعٖ  األحياڗ علګ غلظ في ق

قژها املعلڤماػ صحغ ٚحلغ ه٘ه ڣتعتبڇ ڣكفايژها، ٕڣ ٚاحل صعظ من امل  عإع ڣالبياناػ يتطلظ املعلڤماػ تجميٸ ڗ ٗ امل

                                                           

،ص  40عيادي عبد القادر مرجع سبق ذكر 1
  

2
،ص    ان ،مرجع سبق ذكر  112عجيلة ح

 تحديد المشكلة

 تجميع البيانات و المعلومات

 تحديد البدائل و تقييمها

 اتخاذ القرار باختيار البديل األمثل

 متابعة القرار
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 ڣبعٖ ٕقيقغ غيڇ ڣ مڤضڤعيغ غيڇ املعلڤماػ تكڤڗ  األحياڗ من كثيڇ ڣفي املعڤقاػ، من العٖيٖ ڣجهٖا ڣتحيٰ بها ڣقتا

ٙاسژها تتږ البياناػ ه٘ه تجميٸ ٙاسغ ٕ  ڣڣافيغ. ٕقيقغ ٕ

ي3 .2 ائل . تح  : تقييمها الب

ٙاسغ محل مشكلغ تحٖيٖ بعٖ  ه٘ه لحل الحلڤڋ  بع٬ تظهٚ ڣتحليلها حڤلها ڣاملعلڤماػ البياناػ مختلڀ ڣجمٸ الٖ

ٙاسغ تتږ ڣل٘لڊ املشكلغ  ڣااليجابياػ السلبياػ ملناقشغ كافيا ڣقتا مقًٍڇ حل كل عطا مٸ ڣتقييمها الحلڤڋ  ه٘ه جميٸ ٕ

ٚڣف كل في ٚ بها الت الظ ٚتظ ثږ املشكلغ تم  . ڣلڤيژها حسظ البٖائل ت

ار . اتخا4 .2  :الق

ٚتيبها ڣتقييمها البٖائل تحٖيٖ بعٖ ٚاٙ اتخاٗ يتږ ڣت  التڤقيـ تحٖيٖ ڣيتږ كما ڣالبٖائل، الحلڤڋ  ه٘ه فضل بيڗ من الق

ٚاٙ ه٘ا إلصٖاٙ املالئميڗ ڣاملكاڗ سلڤب عالنڢ ڣسيلغ تحٖيٖ لګ باإلضافغ الق  صيغغ تكڤڗ  ڗ يضا ڣيجظ بالغڢ، ڣ

ٚاٙ حغ الق قيقغ ڣا ڗ ٕڣ سسغ، هٖاف مٸ متماثال يكڤڗ  ڣ ٚاعاع مٸ امل  .عنڢ الناتجغ الجڤانظ جميٸ م

ار . متابع5 .2  : الق

ٚاٙ متابعغ تتږ كٖ املعنيغ الجهاػ في الق صٖ تطبيقڢ من ڣالت كٖ ڣك٘ا حڤلڢ الفعل ٕٕٙڣ مختلڀ ٙڣ  حل نجاٍ من الت

ٚاٙ متابعغ األمٚ يتطلظ ڣقٖ تطبيقڢ، بعٖ املشكلغ ٙاػ صٖاٙ خالڋ من الق ٚا اػ من ٗلڊ ڣغيڇ معٖلغ ڣ تكميليغ ق ٚا  ج

 .املتابعغ

ار : .3 ما املحاسبي في اتخا الق ر نظام املعل  د

ٙاػ املناسبغ التخاٗ املعلڤماػ تڤفيڇ في يتمثل محاسب نظام ألڬ النهائي الهٖف ڗ في ال جٖاڋ ٚا  املناسظ، الڤقـ في الق

ٙاػ اتخاٗ يمكن ڣحت املناسظ، ڣللشخ٨ ڣبالتكلفغ املناسبغ، املناسظ، ڣباملضمڤڗ  املناسظ، ڣبالشكل ٚا نڢ صائبغ، ق  ف

ٙڬ  من ٚڣ ٙاػ ڗ ڣطاملا املعلڤماػ، من مٖخالػ يكڤڗ هناڅ ڗ الض ٚا ثٚ الق ڗ الڤاقٸ، عالږ في ت من  املٖخالػ ف

تي املعلڤماػ ٚجمغ ڣ ٙساڋ من ت ٚڣف تڤصيل ڣ ت حڤاڋ ظ ع الڤاقعي العالږ ڣ ٚاٙ، مالئمغ لصانٸ بصٙڤ  كانـ ڣمهما الق

ننا الڤاقعي العالږ طبيعغ ٙكڢ لن ف ٚڣفڢ عن معلڤماػ علګ الحصڤڋ  يمكننا حت نٖ حڤالڢ ظ ٚڬ  الت ڣاألحٖاف ڣ  .فيڢ تج

ٙكاڗ حٖ تعتبڇ املحاسبيغ املعلڤماػ ڗ ٙاػ التخاٗ املتكامل األساسيغ للنظام األ ٚا ع مستڤڥ  علګ سڤا الق  علګ ڣ املنش

ها املحاسبغ ڣجٕڤ سباب هږ من ڗ بل منها، اقتصإيغ مشتقغ ڣحٖع ڬ مستڤڥ   تڤفٚ نها في يتمثل املستمٚ ڣتطٙڤ

ٙاػ، التخاٗ ساٝ تعتبڇ معلڤماػ ٚا ٙع احتياجاػ ملڤاجهغ سڤا املناسبغ املعلڤماػ بتڤفيڇ املحاسظ يقڤم حين الق  اإلٕا

ٚاف احتياجاػ ملڤاجهغ ڣ املختلفغ بمستڤياڴها ٙجيغ األط ٙاػ اتخاٗ عمليغ لًڇشيٖ الخا ٚا  .1الق

 

 

                                                           
1
ٚه،٥     ٚجٸ سبڄ ٗك  84حمٖ عبٖ الهإڬ شبيڇ،م
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سس اف امل ه ما املحاسبي   اف  التعار بي نظام املعل  املبح الثال : م الت

ٚڥ قصيڇع األجل حين تكڤڗ األهٖاف الطڤيلغ  خ هٖافا ڣ خططا طڤيلغ األجل ڣ  سساػ االقتصإيغ  تضٸ معظږ امل

نڤاع  نڢ يڤجٖ نڤع ثاني من  ٙع العليا ڣ يطلڄ عليها اسږ التخطيٰ االسًڇاتيجي كما  األجل من اختصا٥ اإلٕا

ٚف باألهٖاف التشغيليغ ڣ هي غالبا قصيڇع األ   جل.األهٖاف ڣ الت تع

ڗ األڣلګ  سسغ نستطيٸ القڤڋ  هٖاف اإلسًڇاتيجيغ ڣ األهٖاف التشغيليغ للم ٚيڄ بيڗ  مكاننا التف ڣ حت يكڤڗ ب

ما  ع اإلنتاه،  ٙفٸ مستڤڥ جٕڤ هٖافها خالڋ األجل الطڤيل ڣ علګ سبيل املثاڋ  ٙع العليا ڣ  تخ٨ بشكل عام اإلٕا

سسغ االقتصإيغ.الثانيغ فه تعبڇ عن األهٖاف بشكل محٖٕ ڣ مڤجڢ لق ڣ مصلحغ معينغ ٕاخل امل  سږ 

يجابيغ مٸ ه٘ه األخيڇع ڣجظ علينا التمييڈ بيڗ  ڣ  ما سلبيغ  ٕٕٙڣ فعل  سسغ لڢ  ڬ نظام ٕاخل امل ڗ تطبيڄ  ڣ بما 

سسغ االقتصإيغ. هٖاف امل  ڣجڢ التڤافڄ ڣ التعا٩ٙ بيڗ نظام املعلڤماػ املحاسب ڣ 

اف  ج الت ل :  سس االقتصادياملطل األ اف امل ه ما املحاسبي    بي نظام املعل

ٚ جليا من خالڋ  سسغ يظه هٖاف امل  يجظ نڢ خاصيغ املنفعغ يعنڗ مٖڥ التڤافڄ بيڗ نظام املعلڤماػ املحاسب ڣ 

ٙ  ڗ يجظ ڣهنا نافعغ املحاسبيغ املعلڤماػ تكڤڗ  ڗ ٙتڢ في تتمثل ٧  ڬ منفعغ ڗ نقٚ  معينغ، حاجاػ شباع علګ مقٖ

ڗ ٗلڊ علګ ڣبنا ٙع كانـ ٗا منفعغ ٗاػ تكڤڗ  املحاسبيغ املعلڤماػ ف  املعلڤماػ ه٘ه مستخٖمي حاجاػ شباع علګ قإ

نڢ يقٸ علګ عاتڄ املحاسظ عظ متعٖٕع ڣحاجاڴهږ كثيڇڣڗ ڣهږ ٚڥ فيڢ الباحثڤڗ   عٖإ ڣمتشابكغ األمٚ ال٘ڬ ي

 .1ستخٖميهامل مناسبغ ڣ مالئمغ تكڤڗ  معلڤماػ عٖإ ڬ مختلفغ، حاجاػ إلشباع مختلفغ معلڤماػ

سسغ االقتصإيغ علګ شكل  ٚئي٦  في امل ه ال ٕڬ ٕٙڣ ڗ ي ڣ حت يحقڄ نظام املعلڤماػ املحاسب ه٘ا التڤافڄ يجظ 

ٚئيسيغ في عٖع خطڤاػ متتاليغ ڣ هي ٚع ڣ متكاملغ يمكن تحٖيٖ معاملها ال  :2عمليغ مستم

  جل في ساسيغ ت ع بياناػ  سسغ ڣ تمثيلها في صٙڤ ٚ العملياػ املاليغ املتعلقغ بالنشا٭ املحاسب للم حص

ٚ املحاسبيغ   ؛الٖفات

  ٙف عليها ڣ ٚڣ٩ ڣاملبإ املحاسبيغ املتعا ڣ معالجغ البياناػ األساسيغ ڣفڄ مجمڤعغ من الف تشغيل 

ٚا٩ املقبڤڋ عمڤما لتتحڤڋ ه٘ه البياناػ بعٖ معالجژها في  غ لګ معلڤماػ ماليغ تخٖم  النظام املحاسب 

 ؛مستعملي ه٘ه املعلڤماػ 

 ڣ املصلحغ ڣ ٗلڊ في شكل قڤائږ ماليغ ٚاف ٗاػ الصلغ  لګ األط  ؛يصاڋ املعلڤماػ الت تتږ معالجژها 

                                                           

 1
ٚه ،٥ ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك  86-85حمٖ عبٖ الهإڬ شبيڇ، م

2
ٚڣعغ سفياڗ ،"   "بڤف سس االقتصادي ره في تسيير امل د ما املحاسبي  ٚع لنيل شهإع املاجستيڇ في علڤم نظام املعل ، م٘ك

ڬ، قسنطينغ ،  2012٥،126التسييڇ،جامعغ منتٙڤ
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  هٖاف ڬ خطٚ علګ  اػ الت تشكل  ٚا نشطغ تحليل القڤاعٖ ڣ اإلج تقييږ املخاطٚ ڣ الت يقصٖ بها 

س لګ مستڤياػ مقبڤلغامل ثيڇها   ؛سغ من خالڋ تحٖيٖ احتماڋ حٖڣڵها ڣالعمل علګ تخفي٬ حٖع ت

سسغ  هٖاف امل ڗ يتڤافڄ نظام املعلڤماػ املحاسب مٸ  نڢ من البٖيه  ٚه نستطيٸ القڤڋ  لګ ما سبڄ ٗك ضافغ  ڣ 

اػ الحاصلغ في تكنڤل سسغ هڤ مڤاكبغ التطٙڤ ڤجيا املعلڤماػ الت تسهل االقتصإيغ ألڗ الهٖف الكبيڇ ألڬ م

. ٙ ٚا سسغ ڣ خاصغ عمليغ اتخاٗ الق  العملياػ ڣ الڤظائڀ اليڤميغ للم

 

سس االقتصادي اف امل ه ما املحاسبي   ج التعار بي نظام املعل  املطل الثاني: 

ٙئيسييڗ ڣ هما  لګ سببيڗ  ٚجٸ  سسغ ي هٖاف امل املشاكل الت قٖ ڗ التعا٩ٙ بيڗ نظام املعلڤماػ املحاسب ڣ 

ٚين ٚ املع٩ٚ لها ڣ فيما يلي سنقڤم بتڤضيح ه٘ين العنص ٙجغ املخاط لګ ٕ ڣ  سسغ   يڤاجهها ه٘ا النظام في امل

ما املحاسبي : .1  مشاكل نظ املعل

لګ تعا٩ٙ ه٘ا النظام  ٕڬ  سسغ االقتصإيغ مما ي لګ مشاكل عٖيٖع في امل تتع٩ٚ نظږ املعلڤماػ املحاسبيغ 

هٖاف  هږ ه٘ه املشاكلمٸ   :1ه٘ه األخيڇع ڣ فيما يلي سنبڇٛ 

 

 :.التصمي1 .1

سساػ، االحتياجاػ تحقيڄ في للنظام الفعلي التصميږ يفشل النظام املعلڤماػ  يقٖم ال فقٖ األساسيغ للم

ٚعغ املحاسبيغ  بياناػ يقٖم قٖ ڣ استخٖامها معڢ يصعظ شكل في يقٖمها قٖ ڣ استخٖامها من تمكن كافيغ بس

ٙجغ معقٖ النظام يكڤڗ  مطلڤبغ ،ڣقٖ غيڇ خاطئغ  ڣاستخٖامڢ. معڢ بالتفاعل الفن غيڇ للمستخٖم تسمح ال بٖ

 : . البيانا2 .1

ڗ متسقغ ڣغيڇ ٕقيقغ غيڇ املعلڤماػ نتاه في عليها االعتمإ يتږ الت البياناػ كانـ ٗا  ٕڬ ف  غمڤ٩   لګ ه٘ا ي

ٚا٩ ألهٖاف مالئمتڢ غيڇ ڣ النظام عن الناتجغ املعلڤماػ غ  املنظمغ. ڣ

 :. التكاليف3 .1

ع النظام يعمل قٖ        ٙجغ مكلفغ تكڤڗ  قٖ ڣتشغيلڢ تنفي٘ه تكلفغ ڗ ال فعالغ، بصٙڤ   في متڤقعا مما كاڗ كبڇ بٖ

ٛنغ  التكلفغ . تلڊ تعإڋ النظام من عليها املتحصل املنافٸ ڗ ڣبحين لڢ املخصصغ املڤا

 :. التشغيل4 .1

ع النظام يعمل ال قٖ ه٘ه الحالغ ڣفي     ڗ جيٖع بصٙڤ ٚع املعلڤماػ تصل ك خ      لفقٖاڗ     ڣ النظام لتعطل كنتيجغ مت

 البياناػ. بع٬

                                                           
1
ٚه،٥ ٥    ٚجٸ سبڄ ٗك ٚيغ ،م  117-116سماعيل مناص
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ما املحاسبي : .2 اج نظ املعل  املخاط التي ت

ٚ الت تڤاجهها كمثاڋ  خ٘ نظږ املعلڤماػ املحاسبيغ اإللكًڇڣنيغ ڣ املخاط ٚ من خالڋ  ڣ يمكن تڤضيح ه٘ه املخاط

 : ٗلڊ ڣ فيما يلي تڤضيح مفصل عن ٗلڊ علګ

ر: 1 .2 لګ . من حي املص  :1تنقسږ 

 . مخاط داخلي :1.1 .2

سساػ يعتبڇ حين  ٚئي٦  املصٖٙ هږ مڤظفي امل          املعلڤماػ نظږ لها تتع٩ٚ الت الٖاخليغ للمخاطٚ ال

ڗ ڣل٘لڊ لهږ، املمنڤحغ الٖخڤڋ  خالڋ صالحياػ اإللكًڇڣنيغ من املحاسبيغ ٚكغ مڤظفي ف  األمنا غيڇ الش

مكانيغ للبياناػ يستطيعڤڗ الڤصڤڋ  ٚيفها ڣ تٖميڇها ڣ  تغييڇها. ڣ تح

 . مخاط خارجي :1.1 .2

جل الٖخڤڋ  ٙمٛڤ من  ٚاصنغ االنًڇنيـ ال٘ين يعتمٖڣڗ في عمليغ االخًڇاځ علګ معلڤماػ ڣ  ٚفڤڗ بق ڣهږ ال٘ين يع

ٚيغ. ٚقغ املعلڤماػ الس  لګ النظام ڣ س

 

ٚين هما املتسب لها : . من حي2 .2 لګ عنص ٚجٸ   :2ڣ ت

 . مخاط ناتج عن العنص البش :1.2 .2

 غيڇ بشكل ڣ ڣالتالعظ الغ٤ ڣبهٖف مقصٕڤ بشكل خا٥ قبل من تحٖف قٖ األخطا ڣتلڊ

. ڣ السهڤ ڣ الجهل نتيجغ مقصٕڤ  الخط

 . مخاط ناتج عن عنص غير بش :2.2 .2

ٙف بسبظ تحٖف قٖ الت املخاطٚ تلڊ ڣهي ٕڬ قٖ طبيعيغ ڣالت كڤا  منڢ جٜ ڣ ككل النظام تلڀ لګ ت

ي :3 .2  . من حي العم

ٚڥ غيڇ متعمٖع خ ٚفاػ متعمٖع ڣ  ٚ ناتجغ عن تص لګ قسميڗ مخاط  :ڣ هي تنقسږ 

فا متعم :1.3 .2  . مخاط ناتج عن تص

ٚفاػ في تتمثل ڣ  بع٬ بتٖميڇ ڣ قيامڢ ٗلڊ، يعلږ ڣهڤ خاطئغ بياناػ ٕخاڋ مثل متعمٖا الشخ٨ بها يقڤم تص

ٚقغ. ڣالتالعظ الغ٤ بهٖف ٗلڊ متعمٖا البياناػ  ڣالس

                                                           

ٚه ،٥   ٚجٸ سبڄ ٗك ٚڣعغ سفياڗ،م 129بڤف 1
  

2
ٚيڀ    ٚيغ شعباڗ محمٖ الش "ح ني ما املحاسبي اإللكتر ٚع لنيل شهإع املاجستيڇ في املحاسبغ ڣ ،"مخاط نظ املعل ،م٘ك

ٜع   2006٥،75فلسطيڗ،-التمڤيل،الجامعغ اإلسالميغ،غ
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فا غير متعم :2.3 .2  . مخاط ناتج عن تص

ٚفاػ في ڣتتمثل خا٥ بها يقڤم تص ٕخالهږ الكافيغ الخبڇع ڣعٖم الجهل نتيجغ األ ٚيقغ ك  بسبظ خاطئغ لبياناػ بط

ٚفژهږ عٖم ٚځ  مع جيل. عمليغ في السهڤ ڣ ٕخالها بط  الت

 

احل النظام : 4 .2 ٚ يمكن تڤضيحها كاآلتي 3ڣ هي تشمل . مخاط من حي عالقتها بم  :1عناص

خال :1.4 .2  . مخاط امل

جيل عٖم عن الناتجغ املخاطٚ ڣهي     حيح ڣبشكلها املناسظ الڤقـ في البياناػ ت  نقل عٖم ڣ ال

 االتصاڋ. خطڤ٭ خالڋ بٖقغ البياناػ   

 : البيانا تشغيل . مخاط2.4 .2

ٍٚ غيڇ االستخٖام في البياناػ تشغيل مخاطٚ ڣتتمثل ٚامٌ التشغيل لنظام بڢ املص ٚيڀ ڣب   البڇامٌ ڣتعٖيل ڣتح

ٚيقغ خ عمل ڣ قانڤنيغ غيڇ بط ٚقغ ڣ قانڤنيغ غيڇ ن ع البياناػ س  اآللي. الحاسظ علګ املڤجٕڤ

جا . مخاط3.4 .2  : الحاس مخ

ڣ من معينغ بنٕڤ تٖميڇ ڣ طمس خالڋ من املخاطٚ تلڊ تحٖف ڣقٖ ٚجاػ  ٚجاػ خلڄ املخ  صحيحغ ڣغيڇ ٛائفغ مخ

ٚقغ ڣ ٚجاػ س ع ڣ الحاسظ مخ  استخٖامها سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٚيڀ ٚيغ شعباڗ محمٖ الش 1 9، ص مرجع سب ذكره ،ح
  



وما المحاسبي في تسيير المؤسس االقتصاديالفصل الثاني:                   أهمي نظا المع

 

 
45 

 خالص :

سسغ باختالف  كٌڇ فائٖع ڣ صالحيغ في تسييڇ امل ڗ نظام املعلڤماػ املحاسب الجيٖ هڤ ٗلڊ النظام ال٘ڬ يحقڄ 

ٙجغ االستفإع منها ال عملياڴها اليڤميغ ڣ  ع املعلڤماػ ڣ ٕ ٙاػ لكن مستڤڥ جٕڤ ٚا خاصغ فيما يخ٨ عمليغ اتخاٗ الق

يضا علګ خصائ٨ تتعلڄ باملستفيٖين منها  ٚع في ه٘ا النظام بل يعتمٖ  يعتمٖ فقٰ علګ الخصائ٨ النڤعيغ املتڤف

ٚجاػ نظام ٙڴهږ علګ استيعاب ڣ فهږ ڣ تحليل مخ ڬ مقٖ نفسهږ  ٚاٙ  املعلڤماػ املحاسب ڣاملتمثلغ  ڣ متخ٘ڬ الق

ٙاڅ ڣ الفهږ لٖيهږ. ٚ املاليغ علګ حسظ مستڤڥ اإلٕ ٙي  ساسا في التقا

 

 



 

 

 

 الفصل الثالث
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:  تمهي

ٚڬ  القسږ من األڣليڗ الفصليڗ ي ٚقنا النظ ٙاسغ لګ األڣڋ  الفصل ي تط  املعلڤماػ بنظام املتعلقغ األساسيغ املفاهيږ ٕ

سسغ، ٕاخل املعلڤماػ نظږ أهږ من يعٖ ال٘ڬ املحاسبيغ ٚقنا كما امل ٙاسغ من الثاني الفصل ي تط ٚيغ الٖ لګ  النظ

سسغ االقتصإيغ ي امل ٙسغ سقا٭ الفصل ه٘ا ي ڣسنحاڣڋ  .التسييڇ  ٚيغ الٖا ٙنا ڣقع ڣقٖ الڤاقع، أ٩ٙ علګ النظ  اختيا

سسغ املطاحن الكبڇڥ  علګ ٚ  م ٚف محاڣليڗ عللظه ٙاسغ  الخا٥ املحاسبيغ املعلڤماػنظام  علګ التع سسغ محل الٖ بامل

ي عمليغ التسييڇ الخا٥ بها. ٚفغ مٖڥ مساهمتڢ   ڣ مع

ٚځ  الهٖف ه٘ا لګ الڤصڤڋ  أجل من ڣ  : التاليغ املباحن لګ الفصل ه٘ا ي سنتط

 سسغ املطاحن الكبڇڥ  بحث األو :امل ٚعع٩ٚ عام حڤڋ م  ؛للظه

 : سسغ املطاحن  املبحث الثاني ٚعنظام املعلڤماػ املحاسب مل  ؛الكبڇڥ للظه

 : ٚع املبحث الثالث سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه ي تسييڇ م  .ٕٙڣ نظږ املعلڤماػ املحاسبيغ 
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سس املطاحن الكب   للظه املبحث األو : ع عام ح م

ي مجاڋ نشاطها ڣ  ٚا لتميڈها  سساػ الهامغ اقتصإيا نظ ٚع  من امل سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه ٚف علګ تعٖ م سنتع

سسغ . ه٘ه امل ٙاسغ نشاطها،ڣ هيكلها لتنظيم ٚيفها،ٕ لګ نشأتها، تع ٚځ   أكٌڇ من خالڋ التط

سس  ي م  للظهالكب  املطاحناملطل األو :نشأ و تع

:ال .1  نشأ

ي التسعيناػ بإنشا   أسس السيٖ "حسيڗ متيۑي" املجمڤعغ الصناعيغ الت اسمڢ اٗڣل ميٖاڗ صناعغ الحبڤب 

ٙبيغ. ي مجاڋ الصناعاػ الغ٘ائيغ تحـ اسږ الڤكالغ املغا ٙيغ  ٚكغ للتعامالػ التجا  ش

ي مجاڋ املنتڤجاػ   ٚيكا ال يمكن االستغنا عنڢ  ٚف قصيڇ ش ي ظ سسغ  ٚ ڣ ڣ قٖ أصبحـ ه٘ه امل ٜائ ي الج ٜٙاعيغ  ال

ٚشيٖع ڣ تتبع ٕقيڄ لألسڤاځ العامليغ. ٙع ال ٙه بفضل االٕا ي الخا  حت 

سسغ جٖيٖع   نشا م ي مجاڋ التكنڤلڤجيا تحڤيل الحبڤب ڣ   ٙ ثږ تٖعمـ مجمڤعغ "متيۑي" بصفغ أكٌڇ باالستثما

ٚع. ه٘ا املجمع الضخږ ال٘ڬ يضږ مطحنغ ڣ مصنع للسميٖ من  2001ي مستغانږ  سنغ  تسم املطاحن الكبڇڥ للظه

ع  ٙع تحڤيل هائلغ. كما أڗ منتجاتڢ ٗاػ جٕڤ ٛ يتمتع بقٖ ٚا نتاه تنافسيغ تجعل منڢ من بيڗ احٖف ط عاليغ مع تكلفغ 

ي البالٕ.  أهږ ڣ أكبڇ املجمعاػ للصناعغ الغ٘ائيغ 

ٚعيڗ سابقيڗ ملجمڤعغ  2005ڣمع بٖايغ سنغ  ي تڤسعها بالحصڤڋ علګ ف اقتحمـ مجمڤعغ متيۑي ميٖانا جٖيٖا 

ٚيا٩  ٙ الخڤصصغ سيٖڬ بلعباٝ بعٖ مفاڣضاػ طڤيلغ ڣهما: مصنع النشا ملغنيغ ڣمطاح–ال طا ي  لڊ  ن سيڄ، ٗڣ

ٚٙتها الحكڤمغ. سساػ االقتصإيغ العمڤميغ الت ق  التامغ للم

ي  ٚيٖا من نڤعڢ  لګ مشتقاتها األساسيغ مجمعا صناعيا ف ٙع  ي تحڤيل ال٘ يعٖ مصنع النشا ملغنيغ املتخص٨ 

ٜائٚ.  الج

ٜين  كما تمثل مطاحن سيڄ ڣالت تحتڤڬ علګ مطحنغ ڣمصنع للسميٖ ڣمجمڤعغ من ٙع تخ صڤامع الحبڤب ٗاػ قٖ

ٚڬ من الحبڤب ڣمشتقاتها  ٜائ ٚب الج لګ تغطيغ جميع حاجياػ الغ هائلغ، مكسبا هاما ملجمڤعغ "متيۑي" الت تطمح 

ٚب اآلجاڋ.  ي أق

ڣب  ٚ بفضل عمل ٕ ٜائ ي الج ي مجاالػ تحڤيل  الحبڤب  ٚائٖع  كٖ املجمڤعغ"متيۑي"، يڤما بعٖ يڤم، مكانتها ال ڣت

ٚيغ  لعٖع سنڤ  ٜع اإلنتاه ڣاملڤإ البش ٙاػ هائلغ من حين أجه لګ استثما  اػ باإلضافغ 
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 : د داخل املجمع ج  من أقسام امل

 : ي ارد البش ٚيغ، ڣالڤظيفي ڣكيل  قس امل ٕٙ البش ٚ املڤا من أشكاڋ التجنيٖ، ڣقامـ  eignفإنڢ يضمن تڤاف

لګ  ٚ املڤظفيڗ ٕاخل املجمع ... ڣهي مقسمغ   :الخٖماػ 02بتٖڣي

ٙع الحياع الڤظيفيغ.  •  ٕا  خٖمغ 

ٙيظ.•   خٖمغ التٖ

 : و اإلداري واالجتماعي ٚاقظ صحغ العماڋ، ڣهي  دار الش ٙييڗ من التجنيٖ ڣت ڣهي تٖعږ املڤظفيڗ اإلٕا

لګ   الخٖمغ: 02مقسمغ 

ٚتباػ.  •  ٙع / امل ٕا ٙع خٖمغ   ٕا

 الخٖمغ االجتماعيغ.• 

 :  الخٖماػ: 03يحلل األحٖاف، فإنڢ يشمل  اإلدار الفني

ٙاسغ الخٖمغ.•  ٕ 

 التفتي٤ الخٖمغ.• 

 خٖمغ مختبڇ.• 

 : ار املالي لګ  و ٜڣڗ ... ڣهي مقسمغ  ٙع املخ ٕا ٚتباػ، ڣتجهيڈ الفڤاتيڇ، ڣ ٙع امل ٕا  03ڣظيفتها هي املحاسبغ ڣ

 الخٖماػ:

ٚع املحاسبغ العامغ.•   ٕائ

 خٖمغ النقٖيغ.• 

 .معلڤماػ الخٖمغ• 

 : اال لګ  قس األوسط الجن ٚ عمليغ االستعإع. ڣهي مقسمغ  ٛڗ ڣتٖي ٙع املإع؛ مخا ٕا ٚا ڣ  03أعمالڢ هڤ ش

 الخٖماػ:

ٚاف.•  ٙع اإلش ا  ٛڣ

ٙع الٖاخليغ.•  ا  ٛڣ

 نقل الخٖمغ.• 

  : ي حاڋ فشل معٖاػ اإلنتاه .... انها دار الصيان ٚافڄ معقٖع، يتٖخل  فإنڢ يحافٴ ڣيبقي تشغيل م

                             :الخٖماػ 05تشمل 

ٙع التخطيط.•               ا  ٛڣ

              •. ٚبا  خٖمغ الكه

 خٖمغ النقل ڣاإلمٖإ. •              
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 خٖمغ امليكانيكيغ.•              

ٜع الخٖمغ.   •                أجه

 

 

ي املطاحن الكب للظه : .2  تع

ٚع،  ي مجاڋ الصناعاػ الغ٘ائيغاملطاحن الكبڇڥ للظه ، ڣظفـ هي أحٖ أكبڇ ڣ أهږ األقطاب اإلنتاجيغ االقتصإيغ 

ٜائٚ. ي الج ٚيغ ڣ تقنيغ هامغ جعلتها اليڤم من بيڗ أكبڇ املطاحن  ها ڣسائل بش نشا  من٘ 

ي مٖينغ "مستغانږ" ڣ تڤظڀ أكبڇ من مئغ عامل مسيڇين ٚڬ،  ٜائ ٚب الج ي الغ ٚيڄ متعٖٕ الخبڇاػ ٗڣ  تقع  ٚف ف من ط

ٕٙها األڣليغ ڣ املحافظغ علګ البيئغ خالڋ جميع  ع عاليغ.كما تتميڈ بالًڇكيڈ علګ النڤعيغ الطبيعيغ ملڤا حيڤيغ ڣ كفا

ٛٙاعغ القمح. ي مجاڋ   عملياػ تحڤيل القمح،اعتمإا علګ خبڇع  عٖع أجياڋ 

ٚكٜ خاصغ علګ الٖقيڄ ڣ السميٖ، تغطي امل ٚب بإنتاجها امل ٚع قسطا كبيڇا من حاجياػ الغ طاحن الكبڇڥ للظه

ي املٖڥ  ٚيقيا  ف لګ بلٖاڗ   ٚ ٜعږ السڤځ الڤطنيغ ثږ التصٖي لګ ت ٚڬ من ه٘ه املنتڤجاػ، مع الطمٍڤ للڤصڤڋ  ٜائ الج

 املتڤسط.

 املطل الثاني : دراس نشاط املطاحن الكب للظه 

 املنتجا : .1

ٚع بتقٖيږ  ع تقڤم املطاحن الكبڇڥ للظه نتڤجاػ نابعغ من أساليظ صناعيغ تتماى  ه٘ه املمنتڤجاػ عاليغ الجٕڤ

ٚيضغ تستجيظ الحتياجاتڢ ٚضها كما يلي  مع املقاييس الٖڣليغ  العامليغ، تقٖم للمستهلڊ تشكيلغ ع اليڤميغ نستع

: 

 :ين  دقيق الخب للخبا

ع حظ القمح املنقى فاڗ ٕقيڄ الخبڈ، يستڤےي اسمڢ من   ٗا كانـ جميع أنڤاٵ الٖقيڄ مستخلصغ من طحن لٛڤ

ٚع يتصڀ  ي املطاحن الكبڇڥ للظه ڗ الٖقيڄ ال٘ڬ ينتٌ  يغ.  ٚ ٕٕڣ ٚڣف عإيغ للعمل ڣ امل ي ظ أهليتڢ إلعطا خبڈ جيٖ 

ٚاحل صنعڢ  ع عاليغ تعبڇ عن العنايغ املتڤاصلغ أثنا م ڣ املقاييس  ISO 9001-2000ڣهڤ يتماى  مع مقياٝ بجٕڤ

" ٚ ٜائ ي الج ٛائٖع.O .J_1996القانڤنيغ املعمڤڋ بها   " ه٘ا الٖقيڄ هڤ أيضا طبيعي، خالي من كل الكيماڣياػ 

 :يت   دقيق البسك
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ڗ  يغ.  ٕٚ ٕڣ ٚڣف عإيغ للعمل ڣ امل ي ظ عطا بسكڤػ ل٘ي٘ ڣ جميل  الٖقيڄ يستڤےي ٕقيڄ البسكڤػ من أهليغ 

ٚاحل صنعڢ ڣ هڤ  ع عاليغ تعبڇ عن العنايغ املتڤاصلغ أثنا م ٚع يتصڀ بجٕڤ ي املطاحن الكبڇڥ للظه ال٘ڬ ينتٌ 

ٜائٚ" 9001ISO-2000يتماى  مع مقاييس  ي الج " ه٘ا الٖقيڄ هڤ أيضا O.J_1996ڣ املقاييس القانڤنيغ املعمڤڋ بها 

ٛائٖع.     طبيعي، خالي من كل الكيماڣياػ 

  قيق فيع:ال   ال

ڗ   . ع  ڣصفا ٚغبيڗ من جٕڤ ٙباػ البيڤػ فيڢ كل ما ت ٚاقبغ ڣتصفيغ كاملغ خاال تصنيعڢ. ستجٖ  هڤ ٕقيڄ خضع مل

ٚع يتماى  مع مقاييس  ٜائٚ" 9001ISO-2000الٖقيڄ للمطاحن الكبڇڥ للظه ي الج ڣ املقاييس القانڤنيغ املعمڤڋ بها 

1996_O.Jٜڣائٖ ال  كيماڣيغ." ڣهڤ ٕقيڄ طبيعي،خاڋ من كل ال

 :فيع الخشن   السمي ال

ٚفيع الخشن بطحن القمح الصلظ ڣ تنقيتڢ بڤاسطغ نحاڋ من شڤائظ النخالغ. ڣهنا ك٘لڊ نالحٴ  ينتٌ السميٖ ال

ٜڣائٖ الكيماڣيغ أيا كانـ طبيعتها. ڣهڤ يتماى  مع مقاييس  ٚفيع الخشن خاڋ من ال ع املنتڤه ڣ نقاڣتڢ. فالسميٖ ال جٕڤ

2000-9001ISOٜائٚ" ڣ املقاي ي الج  ". O.J_1996يس القانڤنيغ املعمڤڋ بها 

 :سط فيع املت   السمي ال

ٙقغ. ڣ هڤ سميٖ ٗڣ  ٚفيع الخشن باستعماڋ منخل أكٌڇ  ٚيقغ الت تستعمل للسميٖ ال ينتٌ السميٖ املتڤسط بنفس الط

ٜڣائٖ ڣهڤ يتماى  مع ٜايا غ٘ائيغ متنڤعغ. ه٘ا السميٖ هڤ ك٘لڊ خاڋ من ال ع عاليغ ڣ م -2000مقاييس  جٕڤ

9001ISO "ٜٚائ ي الج  ". O.J_1996ڣ املقاييس القانڤنيغ املعمڤڋ بها 

  :قيق فيع ال  السمي ال

ٚفيع الخشن ڣاملتڤسط ڣلكن بمنخل أكٌڇ ٕقغ.  نتاه السميٖ ال ي  ٚيقغ الت تستعمل  ٚفيع بنفس الط ينتٌ السميٖ ال

ٙ عليها،  ع ال غبا ٜايا غ٘ائيغ عٖيٖع، ڣ جٕڤ ٜڣائٖ الكيميائيغ. مثلتڢ مثل كل املنتجاػ السابقغ.عنٖه عٖع م  خاڋ من ال

  "  : "SSSFالسمي العاد

ٚ السميٖ العإڬ ميڈع عاليغ للنقاڣع خالي من كل الشڤائظ. يستجيظ للمقاييس   ، ڣاملقاييس 9001ISO-2000ڣيظه

ٜائٚ"  ي الج  ". O.J_1996القانڤنيغ املعمڤڋ بها 

 "  : السمي العاد " الصن األو
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ع صحيغ ڣ خاڋ من الشڤائظ.   السميٖ العإڬ ٗڣ جٕڤ

 :)   رواس املطاحن) النخال

ٚعغ أساسا من أغلفغ حبغ القمح ڣتحتم ك٘لڊ بع٬ الكمياػ من  ٚجغ من مطحن القمح النخالغ متف مستخ

.  أغلفغ القمح غنيغ باملڤإ املعٖنيغ ڣنسظ العال ٚإ الٖقيڄ الت تكڤڗ  ملتصقغ به٘ا األساٝ ألبڇڣتين يغ من امل

البڇڣتينيغ ڣ الٖهنيغ ڣتحتڤڬ ك٘لڊ علګ الصبغ ال٘ڬ يعطي للحظ لڤنڢ الخا٥ ڣ تحتڤڬ ك٘لڊ علګ كمياػ معتبڇع 

ٚع ٗاػ نقاڣع عاليغ خاليغ من كل الشڤائظ.  B2ڣ B1من الفيتاميناػ  ي املطاحن الكبڇڥ للظه  النخالغ املنتجغ 

احل التصنيع: .2  م

ٚاحل التصنيع ٕائمغ املتابعغ حسظ قڤاعٖ جٖيغ بالفعل. فبعٖ استقباڋ الشاحناػ املعبأع بالحبڤب، يتږ   ڗ م

ٚع. ع القمح حسظ املقياٝ املعمڤڋ بها ٕاخل املطاحن الكبڇڥ للظه  التأكٖ من جٕڤ

ٜينها ٕاخل أكياٝ حسظ خاصيتها ڣ نڤعيتها. بعٖ ه٘ا يتږ تهيئتها قبل طحنها ) تنق ٚطيبهايتها، ثږ يتږ تخ ي ت ، ثږ جعلها 

ٚاحغ(.  خاليا لل

ٚا  ع عاليغ نظ ٚاقبغ لضماڗ جٕڤ ليغ محضغ، ڣ م ٚحلغ األخيڇع،يتږ سحڄ ڣ ٕځ القمح بڤاسطغ عملياػ  ي ه٘ه امل

 لتنڤٵ املنتڤه. 

ي أكياٝ أين تبقى بع٬ الڤقـ)بالخصڤ٥ الٖقيڄ( ثږ تعبئ ٕاخل أكياٝ  ي الختام  املنتڤجاػ النهائيغ تڤضع 

ٜبائن.مخت ٙيغ لتقٖيمها لل ٚف املصالح التجا جام، ثږ تڤضع تحـ تص  لفغ األنڤاٵ ڣ األ

ي  سس املطاحن الكب للظهو تحليل املطل الثالث : تق  الهيكل التنظيمي مل

سسغ علګ ٚا  هيكل تحتڤڥ امل ٚڥ نظ ٚياػ الت تڤسعـ هي األخ تنظيم شامل لنشاطاتها ڣتحتڤڥ علګ العٖيٖ من املٖي

سسغ كما أڗ هيكلها التنظيم يبيڗ علګ أڗ ه٘ه األخيڇع تعتمٖ  لګ التطٙڤ ڣالنمڤ االقتصإڬ ال٘ڬ شهٖتڢ ه٘ه امل

ليڢ من خالڋ ما يلي : علګ أسس تسييڇ ڣتخطيط حٖيثغ ٚځ   ڣ ه٘ا ما سنتط

ي  .1  الهيكل التنظيمي :تق

 ڣ يمكن تڤضيح الهيكل التنظيم من خالڋ الشكل اآلتي:
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امــــــــــــــــاملدير الع  

 مراقب التسيري مساعدة املدير

ية و  مسؤول التق
وعية  ال

ظافة و  املكلف بال
البيئة األمن و  

 قسم املخرب قسم احملاسبة و املالية قسم األمن القسم التجاري قسم العمليات

قسم الوسائل 
 العامة

قسم تطهري 
 امليا

وحدة فطور  قسم الصيانة قسم التموين
 الصباح

وحدة 
 الكسكس

 وحدة
ة  املطح
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سس املطاحن الكب للظه            ر:م  .2017-مستغان– املص

 تحليل الهيكل التنظيمي : .2

 :ي العام  امل

 .ٛٙاسغ  ڣاالتفاځ ڣاالنجا ٙع للٖ  يقٖم امليڈانيغ السنڤيغ ملجلس اإلٕا

 .من تشغيلڢ  يطٙڤ السياسغ النڤعيغ للعمل ڣي

 .ٚكغ ٚ النصڤ٥ إلنها سياسغ تقنيغ لتسييڇ الش  يحض

 .ٚكغ  يقڤم بالتسييڇ اليڤمي للش

 .ٚجمغ النصڤ٥ القانڤنيغ املعمڤلغ بها ٚ معظږ النشاطاػ لتطبيڄ ڣت  يحض

 .ٚكغ  ينسڄ ڣيڤجڢ مختلڀ القطاعاػ ڣالنشاطاػ للش

 .ٙجيغ  يسيڇ ڣيتابع العالقاػ مع املنظماػ الخا

 .ٚكغ ي الش ٙع علګ كل الحاالػ  ٚ ملجلس اإلٕا ٚي  يقٖم تق

 :ي العام  مساع امل

 جي  ل البڇيٖ الڤاصل ڣالبڇيٖ ال٘اهظ.ت

 .العام ٚ يع البڇيٖ الڤاصل بتعليماػ املٖي  تٛڤ

 .ٚيغ العامغ ٚتيظ الڤثائڄ الخاصغ باملٖي  ت

 .العام ٚ ٙجيڗ للمٖي خا٥ الٖاخليڗ ڣ الخا ٙع األ ٛيا  تستقبل ڣتعلن 

 .ي الڤقـ املناسظ جل املڤاعيٖ ڣتقڤم بالت٘كيڇ بها   ت

 ٙيغ للم ٚاسالػ الجا ٚيغ العامغ.تكتظ بع٬ امل  ٖي

 . ٜ تسطيڇ االمضا ٚ ڣتنج  تحض

 .ٙجيغ ٚيقغ العمل للڤثائڄ الخا ٙجيغ ڣتطبڄ ط ٚيقغ الخا  تستقبل املكاملاػ ط

 : اق التسيي  م

 .ٚڬ، الثالثي السٖاس  السنڤڬ ٚ التسييڇ الشه ٚي  تحضيڇ تق

 .ٚتقبغ  تحضيڇ امليڈانياػ امل

  ،ٙع نتاه، تجا  استثماٙ(.جمع املعلڤماػ لٖڥ العامليڗ علګ ميٖاڗ)

 .ٚكغ ع خاصغ بالش  نشا صٙڤ

 .حساب الثمن ڣالهام٤ 
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 .ٚاقبغ النتائٌ املاليغ ٙاػ املنشأع، م  تحليل قٖ

 .ٚاقبغ املحاسبغ ڣالعملياػ القائمغ  القيام بمتابعغ ماليغ ڣم

 .قامغ ڣمتابعغ نظام معلڤماػ التسييڇ 

 .ٙمتابعغ عملياػ االستثما 

 .ٚكغ  تحليل الحاالػ املاليغ للش

  و عي :مس  التقني الن

 .ي تحضيڇ ڣتقٖيږ سياسغ النڤعيغ للمقاڣمغ  يساهږ 

 .التقنيغ النڤعيغ ٛ قامغ جها  يسيڇ عمليغ 

 .ٚافڄ ڣمستمع ٙ ڣم ٚيغ العامغ ڣمختلڀ النشاطاػ كمستشا ٙڅ املٖي  يشا

  يجمع ڣينضږ املعلڤماػ الخاصغ 

 .العتإ النڤعي ٙ ي اختيا ٚځ التحسيڗ   يساعٖ ف

 ٖٚبط بيڗ امل ٚنامٌ التطٙڤ مكلڀ بال ي ب ٙجيغ الٖاخليغ  ٚيغ العامغ ڣ املنظماػ الخا  ي

 .ڣينشط جلساػ العمل فيما يخ٨ العتإ النڤعيغ ٚ  يحض

 .ٛاػ املتغيڇاػ بالنسبغ للجها ٚا ج  يح٥ٚ علګ املطابقغ ڣنجاعغ 

 .ٚكغ بصفغ منتظمغ ٚ نشاطاػ االتصاڋ ڣتحسيس لٖڥ كل الش  يخض

 : املكل بالنظاف و األمن و البيئ 

 . ٚاقظ مصلحغ التطهيڇ  يعاين ڣي

 .ع املنتجاػ ٚ علګ نظافغ ڣ جٕڤ  يسه

 : قس العمليا 

 ي الشكل أعاله ح  لګ مجمڤعغ من األقسام كما هڤ مڤ  ڣ هڤ ينقسږ 

 :  القس التجار

 .ي تشغيلڢ ڣڋ  ٚكغ ڣهڤ مس ٙيغ للش ي تحضيڇ سياسغ تجا  يساهږ 

 ڣڋ علګ تشغي ي تحضيڇ ميڈانيغ املقالغ ڣهڤ مس ٙيغ.يساهږ  ي الڤاجهغ التجا  لڢ 

  سًڇاتجيغ فيما يخ٨ تحسيڗ املڤإ األڣليغ  ٚ  يحض

 .يتابع السڤځ ڣاملنافسغ 

 .عيڗ ٚ املٛڤ  يع٩ٚ ڣيأم

 .ٙيغ،التسڤيڄ ٚيغ التجا ٚيغ العامغ،املٖي ٚف املٖي ليهږ من ط ٚسلغ   تبليغ التڤقيعاػ األساسيغ امل
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 ٚيغ ال ٙيغ ڣالتسڤيڄ.ينشط احتماالػ لتأكيٖ تڤقيعاػ املبيعاػ بيڗ املٖي  عامغ، التجا

 .ٙيڀ الناتجغ من تڤقعاػ املبيعاػ  حساب التخطيطاػ ،املصا

 : قس األمن 

 .يح٥ٚ علګ احًڇام القانڤڗ املعمڤڋ بڢ 

 .ثباػ الهڤيغ ٚبا بٖڣڗ ڣثائڄ  ٚ علګ عٖم ٕخڤڋ الغ  يسه

 .سسغ  يعمل علګ أمن العماڋ ٕاخل امل

 : قس املالي و املحاسب 

  قڤانيڗ املحاسبغ ڣمصٖاقيغ املعلڤمغ املحسابيغ ڣاملاليغ طبقا لقڤانيڗ املحاسبغ.يح٥ٚ علګ احًڇام 

 .ٖبأعماڋ كتابغ الحساباػ املطابقغ للقڤاع ٚ  مكلڀ مباش

 .)ٚڬ ٚسڤم الشه ٙئ) امل  يح٥ٚ علګ احًڇام التڤا

 .ٚائظ ٚاقبغ قانڤڗ املحاسبغ ڣ الض  يقڤم بم

 .ي املحافظغ علګ الحساباػ ٙڅ   يشا

 : قس املخب 

 .يتمكن من مٖاڣاع املڤإ الغيڇ متطابقغ 

 .يحٖٕ نڤعيغ الخبڇيغ ألنڤاٵ القمح الخال٨ ڣاملختلط 

 .ي املصالح املعنيغ ٚيغ علګ نشاطڢ  ٚ يڤمي ڣحصيلغ شه ٚي  يقڤم بتق

 .ٚبغ ٚاقبغ ڣالتج  يح٥ٚ علګ ڣجٕڤ العتإ الخال٨ بامل

 ٚڣبيغ بقيامڢ بتحليل متنا  قضغ.يح٥ٚ علګ مصٖاقيغ النتائٌ التحليل املك
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سس املطاحن الكب للظه ما املحاسبي في م  املبحث الثاني : نظام املعل

ٚف باسږ ٚع نظام معلڤماػ محاسب يع سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه ٙع عن مجمڤعغ  SAP  تستخٖم م ،ڣهڤ عبا

ٜاياه أنڢ ليس متاٍ لجميع النظږ سسغ بل هڤ ،ڣالتطبيقاػ ڣاملنتجاػ ملعالجغ البياناػ من م مستعمليڢ ٕاخل امل

محٖٕ حسظ االحتياجاػ كل مستعمل، ڣ كل حسظ اختصاصڢ بحين تًڈايٖ أڣ تتناق٨ املساحغ االستفإع من 

ليغ عمل ه٘ا  ي املستعمليڗ ڣأهميغ اإلحصائياػ املطلڤبغ ڣتتلخ٨  ٚتبغ، الڤظيفغ التأثيڇ علګ البا البڇنامٌ حسظ ال

ٚاحل الت سنت ي ه٘ا املبحن.النظام من خالڋ امل ليها  ٚځ   ط

سس  ما في امل فق املعل  املطل األو : ت

ٚا لطبيعغ نشاطها اإلنتاجي ڣ ه٘ا من خالڋ العملياػ اليڤميغ الت  ٚع نظ سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه تتعٖٕ أنشطغ م

ٚا ڣ البيع ڣاإلنتاه ڣ الصيانغ ...،ڣ ينتٌ عن ه٘ه العملياػ مجمڤعغ من املعلڤماػ  ي عملياػ الش تقڤم بها ڣ املتمثلغ 

لګ قسږ املال ٙسالها  ي : االقتصإيغ الت يتږ  ٙ تٖفڄ البياناػ   يغ ڣ املحاسبغ ڣ يمكن تڤضيح أهږ مصإ

 : لګ قسږ املاليغ ڣاملحاسبغ نجٖ :قس العمليا ٚسلغ منها   من أهږ البياناػ امل

  بياناػ عن نقل البضائع 

 ٛمغ من املڤإ األڣليغ  بياناػ عن االحتياجاػ الال

  ٙيغ ٚڣ ٙاػ الض  بياناػ عن االستثما
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  ٚڥ مختلڀ االحتيبياناػ عن  اجاػ األخ

 : لګ قسږ املاليغ ڣ املحاسبغ القس التجار ٚسلغ منڢ   أهږ البياناػ امل

 ٙقږ األعماڋ  بياناػ عن 

 بياناػ عن تحصيالػ العمال 

 : يقٖم بياناػ فيما يخ٨: قس األمن 

 بياناػ عن مستحقاػ التأميناػ 

 نهايغ الخٖمغ بياناػ عن الغياباػ ٜ  بياناػ عن حڤاف

 

 

 

 

 

ما املحاسبياملطل الثاني : معالج البيانا  سس في نظام املعل  للم

ٚاحل أساسيغ يمكن تڤضيحها كاآلتي: ٚع بعٖع بثالف م سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه ي م ٚ عمليغ معالجغ البياناػ   تم

مي  حل األول : التسجيل في دفت الي  امل

 املتعلقغ املحاسبيغ البياناػ جمع خالڋ من محاسبيا معالجتها تتږ اقتصإڬ تٖفڄ عنها يًڇتظ ما عمليغ حٖڣف بعٖ

 لګ تحليلها ثږ ڣمضمڤنا، شكال القانڤنيغ الناحيغ من ڣسالمتها صحتها من القانڤنيغ( ڣالتأكٖ ڣالڤثائڄ بها)املستنٖاػ

ٚف لتحٖيٖ ڣاستخٖام مصٖٙ ٚف الٖائن الط جيلڢ الڤاجظ املحاسب للقيٖ املٖين ڣالط  اليڤميغ. ي ت

ٚ اليڤميغ ڣهي :حين تحتڤڬ مصلحغ املحاسبغ   ڣ املاليغ علګ مجمڤعغ من ٕفات

 : مي االستثمارا ٙاػ. ڣ هڤ  ي جل فيڢ العملياػ الخاصغ باالستثما  ٕفًڇ ت

  : ونا مي املخ سسغ ي ٜڣناػ امل ٜڣناػ ،حين تتمثل مخ جيل العملياػ املتعلقغ باملخ ڣهڤ ٕفًڇ خا٥ بت

ي القمحي املإع األڣليغ   . املتمثلغ 

  : مي املبيعا جل فيڢ عمليغ البيع خاصغ باملنتجاػ املتعٖٕع الت تقٖمها ي ٙع عن ٕفًڇ ت ڣ هڤ عبا

سسغ.  امل
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 : يا مي املشت سسغ  ي ٚا الت تقڤم بها امل جل فيڢ عملياػ الش ٙع عن ٕفًڇ خا٥ ت  هي عبا

 : و مي الصن جل فيڢ عمليغ قي ٙع عن ٕفًڇ ت ٜينغ.ڣ هڤ عبا ٚٵ الخ  ب٬ ڣ الٖفع الت تتږ علګ مستڤڥ ف

 : مي البن لګ : ي جل فيڢ كل العملياػ البنكيغ ڣ تنقسږ   ت

 : ضا مي املقب لګ الحساب  ي ٙها ڣ الت تٖخل  ٚ عن مصٖ جل فيها كل املقبڤضاػ النقٖيغ بغ٬ النظ ت

سسغ   البنكي للم

 : عا ف مي امل جل فيها كل املٖفڤعاػ النقٖيغ  ي بغ٬ النظٚ عن مكاڗ نشڤ عمليغ الٖفع ت

سسغ  ٚيڄ الحساب البنكي للم ٚ بالٖفع...( ڣ الت تمـ عن ط  )شيكاػ،أم

 : ر مي األج جل فيها عملياػ ٕفع األجٙڤ ڣ األعبا االجتماعيغ )اشًڇاكاػ،الضماڗ االجتماعي(ي  ت

 

حل الثاني : ل دفت األستا امل حيل  حل الت  م

ٚحيلها عمليغ تأتي ڣتصنيفها البياناػ ڣجمع اليڤميغ ٕفاتٚ ي التقييٖ عمليغ بعٖ لڊ األستاٗ، ٕفًڇ لګ ت  اجل من ٗڣ

ٚيڄ عن األستاٗ ٕفًڇ لګ الًڇحيل عمليغ ڣتتږ الحساباػ، من ڣالتأكٖ الًڇصيٖ ٚنامٌ  علګ يحتڤڬ  ال٘ڬ الكمبيڤتٚ جهاٛ ط ب

جيل ه٘ه العملياػ.  مخص٨ لت

ٙصٖع بحساب ٗلڊ بعٖ البڇنامٌ ليقڤم فقط، املناسبغ الخاناػ ي البياناػ بإٕخاڋ املحاسظ يقڤم حين  الٖائنغ األ

 .ڣاملٖينغ

 

 

ار التقاري املالي  ص حل  حل الثالث : م  امل

ٚقابيغ، األساليظ تمام اجل من األستاٗ ٕفًڇ لګ الًڇحيل عمليغ بعٖ ٚحلغ تأتي ال ٚجاػ عٖإ م  لنظام النهائيغ املخ

، املعلڤماػ لڊ املحاسب ٚئيسيغ الحساباػ تنشيط يتږ أڗ بعٖ ٗڣ ٚجاػ من هڤ ڣال٘ڬ النتائٌ حساباػ جٖڣڋ  ي ال  مخ

سسغ ي املحاسب املعلڤماػ نظام  .امل

ما املحاسبي  جا نظام املعل سساملطل الثالث : أه مخ  للم

ٚجاػ تنقسږ  ٚجاػ لګ املخ يغ مخ ٚجاػ ٕٙڣ ي شهٚ كل نهايغ ي عٖإها يتږ فاألڣلګ سنڤيغ، ڣمخ  اأم سٖاس  كل نهايغ ڣ

ع نهايغ ي عٖإها يتږ الثانيغ  .السنغ نهايغ ي أڬ الٖٙڣ

جا .1 وري : املخ  ال

ي1 .1 ٚيٚ عٖإ يتږ شهٚ كل نهايغ .  ٚڬ  التق  :التاليغ الجٖاڣڋ  يتضمن الشه

 النتائٌ حساب. 

  ٚڬ  ڣاالستغالڋ التمڤيل جٖڣڋ  .الشه
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  ٜينغ جٖڣڋ  .املقبڤضاػ خ

  ٜينغ جٖڣڋ  .االستغالڋ خ

  ٙبغ جٖڣڋ  .البنكيغ املقا

 للحقڤځ  العامغ الڤضعيغ. 

  ٜبائن لٖيڤڗ  تفصيلي جٖڣڋ  .ال

 املحصلغ غيڇ الشيكاػ ڣضعيغ. 

 ٜبائن ڣضعيغ  .ٕيڤنهږ تحصيل ي املشكڤڅ ال

ي2 .1 ، كل نهايغ .  ٚيٚ لجٖاڣڋ  باإلضافغ سٖاس  ٚڬ، التق  :يلي ما عٖإ يتږ الشه

 ٚڥ  املاليغ ڣالقڤائږ سٖاسيغ ميڈانيغ  .بها امللحقغ األخ

 ٚاجعغ ميڈاڗ  .السٖاس  امل

 ٙع :الحسابا تحليل ٙصٖع تفسٚ تفصيليغ جٖاڣڋ  عن عبا  .املعنيغ الحساباػ أ

جا .2 : املخ ي  السن

ٚيٚ لجٖاڣڋ  باإلضافغ ماليغ، سنغ كل نهايغ ي          ٚڬ، التق  :يلي ما عٖإ يتږ الشه

 ٚڥ  املاليغ ڣالقڤائږ سنڤيغ ختاميغ ميڈانيغ  بها. امللحقغ األخ

 ٚاجعغ ميڈاڗ  السنڤڬ. امل

 ٙصٖع لتفسيڇ الحساباػ تحليل ع نهايغ ي الحساباػ أ  .الٖٙڣ

 

سس املطاحن الكب للظهاملبحث الثالث:  ما املحاسبي في تسيي م  دور نظ املعل

سسغ كانـ ي أڬ م هڤ الٖعږ اليڤمي للڤظائڀ الت تقڤم بها  ڗ الهٖف األساس  من ڣجٕڤ نظام معلڤماػ محاسب 

ٚع. سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه ي تسييڇ م ٙاسغ سنحاڣڋ تڤضيح ٕٙڣ ه٘ا النظام  سسغ ڣمن خالڋ ميٖاڗ الٖ  ه٘ه امل

سس املطاحن الكب للظه ي في م  املطل األو : العملي التسيي

ي أسڤ  سسغ نظام تسييڇ تعتمٖ عليڢ من أجل بقائها  سسغ لكل م ٙاستنا مل اځ املنافسغ حين نجٖ من خالڋ ٕ

ٚاحل املًڇابطغ ڣ الت يمكن تڤضيحها  ي ڣظيفتها التسييڇيغ علګ مجمڤعغ من امل ٚع أنها تعتمٖ  املطاحن الكبڇڥ للظه

 كما يلي :

 التخطيط : .1
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ٚع  سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه ٚڥ سڤا كانـ علګ ڣظيفغ التخطيط تعتمٖ م سساػ األخ ي امل سساػ عامغ أڣ كبا م

ٜ فقط  ٚتك ال من خالڋ التخطيط ال٘ڬ ي ٚ علګ طبيعغ نشاطها ،بحين ال يمكن تحٖيٖ األهٖاف  خاصغ ڣ بغ٬ النظ

ٚځ املثلګ الت يمكن من  لګ التخطيط علګ أساٝ األنشطغ ڣ البحن عن الط ٙا  علګ النتائٌ التنظيميغ ما يٖفع املٖ

لګ األهٖاف، ڣ تڤفيڇ املڤا ٚيغ لضماڗ تحقيڄ ه٘ه األهٖاف،ڣه٘ا النڤٵ من التخطيط خاللها الڤصڤڋ  ٕٙ املإيغ ڣ البش

ٚف بتخطيط البڇامٌ ڣ األهٖاف ڣ النتائٌ.  يع

 التنظي : .2

سسغ  ٚاف علګ الڤظائڀ املتخصصغ ٕاخل امل ٚاقظ ،فقصٖ تسهيل عمليغ اإلش ڣ تحقيڄ التنسيڄ بينها يقڤم م

ي كيفيغ تقييږ األنشطغ  عإ،التسييڇ بالبحن  ڣ من بيڗ أهږ األسس ،ع تجميع األعماڋ باالعتمإ علګ أسس معينغ ڣ 

: ٚ  الت يعتمٖ عليها ن٘ك

ظيفي :1 .2  . التخص ال

ٛمغ إل  سسغ علګ أساٝ التخص٨ قصٖ تسهيل مهمتهانأڬ تجميع األعماڋ الال ٛ الڤظائڀ الت تقڤم بها امل ٚ  ،جا األم

، ڣ ك٘ا تحقيڄ نڤٵ من ي األٕا ٚعغ  لګ الس ٕڬ   التڤقيـ السليږ لألنشطغ ڣ ضماڗ التسلسل الفعاڋ لألڣامٚ. ال٘ڬ ي

افي:2 .2  . التجميع عل أسا جغ

ٚافيغ عٖيٖع ڣ ٗلڊ  لګ مناطڄ جغ ٚع بالعمل علګ بيع منتجاتها ،أڣ تقٖيږ خٖماػ  سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه تقڤم م

ٙجا الڤطن. ي كافغ أ يع منتجاتها   لضماڗ تٛڤ

 

 

 القياد : .3

يجابيا نحڤ  ٚين ، ڣ التأثيڇ فيهږ  ٙا التنفي٘ييڗ، ڣ املڤظفيڗ اآلخ سسغ بتڤجيڢ املٖ ڣ من خالڋ ه٘ه العمليغ تقڤم امل

ٚسڤمغ من  سسغ.تنفي٘ الخطغ امل  قبل امل

ار : .4  اتخا الق

ٚع  سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه نتاجيغ م ي ٕعږ إٔا ڣ  ا أساسيا  ٙ ٕٙڣ ٚا ٗا يلعظ اتخاٗ الق سسغ مثال:  ٙإػ امل أ

ٚف  ٕٙع فعل املستهلكيڗ ڣ تع ي منتٌ معيڗ سڤا من حين النڤعيغ أڣ من حين الغالف فإنها يجظ أڗ تٖٝٙ  التغييڇ 
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ٙباٍ ماليغ عاليغ أڣ يحٖف  ٚ ال٘ڬ يعٕڤ عليها بأ ٚحيظ من قبل املستهلكيڗ األم ٗا كاڗ املنتٌ الجٖيٖ سيلقى ت تماما ما 

ٙ ال ٚا  حيح.العكس، ڣ من هنا تتخ٘ الق

قاب : .5  ال

لګ االستغالڋ األمثل  ٚ ال٘ڬ جعلها تلًڈم بإتمام مهامها،ڣ الڤصڤڋ  لګ أڗ تكڤڗ ٗاػ إٔا أفضل األم سسغ  تسعګ امل

ي املجمع  ع  ٕٙ ڣ تخصيصها حسظ األڣلڤياػ علګ مختلڀ األقسام املڤجٕڤ ع املنتجاػ للمڤا ٛيإع جٕڤ ي  ٙغبغ منها 

مت ٚقابغ الت تتږ من خالڋ املقٖمغ للمستهلكيڗ ڣ ضماڗ مال ٚيڄ ال ال عن ط ٚغباتهږ ڣ أٗڣاقهږ. ڣ ال يتحقڄ ٗلڊ  ها ل

ٚاقبغ التسييڇ. ٚ املقٖمغ ملصلحغ م ٙي  عٖإ التقا

سس املطاحن الكب للظه ما املحاسبي في م ائ نظام املعل  املطل الثاني : ف

جمالها كما يلي : SAPم املعلڤماػ املحاسب النظ ٚع عٖع فڤائٖ يمكن  سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه ي م  املستخٖم 

  : م ع الحص عل املعل  س

ڣڋ معن األخيڇ أما بفضل  لګ مس ٚ ڣصڤال  خ لګ  خ٨  ځ من  ٚيح ڣ اإلمضا علګ الٙڤ سابقا كانـ معلڤمغ تنقل بتص

ٚيح يتږ يصبح قابل للتٖاڣڋ  ٚيح بڢ ڣه٘ا ما يجعل ا  النظام الجٖيٖ فقٖ أصبح كل تص علګ جميع مستڤياػ فٙڤ التص

يا.  حصڤڋ علګ املعلڤمغ فٙڤ

 : قاب   وسيل لل

جيل  ٚقابغ عليڢ ڣ ت حـ مجاڋ لل أڗ تعٖٕ مستڤياػ االستخٖام للنظام سمحـ بتسهيل مهام كل مستخٖم كما ف

ٚيح، االستهالڅ، اإلنتاه، ،  كل تأخيڇ يتږ علګ مستڤياػ التسليږ، االستالم، التص ٚا ، التسڤيغ، الش التحڤيل، اإللغا

 .ٙٛ ٚاقظ بها مستخٖميڢ بأبسط عٖٕ من ضغطاػ  ڣڋ أصبحـ لڢ سلطغ عليا ي  البيع، التخصي٨ ڣبالتالي كل مس

 

 : يع وتي االنجا   تس

ئيس الفڤه كل منهما  ڣڋ التعليظ ٙڣ ٙساڋ استٖعا مس ڣڋ اإل سابقا لبيع كميغ معينغ من سميٖ كاڗ علګ مس

ٚكباػ للتأكٖ  ٚكغ امل لګ ش ٙساڋ املنسڄ  ٚع ثږ  ٚ  MTM من كميغ متڤف مكانيغ تڤف ڣسائل النقل متيۑي للبحن 

ي النظام  ٚفغ الكميغ املتاحغ  ٙمٜ املنتٌ ملع ٕخاڋ  الشاحناػ. أما اآلڗ ڣبفضل النظام الجٖيٖ فقٖ أصبح يكفيڢ 

اػ الڤاجظ تڤفيڇها علګ مٖڥ القصيڇ ڣ أيضا يمكنهږ التڤصل معهږ لالتفاځ حڤڋ عٖٕ الشاحنMTM ڣبالتالي    

 ڣ السنغ البعيٖ(. البعيٖ )اليڤم األسبڤٵ قصيڇ الشهٚ
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 : اق التسيي  التخطيط وم

ي تسهيل عمليغ   ڬ( تساهږ  ٚها النظام بالشكل األني ) الحظي أڣ الفٙڤ ٙع املعلڤماػ الت يڤف ٜا ڗ الشفافيغ ڣغ

ي اإلطاٙ الخطغ  ٚاقبغ االستغالڋ النظام ڣالعمل  ٚاقظ التسييڇ بامل ٜڣڗ املتاٍ كما تسمح امل التخطيط ڣفڄ املخ

ٚڣه عنها.   السنڤيغ املتاحغ أڬ اإلخالڋ بها أڣ خ

 في األداء : التكامل  

لګ أبعٖ مٖڥ. ال أڗ الًڇتيظ املميڈ للنظام جعلڢ متكامل  ٗا كاڗ غيڇ مقصٕڤ   حت ڣ

 : من املستغ  اختصار ال

ي سابڄ يقتصٚ علګ عٖع جٖاڣڋ متبعغ عبڇ النظام   ي النهايغ علګ كميغ  EXELكاڗ األمٚ  تملي يٖڣيا للحصڤڋ 

نتاجها انطالقا م العجائن ٚ ڣغالبا ما كانـ املعطياػ غيڇ ٗاػ ڣ األسمٖع املمكن  ن كميغ القمح الليڗ  ڣالصلظ املتڤف

ٙ ڣبالتالي تقٖم لنا نتائٌ بعيٖع عن ڣاقع الخالي. أما  خ٘ بعيڗ االعتبا ٚأ حالغ عكسيغ ال ت ٕقغ عاليغ كما أنڢ كانـ تط

 أصبحـ املعلڤماػ أكٌڇ ٕقغ جٖيٖ فقٖ النظام الي ظل 

 ٜ ليكًڇڣنيغ للخ ٚاػ مثال: عٖإاػ  ش ٍٚ م ٚاػ يڤميغ بحين يكفيڊ أڗ تط ش ٜين القمح تعطينا م اناػ ڣأڣعيغ التخ

ٜين القمح بنڤعڢ الليڗ ڣالصلظ ڣهك٘ا  ٚكغ تخ ح عن ح ٚع أڣ ٛائٖع أڣ ناقصغ ڣبالتالي فك األمس فيعطيڊ كميغ 

لګ نظام ٕخاڋ املعلڤماػ األٕځ  ي  ٚ الڤقـ ال٘ڬ كاڗ يتطلظ القياٝ بالحبل علګ أڗ يستغل  ع  يختص ٚ ٕٙڣ ڣتستم

ٙساڋ علګ  لګ مصلحغ اإل لګ منتڤه نهائي من مصلحغ التغليڀ  ٙا باملنتڤه نصڀ التام ڣصڤال  ٚڣ معلڤماػ صحيحغ م

يصاڋ  ع  ٙقام االستٖالليغ صحيحغ ڣبالتالي ٕٙڣ ٚيح عبڇ أ جيل ڣاالستهالڅ ڣالتص ي ٗلڊ الت  ٙ أڗ تأخ٘ بعيڗ االعتبا

ٚځ عٖع ساعاػ أ صبحـ تعتمٖ علګ تحٖيٖ معلڤماػ األٕځ تڤفٚ أقصٚ قٖٙ من املعلڤماػ الت كانـ تستغ

ٚف ڣجيڈ. ي ظ  معلڤماػ 

 :تكب عل كل مستعمل  تسجيل األخطاء امل

ٙئيس  لنظام   سس لكل مستخٖم  خص  م ڣليغ شفافيغ استعماالتڢ من  SAPٗ ڣجٕڤ نظام  يحملڢ مس

ي الڤظيفغ أڣ حت لغيڇه من  ٚيح أڣ التحڤيل أڣ غيڇها بحين يصبح إٔائڢ متاحا ڣشفافا ملن يماثلڢ  االستهالڅ أڣ التص

ي حالغ  ٚضغ ملڤاقڀ صعبغ  ٚين ڣهڤ ما جعلڢ ع ٚين ڣغيڇ مباش ڣليڗ مباش ٚئيسيغ ڣبطبيعغ الحاڋ ملس مصالح ال

ٙتكابڢ لألخطا  ٚ لنق٨ التأهيل أڣ باأل ا ش ٛمنيغ معينغ يحسظ ضٖه كم ٚتكبغ خالڋ مٖع  ٚڥ حكما أڗ عٖٕ أخطائڢ امل

سنڤاػ  3نق٨ التأقلږ مع النظام الجٖيٖ ڣيختلڀ نظام احتساب  األخطا حسظ األقٖميغ  مثال مڤظڀ لڢ خبڇع 

ٙتكظ  ٚ أثنا تنسيڄ النظام ا ٚ أ 3ڣكاڗ حاض ي األسبڤٵ يعتبڇ مهمل ڣمقص ي أسابيعڢ األڣلګ أڣ أخطا  ما مڤظڀ 



 الكبرى المطاحن مؤسسة تسيير في المحاسبي المعلومات نظام دورالفصل الثالث:           
 للظهرة

 

 
67 

ٜمن للتأقلږ مع النظام ڣبالتالي أفضل لڢ أڗ  ٚ األڣلګ فال يعتبڇ مالما ڣاڗ أخطئ ألنڢ لږ يحظى بنفس املٖڥ ال األشه

 يخطئ ثږ يلغي خطأه حت يتعلږ من أخطائڢ كيڀ ال يخطئ مجٖٕا.
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ٚع يقڤم أساسا من خالڋ ه٘ا املبحن تبيڗ لنا أڗ نظام  سسغ املطاحن الكبڇڥ للظه ي م املعلڤماػ املحاسب املعتمٖ 

ي  ٙها الٖعامغ األساسيغ ملڤاصلغ مسيڇع ناجحغ  ٜنا علګ ڣظيفغ التسييڇ باعتبا ٙك علګ تكامل األقسام ڣ الڤظائڀ ،ڣقٖ 

ٚامٌ ا ٙاسغ من ب سسغ محل الٖ لګ مٖڥ استفإع امل لنظام املعلڤماتي املحاسب قطاٵ املنتجاػ االستهالكيغ ڣتڤصلنا 

ڬ الت يقٖمها ڣهڤ ما يًڇتظ عنڢ  لڊ من خالڋ املعلڤماػ ،ڣالبياناػ الحقيقيغ ٗاػ الشكل الفٙڤ املطبقغ ٕاخلها ٗڣ

سسغ. ي امل  عطا ٕفع قڤڬ لعجلغ التسييڇ 
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: خاتم  عام  

ٙاسغ خالڋ من ٚڣحغ ،بها  قمنا الت الٖ ڣاملتمثلغ في "فيما يكمن دٙڣ نظږ ،ڣالت كانـ كمحاڣلغ منا لحل اإلشكاليغ املط

سسغ االقتصاديغ "  أساس  جٜء يعتب املحاسب املعلڤماػ نظام أڗ نافقٖ تأكٖ ل املعلڤماػ املحاسبيغ في تسيي امل

ٙڬ،ڣال٘ڬ املعلڤماػ نظام من ڣهام سسغ بها تقڤم الت االقتصاديغ ڣاألحٖاف املحاسبيغ البياناػ بجمع يختص اإلدا  امل

اػ كاڗ حين معالجتها ثږ الڤقائع كافغ بإثباػ الخاص املصٖٙ تعتب ڣالت املستنٖاػ ڣاقع من  مجاڋ في الجٖيٖع للتطٙڤ

سسغ االقتصاديغ،  علګ أثٚ املحاسب املعلڤماػ نظام  تحقيڄ في فعاڋ بشكل ساهمـ حين عمليغ التسيي في امل

ٚعغ ٚجاػ بمثابغ تعتب ڣالت ،ڣاملناسبغ املفيٖع املحاسبيغ املعلڤماػ علګ الحصڤڋ  في ڣالٖقغ، الس  املعلڤماػ نظام مخ

 املحاسبيغ.

ٚضياػ ڣ بناءا علګ ما تقٖم من تحليل  ٙ ف لګ اختبا ٚڬ ڣ التطبيقي نصل  لنظام املعلڤماػ املحاسب في الجانبيڗ النظ

ٙاسغ علګ النحڤ التالي:  الٖ

 الفرضيا : اختبار 

ٚيغ ڣجٖنا أڗالفرضي األولى : ٙاسغ النظ ٚعيغ  من خالڋ الٖ نظام املعلڤماػ املحاسب يعتب أحٖ أهږ األنظمغ الف

سسغ من أداء  املكڤنغ لنظام املعلڤماػ ألنڢ يتڤلګ تقٖيږ مجمڤعغ من املعلڤماػ ٗاػ مصٖاقيغ عاليغ تمكن امل

ٚضيغ األڣلګ. يغ ڣ ه٘ا ما يثبـ صحغ الف  ڣظيفتها التسيي

ٚيغ تبيڗ لناالفرضي الثاني : ٙاسغ النظ أڗ نظام املعلڤماػ املحاسب لڢ دٙڣ كبي في كل من ڣظيفغ  من خالڋ الٖ

ٚقابغ  ليها ،التخطيط ال ٚاد الڤصڤڋ  ٙ علګ تحقيڄ األهٖاف امل ٚا ٚضيغ الثانيغ.،ڣ اتخاٗ الق  ڣ ه٘ا ما ينفي صحغ الف

 : سسغ تكڤڗ أك فعاليغ الفرضي الثالث ٙاسغ امليٖانيغ تڤصلنا أڗ ڣظيفغ التسيي في امل عنٖما تتبع من خالڋ الٖ

ٚضيغ الثالثغ. سسغ نظام محاسب سليږ يتطٙڤ بتطٙڤ التقٖم التكنڤلڤجي ڣه٘ا ما يثبـ صحغ الف  امل

ٙاسغ ه٘ه علګ بناءاڣ  ٚها النتائٌ من جملغ لګ تڤصلنا الٖ  :التالي النحڤ علګ ن٘ك

 النتائج :

  ٚاقبغ عن بعٖ ڣ اكتشاف األخطاء ڣ ٚڣقاػ.يساعٖ نظام املعلڤماػ املحاسب في امل  الف

 ٙع خاصغ بصفغ املحاسبيغ ڣاملعلڤماػ عامغ بصفغ املعلڤماػ  من عٖيٖع بمستڤياػ تتصڀ سلعغ عن عبا

ٚيٖها ٙجغ الحاجغ تلب لكي عاليغ جڤدع ٗاػ تكڤڗ  أڗ مستعملڤها الجڤدع ڣي ٚغڤبغ بالٖ  شاڗ ٗلڊ في شانها ,امل

ٚڥ  السلع بقيغ  .السڤځ  في املتٖاڣلغ األخ

  ٚع املعلڤماػ ه٘ه من يحتاجڤنڢ ما كل علګ يحصلڤڗ  ال املحاسبيغ املعلڤماػ من املستفيٖڣڗ الجهغ  لٖڥ املتڤف

سساػ في املتمثلغ املعنيغ)املصٖٙ( ٚا االقتصاديغ امل ٜاميغ لعٖم نظ  .عنها اإلفصاٍ ل

 ايٖ اهتمام هناڅ ٚا الجيٖع املحاسبيغ باملعلڤماػ م ها نظ ٚاٙ صنع عمليغ في ڣمنفعتها لٖٙڣ  .الق
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 نتاه  ڗ ٚع جعلڢ قادٙ علګ  ڥ للظه سسغ املطاحن الكب التصميږ الجيٖ لنظام املعلڤماػ املحاسب في م

سسغ. ع عن الڤضعيغ الحقيقيغ للم  معلڤماػ مفيٖع ڣ معب

 ٚفغ الشخص ال٘ڬ قام بتٖڣين املعلڤماػ أما نظام املعلڤماػ  ال يسمح نظام املعلڤماػ العادڬ من مع

ٚفغ الشخص ،ڣ الڤقـ املستخٖم عل SAPاملحاسب  ٚع فيسمح بمع ڥ للظه سسغ املطاحن الكب ګ مستڤڥ م

ٚ  ال٘ڬ استعمل في العمليغ ٛ الكمبيڤت  ال٘ڬ تږ فيڢ التسجيل ،ڣ حت جها

 SAP  ٚاء املادع يعطي معلڤماػ عن كميغ املنتڤه،الثمن،املادع األساسيغ،ڣقـ ڣصڤڋ الكميغ ڣحت ڣقـ ش

 ڣقـ انتهاء صالحيتها. األڣليغ املستعملغ في اإلنتاه ڣ ك٘ا

 SAP  ٚتبطغ مع ٚابط املعلڤماػ بيڗ األقسام ألنڢ يحتڤڬ علګ مجمڤعغ من األنظمغ امل يضمن تسلسل ڣ ت

ٙڬ،ڣ  SDبعضها البعض:  ال٘ڬ  COال٘ڬ يحتڤڬ علګ كل ما هڤ مالي،ڣ  FIال٘ڬ يحتڤڬ علګ كل ما هڤ تجا

،ڣ  ٚاقبغ التسيي ٗا لږ يكن أحٖ املنتجاػ مسجل في النظام من قبل  PPيختص بم فإڗ  PPنتاجي،فمثال : 

SD  ال٘ڬ يٖڋ علګ الٖٙڣ الكبي لنظام املعلڤماػ املحاسب في عمليغ التسيي في ه٘ه ٚ ال يستطيع البيع،األم

سسغ.  امل
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:  التوصيا

 ٚع ڥ للظه سسغ املطاحن الكب ٚاداػ ڣ العماڋ عٖد ڣ املاڋ ٙأٝ ٗاػ م ع اإلي  علګ عليها االعتماد يجظ الكبي

ع املحاسبيغ املعلڤماػ نظږ ع فائٖع ٗاػ علګ املعلڤماػ الحصڤڋ  تستطيع حت ٗلڊ ڣ املتطٙڤ  كبي

 ٙع ٚڣ ٚاداػ من كبي جٜء استثماٙ ض ٚع ي ڥ للظه سسغ املطاحن الكب  ڣ املحاسبيغ، نظږ املعلڤماػ تطڤيٚ في م

دڬ مما أفضل خٖمغ لتقٖيږ ٗلڊ ٚاداػ املاليغ ٛيادع لي ي ٚكغ اإلي  .للش

 ٚع ڥ للظه سسغ املطاحن الكب ٚكٜ أڗ علګ م ٚاد املتخصصيڗ، علي املڤظفيڗ اختياٙ عمليغ في ت  أصحاب ڣ األف

ع  العمل. سڤځ  في ملڤاكبغ املنافسغ ٗلڊ ڣ املحاسبيغ املعلڤماػ نظږ في الخب

 ٚع أڗ علګ ڥ للظه سسغ املطاحن الكب اػ لي مجاڋ املحاسبغ في الٖيه العامليڗ تخضع م ٙيبيغ دٙڣ  تختص تٖ

امٌ من بالحٖين مجياػ احٖف مع ٗلڊ للتڤاصل ڣ ، املحاسبيغ الب  .العمل سڤځ  في الب
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:لاملراجع بال غ العربي  

:  الكت

 عام الجنابي، او اهي الج "ب ما املحاسبي ساسيا نظ املعل و العلمي للنش و ،" ،دا اليا

يع،عما ،-التو د  2009األ

  اهي سلطا " ب ي ما اإلدا ي،" نظ املعل يع،اإلسكند  2000، ،الدا الجامعي الطبع و النش و التو

 ی أحمد ما نظ"، العاص ي ش ی املعل یق جامع ،" اإلدا قا  2004 ، ،مص ال

  أحمد محمد املص" ي ي،"التخطيط  املراقب اإلدا ،اإلسكند سس شباب الجامع للنش -،م

،  2006مص

 القبانى ثنا علي،" ما املحاسبي ،  ،"نظ املعل ي يع،اإلسكند  2003الدا الجامعي الطبع و النش و التو

 "، او "حكمت أحمد ال ما املحاسبي  املنظم يع،دا الثقاف للنظ املعل -،عمانش و التو

، د  1999األ

 ،سطخباب عبد هللا سسا الصغير  املت "،لي لتحقي التنمي -امل ام دا الجامع املست

ي ،اإلسكند ، -الجديد   2013مص

  ايس وفا" سسا العام بي النظري  التطبي اف في امل و للنش و ،"نظام التسيير باأله ،دا اليا

يع،عما  ،–التو د  2016األ

  صالح الدين عبد املنع" ي ما املحاسبي  اإلدا  ،عا الجامعي،دا املطبو ،"اقتصاديا نظ املعل

، ي  2008اإلسكند

 ا بن حبي "عبد ال سس ،الساح ،"اقتصاد  تسيير امل ،ديوا املطبوعا الجامعي

، ائ ،الج ي ك   2002امل

  ا محمد قاس "عبد ال ما املحاسبي ،دا الثقاف للنش و ،" تحليل  تصمي نظ املعل

يع،عما ،-التو د  2009األ

 "، فيق الطي خل للتسييرمحمد  "،-م ظائف،تقنيا ، ،ديوا املطبوعا  ساسيا الطبع الثالث

،بن عكنو  ،  -الجامعي ائ  2011الج

  محمد يوس حفناو،" ما املحاسبي ، ،عما ،"نظ املعل ،-الطبع األول ،دا وائل للنش د  2001األ

 اقتصاد،" عدو  داد ناص ،" سس ،الطبع املحمدي دا امل ائ ،الج ، العام  1998 الثاني

 ما املحاسبيناص نو الدين عبد اللطي "-،"نظ املعل خل تحليل  تصمي ،الدا م

ي ،اإلسكند ،-الجامعي  2011-2010مص
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  ماحي ما املحاسبي  تحليلها "،نواف محمد عبا ال ،الطبع األول ،دا صفا "تصمي نظ املعل

،عم ،-اللطباع و النش د   2009األ

 و خ "ياس صاد مطيع و  ما املحاسبي بي للنش و ،"نظ املعل ،الطبع األول ،مكتب املجتمع الع

يع ،عما ،-التو د  2007األ

: كرا  الرسائل  امل

 " ،أحمد عبد الهاد شبير" ي ا اإلدا ما املحاسبي في اتخا القرا ك لنيل شهاد د املعل ،م

،غماجستير  ،-في املحاسب و التمويل ،الجامع اإلسالمي  2006فلسطي

  دمو ما نظ فاعلي ،"مدمو طا جل  ف في املحاسبي املعل ي العراقي املصا  األهلي التجا

" نظر جه من ،كلي األعمال جامع الش  االدا ك لنيل شهاد املاجستير في املحاسب ،م

، ا  2010األوسط،الع

 ي يسماعيل مناص ا اإلدا تخا القرا ي في الرفع من فعالي  ما اإلدا ك ،"د نظام املعل "،م

دا األعمال ،جامع محمد بوضياف ،املسيل ،   2004لنيل شهاد املاجستير في 

 "،ي في منش األعمالبسام محمود أحمد ا اإلدا ما املحاسبي في ترشي القرا  د نظ املعل

" ، الفلسطيني ،غ ك لنيل شهاد املاجستير في املحاسب و التمويل،الجامع اإلسالمي  2006،م

 اس "،فضلي بوطو اخلي الرقاب نظام فعالي تقيي د  استكمال متطلبا مقدم ،"البن في ال

، جامع التسيير، علوم في املاجيستير شهاد  2007 املسيل

 "، وع سفيا "نظام بوف سس االقتصادي ه في تسيير امل د ما املحاسبي  ك لنيل شهاد املعل ، م

، قسنطين ،  2012املاجستير في علوم التسيير،جامع منتو

 " ،حامد علي" سسا االقتصادي الجزائري ما املحاسبي على صنع القرا في امل د املعل ، ثر ج
ك لنيل شهاد املاجستير في علوم التس   2011يير،جامع محمد خيض ،بسك ،م

  ي ي شعبا محمد الش "ح ني ما املحاسبي اإللكتر ك لنيل شهاد ،"مخاطر نظ املعل ،م

،غ ،-املاجستير في املحاسب و التمويل،الجامع اإلسالمي  2006فلسطي

  سسا العام بي النظري  التطايس وفا اف في امل "،"نظام التسيير باأله و للنش و بي ،دا اليا

يع،عما  ،–التو د  2016األ

 ، دا  "نظام مراقب التسيير  عالقت باتخا القرا"صفا لشه ك لنيل شهاد املاجستير في  ،م

، ائ  2006األعمال ،جامع الج

 ، سس االقتصادي" عجيل حنا ما املحاسبي في األدا املالي للم ك لنيل ،" فعالي نظام املعل م

، قل باح،و  2011-2008شهاد املاجستير في علوم التسيير،جامع قاصد م

 يل"عياد عبد القاد ا التم ما املحاسبي في اتخا قرا همي نظام املعل ك لنيل شهاد ،"د   ،م

،  2008املاجستير في علوم التسيير،جامع حسيب بن بوعلي، شل
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  ، ما املحاسبي""مساهم امحمد ملي عياد اخلي في تقيي نظام املعل ك لنيل شهاد  ملراجع ال ،م

، ائ  2008املاجستير في علوم التسيير ، جامع الج

 د البيانا املالي في قطاع "،من يحي الداي ما املحاسبي على ج ام نظ املعل ستخ ثر 

ك ماجستير في املحاسب و التمويل،الجامع اإلس"غز ،،م ،غ  2009المي

 

 :  املراجع باألجنبي

Pierre.G.Bergeron ,La gestion moderne-Théorie et cas,France, edition eska,1982 

Claude Alazard, Sabine Sépari, Contrôle de gestion, 5ème Edition, Paris, Dunod, 2001 
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 ملخص:

ف  ا معالج من األساس ي اله ع ه ض ل ه امل ي محا د نظر  طا تق  املتعلق املفاهي مختلف يعرف يح

ما بنظام سس االقتصادي املحاسبي  املعل ا تسيير امل ه في مركزين ، ك اس ه ين بي الربط عل ال  املتغيرين ه

ما نظام سس   املحاسبي املعل فيما يكمن د  :املتمثل أساسا في للبحث الرئيسي اإلشكالي عل لإلجابتسيير امل

سس االقتصادي ما املحاسبي في تسيير امل  ؟ نظام املعل

لنا فق التطبيقي يخص الجان فيما أما سس املطاحن الكبر للظهر عل السابق املفاهي مختلف سقاط حا  م

من أه النتائج التي بمستغان اس، ه ال ليها من خالل ه ل  ص ما لنظام أ ت ال  في فعال د  املحاسبي املعل

ا  مها ه ما التي يق ظيف التخطيط  الرقاب  اتخا القرا بفضل املعل سس من خالل دعم ل ه امل تسيير ه

 النظام.

 : ما املحاسبي.الكلما املفتاحي ،التسيير،نظام املعل سس  امل

Résumé : 

L’objectif principale de ce travaille de recherche est de présenter un cadre théorique qui englobe et défini 

les différents  concepts en relation avec  le système d’information de comptabilité ainsi que la gestion 

d’entreprise, se focalisant dans cette étude sur la mise en relation entre ces deux variables pour apporter 

des réponses à la problématique qu’est : 

En quoi consiste le rôle du système d’information de comptabilité dans la gestion d’entreprise ? 

En ce qui concerne le cadre pratique de notre travaille, on a essayé d’appliquer les concepts cités ci-dessus 

sur le terrain des grandes usines DAHRA à Mostaganem, là ou on a déduit que le système d’information a 

un rôle primordial dans la gestion de cette entreprise de par le support qu’il apporte à la tache de 

planification et de surveillance, ainsi que la prise de décision grâce aux informations qu’offre ce system. 

Les mots clés : 

L’entreprise, la gestion, le système d’information de comptabilité . 


