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 شكر وتقدير

اشكس هللا الري وهبني وعمت العلم ووفقني على إهجاش هره املركسة كما أود أعبر عً جصيل شكسي وامخىاوي إلى 

 كل مً قدم لي ًد العىن واملظاعدة مً أجل إهجاش هرا البحث.

بالجميل ًملي على أن أجقدم بفائق الشكس والخقدًس إلى ألاطخاذة الكسيمت "مالحي زقيت" غير أن الاعتراف 

 باإلشساف على هره املركسة.

 فجصاهم هللا عني خير الجصاء
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 إلاهداء

 إلى مً أزضعخني الحب الحىان، إلى القلب الىاصع بالبياض "والدحي الحبيبت".

 إلى زوح "والدي" زحمه هللا وأطكىه فظيح جىاهه.إلى زمص الحب وبلظم الشفاء، 

ئت، إلى زياحين حياحي "إخىحي" و"أبىاء إخىحي".  إلى القلىب الطاهسة السقيقت والىفىض البًر

إلى الشمعت التي جىير ظلماث حياحي، إلى صاحب القلب الطيب والىىاًا الصادقت إلى مً أزي الخفاؤل بعيييه 

 "شوجي محمد" و كل عائلخه.

 ألازواح التي طكىت جحت جساب الىطً الحبيب الشهداء العظماء. إلى

آلان جفخح ألاشسعت وجسفع املسطاة لخىطلق الظفيىت في عسض بحس واطع مظلم هى بحس الحياة وفي هره الظلمت 

 ال ًض يء إال قىدًل الركسياث ألاخىة البعيدة إلى الرًً أحببتهم وأحبىوي أصدقائي.

 عطاء لكي أصل إلى هره اللحظت أطاجرحي الكسام.إلى الرًً برلىا كل جهد و 

 إلى كل هؤالء أهدي هرا العمل.
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وػسف في غصسها هرا زسوة جخخلف غً زىزاث الػصىز الظابلت ئن أن هرا الػصس هى غصس زىزة املػلىماث    

اهؼالكا مً وجؼىز املػسفت وفي ظل هرا الىطؼ جصداد أهميت الدوز الاطتراجيجي لىظم املػلىماث وطسوزتها، 

ت وأهميت املػلىماث كمىزد زمين مً مىازد املإطظت، مىظم املػلىماث طيشمل بصفت غامت غلى  حيٍى

ل مجمىغت مخىاصلت ومخجاوظت مً املىازد والػىاصس املخمثلت في إلادازة وزأض املال، اللىي الػاملت والتي جخفاغ

                                                                                                    مؼ بػظها البػع في ئػاز مػين.                           

مكً اللىل أن الىظام املحاطبي هى مً أكدم هظم املػلىماث التي غسفها إلاوظان، وهى ال ًصال ٌػخبر       ٍو

وفي املظخلبل، ملا جخمخؼ به املػلىماث املاليت  الىظام السئيس ي كمصدز للمػلىماث الاكخصادًت في وكخىا الحاطس 

 ث.                                                                                                 امً أهميت في اجخاذ اللساز 

ًمكنها أن تهخم هظم املػلىماث املحاطبيت في أًت مإطظت باهخاج وجلدًم املػلىماث لكل الجهاث، التي   

 حظخفيد منها طىاء كاهذ غالكت هره الجهاث باملإطظت مباشسة أو غير مباشسة.

مؼ الػلم أهه كد اشداد التركيز أكثر هحى جلدًم املػلىماث لخدمت البيئت التي جحيؽ باملإطظت، وهظسا   

س )دوزٍت أو لخػدد هره الجهاث وحشػب الػالكت التي جيشأ فيما بينها، باإلطافت ئلى حاحتها ألاكثر  ئلى الخلاٍز

 غير دوزٍت( واطخخدامها في الػدًد مً اللسازاث التي ًمكً أن جخخر داخل املإطظت.

وحىد هظم املػلىماث املحابيت كان اطخجابت لحاحت إلادازة الػلميت الحدًثت لىىغيت مػيىت مً املػلىماث   

اهمتها بدوز كبير في حل املشكالث املحاطبيت الالشمت لغسض الخخؼيؽ والسكابت واجخاذ اللسازاث ومظ

ت التي ًمكً أن جىاحهها ئدازة املإطظت.                                   إلاداٍز

                                        ة الدراسة:                                                                                 إشكالي

 اهؼالكا مما طبم ذكسه فان إلاشكاليت التي حظعى ئلى بلىزتها ًمكً حصسها في الظإال الخالي:    

 ما دوز هظام املػلىماث املحاطب في اجخاذ اللسازاث؟
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 ألاسئلة الفرعية:

 ولخىطيح إلاشكاليت السئيظيت للمىطىع البد مً ػسح بػع الدظاؤالث الفسغيت كالخالي:  

 ما امللصىد بالىظام املحابي كىظام مػلىماحي في املإطظت؟   -

 ما اطخػماالث الىظام املحاطبي كىظام مػلىماحي؟ -

 فرضيات الدراسة:

الالشمت في الىكذ املىاطب و  ئن هظم املػلىماث املحاطبي املخىاحد داخل املإطظت جلىم بخىفير البياهاث -

 ملخخري اللساز ئذا جم حشغيلها بفػاليت.

ئن هظام املػلىماث املحاطبي في املإطظت مً الدغائم ألاطاطيت املظاهمت في حل كل مشاكلها طىاء  -

 املاليت منها أو الخىظيميت مً خالل اجخاذ اللسازاث السشيدة.

 الدراسات السابقة: 

 بعنوان "هظام املعلومات املحاسبي في اثخاذ 2100-2102رسالة بن يمينة مبروكة، جامعة مستغاهم   -

القرارات" ثم دراسة النظام ، هظام املعلومات وهظام املعلومات املحاسبي، وأشارت إلى العالقة بين 

  هظام املحاسبي واثخاذ القرارات في املؤسسة.

، بػىىان "خصائص املػلىماث وأزسها في 8002-8002زطالت ماحظخير املجهلي هاصس محمد، حامػت باجىت  -

س املاليت وفػاليتها في غمليت اجخاذ اللساز.اجخاذ اللسازاث اللسازاث"، حي  ث أشاز ئلى الخلاٍز

"بػىىان هظام املػلىماث املحاطبي  8028-8022زطالت ماحظخير  بىفسوغت طفيان "حامػت كظىؼيىت  -

ودوزه في حظيير املإطظت الاكخصادًت" جىاول فيها املفاهيم ألاطاطيت حىل هظام املػلىماث املحاطبي، 

 في املإطظاث الاكخصادًت، كرلك هخائجه غلى اجخاذ اللسازاث.وكيفيت جؼبيله 

 أهمية الدراسة:

جىميت وعي املظئىلين والػاملين في املإطظت بالدوز الري جلػبه هظم املػلىماث في دغم غمليت اجخاذ  -

 اللسازاث.

ت، وخاصت في ظل الخغي - راث البيئيت التي الخػسف غلى واكؼ هظام املػلىماث املحاطبي في املإطظت الجصائٍس
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 حػسفها، والتي جخؼلب جىفير مػلىماث صالحت الجخاذ اللسازاث.

 أسباب اختيار املوضوع:

حػخبر السغبت الشخصيت في الليام بدزاطت هظام املػلىماث املحاطبي أهم الدوافؼ هحى اخخياز هرا  -

 املىطىع ومحاولت إلاملام بػىاصسه.

 أهميت املىطىع باليظبت للمإطظاث. -

 غالكخه بخخصص ي واللسب مىه هرا املىطىع مىطىع محاطبت. -

وحىد ججهيزاث مػلىماجيت غىد الػدًد مً املإطظاث الىػىيت لكً غدم اطخػمالها بىجاغت كافيت وغدم  -

 اطخغاللها في أهظمت مػلىماث دكيلت وشاملت.

 أهداف الدراسة:

ئمداد املإطظت باملػلىمت املحاطبيت محاولت أخر هظسة غامت غً دوز هظام املػلىماث املحاطبي في  -

 املفيدة.

 املخؼلباث الالشمت لخؼبيم هظم املػلىماث املحاطبيت الفػالت. -

 جحدًد فػاليت اللسازاث غىد محافظ الحظاباث. -

 املنهج املستخدم: 

في هره الدزاطت جم اغخماد املىهج الىصفي ألهه ًلىم بجمؼ وجلخيص الحلائم الحاطسة املسجبؼت   

لىم باطخخالص الدالالث واملػاوي بمج مىغت مً الظسوف أو غدد مً ألاشياء أي هىع مً الظىاهس، ٍو

املخخلفت التي جىؼىي غليها البياهاث واملػلىماث املحاطبيت التي ًمكً الحصىل غليها وهرا ما ٌظهل زبؽ 

اهيت الخيبإ بمظخليل الظىاهس ببػظها وكشف الػالكت بين املخغيراث وئغؼاء الخغير املالئم لرلك مؼ ئمك

 الظىاهس وألاحدار التي ًدزطها. 

خدم الىصىل ئلى أهدافها، أًً تهدف الدزاطت ئلى الخػسف غلى    وهى ما ًخالءم مؼ هره الدزاطت ٍو

ألاطاليب ومساحل اجخاذ اللساز ومخؼلباتها مً مػلىماث املحاطبيت الالشمت لخكىن فػالت، كما جم اغخماد 

الفصل الثالث بىصف أحد ألاطاليب التي ٌػخمد غليها املىهج الخحليلي، وذلك أطلىب دزاطت حالت في 
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 حالت مً أحل ئطلاغ ما جم الخؼسق ئليه في الجاهب الىظسي غلى مكخب محافظ الحظاباث. بدزاطت

 ثقسيمات الدراسة: 

خظمً  كظمىا مىطىغىا محل الدزاطت ئلى زالزت فصىل ألاول جحذ غىىان هظام املػلىماث املحاطبيت   ٍو

مفاهيم أطاطيت حىل هظم املػلىماث وماهيت هظام املػلىماث املحاطبي وماهيت اجخاذ اللساز، والفصل 

 الثاوي هظام املػلىماث املحاطبي باجخاذ اللساز وخصائص املػلىماث املحاطبيت الالشمت الجخاذ اللساز.

 والفصل الثالث الخؼبيلي دزاطت ميداهيت بمكخب محافظ الحظاباث.  



         .نظام املعلىماث املحاسبي واجخاذ اللساز عمىمياث حىل ألاول                                             الفصل   

~ 7 ~ 
 

              جمهيد:                                                                                                          

ػخبر    للذ ؤصبذ هظام اإلاػلىماث ًلىم بذوس فػاٌ داخل اإلااظعت،ورلً هدُجت ألهه ٌػخبر مىخجا للمػلىماث، َو

   مً ؤهم الػىاصش داخل اإلااظعت والتي لها دوس هبير في غملُت اجخار اللشاساث اإلاىاظبت والفىسٍت للماظعت.                 

ش اإلاػلىماث التي  وحػخبر اإلاداظبت همهىت مً واحبها الاسجلاء  بىحهت الىظش الذاخلُت ألهه وخذة اكخصادًت وجؼٍى

   جىضح دوسها طمً بِئتها ومعاهمتها في جىفير اإلاػلىماث اإلاالثمت الجخار اللشاساث.                                        

ىاغت اللشاس في اإلااظعاث ومً هىا ٌػخبر هظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت بمثابت الزاهشة اإلاشهت والىاظػت لص  

 الاكخصادًت اإلاخخلفت وهزا ما ظىداٌو ببشاصه مً خالٌ دساظدىا للفصل ألاٌو في هزا البدث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         .نظام املعلىماث املحاسبي واجخاذ اللساز عمىمياث حىل ألاول                                             الفصل   

~ 8 ~ 
 

                                                                            املبحث ألاول: النظام املحاسبي كنظام للمعلىماث:                           

ىدصش الفشق بُنهما في وىن آن ألاٌو  ٌػخبر الىظام اإلاداظبي ؤخذ اإلايىهاث الشثِعُت لىظام اإلاػلىماث ت، ٍو ؤلاداٍس

خخص الثاوي بيافت البُاهاث واإلاػلىماث التي جازش غلى وشاغ اإلااظعت.        ًخخص بالبُاهاث واإلاػلىماث اإلاداظبُت ٍو

                                                                   م املعلىماث:                                                               املطلب ألاول: مفهىم نظ

 خخدٌى بلى مػلىماثهى مجمىغت مً الػاملين وؤلاحشاءاث واإلاىاد التي جلىم بخجمُؼ البُاهاث ومػالجتها وهللها ل•

في جلُُم ؤداء الىظاثف مً ؤحل معاغذتها اإلاالثم والىكذ اإلاىاظب، وبًصالها بلى اإلاعخخذمين بالشيلمفُذة،

                                                                                                                                               1اإلاعىذة بليهم واجخار اللشاس.

ػشف هظام اإلاػلىماث بإهه مجمىغت مً اإلايىهاث اإلاشبىػت مؼ بػظها البػع بشيل مىخظم مً ؤحل بهخاج • َو

اإلاػلىماث اإلافُذة، وبًصاٌ هزه اإلاػلىماث بلى اإلاعخخذمين بالشيل اإلاالثم، والىكذ اإلاىاظب، مً ؤحل 

                                                                                           2ي ؤداء الىظاثف اإلاىولت بليهم.فمعاغذتهم 

مىً حػٍشف هظام اإلاػلىماث بإهه رلً الىظام الزي ًخظمً مجمىغت مخجاوعت ومترابؼت مً ألاغماٌ  ٍو

ابت البُاهاث بغشض بهخاج وجىصُل اإلاػلىماث اإلافُذة والػىاصش واإلاىاد جلىم بخجمُؼ وحشغُل وبداسة وسك

                                                                      3إلاعخخذمي اللشاساث مً خالٌ شبىت مً كىىاث وخؼىغ الاجصاٌ.

                                                       املطلب الثاني: تعريف البيانات واملعلومات املحاسبية                                

جعد البياهات واملعلىمات املحاطبية مكىهات أطاطية لىظم املعلىمات املحاطبية وغالبا ما ًحم اطحخدمها في    

ة قصد الداللة على معنى واحد، زغم ما بينهما مً اخحالفات جىهٍس ، 4الحياة العملية لمصطلحات مترادفة ٍو

حيث أن هىاك عدم ثمييز ٌعد مفهىم البياهات واملعلىمات مً املفاهيم املثيرة للجدل في الاطحخدام اليىمي، 

سي العدًد مً الباحثين أهه البد مً ا  لحمييز بين املفهىم الحاليين:  واضح ًبن هرًً املفهىمين، ٍو

 

 

                                                        

.62 ، ص2002، 2، داس الثلافت، غمان، الؼبػت "جدلُل وجصمُم هظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت"، غبذ الشصاق مدمذ كاظم    1  

.26، ص 2002، الذاس الػلمُت الذولُت، غمان، "هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت اإلادىظبت"، غبذ الشصاق مدمذ كاظم  2  

.26، ص 2002-2002، 2، الذاس الجامػُت، مصش، الؼبػت "هظم اإلاػلىماث اإلاداظبي"اخمذ خعين غلي خعين،   3  

.66،ص 2002، داس الباصوسي، لليشش والخىصَؼ، غمان،"اإلاػلىماث اإلاداظبُتؤظاظُاث هظم "ببشاهُم الجضساوي، وغام الجىابي،   4  



         .نظام املعلىماث املحاسبي واجخاذ اللساز عمىمياث حىل ألاول                                             الفصل   

~ 9 ~ 
 

                                                                                       :أوال: تعريف البيانات 

نها     ومعالجتها بىاططة هظام املعلىمات في حين أن ٌشير مصطلح البياهات إلى الحقائق التي ثم جمعها وثخٍص

وثصييف معسفة وثصبح  ذات معنىمها ومعالجتها حتى ثصبح مصطلح املعلىمات ٌشير إلى البياهات التي ثم ثىظي

                                                                                      لأطاض لعملية اثخاذ القساز.                                                                  

فات محعددة ومحىىعة، هرلس منها:                                                                                               حيث عسفت البياهات جعٍس

والسمىش التي ثقىم بحمثيل الحقائق واملفاهيم بشكل مالئم ًمكً مً  هي عبازة عً ألاعداد وألاحسف ألابجدًة•

، أي هي عبازة عً حقائق أو أزقام 1مً قبل إلاوظان أو ألاجهصة لحححىل إلى هحائج ومػالجتهامتها وثسج بًصالها

    محدودة املعنى باليظبة ملظحلمها في اثخاذ القسازات.

جمثل البُاهاث اإلاىاد ألاولُت )اإلاذخالث( التي ًخم حشغُلها وبداستها في الىظام اإلاداظبي بهذ اظخخشاج اإلاػلىماث. 

خُت بذسحت هبيرة ولِغ البُاهاث  وحػبر  غً خلاثم وبشاساث ؤولُت غير مبىبت وغير مىظمت، وهي راث داللت جاٍس

لها ؤزش في اجخار اللشاساث، وبالخالي فهي راث كُمت اكخصادًت بعُؼت وجيىن في صىس كُم وخلاثم وجلذًشاث 

 م اإلاباشش.                   معخللت غً بػظها البػع، وهي غير مػذة في الىثير مً الخاالث لالظخخذا

                                                                       ثانيا: حعسيف املعلىماث املحاسبيت: 

جمثل اإلاػلىماث اإلاىخج النهاجي لىظام اإلاػلىماث اإلاداظبي والزي ًزهب بلى البِئت اإلادُؼت، فهي بُاهاث جمذ     

ادة كذسة معخخذمها مػالجتها  وحشغُلها لخػبر غً ؤخذار ووكاجؼ اكخصادًت فػلُت، مما ًاهذ ؤنها حعاغذ في ٍص

هما حػخبر اإلاػلىماث اإلاداظبت هىغا مً اإلاػشفت اإلاىاظبت والىاجج غً الػملُاث  ،2غلى اجخار اللشاساث اإلاىاظبت

ذغم كشاساث ووشاػاث ًخم اظخخذامها الدشغُلُت لخذمت ؤغشاض بػُنها ممثلت في هخاثج نهاثُت ؤو مخشحاث ج

مً كبل اإلاػىُين بها، وبزلً جمثل اإلاػلىماث اإلاداظبُت مجمىغت مً اللُم والخلاثم النهاثُت اإلاىظمت واإلابىبت 

بصىسة همُت ووصفُت والتي جشجبؽ مؼ بػظها بػالكاث جبادلُت، وهي راث جإزير مباشش في ظلىن ألافشاد 

ومً هىا فةن وظُفت للمىفػت التي جدللها إلاعخخذميها، متها الاكخصادًت وفلا وؤلاداساث اإلاخخلفت وجضداد كُ

ادة اإلاػشفت لذي مخخزي اللشاساث لخخفُع خالت غذم الخإهذ التي ًىاحهنها  اإلاػلىماث اإلاداظبُت جخمثل في ٍص

                                                        

.62، مشحؼ ظبم رهشه، ص غبذ الشصاق مدمذ كاظم  1  

ت، "اكخصادًاث هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت"صالح الذًً غبذ اإلاىػم مباسن،   .22، ص 2002، الذاس الجامػُت الجذًذة لليشش، ؤلاظىىذٍس 2  
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                                                                                                                                                         ؤزىاء ؤدائهم لىظاثفهم.

، هما غشفذ اإلاػلىماث بإنها 1حػشف اإلاػلىماث غلى ؤنها البُاهاث التي ًمىً ؤن حغير في جلذًشاث مخخز اللشاس  

لها كُمت في الاظخخذام الخالي ؤو في البُاهاث التي جمذ مػالجتها لخصبذ بشيل ؤهثر هفػا للمعخلبل، والتي 

                                             ، برن حػخبر اإلاػلىماث مىسد مهم مً مىاسد ؤي ميشإة.2اجخار كشاساث معخلبلُت

                   املطلب الثالث: خصائص وشسوط الىاحب جىفسها في نظام املعلىماث املحاسبي              

                                                                                خصائص نظام املعلىماث املحاسبي: أوال:

ا في اإلااظعت اإلاخىاحذ     ًخميز هظام اإلاػلىماث اإلاداظبي بػذة خصاثص برا ما جىفشث فُه ججػله هظاما خٍُى

                                                                                        3فيها وهي:

لها إلاػلىماث  -6 ًدب ؤن ًدلم دسحت غالُت مً الذكت والعشغت في مػالجت البُاهاث اإلاالُت غىذ جدٍى

 مداظبُت.     

ت وفي الىكذ اإلاالثم الجخار كشاس اخخُاس بذًل مً باإلاػلىماث  ؤلاداسةن ًضود ؤ -2  اإلاداظبُت الظشوٍس

                                                                                                        البذاثل اإلاخىفشة لئلداسة.                                         

                ػلىماث الالصمت لخدلُم الشكابت والخلُُم ألوشؼت اإلااظعت الاكخصادًت.        ؤن ًضود ؤلاداسة باإلا -2

ؤن ًضود ؤلاداسة باإلاػلىماث الالصمت إلاعاغذتها في وظُفتها اإلاهمت، وهي الخخؼُؽ اللصير واإلاخىظؽ  -4

ل ألاحل ألغماٌ اإلااظعت اإلاعخلبلُت.                                                                                                            والؼٍى

ػا ودكُلا في اظترحاع اإلاػلىماث الىمُت والىصفُت اإلاخضهت في كىاغذ بُاهاجه ورلً غىذ  -6 ؤن ًيىن ظَش

                                                                                                                                                                     الخاحت بليها.

شه لُخالءم مؼ اإلاخغيراث الؼاسثت غلى اإلااظعت.                                   -2           ؤن ًخصف باإلاشوهت اليافُت غىذما ًخؼلب ألامش جؼٍى

                                                                                                                           4اإلاداظبُت بطافت بلى خصاثص الىظم ألاخشي ب:هما ًخميز هظام اإلاػلىماث 

                                                        

.60، ص 2006، 6، داس واثل لليشش، ألاسدن، الؼبػت "هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت"ي، مدمذ ًىظف الخىاو   1  

، داس "جصمُم اإلاػلىماث اإلاداظبُت الجخار اللشاساث"ظدُف ؤمىظيىف وماسن ج ظُمىً، جشحمت هماٌ الذًً ظػُذ، مشاحػت ؤخمذ خامذ حجاج، 2 

خ ، العػىدًت،  .22، ص 2002اإلاٍش   

  3     .62مدمذ ًىظف خفىاوي، مشحؼ ظبم رهشه، ص  
، ص 2006-2004وػمان شٍشف، "دوس هظام اإلاػلىماث في بداسة اإلااظعت الخيىمُت"، سظالت ماحعخير، ولُت الػلىم الاكخصادًت، حامػت الجضاثش،   4

.22-22ص   
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وهزلً  : فمػلىماجه ًجب ؤن جخىفش فيها صفت بمياهُت ملاسهتها ؤخشي غبر الضمً،اللابليت للملازنت•

                                                                                                                               ملاسهت هخاثجها في اللىاثم اإلاالُت.  

ش اإلاداظبُت وجلذًشاتها بدُؼت وخشص جام.                 الحيطت والحرز•          : فال بذ ؤن جىطؼ الخلاٍس

                           : بدُث جيىن اإلاػلىماث اإلاداظبُت مفهىمت.                                            اللابليت للفهم•

ت  الجىهس فىق الشكل:• فال يهم شيل اإلاػلىماث اإلاػشوطت بإي شيل، وألاهم هى ؤن جيىن حىهٍش

اظبُت الجُذة وراث الجىدة اإلاالُت، فال بذ ؤن جخىفش فُه ومفهىمت.  ومً ؤحل جىفير اإلاػلىماث اإلاد

ذ في هفاءة هزا الىظام وهي:                                                                                             مجمىغت مً الخصاثص التي جٍض

ت باإلاػلىماث اإلاداظبُت ؤن جشجبؽ بالهُيل الخىظُمي للماظعت ختى ٌعخؼُؼ مذ وافت اإلا - اث ؤلاداٍس عخٍى

(.                                                                       غبر كىىاث اجصاٌ غالُت الفػالُت                                        )الشمٌى

شه ؤن جيىن كادسا غلى الخػامل مؼ اإلاعخلبل )مشها( ختى ًيىن را كذسة غلى مى  _ اهبت اإلاخغيراث بهذف جؼٍى

                                                                                                                                                                           وجدذًثه.

                      م ؤداءه بهذف الشكابت.                          ؤن ًملً مجمىغت مً اإلاػاًير الىمُت حعاغذ غلى جلُُ –

ؤن ًشبؽ ألاهذاف ألاظاظُت باألهذاف الفشغُت الخاصت، باإلااظعاث الاكخصادًت بىظاثل وؤدواث مً  –

ش اإلاالُت والذوسٍت، ؤ ى اإلااششاث الالصمت وؤن جدُذ هزه اللىاثم إلاعخخذميها الخصٌى غلهمها الخلاٍس

                                                                      1ُاث لللشاس.  هما ًدعم هظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت بما ًلي:همػؼ

ج مخفاوث مً الجهذ البششي وآلالي. -6                         ًخمازل هُيل اإلاػلىماث اإلاداظبُت في اشخماله غلى مٍض

البُاهاث في هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت اظدىادا بلى ؤظالُب وػشق مخمازلت وفلا ًخم حشغُل ومػالجت  -2

                                   للمبادت اإلاداظبُت اإلاخػاسف غلُا واإلالىلت كبىال غاما.                                                         

ث الهذف الزي حععى لخدلُله بال وهى جىفير اإلاػلىماث راث جخمازل هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت مً خُ -2

الؼابؼ الاكخصادي، والتي ًمىً ؤن جخذم في مجاٌ اجخار اللشاساث ظىاء إلداسة اإلااظعاث ؤو لؤلػشاف 

                                                                                                                                          راث الاهخمام بها.         

                                                        
، هىفمبر ، مجلت الػلىم "ػبُػت وؤهمُت هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت"ؤخمذ لػماسي،  4 ، ولُت الخلىق والػلىم الاكخصادًت، 2006ؤلاوعاهُت، الػذد ألاٌو

.622حامػت مدمذ خُظش، بعىشة، ص    
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                                                                         الجذٌو الخالي ًلخص لىا ؤهم الخصاثص التي ججػل اإلاػلىماث اإلاداظبُت مفُذة.                                                 

 (: خصائص املعلىماث املحاسبيت املفيدة 1-1الجدول )               

 البُان الخىاص 

 ا غملذ غلى جخفُع خالت غذم الخإهذ لذي مخخزي اللشاس. مالثمت بر اإلاػلىماث جيىن  اإلاالثمت

 جيىن را زلت برا واهذ مخدشسة مً ألاخؼاء والخديز.اإلاػلىماث  الثلت

اإلاػلىماث جيىن مخياملت برا لم جدزف ؤي جإزيراث مهمت لؤلخذار ؤو ألاوشؼت اللابلت  الخيامل

 لللُاط.

 برا جىفشث في الىكذ اإلاالثم ًخمىً مخخز اللشاس باظخػمالها في الىكذ اإلادذد. الىكذ اإلاالثم

هخاج اإلاػلىماث وجلذًمها بالشيل الزي ًمىً اإلاعخخذم مً فهمها بعهىلت ًجب ب اللابلُت غلى الفهم

 واظخخذامها بعشغت.

ؤي اللذسة غلى الىصٌى بلى هفغ الىخاثج مً كبل ؤهثر برا اظخخذمىا هفغ ألاظالُب  كابلُت الخدلُم

 في كُاط اإلاػلىمت اإلاداظبُت.

، داس الجامػت لليشش، "اإلاػلىماث اإلاداظبُتاكخصادًاث هظم ": صالح الذًً غبذ اإلاىػم مباسن، املصدز

ت، مصش،                                                                                                                                                                                                                                .22، ص 2002ؤلاظىىذٍس

                                                                                  :ثانيا: الشسوط الىاحب جىفسها في نظام املعلىماث املحاسبيت

                                                                                     1ليي ًيىن هىان هظام فػاٌ للمػلىماث اإلاداظبُت ًخػين ؤن ًيىن كادسا غلى:   

٭ؤن ًشجبؽ بالهُيل الخىظُمي للميشإة، ختى جىفش اإلاػلىماث الالصمت لخدلُم ؤهذاف ؤلاداسة مً جخؼُؽ 

ت بػظها وسكابت واجخار اللشاساث الالصمت بدُث جظهش اإلاػلىماث اإلاداظبُت غالكت ألاوشؼت ؤلا  ببػع في داٍس

ش الذوسٍت اإلاالثمت التي جفُذ في جدلُم ألاهذاف.                                                             شيل مجمىغت مً الخلاٍس

م ملاسهت الىخاثج  ٭ؤن ًيىن مصذسا لتزوٍذ ؤلاداسة الػلُا بمػلىماث وافُت غً هخاثج جىفُز الخؼؽ غً ػٍش

ش واضخت بػذ ؤن ًلىم بخىفير الفػلُت بالخؼ ؽ والعُاظاث اإلاشظىمت معبلا، وغشطها لئلداسة غلى شيل جلاٍس

                                                        
اد ؤخمذ الضغبي،  6 ، ص 2002، 6، داس اإلاىاهج لليشش والخىصَؼ، ألاسدن، الؼبػت "هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت"ؤخمذ خلمي حمػت، غصام فهذ الػشبُت، ٍص

26 .  
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                                                            البُاهاث الخدلُلُت والخفصُلُت باللذس الزي ًفي باخخُاحاث صاوؼ اللشاس. 

ش اإلاداظبُت وبين ٭ؤن ٌعمذ بخدلُم الخىاصن بين دسحت الذكت والخف صُل والفتراث الضمىُت إلغذاد الخلاٍس

                                   جيلفت الىظام وبما ًدافظ غلى اكخصادًاث حشغُله.                                                               

ً جلً ٭ؤن ًىصل اإلاػلىماث اإلاداظبُت بلى ؤلاداسة ؤو مخخزي اللشاس في ا لىكذ اإلاىاظب، وؤن ًلىم بخخٍض

ؼ ومىخظم غىذ الخاحت.                                                                          اإلاػلىماث واظترحاغها مىه بشيل ظَش

  ٭جيامل اإلاػلىماث وخصىصا اإلاػلىماث الخاسحُت اإلافُذة مثل الظشوف الاكخصادًت العاثذة في العىق.      

٭ؤن ٌعخخذم اإلاػلىماث الىاججت غً ؤهظمت اإلاػلىماث الفشغُت لخذمت بداساث مخخلفت داخل اإلايشإة مثل 

ل والخيالُف والخذكُم دون جىشاس لخجمُؼ هزه البُاهاث وحشغُلها مشة  م والخمٍى ؤخشي.             ؤلاهخاج والدعٍى

ؼُت ؤو ألاظالُب ؤلاخصاثُت بر ؤنها جىفش ٭ؤن ٌعاغذ في دغم الىظم الفشغُت الخاصت باإلاىاصهاث الخخؼُ

                     مػلىماث مالثمت حػذ مً ألاسوان ألاظاظُت لىجاح جلً الىظم.                                                             

٭ؤن ًىفش هظام اإلاػلىماث اإلاداظبي كىىاث اجصاٌ لخذكُم اإلاػلىماث بلى داخل وخاسج اإلايشإة، وبحشاء مىاءمت 

               بين هظام اإلاػلىماث والبِئت اإلادُؼت ختى ًخم جىفير اإلاػلىماث وفلا لظشوف معخخذمي اإلاػلىماث.  

بصفت معخمشة مً خالٌ جىلُذ اإلاػلىماث وكذ اإلاػلىماث اإلاداظبُت لؼلب اإلاػلىماث ٭ؤن ٌعخجُب هظام 

الخاحت بلُه هىدُجت لىحىد بىً للبُاهاث واإلاػلىماث بلى خين الخاحت بليها، وغلى ؤن ًخم جدذًث هزه 

 البُاهاث بصفت معخمشة ػبلا للخغُير في الظشوف اإلادُؼت بالىظام.

                                                                                                                                                                           املبحث الثاني: ماهيت اجخاذ اللساز

                                    اجخاذ اللساز                                                     املطلب ألاول: حعسيف وأساليب

                اجخار اللشاس هى غملُت ؤو ؤظلىب الاخخُاس الششُذ بين البذاثل اإلاخاخت لخدلُم هذف مػين.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              :         أوال: حعسيف اجخاذ اللساز

خالف هبير بين الىخاب في حػٍشف غملُت اجخار اللشاساث وبن وان في بػع الخاالث اخخالف في ال ًىحذ اخ

ف جدمل في ػُاتها هفغ اإلاظمىن وهزا ما ظىالخظه مً خالٌ  لت الخػبير، بال ؤن ول الخػاٍس شيل، وفي ػٍش

ف الخاصت بهزه الػملُت.                                                                                                       غشطىا إلاخخلف الخػاٍس
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ٌػشف "غبذ الغفاس خىفي" غملُت اجخار اللشاساث بإنها: "غملُت اخخُاس بذًل مً بين البذًلين ؤو ؤهثر لخدلُم •

سحُت ول مً البِئت الذاخلُت والخافترة صمىُت مػُىت في طىء مػؼُاث  مجمىغت مً ألاهذاف خالٌؤو هذف 

                                                                                                                                                                           1."للماظعت

والخفىير اإلاىطىعي للىصٌى بلى كشاس مػين ؤي هادسة ؤًىب" فخػشفها بإنها: "الػملُت التي جبنى غلى الذساظت ؤما •

                                                                      2اخخُاس البذاثل".

دذد "بشهاسد" مفهىم غملُت اجخار اللشاس بإنها: "غملُت جلىم غلى الاخخباس اإلاذسن للغاًاث •    التي جيىن في ٍو

                                                    ُىُت ؤو سد فػل مباشش".                                                      جىماجالغالب اظخجاباث ؤو 

ؤما "غبذ اإلاػؼي غعاف" فػبر غً اللشاس ؤلاداسي بإهه: "ظلىن واعي ومىؼلي رو ػابؼ حماعي هبير غلى ؤظاط •

                                                                                       3البذاثل اإلاخاخت إلاىاحهت مشيلت".اإلافاطلت اإلاىطىغُت بين غذد مً 

"مصؼفى ؤبى بىش" وصمُله ٌػشفان اللشاس ؤلاداسي بإهه: "مشخلت خاصت بخلُُم اإلاىافؼ  في خين هجذ ؤن• 

اليعبُت  إلاجمىغت مً البذاثل اإلاخاخت بدُث ًخخاس البذًل ألامثل لخىفُزه، ؤو غباسة غً البذًل ألامثل الزي 

   4".ًخم اخخُاسه مً بين البذاثل اإلامىىت والزي ًادي بلى حػظُم الىخاثج اإلاشغىب فيها

مً خالٌ الخػاٍسف العابلت ال هشي اخخالفا هبيرا في حػٍشف غملُت اجخار اللشاساث بال ؤن ما ًلفذ اهدباهىا      

ف اللشاس وحػٍشف غملُت اجخار اللشاساث وهزا ما جإهذه  بلىلها: "ٌػني  "هادسة ؤًىب"هى الفشق اإلاىحىد بين حػٍش

ؤما غملُت اجخار اللشاساث فدشير بلى الػملُت البذًلين ؤو ؤهثر، مفهىم اللشاس بإهه اخخُاس بذًل واخذ مً بين 

                                    5التي جبنى غلى الذساظت والخفىير اإلاىطىعي للىصٌى بلى كشاس مػين ؤي اخخُاس للبذاثل".

ش واإلاعخلبل ولزلً ولهزا ًيبغي ؤن ًيىن واضخا ؤن غملُت اجخار اللشاس هي غملُت جمخذ في اإلااض ي والخاط

خجاهل  ًيبغي الترهيز غلى الىاخُت ألاخيرة واإلاخػللت باالخخُاس بين البذاثل ًلىد بلى مفهىم خاػئ لللشاس ٍو

لت واإلاػلذة التي جىؼىي بلى الاظخىشاف والخدلُل وغيرها والتي حعبم غملُت اإلافاطلت ألاخيرة.         6الػملُت الؼٍى

                                                        

ت، "الخىظُم بداسة ألاغماٌ"ي، غبذ الغفاس خىف  .22، ص 6222، اإلاىخب الػشبي الخذًث، ؤلاظىىذٍس 1  

ت"هادسة ؤًىب،   ت اللشاساث ؤلاداٍس .66، ص 6222، داس اإلاىاهج لليشش والخىصَؼ، ألاسدن، "هظٍش 2  

.66، ص 2000، ، اإلااظعت الػشبُت للذساظاث واليشش والخىصَؼ، ألاسدن"غبذ اإلاػؼي غعاف، مبادت ؤلاداسة الخذًثت  3  

.22، ص 6222، اإلااظعت الػشبُت للذساظاث واليشش والخىصَؼ، ألاسدن، "بدىر الػملُاث وفػالُاث اللشاساث"مصؼفى ؤبىبىش، مصؼفى مظهش،   4  

.64هادسة ؤًىب، مشحؼ ظبم رهشه، ص   5  

ت الجخار اللشاساث"ؤخمذ هىس، فخحي العىافشي،   .22، ص 6222لليشش والخىصَؼ، ألاسدن، ، داس الثلافت "اإلاداظبت ؤلاداٍس 6  
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                                  ثانيا: أساليب اجخاذ اللساز:                                                                       

ث وخل اإلاشىالث التي ًمىً ؤن حػترض ظبُل اإلااظعت اشاس لًمىً اظخخذام غذة ؤظالُب الجخار ال     

الىدُجت )غظام العمىت(، كبػاث الخفىير وؤظالُب -زهني، العبب: الػصف ال1في غمىما ًمىً خصش ؤهمها

                                                                                     العصف الرهبي:  -1        ؤخشي.

وكذ كصير ورلً  ٌػخبر وظُلت الخصٌى غلى ؤهبر غذد ممىً مً ألافياس مً مجمىغت مً ألافشاد في     

بػشض اإلاشيلت غلى اإلاػىُين ومؼالبتهم ببزٌ ؤكص ى حهذ مً خالٌ جلذًم ؤهبر غذد مً ألافياس ألحل خل 

                                                   2اإلاشيلت اإلاؼشوخت، ًخىكف هجاح ؤظلىب الػصف الزهني غلى ؤسبػت ششوغ ؤظاظُت هي:

                                                           ا بػذ حلعت جىلُذها.                                                          بسحاء جلُُم ألافياس إلا _

ت ؤي غذم جلُُذ جفىيره، فىطؼ اللُىد مً شإنها الخللُل مً  – بػالق الػىان لخُاالث الفشد وجفىيره بدٍش

                                                                                                                                                             الاهؼالق في الخفىير.    

                              الترهيز غلى هم ألافياس، خُث ؤنها ولما صادث ولما وان رلً ؤفظل لخىفير ؤفياس ؤصُلت.            –

شها.    وػبلا  – ً هإظاط الهدشاف ؤفياس حذًذة مبيُت غليها ومً زم الػمل غلى جؼٍى اظخخذام ؤفياس آلاخٍش

ألظلىب الػصف الزهني ًؼشح اإلاذًش اإلاشيلت اإلاؼلىبت دساظتها في الاحخماع، ٌشترغ فيها ؤن جيىن مشيلت 

ش اشتران ألافشاد آلا  ً مً حاهب ومً حاهب ؤخش ًخىافش لذي اإلاذًش اللىة والخماظت ساهىت وراث ؤهمُت لخبًر خٍش

واللذسة وؤن ًظهش اهخمامه مً خالٌ الاشتران في جلذًم ألافياس. ٌػخبر الػذد اإلاثالي للمشترهين في الاحخماع هى 

ت اإلاخلاسبت،ًجب ؤن ٌشير بلى ؤهه ًمىً الخغاض ي غً هزا  اث ؤلاداٍس الششغ ازني غشش فشدا مً روي اإلاعخٍى

 بكدامألاخير في اإلااظعاث صغيرة الدجم بدىم ؤن هىان حػاسف بين الجمُؼ فيها،ججذس ؤلاشاسة بلى ؤهه ًجب 

مػلىماث ظابلت غً اإلاشيلت اإلاؼشوخت فشدًً ؤو زالزت في احخماغاث الػصف الزهني ممً ال جخىافش لذيهم 

ً في سئٍت اإلاشيلت والخلٌى اإلالترخت مً صواًا  للبدث ورلً ختى لخػىكهم الخفاصُل غً معاغذة آلاخٍش

حذًذة، هما ال ًجىص للمشاكبين خظىس احخماغاث الػصف الزهني، ًجب دغىة ول اإلاشاسهين كبل الاحخماع 

                                                        
ش الخػلُم الػالي، وسكت بدثُت:  6 ، وصاسة الخػلُم الػلي، اإلاملىت الػشبُت العػىدًت، دون "اجخار اللشاساث وخل اإلاشىالث"وخذة بداسة مششوغاث جؼٍى

.22-22ظىت وشش، ص ص    

عاث،   . 62-62، ص ص 2002، الجضاثش، ، داس هىمت"ؤلاداسة وغملُت اجخار اللشاس"حماٌ الذًً لػَى 2  
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في الصباح الباهش كبل ؤن ًيشغل اإلاشاسوىن بمشاولهم الخاصت. بُىمين غلى ألاكل مؼ وحىب غلذ الاحخماع 

ٌػين اإلاذًش مً بين اإلاشاسهين معاغذا له جىول له مهمت هخابت ألافياس وغشطها ؤمام الجمُؼ، ًلي احخماع 

الػصف الزهني احخماع جلُُم ألافياس بُىم ؤو ًىمين ًخم مً خالله جلُُمها واخخُاس ؤفظلها وجىصَػها مؼبىغت 

                                                                                                                                     ذ وطؼ ألافياس التي جم اخخُاسها.  بػ

                                                                                   النديجت:                                                                   -أسلىب السبب -2

لىم غلى ؤظاط ججضثت اإلاشاول خاصت اإلاػلذة منها بلى  ٌػشف هزا ألاظلىب ؤًظا بإظلىب غظام العمىت، ٍو

منها.                                                                                                  ؤحضاء صغيرة زم جدلُل ول حضء منها غلى خذا لبُان العبب ؤو ألاظباب التي جلف وساء ول

                                                النديجت:                                                                               -مفهىم أسلىب السبب -2-1

الىدُجت غىذ وطؼ خلٌى للمشىالث ًخم  -ٌػذ ؤظلىب غظام العمىت ؤظلىب مىظم للىظش في غالكاث العبب

وهزا الشيل ًىضح اإلاشيلت )ؤحضاء العمىت( وبػذ رلً ًخم  ٌشبه غظام العمىت،شيل مً خالٌ سظم 

                                                                                     جدذًذ غالكاث العبب والىدُجت ليل حضء.                                       

 ألاثس:                                                          -طسيلت عمل أسلىب السبب -2-2

                                                                                                            1ألازش اإلاشاخل الخالُت: -ًدبؼ ؤظلىب العبب         

                                        ججضثت اإلاشيلت بلى ؤحضاء مدذدة خعب ػبُػتها.                                                          _

 غالكاث العبب والىدُجت ليل حضء مً ؤحضاء اإلاشيلت.                                                     دذًذ ج–

 سظم خؽ ؤفلي مً سؤط العمىت غبر الصفدت مخصل بػظام هزه العمىت التي حػخبر بمثابت ؤحضاء اإلاشيلت.     -

  (.اإلاشيلت للعمىت) نهاًت الػظام )ألاحضاء( الشثِعُتألازش )الىدُجت( في  ىحىدل خابت الػىامل الشثِعُت اإلاادًته–

                         غىذ ول حضء )غظم( ًجب جدذًذ الػىامل التي جادي بلى وحىد اإلاشيلت.                                  –

ألازش.      -العببجدذًذ ؤهم الػىامل اإلاازشة واللُام بخجمُؼ اإلاػلىماث ؤلاطافُت للخإهذ مً وحىد غالكاث –

 أسلىب كبعاث الخفكير:                                                                            -3

اكترح ؤخذ الباخثين ظخت مجمىغاث مً ؤظالُب الخفىير في خل اإلاشىالث ورلً مً خالٌ جخابؼ اإلاشاخل       

                                                        

.20وخذة بداسة مششوغاث الخػلُم الػالي، مشحؼ ظبم رهشه، ص   1  
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                                                                                                                                                                                  1الخالُت:

                                                     جمثل ول كبػت خؼىة مػُىت مً مشاخل خل اإلاشيلت وجإخز لىها مدذدا.      -

حػمل اإلاجمىغت مؼ بػظها البػع في خل اإلاشيلت خؼىة بخؼىة غلى ؤظاط اللُا بخؼىة واخذة )كبػت(، –

في ول مشة مؼ طشوسة الالخفاث إللى ما كامىا به مً خؼىاث ظابلت غىذ اهخلالهم بلى الخؼىاث الخالُت.             

ىة( جصىسا مػُىا ًدب الالخفاث بلُه خالٌ مشاخل خل اإلاشيلت وبُان هزا ألاظلىب غلى جمثل ول كبػت )خؼ-

 الترهيز في ول خؼىة. فاللبػت البُظاء مثال حشير بلى الهذف ؤو اللىن الخُادي، وغىذ اسجذاء هزه اللبػت فةن

لخمشاء فدشير بلى . ؤما ااإلاجمىغت جشهض غلى الخلاثم فلؽ وحػمل غلى ؤال ًدذر حذٌ خىلها بين ألاغظاء

اإلاشاغش والخذط والبذاهت، وغىذ اسجذاء هزه اللبػت فةن اإلاشاسهين ٌػبرون غً مشاغشهم ججاه اإلاشيلت دون 

ػني اسجذاء هزه  خاحت بلى الاغخزاس ؤو جفعير هزه اإلاشاغش، في خين اسجذاء اللبػت العىداء بلى اإلاىؼم العلبي، َو

عخخذم الزاجُت في الخىم غلى ألامىس.          اللبػت ؤن الفشد في اإلاجمىغت ًيىن اهخل                                      ادًا َو

 أساليب أخسي الجخاذ اللسازاث وحل املشكالث:                                                -4

ت ودساظتها، وحػمل      لت في ول مىكف  هىان الػذًذ مً الؼشق وألاظالُب إلاىاحهت اإلاشاول ؤلاداٍس ول ػٍش

ؤظلىب هلؼت البذاًت، ؤظلىب الفشوض اإلاىاظشة،  2غلى جىطُذ اإلاشيلت واكتراح خلٌى مىاظبت لها ومً ؤهمها:

                                                                                                                            ؤظلىب جمثُل ألادواس وهزا ؤظلىب الىمارج. 

 أسلىب نلطت البداًت:                                                                      -4-1

ػذ الجضء الزي ًيىن خاطشا      حػخبر هلؼت البذاًت في ؤي مشيلت حضء مً اإلاشيلت ؤو اإلاىكف مدل البدث َو

مىً ؤن جيىن هلاغ البذاًت في خل ؤي مشيلت والخالي:                          ؤو واضخا إلاً ًلىم بدل اإلاشيلت، ٍو

                                                                                                                  البذء مً ؤٌو اإلاشيل.                                    -

                                                                  البذء مً نهاًت اإلاشيلت.                                                                                 -

                                               جلؼ بين ألاٌو اإلاشيلت ونهاًتها.                                                     البذء مً هلؼت ما–

                         البذء مً الجاهب ألاهثر وطىخا في اإلاشيلت.                                      -

                                                        

.26-20هفغ اإلاشحؼ العابم، ص ص   1  

ت"غلي خعين وسشاد،   ت اللشاساث ؤلاداٍس .66، ص 2006، داس صهشاء لليشش والخىصَؼ، ألاسدن، "هظٍش 2  
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ت مػُىت مً صواًا اإلاشيلت  ًخم الخػامل مؼ اإلاشىالث غادة مً اإلاشيلت راتها ؤي ؤن     الخفىير ًىصب غلى صاٍو

مثل الجاهب ألاهثر وطىخا لذي اللاثم بدل اإلاشيلت.                                                                                  ؤو حىاهبها، ٍو

 أسلىب الفسوض املناظسة:                                                                      -4-2

الفشض هى ششح ؤو جفعير مدخمل إلاجمىغت مً البُاهاث، وؤظلىب الفشض اإلاىاظش ًلىم غلى ؤظاط ؤن      

اللاثم غلى خل اإلاشيلت ًفترض جفعيرا بذًال لىفغ البُاهاث اإلاىحىدة لذًه خىله اإلاشيلت، فةرا افترطا ؤن 

ؤن هفترض ؤن هىان ؤظباب ( ؤو ؤن )ؤ( ًدذر غىذما ًىحذ )ب( فهزا ًمىً yاإلاشيلت )ط( حػىد بلى العبب )

الخظ ؤن البُاهاث ال جفعش هفعها وبهما ًدخاج yسة للعبب )و ؤخشي مىا ( ليي جدذر اإلاشيلت )ط( وهىزا، ٍو

لت في الخفىير بلى ؤهه مً الخؼإ بميان  بلى كذسة مخخز اللشاس غلى الخفعير والاظخيباغ، حػىد فاثذة هزه الؼٍش

خُذ ألن هزا مً شإهه ؤن ًادي بلى بهماٌ بػع الاظخيخاحاث ؤن ًدصش مدلل اإلاشيلت جفىيره في ظبب و 

، 1اإلاهمت مً اإلاػلىماث اإلاخاخت هما ؤهه كذ ًازش بشيل ظلبي غلى مخخز اللشاس. فُصبذ ؤظير الخل الىخُذ

                                          :   2ًلي غمىما ٌعدىذ ؤظلىب الفشض اإلاىاظش غلى اظخخذام غذة كىاغذ ؤظاظُت ممثلت فُما

خت.        ؤن الفشوض ؤو الخلٌى البذًلت ؤو اإلاىاظشة ًجب ؤن جبنى غلى البُاهاث راث الػالكت باإلاشيلت اإلاؼشو -

                    الىاضح للبُاهاث ؤفظل بىثير مً الخفعير اإلاشهب ؤو اإلاػلذ.                      ؤن الخفعير البعُؽ و –

                    يلت غلُه الخفىير في ؤهبر غذد مً الفشوض ؤو البذاثل اإلاىاظشة.                     ؤن اللاثم بدل اإلاش–

ؤن الىخاثج اإلاخىكػت مً ول فشض ؤو بذًل مىاظش ًجب ؤن جيىن مخصلت بالخلاثم التي جخظمنها البُاهاث –

                                                                                                                         واإلاػلىماث التي جم حمػها غً اإلاشيلت.  

                                                                             أسلىب جمثيل ألادواز:   -4-3

لخخُل واكؼ مخخلف غً واكؼ  اظخخذام الػللًلىم ؤظلىب جمثُل ألادواس في خل اإلاشىالث غلى ؤظاط    

اإلاشيلت ختى ًمىً حغُير اإلاىكف الخالي )اإلاشيلت( بلى الىاكؼ اإلاشغىب )الخل(، ًخم جمثُل ألادواس مً خالٌ غذة 

                                                                             3ؤظالُب واإلاماسظت الزهىُت والخدٌى الزهني والتي هىسدها فُما ًلي:

                                                        

ش الخػلُم الػالي،  .22-22مشحؼ ظبم رهشه، ص ص  وخذة بداسة مششوغاث جؼٍى 1  

.26-24هفغ اإلاشحؼ العابم، ص ص   2  

.22-26هفغ اإلاشحؼ العابم، ص ص   3  
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اإلاماسظت الزهىُت: حػني ؤهه كبل اللُام بإي غمل ؤو خل مشيلت ًجب ؤن ًلىم اإلادلل ؤو مخخز اللشاس بخخُل •

لىم بيل خؼىاجه رهىُا ومثاٌ رلً ؤن ًخخُل ؤخذ ألاػباء هُفُت بحشاء غلُت حشاخُت  اإلاىكف في رهىه ؤوال ٍو

غ بخخُل هُفُت جلذًم البدث اإلاشحعي ؤمام لجىت صػبت كبل اللُام بها، ؤو ؤن ًلىم  ؤخذ ؤغظاء هُئت الخذَس

ٌعاغذ مخخز اللشاس في الىصٌى التركُت كبل مىغذ الخلذًم بىكذ واف، بن جخُل اإلاشيلت وخلها مً شإنها ؤن 

                                                                                          بلى خل ؤفظل لها.                                                                              

لػب ؤو مماسظت دوس شخص ؤخش: ٌػني ؤن ًفترض اللاثم بدل اإلاشيلت ؤهه اإلاذًش اإلاػني باإلاشيلت وؤن ًىذمج •

اخب اإلاشيلت وغلُه ؤن ًدذدها في اإلاشيلت وفي خلها. في الخالت ألاولى ًخخُل اللاثم بدل اإلاشيلت ؤهه ص

بىطىح وبشيل دكُم، ؤما الخالت الثاهُت فةهه ًخخُل هفعه خبيرا في خل اإلاشىالث، وغلُه ؤن ًلذم الخل 

                                                                                                                            اإلاىاظب للمشيلت اإلاػشوطت غلُه.

الخدٌى الزهني: في هزا الىىع مً جمثُل ألادواس ًخخُل اللاثم بدل اإلاشيلت راتها ختى ًيىن كادسا غلى ججذًذ •

اإلاشيلت وخلها، واإلاثاٌ الىاطؼ غلى هزا الخدٌى الزهني ؤو الػللي ما كام به فاسادي خُث جخُل هفعه رسة 

ت الىهش                                                                   ومغىاػِعُت اإلاػشوفت.  جدذ طغؽ مػين وكام باهدشاف هظٍش

                                                                        أسلىب النماذج:             -4-4

         1الصُاغت هي صُاغت حشىُلُت:الىمىرج هى مداواة غلمُت لؼبُػت ألاشُاء ؤو صُاغت مفاهُم، وهزه      

حعخخذم الىمارج في خل اإلاشىالث غلى ؤظاط ؤن الىمىرج هى وظُلت لىصف ؤو غشض اإلاشيلت بشيل ٌعاغذ 

دلم ؤظلىب الىمارج في خل اإلاشىالث حملت مً ألاهذاف ًمىً جدذًذها فُما ًلي:                                                                                             2غلى فهمها وخلها، ٍو

                                                                        ًىضح ألافياس ؤو ؤبػاد اإلاشيلت.                                                                         -

                                                                                         للمشيلت. ؤو الجىاهب اإلاخخلفتًىضح الػالكاث بين ألافياس  -

                                    ًبعؽ اإلاشاول اإلاػلذة ليي ٌعهل فهمها ودساظتها. –

اطُت،         ت والىمارج الٍش ٍش حعخخذم الىمارج في خل اإلاشىالث، بال ؤن ؤهثرها اظخخذاما هي الىمارج الخصٍى

ت غلى ؤظاط سظم اإلاشيلت في شيل ؤو صىسة ختى ًمىً الخػبير غً اإلاشيلت في شيل  ٍش فخلىم الىمارج الخصٍى

                                                        

.22-26هفغ اإلاشحؼ العابم، ص ص  1  

.42، ص 2002، ألاهلُت لليشش والخىصَؼ، ألاسدن، "ؤظاظُاث الاكخصاد اللُاس ي الخدلُلي"ولُذ اظماغُل العُفى وؤخشون،   2  
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ؼت جذفم، ًمثل ول حضء منها مً حىاهب اإلاشيلت، وحشير  ألاظهم فيها إللى الػالكاث بين ؤظهم ؤوفي شيل خٍش

اطُت فخػخمذ غلى  هزه الجىاهب، وجفُذ هزه الىمارج في جىطُذ اإلاشيلت وظهىلت فهمها، ؤما الىمارج الٍش

لت  اطُت في خل اإلاشىالث، فػلى ظبُل اإلاثاٌ فةن اظخخذام ػٍش اظخخذام اإلاػادالث وألاظالُب الٍش

ظعاث في ظل وحىد كُىد مػُىت، وهزلً همارج الىلل التي العمبلىغ ٌعاغذ في خل اإلاشاول اإلاادًت في اإلاا 

اطُا، خاصت  مىً اظخخذام الىمبُىجش خل اإلاشىالث ٍس جفُذ في اخخُاس ؤفظل البذاثل لخل مشيلت الىلل، ٍو

                            التي جخظمً غذدا هبيرا مً الجىاهب ؤو اإلاخغيراث.                                                              جلً

                ملطلب الثاني: أهميت وخصائص عمليت اجخاذ اللساز                                                ا

 :أهميت اجخاذ اللساز:                                                                أوال

لم ًخخز بصذده كشاس، فاجخار اللشاساث ؤظاط غمل اإلاذًش، والتي ًمىً مً ال ًمىً ؤداء وشاغ ما        

ا ًمىً ؤداء ؤي وظُفت باإلاىظمت، ؤو ؤداء ؤي وظُفت  خاللها اهجاص ول ؤوشؼت اإلاىظمت، وجدذًذ معخلبلها، ٍو

ت )والخخؼُؽ والخىظُم والخىحُه والشكابت( ما لم ًصذس بصذدها كشاس ًدذد مً ًلىم بها؟، ومتى ، ؟بداٍس

                                                                                                                        1، وغير رلً.؟، وبإي جيلفت؟، ومؼ مً؟وؤًً

ًماسط ؤلاوعان اجخار اللشاساث ػىاٌ خُاجه الُىمُت، فمىز كُامه مً :اجخاذ اللسازاث عمليت مسخمسة -6

هي وظُلت الاهخلاٌ التي ظىف ٌعخخذمها؟، وما هى  هىمه ًلشس مارا ًإول؟، مارا ًلبغ؟، وبلى ؤًً ًزهب؟، وما

ت  م الزي ٌعلىه؟، وهىزا بٌ ؤن ًلشس الزهاب بلى الىىم. ومً وكذ ألخش ًىاحه ؤلاوعان بلشاساث مصيًر الؼٍش

ت الػامت ًلشس هل ًخجه للػمل؟ وغىذما ًلشس   ًلشس الالخداق بالجامػت؟ ؤو  وخاظمت فػىذ خصىله غلى الثاهٍى

خغل فُه الالخداق بالجامػت غلُه ؤن ًخخاس اليلُت التي ًذسط فيها، وبػذ الخخشج ًلشس مجاٌ الػمل الزي ٌش

                        ػُلت خُاجه.                                                                                       

وان هزا هى مىكف ؤلاوعان الػادي فةن مجاٌ الػمل في اإلاىظماث ما هى بال مجمىغت معخمشة ومخىىغت  وبرا 

م والخىظُم وألافشاد، وهدىها.      ت في مخخلف اإلاجاالث واإلهخاج والدعٍى                                 مً اللشاساث ؤلاداٍس

ليل مهمت ؤداة التي ٌعخخذمها في غمله،فالىجاس ؤداجه  :اجخاذ اللسازاث أداة املدًس في عمله -2

                                                        

ت، "مبادت ؤلاداسة بين الػلم واإلاهاسة"اخمذ ماهش،   .642، ص 2062، داس الجامػُت، ؤلاظىىذٍس 1  
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  اإلايشاس،والياجب  ؤداجه الللم، والجىذي ؤداجه البىذكُت.                                                                     

ش التي بىاظؼتها ًماسط وهىا وعإٌ ما هي ؤداة اإلاذًش في غمله الُىمي؟ بن اجخار اللشاساث هي ؤداة اإلاذً      

ومتى ًخم اللُام به؟ وؤًً ًخم اللُام به؟ وهىزا ولما  الػمل ؤلاداسي خُث ًلشس ما ًجب غمله، ومً ًلىم به؟

                                                                 اسجفػذ كذساث اإلاذًش في اجخار اللشاساث ولما اسجفؼ معخىي ؤداثه ؤلاداسي.

ل في اإلاعخلبل، ومثل هزه  :اللسازاث إلاستراجيجيت جحدد مسخلبل املنظمت -2 جشجبؽ اللشاساث باإلاذي الؼٍى

اللشاساث ًيىن لها جإزير هبير غلى هجاح اإلاىظمت ؤو فشلها، فال شً ؤن كشاس ششواث العُاساث الُاباهُت بةهخاج 

العُاسة الصغيرة، مىز ؤمذ بػُذ، ًمىً هزه الششواث مً الىجاح في بهخاج العُاساث الصغيرة، وصػىبت 

ىُت مىافعتها، هما ؤن فشل وغذم ملذس  في اجخار كشاساث فػالت في مىاحهت بهخاج  MBIة الششواث ألامٍش

بلى فلذان الششهت إلاشهض الصذاسة في  الششواث اإلاىافعت ألحهضة الىمبُىجش الشخص ي بخيلفت مىخفظت، ؤدي

مم والشػىب، ظىق الىمبُىجش الشخص ي وؤصبدذ مهذدة جبرن هزا العىق، وهزا الخاٌ ًىؼبم جماما غلى ألا 

                           خُث جلػب اللشاساث ؤلاظتراجُجُت دوسا مهما في مصيرها ومياهتها بين دٌو الػالم.                         

ًشي البػع ؤن اجخار اللشاساث هى حىهش وظُفت الخخؼُؽ هظشا  :اجخاذ اللسازاث حىهس العمليت إلادازيت -4

ظُفت الخخؼُؽ ًىؼىي غلى ظلعلت اللشاساث، ولىىىا هشي ؤن اجخار اللشاساث لِغ ألن الػذًذ مً وشاغ و 

ت ألاخشي مً جىظُم وجىحُه  حىهش وظُفت الخخؼُؽ وخذها، ولىىه ؤظاط وحىهش ول الىظاثف ؤلاداٍس

ت الخاظمت هما ظ رلً مً  خضحِوسكابت، ألن هال مً هزه الىظاثف جىؼىي غيى مجمىغت مً اللشاساث ؤلاداٍس

                                                            اظت الخفصُلُت لهزه الىظاثف.                                                                        الذس 

بن الذوس ؤلاداسي في الىظاثف اإلاىظمت ًدخىي غلى :اجخاذ اللسازاث أساس إلدازة وظائف املنظمت -6

  مً اللشاساث الخاصت بةداسة الجىاهب اإلاخخلفت لهزه الىظاثف.                                             مجمىغت 

بن وظُفت ؤلاهخاج جىؼىي غلى مجمىغت مً اللشاساث الخاصت بخدذًذ: مارا جيخج؟، وما هى الدجم      

ؤلاهخاج في فترة صمىُت مػُىت؟  ألاوعب  لئلهخاج؟، وما هي فترة الخؼت ؤلاهخاحُت؟، ومً اإلاعاوٌ غً

م به غذد مً اللشاساث الخاصت، بخخؼُؽ العىق والدعػير والتروٍج  وهدىها.هزلً فةن وشاغ الدعٍى

وهدىها وباليعبت لىظُفت ألافشاد، فةنها جخظمً غذًذ مً اللشاساث اإلاهمت الخاصت بخػُين ألافشاد وجشكُاتهم 
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                                                                                                       وجىلالتهم وبنهاء خذماتهم وغيرها.

ل فةن هىان كشاساث غذًذة مثل: جدذًذ حجم سؤط اإلااٌ ومصادس الخصٌى غلُه    وباليعبت لىظُفت الخمٍى

مً داخل اإلاىظمت ؤو مً خاسحها، وهزا اللشاساث الخاصت بةداسة سؤط اإلااٌ واظخخذاماجه في اإلاىظمت.                 

هزلً وظاثف اإلاىظمت خُث ؤن بداسة وظاثف والىاكؼ ؤن اجخار اللشاساث ٌػخبر ؤظاط لجمُؼ وظاثف ؤلاداسة و 

       اإلاىظمت بهما حػخمذ غلى اجخار اللشاساث اإلاشجبؼت بةداسة الجىاهب اإلاخخلفت لىظاثف اإلاىظمت.                    

                                                                              يا: خصائص عمليت اجخاذ اللساز: ثان

:      1بن غملُت اجخار اللشاساث حشمل غلى مجمىغت مً الخصاثص اإلاميزة لها والتي جىضح ػبُػتها، فُما ًلي     

: فلِغ باإلميان الىصٌى بلى جششُذ وامل لللشاس، وبهما ًمىً الىصٌى بلى خذ مً عمليت كابلت للترشيد -1

                                                                                       اإلاػلىلُت والششذ. 

هزه الصفت هابػت مً وىن هزه الػملُت جخإزش بالػىامل جخأثس بعىامل ذاث صبغت إنسانيت واحخماعيت:   -2

ت مً بِئت اللشاس.                         الىفعُت  هابػت مً شخصُت ألافشاد اإلاعاهمىن في اللشاس، وبػىامل احخماغُت هابػ

فاللشاس ؤلاداسي امخذاد للشاساث ظابلت، بل ٌػخبر خللت مً ظلعلت كشاساث،  جمخد في املاض ي واملسخليل: -3

                                       هما ًمخذ في اإلاعخلبل مً خُث وىن آزاس اللشاس جىصشف بلى اإلاعخلبل.                                   

فهزه الػملُت جدخاج بلى حهذ مشترن ًبرص مً خالٌ مشاخلها جلىم غلى حهىد الجماعيت املشتركت: -4

                                                   اإلاخػذدة. فاللشاس خالصت حهذ حماعي.                                                                             

جخصف بالػمىمُت مً خُث ؤن ؤهىاع اللشاساث وؤظغ وؤظالُب اجخارها جخصف بالعمىميت والشمىل:  -5

غامت باليعبت لجمُؼ الششواث،وشاملت مً خُث ؤن اللذسة غلى اجخار اللشاساث ًيبغي ؤن جخىفش في حمُؼ مً 

ت.                                ٌشخغلىن                                                                                                           اإلاىاصب ؤلاداٍس

فهي غملُت مشخلُت جيخلل مً مشخلت ألخشي وصىال بلى الهذف، هما ؤن الخغير  عمليت دًناميكيت مسخمسة:-6

                                      اإلاعخمش للمشيلت ًفشض غلى مخخز اللشاس مخابػت هزا الخغير لخل اإلاشيلت.                         

خػشض لظغىغ مخىىغت، هما فمخخز اللشاس ًخظؼ لل أحيانا: بالبطءعمليت مفيدة وجدسم  -7 ُىد مخػذدة ٍو

                                                        

ت والخؼبُم"هىػان هىاف ظالم،   ت بين الىظٍش .26-22، ص ص 2002، غمان، 6، داس الثلافت، الؼبػت "اجخار اللشاساث ؤلاداٍس 1  
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ال الجخار اللشاس.                                 بالبؽءؤنها غملُت جدعم                                            ، ليىنها حعخغشق وكخا ػٍى

                                                                                                                                                                                               جخؼلب وشاػاث مخػذدة، وكذساث ومهاساث الهجاصها.عمليت معلدة وصعبت:  -8

              املطلب الثالث: مساحل عمليت اجخاذ اللساز                                         

جخظمً غملُت اجخار اللشاساث غذد مً اإلاشاخل ًمش بها مخخز اللشاس للىصٌى بلى الخل ألاوعب، وكذ خذد 

 بخمغ خؼىاث جللُذًت مً اإلافُذ بجباغها غىذ اجخار اللشاس، وهزه الخؼىاث مىضخت في الشيل الخالي:

 الجخاذ اللساز.(: املدخل الخلليدي 1-1الشكل زكم )                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                         

 

 

                              La Source : Ad air, J, op.cit, p 23.  

 جحدًد الهدف واملشكلت: -1

ذ ؤن ًدصل غلُه، بال       ذ ؤن ًدلم وؤن ٌػشف بىطىح ما الزي ًٍش ًجب ؤن ٌػشف مخخز اللشاس مارا ًٍش

فةن بجمام غملُت اجخار اللشاس، ظُيىن طبابُا، فخدذًذ اإلاشيلت ًخؼلب الخػشف غلى حمُؼ حىاهبها بشيل 

 1ُذ.دكُم وصخ

                                                                                     حمع املعلىماث ذاث الصلت: 

الخؼىة الخالُت هي حمؼ وجدمُص اإلاػلىماث راث الػالكت باإلاشيلت، بر ؤن بػع جلً اإلاػلىماث ًيىن   

ت واإلاػلىماث اإلاخاخت، مخىفش بىطىح، والبػع ألاخش سبما مفلىد، فمً الظشوسي الخمُيز بين اإلاػلىماث اإلاؼلىب

                                                        

ش،   .66، ص 2002، غمان، 6داس واثل، الؼبػت، "بدىر الػملُاث مذخل غلمي الجخار اللشاساث"اإلاىظىي، مىػم صمٍض 1  

حتديد اهلدف واملشكلة    1خطوة  

مجع املعلومات ذات الصلة     2خطوة  

توليد اخليارات املمكنة     3خطوة   

اختاذ القرار      4خطوة  

التنفيذ والتقييم      5خطوة  
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دون الىظش هل هزه اإلاػلىماث راث  ،ومً الخؼإ الىظش بلى اللشاس الىاظؼ زم الشحىع بلى اإلاػلىماث اإلاخىفشة

 خلؽ بين الخصيُفين.                                                                                ، فهىانباإلاشيلت غالكت

فغالبا همُاث البُاهاث اإلالذمت حػخبر مجشد بطافت للدجم بر لم ٌػشف مخخز اللشاس اإلاػلىماث اإلاؼلىبت،       

ادة اإلاػلىماث بشيل هبير، ألامش الزي  والظُما ؤن جؼىس الخىىىلىحُا ظاهم في بًجاد مػظلت حذًذة، وهي ٍص

ظلت جمثل مشيلت لذي مخخزي اللشاس.                ؤدي بلى غذم اإلالذسة غلى الخػامل مؼ البُاهاث اإلاتراهمت وهزه اإلاػ

                                                                                        جىليد الخيازاث املمكنت:  –3

ي مً بن صىاع اللشاس الزًً ًفخلشون بلى اإلاهاسة ًلفضون بعشغت للىصٌى بلى البذاثل، وال ٌػؼىا ما ًىف   

ذ رلً الىكذ والؼاكت الزهبُت لخىلُذ غلى ألاكل زالر ؤو ؤسبؼ اخخماالث، ألن رلً ظببا لخىلُذ ألافياس، وبػ

جه الخلُُمُت مً ؤحل جدذًذ الخُاساث اإلامىىت، ومً زم ًخخبر جلً الخُاساث مً ؤحل خصشها الػمل غلى كذس 

الخظ ؤن البذًل هى واخذ مً ازىين مً  ين ختىلفي زالر خُاساث زم بلى بذً ًصل بلى اللشاس اإلاىاظب،ٍو

خضح رلً في الشيل هما ًلي:1اإلاعاساث اإلاخاخت    ، ٍو

 (: نمىذج حصس الخيازاث املمكنت.2-1الشكل زكم )   

 

  

 

 

 

 

                                                                                                              

   خلم اخخماالث                  اللشاس               البذاثل             زالر خُاساث   الخُاساث اإلامىىت 

 La Source : Ad air, J, op.cit, p 29 .        

                                                        
1Adair, J, op.cit, p 28.  
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 البذاثل، بخدلُل ول بذًل للخػشف غلى مضاًاه وغُىبه وكىجه وبػذ جىلُذ ألافياس ًدخاج مخخز اللشاس بلى جلُُم 

وطػفه، وما ًترجب غلُه مً اًجابُاث وظلبُاث، وجخؼلب هزه الػملُت اإلالاسهت بين البذاثل ووحىد اإلاػاًير 

 1لت بين البذاثل.الذكُلت واإلادذدة الىاحب الالتزام بها غىذ اإلافاط

في هزه اإلاشخلت ًترحم مخخز اللشاس حهىدهم العابلت بلى اخخُاس ؤفظل البذاثل، الزي ٌػؼي اجخاذ اللساز:  -6

للص العلبُاث بلى ؤكل ما ًمىً ، وكذ خذد مػاًير حعاغذ مخخز اللشاس 2ؤهبر كذس ممىً مً اإلاضاًا اإلادخملت ٍو

                                              غلى اخخُاس ؤفظل البذاثل إلاػالجت اإلاشيلت وهي والخالي:                        

فظل البذًل ألافظل.                       -                                       جدلُم البذًل لؤلهذاف، ٍو

مذي اجفاق البذًل مؼ ؤهذاف اإلااظعت، كُمها، هظمها  –              

مذي هفاءة البذًل في اظخغالله للمىاسد  –                                                    وظُاظتها. 

دسحت اإلاخاػش اإلاخىكػت  –                                                                         اإلاخاخت.    

 –                                                                                      مً جىفُز البذًل.

                       وبإكل جيلفت وحهذ ممىً.                             اخخُاس البذًل الزي ًدلم ؤفظل الىخاثج

     ؤلامياهُاث واإلاىاسد الالصمت لخىفُز البذًل، ومذي جىفشها في الششهت.                  ألاخز في الاغخباس  –

  مالثمت البذًل لػىامل البِئت، ومشاغاة مذي جىاظب البذًل مؼ الػىامل البِئت الخاسحُت.                –    

                   لبذًل اإلاشيلت في الىكذ اإلاىاظب.       الىكذ الزي ٌعخغشكه اخخُاس البذًل وجىفُزه، وؤن ٌػالج ا –         

                                   3وؤطاف مػاًير بطافُت ؤخشي لخلُُم البذًل اإلاخاح لخل اإلاشيلت وهي والخالي:

                      غلى الششواث ألاخشي، ًل غلى اإلاجخمؼ هيل.    آزاس جىفُز البذًل غلى الششهت ؤو -       

آلازاس ؤلاوعاهُت والاحخماغُت للبذًل واوػياظاجه غلى ألافشاد داخل الششهت  –          

مذي اظخجابت اإلاشئوظين وجلبلهم لللشاس، فػذم اظخجابتهم ًخلم  –                           وخاسحها. 

 .  لُت اجخار اللشاسغلباث جدٌى دون جىفُزه، ومً هىا جبذو ؤهمُت بششاههم في غم

                                                        

ت اجخار اللشاساث ؤظلىب همي جدلُلي"ػػمت خعً ًاظمين،   . 26، ص 2060، غمان، 6، داس صفاء، الؼبػت"هظٍش 1  

ت ودوسها في صىؼ اللشاس"غبذ الخمُذ غبذ الػظُم غبذ العالم،   ، ص 6222، اللاهشة، 6داس النهظت الػشبُت، الؼبػت، ")دساظت ملاسهت(-اللُادة ؤلاداٍس

622. 2  

.626هىػان هىاف ظالم، مشحؼ ظبم رهشه، ص   3  
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                                    الخلييم والخنفير:                                                                                                            -4 

مً الخؼإ الاغخلاد بإهه مهمت مخخز اللشاس جيخهي بةكشاس اللشاس، فػملُت اجخار اللشاس ال جيخهي بمجشد اخخُاس     

 ً ً، اللشاس ال ًىفز اللشاس بىفعه، وغلى مخخز اللشاس ؤن ًىلل لآلخٍش البذًل ألافظل، ألهه مخخز بجهىد آلاخٍش

لىػهم به ختى ًؼمئ ششح لهم ؤبػاده،ٍو دفضهم بلى اللشاس اإلاخخز، َو ذفػهم ٍو ن بلى كبىلهم لفىشة اللشاس، ٍو

  جىفُزه بالشيل الزي ًدلم الهذف اإلاؼلىب.                                                                           

                                 

عخىي الاهجاص شاس، بغشض الخػشف غلى مهما ًخىحب غلى مخخز اللشاس اللُام بمخابػت غملُاث جىفُز الل    

 ومداولت خلها، وهزا ٌعهم في الخلُُم اإلاعخمش لللشاس وإلاشاخل جىفُزهاإلاىفزًً ه واإلاشىالث التي جىاح

          1اإلاخخلفت، واجخار ؤلاحشاءاث اإلاىاظبت هدى اللشاس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

جي مصؼفى،   ت"غلُان، ٍس .22، ص 2060، 6، داس صفاء، غمان، الؼبػت "الػملُاث ؤلاداٍس 1  
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                                  الخالصت:

للذ جىصلىا مً خالٌ هزا الفصل بلى ؤن غملُت اجخار اللشاس، جمثل ؤخذ ألاوشؼت ؤلاظتراجُجُت في الػمل      

ؤلاداسي، وهزلً فةن اإلاػلىماث حػبر ؤظاظا الجخار اللشاس، وليي ًيىن اللشاس حُذا وصاثبا بلى خذ ما ًجب ؤن 

ُت، وكذ اهدعبذ غملُت اجخار اللشاس ؤهمُت بالغت في ٌػخمذ غلى اإلاػلىماث اإلاالثمت مً بُنها اإلاػلىماث اإلاداظب

، حػمل بمىاد هثيرة وبمػذاث هثيرة وبمػذاث الاكخصادًت اإلايشأثالػصش الخذًث خاصت بػذ ؤن ؤصبدذ 

ضخمت وؤصبدذ جلىم باظدثماس ؤمىاٌ ضخمت وؤصبدذ غملُت اجخار اللشاس في مجاٌ ؤلاداسة بمثابت اإلادشن 

 وهلؼت الاهؼالق هدى جدلُم ألاهذاف اإلاشحىة.                                                                  الخلُلي ليشاغ اإلاىظماث، 

ت، وصػىبت     وغُاب هظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت في اإلااظعت ٌػني غذم كذسة اإلااظعت غلى جدلُم الاظخمشاٍس

  جدلُم الفػالُت في بػع ألاوشؼت الخاصت باإلااظعت.
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 ٌعخبر اظخخذام البُاهاث اإلاداظبُت في مجاٌ اجخار اللشاس ظاهشة عملُت مً ظىاهش الخُاة في العطش الخذًث، ومطذس                                                                                                               جمهيد:          

ٌعخبر اظخخذام البُاهاث اإلاداظبُت في مجاٌ اجخار اللشاس ظاهشة عملُت مً ظىاهش الخُاة في العطش الخذًث،    

 بجباعهاالتي جلىم على حملت مً اإلالىماث واللىاعذ الىاحب ومطذس ٌعخمذ علُه اإلاعير الجخار اللشاساث الطاثبت 

خخلفت جخخلف على ؤظاط لخدلُم ؤهذاف معُىت، بن جىفش البُاهاث واإلاعلىماث الالصمت وجدلُلها بؿشق عذًذة وم

                                         الىخاثج وبالخالي هىعُت وؤهذاف اللشاساث.                                                               

ولفهم هزه العالكت جم جلُُم هزا الفطل بلى مبدثين خُث جىاولىا في اإلابدث ألاٌو هظام اإلاعلىماث اإلاداظبي   

 .اثواجخار اللشاس ؤما في اإلابدث الثاوي فعالُت اإلاعلىماث اإلاداظبُت في اجخار اللشاس 
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                              ألاول: الىظام املحاسبي كىظام للمعلوماث:                            املبحث

ش دكُلت وفي الىكذ اإلاالثم ما ٌعاعذ مخخزي اللشاساث على لىظام اإلاداظبي بن الهذف ألاظاس ي       هى بهخاج جلاٍس

 . اجخار اللشاساث الششُذة

ل هزه البُاهاث إلهخاج اإلاعلىماث وحعخبر اإلاداظبت هىظام للمع     في جدٍى
ً
لىماث في شيلها الخام، هما ؤجها جلعب دوسا

ت الجخار اللشاساث اإلاخخلفت.  الػشوٍس

 املطلب ألاول: جصييف اللسازاث

اإلاخخطين خٌى جطيُف اللشاساث وول جطيُف حهذف بلى اإلاعُاس  اخخلفذ معاًير جطيُف وجباًيذ وحهاث هظش     

  ألاهثر ؤهمُت وجإزير باليعبت له. وظىزهش مً بين هزه الخطيُفاث ما ًلي:

   1بلى: rogI ffogaa: جىلعم اللشاساث خعب الخصييف حسب املسخوى الخىظيمي-1 

ٍاث الخىظُمُت الذهُا، واإلاخعللت بالعملُاث الدشؼُلُت : وهي اللشاساث التي جخخز في اإلاعخى اللسازاث الدشغيليت•      

اإلاهام وألاوشؿت  للمىظمت، وهي ؤكشب إلجباع حعلُماث وبسشاداث بين البذاثل، وعادة ما جيىن مخعللت بالخإهُذ مً

اخز هزا الىىع مً اللشاساث في ظل ظشوف  جإهذ جام وهخاثجها معشوفت التي كذجم جىفُزها بىفاءة وبفعالُت، ٍو

 م
ً
 ، مثل: حعؿل في خـ ؤلاهخاج وما ًدخاحه جطلُده مً بحشاءاث همؿُت معُىت.  عبلا

: هي كشاساث جاخز على معخىي بداسي ؤعلى مما جاخز فُه اللشاساث الدشؼُلُت، فعىذ اللسازاث الخكخيكيت•      

هزا اإلاعخىي ًلىم اإلاذًشون باجخار كشاساث لخل مشىالث الخىظُم والشكابت على ألاداء، وفشع كشاساث مخعللت 

 بخإهذ مً الاظخخذام الفعاٌ إلاىاسد اإلااظعت في ظبُل جدلُم ؤهذافها.  

، ولىً مخخز اللشاس ًلىم بخجمُع ي هزا الىىع مً اللشاساث بحشاءاث معشوفت معبلا ًجب بجباعهاوال ًىحذ ف     

اإلاعلىماث الالصمت لدصخُظ وخل اإلاشيلت، واظخخذام خىمه الصخص ي وسضُذه في الخبرة في اخخُاس البذاثل، في 

                                                                          هزه الخالت حهم اجخار اللشاساث في ظشوف جدعم بعذم جإهذ وعبي.             

: هي كشاساث جإخز معخىي كمت الهُيل الخىظُمي، بىاظؿت ؤلاداسة العلُا في اإلااظعت اللسازاث إلاستراجيجيت•    

ؤلاظتراجُجُت بالىغع الخىافس ي وهي كشاساث حؼؿي مذي صمىُت ؤؾٌى ملاسهت باللشاساث العابلت، وجخعلم اللشاساث 

                                                        

ت اللشاساث"خعين بلعجىص،   ت، "هظٍش .105، ص 2008، ماظعت شباب الجامع، ؤلاظىىذٍس 1  
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للماظعت في العىق، وفي اػخىام الفشص وججىب مخاؾش البِئت وهزا الىىع مً اللشاساث ًدخاج بلى معلىماث 

خاضت بالبِئت ؤهثر مً ػيره، هما تهخم اللشاساث ؤلاظتراجُجُت بخدذًذ اإلااظعت واإلاىاسد الالصمت لخدلُلها 

  ع ... بلخ.والعُاظاث التي جدىم عملُاث الخىصَ

  :                                                                 خزة على ول معخىي اإلاخوالشيل الخالي ًبين ؤهىاع اللشاساث    

  (: أهواع اللسازاث في املسخوياث إلادازيت.1-2الشكل زكم )                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 اإلاعخىي ألاعلى                      كشاساث بظتراجُجُت                            

 كشاساث جىخُىُت          إلاعخىي اإلاخىظـ                 ا                           

 كشاساث حشؼُلُت      اإلاعخىي ألادوى                                             

 

 .106: خعين بلعجىص، مشحع ظبم رهشه، ص املصدز

 1: جىلعم اللشاساث خعب الؿشق اإلاعخعملت بلى هىعين هما:الخصييف حسب الطسق املسخعملت-2

 وجدىاٌو مشيلت مخىشسة ؤو سوجُيُت خُث ًخم جدذًذ ؤظالُب اللسازاث املبرمجت•    
ً
: وهي اللشاساث اإلاخؿؿت ظلفا

 ؤو الخعامل
ً
 بعادة ؾلب ششاء هىع  وؾشق خل ؤي مشيلت ظلفا

ً
معها، ومً ؤبشص ألامثلت على اللشاساث اإلاخؿؿت معبلا

اث،  ، ورلً مً واكع اللىاثذ اإلاعمٌى بها في مجاٌ اإلاشتًر
ً
معين مً اإلاىاد الخام، خُث ًخم جىغُذ ؤلاحشاءاث معبلا

اث الخىفُزًت.  وهزه اللشاساث جخخز في اإلاعخٍى

اث التي جخؼير مع حؼير وجبذٌ مىغىعاث عملُت اجخار اللشاساث، ؤي هي : وهي اللشاس اللسازاث غير مبرمجت•    

اللشاساث التي جخعامل مع اإلاىاكف ػير اإلادذدة ؤو ػير اإلاإلىفت مثل اللشاساث ؤلاظتراجُجُت، وابخياس هىع حذًذ مً 

وفُما ًلي  .العلع والذخٌى بلى ؤظىاق جطٍشف حذًذة، وجخخز معظم هزه اللشاساث على معخىي ؤلاداسة العلُا

 ًىضر
ً
 ير مبرمجتملاسهت بين اللشاساث اإلابرمجت وػ حذوال

                                                                                                                             

                                                        

ت، "اللشاس ؤلاداسي "مدمذ الطيرفي،   .17، ص  2007، داس الفىش الجامعي، ؤلاظىىذٍس 1  
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 بين اللسازاث املبرمجت وغير مبرمجت. (: ملازهت1-2الجدول زكم )                    

  اللشاساث ػير اإلابرمجت اللشاساث اإلابرمجت

 1 ػير مخىشسة ؤو سوجُيُت. سوجُيُت ومخىشسة.

.
ً
 2 الظشوف فيها مخؼيرة وػير معخلشة. الظشوف معخلشة وزابخت وعبُا

. البُاهاث جدعم بالثباث اليعبي ؤو شبه ماهذ.
ً
 3 البُاهاث ػير ماهذة وعبُا

. الىكذ والجهذ اإلاؿلىب مدذود.
ً
 4 الىكذ والجهىد اإلابزولت فيها هبيرة وعبُا

ت. اث ؤلاداٍس ت  جخخز في مخخلف اإلاعخٍى اث ؤلاداٍس  ما ًخم اجخارها في اإلاعخٍى
ً
ػالبا

 العلُا.

5 

اث الىظؿى  ل الطالخُاث بلى اإلاعخٍى  ما ًخم جدٍى
ً
ػالبا

 
ً
 الذهُا

 6 ػير كابلت للخدٌى في الؼالب.

 7 جخعلم بالبعذ ؤلاظتراجُجي للمىظمت. جخعلم بخمشُت ألاوشؿت الدشؼُلُت للمىظمت.

 .18:مدمذ الطيرفي، مشحع ظبم رهشه، ص املصدز

                                                      1: جىلعم اللشاساث وفم هزا الخطيُف بلى:الخصييف حسب املشازكين في اللساز-3

لطذ بها جلً اللشاساث التي ًخخزها اإلاذًش على ؤظغ فشدًت بدثه دون ؤي حشاوس ؤو مشاسهت مً فسديتكسازاث • : ٍو

                                                                     العاملين في اإلااظعت.                                                                                       

اللشاساث التي ًخخزها اإلاذًش بعذ ؤن ًلىم بالدشاوس مع عماله ومشاسهتهم في اجخارها  جلً: وهي كسازاث جماعيت•

وضىاعتها، ولللشاساث الجماعُت اًجابُاث هثيرة مً بُنها مشاسهت اإلاخخططين والخبراء فيها، وهزا ما ًىفش فشضت 

ً ؾشح العذًذ مً البذاثل لخل اإلاشيلت، ه ما ؤجها حعاهم في اظدُعاب اإلاشيلت بإبعادها اإلاخخلفت مً كبل آلاخٍش

.
ً
 وكبىلهم باللشاس والتزامهم بدىفُزه معخلبال

 وجخػمً دسحت اإلاشاسهت في اجخار اللشاس اإلاذاخل الخالُت:                                                         

 داف  اإلاعدىذ في اجخار اللشاساث.اإلاذخل الفشدي: وهى ؤظلىب اللاثذ اإلا-

                                                        

.79، ص 2007، داس الطفاء، ألاسدن، "ؤظغ ؤلاداسة اإلاعاضشة"سبحي مطؿفى علُان،   1  
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 اإلاذخل الاظدشاسي: وهى ؤظلىب اللاثذ اإلاعخذٌ في اجخار اللشاساث. -

 اإلاذخل الجماعي: وهى ؤظلىب اللاثذ الذًملشاؾي في اجخار اللشاساث.                                                  -

وجىذسج اللشاساث اإلاخخزة على معخىي اإلاىظمت مً خُث ألاهمُت والخؿىسة بين البعاؾت والخعلُذ هما ظبلذ     

لت معالجت مشىالث اإلاىظماث عبر هزه اللشاساثبلى بعؼ الخطيُفاث، ؤلاشاسة  بين اإلااض ي والخاغش  وجخخلف ؾٍش

الجت هزه اإلاشىالث فيان الاعخماد في مً خُث العشىاثُت والعلمُت، ورلً مً خالٌ ألاظلىب اإلاخبع في مع

 على ألاظالُب الخللُذًت التي حعخمذ على الخبرة والخىم والخلذًش الصخص ي والخجشبت والخؿإ، 
ً
اإلااض ي ملخطشا

        دون البدث عً البذاثل اإلامىىت ودون مشاعاة للظشوف اإلاخخلفت اإلادُؿت.                                                        

 إلاعالجتها، وحعخمذ   
ً
ؤما الُىم فإضبذ مخخز اللشاس ًىاحه وغعُاث ضعبت ومعلذة جخؿلب ؤظالُب ؤهثر جؿىسا

اغُت وؤلاخطاثُت التي حعخخذم لخدلُل اإلاشىالث اإلاعلذة، وحعاعذ مخخز اللشاس  هزه ألاظالُب على الىمارج الٍش

 وعلالهُت، دون ؤن ًيىن 
ً
لألهىاء الصخطُت ؤي جإزير عليها، ومً ؤهم هزه ألاظالُب: في اجخار كشاساث ؤهثر سشذا

ت الاخخماالث، ؤظلىب اإلاداواة، ؤظالُب الخدلُل الشبيي وشجشة  بدىر العملُاث، البرمجت الخؿُت، هظٍش

                                                                                                                                                                          اللشاساث.

                                                ًخم جطيُفها على زالر ؤهىاع هي:                                                                                              :الخصييف حسب دزجت الثلت باملعلوماث املخاحت في اجخاذها-4

مثل:  ول بذًل، بشيل معبم وكبل جىفُزه : وجظهش خُىما جخىفش اإلاعلىماث اليافُت لخىكع هخاثجاللسازاث املؤكدة•

خالت اظدثماس الفشد ؤمىاله في البىً في خعاب ادخاس، خُث ًخخز كشاسه في هزه الخالت في ظل جإهذ خٌى الفاثذة 

ت  التي ظُدطل عليها خالٌ فترة صمىُت معُىت، وحعخبر اللشاساث في خالت الخإهذ الخالت اإلاثالُت لخل اإلاشاول ؤلاداٍس

والخدذي الزي ًىاحه مخخز اللشاس هى بيل بعاؾت جدذًذ البذاثل التي جادي بلى اللشاس ألافػل، ولعىء الخ  

                                                                                1فةن الخإهذ ٌعخبر خالت اظخثىاثُت ال اللاعذة في اجخار اللشاس.

: وجمثل هزه اللشاساث بخدذًذ اخخماالث خطٌى خاالث معُىت في غىء جدلُم الىخاثج اللسازاث في ظل املخاطسة•

ت لعذد مشاث خذور هدُجت معُىت ؤو     2خذر معين. اإلاشجلبت ليل بذًل والاخخماالث هى اليعبت اإلائٍى

ت وفلا لؿبُعت  : وهي اللشاساث التي ال ًخم جدذًذحالت عدم الخأكد•      بيعبت مئٍى
ً
اخخماالث خذوثها ووغىخا

                                                        

.191، ص 2003، داس الششوق، الؿبعت ألاولى، ألاسدن، "ظلىن اإلاىظمت )ظلىن الفشد والجماعت("ماحذ العؿُت،   1  

.181، ص 2008، الؿبعت ألاولى، ألاسدن، ، مىخبت الجامعت"مبادت بداسة ألاعماٌ"خػير واظم خمىد، مىس ى ظالمت اإلاىصي،   2  
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 مً خالت اإلاخاؾشة، فاإلاذًش ال ٌعخؿُع ؤن ًخخز اللشاساث 
ً
 ووغىخا

ً
البذاثل اإلاخاخت لزلً ؤو ؤجها ؤكل جدذًذا

 لخدىم العذًذ مً اإلا
ً
خؼيراث ػير اإلادعىبت بشإجها، بر ؤن خاالث عذم الثباث والاظخلشاس بطىسة اخخماالث هظشا

وف التي ًخخز فيها اللشاس هبيرة، وال جدعم بذكت الىاضخت ولزا ػالبا ما ًخم اظخخذامه للعذًذ مً في الظش 

ين  الخيراث اإلاتراهمت لذًه، ؤو الاظخعاهت باآلساء الجماعُت والخيراث اإلاخاخت مً العاملين،ؤو الاظخعاهت باالظدشاٍس

والخبراء اإلاخخططين ؤو بىىن اإلاعلىماث التي حعاهم بلذس معين في جللُظ داثشة اإلاجهىلُت للمعخلبل اإلابهم ؤو 

                                                               الظشوف واإلاخؼيراث ػير اإلاخدىم فيها بشإن اللشاساث التي حهذف الجخارها.

 ثاوي: العوامل املؤثسة في اجخاذ اللساز                                                                  املطلب ال

                                   1هىان الىثير مً العىامل التي حعخؿُع الخإزير في عملُت اجخار اللشاس هزهش مً بُنها ما ًلي:  

: دكت وجوافس املعلوماث 
ً
 الالشمت الجخاذ اللساز:أوال

اإلاذًش في وغع ؤخعً برا جىافشث له اإلاعلىماث الالصمت الجخار اللشاس على ؤن جيىن هزه اإلاعلىمت وافُت  ًيىن 

با مً الىاكع جبعا للمعخىي ؤلاداسي الزي ًخم فُه اجخار اللشاس، هما  ودكُلت بدُث ًيخج في النهاًت اللشاس كٍش

  :ًخطر رلً مً خالٌ الشيل الخالي

   (: هوع املعلوماث املطلوبت في كل مسخوى إدازي.2-2الشكل زكم )              

ل               ؤلاداسة العلُا                                         معلىماث شاملت ألػشاع              الخخؿُـ ؾٍى

 ألاحل.      

الخخؿُـ                                           ؤلاداسة الىظؿى                       معلىماث مىظعت ألػشاع        

 والشكابت.     

الشكابت             ؤلاداسة الذهُا                                                        معلىماث جفطُلُت ألػشاع       

 بطفت عامت.     

 

 .127خُذس، اإلاشحع ظابم: ص : معالي فهمي املصدز

                                                        

.129-127، ص ص 2002، الذاس الجامعُت، "هظم اإلاعلىماث )مذخل لخدلُم اإلايزة الخىافعُت("معالي فهمي خُذس،   1  
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: دزجت ذكاء وحعليم وخبرة مخخر اللساز:                                                                       
ً
 ثاهيا

فاإلاذًش الزي ًخمخع بذسحت عالُت مً الزواء والخعلُم والخبرة الشً ؤهه ظُيىن ؤهثر كذسة على ججذًذ    

                                            بها وبالخالي ؤهثر كذسة على اجخار اللشاس اإلاالثم لخلها.اإلاشيلت ومعشفت ؤظبا

: الخصائص الشخصيت ملخخر اللساز   
ً
                              :                                              ثالثا

جخإزش اللشاساث التي ًخخزها اإلاذًش في ؤػلب ألاخُان بالعماث العلىهُت والصخطُت له، فاألشخاص روي    

ا ًخمخعىن بذسحت عالُت مً في البدث عً اإلاشيلت ختى ولى واهى العللُاث الجامذة ظىف ًجذون ضعىبت 

 الخعلُم والخبرة ولذحهم هظام حُذ للمعلىماث.             

: جأثير ال
ً
 : latoitomF lmootaFعوامل العاطفيت زابعا

    
ً
 في اثخاذ اللسازات بصفة عامة وفي مسخلة ثدديد أو التعسيف على   جلعب العىامل العاؾفُت دوسا

ً
هاما

ة ختى وإن املشكلة بصفة خاصة، فعملية اثخاذ اللسازات بصفة عامة ليست عملية اكتصادية زشيدة مدض

( فإن اختمال ثأثير العوامل العاطفية موجود بدزجة  ثم ثأسيس اللساز بناء
ً
على معلومات جامدة )كاألزكام مثال

 ما.

: العوامل التي ال يمكً الخحكم فيها
ً
 :خامسا

م الطذفت ؤو هدُجت وحىد عىامل لم جىً في الخعبان ؤو ػير      عً ؾٍش
ً
كذ ًخم اهدشاف اإلاشيلت ؤخُاها

ليشش الىخب الىفعُت والؿبُت والبىلِعُت بيشش هخب للدعلُت وبذؤ  مخىكعت فعلى ظبُل اإلاثاٌ: كامذ ماظعت

ؤلاكباٌ عليها مما حعل اإلااظعت جيص ئ لها خـ بهخاج معخلل، وهزه العىامل التي هخدذر عنها كذ جيىن 

 خاسحت عً بداسة الششهت. 

                                                    املطلب الثالث: عالكت هظام املعلوماث املحاسبي باجخاذ اللساز

للذ ؤدي الخؿىس في مجاالث ألاعماٌ، باإلغافت إللى جىىع ألاوشؿت في اإلايشإة الىاخذة، بلى حعلُذ عملُت    

 لتزاًذ اإلاخؼيراث التي جازش على اللشاساث اإلاخخلفت،وجشجب على رلً ؤن صادث الخاحت بلى 
ً
اجخار اللشاساث، هظشا

داسة اظخخذامها في خل مشاولها اإلاخخلفت، وهزلً صادث ؤهمُت اإلاعلىماث وؤهظمتها ؤظالُب خذًثت ًمىً لل 

اظخخذاماث لها بإكل جيلفت إلهخاحها، ألن اإلاعلىماث العلُمت جادي بلى كشاساث وجلىُتها والبدث عً ؤفػل 
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                                                                                                                                                                                                                                 1ظلُمت .

 (: العالكت بين هظام املعلوماث املحاسبي وعمليت اجخاذ اللساز.3-2الشكل زكم )          

 

 

 

 

 

 .419: سغا ضاخب ؤبى ؤخمذ، اإلاشحع العابم، ص املصدز

وعخخلظ مما ظبم ؤن الؼشع الشثِس ي للخطٌى على اإلاعلىماث هى مً ؤحل اظخخذامها في اجخار     

اللشاساث وجىفُزها وجلُُمها وؤهه ال ًمىً ؤن هبذؤ الذساظاث اإلاخعلم بىظم اإلاعلىماث وجطمُمها دون الخعشع 

عخب ر هظام اإلاعلىماث اإلاداظبي مً ؤهم لهُيل اللشاساث للميشإة، وهزا لخدذًذ اإلاعلىماث اإلاؿلىبت ليل كشاس، َو

ىضر الشيل العابم العالكت بين هظام اإلاعلىما ث ألاهظمت اإلاىخجت للمعلىماث الالصمت الجخار اللشاساث ٍو

لها بلى اإلاداظبي وعملُت اجخار اللشاس،  ومىه ًخطر ؤن هظام اإلاعلىماث اإلاداظبي ًلىم بخجمُع البُاهاث وجدٍى

لعملُاث مثل: عملُاث الدسجُل واإلاشاحعت والخطيُف وبحشاء العملُاث معلىماث بةحشاء مجمىعت مً ا

الخعابُت والخلخُظ وحعخبر اإلاعلىماث راث ؤهمُت هبيرة لعملُت اجخار اللشاس، خُث ؤجها جمثل اإلاذخالث 

 
ً
 في ثلليل عدد البدائل املتاخة ملتخر اللساز و  ألاظاظُت لعملُت اجخار اللشاس، ولزلً حعخبر عامال

ً
ثلديم هاما

 للنجاح.           
ً
 البدائل ألاكثر اختماال

ًخىكف هجاح ؤي مىظمت على وحىد زالزت عىاضش ؤظاظُت هي: ؤلاداسة، سؤط اإلااٌ واللىي العاملت، لعل    

العىطش ألاهثر ؤهمُت هىا هى ؤلاداسة باعخباسها اإلادشن واإلاىظم واإلاخؿـ للعىاضش ألاخشي، وباللذس الزي جيىن 

 هدى الىجاح.فُه خؿـ وكش 
ً
عا  اساث ألادواث ظلُمت، ًيىن همى وجؿىس اإلايشإة ظَش

عخلذ بإن جيىن كشاساث ؤلاداسة ضاثبت وصخُدت ًخىكف على جىفش معلىماث ظلُمت وصخُدت جبنى على     َو

                                                        

.419،  2001، ماظعت الىساق لليشش والخىصَع، ألاسدن، الؿبعت ألاولى، "ضشةاثف اإلاىظم اإلاعا"وظسغا ضاخب ؤبى ؤخمذ،   1  

 

 

 البيانات
عملية 

تشغيل 

 البيانات

 

 

متخذ القرار      القرار +                          
منوذج 

 القرار
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لها بلى لؼت  ؤظاظها اللشاساث والىم ألاهبر مً هزه اإلاعلىماث حعالج وجدػش في الذاثشة للميشإة مً زم ًخم جدٍى

 حعخمذ عليها بداسة اإلايشإة في اجخار اللشاساث.

ومً هىا ًبرص الذوس اإلاهم الزي ًلعبه هظام اإلاعلىماث اإلاداظبي في جضوٍذ ؤلاداسة باإلاعلىماث العلُمت التي    

ت نها اإلاعلىماث اإلاداظبُت التي جدىاٌو معلىممو لخطشف اإلايشإة، جدخاحها  ش شهٍش ت مداظبُت بشيل آوي ؤو جلاٍس

ت هلاثم الذخل واإلايزاهُت، وكذ جيىن اإلاعلىماث اإلاداظبُت خالُت،  ش اإلاالُت العىٍى هميزان اإلاشاحعت، والخلاٍس

خُت ومعخلبلُت.  جاٍس

٪ على الزواء واإلاهاساث، فيل اللشاساث 10٪ على اإلاعلىماث و 90ًلاٌ بإن اجخار اللشاس الجُذ ٌعخمذ بيعبت    

طٌى على اإلاعلىماث هى مً ؤحل اظخخذامها للىضٌى بلى اللشاساث جخؿلب معلىماث والؼشع الشثِس ي للخ

وجىفُزها وجثبُتها، وفي خلُم ألامش فةن اللشاساث واإلاعلىماث مىغىعان مشجبؿان ال ًمىً الخعشع ألخذهما 

 دون ألاخش. 

 املبحث الثاوي: فعاليت املعلوماث املحاسبي في اجخاذ اللساز

له مىاضفاث مخميزة عً بلُت هظم اإلاعلىماث هزه اإلاىاضفاث مخعللت بن هظام اإلاعلىماث اإلاداظبي      

باإلاداظبت فذوس هظام اإلاعلىماث اإلاداظبي لِغ مجشد بعذاد اللىاثم اإلاالُت لألؾشاف خاسج اإلاششوع،  بل 

 
ً
 هاما

ً
في ٌشمل ؤًػا جلذًم اإلاعلىماث الالصمت الجخار اللشاساث، وعلُه فىظام اإلاعلىماث اإلاداظبي ًلعب دوسا

 بىاء اإلاىظماث وجؿىسها ومذي ضالخُتها ودعم كشاساتها.   

 املطلب ألاول: الخصائص الىوعيت للمعلوماث املحاسبيت الالشمت الجخاذ اللساز

ش      ش اإلاالُت في جىفير اإلاعلىماث اإلافُذة إلالابلت ألاػشاع اإلاخخلفت إلاعخخذمي جلً الخلاٍس جخمثل ؤهذاف الخلاٍس

ت إلاعخخذميها فال  ظىاء وان داخل اإلايشإة ؤو خاسحها وليي جيىن اإلاعلىماث مفُذة لخلبُت الاخخُاحاث الػشوٍس

اظبُت، ولزلً فةن الهذف ألاظاس ي في جدذًذ بذ مً جىفير مجمىعت مً الخطاثظ الىىعُت للمعلىماث اإلاد

م معخىي حىدة اإلاعلىماث اإلاالُت التي  هزه الخطاثظ الىىعُت للمعلىماث اإلاداظبُت هى اظخخذامها لخلٍى

ش اإلاالُت.   1ًخم عشغها وؤلافطاح عنها في الخلاٍس

                                                        

ت اإلاداظبت"عباط مهذي الشيراصي،   ذ، "هظٍش .194، ص 1990، داس العالظل لؿبعت واليشش، اليٍى 1  
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ً
 عاما

ً
لت وألاظلىب واإلاعُاس اإلاداظبي اإلالبٌى كبىال إلاعالجت وعشع اإلاعلىماث  وختى ًخم اخخُاس الؿٍش

اإلاداظبُت وجدذًذ هىعُت اإلاعلىماث التي ًخم ؤلافطاح عنها والطُؼت التي ًخم عشع اإلاعلىماث بىاظؿتها فةن 

 1ثما جدذًذ واخخُاس البذاثل اإلاداظبُت التي جلذم اإلاعلىماث ألاهثر بفادة ألػشاع اجخار اللشاس.داألامش ًلضم 

، فلذ      
ً
( إلافاهُم "معاًير حذة اإلاعلىماث BSAF) ؤضذس مجلغ اإلاعاًير اإلاداظبت اإلاالُتوهما ؤششها ظابلا

اإلاداظبُت" التي جخمثل في مجمىعت الخطاثظ الىىعُت التي حعذ همعُاس للملاسهت بين اإلاعلىماث ألافػل 

وغع اإلاجلغ )ألاهثر بفادة( واإلاعلىماث ألادوى )ألاكل بفادة( ألػشاع اجخار اللشاساث، وعالوة على رلً فلذ 

 مً اإلادذداث للخطاثظ الىىعُت للمعلىماث اإلاداظبُت جخمثل في الخيلفت واإلاىفعت وألاهمُت اليعبُت دعذ
ً
ا

 واضر اإلاعالمذ جذللمعلىماث، وهما هج
ً
للمعلىماث اإلاداظبُت وبين خطاثظ  بين الخطاثظ الزاجُت خال

اإلاىاظب بين البذاثل اإلاداظبُت هى فاثذة معخخذمي هزه اإلاعلىماث فاإلاعُاس العاثذ للخىم على الاخخُاس 

ومىفعت اإلاعلىماث في اجخار اللشاساث واإلاعلىماث اإلافُذة هي التي جيىن كابلت للفهم والاظخخذام مً كبل 

   اإلاعخفُذًً منها.

    ً هما وهجذ ؤن مخخزي اللشاساث ًخلعمىن بلى كعمين: كعم داخل اإلايشإة وكعم خاسج اإلايشإة واإلاعدثمٍش

شغين والجهاث الخيىمُت واإلاهىُت وػيرهم، وهاالء ٌعخمذون بشيل ؤظاس ي على اإلاعلىماث التي ًخم واإلال

ت للخطٌى على اإلاعلىماث التي  لت اخخُاٍس ش اإلاالُت اإلاىطىص عليها، والتي جلذم بؿٍش عشغها وجلذًمها في الخلاٍس

ش اإلاالُت في اجخار كشاس  اتهم اإلاخخلفت مً جخؿُـ وجىظُم وجىحُه جدخاحها، ولىنها ال حعخؼني بمعلىماث الخلاٍس

 2وسكابت وجلُُم ألاداء.

هما ؤن مخخزي اللشاساث ًخخلفىن فُما بُنهم، ومً رلً الاخخالف هى اخخالف معخىي الخعلُم والفهم    

واإلاعلىماث التي بدىصة ول منهم، واللشاساث التي ًىاحهنها، خُث ؤن اإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلافُذة مً حهت 

م معين ال جيىن هزلً باليعبت إلاعخخذم آخش لعذم هفاًتها لألػشاع التي ًيشذها منها، ولزلً ًزهب معخخذ

البعؼ بلى معشفت همىرج كشاس اإلاعخخذم ألاظاس ي فهى مهم للمداظب لخدذًذ اإلاعلىماث التي ًخؿلب مىه 

اإلاعخخذم باليعبت جلذًمها، وسػم ضعىبت هزه اإلاعشفت فةجها جبين مذي ؤهمُت الخعشف على ما ًبخؼُه 

                                                        

ٌ "دواهالذ هِعىوحيري بجاهذ،   خ، "اإلاداظبت اإلاخىظؿت، الجضء ألاو ب ؤخمذ خامذ حجاج، داس اإلاٍش اع، الععىدًت، ، حعٍش .13، ص2005الٍش 1  

.195عباط مهذي الشيراصي، مشحع ظبم رهشه، ص   2  
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   1للمداظبت ختى ًخمىً مً جىفير اإلاعلىماث اإلاؿلىبت الخخُاحاث اإلاعخخذم وجلذًمها.

 ومً هىا هجذ ؤن الخطاثظ الىىعُت للمعلىماث اإلاداظبُت هي التي جميز اإلاع    
ً
لىماث ألافػل وؤهثر هفعا

 لؼشع اجخار اللشاساث، هما ضىفها مجلغ اإلاعاًير اإلاداظبُت وفاثذة
ً
اإلاالُت  عً جلً اإلاعلىماث ألاكل هفعا

(BSAF في العام )م، الخطاثظ الىىعُت للمعلماث اإلاداظبُت على الىدى الخالي:                                            1980

                                                                   الخصائص الىوعيت السئيسيت: -1

بن خاضُت الفاثذة في اجخار اللشاساث جإحي على كاثمت الخطاثظ الىىعُت للمعلىماث اإلاداظبُت باعخباسها     

ت اللاعذة العامت، وؤن جدلُم رلً ًخؿلب جىافش خاضِخين سثِعين هما خاضُت اإلاالثمت وخاضُت اإلاىزىكُ

خماد على اإلاعلىماث، فةن فلذث اإلاعلىماث اإلاداظبُت ؤي مً الخاضِخين الشثِعِخين جيىن ػير بمياهُت الاع

                                                                                                  2مفُذة باليعبت إلاعخخذميها الشثِعين:

( ؤن اإلاالثمت واإلاطذاكُت )الثلت( هي الخاضِخين ألاظاظِخين اللخين ججعالن اإلاعلىماث BSAFؤشاس ) وهما  

الجخار اللشاس وؤن الخىاص التي حعشف بإن اإلاعلىماث ألافػل )ألاهثر فاثذة( واإلاعلىماث ألادوى )ألاكل  مفُذة

                                    3فاثذة( باإلغافت بلى بعؼ الخىاص ألاخشي اإلاخفشعت عنها.

 املالئمت:                                                                                                 -1-1

حعشف اإلاالثمت على ؤجها: "كذسة اإلاعلىماث اإلاداظبُت على حؼُير كشاس معخخذم اإلاعلىماث والخإزير علُه     

 4ذسة اإلاعلىماث إلًجاد فشق في اجخار اللشاس".وبيلماث ؤخشي، هي ك

( ؤن اإلالطىد باإلاالثمت: "كذستها على خذمت اجخار كشاس معين، بما مً خالٌ 1996هما عشفها )عاشىس،    

ادة اإلاعشفت لذي مخخزي اللشاس بخطىص اإلاىكف الزي  جخفُؼ خالت عذم اإلاعشفت لذي مخخزي اللشاس  ؤو ٍص

 5ًخخز اللشاس بشإهه".

                                                        

ش اإلاالُت ألػشاع اجخار اللشاس "عبذ الخمُذ ماوع الطُذ،   دساظت جؿبُلُت في اإلايشأث الطىاعُت في  ،"وجلُُم ألاداء ؤهمُت اإلاالثمت والثلت في الخلاٍس

تفي اإلاداظبت، ولُت ؤلا سظالت ماحعخير الُمً، .52-51، ص ص 1995ػير ميشىس ، داسة والاكخطاد، حامعت اإلاعدىػٍش 1  

.52هفغ اإلاشحع العابم، ص   2  

.69دواهالذ هِعى وحيري، مشحع ظبم رهشه، ص   3  
 "وعُم خعين دهمش،  4

ً
 عاما

ً
، 1995الىؾىُت، ألاسدن،، داس اإلاؿبىعاث لليشش وداثشة اإلاياجب "اللىاثم اإلاالُت واإلابادت اإلاداظبُت اإلاخعاسف عليها كبىال

.23ص   

.11، ص 1996، داس النهػت للؿباعت واليشش، بيروث، "دساظاث في هظم اإلاعلىماث اإلاداظبُت"عطمذ ظُذ ؤخمذ عاشىس،   5  
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وعشفذ اإلاعلىماث اإلاالثمت بإجها: "جلً اإلاعلىماث التي ظخازش على ظلىن مخخز اللشاس وججعله ًخخز اللشاس     

  1وججعله ًخخز كشاس ًخخلف عً رلً اللشاس الزي وان ًمىً اجخاره في خالت ػُاب هزه اإلاعلىماث".

شي الباخث بإن خاضُت اإلاالثمت هي الخاضُت التي جازش في اججاه ظلىن     مخخزي اللشاس وجإزش فُه لخؼير  ٍو

اللشاس هدى اإلاىكف الزي ًخخز بشإهه وبًجاد الفشوق بين هزه اللشاساث )خالت ػُاب هزه اإلاعلىماث وخالت 

 مالثمت اإلاعلىماث الجخار هزا اللشاس(.                                                                      

( اإلاالثمت بإجها: "اوسجام اإلاعلىماث مع همارج اجخار اللشاساث، ؤي ؤن جيىن ؾشكت اللُاط SPFعشف ) وكذ     

 وؤلافطاح مالثمت الجخار اللشاس وجلبُت الخخُاحاث معخخذمي اإلاعلىماث اإلاداظبُت.

عاعذة ( بإجها: "جلً اإلاعلىماث اللادسة على بخذار فشوق في اللشاساث مً خالٌ مBSAFهما عشفها )    

ً جيبااث عً الىخاثج اإلاعخلبلُت ؤو حؼُير الخيبااث العابلت وجصخُدها.  2اإلاعخخذمين للمعلىماث على جيٍى

ت واظترحاعُت جازش في اججاه      بن اإلاعلىماث اإلاالثمت هي جلً اإلاعلىماث اإلاداظبُت التي جيىن لها كُمت جيبٍا

ىكف الزي ًخخز بشإهه عىذ جلذًمها في الىكذ اإلاالثم له ظلىن مخخزي اللشاس وجإزش فُه لخؼُير اللشاس هدى اإلا

 كبل ؤن جفلذ كذستها على الخإزير في رلً اللشاس.

الزي ؤوضر ؤن  1996( عام nsfefmIofوكذ كذمذ خاضُت اإلاالثمت للؾاس الفىشي للمداظبت بىاظؿت )    

، وليي جيىن اإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلاعلىماث اإلاالثمت هي جلً اإلاعلىماث التي جازش في ظلىن مخخزي اللشاس

 مالثمت فال بذ ؤن جشجبـ هزه اإلاعلىماث بشيل مىؿلي بالؼشع مً اظخخذامها وؤن جيىن مازشة فُه. 

اإلاعلىماث التي لها اسجباؽ بلشاس معين ولها جإزير وفي غىء ما جلذم ًشي الباخث ؤن اإلاعلىماث اإلاالثمت هي     

 واوعياط على هزا اللشاس.

 اإلاعلىماث اإلاداظبُت مالثمت ًلضم جىافش زالر خطاثظ فشعُت هي: ي جيىن ولي    

ت للمعلىماث.-1  خاضُت اللُمت الخيبٍا

 خاضُت اللُمت الاظترحاعُت للمعلىماث. -2

 الخىكُذ اإلاىاظب )اإلاالثم( للمعلىماث. -3

                                                        

.26، ص 1997، اللاهشة، "هظم اإلاعلىماث اإلاداظبُت )ؤلاؾاس الفىشي والىظم الخؿبُلُت("ؤخمذ خعين علي خعين،   1  

.55الطُذ، مشحع ظبم رهشه، ص عبذ الخمُذ ماوع   2 
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 الخؿشق لهزه الخطاثظ الىىعُت الفشعُت الخاضت اإلاالثمت هما ًلي: وفُما ًلي ظِخم    

حعاعذ اإلاعلىماث اإلاداظبُت في جدعين ملذسة مخخز اللشاس على الخيبا  الليمت الخيبؤيت للمعلوماث:-1-1-1

بيخاثج الخىكعاث اإلاعخلبلُت في غىء هخاثج اإلااض ي والخاغش ؤخذ الخطاثظ الفشعُت للمعلىماث "اإلاالثمت" 

ألاخذار اإلاعلىماث اإلاالثمت هي التي حعاعذ على الخيبا بالعىاثذ اإلاشجبؿت باليشاؽ اإلاعخلبلي، فبذون معشفت ف

اإلااغُت ًطعب الخيبا بما ظخيىن علُه في اإلاعخلبل، هما ؤن معشفت هخاثج ألاخذار اإلااغُت دون اهخمام 

 ػير هادف.
ً
 1باإلاعخلبل ٌعخبر عمال

ت للمعلىماث معخخذميها في الخيبا بالىخاثج اإلاخىكعت لألخذار اإلاخخلفت وبمعنى آخش حعاعذ اللُمت ال   خيبٍا

 2وجاهذ جىكعاتهم ؤو حعاعذهم في حعذًلها ؤو جصخُدها.

وليي جازش اإلاعلىماث اإلاداظبُت على عملُت اجخار اللشاس البذ ؤن جيىن لها كذسة لعمل اخخباساث معخلبلُت،   

على جلُُم هخاثج الاخخباساث العابلت، هما حعمل اإلاعلىماث اإلاداظبُت  بل ٌعخدعً ؤن ًيىن لها ؤًػا اللذسة

ت على جخفُؼ دسحت عذم الُلين )الخإهذ( خٌى الىخاثج اإلاخىكعت في اإلاعخلبل التي جخخز  راث اللذسة الخيبٍا

 على هخاثج اإلااض ي. 

ت للمعلىماث حعاعذ معخخذميها على اللذسة ع   لى عمل جيبااث خٌى ؤزاس وعلى غىء هزا فةن اللُمت الخيبٍا

اإلااض ي والخاغش واإلاعخلبل، خُث ؤن اإلاعلىماث اإلاداظبُت راث الطلت بعملُت اجخار اللشاس حعاعذ 

 3معخخذميها لللُام بعملُت الخيبا باليعبت لألخذار في اإلااض ي والخاغش واإلاعخلبل.

ت   ت في  هما ججذس ؤلاشاسة ؤن خاضُت اللُمت الخيبٍا للمعلىماث ال ًلطذ بها ؤن جيىن للمعلىماث كُمت جيبٍا

 4خذ راتها وبهما ًيىن في بمياهُت الاعخماد عليها هإظاط لعمل جيبا في اإلاعخلبل مً كبل مخخز اللشاس.

اظبُت كُمت دوجمخلً اإلاعلىماث اإلا ث:الليمت الاسترجاعيت )الخغريت الاسترجاعيت( للمعلوما-1-1-2

خاضُت  ًيىن لها كذسة على حؼُير ؤو جصخُذ جىكعاث الخالُت ؤو اإلاعخلبلُت، هما ًؿلم على اظترحاعُت عىذما

ت  اللُمت الاظترحاعُت للمعلىماث ؤًػا بالخؼزًت الاظترحاعُت، وهي ال جلل ؤهمُت عً خاضُت اللُمت الخيبٍا

                                                        

.56هفغ اإلاشحع العابم، ص   1  

ٌ "فذاغ الفذاغ،   ت والخؿبُم في اللىاثم اإلاالُت وألاضى .26، ص 2002، الىساق لليشش والخىصَع، ألاسدن، "اإلاداظبي اإلاخىظؿت هظٍش 2  

.55عبذ الخمُذ ماوع الطُذ، مشحع ظابم، ص   3  

.56هفغ اإلاشحع العابم، ص    4  
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لي ٌعخخذم اإلاعلىماث للمعلىماث، وحعاعذ معخخذم اإلاعلىماث في جلُُم مذي صخت جىكعاجه العابلت، وبالخا

  1في جلُُم هخاثج اللشاساث التي جبنى على هزه الخىكعاث.

ت عالُت    هما جخميز اإلاعلىماث اإلاداظبُت باللذسة على جلُُم الاسجذادي لىخاثج اللشاساث اإلااغُت وكُمت جيبٍا

ش اللؿاعُت، و  ش اإلاشخلُت والخلاٍس بالخالي لها كُمت مضدوحت باليعبت للمعخلبل، وهي التي ًخم عشغها في الخلاٍس

ت عالُت باليعبت للمعخلبل وجخميز ؤًػا بلذستها على الخؼزًت الاظترحاعُت لىخاثج اللشاساث  فلها  كُمت جيبٍا

  2ي مخخز اللشاس الصخُذ.ادي بلى جخفُؼ دسحت عذم الخإهذ لذاإلااغُت هما ج

وبهزا هطل بلى ؤن خاضُت اللُم الاظترحاعُت للمعلىماث اإلاداظبُت جادي بلى جخفُؼ دسحت عذم الخإهذ     

 إلاخخزي اللشاساث، هما جادي بلى حعذًل وجلُُم وجصخُذ جىكعاتهم العابلت باليعبت لىخاثج اللشاساث اإلااغُت.

ش اإلاالُت على جدلُم عً صخت جىكعاجه فمثال بن وعبت ضافي الشبذ لليشاؽ ظىف ٌعاعذ معخخذم الخلاٍس    

 عً الخىكعاث الىلذًت اإلاعخلبلُت ؤو جصخُدُت.  

جلذًم اإلاعلىماث في خُنها بمعنى ؤهه ًجب بجاخت بالخىكُذ اإلاالثم ًلطذ  الخوكيذ املىاسب )املالئم(:-1-1-3

اإلاعلىماث جفلذ مىفعتها  ىجها عىذما ًدخاحىن بليها، ورلً ألن هزهاإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلاالُت إلاً ٌعخخذم

لت بعذ وكىع ألاخذار  برا لم جىً مخاخت عىذما جذعى الخاحت بلى اظخخذامها، ؤو برا جشاخى جلذًمها فترة ؾٍى

 التي جخعلم بها بدُث جفلذ فعالُتها في اجخار كشاساث على ؤظاظها.

وحعني ؤن اإلاعلىماث ليي جيىن  ًلطذ بخاضُت الخىكُذ اإلاىاظب للمعلىماث هى )جىفير اإلاعلىماث في خُنها(،   

 مالثمت ًجب ؤن جلذم إلاعخخذميها في الىكذ اإلاىاظب.

وليي جيىن اإلاعلىماث مالثمت فةجها ًجب ؤن جيىن مخاخت إلاخخزي اللشاساث كبل ؤن جفلذ كذستها على الخإزير    

ش  الششهت عً هخاثج ؤعمالها إلاذة ظ خت ؤشهش بعذ جهاًت الفترة في كشاساتهم )الخىكُذ اإلاىاظب(، فةرا جإخش جلٍش

 3اإلاالُت، فةن اإلاعلىماث ظخيىن ؤكل بفادة ألػشاع اجخار اللشاس.

ومً البذًهي ؤًػا ؤهه برا لم جىفش هزه اإلاعلىماث عىذ الخاحت بليها فلً جيىن جإزير على الخذر ؤو اللشاس     

                                                        

.201عباط مهذي الشيراصي، مشحع ظبم رهشه، ص   1  

. 55، سظالت ماحعخير اإلاخىاضل، العشاق، ص "اإلاعلىماث اإلاداظبُت العخماد ؤظلىب الخدعين"علي ببشاهُم خعً الىبس ي،   2  

. 193، ص 2008ت ألاولى، ، الذاس الجامعُت، اللاهشة،الؿبع"بعذاد وعشع اللىاثم اإلاالُت في غىء معاًير اإلاداظبت"ؤمين العُذ لؿفي،   3  
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ش اإلاالُت هىان حاهبي لخاضُت ومعنى رلً ؤهه ًجب جىفيرها في الىكذ اإلاىاظب الجخار اللشاس، وفي مجاٌ  الخلاٍس

 1الخىكُذ اإلاىاظب هما:

ش اإلاالُت.-ؤ  دوسٍت الخلاٍس

ش ؤو بجاختها -ب خ بضذاس هزه الخلاٍس ٌ اإلاذة الضمىُت بين جهاًت الفترة اإلاالُت وبين جاٍس                           .للخذاو

 لخا
ً
 هاما

ً
ضُت اإلاالثم )اإلاىاظب(. الظخخذامها كبل ؤن هما حعخبر خاضُت الخىكُذ اإلاىاظب للمعلىماث ؤمشا

  2جفلذ ؤهمُتها في اجخار اللشاس.

 ألهمُت جىفير اإلاعلىماث اإلاداظبي في الىكذ اإلاىاظب، هجذ ؤن العذًذ مً اإلاىظماث اإلاهىُت وػير    
ً
وهظشا

عاث الخيىمُت ) ش اإلاالُت في زالزت  ؤشهش بعذ اهتهاء العىت AEnاإلاهىُت والدشَش ( جدذد فترة صمىُت ليشش الخلاٍس

( بإن ًخم 12م في اإلاادة )1995( ظىت 31سكم ) الذخل على الششواث الُمىُتاإلاالُت هما خذد كاهىن غشاثب 

 بطىسة مً الخعاباث الخخامُت مىكعا عليها مً 
ً
بُت إلاطلخت الػشاثب مصخىبا جلذًم ؤلاكشاساث الػٍش

ل  اإلاداظب اللاهىوي بعذ مطادكت الجمعُت العامت على هزه الخعاباث على ؤال ًخجاوص رلً جهاًت شهش ؤبٍش

    3)هِعان( عً العىت الخالُت:

وهلخظ على ؤهه كذ ًيىن مً ألاوعب الخطخُت بص يء مً الذكت ودسحت عذم الخإهذ لؼشع جلذًم   

 اإلاعلىماث في الىكذ اإلاىاظب الجخار اللشاساث.

 املوثوكيت:                                                                                                      -1-2

خاضُت اإلاىزىكُت ؤخذ الخطاثظ الىىعُت الشثِعُت للمعلىماث، وجخىافش هزه الخاضُت في اإلاعلىماث  حعخبر     

، خُادجه، وجطيُف بإماهت الخعبير، ؤي ؤجها خاضُت جخعلم بإماهت اإلاعلىماث عىذما جيىن خالُت مً ألاخؿاء

 4اإلاداظبُت وبمياهُت الاعخماد عليها.

ش اإلاالُت الخالُت مً     اإلاىزىكُت للمعلىماث اإلاداظبُت جلذس بملذاس اإلاعلىماث التي ًخم وششها في الخلاٍس

ألاخؿاء والخديز في العشع، والخطىس الطادق لألخذار والعملُاث الاكخطادًت، وجمثل خاضُت اإلاىزىكُت في 

                                                        

.201عباط مهذي الشيراصي، مشحع ظبم رهشه، ص  1  

.24وعُم خعين دهمش، مشحع ظبم رهشه، ص   2  

.58عبذ الخمُذ ماوع الطُذ، مشحع ظبم رهشه،ص  3  

.201عباط مهذي الشيراصي، مشحع ظبم رهشه، ص   4  
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اث اإلاعلىماث اإلاداظبُت غشوسة ملخت لألفشاد الزًً ال ًخىفش لذحهم  الىكذ والخبرة اليافُت لخلُُم مدخٍى

ش اإلاالُت واخخُاس اإلاعلىماث اإلافُذة لهم.  1الخلاٍس

( هي خاضُت اإلاعلىماث في الخإهذ بإن اإلاعلىماث الخالُت BSAFالطادس عً ) 2اإلاىزىكُت خعب البُان سكم    

 2مً ألاخؿاء والخديز بذسحت معلىلت وؤجها جمثل بطذق ما جضعم جمثُله.

ًفػل مً ٌعخخذمىن اإلاعلىماث اإلاعخمذة مً اإلاداظبت اإلاالُت ؤن جيىن هزه اإلاعلىماث على دسحت  لزلً   

 
ً
  عالُت مً ألاماهت، بر ؤن هزه الخاضُت هي التي جبرص زلتهم في جلً اإلاعلىماث،باعخباس ؤجها حعبر حعبيرا

ً
صادكا

 عن املسكز املالي للوخدة الاكتصادية وثمثل هتائج أعمال ا
ً
لوخدة أفضل ثمثيل، ولتدليم خاصية وخليليا

 الوثوق باملعلومات البد من ثوافس الخصائص الفسعية التالية:

 (الطذق في الخعبير.1)

 (الخُاد.2)

 (اللابلُت للخدلُم.3)

 الصدق في الخعبير:-1-3

بين اإلالاًِغ )اإلاعلىماث( وبين الظىاهش ُالخؿابم لًلطذ بخاضُت الطذق في الخعبير وحىد دسحت عالُت مً    

ش عنها، والعبرة هىا بطذق جمثُل اإلاػمىن والجىهش ولِغ مجشد الشيل. وبعباسة ؤخشي فةن  اإلاشاد الخلٍش

 .
ً
 اإلاعلىماث الطادكت ًجب ؤن جمثل ؤو جطىس اإلاػمىن الزي تهذف بلُه جمثُل ضادكا

خُث حعخبر خاضُت الطذق في الخعبير عً غشوسة وحىد مؿابلت ؤو اجفاق بين ألاسكام وألاوضاف اإلاداظبُت    

ش اإلاالُت مً هاخُت ؤخشي، بمعنى  مً هاخُت، واإلاىاسد وألاخذار التي جيخجها هزه ألاسكام وألاوضاف في الخلاٍس

ش اإلاا لُت الىاكع الاكخطادي للماظعت هدُجت اإلاعامالث ؤخش جمثل ألاسكام ما خذر بالفعل، فعىذما جبين الخلاٍس

ش جيىن ضادكت في العشع.  وألاخذار الفعلُت فةن هزه الخلاٍس

 

                                                        

.70هِعى وحيري بجاهذ، مشحع ظبم رهشه، ص   1  
،  ملخلى الىؾني ألاٌو معخجذاث الثالثت: اإلااظعت على "مفاهُم حىدة اإلاعلىماث اإلاداظبُت لترشُذ اللشاساث الاكخطادًت"شاسف خىحت الؿُب،  2

ت، حامعت باجي مخخاس، عىابت، ولُت العلىم الاكخطادًت وعلىم الدعُِير، كعم العلىم الخ 2007/هىفمبر 21/22غىء الخدىالث اإلاداظبُت الذولُت  جاٍس

.4ص    
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 1هما ؤن خاضُت الطذق في الخعبير جخؿلب مشاعاة ججىب هىعين مً ؤهىاع الخديز هما:    

خُت وبجباع ظُاظت الخُؿت والخزس  جديز -ؤ في عملُت اللُاط هما في خالت اظخخذام ؤظاط الخيلفت الخاٍس

 لعشع بعؼ البىىد اإلاداظبُت.

 الخديز مً كبل اللاثم بعملُت اللُاط.                                                                            -ب

ُت خالُت مً ؤهىاع الخديز ًجب ؤن جيىن اإلاعلىماث على ؤهبر كذس ممىً مً وختى جيىن اإلاعلىماث اإلاداظب 

ش اإلاالُت ما هي بال همىرج لخمثُل الىاكع  الاهخماٌ، ومً الؿبُعي بن الاهخماٌ اإلاؿلم ؤمش ػير ممىً ألن الخلاٍس

 اإلاداظبي للىخذة الاكخطادًت والبذ ؤن جىؿىي على كذس مً الخديز البعُـ. 

                                                                                                           :الحياد-1-4

ًلطذ بالخُاد ؤو عذم الخديز عذم اخخُاس معلىماث بشيل ًيخج عىه معلىماث جفػُل حهت ؤو ؾشف معين    

 2هاث ؤو ؤؾشاف ؤخشي.مً ألاؾشاف اإلاعىُت واإلاهخمت باإلاعلىماث اإلاداظبُت على خعاب ح

( فلذ عبر عً خاضُت الخُاد بإهه ًجب ؤال جيىن البُاهاث اإلاداظبُت مخديزة بمعخخذم 1999ؤما)الشاوي،    

.ً ش اإلاالُت على خعاب معخخذم ؤو معخخذمين آخٍش  3معين مً معخخذمي الخلاٍس

وبطفت عامت ًلطذ بدُاد اإلاعلىماث ججىب رلً العمل اإلالطىد مً الخديز الزي كذ ًماسظه اللاثم    

بةعذاد وعشع اإلاعلىماث اإلاداظبُت بهذف الخىضل بلى هخاثج معبلت، ؤو بهذف الخإزير على ظلىن معخخذم 

 .هزه اإلاعلىماث في اججاه معين

 جيىن هما ؤن اإلاعلىماث اإلاداظبُت جخذم حهاث مخعذد    
ً
ة ومخخلفت مً معخخذمي اإلاعلىماث لذسحت ؤخُاها

بعؼ الص يء، وول هزا الخعاسع ؤو الخىاكؼ في اإلاطالر ال ٌعخذعي مً اإلاداظب ؤو ختى مطالخهم مخعاسغت 

اإلاشاحع الخاسجي للخعاباث ؤن ًخديز في بعذاد الخعاباث وؤلافطاح واإلاطادكت عليها لطالر فئت معُىت على 

 جب مشاعاة هىعين مً ؤهىاع الخديز هما: خعاب ؤخشي، هما ً

خُت ؤو ظُاظت الخُؿت والخزس.-1  الخديز في عملُت اللُاط: واظخخذام ؤظاط الخيلفت الخاٍس

                                                        

.202عباط مهذي الشيراصي، مشحع ظبم رهشه،ص   1  

.26وعُم خعين دهمش، مشحع ظبم رهشه، ص   2  

.210خىمت ؤخمذ الشاوي، ص   3  
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الخديز مً كُل اللاثم بعملُت اللُاط: هإن ًلىم اللاثم بعملُت اللُاط بلطذ الخديز، مثل: عذم ألاماهت ؤو -2

 خالت هلظ اإلاعشفت والخبرة اإلاهىُت.

اضؿالح ًطف عذم الخديز، وجخذخل هزه الطفت  -ؤو خُذتها-وخالضت اللٌى ؤن خُادًت اإلاعلىماث      

 مع ؤماهت اإلاعلىماث اإلاخديزة بدىم ؾبُعتها معلىماث ال ًمىً الثلت بها ؤو الاعخماد عليها، وجىحه 
ً
 واضخا

ً
جذخال

اإلاشترهت إلاً ٌعخخذمىن هزه اإلاعلىماث  داظبت اإلاالُت التي جخطف بالخذًت للىفاء باالخخُاحاثمعلىماث اإلا

وجدعم  -دون افتراغاث معبلت عً اخخُاحاث ؤًت مجمىعت معُىت بالزاث بلى جلً اإلاعلىماث-خاسج اإلايشإة 

 وجػع خاضُت 
ً
معلىماث اإلاداظبت اإلاالُت بإجها معلىماث هضحهت خالُت مً الخديز ضىب ؤي هخاثج مدذدة معبلا

اجم اإلاعئىلين عً بعذاد اللىاثم اإلاالُت، ورلً فُما ًخعلم الجخار كشاساث ى عحُذة اإلاعلىماث واحباث عل

مىطلت بشإن الاخخُاس مً بين ألاظالُب البذًلت لللُاط وؤلافطاح بدُث ًىفل رلً الاخخُاس جدلُم هذفين 

لً ؤظاظُين هما: جلذًم اإلاعلىماث راث العالكت الىزُلت باألهذاف التي حعذ مً ؤحلها، وجدلُم ؤماهت ج

 اإلاعلىماث.

 اللابليت للخحليم:-1-5

جمثل خاضُت اللابلُت لخدلُم ؤخذ ألاظاط اإلاداظبُت التي ًمىً الاعخماد عليها في اخخُاس بين الؿشق     

ش اإلاالُت. ذ زلت اإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلالذمت في الخلاٍس  اإلاداظبُت اإلاخخلفت وىجها جٍض

خدلم بإن هزه الخاضُت مبذؤ وعبي ( فلذ عبرا عً اللابلُت ل2003(و )خىان، 1999الياجبان )الطبان،  ؤما    

حىد دسحت عالُت في الاجفاق بين اللاثمين باللُاط اإلاداظبي الزًً ٌعخخذمىن هفغ ؾشاثم و بلى وهي حشير 

    1اللُاط وهم بطذد فدظ هفغ اإلاعلىماث بإجهم ًخىضلىا بلى هفغ الىخاثج.

خدلم هزا اإلافهىم عىذما جدذر دسحت عالُت مً ؤلاهفاق بين عذد مً ألافشاد اللاثمين باللُاط، والزًً      ٍو

ٌعخخذمىن هفغ ؾشق اللُاط، ورلً عىذما ًخىضل عذد مً اإلاشاحعين اإلاعخللين بلى هفغ الىدُجت 

وال ًمىً للمشاحع ببذاء الشؤي  اثم اإلاالُت جيىن ػير كابلت للخدلمذد مً اللىاثم اإلاالُت، فةن اللى بخطىص ع

  2فيها.

                                                        

ت، مطش، "جدلُل وجطمُم هظم اإلاعلىماث اإلاداظبُت"مدمذ ظميرالطبان، اظماعُل حمعت،   .19، ص 1999، الذاس الجامعُت، ؤلاظىىذٍس 1  

.194لؿفي، مشحع ظبم رهشه، ؤمين العُذ   2 
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هما ًخم اشخلاق خاضُت اللابلُت للخدلُم مً فشع اإلاىغىعُت في اإلاداظبت التي جلط ي ؤن جيىن للبىىد     

ش اإلاالُت كابلت الخدلم منها مً كبل اإلاداظب  ش اإلاالُت كابلت للخدلُم، بمعنى ؤن جيىن الخلاٍس الىاسدة مً الخلاٍس

ش اإلاالُت ؤو مً شخظ ؤخش،  مىً للمداظب ؤو ػيره مً ػيره مً الخإهذ مً ألاسكام الىاسدة في الخلاٍس ٍو

                                                        1بالشحىع بلى هفغ اللُاط اإلاىغىعي الزي ًيسجم مع واكع الخُاة الاكخطادًت.

لت وبهزا هجذ ؤن خاضُت اللابلُت للخدلم هي الخاضُت الت   ي حعىغ بحماع عذد مً اإلاداظبين على ؾٍش

كُاط ألاخذار اللُاظُت، بدُث جىفش دسحت عالُت مً الخإهُذ بإن اإلاعلىماث اإلاداظبُت جمثل ألاخذار 

ؤي ؤن اإلاعلىماث جيىن كابلت للخدلم عىذما جيىن الىخاثج التي جىضل بليها شخظ باظخخذام  الاكخطادًت،

ً بشيل معخلل باظخخذام هفغ ؤظالُب معُىت لللُاط وؤلافطاح ً مىً ؤن ًخىضل بليها ؤشخاص آخٍش

       2ألاظالُب وفي هفغ الىكذ.

باإلغافت بلى رلً ؤن خاضُت اللابلُت لخدلُم هي الخاضُت التي جدذد وحعىغ ؾشق وؤظالُب اللُاط     

ىخاثج باظخخذام هفغ اإلاداظبي لألخذار الاكخطادًت التي ًجمع عليها عذد مً اإلاداظبين للىضٌى بلى هفغ ال

     ألاظالُب وفي هفغ الىكذ.

 :العالكت بين خاصيتي املالئمت واملوثوكيت

ش اإلاالُت     حعخبر العالمت واإلاىغىعُت )الثلت( خاضِخان ؤظاظِخين في جلُُم هىعُت اإلاعلىماث اإلالذمت في الخلاٍس

جدعين في ألاخشي، لىً لألظف ال بؼشع اظخخذامها في اجخار اللشاس، رلً ؤن جدعين في ؤخذهما ًادي بلى 

، والعبب ؤن هىان هثير مً الاخخُاسا
ً
الخطخُت بملذاس  حعخذعيث اإلاداظبُت التي ًمىً ؤن ًدذر رلً دوما

  3مً اإلاىغىعُت في ظبُل جدلُم اإلاالثمت والعىغ صخُذ.

وهما ظبلذ ؤلاشاسة بلى ؤن خاضتي اإلاالثمت اإلاالثمت والثلت هما الخاضِخان ألاظاظين اللخان ًلضم جىافشهما    

 في اإلاعلىماث اإلاداظبُت.

 

                                                        

ت اإلاداظبُت"خعين اللاض ي، مإمىن خمذان،   .776، ص 2001، الذاس العلمُت الذولُت وداس الثلافت، عمان، ألاسدن، "هظٍش 1  

.60عباط الخمُذ ماوع الطبذ، مشحع ظبم رهشه، ص   2  

ؼير ميشىسة، ولُت  العلىم الاكخطادًت علىم الدعُير، حامعت ، ؤؾشوخت الذهخىساه ال"معاهمت عملُت لخدعين اإلاخؿـ الىؾني"مطؿفى علاسي،  

.106، ص 2005فشخاث عباط، ظؿُف، الجضاثش،  3  
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                      الثاوي: دوز املعلوماث املحاسبيت ومدى صالحيتها في اجخاذ اللسازاث املطلب

: دوز املعلوماث امل    
ً
 حاسبيت:أوال

فةرا واهذ عملُت ؤلاهخاج جخؿلب اإلاىاد ألاولُت فةن مادة ؤلاوعان ؤلاداسي في اجخار اللشاساث هي البُاهاث    

لت جىظُم جإمُنها واإلاعلىماث التي جخىافش لذًه. ٍو خىكف هجاح اللشاس على مذي صخت هزه اإلاادة ودكتها وؾٍش

نها وهللها بلى اإلاشاهض التي هدخاج  بليها، ومً اإلاالخ  ؤن هجاح اللشاساث وظالمتها ًخىكف على دكت وفعالُت وجخٍض

ى اإلاعافت التي هظام الاجطاالث الزي ًىلل البُاهاث واإلاعلىماث بلى مشاهض اجخار اللشاساث هما ًخىكف عل

جفطل بين مشاهض اإلاعلىماث ومشاهض اجخار اللشاس، ؤي ولما كطشث جلً اإلاعافت واهذ عملُت اجخار اللشاس ؤهثر 

      فاعلُت.

عملُت اجخار اللشاساث هي عملُت معخمشة ال جيخهي بمجشد اجخار كشاس معين فلذ ًترجب على اللشاس اإلاخخز     

كشاساث حذًذة، هما ؤن عملُت اجخار اللشاساث حعخمذ في ول مشاخلها على ما مىاكف معُىت حعخذعي اجخار 

ًخىافش لذي مخخز اللشاس مً معلىماث مع العلم بإن دسحت حىدة اإلاعلىماث اإلاخىافشة إلاخخز اللشاس لها جإزير هبير 

  س في وغع ؤفػل.على دسحت حىدة اللشاس الزي ًخخزه، فيلما صادث دسحت حىدة جلً اإلاعلىماث وان مخخز اللشا

واإلاعلىماث مىغىعان مشجبؿان ال ًمىً الخعشع ألخذهما دون ألاخش وال بذ مً مشاعاة اإلابادت الخالُت عىذ    

 1 جطمُم هظلم اإلاعلىماث:

ا الجخار اللشاساث، فبذون اإلاعلىماث ًطعب جدذًذ اإلاشيلت ؤ     غشوٍس
ً
و جدذًذ بذاثل حعخبر اإلاعلىماث ؤظاظا

 جدذًذ معاًير اإلافاغلت بين البذاثل.الخل، هما ًطعب 

لها بلى معلىماث     ًجب ؤن جيىن اإلاعلىماث مالثمت لللشاس اإلاعشوع، ؤو ًمىً ججمُع البُاهاث الالصمت وجدٍى

مالثمت ؤن ًخم ججمُع اإلاعلىماث اإلاخعللت باإلاىكف ؤلاداسي كبل جدذًذ البذاثل، جخىكف الخاحت بلى اإلاعلىماث 

 إلاعخخذمت للُاط البذاثل اإلاخخلفت.دكُلت على ألاظالُب ا

وؤلاداسة حعخمذ في اجخارها لللشاساث وؤداء وظاثفها ألاخشي مً جخؿُـ وسكابت على معلىماث مداظبُت وػير    

م مخخططين في  شحع اهخمام ؤلاداسة باإلاعلىماث اإلاداظبُت بلى ؤهه ًخم بعذادها وجىفيرها عً ؾٍش مداظبُت، ٍو

                                                        
ت"، مزهشة جخشج لخُل مخؿلباث دسحت ماحعخير في  عبذ الهادي،عطام 1 مدمذ البدُص ي، "دوس اإلاعلىماث اإلاداظبُت في اجخار اللشاساث ؤلاداٍس

ل، ػضة، فلعؿين،  .69-66، ص ص 2006اإلاداظبت والخمٍى  
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 ب وجىضُل اإلاعلىماث وهم اإلاداظبىن.كُاط وججمُع وحسجُل وجبٍى

عىد اهخمام ؤلاداسة باإلاعلىماث اإلاداظبُت هزان ليىجها اإلادشن إلداسة ؤي ميشإة، بل وجدذد كذستها على     َو

ؤدائها لىظاثفها هما جخىكف دسحت فعالُت ؤلاداسة على مذي وفشة وحىدة اإلاعلىماث الالصمت للخخؿُـ والشكابت 

 ؤهذ
ً
 افها اإلاشحىة.واإلاخابعت جدلُلا

 للمىاصهت وهخاثج    
ً
الخؼزًت العىعُت للمعلىماث في هظم الشكابت جيخج هدُجت اإلالاسهت ما هى معتهذف ؾبلا

ش اإلاداظبُت في:  ألاداء الفعلي، وحعخخذم اإلاعلىماث التي جخػمنها الخلاٍس

 باألداء اإلاخ•
ً
 ؿـ.حسجُل ؤلاهجاصاث عً مذي الخلذم الخاضل في ألاداء الفعلي كُاظا

 حزب الاهدباه هدى مذي الخباًً الخاضل بين ألاداء الفعلي وألاداء اإلاخؿـ والخىحُه هدى جدذًذ اإلاشيلت،•

وألن اجخار اللشاساث ٌعخمذ بشيل ؤظاس ي على البُاهاث  لاعذة اإلاالثمت لخل هزه اإلاشيلت،وجدذًذ ال

واإلاعلىماث اإلاداظبُت في اإلاشاخل الخالُت واإلاعلىماث اإلاداظبُت فمً الػشوسي الخعشع لبُان دوس البُاهاث 

                                                                                                                                                                 الجخار اللشاس:

  ٭جدذًذ اإلاشيلت.

 ٭جدذًذ بذاثل خل اإلاشيلت.

 ٭حمع اإلاعلىماث اإلاداظبُت.

 ٭اجخار اللشاس. 

عخبر جدذًذ اإلاشيلت مً ؤهم مشاخل اجخار اللشاس خُث حعخمذ ؤو جخىكف عليها بلُت اإلاشاخل ألاخشي،    َو

 ًبذؤ مخخز اللشاس في جدذًذ بذاثل العالج اإلاخاخت وفي الاخخُاس بين 
ً
 دكُلا

ً
وبمجشد جدذًذ اإلاشيلت جدذًذا

 اخخُاس البذًل ألاكل جيلفت ؤو ؤظشع وكذ جإخز  البذاثل،
ً
اللاعذة التي جدىم اللشاس الطُؼت الخالُت: "ًجب داثما

 ؤو ؤكل مخاؾشة".    وال شً ؤن دوس البُاهاث واإلاعلىماث اإلاداظبُت شإجها ؤًت معلىماث ؤخشي ًخمثل في 
ً
عاثذا

ادة اإلاعشفت وجخفُؼ مخاؾش عذم الخإهذ، وألن هزه البُاهاث واإلاعلىماث جيىن همُت ؤو مالُت فمً شإجها  ٍص

الُت مما لى واهذ وضفُت ؤو شخطُت، ؤغف بلى رلً جخطف البُاهاث معاعذة مخخز اللشاس بطىسة ؤهثر فع

واإلاعلىماث  اإلاداظبُت بخطاثظ معُىت، ججعلها مفُذة وهامت عىذ دساظت اإلاشيلت ومعالجتها واجخار اللشاس 
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، والخىكُذ اإلاىاظب، والذكت وهزه الخطاثظ كذ جم الخعشع بليها خُالها وجخمثل ؤٌو هزه الطفاث باإلاالثمت

بالششح في الفطل العابم وحعخمذ البُاهاث واإلاعلىماث اإلاداظبُت ضفاتها مً ؤدواث الىظام اإلاداظبي ؤلاداسي 

 
ً
 داثما

ً
ومً مجمىعخه اإلاعدىذًت ومً اإلافاهُم التي ًخدشن خاللها، فاإلاىاصهاث الخخؿُؿُت جمثل مطذسا

ت الىاكعُت التي حعخبر مفُذة وهامت عىذ اجخار اللشاساث ومع  لخىفير البُاهاث واإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلاعُاٍس
ً
خمشا

 إلاا جخمخع به مً مضاًا وؤهمها:  

اجها الفترة التي ٌؼؿيها اللشاس اإلاشاد اجخاره وبالخالي فهي مالثمت.•  حؼؿي فترة ظٍش

 وخين الخاحت بلي•
ً
 ها وفي الىكذ اإلاالثم، وبالخالي فهي جىكُذ مىاظب.ًمىً الخطٌى عليها فىسا

 بىِذ على دساظاث فىُت وبدىر علمُت مخخططت ومدللت بخجاسب مُذاهُت ومعملُت، وبالخالي فهي دكُلت.•

العالم الُىم هى عطش اإلاعلىماث وؤهظمتها وجلىُنها والبدث عً ؤفػل اظخخذام لها بإكل جيلفت إلهخاحها،   

 على مىاسد اإلاجخمعاث وزشواتها وسفاهُت 
ً
رلً ألن اإلاعلىماث العلُمت جادي بلى كشاساث ظلُمت جازش بًجابا

 جخمعاث وهمىها.ؤفشادها، هما جادي بلى الىشف عً ؤلامياهُاث الخلُلُت لخلذم اإلا

الىظام اإلاداظبي ٌعني بةهخاج البُاهاث واإلاعلىماث العلُمت واإلافُذة في اجخار اللشاساث، ومً الىاضر ؤن زمت    

عالكت خمُمت جخمثل في وىن اإلاداظبت جلىم بخىفير اإلاعلىماث الالصمت مً ؤحل الخخؿُـ ووغع العُاظاث 

ت ؤهثر هفاءة واإلاعاهمت في عملُت اجخار اللشاساث والشكابت  وبزلً جطبذ ؤلاداسة اللاثمت على العملُت الخىمٍى

شي الباخث ؤن ما  عىذما ًلىم اإلاداظبىن بمذها بمعلىماث دكُلت وواملت جخخز اللشاساث على ؤظاظها، ٍو

ت بإسواجها الثالزت )الخخؿُـ،  جخمخع به البُاهاث واإلاعلىماث إلاداظبُت مً ؤهمُت هبري في العملُت ؤلاداٍس

بت، واجخار اللشاساث( خُث بن الللُل حًذ مً اإلاششوعاث ًمىً ؤن جبلى وحعخمش دون الاعخماد على الشكا

وهزا ما ًفعش التزاًذ اإلاػؿش في الؿلب عل هزه البُاهاث واإلاعلىماث في  البُاهاث واإلاعلىماث اإلاداظبُت،

 للبُاهاث
ً
واإلاعلىماث اإلاداظبُت مً هظيره  العىىاث ألاخيرة، وبالخالي فةن مذًش الؼذ ظُيىن ؤهثر اظخخذاما

ت، وهخج عً ران بلخاح شذًذ ومعخمش مً ؤحل  الُىم ؤو في ألامغ وخاضت بُاهاث ومعلىماث اإلاداظبُت ؤلاداٍس

ذ مً البُاهاث واإلاعلىماث اإلاداظبُت إلالابلت الؿلب اإلاتزاًذ عليها ظىاء لالظخخذام الذاخلي  الخطٌى على مٍض

 الذاخلي للداسة اإلاششوع ؤو الظخخذامها الخاسجي.  للداسة اإلاششوع ؤو الظخخذام
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: مدى صالحيت املعلوماث املحاسبيت:
ً
 ثاهيا

ال حذاٌ في ؤن الهذف النهاجي ألي هظام مداظبي ًخمثل في جىفير اإلاعلىماث اإلاىاظبت الجخار اللشاساث في   

، وللصخظ اإلاىاظب، وختى ًمىً الىكذ اإلايعب، وبالشيل اإلاىاظب، وباإلاػمىن اإلاىاظب، وبالخيلفت اإلاىاظبت

اجخار اللشاس ضاثبت، فةهه مً الػشوسي ؤن ًيىن هىان مذخالث مً اإلاعلىماث، وؾاإلاا ؤن اللشاساث جازش في 

عالم الىاكع، فةن اإلاذخالث مً اإلاعلىماث التي جإحي مً بسظاٌ ؤو جشحمت ؤو جىضُل ظشوف وؤخىاٌ العاٌ 

هما واهذ ؾبُعت العالم الىاكعي فةهىا لً هذسهه ختى ًمىىىا الىاكعي بطىسة مالثمت لطاوع اللشاس، وم

عً ظشوفه وؤخىاله وألاخذار التي ججشي فُه، اإلاعلىماث اإلاداظبُت حعخبر ؤخذ  الخطٌى على اإلاعلىماث

ألاسوان ألاظاظُت للىظام اإلاخيامل الجخار اللشاساث ظىاء على معخىي اإلايشإة ؤو على معخىي ؤي وخذة 

منها، بل بن مً ؤهم ؤظباب وحىد اإلاداظبت وجؿىسها اإلاعخمش، ًخمثل في ؤجها جىفش معلىماث اكخطادًت مشخلت 

حعخبر ؤظاط الجخار اللشاساث خُث ًلىم اإلاداظب بخىفير اإلاعلىماث اإلاىاظبت الجخار اللشاساث، خُث ًلىم 

اتهااإلاداظب بخىفير اإلاعلىماث اإلاىاظبت ظىاء إلاىاحهت اخخُاحاث ؤلاداسة  اإلاخخلفت ؤو إلاىاحهت اخخُاحاث  بمعخٍى

ألاؾشاف الخاسحُت لترشُذ عملُت اجخار اللشاساث، وبرا وان ألامش هزلً فهل هىان معاًير معُىت للخىم على 

وجششُذها،  امها هإظاط الجخار اللشاساثًيخجها هظام اإلاداظبت بؼشع اظخخذ مذي ضالخُت اإلاعلىماث التي

ت في الىاكع ؤن بخذي اللجان اإلاىبثلت  ش هظٍش  عً جؿٍى
ً
شا يي كذ ؤضذسث جلٍش عً مجمع اإلاداظبين ألامٍش

ش على ؤسبعت خطاثظ ؤظاظُت للمعلىماث اإلاداظبُت اإلاىاظبت  اإلاداظبت، ؤو سهضث اهخمامها في هزا الخلٍش

 1لترشُذ اللشاساث، وجخمثل جلً الخطاثظ فُما ًلي:

 اإلاالثمت ؤو اإلاىاظبت ؤو الطالخُت.    -1

 ُم.اللابلُت للخدل-2

 الخدشس مً الخميز.-3

 اللابلُت لللُاط الىمي.-4

ولىً ما هى اإلاعُاس الزي ًدب ؤن ٌعخخذم في جدذًذ اإلاعلىماث اإلافُذة ؤو الىافعت؟، وما هي اإلاىضفاث التي    

                                                        

. 74-70عبذ الهادي وآخشون، اإلاشحع العابم، ص ص    1  
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ش مجمع  ًجب جىافشها في اإلاعلىماث اإلاداظبُت ختى جيىن هافعت؟، لزلً عللذ اللجىت في ملذمت جلٍش

 يي هما ًلي:اإلاداظبين ألامٍش

في مجاٌ كابلُت للخؿبُم على وافت العملُاث  بن معُاس اإلاىفعت ٌعخبر اإلاعُاس الىخُذ الزي ي ًخػع ألًت كُىد   

اإلاداظبُت، وجلاط دسحت مىفعت اإلاعلىماث اإلاداظبُت بمذي جىافلها مع اخخُاحاث مخخزي اللشاساث، والىاكع 

يي ال ٌعخبر ؤٌو مً  م هبير مً سواد الفىش اإلاداظبي اإلاعاضش، هاديؤن مجمع اإلاداظبين ألامٍش  به كبل رلً فٍش

واإلاعُاس الشامل وهى معُاس اإلاىفعت ٌعني ؤهه ًجب ؤن جيىن اإلاعلىماث اإلاداظبُت هافعت وهىا ًجب ؤن هلشس ؤن 

مىفعت ؤي ش يء جخمثل في ملذسجه على بشباع خاحاث معُىت، وبىاء على رلً فةن اإلاعلىماث اإلاداظبُت جيىن 

ث مىفعت برا واهذ كادسة على بشباع خاحاث معخخذمي هزه اإلاعلىماث وهم هثيرون وخاحاتهم مخعذدة را

ومدشابىت وكذ جيىن مخعاسغت في بعؼ ألاخُان فاإلاعلىماث اإلاداظبُت التي كذ جيىن هافعت إلاعخىي ؤلاداسة 

ت ألاخشي، وكذ ال جيىن هز اث ؤلاداٍس لً ؤًػا باليعبت لألؾشاف العلُا كذ ال جيىن هزلً باليعبت للمعخٍى

ألاخشي التي لها مطالر مباششة ؤو ػير مباششة في اإلايشإة مثل اإلاالن، مطلخت الػشاثب، بىسضت ألاوساق 

ؤن اإلاعلىماث التي كذ جيىن هافعت في وكذ معين كذ ال جيىن هزلً في اإلاالُت، اإلاىسدًً، العمالء...بلخ، هما 

ت ليافت ؤو معظم الدعائالث التي جثىس وكذ ؤخش، ولزلً فةن اإلاعلىماث التي حع ؿي ؤلاحابت اليافُت والجىهٍش

وبرا وان البعؼ ًلشس  في ؤرهان معخخذميها هي اإلاعلىماث التي ًمىً ؤن جىضف بدم بإجها معلىماث هافعت،

م على هما ظبم ؤلاشاسة ؤن معُاس اإلاىفعت ٌعخبر اإلاعُاس الىخُذ الزي ال ًخػع ألًت كُىد في مجاٌ كابلُت الخؿبُ

 عذًذة ًخػع لها 
ً
وافت اإلاعلىماث والعملُاث اإلاداظبُت بال ؤن اإلاىاكشت العابلت كذ ؤوضخذ ؤن هىان كُىدا

 هزا اإلاعُاس في مجاٌ الخؿبُم ومً ؤهمها: 

 وكذ بجاخت اإلاعلىماث اإلاداظبُت.-1

2-.
ً
اث اظخخذام هزه اإلاعلىماث داخلُا  اخخالف معخٍى

 ألاؾشاف الخاسحُت ألاخشي التي حعخخذم هزه اإلاعلىماث. اخخالف-3

لت عشع اإلاعلىماث اإلاداظبُت.-4  اخخالف ؾٍش

جب ؤن هالخ  ؤن هزه اللُىد رهشث على ظبُل اإلاثاٌ، وسػم رلً فةن معُاس اإلاىفعت ٌعخبر في سؤًىا اإلاعُاس    ٍو
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إلاداظبُت، هزا باإلغافت بلى ؤن اإلاعاًير معاًير اإلاعلىماث ا العام ؤو الشثِس ي الزي ًدخل ميان الطذاسة بين

شي الباخث ؤن  ألاخشي ًمىً اعخباسها مشخلت مً هزا اإلاعُاس، ؤو اعخباسها مىاضفاث للمعلىماث الىافعت، ٍو

اإلاىفعت معإلت وعبُت ومً زم فةهه ًلع على عاجم اإلاداظب عبء بعذاد معلىماث مخخلفت إلشباع خاحاث 

مالثمت ؤو مىاظبت إلاعخخذميها، ًزهش ؤن مىفعت اإلاعلىماث ال جلاط  مخخلفت، ؤي بعذاد معلىماث جيىن 

بذجمها وبهما بذسحت جإزيرها في اللشاس وهزا ًخىكف على عىامل هثيرة بخالف الدجم مثل الذكت، دسحت 

مىاظبتها لللشاس، جىكُذ الخطٌى عليها، دسحت بدسان مخخز اللشاس لها...بلخ، هما ؤن عملُت اجخار اللشاساث 

الىكذ بر عملُت شاملت ؤو ولُت، ومعظم اللشاساث جخخز على ؤظاط معلىماث مدذدة بذكت ومخىفشة في حعخ

 .اإلاىاظب بؼؼ لىظش عً حجمها

 املطلب الثالث: العوامل التي حعيم هظام املعلوماث املحاسبي في جلديم معلومت مفيدة الجخاذ اللسازاث 

 اخخجاحاث ومظاهش عذ  
ً
م الشغا على ما جلىم به اإلاداظبت وخاضت عً دوسها هإداة في جضوٍذ جظهش ؤخُاها

بداسة اإلااظعت بمعلىماث جطلر الجخار اللشاساث، وكذ ؤسحع الباخثىن رلً بلى مجمىعت مً ألاظباب 

 1والعىامل وؤهمها:

ت عادة ما جيىن عادة ما جيىن مىحهت باجخار بحشاء معين وعلى ظبُل اإلاثاٌ كشاس  اظدبذاٌ - بن اللشاساث ؤلاداٍس

آلت معُىت ؤو مادة ؤولُت بإخشي، بن مثل هزا اللشاس ًخؿلب معلىماث مخعللت باإلحشاء اإلاؿلىب اجخار اللشاس 

ام مىصعت خٌى ؤكعام اإلااظعت، وؤهىاع بشإهه، واإلاداظبت جلذم معلىماث حعىغ وغع اإلااظعت بشيل ع

ألاضٌى والالتزاماث وؤلاًشاداث والاظخخذاماث وبالخالي ًالخ  عذم وحىد جىافم بين اإلاعلىماث اإلاؿلىبت 

 واإلاعلىماث التي جلذمها اإلااظعت.  

لي فةن وبالخاار الىاكعت في الفتراث اإلاىتهُت، اإلاداظبت حسجل وحعالج وجطذس اللىاثم اإلاالُت عً ألاخذ -

اإلاعلىماث التي جلذمها اإلاداظبت هي معلىماث مخعللت باإلااض ي بِىما جدخاج في اجخار اللشاساث بلى معلىماث 

ولزلً ًجب ؤن جخم عملُت سخب اإلاعلىماث اإلاخعللت باإلااض ي  خٌى اإلاعخلبل لخخفُؼ خالت عذم الخإهذ

  لُخم وغع وجطىس عً اإلاعخلبل.

                                                        

.100، ص 2004، مزهشة غمً مخؿلباث هُل شهادة اإلااحعخير، "في اجخار اللشاساث هظام اإلاعلىماث اإلاداظبي ودوسه"ؤخمذ خىان ظعذون،   1  
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ي فتراث مدذدة ودوسٍت بِىما جدخاج عملُت اجخار اللشاساث بلى معلىماث ؤهُت بن اإلاعلىماث اإلاداظبُت جيىن ف -

 في لخظت وشىء الظشوف التي حعخذعي اجخار اللشاساث.

بن اظخخذام الىمارج الخذًثت في اجخار اللشاس ًخؿلب اظخخذام اإلاعلىماث الخفطُلُت في عملُت اجخار  -

ماث مً خالٌ جطيُف وحمع وجشجِب معخمش للبُاهاث لخطل بها اللشاساث بِىما جلىم اإلاداظبت على دمج اإلاعلى 

ش معلىماث ماغُت ًمىً دمجها في  ش مما ًجعل اإلاعلىماث التي جخػمنها هزه الخلاٍس بلى اللىاثم اإلاالُت والخلاٍس

 الخاغش.  

اع مهاسة هىان بعؼ ألاخذار الاكخطادًت التي ال ًمىً كُاظها بشيل همي ؤو الخعبير عنها بشيل هلذي واسجف-

 في اجخار بعؼ اللشاساث. 
ً
 هاما

ً
يُت والتي جلعب دوسا  العماٌ هدُجت بحشاء دوسة جيٍى

ت على ألاخذار الاكخطادًت ؤزىاء اللُاط اإلاداظبي فلى افترغىا  -    ضعىبت الفطل بين جإزير ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

لخدعين مشهضها في فالعىق وصٍادة ؤن اإلااظعت كشسث في هفغ العام جدعين هىعُت اإلاىخجاث، واللُام بدملت 

ادة همُت اإلابُعاث الىاججت عً الخملت ؤلاعالمُت وصٍادة همُت اإلابُعاث  اإلابُعاث، ًطعب الفطل بين ٍص

م ؤلاحشاءاث.  الىاججت عً جدعين هىعُت ؤلاهخاج مً ؤحل جلٍى

الخؼلب عليها ًجب علُىا الاعتراف بإن بعؼ هزه الطعىباث هي عباسة عً ضعىباث مىغىعُت ٌعخدُل  -

هاجج عً ؤظالُب جطمُم وعمل هظام اإلاعلىماث اإلاداظبي، والتي ًمىً ججاوصها مً خالٌ والبعؼ ألاخش 

 بخذار حؼُيراث على الىظام جخذم عملُت اجخار اللشاس.
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                :الخالصت

ت     جشجبـ فاعلُت وهجاح ؤي هظم اإلاعلىماث اإلاداظبُت بذسحت جإزيرها على ؤداء ؤلاداسة العلُا لىظاثفها اإلاشهٍض

خمثل هزا الخإزير فُما جلذمه هزه الىظم مً بُاهاث ومعلىماث مالثمت  في الخخؿُـ والشكابت وجلُُم ألاداء ٍو

 اللاثمت واإلاعخلبلُت لخدلُم ألاهذاف اإلاؿلىبت. عً البذاثل اإلاخاخت ؤمام مخخزي اللشاساث بدل اإلاشاول 

وجىظُم عملُت اظخخذامها ٌعذ  ولزا فةن اعخماد ؤظلىب ؤو مىهج علمي ظلُم للخطٌى على هزه اإلاعلىماث  

مً ؤٌو وؤهم واحباث ؤلاداسة العلُا لترشُذ كشاساتها خاضت عىذما جىاحه هزه ؤلاداسة هم هاثل مً البُاهاث 

مجاالث العمل الُىمي، تهذف هظم اإلاعلىماث اإلاداظبُت في معاهذة عملُت اجخار اللشاس  واإلاعلىماث عً شتى

  الزي له آزش على معاس اإلااظعت، فهى عملُت اجخار اللشاس الزي ًشاه مخخز اللشاس مثل مً بين مجمىع البذاثل.

اث، فتهذف بلى معاعذة ؤلاداسة ا   لعلُا في اجخار اللشاساث اإلااظعت لها كشاساث مخخلفت وفم حمُع اإلاعخٍى

لت ألاحل والشكابت ػلى جىفُزها، هما تهذف بلى معاهذة ؤلاداسة الخىفُزًت في اهجاص  اإلاخعللت بىغع خؿـ ؾٍى

اللشاساث التي جخظ عملُت الخخؿُـ، هما حعاعذ على اجخار اللشاساث الالصمت لخصخُذ الاهدشافاث ورلً 

.بالىظش في ؤظبابها ومطادسها ومداولت جفادح
ً
 ها مجذدا
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 جمهيد:

لت بلُه، خُث  مداقظ الخعاباثلهذ نمىا مً خال هزه الذساظت بمػالجت غمل     ومذي طشوسة اإلاهمت اإلاًى

عاباث التي ؤصبدذ بخذي ألادواث الخدلُلُت التي ججػل ًل خؤن هزا ألاخير هى مً ًهىم بػملُت الخذنُو ال

ماظعت تهخذي بليها لخصخُذ الاهدشاقاث، يما ؤنها جبرص وجىضح مصذانُت وصخت الهىائم اإلاالُت التي جخػامل 

 بها اإلااظعت.               

ش مداقظ الخعاباث خُى اإلااظعت بػذما نام بػ   ملُت الخذنُو في لزلَ في هزا الكصل نمىا بخدلُل جهٍش

 جلَ اإلااظعت.
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 املبحث ألاول: الخػسيف باملكخب محل الدزاست

لت بلُه وقػالُتها في طمان خهىم  مهمت مداقظ الخعاباث مً حػخبر    ت اإلاًى اإلاهام ألاظاظُت والظشوٍس

ًاء في اإلااظعت وهزا باغخباس سؤًه مداًذ ومعخهل غً بداسة الششيت  .اإلاعاهمين والشش

 ألاول: حػسيف ونشأة املكخب:املطلب 

 ظىف هخؼشم في هزا اإلاؼلب بلى ًل مً وشإة وحػٍشل مٌخب مداقظ الخعاباث.  

 :ألاول: نشأة املكخبالفسع 

خ    ، ورلَ بػذ اظخالم مداقظ الخعاباث لىزُهت الاغخماد اإلاعلمت مً 2010حىان  31اوشإ اإلاٌخب بخاٍس

ًاهذ سنم  خ  2010/ 2708ػشف وصاسة اإلاالُت، بػذ اهتهائه مً الذساظت والتربص إلاذة ظيخين والتي  اإلاعلمت بخاٍس

 .2010حىان  03

 :الثاني: حػسيف املكخب الفسع

بمداقظ الخعاباث ومداظب مػخمذ، والزي ًهؼ مهشه بشاسع بً نادة ػُب )الحي  ًخمثل في مٌخب خاص  

( معخؿاهما
ً
ت وظؽ مذًىت معخؿاهم إلالٍي ظابها يما  . والزي ًخمثل هٍُلهوبالظبؽ مهابل الجامػت اإلاشيٍض

 ًلي:

 الهيكل الخنظيمي للمكخب(: 1-3الشكل زقم )                      

 

 

 

 

 

 

 

 

في الحسابات(رئيس المكتب )محافظ   

 السكرتارية العامة

املكلف باألنشطة 

 احملاسبية

املكلف بالتدقيق 

 والرقابة

املكلف باألنشطة 

ةوالعالقات اخلارجي  

 الرتبصات والدراسات
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 وزائو مٌخب مداقظ الخعاباث بىالًت معخؿاهم.املصدز: 

باإلطاقت بلى الهٍُل العابو، مؼبخ، وناغت اهخظاس، وهي مهعمت ( مٍاجب 4خُث ًدخىي اإلاٌخب غلى ؤسبؼ )

 الخالي:  غلى الىدى

 وهى اإلاٌخب الشئِس ي والخاص بمداقظ الخعاباث )سئِغ اإلاٌخب(. املكخب ألاول:

ت الػامت.املكخب الثاني:   خاص بالعٌشجاٍس

 مٌخب اليشاػاث اإلاداظبُت، وطم مىظكين:املكخب الثالث: 

ذ باإلاذاخُل ): مٍلل بمخابألاول   (.G 50ػت ألاغماُ اإلاداظبُت الذوسٍت واإلاخمثلت في الخصٍش

 : مٍلل بمخابػت ؤغماُ ألاُو وجشجُبها لُهىم باهجاص ؤغماُ نهاًت العىت اإلاترجبت غنها، واإلاخمثلت في اإلايزاهُتالثاني

ًاث الظمان الاحخماعي لألحشاء. ذ باشترا  الجبائُت ويزا الخصٍش

مًٌ  غباسة غً ناغت يبيرة الدجم مخصصت ومجهضةوهى  املكخب السابؼ: للمتربصين بمخخلل ؤهىاغهم، ٍو

 اغخباس هزا اإلاٌخب زاهىي.

 : مهام مكخب وأنواغهااملطلب الثاني

ت.    وجىهعم هزه اإلاهام بلى مهام سئِعُت مخػلهت مباششة بيشاغ اإلااظعت وؤخشي زاهٍى

 :الفسع ألاول: مهام زئيسيت

 جىهعم بلى نعمين:و    

 مهام دائمت:/ 1

ت، التي حػٌغ الصىسة الخهُهُت لػملُاث الذوسة، بطاقت بلى - الخإيذ مً مصذانُت وصخت الخعاباث العىٍى

 قدص الخالت اإلاالُت وؤصُى اإلااظعت.

ش الدعُير.- ت، واإلاػلىماث اإلاذوهت في جهاٍس  الخذنُو والخيعُو بين الخعاباث العىٍى

غً ًل الىهائص التي حػشف غليها اإلاذنو والتي حػشنل الاظخمشاس الػادي اػالع اإلاعاولين ؤو الجمػُت الػامت -

 ليشاغ اإلااظعت.
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 مهام مؤقخت:/ 2

هي جلَ ألاغماُ ؤو اإلاهام الخاسحت غً اإلاجاُ الذائم إلاهمت اإلاٌخب ؤي جلَ اإلاهام التي جٍىن يإغماُ جٌمُلُت ؤو 

 بوشاء مششوع ؤو الخصُى غلى نشض.بطاقُت ومنها: بحشاء دساظاث جٍىن انخصادًت قُما ًخص 

                                                           جذنُو مانذ.                                                                                        مهمت •

 اإلاشاقهت.•

يُت.•  ؤلاششاف غلى دوساث جٍٍى

 ويت:الفسع الثاني: مهام ثان

وهي جلَ اإلاخػلهت بهعم التربصاث والذساظاث والخمهين. والتي حششف غليها ؤظاجزة ًخم اظخذغائهم مً ػشف   

 سئِغ اإلاٌخب ؤو ٌششف غليها بىكعه.

ًاهذ ؤو خاصت جخػانذ مؼ اإلاٌخب مً ؤحل الهُام    هزه التربصاث غادة ما جٍىن لصالح ماظعاث غمىمُت 

ً بتربص ؤو سظٍلت حهاصها اإلاداظ اإلانهي اإلاخابػين مً ػشف اإلاٌخب ؤو جهذًم بي، ؤو جٍىن مخػلهت بتربص الخٍٍى

ين...بلخ(.  دسوط الذغم إلاخخلل الكئاث )حامػُين، زاهٍى

 املطلب الثالث: مهام محافظ الحساباث 

ًخىلى مداقظ الخعاباث الهُام بػذة مهام خعب الهاهىن الخجاسي وخعب الهاهىن الخىظُمي للمهىت في   

 الجضائش وقُما ًلي ششح اإلاهام التي ًهىم بها مداقظ الخعاباث. 

بن مهمت مىذوب خعاباث جىدصش في مشانبت ؤغماُ ؤلاداسة وؤلاػالع غلى خعاباث الششيت وغلى دقاجشها  

مً الهاهىن الخجاسي لخكصُل هزه اإلاهام غلى  214اإلاٌشس  715هظباػها، ولهذ حاءث اإلاادة والخدهو مً ا

 الىدى الخالي:

جخمثل مهمخه الذائمت باظخثىاء ؤن ًذخل في الدعُير في الخدهُو في الذقاجش وألاوسام اإلاالُت للششيت، وفي  -

ش مجلغ ؤلاداسة ؤو مشانبت اهخظام الخعاباث للششيت وصختها، يما ًذنو في صخت اإلاػل ىماث اإلاهذمت في جهٍش

ً خعب الخالت، وفي الىزائو اإلاشظلت بلى اإلاعاهمين خُى الىطػُت اإلاالُت للششيت وخعاباتها.  مجلغ اإلاذًٍش
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صادم غلى اهخظام الجشد -  وخعاباث الششيت واإلاىاصهت مً صخت رلَ. ٍو

 اإلاعاهمين. ًخدهو مىذوب الخعاباث برا ما جم اخترام مبذؤ اإلاعاواة بين -

 ًجىص لهاالء ؤن ًجشوا ػُلت العىت جدهُهاث ؤو الشناباث التي ًشونها مىاظبت. -

 مً ناهىن جىظُم اإلاهىت في هكغ العُام غلى ما ًلي:  28ونذ هصذ اإلاادة  -

 :
ً
ت مىخظمت وصخُدت وهي مؼابهت جماما لىخائج الػملُاث التي جمذ في العىت أوال ٌشهذ بإن الخعاباث العىٍى

 ابهت. ويزا ألامش باليعبت للىطػُت اإلاالُت والهُئاث اإلاىصىص غليها في اإلاادة ألاولى ؤغاله في نهاًت العىت.الع

 :
ً
ش الدعُير الزي ًهذمه اإلاعيرون ثانيا ت ومؼابهتها للمػلىماث اإلابيُت في جهٍش ًكدص صخت الخعاباث العىٍى

ًاث ؤو اإلاشتريين بهذس ششوغ ببشام الاج كانُاث بين الششيت التي ًشانبها واإلااظعاث التي للمعاهمين ؤو الشش

ً للششيت اإلاػىُت اإلاصالح اإلاباششة ؤو ؾير  جدبػها ؤو بين اإلااظعاث التي ًٍىن قيها للهائمين باإلداسة ؤو اإلاعيًر

 مباششة. 

 :
ً
ً والجمػُت الػامت ؤو الهُئت اإلاذاولت بٍل ههص نذ ًٌدشكه واػالع غلُه ومً ػبُثالثا ػخه ؤن ٌػلم اإلاعيًر

 اظخمشاس اظخؿالُ اإلااظعت. ٌػشنل 

وهزه اإلاهام غباسة غً قدص نُم ووزائو الششيت ؤو الهُئت اإلاشانبت واإلاؼابهت اإلاداظبُت للهىاغذ اإلاػمُى بها   

 باظخثىاء ًل جذخل في الدعُير.

 مً هكغ الهاهىن غلى ما ًلي: 29وهصذ اإلاادة  -

غليها في اإلاادة ألاولى خعاباث مذغمت ٌشهذ مداقظ الخعاباث غىذما حػذ الششيت والهُئت يما جم الىص   

ش مداقظي الخعاباث في   غلى وزائو مداظبُت ؤو جهٍش
ً
ؤًظا ؤن الخعاباث اإلاذغمت صخُدت، ورلَ بىاءا

 اإلااظعاث التي جملَ قيها الششيت ؤظهما.

ش ًخظمً شهادة بخدكظ ؤو بذون جدكظ غلى اهخظام - ترجب غً اإلاهمت بغذاد جهٍش ُت وصخت الىزائو ٍو

ت يما ؤن اإلاششع الجضائشي ًلل مداقظ الخعاباث بمهام مخػذدة خاصت، ختى ًجػل مىه الخاسط  العىٍى

 ألامين غلى جؼبُو الهىاهين داخل اإلااظعت، هزه اإلاهام الخاصت واإلاخػذدة ًمًٌ ريش منها ما ًلي:  

 ؤخؼاس الجمػُت الػامت للماظعت بٍل اإلاخالكاث التي ايدشكها.• 
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 .ٍادة ؤو بالىهص(حؿُير سؤط اإلااُ الاحخماعي )بالض  الخذخل في خالت• 

 مً الهاهىن الخجاسي(. 13مٌشس  715ؤخؼاس ويُل الجمهىسٍت بالىنائؼ ؤلاحشامُت التي غلم بها )اإلاادة  •

 (.723اإلاصادنت غلى اإلايزاهُت التي حعمذ بخهذًم حعبُهاث غلى ألاسباح ) اإلاادة  •

 (.715ػذًل ألاشٍاُ والؼشم الخاصت لخعاباث الىخائج واإلايزاهُت )اإلاادة جهذًم انتراخاث ح •

 مماسظت خو الخكظُلي لاليخخاب. •

ًاث )اإلاادة  •  (.750قدص مخؼلباث الخىاُص والذمج والاهكصاُ وجصكُت الشش

 (.651اظخذغاء الجمػُت الػامت في خالت ظىء حعُير مجلغ ؤلاداسة )اإلاادة • 

 ت اإلاٍاقأث مً خمغ بلى غشش ؤشخاص اإلاٍاقئىن للماظعت.اإلاصادنت غلى نائم• 

و ألاظهم ٌعاوي غلى ألانل الشؤط اإلااُ الاحخماعي للماظعت •  اإلاصادنت غلى اليشاغ الصافي غً ػٍش

ل ألاولي بلى شٍل آخش.  الجذًذة غىذ جدٍى

ًاهذ الخعاسة حعاوي •   سؤط اإلااُ الاحخماعي. 413الخذخل في خالت ما برا 

ش خُى وطػُت اإلاا صُاؾت •    ىلذ بلى ماظعت باألظهم.ظعت راث اإلاعاولُت اإلادذودة برا خجهٍش

 ًايذ اخترام اإلاعاواة بين اإلاعاهمين.• 

 دوز محافظ الحساباث في صنؼ القساز إلادازي ث الثاني: املبح

    
ً
غلى نذس يبير مً ًإحي دوس مداقظ الخعاباث في اجخار الهشاساث ؤلاداسي وجىمُت مىاسد اإلااظعت لُلػب دوسا

ل هزه  ألاهمُت ورلَ بما ًهذمه مً بُاهاث مالُت ومػلىماث يمُت مثل ؤسصذة الخعاباث بالهىائم اإلاالُت، ًو

 اإلاػلىماث جدعم بالشكاقُت والاقصاح لخٍىن هىاى صىسة واضخت جدُذ لإلداسة الػلُا للماظعت اجخار الهشاس.

 الحساباث وانػكاساتها في اجخاذ القسازاملطلب ألاول: أهميت كفاءة وخبرة محافظ 

: أهميت كفاءة وخبرة محافظ الحساباث:
ً
 أوال

يكاءة وخبرة مداقظ الخعاباث في مخابػت الخؼىس اإلانهي والهىاغذ والىظم واإلاػاًير اإلاداظبُت  جخطح ؤهمُت   

اإلاالُت وهخائج ؤغماُ والتي بمىحبها ًخم نُاط الػملُاث وألاخذار والظشوف التي جازش غلى مخخلل الهىائم 

جلَ اإلااظعاث وبًصاُ هخائجها للمعخكُذًً الذاخلُين والخاسحُين قهذم الالتزام بالهىاغذ والىظم واإلاػاًير 
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اإلاداظبُت ًادي بلى هخائج خؼيرة للؿاًت مً ؤهمها ههص الثهت في اإلاػلىماث اإلاالُت الظاهشة بالهىائم اإلاالُت 

ي خج غً رلَ بالؼبؼ غضوف اإلاعخكُذًً والبدث غً وظُلت ؤخشي إلاػشقت لهزه اإلااظعاث وهخائج ؤغمالها ٍو

خهُهت اإلاشيض اإلاالي للماظعت وهخائج ؤغمالها، يما ؤن غذم الثهت في اإلاػلىماث اإلاالُت نذ ًازش غلى حجم 

ت وغلى ؤظىام اإلااُ بصكت غامت وبالخالي غلى الىطؼ الانخصادي يٍل.     اليشاػاث اإلاالُت والخجاٍس

قهذ ًادي غذم التزام مداقظ الخعاباث باإلاػاًير اإلاداظبُت غلى اخخالف ألاظغ التي حػالج بمىحبها   

الػملُاث وألاخذار والظشوف اإلاالُت للماظعاث اإلاخخلكت مما ًيخج غىه صػىبت مهاسهت اإلاشايض اإلاالُت لهزه 

سهت بين البذائل اإلاخخلكت غىذ اجخار اإلااظعاث اإلاخخلكت قُما بُنها وهخائج ؤغمالها وبالخالي صػىبت اإلاها

 الهشاساث، ويما هى مػشوف قةن اإلاهاسهت بين البذائل حػخبر الػمىد الكهشي الجخار الهشاساث الششُذة.

 في اإلاهاسهت بين ماظعاث مخخلكت ًىىي اظدثماس ؤمىاله   
ً
يما ًخذم معخخذم البُاهاث اإلاالُت صػىبت ؤخُاها

إلاػشوطت في الهىائم اإلاالُت هدُجت الظخخذام ػشم مداظبُت مخخلكت إلاػالجت قيها اغخمادا غلى اإلاػلىماث ا

 غملُاث ؤو ؤخذار ؤو ظشوف ممازلت مما ًادي بلى الصػىبت في اجخار نشاس الاظدثماس الصائب.

الخؼإ في غملُت اجخار الهشاساث ًادي ؾُاب مػاًير اإلاداظبُت ؤخُاها بلى اظخخذام ػشم مداظبُت ؾير   

ترجب ظلُمت لهُ اط الػملُاث وألاخذار والظشوف التي جازش غلى اإلااظعت وبًصاُ هخائجها بلى اإلاعخكُذًً، ٍو

 غلى رلَ ؤن الهىائم اإلاالُت للماظعت نذ ال جظهش خهُهت مشيضها اإلاالي وهخائج ؤغمالها.

نشاساث مخػذدة مً  وبما ؤن اإلاػلىماث التي جدخىي غليها الهىائم اإلاالُت جمثل ؤخذ اإلاذاخل ألاظاظُت الجخار  

 بهزه اإلاػلىماث. 
ً
 يبيرا

ً
 نبل معخكُذًً مخخلكخين قال شَ ؤن هزه الهشاساث جخإزش جإزشا

يما ؤن اإلاهترطين لليشاػاث اإلاخخلكت ٌعخخذمىن اإلاػلىماث اإلاػشوطت في الهىائم اإلاالُت طمً مػلىماث   

لهىائم نذ ًادي بلى الخؼإ في اجخار هزه ؤخشي غىذ اجخار نشاساث ؤلانشاض، ولزا قةن الخؼإ في بغذاد جلَ ا

 الهشاساث.

: أهميت التزام محافظ الحساباث بمػاًير املحاسبيت:
ً
 ثانيا

جخطح ؤهمُت التزام مداقظ الخعاباث بمػاًير اإلاداظبُت غىذ ألاخز في الخعبان اججاه الانخصاد الىػني في  

ًاث اإلاعاهمت راث سئوط ألامىاُ الطخمت  واججاه اإلاىاػىين بلى الاظدثماس في آلاوهت ألاخيرة بلى جإظِغ الشش
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ًاث، لزا ؤصبذ مً الظشوسي ؤن ًدعؼ هؼام اظخخذام مػاً ير اإلاداظبت وخاصت، قُما ًخػلو بةبالؽ هزه الشش

ؤو جىصُل اإلاػلىماث اإلاداظبُت )الػشض وؤلاقصاح اإلاداظبي( بلى اإلاعاهمين للىقاء باخخُاحاتهم إلاػلىماث 

م ؤداء اإلااظعت ًي ًدعنى لهم اجخار الهشاساث قُما ًخػلو باظدثماساتهم  وقُما ًخػلو  دوسٍت جمٌنهم مً جهٍى

ًالت غنهم.بمذي وقاء ؤلاداسة بمعا   ولُت الى

ادة الخاحت بلى مػاًير اإلاداظبُت لز ؤن اإلاالَ الزي ال ًباشش ؤلاداسة    بخالف –ونذ ؤدي هزا الخؼىس بلى ٍص

ال ٌعخؼُؼ ؤن ًشبؽ بين اإلاػلىماث التي جصل بلُه وبين مػلىماث مباششة غً ظشوف اإلااظعت  -اإلاذًش

مه لإلداسة ًخىنل بلى خذ يبير غلى مذي زهخه في اإلاػلىماث وؤهظمتها يما ؤن هىغُت الهشاساث التي ًخخزها وجه ٍى

 التي جخخز جلَ الهشاساث غلى ؤظاظها.

وال جىدصش الخاحت بلى اإلاػلىماث اإلاداظبُت وال ؤهمُت الالتزام بمػاًير اإلاداظبُت غلى اإلاعاهمين )اإلاالٌين(  

ه اإلاػلىماث، قاإلااظعاث اإلاػاصشة ججخزب قهؽ، قال ًمثل اإلاالٍىن الخالُىن الكئت الىخُذة التي حػىيها هز

ؤمىالا حذًذة مً مصادس مخػذدة ؤما في شٍل معاهماث حذًذة في سئوط ألامىاُ ؤو في بصىسة معدثمشة 

شٍل نشوض ومً اإلاػلىم ؤن اإلااظعاث التي جدخاج بلى سئوط ألامىاُ حػمل في ظشوف جخكاوث قيها اخخماالث 

جهذًم سئوط ألامىاُ ًخخزون الهشاساث التي جخػلو باالظدثماس ؤو  الىجاح ؤو الكشل يما ؤن مً ٌعخؼػىن 

م اخخماُ هجاح ؤو قشل اإلااظعاث ومهذاس الػائذ اإلاخىنؼ غلى  باإلنشاض في ماظعاث مػُىت بػذ جهٍى

م اخخماالث هجاح  اظدثماساتهم ؤو نشوطهم وجدخاج هزه الهشاساث بلى جىاقش اإلاػلىماث اإلاالئمت يإظغ لخهٍى

عاث وبالخالي قةن هىغُت الهشاساث التي جخخز في هزا الصذد جخىنل بلى خذ يبير غلى مذي مالئمت هزه اإلااظ

 ويكاًت اإلاػلىماث اإلاخىاقشة غً هزه اإلااظعاث ودسحت الثهت بها وبالخالي بةمٍان الاغخماد غليها. 

ً اإلاشجهبين الخالُين ًمثلىن قئاث ؤخشي جخإزش بىىغُت ويك   اًت اإلاػلىماث اإلاخىاقشة غً ومً زم قةن اإلاعدثمٍش

جلَ اإلااظعاث يإخذ اإلاذاخُل ألاظاظُت الجخار نشاساث الاظدثماس ؤو ؤلانشاض ، وفي ظل الظشوف الخالُت 

ً واإلاهشطىن )الخالُىن واإلاشجهبىن وؾيرهم( لخهذًش ؤلاداسة قُما بخػلو باإلاػلىماث اإلاخىاقشة  ًخظؼ اإلاعدثمٍش

حذاُ ؤن حاهبا يبيرا مً الػبء اإلاخػلو بٌكاًت وهىغُت اإلاػلىماث  غً اإلااظعاث مىطىع اهخماماتهم وال 

ً واإلاهترطين ًهؼ غلى غاجو اإلاداظبين الهاهىهُين ولٍي  اإلاخىقشة غً اإلااظعت مىطىع اهخمام اإلاعدثمٍش
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ٌعخؼُؼ مداقظ الخعاباث الىقاء بهزه اإلاعاولُت ججاه مً ٌعخخذمىن الهىائم اإلاالُت ًجب ؤن ًٍىن واظؼ 

 غلى جكهم ألاقو 
ً
 وبذسحت اإلااظعاث يإخذ اإلاذاخل نادسا

ً
اخخُاحاث الؿير بلى اإلاػلىماث، وؤن ًٍىن مىهىبا

   ألاظاظُت الجخار نشاساث الاظدثماس ؤو ؤلانشاض.

وفي ظل الظشوف الخالُت ًخظؼ اإلاعدثمشون واإلاهشطىن )الخالُىن واإلاشجهبىن وؾيرهم( لخهذًش ؤلاداسة قُما   

 مً الػبء اإلاخػلو 
ً
ًخػلو باإلاػلىماث اإلاخىاقشة غً اإلااظعاث مىطىع اهخمامهم وال حذُ ؤن حاهبا يبيرا

ً واإلاهشطين ًهؼ غلى غاجو بٌكاًت وهىغُت اإلاػلىماث اإلاخىقشة غً اإلااظعاث مىطىع اهخمام اإلاع دثمٍش

اإلاداظبين الهاهىهُين، ولٍي ٌعخؼُؼ مداقظ الخعاباث الىقاء بهزه اإلاعاولُت ججاه مً ٌعخخذمىن الهىائم 

 وبذسحت 
ً
 غلى جكهم اخخُاحاث ؾير بلى اإلاػلىماث، وؤن ًٍىن مىهىبا

ً
اإلاالُت ًجب ؤن ًٍىن واظؼ ألاقو نادسا

ال غً رلَ ًجب ؤن ٌعدىذ بلى مجمىغت مً اإلاػاًير اإلاداظبُت بدُث غالُت مً اإلاىطىغُت في غمله، وقظ

اًل التي حػترض ظبُله باإلطاقت بلى رلَ هىاى غذة ًمًٌ الشحىع بليها قُما ًخػلو باإلاىطىغاث ؤو اإلاش

 غىامل جازش بشٍل مباشش ؤو ؾير مباشش في جدذًذ ؤهذاف الهىائم اإلاالُت منها غلى ظبُل اإلاثاُ: 

 والتطور السريع.التنمية  -1 

 الىظام الانخصادي. -2

 العُىلت اإلاخىقشة غً الاظدثماس. -3

ً بلى الاظدثماساث الخذًثت )يششاء ألاظهم( بذال مً الاظدثماساث في الػهاساث. -4  اججاه اإلاعدثمٍش

ً وخاصت الٌباس منهم بلى اإلاكاطلت الػملُت بين خُاساث الاظدثماس نبل اجخار نشا -5 ساتهم اججاه اإلاعدثمٍش

 اإلاخخلكت.

ً وؾيرهم ممً ال ًملٍىن الهذسة ؤو العلؼت غلى جدذًذ اإلاػلىماث   -6 انخصاس اإلاػلىماث اإلاخىاقشة للمعدثمٍش

 الىاحب جىاقشها غلى الهىائم اإلاالُت.

الاغخماد في بػع ألاخُان غلى مػلىماث خاصت نذ جٍىن ؾير صخُدت في اجخار الهشاساث اإلاالُت وخاصت  -7

 ظدثماس.نشاساث الا 

ً روي سئوط ألامىاُ الصؿيرة الباخثين غً الاظدثماساث ًل هزه الػىامل ؤو ؾيرها  -8 ادة ؤغذاد اإلاعدثمٍش ٍص
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ً
جازش غلى جدذًذ ؤهذاف الهىائم اإلاالُت، قاألوطاع الهاهىهُت والانخصادًت والاحخماغُت في الذولت حػؼي ماششا

لُت يإخذ اإلاذاخل الشئِعُت في اجخار الهشاساث اإلاخخلكت سئِعا مهما وهى خاحت اإلاجخمؼ يٍل بلى مػلىماث ما

 آخش وهى وحىب اهؼالم ألاهذاف مً خاحاث نؼاغاث اإلاجخمؼ التي 
ً
ال يما ؤن هزه الػىامل حػؼي ماششا

و ألامثل وبالخالي  مملَ بؼشنها الخاصت الخصُى غلى هزه اإلاػلىماث ورلَ مً ؤحل جىحُه الاظدثماس للؼٍش

  نخصاد الىػني.اإلاعاغذة في همى الا

 املطلب الثاني: دوز محافظ الحساباث وأثس إلافصاح املحاسبي غلى اجخاذ القساز إلادازي 

حػىد اإلاىكػت الشئِعُت مً نُام مداقظ الخعاباث مً الالتزام باإلقصاح اإلاداظبي غلى معخخذمي الهىائم   

والبُاهاث اإلاالُت، قمً اإلاخىنؼ ؤن ًادي التزام اإلااظعت بمهخظُاث ؤلاقصاح اإلاداظبي غىذ بغذاد الهىائم 

م اإلاا  ظعت إلاىطىع الاهخمام ما بما في رلَ مهاسهت اإلاالُت بلى حعهُل مهمت معخخذمي الهىائم اإلاالُت غىذ جهٍى

 ؤداء جلَ اإلااظعت بإداء اإلااظعاث اإلامازلت مما ٌعهل له اجخار الهشاس اإلاىاظب. 

يما حػىد بػع مىاقؼ الالتزام باإلقصاح اإلاداظبي غلى مداقظي الخعاباث راتهم قهى ٌعاغذهم غلى الىقاء   

اباث بالهىائم اإلاالُت باإلااظعت مدل اإلاشانبت والهادقت للشبذ بمعاولُاتهم غىذ ببذاء الشؤي غلى ؤسصذة الخع

ووطؼ هزا الشؤي ؤمام مخخزي الهشاس قكي الىنذ الخالي ًخكاوث ؤظلىب الػشض و ؤلاقصاح الػام في الهىائم 

اإلاالُت بين اإلااظعاث اإلاخخلكت مً خُث دسحت الخكصُل وػبُػت وؤهىاع ؤلاًظاخاث الػمت التي جخػلو بإمىس 

 هاما غلى الصىسة التي حػؼيها جلَ الهىائم اإلاالُت والبُاهاث وحػىد اإلاىكػت النهائُت مً الالتزام  جازش 
ً
جإزيرا

م ؤداء اإلااظعاث واجخار الهشاس غل ى ؤظاط مً باإلقصاح اإلاداظبي غلى معخخذمي الهىائم اإلاالُت غىذ جهٍى

ل اججاه الاظدثماس وؤلانشاضالبِئت ٌعاغذ غل اث راث الٌكاءة الػالُت في اظخخذام اإلاىاسد بلى اإلااظع ى جدٍى

 الانخصادًت اإلاخاخت بليها ومما ٌعاغذ في جيشُؽ ؤظىام اإلااُ.

وحػخبر الهىائم اإلاالُت الىظُلت الشئِعُت ببالؽ اإلاعخخذمين الخاسحين الشئِعُين باإلاػلىماث اإلاالُت ألاظاظُت   

م ؤداء اإلااظعت واجخار الهشاساث اإلاخػلهت باإلط اقت بلى اغخباساث ؤخشي هامت غلى زالر مهاسهاث سئِعُت لخهٍى

 ًاآلحي:

ت بإدائها وبين الكترة ؤو الكتراث العابهت. -ؤ  مهاسهت ؤداء اإلااظعت مابين الكترة اإلاداظبُت الجاٍس
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ت بإداء اإلااظعاث ألاخشي اإلامازلت وألاخذار والظشوف التي جازش  -ب مهاسهت ؤداء اإلااظعت في الكترة الجاٍس

 غليها.

مهاسهت ؤداء اإلااظعت باليعبت بلى حجم وػبُػت اإلاىاسد الانخصادًت اإلاخاخت لها وألاخذار والظشوف التي  -ج

 جازش غليها. 

والىصُى بلى آساء صائبت غلى  وختى ًدعنى إلاعخخذمي الهىائم اإلاالُت بحشاء اإلاهاسهاث العابهت بصىسة ظلُمت  

ار نشاساث الاظدثماس بخلَ اإلااظعاث، ًيبغي ؤن جدذد مػاًير ؤداء اإلااظعت وما ًترجب غً رلَ مً اجخ

اإلاداظبت اإلاالُت ألاظغ العلُمت لػشض اإلاػلىماث في صلب الهىائم اإلاالُت وؤلاًظاخاث الػامت غً اإلااظعت 

وظشوقها الىاحب ؤلاقصاح غنها، ختى ال جٍىن الهىائم اإلاالُت مظلت وفي هزا جٌمً ؤظباب الالتزام وؤلاقصاح 

   جلَ الهىائم لألظباب الخالُت:في 

: جقدًم مػلوماث حساغد املسخفيدًن غلى اجخاذ القساز:
ً
 أوال

ٌػخبر الهذف الشئِس ي للهىائم اإلاالُت باليعبت للمعخكُذًً الخاسحين هى جهذًم اإلاػلىماث اإلاالئمت التي جكي   

باخخُاحاتهم غىذ اجخار نشاساث جخػلو بماظعت مػُىت وغلى وحه الخدذًذ ًدخاج اإلاعخكُذًً الخاسحُين بلى 

اد م نذسة اإلااظعت في اإلاعخهبل غلى ٍص ًاف، بمػنى آخش مػلىماث حعاغذهم غلى جهٍى ة جذقو ههذي بًجابي 

جذقو ههذي مً اإلامًٌ للماظعت جىصَػه للىقاء بالتزاماتها اإلاالُت غىذ اظخدهانها بما في رلَ جىصَؼ ألاسباح 

 غلى ؤصخاب سؤط اإلااُ دون جهلُص حجم ؤغمالها. 

: جقدًم مػلوماث حساغد غلى جحقيق السبح للمؤسست:
ً
 ثانيا

له بلى جذقو ههذي في اإلاعخهبل ٌػخمذ غلى حؿيراث مً اإلاػشوف ؤن نذسة اإلاا   ظعت غلى جدهُو الشبذ وجدٍى

الانخصادًت الػامت والؼلب غلى مىخجاتها ؤو خذماتها وظشوف الػشض في الخاطش يثيرة منها الظشوف 

واإلاعخهبل، يما جخىنل غلى نذسة ؤلاداسة غلى الخيبا بالكشص اإلاخىنػت في اإلاعخهبل والاظخكادة مً جلَ 

ت للماظعت وما بلى رلَ ا لكشص ونذستها غلى الخؿلب غلى الظشوف ؾير اإلاالئمت، باإلطاقت بلى الالتزاماث الجاٍس

م ؤزش بػع هزه الخؿيراث غلى ؤداء اإلااظعت نذ ًدخاج بلى مػلىماث جخشج  مً الػىامل، ومً اإلاايذ ؤن جهٍى

خُت غلى جدهُو الشبذ غً هؼام الهىائم اإلاالُت، ومؼ رلَ قةن اإلاػلىماث التي جخػلو ب مهذسة اإلااظعت الخاٍس
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م ؤداء اإلااظعت في اإلاعخهبل  ًاف جكُذ اإلاعخكُذًً الخاسحُين الشئِعُين غىذ جهٍى له بلى جذقو جهذي  وجدٍى

 
ً
ويزلَ غىذ اجخار نشاس الاظدثماس ؤو ؤلانشاض يزلَ قةن الهىائم اإلاالُت للماظعت ًجب ؤن جشيض جشييزا

ي جخػلو بشبذ اإلااظعت ومذي اسجباػه باخخُاحاتها مً الخذقهاث الىهذًت، وبالخالي ؤظاظُا غلى اإلاػلىماث الت

 قةن اإلاهمت ألاظاظُت للمداظبت اإلاالُت هي الهُاط الذوسي لشبذ اإلااظعت. 

: جقدًم املػلوماث غن قدزة املؤسست غلى شيادة الخدفق النقدي:
ً
 ثالثا

ًشجبؽ بها مً مػلىماث التي ًخم ؤلاقصاح غنها في الهىائم ًجب ؤن ًٍىن نُاط الىدُجت الصاقُت للذوسة وما   

 بالهذس اإلاعخؼاع
ً
ػخبر بجباع  اإلاالُت مكُذا ادة الخذقو الىهذي، َو م نذسة اإلااظعت لي ٍص للمعخكُذًً مً جهٍى

م الخذقهاث الىهذًت مً بجباع  مبذؤ الاظخدهام يإظاط لهُاط هدُجت الذوسة الصاقُت ؤيثر قائذة مً جهٍى

 مً الذخل، بال ؤهه ألاظاط 
ً
 معخمشا

ً
الىهذي لهزا الؿشض، برا ؤن اإلااظعت في صىستها الىمىرحُت، جمثل جُاسا

ًجب ججضئت هزا الخُاس ألؾشاض بغذاد الهىائم اإلاالُت بلى مذد صمىُت مالئمت، وقظال غً رلَ قةن مػامالث 

ذار والظشوف التي جخإزش بها هدُجت اإلااظعت اإلاػاصشة جادي في مػظم ألاخىاُ بلى غذم جضامً الػملُاث وألاخ

الىهذًت التي جشجبؽ بخلَ الػملُاث  الذوسة الصاقُت خالُ مذة مالُت مػُىت مؼ اإلاهبىطاث واإلاذقىغاث

وألاخذار والظشوف وال ًهخصش اهخمام اإلاعخكُذًً الخاسحُين غلى الػملُاث وألاخذار والظشوف التي ًخإزش 

بها الخذنُو الىهذي في خالُ اإلاذة اإلاالُت قدعب، وبهما ًمخذ اهخمامهم بلى الػملُاث وألاخذار والظشوف 

 ػذ نهاًت جلَ اإلاذة اإلاالُت ؤًظا.التي جازش غلى الخذقو الىهذي ب

 في بغذاد الهىائم اإلاالُت،   
ً
ا ومكُذا  طشوٍس

ً
ومً زم قةن نُاط الذخل غلى ؤظاط مبذؤ الاظخدهام ٌػخبر ؤمشا

ولًٌ جٍىن اإلاػلىماث التي جكصح غنها ؤسصذة الخعاباث بالهىائم اإلاالُت غً هدُجت الذوسة مكُذة ًجب ؤن 

 الذوسة باإلااظعت.جبين مصادس ومٌىىهاث هدُجت 

مؼ الخمُيز بين اإلاصادس اإلاخٌشسة وؾير اإلاخٌشسة وال ًهخصش اهخمام اإلاعخكُذًً غلى مهذاس الذخل الزي خههخه   

اإلااظعت في مذة مالُت مػُىت، وبهما ًمخذ اهخمامهم بلى مػشقت مصادس جلَ الذخُى وؤحضائها وألاخذار التي 

 ألن هزه اإلاػلىما
ً
ً جىنػاتهم غً اإلاعخهبل وغالنخه باإلااض ي وبما ؤدث بلى جدهُهها هظشا ث حعاغذهم في جٍٍى

 ٌعاغذهم في اجخار نشاس الاظدثماس.
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: املػلوماث املخػلقت بموازد املؤسست وانػكاسها غلى اجخاذ القساز: 
ً
                                   زابػا

ٌععى اإلاعخكُذون الخاسحين الشئِعين غادة بلى مهاسهت ؤداء اإلااظعت بؿيرها مً   اإلااظعاث، وججشي هزه    

اإلاهاسهاث في مػظم ألاخُان غلى ؤظاط وعبي لِغ ؤظاط مؼلو بمػنى ؤن الذخل ًيعب غادة بلى صافي 

عخكُذًً ههخمىن باإلاػلىماث اإلاىاسد اإلاخاخت للماظعت نبل بحشاء اإلاهاسهاث وبىاء غلى رلَ قةن هاالء اإلا

اإلاخػلهت باإلاىاسد الانخصادًت للماظعت ومصادس جلَ اإلاىاسد ؤي ألاصُى والخصىم وخهىم ؤصخاب سؤط اإلااُ 

م داخل اإلااظعت ومٍىهاجه  ومً زم قةن هزه اإلاػلىماث جضود اإلاعخكُذًً باألظاط الزي ٌعخخذم  لخهٍى

دخىي الهىائم اإلاالُت غلى مػلىماث غً ؤصُى اإلااظعت خالُ قترة صمىُت مػُىت، وبالخالي ًيبغي ؤن ً

 خصىمها وخهىم ؤصخاب سؤط مالها.و 

يما ًجب ؤن ًٍىن نُاط ؤُو اإلااظعت وخصىمها وخهىم ؤصخاب سؤط مالها واإلاػلىماث التي جدخىي غليها   

م نذسة  الهىائم اإلاالُت، في هزا الشإن مكُذة بهذس ؤلامٍان للمعخكُذًً الخاسحُين الشئِعُين غىذ جهٍى

ًاف، ومً اإلاػخاد ؤن ًىظش اإلاعخكُذون بلى اإلااظعت يخُاس معخمش مً الػملُاث  اإلااظعت جدهُو جذقو ههذي 

ذ مً الىهذ، ومً زم قةن ؤلاقصاح غً  وألاوشؼت حعدثمش قيها الىهىد في ؤصُى ؾير ههذًت للخصُى غلى مٍض

ًجب ؤن ًٍىن مؼابها مؼ رلَ الخصىس  ؤصُى وخصىم اإلااظعت وخهىم ؤصخاب سؤط مالها ونُاط ًل منها

خؼلب رلَ ؤخز ما ًلي في الخعبان:   ٍو

غىذ نُاط ؤصُى اإلااظعت وؤلاقصاح غً اإلاػلىماث اإلاخػلهت بها في الهىائم اإلاالُت ًجب الخمُيز بين  -  

حػخبر  وألاصُى التي حػخبر مصادس ؾير مباششة، وحشمل ألاصُى التي ألاصُى التي حػخبر مصادس مباششة للىهذ

مصادس مباششة للىهىد وألاصُى ألاخشي التي جمثل خهىنا للماظعت في الخصُى غلى مبالـ مدذدة مً الىهذ 

ؤم ألاصُى التي حػخبر مصادس ؾير مباششة للىهذ، قخمثل جُاساث مً الخذماث اإلاخجمػت التي جخىنؼ اإلااظعت 

قهاث الىهذًت في اإلاعخهبل، لزلَ ًجب اظخخذامها في غملُاتهم بدُث حعهم بصىسة مباششة في جدهُو الخذ

بهذس ؤلامٍان ؤن جدخىي الهىائم اإلاالُت غلى مػلىماث غً ألاصُى التي حػخبر مصادس مباششة للىهذ جىضح نذسة 

ادة الخذقو الىهذي، يما ًجب ؤن جدخىي الهىائم اإلاالُت غلى مػلىماث غً ألاصُى التي  جلَ ألاصُى غلى ٍص



  حساباث بوالًت مسخغانم.المكخب محافظ ب دزاست ميدانيت                               الفصل الثالث

~ 70 ~ 
 

ادة الخذقو الىهذي، يما ًجب ؤن جدخىي حػخبر مصادس ؾير مباششة لل ىهذ جىضح نذسة جلَ ألاصُى غلى ٍص

الهىائم اإلاالُت غلى مػلىماث غً ألاصُى التي حػخبر مصادس ؾير مباششة للىهذ جىضح نذسة جلَ ألاصُى غلى 

 جهذًم الخذماث للػملُاث اإلاهبلت للماظعت.

غاث الىهذًت لزلَ وفي مػظم ألاخُان ًجب ؤن خُث ؤن اقتراطاث اإلااظعت حػخبر ؤظبابا مباششة للمذقى   

 العالبت التي جترجب غلى التزاماث اإلااظعت.جدخىي الهىائم اإلاالُت غلى مػلىماث جبرص الخذقهاث الىهذًت 

: جقدًم مػلوماث ملخخري القساز غن الخدفقاث النقدًت:
ً
 خامسا

 بهذسة اإلاعخكُذًً الخاسحُيههخم 
ً
 مباششا

ً
اإلااظعت غلى ظذاد التزاماتها غىذ اظخدهانها ن الشئِعُىن اهخماما

ت وبماوجىصَؼ ألاسباح غلى ؤصخاب سؤط اإلااُ بذون جهلُص لىؼ ًجػلها ؤيثرة نذسة غلى  ام غملُاتها الجاٍس

اجخار نشاس الاظدثماس، مً زم ًجب ؤن جدخىي الهىائم اإلاالُت للماظعت غلى مػلىماث غً الخذقو الىهذي 

م نذسة اإلااظعت غلى الىقاء بالتزاماتها وجىصَؼ ألاسباح غلى  للماظعت وحػخبر اإلاػلىماث الخالُت مكُذة غىذ جهٍى

 ؤصخاب سؤط اإلااُ، ومً زم ًجب ؤن جدخىي غليها الهىائم اإلاالُت.

  ألامىاُ الىاججت ؤو اإلاعخخذمت في وشاػاث اإلااظعت. -1

 ألامىاُ الىاججت مً الانتراض ؤو اإلاعخخذمت في حعذًذ الهشوض.  - 2

 ألامىاُ الىاججت مً الاظدثماساث حذًذة مً نبل ؤصخاب سؤط اإلااُ ؤو اإلاىصغت غلى ؤصخاب سؤط اإلااُ. -3

 الخذقهاث الىهذًت ألاخشي. -4

: النخائج املترجبت غلى الالتزام باإلفصاح:
ً
 سادسا

ؤقظل، مما ٌعاغذ معاغذة معخخذمي الهىائم اإلاالُت غلى دساظت الهىائم اإلاالُت وقهمها وجدلُلها بصىسة  -1

.
ً
 معخخذمي الهىائم اإلاالُت في اجخار نشاساث ؤيثر سشذا

ادة دنت الخيبا باألسباح ودنت جيبااث اإلادللين اإلاالُين في جدلُل ألاوطاع اإلاالُت. -2  ٍص

ً في اجخار نشاساتهم الخاصت بششاء وبُؼ ألاوسام اإلاالُت بما ًيخجه مً مػلىماث التي  -3 معاغذة اإلاعدثمٍش

م صمنها واإلاخاػش اإلاشجبؼت باالظدثماساث حعاغ م الخذقهاث اإلاعخهبلُت اإلاخىنػت وجهٍى ذ غلى جدلُل وجهٍى

ت ؤقظل ومً زم جخصُص ؤقظل اإلاىاسد الانخصادًت  اإلاخخلكت ألامش الزي ًترجب غلُه اجخار نشاساث اظدثماٍس
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ت البذًلت( وهى م و الخخصُص ألامثل للمىاسد غلى الكشص الاظدثماٍس ادة )غً ػٍش ا ٌػٌغ في النهاًت غلى ٍص

 الذخل الهىمي وسقاهُت اإلاجخمؼ يٍل.

ً في الخيبا بالخؿيراث في ألاسباح اإلاعخهبلُت  -4 و معاغذة اإلاعدثمٍش جدهُو يكاءة ظىم ألاوسام اإلاالُت غً ػٍش

م ألاوسام اإلاالُت وهى ألامش الزي ٌعاغذ غلى اظخهشاس ؤظػاس ألاوسام اإلاالُت ؤو  غلى ألانل  خاُ نُامهم بخهٍى

 الخذ مً الخهلباث في ؤظػاسها.

ًاث راث ألاوشؼت اإلاخمازلت. -5   جىقير اإلاػلىماث اإلاداظبُت للمهاسهت بين الهؼاغاث الخاصت بالشش
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 الخالصت:

مما الشَ قُه ؤن ؤسصذة الخعاباث بالهىائم اإلاالُت هي الصىسة اإلاػبرة غً هخائج وشاػاث اإلااظعت خالُ   

قترة صمىُت مػين لزا قُجب ؤن جكي اإلاػلىماث اإلاهذمت في جلَ الهىائم باخخُاحاث ؤصخاب اإلااظعت بالذسحت 

ً واإلاهترطين الخالُين واإلاشجهبين، مما ٌعاغذهم في اجخار نشاساث ؤيثر نذسة في جىمُت نذسة  ألاولى واإلاعدثمٍش

 اإلااظعت وبما ًىػٌغ بًجابُا غلى جىمُت الانخصاد الىػني.

في جهذًم اإلاػلىماث وبظهاسها للمعخكُذًً بما له مً يكاءة وخبرة والتزام الخعاباث دوس يبير لذي مداقظ   

ًاهذ اإلاػلىماث صخُدت وواضخت ًلما  .باإلاػاًير اإلاداظبُت، قٍلما 
ً
 ًاهذ الهشاساث ؤيثر سشذا
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 الدوز الفػاٌ من خالٌ دزاطدنا ملىضىع هظام املػلىماث املحاطبي ودوزه في اجخاذ اللساز، حاولنا إبساش     

اتهم في اجخاذ كسازاث  ن بمخخلف مظخٍى واملهم الري ًلػبه هرا ألاخير في جىفير املػلىماث التي حظاغد املظيًر

ت املؤطظت ، ووحدها أًضا أن غمليت اجخاذ اللساز ال جخىكف بمجسد الىكىف املناطبت للمحافظت غلى اطخمساٍز

حىة وكد أصبح برلً النظام املػلىماث غل كساز زشيد بل بخػد إلى أن ًطبم وججػله ًحلم ألاهداف املس 

 املحاطبيت هى املظئٌى غلى جىفير املػلىماث التي جحخاحها املؤطظت.

 ما   
ً
 أهثر غملا واهدظبذ بفػل ذلً أهميت جفىق هثيرا

ً
واليىم في ظل غاملنا املػاصس أخرث املػلىماث دوزا

إحدار حؿيير حرزي في مجاٌ  واهذ جمثله فيما مض ى، فللد أدي اهدماج جىنىلىحياث الحاطىب إلى

 املػلىماجيت لم ًىن مظبىق من كبل.

وإملام بمخخلفت النلاط كمنا بئطلاط الجاهب النظسي غلى الدزاطت امليداهيت في مىخب محافظ الحظاباث   

 .بمظخؿاهم ومن خاللها جىصلنا إلى أهه ًىحد دوز هبير جلىم به هظام املػلىماث املحاطبي في اجخاذ اللسازاث

ت إلى حملت من النخابج الخاليت أهمها:     وكد جىصلذ الدزاطت النظٍس

هظام املػلىماث املحاطبي املطبم في املنظمت مهم حيث ٌظاغد غلى حظن طير الػمل في مخخلف الىظابف  -

ت. اث إلاداٍز  واملظخٍى

 .السشيدة املػلىماث الالشمت الجخاذ اللسازاثٌػمل هظام املػلىماث املحاطبي غلى إهخاج  -

 .في املحاطبت بجميؼ أهىاغها هظام املػلىماث املحاطبي جخمثل مدخالث -

إن جصميم هظام املػلىماث املحاطبي غلى أطاض ومبادا طليمت ٌظمح له من جىليد مػلىماث ذاث  -

 مصداكيت ومػبرة غن الىضػيت الحليليت واملالبمت الجخاذ اللسازاث في الىكذ املناطب.

 زس غلى فػاليت اجخاذ اللسازاث منها ما هى داخل املنظمت وأخسي من خازحها.هنان غىامل جؤ  -

 ومن خالٌ الدزاطت الخطبيليت هجد أن:  

هظام املػلىماث املحاطبي له أهميت بالؿت في املؤطظت ؾير أهنا لم هجد مصلحت جحمل اطم هظام املػلىماث   

بل ٌػبر ضمني في مخخلف املصالح وإن اطخخدام هظام املػلىماث املحاطبي الظليم ٌظاغد غلى اجخاذ 

                                                     ملػلىماث.اللسازاث ٌػخمد بنظبت غاليت غلى البياهاث واملػلىماث التي ًىفسها هظام ا
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ب مخخري -  ول واطخخدام ألاطاليب الحدًثت فيغلى إجباع املنهج الػلي في جحليل املشا اللساز  الظعي هحى جدٍز

 .زاجخاذ اللسا

 ضىغيت في غمليت املفاضلت بين البدابل املخاحت.ى الخحلي بامل -

اغخماد هظام مػلىماث محاطبي ًلدم مػلىمت محاطبيت أهثر جفصيل حتى ٌظاهم أهثر في الخحدًد الدكيم  -

 للمشاول التي جىاحه إدازة املؤطظت. 

ت - نيت وبػثاث غلميت ملىظفي املدًٍس م جنظيم دوزاث جيٍى الخػٍسف أهثر بنظام املػلىماث املحاطبي، غن طٍس

 املحاطبيت واملاليت.

 زام بدزحت غاليت من الحياد واملىضىغيت أهثر غند إغداد املػلىمت املاليت للمؤطظت. محاولت الالت-

حتى جلػب دوز أطاس ي لها وهى املظاغدة في اجخاذ اللساز في الىكذ البم ص غلى جلدًمها في الىكذ املالحس -

 املناطب.

ن هره الدزاطت بفضل هللا غص وفي ألاخير هأمل ألن جيىن كد حللنا الصىاب في البلىؽ ألاهداف املخىخاة م  

ت ال حظخطيؼ الىصٌى إلى   وحل وإن وان هنان جلصير فهى من أهفظنا والتي ال حػلى أن جيىن إال هفع بشٍس

 دزحت الىماٌ وهللا ولي الخىفيم.

 أفاق الدزاست:

وعلى السغم من هرا البحث لم هحط بكل الجىاهب املخعللت بهرا املىضىع، ولم هحاول إعطاء حلىل    

للمشكل التي جسجبط به، إال أن كيمخه جكمن في كىهه خللت من سلسلت ألاحدار التي جدناول إلاشازة إلى 

أن حشكل هره  أهميت هظم املعلىماث املحاسبيت بما يخدم أهداف املؤسساث الجصائسيت لرا يبلى

السلسلت بأبحار أخسي يمكن أن جبرش أبعاد أخسي الشمت لدسيير املؤسست الجصائسيت واملسجبطت منها بضعف 

 أداء هظم املعلىماث املحاسبيت.

 وفي النهايت هلفذ النظس إلى النلاط الجديسة بالدزاست وهي كالخالي:   

 / أزس الخكنىلىجيا على هظام املعلىماث املحاسبي.1

 دوز جكنىلىجيا املعلىماث والاجصال في اجخاذ اللسازاث./ 2
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 امللخص:

يهدف هرا البحث إلى دزاسة دوز هظام املعلىمات املحاسبية في اثخاذ القسازات، وذلك من خالل الاطالع      

ومساجعة هظام املعلىمات املحاسبية، وبيان طبيعة عالقتها باثخاذ القسازات، وثم اختياز خصائص املعلىمات 

 ة النظام على ضمان مخسجات ذات جىدة.املحاسبية واملتمثلة في: املالئمة  و املىثىقية كأساس لقياس قدز 

   
ً
كما ثم اعتباز قدزة هظام املعلىمات املحاسبية على ضمان ثدفق مستمس للبياهات على كافة املستىيات دليال

 لقدزثه على التأثير املباشس على عملية اثخاذ القساز. 

  :الكلمات املفتاحية

 .سبي، اثخاذ القسازهظم املعلىمات، هظام املعلىمات املحا             

  Résumé : 

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

prise de décision. Afin d’atteindre cette objectif nous avons commencé par la présentation 

conceptuelle des concepts fondamentaux afin de savoir ce que représente la système d’information 

comptable et comprendre les principaux variables permettant d’expliquer son rôle en tant que 

système support de la prise de décision, plusieurs caractéristiques de la l’information comptable 

sont identifiées pour expliquer ce rôle : pertinence et fiabilité. 

  La capacité du système a assurer un flux constant de données afin de mieux répondre aux 

besoins des différent niveaux organisationnels est agrément considérée comme un déterminant 

essentiel de son impact sur le processus décisionnel. 

Mots clés : 

  Système d’information, Système d’information comptable, Pris de décision.  
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