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 هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل.د الحم

 

نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز هذا العمل وفي 

لم يبخل علينا  الذي "براهيمي عمر " األستاذتذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر 

 .البحث هذا إتمام في لنا عونا كانت التي القيمة ونصائحه بتوجيهاته

  

 وال يفوتنا أن نشكر كل موظفي مديرية بريد الجزائر بمستغانم خاصة رئيسة مكتب المحاسبة البريدية

 هذا البحث.على مساعدتهما لنا في انجاز  نايت بشير.ت و السيد عدة بغلول

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

شكـــــــــــر 

 وتقديـــــــــــــر



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 وفقنا النجاز هدا العمل. الذيالحمد هلل و شكر هلل 

 

 : إلى نجاحي ثمرة أهدي

 لرؤيتي تشوقت من إلى الدراسي مشواري طلية ترافقني دعواتها ظلت التي إلى الوجود في ما أغلى

الى  راحتي, لتوفير وسهرة الليالي ألجلنا، الحياة وعناء مشقة تحملت التي إلى .ليومه ايعل أنا ما إلى

 و المحن. وفالظرطريق النجاح أمامي و ساندتني في أصعب  مهدتمن 

 .جنته وأدخلك عملك وحسن عمرك هللا أمي،أطال الغالية إلى

 .وحفظه عمره في هللا الدين،أطال يوم إلى فضله أنسى فلن "أبي" الغالي الحياة،الحبيب في مثلي إلى

 زوجتي العزيزة و عائلتها. إلى

 باتول. نور و و عبد ندير أخي المضحك ،إلى و ابنته أخي عبد الحفيظ و زوجته إلى

 و عماتي و جميع أبنائهم وكل العائلة. يتخالإلى 

معنوياتي. من رفعت بكلمة كانت ولو قريب أو بعيد من المتواضع العمل هذا في ساعدني من كل إلى  

 

 عبد الرحيم.

 
 
 
 
 
 
 

 إهداء

 

 



 :ملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي في 
تكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي، وبين  المؤسسات و الشركات حيث هناك عالقة تربط بين 

 العالم، شهدها التي المعلومات تكنولوجيا في الكبير للتطور التأهيل المحاسبي ونظرا إدارة المعرفة و
 وتقديم المتفاعلة المختلفة األطراف بين والربط بالشركات والمحاسبية اإلدارية النظم على أثرت والتي
 بين الوطيدة وللعالقة معها، بيانا لمعالجة تستخدمها حيث تمنتجا وتصنيع أعمالها، تسيير و  ت خدما
 كيفية في الخارجية المراجعة مهنة على االستخدام هذا انعكس حيث والمحاسبة، المراجعة مهنة

حقق التأهيل المحاسبي من ت التي والمصداقية الثقة بتأكيد المعلومات تكنولوجيا من القصوى االستفادة
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيق إدارة المعرفة اللخ

 الكلمات المفتاحية: 
  .المعلومات، إدارة المعرفة، التأهيل المحاسبي تكنولوجيا

 

 

 
Résumé: 
Cette étude visait à identifier la relation entre la technologie de 
l'information et la qualification comptable au sein des institutions et de 
la nature des entreprises où il existe une relation entre la technologie 
de l'information et la qualification comptable, et entre la gestion des 
connaissances et la qualification comptable et à cause du grand 
développement de l'information que le monde a vu la technologie, qui a 
affecté les systèmes administratifs et comptables entreprises 
L'interconnexion entre les différentes parties interactives, la prestation 
de services et la conduite de leurs affaires, la fabrication des produits 
utilisés pour y faire face et la forte relation entre la profession de 
vérificateur et de comptable. Fibrillaire maximum d'avantages pour 
confirmer la confiance et la crédibilité qui permettent d'atteindre la 
qualification comptable par l'utilisation des technologies de l'information 
et de l'application de la gestion des connaissances. 
Mots clés: 
Technologie de l'information, gestion des connaissances, qualification 
comptable . 
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 تمهيد:

مه من ما تقدواالجتماعية في الدولة وذلك لتلعب المحاسبة دوراً هاماً في التنمية االقتصادية 

 ستخدمينت للممعلومات تستخدم ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وتقييم األداء سواء كان

 الداخليين أو للخارجيين.

 خدمينوبصفة عامة تعد المحاسبة من أهم نظم المعلومات، وهو نظام يهدف إلى إمداد المست 

 .ألداءالي تستخدم إلغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وتقييم بمعلومات ذات طابع ما
ية إن وجود نظام محاسبي قادر على توفير معلومات عن المشروع يساهم بفاعلية في التنم

ان ي دورفاالقتصادية وتوزيع الموارد بصورة مثلى. وتعتبرمهنة المحاسبة والتدقيق عنصر رئيس 

 ماريةخرجات النظام المحاسبي من أهم مدخالت القرارات االستثعملية االقتصاد حيث تعتبر م

ة، حاسبيمباعتبارها عاكسة للوضع المالي للمشروع بكل شفافية ووضوح ومبنية على أسس ومعايير 

يجب أن وسبي. وهذا يتطلب أن يكون هناك تكامل بين كل من مهنة المحاسبة والتدقيق والتعليم المحا

يم هما تقدحد منعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة والتدقيق حتى يستطيع كل وايكون هناك تنسيق بين الت

ة واضح المهمة المطلوبة منه بالشكل المناسب. ويجب أن يكون لنظام التعليم المحاسبي أهداف

هنة ومخرجات تعليمية محددة تلبي احتياجات سوق  العمل من  المتخصصين في مجال ممارسة م
 متطلبات العصر الحالي.المحاسبة والتدقيق وفق 

ن معدد  والشك أن مسؤولية إعداد محاسبين مؤهلين بالمهارات المهنية المطلوبة تقع على عاتق

 واكبةالجهات، ومن أبرز هذه الجهات مؤسسات التعليم العالي وذلك من خالل صياغة وتبني وم

ية لمهنوالمهارات ا سياسات وأساليب تعليمية حديثة تركز على إكساب الطالب الجامعي القدرات

التحاد ارزها الالزمة وتنمي لديه التفكير التحليلي واالبتكاري والتي دعت المنظمات المهنية وأب

 الدولي للمحاسبين إلى ضرورة التحرك في اتجاهها.

سبة ة المحاس مهنأن األسلوب التقليدي المتبع حاليا ال يؤهل الطالب الجامعي بالقدر المطلوب ليمار 

فهوم  ة وهو معليميكما أن هذا األسلوب ال يأخذ في اعتباره مفهوم شاع حديثا في األوساط الت باقتدار،

رها خالل "، بمعنى أن المهارات التي يتم تطويTransferable Skills"المهارات القابلة للنقل 

جودة  يه فإنلف. وعالمراحل التعليمية المختلفة، يمكن أن تفيد مكتسبها عند انتقاله إلى مرحلة التوظي

 التعليم المحاسبي تلعب الدور الهام في تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق.

 

 

 

 

 

 اإلطار النظري للمحاسبة :المبحث األول

 تعريف المحاسبة :المطلب األول
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 1تعريف المحاسبة:
 ملياتهي مجموعة من المبادئ واألسس والنظريات والمفاهيم المحاسبية التي تحكم تسجيل الع

ن ملمنشأة مال االمالية بطريقة منظمة وتبويبها وتلخيصها في شكل قوائم مالية بهدف تحديد نتيجة أع

يع يد جمربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة وتحديد المركز المالي في هذه الفترة وحتى يستف

 األطراف في اتخاذ القرارات االقتصادية المختلفة.

 

 المحاسبة الماليةأهداف و وظائف  :المطلب الثاني

 :Objectives of Financial Accountingأهداف المحاسبة المالية : -1
في  ،حقيقها هو الغاية اللي يرغب في ت فالهدف: والوظائف،يجب في البداية التفرقة بين األهداف 

وء ضوفي  .هي مجموعة األعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية الوظيفة:حين أن 

 يمكن القول أن للمحاسبة المالية األهداف والوظائف التالية: ذلك

 

 األهداف المستخلصة من التعريف السابق ذكره:

 تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة. -1

 تحديد المركز المالي في هذه الفترة. -2

 تسعى المحاسبة المالية إلى تحقيق العديد من األهداف والتي من أهمها  
 ادمة.ت القتوفير البيانات والمعلومات الالزمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة أو الفترا -1

لى عافظة توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلحكام الرقابة على أعمال المنشأة والمح -2

 عب واإلختالس.ممتلكاتها من الضياط والتال

ى يمكن أة حتاإلحتفاظ بسجالت كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المنش -3

 الرجوع إليها عند الحاجة.

 

 Functions of Financial Accounting وظائف المحاسبة : -2

 الوظائف المستخلصة من التعريف:
 معالجتهاومام بها المالية ( التي ينبغي اإلهتتحديد األحداث االقتصادية )العمليات : التحديد  -1

ل : بيع ية مثوتجهيزها ) تحديد العمليات إذا كانت مالية أو غير مالية ( )العمليات المال

 .( : قرار تعيين موظف الغير ماليةالعمليات ,دفع األجور –تقديم الخدمات -السلع

 القياس : -2

التي  لعمليات( )ا بعد تحديد العمليات المالية يجب قياسها بوحدة النقد )تحديد قيمتها بالريال 
 ال يمكن قياسها بوحدة النقد يتم تجاهلها ألنها عمليات غير مالية .

 التسجيل : -3

سليمة لمية الق العبعد قياس العمليات المالية يتم تإثباتها في الدفاتر المحاسبية باتباع الطر 

 لك بشكل توثيق تاريخي مستمر .وذ

 التوصيل: -4

                                                             
 .،"تدقيق الحسابات في ضوء المعايير المحاسبية". الطبعة الثالثة، عمان، شركة مطابع األرز(2012الذنيبات، علي عبد القادر )11
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وصيل تنبغي لكي تتم الستفادة من العمليات المالية التي تم تحديدها وقياسها وتسجيلها ي 
م يقوم لية , ثالما نتائجها إلى المستفيدين عن طريق إعداد التقارير المالية التي أهمها القوائم

 .ارات ليسترشدوا بها في اتخاذ القر المحاسب بتحليل وتفسير هذه القوائم للمستفيدين

 

 .خصائص المعلومات المحاسبية و فروع المحاسبة:الثالث المطلب

 .الرئيسية خصائص المعلومات المحاسبية:

 أي ذات صلة بالقرار المراد اتخاذه وتحدد بثالث عناصر : المالئمة -

 . بأن تكون حديثة وفي الوقت المناسب ويمكن أن تكون تقديريةالوقتية :  -

لنتائج  مستقبلبمعنى أنها تمكن متخذ القرار من تحسين توقعات الالقدرة التنبؤية للمعلومات :  -

  .األحداث

 2تساعد متخذ القرار من مراجعة وتصحيح  التوقعات السابقة .المساعدة في التقييم والتصحيح : -

 بمعنى امكانية االعتماد عليها ولها ثالث عناصر:المصداقية :  -

 التحيز الحياد وعدم -

 األمانة في العرض  -

 القابلية للتحقق. -

 

 .الفرعية :خصائص المعلومات المحاسبية

 القابلية للمقارنة  :

لطرق انفس  امكانية اجراء مقارنة لنفس المنشأة بين فترات زمنية مختلفة ) تتأثر بمدى اتباع

ع مبية المحاس المحاسبية ( أو مع منشآت أخرى في نفس النشاط , حيث تزداد قيمة المعلومات

 .اجراء المقارنات
 في إتباع نفس السياسات و القواعد المحاسبية من فترة ألخرى. : الثبات

 

 

 فروع المحاسبة: 

 :المحاسبة المالية -

لمنشأة شاط اياس نتيجة نقوهي الفرع الذي يهتم بتحليل وتسجيل العمليات المالية وتلخيصها بهدف 

أة ة للمنشلماليا المحاسبيةخالل فترة زمنية معينة . فقائمة الدخل وقائمة المركز المالي هي نتاج 

 .ية (ويتركز اهتمامها على تقديم المعلومات الملية لألطراف الخارجية )المحاسبة الخارج

 محاسبة التكاليف واإلدارية : -

أو لتحديد تكلفة الوحدة , ثم تطور إلى  اإلنتاجلتحديد تكلفة بدأ هذا الفرع بمحاسبة التكاليف 

التكاليف حيث أن االستخدام اإلداري للمعلومات المحاسبية  بمحاسبةالمحاسبة اإلدارية الرتباطها 

بدأ باستخدام تكاليف المنتجات في اتخاذ القرارات اإلدارية وتطور ليشمل جميع المعلومات 
                                                             

 في ضوء المعايير المحاسبية". الطبعة الثالثة، عمان، شركة مطابع األرز. ،"تدقيق الحسابات(2012الذنيبات، علي عبد القادر )2
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رة إلي التخطيط والرقابة وقياس األداء , وهذا ما يسمى بالمحاسبة المحاسبية التي تخدم اإلدا

 اإلدارية التي هي امتداد لمحاسبة التكاليف . 

 Governmental Accounting  الحكومية:المحاسبة  -

 للتأكد كوميةوهي الفرع الذي يهدف لتوفير المعلومات المحاسبية الخاصة بالوحدات واإلدارات الح

 ومية.المصروفات الحك والرقابة على األموال العامة للدولة سواء  اإليرادات أمن تحقيق 

 Auditingالمراجعة:  -

ت. الوق تعد المراجعة أحد الوظائف وثيقة الصلة بوظائف المحاسبة، والمستقلة عنها في نفس 

مدى  عن يدوتهدف المراجعة إلى التحقق من دقة المعلومات  المحاسبية بغرض إبداء رأي فني محا

 نشأة.ك المعدالة القوائم المالية لمنشأة معنية في إطهار المركز المالي ونتيجة األعمال لتل

اردة مات الولمعلوا)المحاسب يعد القوائم المالية والمراجع يراجعها ( إلضفاء الثقة والمصداقية في  

 بتلك القوائم 

 

 محاسبة الزكاة والضريبة : -

 .ريبة وتعني بتجميع ومعالجة المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للزكاة و الض

 المحاسبة الدولية -

 العمالتوانين وتعني بتسجيل العمليات بعمالت مختلفة وإعداد القوائم المالية في ظل اختالف القو

 .المتداولة )منشات متعددة الجنسيات(

 المحاسبة االجتماعية: -

 .س التكاليف و المزايا االجتماعية وبيان أثرها على الوحدة االقتصاديةتعني بقيا 

 

  :المحاسبة البيئية -
 .و تعني بقياس التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة تلوث المياه أو الهواء

 :الرقابة الداخلية ونظم المعلومات المحاسبية -
 .ترونيةل االلكللوحدة ويستعان بالوسائتصميم المجموعة المستندية والدفترية والتقارير المالية  

 

 3الفروض و المبادئ المحاسبية المتعارف عليها :المطلب الرابع

 :الفروض و المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

 Generally Accepted Accounting Principlesمبادئ المحاسبة المتعارف عليها: 

(GAAP): 

تعتمد المحاسبة المالية على كثير من المفاهيم و المبادئ التي نشأت وتطورت على مدى التطور  

التاريخي للمحاسبة. وكثيًرا ما يطلق عليها إسم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو المقبولة قبوالً 

                                                             
 3 ,األزهر اإلقتصادية " ندوة, جامعة و اإلسالمية األخالقية الحليم )2000(, "القيم عبد عمر, محمد
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وهي توضح الطريقة أو  Generally Accepted Accounting Principlesعاًما 
اءات التي يتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس سجالت وقوائم اإلجر

 المنشآت التي تظهر بها مثل هذه البنود. 

 ومن أهم هذه المبادئ ما يلي:

 ) استقالل الوحدة المحاسبية ( Accounting Entityفرض الوحدة المحاسبية:   -1 -

 منشآتأة على أنها وحدة منفصلة عن مالكيها وعن المن وجهة نظر المحاسبة، تعامل كل منش 

كل ن الشاألخرى ولها شخصيتها المعنوية المستقلة إستقالالً تاًما عن مالكها بصرف النظر ع

أة شنمولذلك فلكل  القانوني لها. ويمثل هذا المبدأ محور االهتمام الذي يدور حوله النظام المحاسبي.

مات لمعلولاسبي من تحديد، وقياس، وتسجيل، وإحتفاظ وتبليغ سجالتها المحاسبية، ونظامها المح
ي تثبت ف ه واللالمحاسبية. فالمعامالت المالية الخاصة بالمالك ليست جزًءا من المنشأة المملوكة 

رأس المال  ال :) مثالسجالت المحاسبية الخاصة بتلك المنشأة إال إذا كانت ذات تأثير مباشر عليها.

 .ك السعودي األمريكي(والمسحوبات () البن

 Monetary Unitفرض الوحدة النقدية:  -2 -

تلك  ال بد من إستخدام صيغة مفهومة لمستخدمي المعلومات المحاسبية عند تسجيل أو تبليغ

ي أن ي يعنالمعلومات، وهذا بالضرورة أدى إلى مفهوم الوحدة النقدية أو القياس النقدي، والذ

( )الدخل ت فيهاالموارد )األصول( والتعهدات )اإللتزامات( والتغيراالمحاسبة المالية تقوم بقياس 

ياس حدة قوفي شكل وحدات نقدية )لاير سعودي، دوالر أمريكي...الخ( بإعتبار أن النقود تعتبر 

 نمطية مالئمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفة.

 

 

 Going Concernفرض االستمرارية:  -3 -

لزمن اة من ن المنشأة وجدت لتستمر وأن المنشأة مستمرة في عملياتها لفتريقصد باالستمرارية أ

ك لى ذلعتكفى إلنجاز تعهداتها الموجودة، في ظل غياب دليل موضوعي على عكس ذلك. وترتيبًا 

امات اللتزيتم تقييم األصول على أساس التكلفة التاريخية ويتم تجاهل قيم التصفية لألصول وا
م الخصووفضالً عن أن التمييز بين األصول الثابتة واألصول المتداولة  وآثارها على الدخل،

 قصيرة األجل والخصوم طويلة األجل هو نتيجة لتطبيق مبدأ استمرارية المنشأة.

 : Accounting Periodفرض الفترة المحاسبية:  - 4 -

يستلزم االنتظار حتى يتم لكي يتم قياس نتيجة نشاط المنشأة )الوحدة المحاسبية( بدقة تامة فإن األمر 

تصفية أعمال هذه المنشأة، وهو األمر الذي يعد غير منطقي أو عملي نظًرا للحاجة الملحة 

لمستخدمي المعلومات المحاسبية لمعرفة نتيجة أعمال المنشأة أوال بأول حتى يستطيعوا التصرف 

اة المنشأة إلى فترات في ظل رؤية واضحة واتخاذ قرارات اقتصادية سليمة. لذلك يتم تقسيم حي

دورية غالبًا ما تكون )سنة مالية( وفي نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة أعمال المنشأة من خالل 
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مقابلة مصروفات الفترة بإيرادات نفس الفترة، كما يتم إعداد قائمة المركز المالي في نهاية تلك 

 الفترة.

 4:المبادئ -

 : CostHistoricalمبدأ التكلفة التاريخية:   -1 -

فة( التي )التكل فعليةيعني مبدأ التكلفة التاريخية أن المعاملة المالية تثبت على أساس كمية النقود ال

حاسبية اتر المالدف إستخدمت في التبادل لتلك المعاملة. بعد إثبات تلك المعاملة فإن التكلفة تفيد في

يمة ق( في فيما عدا اإلستخداموتظل على ما هي عليه دون النظر إلى أي تغيير ال حق قد يحدث )

ذه ت بهتلك المعاملة. فمثال شراء قطعة أرض تسجل بالقيمة التي إشتريت بها وتظل في السجال

إتباع بتمسك القيمة بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث لقيمة األرض فيما بعد. وال شك أن ال
 . وهناكوضوعةمم وإستنادها إلى أسس مبدأ التكلفة التاريخية يرجع إلى سهولة التحقق من تلك القي

خية التاري تكلفةإتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية على أهمية وضرورة إستخدام مبدأ ال

 س عناصرلقيا في تسجيل المعامالت المالية في الدفاتر وبالتالي إستخدام القيم التاريخية كأساس

 القوائم المالية.

 

 

 : Matchingمبدأ المقابلة:  -2 -

ة لمحاسبيافترة نتيجة لتقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية فإن األمر يتطلب لتحديد صافي دخل ال

 ظر عنأن يحمل إيراد الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا اإليراد بغض الن

دئ لمبامن ا واقعة تسديد هذا المصروف. وهذا ما يعرف بمبدأ مقابلة اإليراد بالمصروف، وهو

تائج نحديد المحاسبية الهامة والتي تعتمد عليها كثير من اإلجراءات المحاسبية التي ترتبط بت

 األعمال في نهاية الفترة.

 : Revenue Recognition مبدأ التحقق )االعتراف باإليراد(: -3 -

ويتم تحديد  عالً،فتحققه يعني هذا المبدأ أن المنشأة ال تعترف باإليراد وتسجله في دفاترها إال بعد 

مة، يم الخدو تقدنقطة تحقق اإليرادات عند حدوث واقعة البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة أ

 د.إليرااحيث أنه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق 

 : Accrualأساس االستحقاق:  -

بار ي اإلعتؤخذ فتصافي الدخل الخاص بالفترة ، فإن اإليرادات التي  يعني هذا المبدأ أنه عند قياس 

 تؤخذ هي تلك اإليرادات التي تخص الفترة سواء حصلت أو لم تحصل، كما أن المصروفات التي

تم أن ت في اإلعتبار هي تلك المصروفات التي تخص الفترة سواء سددت أو لم تسدد. وهذا يعني

 لخارجة.اة أو ية بصرف النظر عن إقترانها بالتدفقات النقدية الداخلالمحاسبة عن العمليات المال

 أساس النقدي : -
                                                             

 جامعةاألزهر, ندوة" القيماألخالقيةاإلسالميةواإلقتصاد(, "2000) محمدعبدالحليم, عمر4
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بار ي االعتؤخذ فيعني هذا المبدأ أنه عند قياس صافي الدخل الخاص بالفترة ، فإن اإليرادات التي ت

 .هي تلك اإليرادات التي حصلت فعال والمدفوعات التي دفعت فعال 

 : Disclosureاإلفصاح:  - 4 -

م إخفاء ث ال يت، بحيويعني هذا المبدأ أنه عند إعداد القوائم المالية يجب أن يكون هناك عالنية تامة 

معين.  قرار أي معلومات أو بيانات قد تضر بالمستفيدين من هذه القوائم، أو قد تساهم في إتخاذ

ن جميع ام عح التويجب على المحاسب أن يلتزم جانب الحياد عند إعداد هذه القوائم وذلك باإلفصا

 المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم.

 : Consistencyالثبات )التجانس(:  -

ير ن ال يغأيجب  يعني هذا المبدأ أنه عند قيام المنشأة بإتباع إجراء أو أسلوب محاسبي معين فإنه 

تفسير  ة علىقوائم الماليمن فترة ألخرى. ويعد مبدأ الثبات مبدأ هاًما ألنه يساعد مستخدمي ال

تج إذا ذي ينالتغيرات في المركز المالي والتغيرات في قائمة الدخل. ويمكن تصور مدى الغموض ال

ي فن تؤثر أكنها تجاهلت المنشأة مبدأ الثبات وغيرت األساليب المحاسبية كل فترة. فإن أي منشأة يم

أن  يالحظوساليب المحسبية المتعبة. صافي الربح من سنة ألخرى زيادة ونقصا بمجرد تغييير األ

مكن للمنشأة ة، بل يلمتعبمبدأ الثبات ال يعني أن المنشأة ال يمكنها مطلقًا أن تغير أساليبها المحاسبية ا
ة ثر فائدات أكأن تغير األسلوب المتبع والتحول إلى أسلوب جديد إذا كان هذا األسلوب يوفر معلوم

تغيير ذا الهوب الجاري إستخدامه. ولكن يجب اإلفصاح عن مثل بالنسبة للمستخدمين مقارنة باألسل

ك عبد ذل لثباتواآلثار الناتجة عنه في القوائم المالية حتى ال يتم تضليل المستخدمين كما يجب ا

 على األسلوب الجديد.

 : Conservatismمبدأ التحفظ )الحيطة والحذر(  -5 -

 دائل فيمثل بتوتحدي الدخل، تكون هناك عدة قيم  في الكثير من المواقف المتعلقة بتقييم األصول 

خل يمة الدقيادة مجال التقييم. وفي هذه الحالة فإن المحاسبة يختار البديل الذي يترتب عليه عدم ز

ة ا لقاعدطبيقً وبالتالي عدم زيادة قيم عناصر األصول بقائمة المركز المالي. وهذا المفهوم يعد ت

ين .) تكواألرباح المتوقعة في اإلعتبار إال عند تحققها فعالالحيطة والحذر بمعنى عدم أخذ 

 مخصصات (.
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 5سبل تطويرهو واقع التعليم المحاسبي :الثانيالمبحث 

 

 األول: واقع التعليم المحاسبي طلبالم
 

ات مؤسس إن مسؤولية إعداد محاسبين مؤهلين بالمهارات المهنية تقع على عاتق عدة جهات، تأتي

ى بنية علم المالتعليم العالي في مقدمتها وذلك من خالل وضعها وتبنيها ومواكبتها ألساليب التعلي

لتي مهنية واالات الكفاءة في اإلعداد المهني، أي تلك التي تركز على إكساب المتعلم القدرات والمهار

حيث  اهها،دعت المنظمات المهنية وأبرزها االتحاد الدولي للمحاسبين إلى ضرورة التحرك في اتج

ن أر، كما اقتدابأن األسلوب التقليدي المتبع حاليا ال يؤهل الطالب بالقدر المطلوب ليمارس المهنة 

مهارات "ال  ليمية وهو مفهومهذا األسلوب ال يأخذ في اعتباره مفهوم شاع حديثا في األوساط التع
لمراحل "، بمعنى أن المهارات التي يتم تطويرها خالل اTransferable Skillsالقابلة للنقل 

، وبالتالي Employmentالتعليمية المختلفة، يمكن أن تفيد مكتسبها عند انتقاله إلى مرحلة التوظيف 

رامج ي البففإن هذا المفهوم يمكن من معرفة المهارات المطلوبة في العمل، ثم العمل على دمجها 

اله ند انتقوظف عالتعليمية، إضافة إلى أن هذه المهارات المطورة بعد ذلك عمليا يمكن أن ينقلها الم

ارات ة والمهلمعرفوالذي يمنح ا بين بيئات العمل المختلفة.والجدير ذكره أن التعليم المحاسبي المهني

أي انه مبني  General Educationوالقيم واألخالق المهنية هو تعليم مبني أساسا على التعليم العام 

لتعليم ارحلة معلى المعارف غير المهنية والتي يتم تلقيها سواء في مراحل التعليم السابقة أم في 

ة والقانونية خ والسلوك اإلنساني والعلوم السياسيالتاري :المهني نفسها، ومن أمثلة هذه المعارف
ع بتوس والرياضيات واللغة والفنون واآلداب وغيرها, حيث انه بإمكان هذه المعارف إذا درست

فقد  حاسبية،والم تشجيع التعلم مدى الحياة، وإعطاء القاعدة التي تبنى على أساسها الدراسات المهنية

 تتكون هذه القاعدة من:

  هات فهم وجواألفكار واألحداث عبر التاريخ، وفهم ثقافات عالم اليوم المختلفة، فهم تدفق

 النظر الدولية.

  المعرفة األساسية بالسلوك اإلنسانيHuman behavior. 

ياسية ى السامتالك سعة في أفق التفكير تجاه األفكار والقضايا واالقتصاديات المتباينة، والقو
 واالجتماعية في العالم.

                                                             
5Al-Akra, M, Ali, M and Marashdeh, O (2009) Development of Accounting Regulation in Jordan.The 

International Journal of Accounting.Vol; 44 pp 163-186.  
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 في االستفسار عن البيانات الكمية وتقويمها. الخبرة 

 النتقاديالقدرة على إجراء التحقيقات االستشارية، وتتبع التفكير المنطقي، وفهم التفكير ا. 

 .تذوق الفن واألدب وتقدير العلم 

 إدراك القيم الشخصية واالجتماعية والوعي بعمليتي االستفسار وإصدار الحكم المهني. 

  األحكام المهنية.الخبرة في إصدار 

 

اسبي، مل المحة للعوبالتالي فإن التعليم العام هو أساس تعلم واكتساب معظم المهارات المهنية المطلوب

إدارة ونظيم كالمهارات الذهنية والفنية، ومهارات التعامل مع اآلخرين واالتصال بهم، ومهارات ت

   األعمال وغيرها.

 

 مهارات مهنيةتعليـــم عام + معرفة مهنية = 

 

 : سبل تطوير التعليم المحاسبي المهني:الثانيالمطلب 

ن خالل متكون سإذا سلمنا بإلتزامنا بمعايير االتحاد الدولي للمحاسبين، فإن مداخل التطوير 
ي سنة فاحدة تبني برنامج التعليم المحاسبي الذي تنظمه ستة معايير تعليمية دولية، صدرت دفعة و

 م، وهي: 2003

IES1 متطلبات الدخول في برنامج تعليم المحاسبة المهنية 

Entry Requirements to A Program Of   Professional Accounting Education 

IES2 محتوى برامج تعليم المحاسبة المهنية 

Content Of Professional Accounting Education Program 

IES3   المهارات المهنيةProfessional Skills 

IES4   القيم واألخالق والسلوك المهنيProfessional Values, Ethics, and Attitude 
IES5   متطلبات الخبرة العمليةPractical Experience Requirements 

IES6 تقويم الكفاءة والقدرات المهنيةCompetence Capabilities andAssessment of  

Professional  

 

لبيئة ل في استكون بمثابة اإلطار العام الذي سنضع فيه متطلبات سوق العمإن المعايير السابقة 

 المحلية، وعليه فإن التطوير سيكون في محاور العملية التعليمية التدريبية اآلتية:

 

 .( مناهج التعليم المحاسبي المهني1)
 .( أساليب التدريس2)

 .( الخبرة العملية أو فترة التدريب العملي3)
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 6:مناهج التعليم المحاسبي المهني :لثالثا المطلب

 

كما سبق القول فإن اإلعداد المهني يستوجب تلقى كم مناسب من المعرفة المهنية والمعرفة  

و ألعام اغير المهنية، ولقد سبق التعرض لمواضيع المعرفة غير المهنية أو ما يسمى بالتعليم 

 IES2ني الثا المواضيع غير المحاسبية ، أما المعرفة المهنية فقد أوجب المعيار التعليمي المهني

 المحتويات اآلتية:

 

 Accounting, Finance and related:المحاسببة والماليبة والمعرفبة المرتبطبة بهمبا 1/1

knowledge 

مهبباراتهم القاعدددة النظريددة واألسدداس الجددوهري الفنددي الددذي قددد يمكددن الطددالب مددن تنميددة 

حدث سدار والب؛ فهما وتطبيقدا للمفهدوم وتحلديال وتقويمدا لده، و القددرة علدى االستفالمعرفية واإلدراكية

 الكتشدداف مواضددع المعلومددات الالزمددة والحصددول عليهددا وتنظيمهددا، والتفكيددر المنطقددي التحليلددي

قددرة علدى ؛ من خدالل المهاراتهم الفنية والوظيفيةواالنتقادي للتعرف على المشاكل وحلها، وتنمية 

 بة التقارير، ونمذجة القرار وتحليل المخاطرة وغيرها من المهارات الفنية.القياس وكتا

 
 Organizational and business knowledge:المعرفة التنظيمية والتجارية 1/2

ة المكتسدب إن التعليم التنظيمي والتجاري يمكن المحاسبين من تطبيق كافة المهارات المهنيدة  

رتهم يدر أن المقددرة علدى الفهدم تختلدف بحسدب قددرات األفدراد وخبدخالل الدراسة في بيئة العمدل، غ

 ومدى مشاركتهم ومساهمتهم في إدارة التنظيم واألعمال.  

القدرار  اى أن هذا التعليم يلبي متطلبات تطدوير المهدارات المعرفيدة واإلدراكيدة مثدل نمذجدة 

وصددناعته، وتحليددل المخدداطرة، ودعددم قدددرة التعددرف علددى المشدداكل الشددائكة وحلهددا، وأيضددا يلبددي 

 سدتراتيجيمتطلبات إكتساب المهارات التنظيمية وإدارة األعمال ابتدداء مدن القددرة علدى التخطديط اال

حتداج كية قدد تإدارة األفراد والموارد وحتى القيادة، إال أن تلبيتده لمتطلبدات تطدوير المهدارات السدلوو
لحدديث اإلى دعم قاعدة من نوع آخر وهى الطريقة التي يتبعها المعلمدون فدي التددريس والتدي سديأتي 

 عنها الحقا.

 

 :ITالمعرفة بتقنية المعلومات واختصاصاتها  1/3

Information Technology knowledge and competences. 

وأدواتها وتوظيفها في حل مشاكل األعمال المعرفة بتكنولوجيا المعلومات واختصاصاتها 
والمحاسبة، وإظهار الفهم لعمل هذه األنظمة، والقدرة على التحقق من صحتها ودقتها، وباكتساب 

إدارة هذه األنظمة، أو تقويمها أو هذه القدرات فإن الطالب مطالب على أن يكون ضمن فريق عمل 

تصميمها أو كلها جميعا. وهذا مما ينمي المهارات المعرفية واإلدراكية لديه ذهنيا وفنيا، حيث يتمكن 

من تطبيق المعرفة الفنية والتنظيمية في حل المسائل الطويلة والمعقدة، واستنباط الحلول والتوصل 

عملية إيجاد اإلجابة أكثر من تعلمها، وهذا يكسبه مهارة التعلم إليها بالتجربة، وبالتالي يتعلم الطالب 

إن محتوى معرفة تكنولوجيا المعلومات قد يلقن بطرق متنوعة، عن طريق تلقي دورات مدى الحياة ف

                                                             
6Ali, M. J., & Ahmed, K. (2007).The legal and institutional framework for corporate financial reporting practices 

in South Asia.Research in Accounting Regulation, 19, 175−205. 
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منفصلة عن محتويات المعرفة األخرى، أو بإدخال مواضيعه في محتوى المعرفة التنظيمية وإدارة 

 محتوى المعرفة المحاسبية والمعارف المرتبطة بها.األعمال، أو بإدخاله في 

 

 7مهنة المحاسبة ني:  آداب وسلوكياتالمبحث الثا

 المبادئ األساسية آلداب وسلوكيات مهنة المحاسبة:المطلب األول :

 ـي:ــــالـي التتتلخــص المبــادئ األســاسيـــة آلداب و سلوكيـــات مـهنـــة المحـــاسبة فــــ

  :االمانة .1

مينا إن األمانة عنصر هام ومبدأ هام في أي عمل كان فمن الواجب أن يكون المحاسب أ

يـزة ـذه المب بهـومسـتقيما في أداء عمله مميــزا عــن غيــره، فـال بـد أن يتحــلى المحــاس

 وأن تكون مبادئه الثابتة والراسخة فاألمانة أساس العمل.

 

  :الموضوعية واالستقالل .2

بهــن  تحــلىيالموضـوعية واالسـتقالل أسـاس الحيـاد والعـدل فالبـد مـن المحــاسب أن إن 

جمـع روي ووأن يكـون غير متسرع في إصدار القرارات أو األحكام إال بعد التــأكد والتــ

ــإن فلذلــك وــها األدلة واإلثباتـات الكافيـة وبعيــد عـن مـــزاج وأهـــواء اإلدارة وسلطتـ

 لشــركةارة امــدقق الحســابات ويجـب أن يكــون مســتقال كل البعد عـن أهــواء وآراء إد

ي ويعط وبعيدا تماما الخارجي له دور كبير فيجب أن يكون مستقال فهـو الذي يتخذ حكمه

كون رايه كمراجـع بشـكل مسـتقل وموضـوعي ودون تحيـز أو عـدم اسـتقالل ويجب أن ي

 .دقق دون أي لبس كانرأيه شامال  لما 
 

  :الكفاءة المهنية والعناية الواجبة .3

يق ف بتـدقا كلـإنه من الواجب على المحاســب أن يقـوم بمسـتوى معـين وكفـاءة معينـة إذا مـ

رات سب قدحسـابات ان لـم يجـد شركة ما وعادة يقاس هذا المستـوى والمجهــود المبذول ح

ب على ذا يجإق في االعتذار بعدم القيام بتلك المهمــة الشـخص المتوسـط وان لم يجد المدق

  .المحاسب االلتـزام بمبـدأ الكفـاءة المهنيـة  والعناية الواجبة

كفـاءة ذه اليجب على المحاسب أن يؤدي عمله بكفاءة مهنية عالية فإن لم يجــد في نفسـه هـ
ـاءة الكفــ نقسـملـك المهمـة، وتإلنجـاز مهمـة مـا فعليـه أن يعتـذر للعميـل عـن القيـام بت

  :المهنيـــة للمحـــاسب إلـى مرحلتين مستقلتين

  .أ. اكتساب الكفاءة المهنية

 ب. المحافظة على الكفاءة المهنية.

  :السلوك المهني .4

وك ـإن سـلوكه فإن كـان المحاسـب متصـفا بمـا سبـــق ذكـــره فــإن ذلـك ينعكــس علــى سـل

ى ب علــوصـفاته إن كانـت طيبـة فـذلك يـؤدي إلـى اإلسـاءة المهنيـة فيجــالمحاسـب 

وى ع مستالمحــاسب أن يتصـف بتلـك الصفات الحسنة والسلوك الحميدة والتي تعمل على رف
 .مهنة المحاسبة

                                                             
 .القاهرة, جامعةاألزهر, ندوة" القيماألخالقيةاإلسالميةواإلقتصاد(, "2000) محمدعبدالحليم, عمر7
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 :المعايير الفنية .5
ة بالعمــل بمهنــ طــةبيجــب علــى المحاســب أن يلتــزم للمعـــايير الفنيـــة والمهنيـــة المرت

ـزم يلتـــ ـه أنالمهنـــي وفقـــا المحاســبة والتــي تصــدرها الهيئــة أو يجــــب عليـــ

نهـــا ال أالمــا ــل طالجمعيــة المهنيــة للمحـــاسبين وأيضـــا بتعليمــات العميــل أو رب العم

  .ــة واالستقاللتتعــــارض مـــع متطلبــــات األمــــانة والموضوعيـ

  :الثقة .6

 ون علـىن يكـأيجــب علــى المحــاسب المهــني الـذي يـزاول مهنــة المحاسـبة و التـدقيق 

ات قـدر عـال مـن الثقة وعلى قدر المسؤولية وأن يلتزم فريق عمله في إطار سلوكي

 .وأخالقيات المهنة

  :السرية .7

و رب ميل ألتي يحصلون عليها عن أعمال العأن يلتزم المحاسبون باحترام سرية المعلومات ا

 .العمـل أثناء قيامهم بعملهم المهني

 

 :المطلب الثاني : المبادئ األخالقية األساسية السابقة في الحياة العملية

 

 .الموضوعية واإلستقالل  -1
  .الكفـاءة المهنية   -2

  .حل التعارضات المرتبطة مع المزاولة العامة للمهنة   -3

 .المحافظة على السرية   -4

 .النشاطات التي ال تتفق مع المزاولة العامة للمهنة   -5

 .الدعاية واإلعالن والحصول على عمالء   -6

  .األتعاب والعموالت   -7

  .إدارة وحفظ أموال العميل   -8

  : العالقة مع الزمالء وتتضمن   -  9
  .قبول مهنة جيدة-

 .الحلول محل محاسب آخر-

  .القيام بمهام ضريبية   -10

 األنشطة التي تتعدى حدود الدولة.   - 11

 

 

 

 الخاتمة:

إن وجود نظام محاسبي قادر على توفير معلومات عن المشروع يساهم بفاعلية في التنمية 

االقتصادية وتوزيع الموارد بصورة مثلى. وتعتبرمهنة المحاسبة والتدقيق عنصر رئيس في دوران 
حيث تعتبر مخرجات النظام المحاسبي من أهم مدخالت القرارات االستثمارية عملية االقتصاد 

باعتبارها عاكسة للوضع المالي للمشروع بكل شفافية ووضوح ومبنية على أسس ومعايير محاسبية، 
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وهذا يتطلب أن يكون هناك تكامل بين كل من مهنة المحاسبة والتدقيق والتعليم المحاسبي. ويجب أن 
سيق بين التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة والتدقيق حتى يستطيع كل واحد منهما تقديم يكون هناك تن

المهمة المطلوبة منه بالشكل المناسب. ويجب أن يكون لنظام التعليم المحاسبي أهداف واضحة 

ومخرجات تعليمية محددة تلبي احتياجات سوق  العمل من  المتخصصين في مجال ممارسة مهنة 

 لتدقيق وفق متطلبات العصر الحالي.المحاسبة وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور الفكر األخالقي
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 ."تطور الفكر األخالقي( 01الشكل )"

 

 

 

 

 

 

 العملية الحياة في األساسية األخالقية المبادئ

 المرحلة السادسة
 المبادئ

 المستوى فوق العادي األخالقية

 )مرحلة النضج والتفكير العقالني(

 العقد االجتماعي المرحلة الخامسة

 المستوى العادي النظام والقانون المرحلة الرابعة

 )مرحلة الرشد(

 التفاعلي المرحلة الثالثة

 المستوى االبتدائي االنتهازية المرحلة الثانية
 )مرحلة الطفولة(

 الطاعة والعقاب المرحلة األولى
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 (02الشكل )

 السلوك الفردي

 القيم األسرية

 نفسية الشخص
 القوانين

 التعليم
 تأثير الجماعة

 الخبرة الشخصية

 الثقافة العامة

 سياسة التوظيف

تطبيقات العملية في مجال العملال  

 الثقافة الدينية
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 :الفصل الثاني 

إدارة المعرفة و 

 تكنولوجياالمعلومات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكنولوجيا المعلومات.دارة المعرفة و إالفصل الثاني :

 :الثاني الفصلتمهيد
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في محيط اقتصادي واجتماعي يعرف تحوالت عميقة، وجدت المنظمات نفسها تواجه تحديات 

منها إيجاد سبل جديدة تمكنها من استيعاب هذه كبرى وطرق مختلفة في التسيير، تستدعي 

المستجدات، ورفع التحديات خاصة مع انتشار العولمة االقتصادية، التي جعلتها مطالبة بتقديم 

 الخبرة واإلبداع واالبتكار لتحقيق الجودة والنوعية.  المعرفة و  الجديد واألفضل، عن طريق

مات كان له األثر البالغ في المؤسسة، سواء من جهة إن االعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلو

بهدف  لمواجهتها اإلستراتيجية الخيارات من مجموعة بتقديم أخرىالشكل والهيكل، أو من جهة  

قدرة المشاريع على  يحسن تطبيق تكنولوجيا المعلوماتوالمنظمات،  أداء تحسين واستمرار

 إستراتيجياتها  وعملياتها اإلدارية و التسويقية فعالية.االبتكار و يزيد عملياتها التشغيلية كفاءة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعرفة إدارةالمبحث األول:

  8Knowledge Managementالمعرفة  إدارةتعريف  : األولالمطلب 

ن إدارة المعرفة تزود الطعام للمواضيع الحساسة للتكيف التنظيمي ، والبقاء ، والمقدرة واألهلية إ

مواجهة التغير البيئي المتزايد ، وهي تتضمن بشكل أساسي العمليات التنظيمية التي تبحث ، في 

عن التعاون والمشاركة ، من اجل توحيد البيانات والمعلومات وطاقة معالجة تكنولوجية 

                                                           
اتيجيات والعمليات،  - 8  26،   ص  ) 2005؛ األردن : مؤسسة الوراق للنشر والتوزي    ع،  1ط (نجم عبود نجم، إدارة المعرفة : المفاهيم واالستر
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المعلومات ، والطاقة االبداعية واالبتكارية لإلنسان ، والتي تعتبر ضرورية لألنشطة االدارية 

 ة ، كاتخاذ القرارات وحل المشكالت والتعلم والتخطيط االستراتيجي .المختلف

ويمكن تعريف ادارة المعرفة على أنها " عملية ايجاد وتكوين وتأكيد تفهم المعلومات الضرورية 

 الداء العمل " وهذا العمل يمكن ان يكون كما يلي:

 معالجة المواد الخطرة في المستودعات . .1

 تأدية العمل .  .2

 القيود الدفترية حسب ما يستجد على المعايير المحاسبية الدولية .إنشاء  .3

 وهناك أربعة طرق تستطيع المنشات فيها إنشاء المعرفة وهي:

 . الحل المنظم للمشاكل .1

 التجارب . .4

 الخبرة السابقة . .5

 التعلم من االخرين ومشاركتهم المعرفة . .6

ارة المعرفة عبارة عن مصطلح يرتبط ويمكن ايضا ان تعرف ادارة المعرفة بما يلي: " ان اد

 بالعمليات او المراحل من اجل ايجاد ، ونشر ، واختبار ، واستخدام المعرفة الغراض مفيدة ". 

 Implicit)بالمعرفة الضمنيةوتقسم المعرفة إلي قسمين أساسين األول ، ويعرف 

Knowledge)  وهي تلك المعرفة المختزنة في عقول األفراد والتي تتصف بالمهارات

 والقدرات الشخصية التي ال يمكن نقلها أو تحويلها لآلخرين بسهولة والتي يصعب الرقابة عليها . 

وهي بشكل عام ذلك (Explicit Knowledge)بالمعرفة الظاهريةأما القسم الثاني ، فيعرف 

ً في النوع المخزن في أرشيف ال ً في قاعدة البيانات ، ويدويا منظمة ، ومنها المخزن إلكترونيا

الكتيبات التي تتضمن السياسات واإلجراءات والمستندات وهي تلك المعرفة التي يمكن لألفراد 

 خالل الندوات واللقاءات وغيرها .داخل المنظمة الوصول إليها واستخدامها والمشاركة فيها من 

ة المعرفة أشياء مختلفة حسب الطبيعة المختلفة لمنظمات االعمال  فإدارة كما يمكن أن تعني إدار

المعرفة كما نعرف هي ليست أمراً تقنياً أو مجموعة من المناهج وإنما في الحقيقة هي ممارسة أو 

نظام يشتمل على األشخاص والعمليات والتكنولوجيا ، والبدء بتطبيق إدارة المعرفة يمكن أن 

 ية والكفاءة للمنظمة ككل .يحسن من اإلنتاج

كما تعرف المعرفة أيضا بأنها معالجة معلومات وتصورات ذهنية من األفراد، وتم التركيز      

في هذا التعريف على العالقة المتبادلة بين المعلومات والمعرفة والفعل، فالمعرفة هي معلومات 

 يقا لها.مفهومة قادرة على دعم الفعل ، فيما يكون الفعل و العمل تطب

بالمعرفة القدرة على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة محددة أو  )Drucker(وقصد      

 إيجاد شيء محدد و هذه القدرة ال تكون إال عند البشر ذوي العقول و المهارات الفكرية.
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 عمليات إدارة المعرفة .( 03شكل )                                                                 

 

 9.المعرفة إدارةتطور : الثانيالمطلب 

بات المعرفة كانت موجودة منذ عدة عقود من الزمن ، فقد مارسها أمناء المكت إدارةيمكن القول ان 
 اب والمؤلفين وغيرهم .والمدرسين والفالسفة  والكت  

وال تعتبر إدارة المعرفة مفهوماً جديدا فبدون أي شكل )نموذج( إلدارة المعرفة ال تستطيع اغلب 
الشركات أن تعمل بشكل مربح  والحقيقة تتمثل في أن الشركات تتكون من أشخاص يستخدمون 
 المعلومات وهي اكثر النماذج األولية إلدارة المعرفة )أو سوء إدارة المعرفة حسب وضع الحالة(

وان المعرفة المتحصلة والمحافظ عليها من قبل أي منظمة هي واحدة من اكثر أصولها الهامة   ,
كما أن الكيفية التي تحصل بموجبها المنظمات على المعرفة واستخدامها تزود االساس أو القاعدة 

يد إلدارة المعرفة  وفي الوقت الحاضر حيث نعيش في بيئة عصر المعلومات واالستخدام المتزا
للحواسيب وشبكات االنترنت ، نحتاج الى مجهود مدروس ومنتظم لكيفية التعامل مع العمليات 

 المالية ، خاصة في محيط منظمات االعمال المعقدة والمتزايدة حجماً وكماً .

ً لالهمية الحساسة لهذه التكنولوجيات في ادارة المعرفة ، فان مصطلح " تكنولوجيا   واعترافا

يستخدم بشكل كبير للتعبير عن تكنولوجيا  Knowledge Technologiesالمعرفة "  

 المعلومات المستخدمة لدعم ادارة المعرفة .
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 10.مبادئ إدارة المعرفة: الثالثالمطلب 

 

أن تفهم المعرفة هو الخطوة األولى إلدارتها بشكل فعال وهناك خصائص أو صفات للمعرفة ،  

 وأدوات وأساليب  من اجل إجراء افضل لتطوير وتنمية المعرفة في المنظمة .

أنه قال:  Winston Churchillوكما ذكر عن رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرتشل 

 The empires of the future “ل هي إمبراطوريات العقل "  " ان إمبراطوريات المستقب

are the empires of the mind ”   فالمعرفة قابلة للتالشي وذلك ألن مستودع خبرة ،

الحياة محدود بسبب التطور الهائل والسريع في التكنولوجيا والخدمات المتنامية والمستمرة في 

الن األفراد والشركات يجب أن تعمل على  التجديد ،  السوق  وال يستطيع أحد أن يختزن المعرفة

 وإعادة التزّود والتوسع بشكل مستمر إليجاد المزيد من المعرفة .

 وهذا األمر يتطلب تحديث جذري وجوهري لمعادلة المعرفة القديمة وهي: المعرفة = السلطة.

ع  فاالنتشار الواسع لذا يجب المشاركة والمساهمة في المعرفة حتى تتضاعف وتنتشر بشكل واس

ر من الطبيعة التنافسية ، والممارسة العملية من اجل بيان غي   (Benchmarking)للمرجعية 

كيفية شمول مفهوم مشاركة المعرفة ، فمن المهم تفّهم الكيفية التي تشكل فيها المعرفة  والكيفية 

 ء للمعرفة نذكر منها ما يلي:التي يتعلم فيها األفراد استخدامها بحكمة  ومع ذلك هناك عدة مبادى

 

 إن إدارة المعرفة مكلفة ، لتعدد المصادر التي تكونها .  -1

تتطلب إدارة المعرفة الفعالة حلول ناتجة عن تفاعل مشترك من قبل األفراد   واستخدام   -2

 التكنولوجيا .

 تتطلب إدارة المعرفة مديرين مدركين وواعين للمعرفة .  -3
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تستفيد إدارة المعرفة بدرجة اكبر من المعلومات المأخوذة من األسواق اكثر مما قد   -4

 تكتسبه من التدرج الوظيفي داخل المنظمة .

 تعنى إدارة المعرفة تحسين عمليات العمل .  -5

يعتبر الوصول إلي المعرفة بداية الطريق فقط ، حيث ان إدارة المعرفة مستمرة ومتنامية   -6

. 

 . knowledge is powerة قوة تعتبر المعرف  -7

وال يمكن عزلها بدقة بشكل تعتبر المعرفة مفهوماً عائماً ، بسبب أنها مرتبطة بكل شيء ،  -8

 افرادي

 ان المعرفة تنظم نفسها بنفسها تلقائيا ً. -9

 ان المعرفة تسعى لالستمرارية ، فالمعرفة تريد أن تكون وتدوم كاستمرارية الحياة. -10

من خالل اللغة ، فاللغة وسيلة لوصف الخبرة وال يمكننا بدونها ان المعرفة تنتقل   -11

إيصال ما نعرفه ، ويعني انتشار واتساع المعرفة التنظيمية انه يجب علينا تطوير اللغات التي 

 نستخدمها لوصف خبرة أعمالنا التي نقوم بتأديتها. 

ظم القابلة للتكيف تؤدي إن اتصاف المعرفة بالمرونة يعتبر أمراً مفضالً ، حيث أن الن  -12

إلى االتقان . ويصبح معدل النماء للنظم غير الالمركزية بدرجة أعلى ، وهذا يعني أننا يمكن 

أن نهدر الموارد والطاقة عندما نحاول أن نراقب أو نسيطر على المعرفة بشكل محكم أو 

 ضيق .

ً ، حيث أن ال يوجد حل واحد لألمور المعرفية ، فالمعرفة تتغير بشكل مست  -13 مر دائما

األسلوب األفضل إلدارتها في الوقت الحاضر ، هو ذلك األسلوب الذي يترك األمور تسير 

 بينما تبقى الخيارات قائمة .

أن المعرفة ال تنمو إلى ما ال نهاية ، ففي آخر األمر تضيع بعض المعرفة أو تفنى،   -14

واالهمال فيه ، واستمرارية استخدام الطرق  تماماً كما تفنى األشياء في الطبيعة ، فعدم التعلم

القديمة للتفكير يؤديان الى تراجع مجموعة المعرفة الكاملة التي تساهم في القدرة على إنماء 

 وتطور المعرفة .

ان مسؤولية تطور المعرفة ال تقع على أحد بشكل افرادي ، فالمعرفة عملية اجتماعية ،   -15

 حمل المسؤولية للمعرفة التجميعية )الجماعية( .وتعني انه ال يستطيع أي شخص ت

ً تنظم نفسها   -16 ال يستطيع أحد فرض األحكام والقواعد والنظم ، فإذا كانت المعرفة حقا

بنفسها ذاتيا ً، فإن الطريقة األكثر اهمية لتقدمها هي إزالة الحواجز التي تقف أمام التنظيم 

 وف تهتم بنفسها .الذاتي . وفي بيئة مساندة ، فإن المعرفة س

ال توجد كرة فضية سحرية للمعرفة ، أي ليس هناك نقطة نفوذ أو ممارسة افضل لتقدم   -17

المعرفة ، حيث أنها يجب أن تدعم وتساند عند مستويات متعددة ، وبالعديد من الطرق 

 المختلفة .
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مسألة المعرفة  رف بها المعرفة تحدد الطريق التي تدار بهاحيث أنأن الكيفية التي تع    -18

يمكن أن تمثل نفسها بالعديد من الطرق ، فعلى سبيل المثال ، إن االهتمام حول ملكية المعرفة 

 يقود المتالك معرفة مبوبة والتي تحميها براءة االختراع وحقوق التأليف .

 وان االهتمام بالنسبة للمشاركة في المعرفة يؤكد على تدفق الوثائق وعمليات االتصال  ، وان

التركيز على أهلية المعرفة يقود إلى البحث عن الطرق الفعالة إليجاد وتكييف وتطبيق 

 المعرفة .

 

 

 

 

 11.المعرفة للمنظمة إدارةميزات  :الرابعالمطلب 

 المعرفة بالنسبة للمنظمة يمكن تلخيصها باالتي : إدارةان قيمة نظم 

 

واسترجاع المعرفة الواضحة انها تسهل عملية تجميع وتسجيل وتنظيم وفلترة وتحليل  -1

والمحددة ونشرها  وتتكون هذه المعرفة من جميع الوثائق والسجالت المحاسبية ، والبيانات 

كما يجب ان تكون هذه المعلومات متوافرة بشكل واسع وسهل  ,المخزنة في ذاكرة الحاسوب

منظمة االعمال وتعتبر نظم ادارة المعرفة ذات قيمة ل ,بالنسبة الدارة المنظمة بشكل سلس 

 للدرجة التي تكون فيها قادرة على عمل ذلك .

 

انها تسهل عملية تجميع وتسجيل وتنظيم وفلترة وتحليل واسترجاع ونشر المعرفة الضمنية او  -2

المفهومة ضمنيا وتتكون هذه المعرفة من اجراءات غير رسمية او ممارسات ومهارات غير 

اساسية ، النها تعطي صورة عن كفاءة وأهلية وهذه الكيفية للمعرفة ضرورية و ,مكتوبة 

حيث ان لنظم ادارة المعرفة قيمة لمنظمة االعمال الى درجة تمكنها من  ,وجدارة الموظفين 

تصنيف وتجميع افضل الممارسات وتخزينها وتوزيعها على جميع اجزاء المنظمة كلما دعت 

 ن .الحاجة الى ذلك . وتجعل المنظمة اقل عرضة لدوران الموظفي

 

مكنها ايضاً ، تأدية وظيفة استراتيجية واضحة ، حيث يشعر الكثيرين بأنه في بيئة االعمال  -3

المتغيرة بشكل سريع ، هناك ميزة استراتيجية واحدة فقط التي يطول بقاؤها ، وهذه 

االستراتيجية تساعد في بناء منظمة تكون يقظة وقادرة بنجاح على التغلب على أية صعوبات 

التغير ، ومهما كانت الصعوبات فسرعة التكيف هذه ، يمكن ان تكون متمشية فقط ناتجة عن 

مع نظام تكييف مثل نظام ادارة المعرفة ، والتي ينتج عنها حلقات تعليمية تعدل بشكل 

 أوتوماتيكي قاعدة معرفة المنظمة في كل وقت يتم فيه استخدامها . 
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 12.المبحث الثاني: تكنولوجيا المعلومات 

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات ::األولالمطلب 

والتي هي مشتقة من الكلمة  TECHNOLOGYتكنولوجيا المعلومات هي تعريف لكلمة 

ً أو مهارات أما الجزء الثاني من الكلمة  TECHNEاليونانية  والتي تعني LOGYوتعني فنيا

ً أو دراسة ويترجم البعض كلمة تكنولوجيا إلى العربية ) تقنية ( بينما يراها البعض أنها  علما

ثقافة" تظهر تكنولوجيا المعلومات في كل أوجه حياتنا فمنذ بداية اليوم قد تكون المعلومات في 

حية أو هاتف يخبر نبأ أو شكل أذان الفجر أو نشرة األخبار في المذياع أو التلفاز أو الجريدة الصبا

ما يتضمنه حديث العائلة على المائدة اإلفطار , كذلك محتويات األوراق في العمل أو الحاسوب أو 

جهاز الفاكس فالواقع إننا منغمسون حتى أننا نتلقى ونرسل ونتعامل ونخزن وننظم ونفكر 

لراحة اإلنسان واستمرارية بالمعلومات وهي الوسائل التي تستخدم لإلنتاج المستلزمات الضرورية 

تكنولوجيا المعلومات وجوده ,التزال تكنولوجيا المعلومات مستمرة في النمو والتعقد والتطور 

يعكس مزيج من التقنيات الثالث ، الحوسبة الرقمية، وتخزين البيانات و القدرة على نقل 

مكن التغير السريع في اإلشارات الرقمية من خالل شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية  وقد 

أشباه الموصالت والتكنولوجيا، و تخزين المعلومات و الشبكات ، جنبا إلى جنب مع التقدم في 

مجال البرمجيات ، وتطبيق جديدة ، وخفض التكاليف ونشرها على نطاق واسع لتكنولوجيا 

ع في تكنولوجيا المعلومات تطبيق مجموعة من توسيع يجعلها أكثر فائدة و مزيد من الوقود التوس

 .المعلومات

 

 : خصائص التكنولوجيا : المطلب الثاني 

 التكنولوجيا علم مستقل له أصوله وأهدافه ونظرياته .  -1

 التكنولوجيا علم تطبيقي يسعى لتطبيق المعرفة .  -2

 التكنولوجيا عملية تمس حياة الناس .  -3

 التكنولوجيا عملية تشتمل مدخالت وعمليات ومخرجات .  -4

 التكنولوجيا عملية شاملة لجميع العمليات الخاصة بالتصميم والتطوير واإلدارة .  -5

 التكنولوجيا عملية ديناميكية أي أنها حالة من التفاعل النشط المستمر بين المكونات .   -6

 نظومات ومخرجاتها نظم كاملة أي أنها نظام من نظام . التكنولوجيا عملية نظامية تعتني بالم -7
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 التكنولوجيا هادفة تهدف للوصول إلى حل المشكالت .  -8

 التكنولوجيا متطورة ذاتيًا تستمر دائًما في عمليات المراجعة والتعديل والتحسين .  -9

 :  و يمكن تحديد المكونات الثالثة للتكنولوجيا

: وتشمل جميع العناصر والمكونات الالزمة لتطوير المنتج من : أفراد ،  Inputsالمدخالت  -

نظريات وبحوث ، أهداف ، آالت ، مواد وخامات ، أموال ، تنظيمات إدارية ، أساليب عمل ، 

 تسهيالت . 

: وهى الطريقة المنهجية المنظمة التي تعالج بها المدخالت لتشكيل  Processesالعمليات  -

 المنتج . 

: وهى المنتج النهائي في شكل نظام كامل وجاهز لالستخدام كحلول  Outputsالمخرجات  -

 .للمشكالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 .المحاسبية مكونات النظام(  04الشكل )                                                  

 

 

معالجة العمليات ) الدورة 

 المحاسبية(
ACCOUNTING CYCLE 

مقومات المحاسبة كنظام 

 للمعلومات

 المخرجات
OUTPUT 

 

 المدخالت
INPUT 

 تحليل العمليات المالية. -1

 التسجيل بدفتر اليومية. -2

 التبويب. -3

 الترصيد )التلخيص(. -4

 اعداد ميزان المراجعة. -5

 .المحاسب -1

 .العمليات المالية -2

المجموعة  -3 -3

المستخدمة و 

 .الدفترية
 

الحسابات  -1

 الختامية.

الميزانية القوائم  -2

 المالية.
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 13: أشكال حصول المؤسسة على التكنولوجيا.الثالثالمطلب 

 

حتى تبقى المؤسسة دائما في صورتها اإليجابية وللمحافظة على سمعتها في السوق وتفاديا لعدم 

واإلبداعات االستمرارية . فإن المؤسسة تتخذ سياسة فعالة لحيازة التكنولوجيات الجديدة 

التكنولوجية التي تضمن إستمراريتها وبقائها وأشكال الحصول على التكنولوجيا تصنف بداللة 

 بعدين.

 أحدهما يتمثل في اإلدماج التام لألنشطة التي تهدف لحيازة التكنولوجيا الالزمة ذاتيا.-

ن هناك إمكانيات أو عليها حيازة التكنولوجيا من مصادر خارجية عن المؤسسة وفي كلتا الحالتي-

 متنوعة للحصول على التكنولوجيا منها:

 

 اإلدماج الداخلي لوظيفة البحث والتطوير: -1

 كوسيلة للحصول على التكنولوجية وكمصدر لترقية اإلبداع التكنولوجي وتحقيق منتجات جديدة.

 

 عقود التعاون: -2

التكنولوجيات التي يجب إستعمالها في نظرا للتكاليف الباهظة للبحث والتطوير ونظرا لتعدد 

المنتجات وطرائق اإلنتاج الصناعي ، كل هذه الظروف دفعت المؤسسات للتعاون فيما بينها 

إليجاد أشكال جديدة للتكنولوجيات ، ويتم ذلك بعقد اتفاق تعاون يقضي إقتسام التكاليف واألخطار 

 ذه العقودنتائج ه والعمل على البحث المشترك لتطوير التكنولوجيات . ومن

يسّرع من إمكانات تبنّي وتقبل وإستيعاب التكنولوجيات الجديدة ويجعل تحقيقها وتطبيقها   -1

 عملياً أكثر سهولة مما لو كانت الجهود المبذولة في هذا الصدد فردية .

 يؤدي إلى تركيز الجهود المتعلقة بالبحث والتطوير، وتوجيهها لتحقيق أعلى الفوائد .  -2

 عمم قواعد فهم التكنولوجيا وانتشار الخبرة .يوسع وي  -3

يؤدي إلى تعزيز شامل للجدارة والكفاية العلمية والتكنولوجية ، ويشجع التعاون في الحقول   -4

 األخرى ذات العالقة بها .

 

 

 

 

 شراء التراخيص: -3

إلقتحام يعتبر شراء أو إستعمال التراخيص الطريق المباشر واألسرع للحصول على التكنولوجية 

أسواق جديدة وتوسيع قائمة المنتجات وهذه طريقة أقل خطورة وأقل تكلفة . ويكون ذلك مفضال 

 لدى المؤسسات التي ال تتوفر على موارد مالية كافية إلدماج وظيفة البحث والتطوير داخليا .
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 14شراء مؤسسات أخرى: -4

اء مؤسسات أخرى ، وتعتبر هذه تلجأ المؤسسات أيضا من أجل الحصول على التكنولوجيا إلى شر

 الطريقة أيضا سريعة لكسب الوقت والكتساب التكنولوجيا .

 

 إعتماد البحث والتطوير الخارجي:  -5

قد تفضل المؤسسة الحصول على التكنولوجيا بتكليف مؤسسات خاصة أو عمومية للبحث 

مكاتب االستشارات والتطوير، كأن تكلف مكاتب دراسات ، مراكز بحث عمومية أو خاصة ، 

 التقنية والجامعات لتبني مشاريع بحث تكنولوجي يخص المؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.اقتصاديةآثار التكنولوجيا وتسييرها في المؤسسة :الرابع المطلب 

يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين االعتبار ما يسمى باالستثمار التكنولوجي وهذا وقفا لإلجراءات 

 التالية:

 

 االستثمار التكنولوجي:توزيع  -أ

يجب اإلشارة والتركيز على أن العائد أو المردود المتأتي من أي استثمار تكنولوجي يتبع نفس  

ميل تطور التكنولوجيا المعنية، ويتبع هذا العائد قانون الغلة المتناقصة، حيث تكون مرحلة 

بة االنطالق ذات تكاليف جد مرتفعة، ألن هذه التكنولوجيا حديثة الوالدة، ومازالت محال للتجر

وتحتاج إلى تكاليف إلدخالها إلى الميادين العلمية وإظهارها في السوق، ثم تأتي مرحلة النمو، 
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وفيها تكون التكاليف أقل ارتفاعا حيث عادة تقتصر على تكاليف الدعاية واإلعالن للتعريف أكثر 

خول مرحلة بالتكنولوجيا، هنا يعرف العائد نموا قويا، فالتكنولوجيا قد وضعت محل التطبيق وبد

النضج، يعرف العائد تناقصا، فالمنافسة تشتد وحظوظ المؤسسة تتناقص في المحافظة على أكبر 

حصة في السوق وبذلك تعرف األرباح تراجعا وتدخل المؤسسة في هذه المرحلة مرحلة التخلي 

 عن هذه التكنولوجيا، ويطرح إذن مشكل إعادة االستثمار في تكنولوجيا جديدة.

 

 تجديد التكنولوجي :متابعة ال -ب

إن أي تهاون في الحساب الدقيق للوقت الذي تبدأ فيه التكنولوجيا بالتراجع، وعدم اإلنطالق مبكرا 

في البحث عن تكنولوجيا جديدة، قد يتسبب في تأخير دخول التكنولوجيا البديلة للمؤسسة إلى 

التكنولوجي للتكنولوجيا  السوق ويعد السبب الرئيسي لذلك هو أن المؤسسة تستمر في االستثمار

القديمة وال تتحضر جيدا لإلنطالق في استثمار تكنولوجي جديد في الوقت المناسب ويكون لهذا 

اإلنقطاع بين ظهور التكنولوجيا الجديدة وتراجع القديمة، أثر مزدوج على المؤسسة فقد يؤدي هذا 

للظهور بالتكنولوجيا المنافسة  إلى أن المنافسين يستغلون الفرصة ويستفيدون من الفارق الزمني

البديلة، وغياب المؤسسة على السوق لفترة يكون ثاني آثاره وهذا له تأثير سلبي على الصورة 

 اإليجابية لها في السوق الذي تنشط فيه والشكلين يضمان ما سبق.

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: أنظمة المعلومات.

 16: تعريف نظم المعلومات األولالمطلب 

من ظاهرة المعلومات التي يتسم لها العصر الحديث و الحاجة الملحة للـحصول عـلى  انطالقا

المعلومات سواء للـفـرد أو المؤسسة و في إطار مدخل الـنظام الـمستخدم في  إدارة المنشآت 

 بنظم المعلومات " . المعاصرة ، ارتبطت هذه الـنظم بالـمعلومات و كـونـت ما أتفق عليه حديث"

 اختلفت تعاريف نظم المعلومات و نذكر منها ما يلي :تعددت و

تـسـمح  )وسائل ، برمجيات أو أفراد  (نظم المعلومات هي عبارة عن " مجموعة من العناصر 

بحـيازة ، مـعـالجة ، تخزين    و إرسال المعلومات " و يمكن تعريفه أيضا : " من جهة هو 

معلومات المفيدة و تساعد في وظائف التسيير ، مجموعة من اإلجراءات و الوثائق التي تعطي ال

ومن جهة ثانية الوسائل المادية و البشرية الضرورية لمعالجة ، تخزين وتحويل المعلومات بهدف 

استغاللها الـجيد و الصحيح " من خالل التعريف األول نالحظ أن نـظام المعلومات عبارة عن كل 
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رسـلون المعلومـات من خالل مـختلف اآلالت الـكاتبة األشـخاص الـذين يستقبلون ، يستعملون و ي

و الـناسخة و الـحاسبـة ، تعمل على تـسـجيل و تـخـزين و تـرتيـب و إرسـال المعلومات 

 لألطراف المعنية .

أما التعريف الثاني فـهو تـعريف يخص نظم المعـلومات الـمتعلـقة بالمؤسسات من خالل ما 

تعطيـه هذه النظم من معلوماتى مفيدة للتسيير ، تعمل الموارد البشرية و الوسائل المادية على 

 الحصول عليها و معالجتها و تخزينها و تحويلها إلى معلومات صالحة و ذات كفاءة عالية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.مـكـانـة ودور نـظـم الـمعـلومات في الـمـؤسـسة :الثانيالمطلب 

إن ظهور أول نظام للمعلومات في الـمؤسسة كـان في الـقرن الـخامس عشر بابتكار النظام     

المحاسبي الذي بقي لسنوات عديدة النظام الرسمي الـوحيد للمـعلومات ، ثـم تـطور هـذا الـنظام 

ي ليشمل مجاالت أخرى في اإلدارة مع ظهور و اسـتخدام النماذج الرياضية و بحوث العمليات ف

 اتخاذ القرارات .

و تـجـدر بنا اإلشـارة إلى أن نظام المعلومات في الـمؤسسة يظهر بين نظام القـيادة و الـتنفيذ : 

النظام التنفيذي يقوم بتحويل المدخالت إلى مخرجات بغرض تحقيق األهداف المسطرة ، 

ما دور نظام أا ينجز من طرف النظام التنفيذي ،ويقوم نظام القيادة بمراقبة و تعديل م

 .القيادة و التنفيذ    المعلومات فيتمثل في التنسيق بين النظامين :

 :  كما يعمل نظام المعلومات على تحقيق األهداف التالية

ف : إذ أنه بمثابة ذاكرة للمؤسسة بما يعالجه من معلومات تسمح بتكوين وصالمراقبة  -1

األخطاء التي قد تقع ، أي أن نظام المعلومات  تاريخي ألحوالها ، يسهل اكتشاف

 كي تكون المراقبة فـعـالة . )fiabilité)ينبغي أن يحقق الثقة 

ائق التنسيق و االتصال بين مختلف المصالح عن طريق تبادل المعلومات و الوث  -2

 المرافقة لمختلف الـتـدفـقات.
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أساس أو قاعدة لتحليل مساعدة المسيرين في عملية اتخاذ القرار عن طريق إيجاد   -3

 اإلشارات التحذيرية األولية التي تبرز داخليا و خارجيا .

 

هدف نظام المعلومات إذن هو توفير المعلومات الضرورية لكل مـستويات التسيير عن حالتها 

الحالية و السابقة ، و الـتـنـبؤ عن طـريق تجميع هذه المعلومات ، حـفـظها ، تحلـيلها ووضعها 

 يقة تـساعد على اإلجابة على أسئلة استراتيجية ، تـسييـرية و تـنـفـيذيـة مهمة . معا بـطر

 

 

 

 

 

 

 18.: مبادىء والعوامل المأثر على تـطـور نـظـم الـمعـلومات الثالثالمطلب 

 :مـبـادئ نـظم الـمعـلومـات الـجـديـدة -1

إن العصر الذي نشهده اآلن هو عصر المعلومات و بالتالي فإنه مما الشك فيه أن تكون    

 المعلومات أساس كل قرار ، لذلك البد من أن تتوفر في نظم المعلومات الحديثة المبادئ التالية : 

 ينبغي أن يصمم النظام و أن يدار بالطريقة التي تضمن أعلى كفاءة في تقديم الـخـدمـة: 11-

 للمستفيدين.الخدمات 

ينبغي أن يعمل النظام على تقـديـم المعلومات لطالبها حين يحتاجها و ليس  الـتـوقـيـت: 1-2-

 عـلـيها.عندما يستطيع النظام أن يحصل 

تتطلب سهولة تداول المعلومات بين أجزاء النظام ذاته و بين غيره من النظم ،  الـتـوحـيد : -31

 الـقـياسي في معالجة المعلومات .د يضرورة اتباع طرق التوح

و هـو أسـاس الـمحافـظة عـلى استمرار كفاءة النظام في مواجهة التغيرات  الـتطـويـر:-1. 4

  المعلومات.المتعددة لتحسين طرق المعالجة وزيادة سرعة توصيل 

 

 الـمعـلومات:العـوامل التي أثـرت على تـطـور نـظـم  -2

كانت نظم المعلومات في الخمسينات عبارة عن نظم لتشغيل البيانات ، أما في السبعينات     

ظهرت نظم تـخدم المستويات اإلدارية ، ثم ظهرت نظم أخرى تخدم المستويات التي تحدد 

استراتيجيات المنظمة في الثمانينات ، ويمكننا إيضاح العوامل التي أدت هذه التطورات في نظم 

 ات في النقاط التالية :المعلوم

 

 ـ الـتـطـور في تكنولوجيا المعلومات : 1-2
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أدى نمو تكنولوجيا المعلومات إلى تـزايد الـدور الذي تلعبه نظم المعلومات داخل المؤسسات ، هذا 

النمو أدى إلى ضرورة استخدام الحاسبات في كافة المستويات خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار 

البرمجيات الجديدة و أيضا انخفاض التكاليف التي أصبحت في متناول أغلبية سهولة تعلم 

 المؤسسات .

 

 ـ الـتـطـور في خصائص التطبيقات : 2-2

بدأت نظم المعلومات بتقديم نظم ذات أغراض عامة متعلقة بالوظائف المتداولة فـي أغلبية 

، التسويق و التمويل، لكن مع تطور المؤسسات مثل تلك المتعلقة بالمخزون ، المبيعات ، اإلنتاج 

دور نظم المعلومات و تطور تـكنولوجيا الحاسبات اآللـية ظهرت برامج جديـدة تهدف إلى خـدمة 

تخصصات مـحددة ألفراد أو مجموعات معينة داخل المؤسسة مثل نظم دعم القرار لإلدارة 

 ي . الوسطى و النظم الخبيرة و هذا ما سنتطرق إليه في المبحث التال

 

 19.أنواع نظم المعلومات الجديدة :الرابعالمطلب 

لـم تظهر أنـظمة المعلومات في فـراغ بل نمت و تطورت في بيئة مـحددة ، إذ تـمـتـد جذورها     

إلى الحضارات اإلنـسانـية الـقديمة ، و في الـعصر الـذي نـشهـده اآلن الذي يـمتاز بـانفـجار 

ن و جمع الـمعلومات أصبح من الـصعب الـتحـكم فـيها نتيجة التطور التكنولوجي في نقل و تخزي

المعلومات و مع تعقد احتياجات المستفيدين و خاصة الـمؤسسات الـكبرى طورت نـظم حيث 

تطورت نظم المعلومات التي تحتاجها في تسييرها ألعمالها أو في دعمها التخاذ قراراتها أو 

 معالجة بـياناتها . 

 

 و سندرج فيما يلي أهم نظم المعلومات الجديدة :

 :نـظـم الـمعـلـومات اإلداريـة  -1

كـان عـقـد الـسبعينات بـمثابة مرحلة والدة و نـمو ألنظمة الـمعلومات اإلدارية حيث اتـسعت   

تطبيقاتها فـي مختلف أنـشطة األعـمال ، و تعرف نظم الـمعلومات اإلداريـة بأنها " نوع مـن 

نظـمة بالمعلومات الالزمة للتخطيط و أنواع أنـظمة الـمعلومات المصممة لـتزويد إداريي الم

التنظيم و القيادة و الرقابة على نشاط المنظمة أو لمساعدتهم على اتخاذ القرارات "من خالل هذا 

التعريف نالحظ أن نظم المعلومات اإلدارية هو نظام شامل أي يـعمل عـلى جمع كل المعلومات 

ريين و خاصة المديرين بإتاحة المعلومات الضروريــة لجميع وظائف اإلدارة بهدف  دعـم اإلدا

الدقيقة و الواضحة في الوقت الـمـناسـب لمساعدتهم على تخطيط و تنظيم أعمالهم و بالتالي اتخاذ 

القـرارات الـمناسبة و من أجل تـوفير المعلومات الالزمة تـستـعمل وسائل يدوية أو آلية و تستعمل 

علومات و عملية الرقابة عليها لنتمكن من استخالص أيضا أنـظمة لتـحليل و بـرمجة هذه الم

 معلومات ذات كفاءة عالية التخاذ قرارات ذات فعالية و مـردوديـة . 
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إن أنـظمة الـمعلومات اإلداريـة هـي مـزيج مـن معـطيات عـلوم الـحاسوب و تـكنـولوجـيا 

اركت في تطوير أنظمة الـمعـلـومات و بـحـوث العمليات و الرياضيات ، كل هذه التخصصات ش

المعلومات اإلدارية و إثرائها بالمعلومات الضرورية إلنتاج تقارير دورية تصف األوضاع و 

 المنجزات الحالية كتقارير المخزون ، ....... يتكون نظام المعلومات اإلدارية من :

 

 

 20ـ األجـهـزة : 1-1

شخصية أو متوسطة الحجم أو كبيرة أي نظام معلوماتي يجب أن يحوي على حواسيب آلية سواء 

 أو شبكة من الحواسيب المتنوعة .

 
 ـ البرمجيات: 12-

وهي األنظمة التي تشتغل بواسطتها الحواسيب و تنقسم إلى قسمين : تتمثل في برمجيات النظم و 

 تعني تلك  البرامج التي تساعد على تنفيذ العمليات مثل تـرتيب البيانات و استرجاعها من الذاكرة

و برمجيات التطبيقات وهي التي  تـقـوم بـتـشـغيل بـيانات المنظمة مثل برامج األجور و المحاسبة 

و برامج التصنيع ، هذه البرامج يتم إعدادها من طرف مـختصين في الـبرمجة بالـمنظمة نـفسها 

 جهزة .موردي األ لـنظم فـيتم الحصول عليها من طرفأو الـحصول عـليها جـاهزة أمـا بـرامج ا

 
 ـ قـواعـد البـيانات : 13-

ل األحداث و العمليات الجارية و هي عبارة عن المخزن الذي يحوي على البيانات التي تصف ك

معلومات المنظمة و تكون مخزنة في شكل ملفات يدوية أو إلكترونية بواسطتها يعمل نظام الفي 

 لذلك تعتبر جد مهمة ألي نظام معلوماتي .  على تحويلها إلى معلوم

 
 ـ اإلجـراءات :  14-

هـي عمليات تـقوم بوصف و ترتيب مجموع الخطوات و التعليمات المحددة إلنجاز الـعمليات 

 الحاسـوبية  وتسمى بخريطة مسار النظام و تقوم بشرح ما الذي يجب عمله .

 
 ـ األفـراد :  15-

المكونات األخرى و السيطرة عليها و يعتبر من أهم عناصر النظام هـو الـمورداألساسي لتشغيل 

 حيث يقوم بتحليل المعلومات ووضع البرامج و إدارة نظم المعلومات .      
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 21: نـظـم مـعـالـجـة الـبـيـانـات   -2

،  Transaction ProcessingSystemsيـعرف أيـضا بـنظم معـالجة الـمعامالت    

يهـدف هذا النوع من أنظمة المعلومات إلى خـدمـة الـمستويات الـتشغيلية داخـل الـمؤسسة إذ 

يـقـوم بحصر وتـجميع الـبـيانات التي تعـكس حركة المعامالت مـثل فواتير المبيعات ، 

المصروفات ، اإليرادات و يجعلها مـتاحة الستخدامات أنظمة أخرى ، لذلك يمكننا تعريف نظام 

الجة الـبيانات على أنـه " نظام المعلومات المرتبط بالحاسب الـذي يجمع و يـصنف و يخزن و مع

يحـدث و يسترجع بيانات حـركة المعامالت داخل المؤسسة من أجل حفظ السجالت و مدخالت 

 ت اإلدارية لمزيد من المعالجات نظام المعلوما

 يعمل هذا النظام على :   

فإن فشل و بيئتها من خالل ربط العمالء بالمنظمة و إدارتها ، و بالتالي  رسـم حـدود الـمنظمةـ  1

إلـى فـشل الـنظام في الحصول على المدخالت من البيئة أو تصدير نظم تشغيل البيانات يؤدي 

 المخرجات إلى البيئة . 

أخرى من ع تـعـد نـظـم تشـغيل الـبـيانات بـمثابـة منتج للمـعلومات كي تستخدم بواسطة أنواـ  2

 المنظمة أو خارجها . نظم المعلومات سواء داخل

 

 

 22:نـظـم دعـم الـقـرارات   -3

صممت نظم دعم القرارات في بـداية الـسبعينات على أساس دعم القرارات الفردية ، لكن في   

نهاية الثمانينات توسع مفهوم نظم دعم القرارات بعد أن تبين أن معظم القرارات ال تـتخذ بشكل 

فـردي بـل بـشكل جماعي ، لـذلك جرى تـطوير على هذه النظم لتلبي حاجة الجماعة و هذا ما 

 هر تحت اسم نظم دعم القرارات الجماعية .ظ

و يعـرف نـظام دعـم الـقـرارات عـلى أنه هـو نظام مرتبط بالحاسب ، ذو تفاعل متبادل يقدم   

للمديرين طريقة تداول سهلة ومبسطة للمعلومات ونماذج اتخاذ القرار من أجل دعم مهام عملية 

جة "   كما تعرف نظم دعم القرارات الجماعية اتخاذ القرارات المبرمجة الروتينية والغير مبرم

بأنها " نظام تفاعلي مبني على الـحاسـب اآللي يـسهم فـي تسيير و حل المشكالت غير المبرمجة 

التي تسعى لحلها مجموعة من متخذي القرارات الذين يعملون معا كفريق "   من خالل التعريفين 

اآللية التي تـقـوم بإعداد الـتقارير التي تدعم عملية نالحظ أن كال النظامين يعتمد على الحواسيب 

اتخاذ القرار بتزويدها ببعض البيانات التي تتناسب مع احتياجات متخذي القرارات ، و تستخدم 

هذه النظم في مجال مشاكل محددة كاسترجاع مـعلومات مـعيـنة ترتبط بـمالمح عـملية اتخاذ 

 لقيود المتعددة التي تحيط بهذه العملية .القرار و بالتالي تقدير المؤثرات و ا

 و من أهم القـدرات التي تقدمها نظم دعم القرارات :      
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 ـ التحليل المعمق للمعلومات باستخدام النماذج و الرسومات و الخرائط . 1

 ـ الوصول المباشر إلى البيانات الوصفية والكمية التي تتوفر في قاعدة بيانات النظام . 2

 ر البيانات المستخدمة التي تتالءم مع ظروف القرار المعين . ـ تبري 3

 ـ عرض البيانات في الشكل المالئم الذي يفضله المستخدم .  4

 ـ اإلجابة الفورية على اإلجابات الفردية .  5

 ـ تأكيد العالقات و االتجاهات المقارنة مما يساعد في عملية حل المشاكل .  6

عناصر النظام المختلفة باستخدام لغة األوامر التي تسمح بالوصول إلى  ـ إمكانية التفاعل مع كل7

 النظام و سؤاله مباشرة .

 

 ومن خالل هذه القدرات تظهر أهداف نظم دعم القرارات و تتمثل في : 

ـ مساعدة المديرين في عمليات اتخاذ قراراتهم لألنشطة شبه البنائية أو شبه المرتبة و غير   

 البنائية .

 ـ الدعم اإلداري بدال من إحالل الحكم .  

ـ تحسين فعالية اتخاذ القرارات بدال من كفاءتها من خالل جمع البيانات و نماذج التحليل المعقدة   

. 

 

 

 23:األنـظـمـة الـخـبـيـرة -3

تـنـدرج األنـظمة الـخبيرة ضمـن مجال الذكاء االصطناعي ، تستخدم لمساندة متخذي القرار في   

التعامل مع القرارات غير الروتينية و التي ال يمكن الـتـنبؤ بـخطواتها ، يتم تصميم النظام الخبير 

الـخبرات تـتـضمن قـاعـدة الـمعارف مجموع ماد على خبراء كل في ميدان تخصصهعمليا باالعت

فـي ميدان ما ، و تـتضمن قـاعدة األحداث مجموع الـبيانات الـمتعلقة بـالمشكل موضوع البحث ، 

 أما محرك االستدالل فهو مجموعة من البرامج التي تسمح بـ : 

 البحث في قاعدة المعارف إليجاد االقتراحات المناسبة .  -

 طرح األسئلة التكميلية الضرورية لحل المشكل .  -

 تشخيص المشكل و اقتراح الحلول .  -

 بالتالي يمكن أن نعتبر النظام الخبير كوسيط بين الخبير و المستعمل .  

 

 االنترانت واالكسترانت: و المطلب الخامس : الفرق بين االنترنت

( Internetكثرت المصطلحات التي تشير إلى معان متقاربة، فقد بتنا نسمع مصطلح اإلنترنت )

( وكلها عبارة عن شبكات أو خدمات شبكية Extranet( واإلكسترانت )Intranetواإلنترانت )

متشابهة تفصل بينها حدود دقيقة وديناميكية تتغير معياريتها من يوم آلخر استنادا إلى ما يستجد 

 في العالم التقني المعاصر.
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 ولكن ما هو الفارق بين كل من الشبكات الثالث باختصار؟ 

أولى الشبكات الثالث، إذ تربط بين كل المشتركين فيها حول العالم عن طريق كانت اإلنترنت هي 

الشبكة الهاتفية )وقد تستخدم بعض أجزائها شبكات خاصة(، وتبعتها فيما بعد شبكات اإلنترانت 

التي كانت تربط بين موظفي شركة واحدة وتفصل بينها وبين اإلنترنت أجهزة تدعى جدران النار 

(Fire wallsتق ) ف حائال أمام دخول المستخدمين من خارج الشبكة، ما لم يحملوا التصريح

الوظيفي للنفاذ إلى شبكة اإلنترانت في الشركة، وقد ظهرت شبكات اإلكسترانت في الفترة األخيرة 

 كتطبيق يربط بين شبكات اإلنترانت التي تربطها شراكة من نوع ما )تعليم، تجارة، تسويق، ...(. 

 . كل مصطلح على حدا ونبدأ باإلنترنتنقوم بتوضيح 

 

 اإلنترنت : -1

اإلنترنت هي "شبكة الشبكات" حيث تتكون اإلنترنت من عدد كبير من الحاسبات المترابطة في 

(، ويتصل WWWجميع أنحاء العالم  ومعظم إستعماالت اإلنترنت هي البريد اإللكتروني و)

ملفات عبراالنترنت بواسطة بروتوكوالت أقل العديد من مستخدمي اإلنترنت المتمرسين ببعض ال

 ( . Usent)، (FTPإستخداماً كـ )

وهناك العديد من البروتوكوالت الموحدة التي تستخدمها شبكة اإلنترنت والبروتوكول الرئيسي 

 . TCP/IPالمستخدم هو 

منهم  10إلى  8مليون مستخدم إنترنت اليوم وحوالي  30قدرت اإلحصاءات أن هناك أكثر من 

يملكون وصوال إلى الويب.تمكن اإلنترنت مستخدميها من االستفادة من عشرات الخدمات المختلفة 

و التخاطب مع المستخدمين اآلخرين . فهي نافذة على العالم بشعوبه و ثقافته و علومه المختلفة 

 ووسيلة اتصال بين الباحثين و رجال األعمال و الدوائر و القطاعات المشتركة.

د في اإلنترنت كم هائل من المعلومات المتجددة و المتنوعة و الشاملة لجميع أنواع الحقول و يوج

و الميادين إذ بإمكان المستخدم تصفح هذا الكم الهائل و البحث فيه, كذلك فان العديد من الشركات 

خدم نقل تقدم عشرات اآلالف من البرامج المجانية و التكميلية لمختلف الحاسبات, و بإمكان المست

 ما يريد من برامج على حاسبه الشخصي و إستخدامها.

أيضا فانه يوجد على اإلنترنت جميع أنواع األخبار السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفنية 

و مؤخرا فقد تكاثرت المجالت و الصحف اليومية و األسبوعية  ,والرياضية والمناخية وغيرها

من وكاالت األنباء و الجهات اإلخبارية أخبار و تقارير دورية عن على اإلنترنت. كما تقدم العديد 

 أحداث العالم السياسية و االقتصادية و الرياضية و غيرها.

 

 اإلنترانت :  -2

هي عبارة عن شبكة إنترنت مصغرة تكون عادةً شبكة داخلية في الشركة, ذات خصوصية يتم 

 HTTPو HTMLايير انترنت من الوصول إليها عبر ملقم تتحكم به أنت تستعمل مع

باإلضافة إلى مستعرض ويب رسومي لدعم البرامج التطبيقية TCP/IPوبروتوكول االتصاالت 
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وتزويد حلول إدارية بين أقسام الشركة و يمكن أن تكون بسيطة جدا بأن تتألف من ملقم ويب 

ن تكون معقدة جدا داخلي يتيح للموظفين الوصول إلى كتيبات العمل ودليل الهاتف .كما يمكن أ

بأن تضم تفاعالت مع قاعدة بيانات واجتماعات فيديوية ومجموعات مناقشة خاصة, ووسائط 

 متعددة .

تستعمل اإلنترانت ملقم ويب , لكن خالفا للويب المتوفرة عبر اإلنترنت , يكون ملقم ويب في 

ً تستعمل اإلنترانت ملقمات  اإلنترانت موصول فقط بالشبكة المحلية التي تخص الشركة .وأيضا

 البريد اإللكتروني إلنشاء مجموعات خصوصية للتراسل عبر البريد االلكتروني .

إذا تستعمل اإلنترانت أدوات االنترنت ومعاييرها إلنشاء بنية تحتية يستطيع الوصول إليها فقط 

أيضاً  أوالئك الذين يعملون ضمن الشركة "سنالحظ أن كل ما نتعلمه عن اإلنترنت يمكن تحقيقه

 بواسطة شبكة إنترانت".

وال يستطيع الوصول إليها من خارج الشركة إال بتصريح دخول عن بعد, وفي معظم الحاالت 

يستطيع موظفوا الشركة الخروج إلى اإلنترنت لكن المستخدمين الغير مرخص لهم ال يستطيعون 

 فعل ذلك . 

 

 اإلكسترانت: -3

شبكة اإلكسترانت هي الشبكة المكّونة من مجموعة شبكات إنترانت ترتبط ببعضها عن طريق 

اإلنترنت، وتحافظ على خصوصية كل شبكة إنترانت مع منح أحقية الشراكة على بعض الخدمات 

 والملفات فيما بينها. 

لين والشركاء أي إن شبكة اإلكسترانت هي الشبكة التي تربط شبكات اإلنترانت الخاصة بالمتعام

والمزودين ومراكز األبحاث الذين تجمعهم شراكة العمل في مشروع واحد، أو تجمعهم مركزية 

التخطيط أو الشراكة وتؤمن لهم تبادل المعلومات والتشارك فيها دون المساس بخصوصية 

 اإلنترانت المحلية لكل شركة. 

 سترانت في المجاالت التالية: وبناء على التعريف السابق يمكن أن نجد تطبيقات شبكة اإلك

 (. Clients Trainingنظم تدريب وتعليم العمالء )• 

نظم التشارك على قواعد البيانات بين الجامعات ومراكز األبحاث التابعة لحكومة ما أو إلدارة • 

 معينة.

 شبكات مؤسسات الخدمات المالي والمصرفية.• 

 ... الخ. العالمية المتعددة المراكز والفروع. نظم إدارة شؤون الموظفين والموارد للشركات• 

 ما هو مستقبل اإلكسترانت؟• 

باتت اإلكسترانت من أروج التقنيات في هذه المرحلة من عصر المعلومات، ويتوقع الدارسون أن 

تحل محل الشبكات ذات الوظائف الخاصة القائمة حاليا، خاصة في قطاع األعمال والتجارة 

دمه من تقليص في التكاليف و البنى التحتية الالزمة إلقامة الشبكات ذات اإللكترونية، لما تق

 الوظائف الخاصة، إلى جانب التسهيالت الكبيرة في العمليات اإلدارية والتفاعل مع العمالء. 
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 الفصل:اتمة خ

 في البشري نسبةالتدخل رأسهاتقليل بها،على تتمتع التي المميزات من العديد لها التكنولوجيا

 عبر المعلومات عمليةتبادل وتسريع المنظمات وأداء صورةمخرجات وتحسين المتكررة العمليات

 يتغير التحليل فان العولمة أبعاد أهم هي والتي االتصال تكنولوجيا عن حديثنا إطار ففي الشبكات،

 لعبت حيث عمومية أو خاصة وطبيعتها فيها االستثمار تم التي القطاعات نوعية اإلى نظرن ما إذا

 الرقابة و والتنظيم كالتخطيط األخرى اإلدارية الوظائف مع متكامال دورا تكنولوجيا و التصاالتال

 ومن المنظمات، أعمال إدارة في حيوي عنصر هو الذي المعلومات تدفق على ينطوي فهو

 إلى يؤدي مما التصال شبكة هناك يكون أن أجراءالمنظمات بين التكامل لتحقيق األساسية العوامل

 .األجزاء هذه بين وزيادةالتنسيق داخلها نحوالعمل التحفيز
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 تمهيد : 

 

و رأينا في الدراسة النظرية كيف يمكن إستغالل تكنولوجيا المعومات و اإلتصال، خاصة اإلنترنت 

 الجانب التطبيقي: 
إدارة المعرفة بين تكنولوجيا المعلومات والتأهيل 

 .المحاسبي دراسة حالة بريد الجزائر
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المقدمة للزبائن و سنحاول في الجانب التطبيقي هذا دراسة حالة في تحسين جودة الخدمات أنترانت 

واقع تكنولوجيا المعومات و اإلتصال في المؤسسة العمومية الجزائرية والدور الذي ألحقته 

 تغانم كميدان إلجراء هذه الدراسة.بخدماتها المقدمة، حيث أخدنا مؤسسة بريد الجزائر بوالية مس

ة بريد مؤسس ث مباحث، حيث تناولنا في المبحث األول تقديم عام حولو لهذا قسمنا الفصل إلى ثال

ام ا  النظنولوجيالتسيير الجديد للتكالجزائر و أهم خدماتها المقدمة و في المبحث الثاني تناولنا 

صناه ر فخصبالمؤسسة محل الدراسة أما المبحث الثالث و األخي المعلوماتي المطبق على المالية

 .ين تكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبيإدارة المعرفة ب

 

 

 المبحث األول : تقديم عام حول مؤسسة بريد الجزائر و خدماتها

 

حيث  يمجال االقتصادي و االجتماعاليحتل قطاع البريد و المواصالت مكانة هامة في كل من 

ة تسمح ببناء دول شهد عدة إصالحات نتج عنها إنشاء مؤسسةعموميةذاتطابعصناعيو تجاري

 ببريدالجزائر.تسمى عصرية و بتـقديم خدمات متطـورة للمجتمع 

 

 مؤسسة بريد الجزائر و نشأة المطلب األول : تعريف

 تعريف بمؤسسة بريد الجزائر -1

 واصالت،و الم البريد قطاع هيكلة إعادة شملت إصالحات لعدة نتيجة الجزائر بريد مؤسسة نشأت

 في للمشاركة االقتصادي المتعامل لهذا الكاملة التصرف حرية الدولةبذلك أعطت بحيث

 .للدولة  و االجتماعي النمواالقتصادي

 

 

 

 

 

 

 الجزائر بريد مؤسسة نشأت -2

و  1975ديسمبر  30المؤرخ في  75-89كانت مؤسسة بريد الجزائر تسير وفق أحكام األمر رقم 

المتضمنة قانون البريد و المواصالت، الذي يجعل من قطاع البريد والمواصالت مؤسسة واحدة، 

عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت إشراف وزارة البريد و المواصالت، حيث تتمتع 

في إستغاللها لمختلف  بميزانية ملحقة و يخضع تنفيذها إلى قواعد المحاسبة العمومية وتتمتع أيضا

على التوالي من ذات  39والمادة 1نشطات البريد و المواصالت السلكية و الالسلكية وفق المادة

 القانون .

و نتيجة للتطور التكنولوجي السيما في ميدان اإلتصال، كان حتما على قطاع البريد والمواصالت 
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أوت  05المؤرخ في  03 -2000نون رقم أن يساير هذه التحوالت، فترجمة هذه النقلة بصدور القا

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية و الالسلكية و الذي يهدف  2000

 إلى : 

 مناخ تطوير و تقديم خدمات البريد و المواصالت بمواصفات نوعية، في ظروف موضوعية وفي -

 تنافسي، مع ضمان المصلحة العامة.

رف طروط العامة لإلستغالل في الميادين المتعلقة بالبريد و المواصالت من تحديد الش -

 المتعاملين؛

 بالبريد و المواصالت السلكية والالسلكية؛تحديدإطاروكيفيةضبطالنشاطاتذاتالصلة  -

يد تحويل على التوالي نشاطات إستغالل البريد والمواصالت التي تمارسها وزارة البر -

ت مواصالة عمومية ذات طابع إقتصادي و تجاري للبريد و إلى متعاملي الوالمواصالت إلى مؤسس

 السلكية والالسلكية يُنشأ وفق التشريع المعمول به. 

مل كل متعاشاط لو تنفيذا لمحتويات هذا القانون صدرت المراسيم التنفيذية لتحديد مجاالت الن     

 عاملين. ومراسيم تنفيذية أخرى إلنشاء وتنظيم نشاط هؤالء المت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع مؤسسة مديرية بريد الجزائر بمستغانم. -( 01) -خريطة رقم
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 .Google Earth قوقل آرث المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمؤسسة عديد من المهام يمكن إيجازها في ما يلي:مهام المؤسسة :   -3

بأقل  أحسن الخدمات وبإعتبارها مؤسسة تقدم خدمة عمومية فهي تعمل على توفير للمجتمع  -

 التكاليف؛
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ها بإعتبار مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري فيجيب أن تعمل على تخطيط، ترقية، تنميت -

 وتقليص تكاليفها للحصول على نتائج إيجابية لمتابعة تطورها؛

تلعب دور محرك لإلقتصاد الوطني من خالل مضاعفة الجهود في مجال البحث و تطوير  -

 اإلستثمار؛

ن من القانو63ستغالل كل النشطات المدرجة تحت نظام التخصيص أو الحصر حسب المادةإ -

 بخصوص بريد الرسائل بكل أشكاله في النظام الداخلي وفي عالقتها مع الخارج؛ 2003

 لنشاطاتمر باالقيام بكل النشاطات الملحقة و التي لها عالقة بالنشاط الرئيسي سواء تعلق األ -

 فير؛حة التوك مصللرسائل، الطرود البردية و المصالح المالية البريدية بما في ذالالمرتبطة ببريد ا

 القيام بكل النشاطات الموكلة إليها لصالح الخزينة العمومية؛ -

ني مع الوط إنشاء و خلق هيئات و هياكل تتماشى مع نشاطاتها و أهدافها على مستوى كل التراب -

حت ودة تاإلستغالل و صيانة كل الهياكل القاعدية الموج توفير كل الوسائل الضرورية لتأمين

 تصرفها؛

 صياغة المخططات الرئيسية لتطوير مختلف الهياكل المرتبطة بنشاطها؛ -

ر من صياغة و اإلشراف على السياسة التجارية تماشيا مع عقد نجاعة المصادق عليه بقرا -

 الوزير المكلف بالبريد؛

مات لتنظيالخدمة الدولية في إطار السياسة القطاعية و في إطار اإلشراف على تنفيذ سياسة ا -

 الجاري بها العمل وفق دفتر األعباء الممضي مع سلطة الضبط للبريد و المواصالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني : البنية الهيكلية لبريد الجزائر

لقطر عبر ا في كل النقاطتحتوي بريد الجزائر على هيكل تنظيمي يسمح لها باإلنتشار و التواجد 

 الجزائري و بهذا فقد بنت المؤسسة هيكلها على ثالث مستويات:

مستوى لى الالمديرية العامة و الهياكل المركزية وتسهر على اإلشراف العام وتسيير المؤسسة ع-

 المركزي؛

 .المديريات اإلقليمية والتي تسهر على تسير المؤسسة على مستوى جهوي-
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 ية و تضطلع بمهام اإلستغالل على المستوى الوالئي.الوحدات الوالئ-

 الهياكل المركزية : -1

  المديرية العامة :-1-1

لمدير حوز اييرأسها المدير العام يسهر على تنفيذ توجيهات و قرار مجلس اإلدارة معين بمرسوم، 

الي ي و الملتقنا العام على كامل السلطات على مستوى الوطني ليقوم باإلدارة و  التسيير اإلداري و

 للمؤسسة حيث يقوم ب :

 قة؛المصاد لوزيرإعداد و إقتراح التنظيم العام للمؤسسة على مجلس اإلدارة للموافقة ليرفع إلى ا -

 ممارسة السلطة السلمية على كل موظفي المؤسسة؛ -

راءات جاإل إمضاء العقود و إجراء الصفقات و المعاهدات و اإلتفاقيات في اإلطار القوانين و -

 التنظيمية الجاري العمل بها؛

وى فتح حسابات لمصلحة المؤسسة و تشغيلها على مستوى مركز الصكوك البريدية على مست -

 المؤسسات البنكية؛

 يمثل المؤسسة في النزاعات أمام القضاء؛ -

 يسهر على إحترام التنظيم الداخلي للمؤسسة؛ -

 يمكن أن يفوض بعض السلطات إلى مساعديه؛ -

 ا يقترحة. كميقوم بإعداد الميزانية، جدول النتائج، الكشف السنوي الخاص بحقوق و ديون المؤسس-

رية، ستثماعلى مجلس اإلدارة : البرامج العامة لإلستغالل، المشاريع والمخططات، البرامج اإل

يع و مشار ألجورالميزانية التقديرية،  إستعماالت و  توزيع النتائج، رزمانة مناصب العمل، نظام ا

 توسيع النشاط.

مكلفة  ركزيةمتنقسم مديرية العامة إلى قسمين : مديريات مكلفة بالبحث والدراسات و مديريات    

 .( (1-3باإلشراف والتنفيذ .) أنظر إلى الشكل رقم )

 

 : مديريات الدراسات -1-2-

 مديريات الدراسات لتحسين النوعية :-أ

مديرية ذه الهويتمثل الهدف الرئيسي لها في توفير خدمة ذات نوعية إلى الزبون وبلوغ ذالك فإن  

 مكلفة بما يلي 

 إيجاد نظام لتقيم مستوى األداء، نوعية الخدمة و تقيم مستوى الرضا لدى الزبون؛ -

 تعداد مختلف الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة؛ -

ل هياك انية حول نوعية الخدمة المقدمة بالتعاون مع مختلفإجراء مختلف التحقيقات الميد -

 المؤسسة مع إمكانية التعاون مع المعاهد المتخصصة في هذا المجال؛

جال في م تعداد وسائل القياس المستعملة على المستوى العالمي, إستعمال و تحديد الفروقات -

 نوعية الخدمة المقدمة؛

 اص ببريد الجزائر في ميدان :لخل اتحديد مستوى النوعية المقبو -

 زمن توجيه بريد الجزائر، الطرود البريدية؛ -

 الية؛التخفيض من زمن تنفيذ العمليات على مستوى المكاتب البريدية والمراكز الم -
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 تحسين مستوى اإلستقبال. -

 مديريات الدراسات اإلستراتجية، التخطيط و التنظيم : -ب

تعمل هذه المديرية على ترجمة إستراتجية المؤسسة بتحديد محاور التنمية وتحضير مشاريع  

مخططات التنمية و تقوم بتسيير عقد النجاعة و العمل على تطبيق اإلجراءات التنظيمية بالتعاون 

 .25مع الهياكل المعنية

 مديرية الدراسات في مجال اإلتصال : -ج

 قوم ب:تاإلتصالعلى المستوى الداخلي للمؤسسة و المحيط حيث تهدف هذه المديرية إلى ترقية 

 مثيل مؤسسة بريد الجزائر؛ت -

 توزيع و نشر مختلف نتائج التحقيقات في مجال دراسة السوق؛ - 

 إنجاز التحقيقات المرتبطة بتطور المؤسسة و إستراتجياتها؛ -

 . القيام بتجنيد كل الطاقات البشرية لتحقيق األهداف المسطرة -

 مديرية الدراسات لمراقبة التسيير و اإلشراف الداخلي :-د

ه المديرية إلى إعطاء دفع للمؤسسة لتحسين أدائها من خالل إيجاد الحلول المناسبة و iتهدف هذ 

هداف األ  المساهمة الفعالة و الدائمة  في خلق القيمة المضافة،كما تساعدها أيضا على تحقيق

 يلي : ية بماالمستمر و اإلشراف و تقديم اإلقتراحات وتتكفل هذه المديرالمسطرة من خالل تقييم 

 قياس أداء المؤسسة و ترشيد اإلستعمال األمثل لمختلف الموارد؛ -

 المشاركة في تحديد المؤشرات )اإلنتاج، النوعية (؛ -

 المشاركة في صياغة لوح القيادة و تحليل النتائج؛ -

 قة بالسرقات و إختالس األموال؛متابعة مختلف الملفات المتعل -

ة إلقليميتوى اتنظيم دورات التفتيش على مستوى المؤسسات البريدية و المراكز المالية على المس -

 والمحلي.

 

 مديريات الدراسات لشؤون الدولية، التعاون و الشؤون القضائية : -ه

مصالح و ال تعلقة بالبريدتكمن مهامها في تمثل مؤسسة بريد الجزائر في المفاوضات الدولية الم

ام بإعداد و القي لدولياالمالية و تمثيلها في اإلتحاد العالمي للبريد، تهتم بمراقبة التعاون و التبادل 

 : باإلتفاقيات الثنائية و المتعددة مع مختلف الهيئات البريدية العالمية كما تتكفل 

 ة؛تطبيق نصوص مؤتمر اإلتحاد البريدي و اإلتحادات الجهوي -

 قضاء؛ لح التسير ملفات النزاعات القانونية و إعداد اإلجراءات القانونية لتقديمها إلى مصا -

 ة؛إعداد و متابعة الملفات المودعة لدى سلطة الضبط بخصوص إحترام النصوص القانوني -

 .26تحضير اإلمكانيات و الوثائق الالزمة في مجال إنشاء فروع النشاطات البريدية و المالية -

مديرية الدراسات المكلفة بالممتلكات :-و  

تتمثل مهامها في مساعدة الهياكل المكلفة بتسيير الوسائل العامة في إستغالل الوسائل و تسير  

( من المخطط الوطني للمحاسبة و تتكفل هذه 2مختلف العقارات و الممتلكات المدرجة في الصنف )

                                     

 .610-510د، مرجع سبق ذكره، ص ص وهاب محم25
 وهاب محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص 26.108-106
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 المديرية أيضا ب :

لف الممتلكات التي وضعت تحت تصرف المؤسسة بسبب تقسيم اإلثبات و التحقق من مخت -

 ممتلكات القطاع بين مؤسسة بريد الجزائر و إتصالت الجزائر؛

 صياغة القواعد القانونية لجرد الممتلكات و متابعة إهتالكاتها؛ -

 ا؛المشاركة في صياغة القواعد المتعلقة بإدماج اإلستثمارات الجديد المكتسبة حديث -

 مدونة لمختلف التجهيزات و اإلستثمارات خاصة ببريد الجزائر؛إعداد  -

، ويلهاإعداد مختلف اإلجراءات لمعالجة الفروقات الناتجة عن) تنازل عن اإلستثمارات تح -

 إخراجها من الحضيرة بسبب التقادم(.

 

 المديريات المركزية : -1-3-

 مديريات المصالح البريدية :-أ

ها ي عالقتلي وفتتكفل هذه المديرية بالسهر على حسن األداء المصالح البريدية على المستوى الداخ 

 مع الخارج؛

 تحضير ومتابعة مخطط التنمية للهياكل القاعدية للبريد؛ - 

 خاص؛تطوير و ترقية البريد الشخصي ذو التوزيع الخاص و بريد المؤسسات ذو التوزيع ال -

 سنوية إلصدار الطوابع البريدية؛إعداد البرامج ال -

الطرود  ولبعائث ابادل تنفيذ نصوص اإلتفاقيات البريدية و اإلتفاقيات الثنائية والمتعددة المتعلقة بت -

 البريدية و إعداد المحاسبة المتعلقة بذلك.

 

 تشكل هذه المديرية على أربع مديريات فرعية وخلية مكلفة بالبريد السريع:

 رعية للبريد و الطرود البريدية.المديرية الف-1-أ

 المديرية الفرعية لتطوير الشبكة البريدية، هواية جمع الطوابع . -2-أ

 المديرية الفرعية للتجهيزات والبرامج .-3-أ

 المديرية الفرعية للحسابات البريدية الدولية.-4-أ

 تتكفل هذه المديرية ب :مديرية المصالح المالية:  -ب

ر، لتوفين األداء لمختلف المراكز الملحقة بها ) مركز الصكوك، مركز االتنظيم والسهر حس -

 مركز الحواالت(؛

 العمل على تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تحسين نوعية الخدمات و رفع اإلنتاجية؛ -

مع  واالت وي للحتأمين اإلتصال الدائم مع المديرية العامة لصندوق التوفير، مكتب التبادل الدول -

 العمومية للبنوك؛ الخزينة

ريات ث مديمعالجة مختلف النزاعات القانونية و اإلستعالمات و تشمل هذه المديرية على ثال  -

 فرعية.

 و تتكفل هذه المديرية ب :مديرية المالية والمحاسبة :  -ج

 إنجاز و تنفيذ السياسات المالية للمؤسسة؛ -

 المالي؛تأطير مختلف الهياكل و الميادين الحاسبي و  -
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 توحيد مختلف الميزانيات و القيام بالتحليل  المالي و المحاسبة للمؤسسة؛ -

 توحيد و متابعة الميزانيات التقديرية بالتعاون مع المختلف الهياكل؛ -

 .27متابعة مساهمة المؤسسة في فروع المنشأة-

 وتتكفل هذه المديرية ب : مديرية الوسائل العامة : -د

اية و ، الحمتطبيق السياسات المتعلقة بالعقارات، النقل،  التموين، الصيانةإنجاز والسهر على 

 األمن.

 وتتكفل المديرية ب : مديرية الموارد البشرية : -ه

شؤون إنجاز و السهر على تطبيق السياسات في مجال تسيير الموارد البشرية، تكوين و ال -

 اإلجتماعية؛

 (؛11-90والقانون  59-85التوظيف العموميالسهر على تطبيق قانون العمل )قانون  -

 المشاركة في إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛ -

 إعداد و تطبيق بنود االتفاقية الجماعية و النظام الداخلي. -

 تتكفل هذه المديرية بما يلي :المديرية التجارية : -و

 نولوجياال تكلزبائن و إدخالتكفل بالنشاطات التسويقية و اقتراح خدمات جديدة حسب إحتياجات ا -

 المعلومات و اإلتصال؛

 ة؛لماليإعداد مخطط النشاط التجاري لبريد الرسائل الطرود البريدية و لخدمات المصالح ا -

 إعداد و توزيع الدعائم و الوثائق اإلعالمية على الزبائن؛ -

 إعداد الدراسات بخصوص األسعار و اقتراح التعديالت الالزمة. -

 و تتكفل هذه المديرية بما يلي :مديرية اإلعالم اآللي : -ج

 إعداد البرامج التجهيز النظام اإلعالمي؛  -

 إنجاز و وضع حيز التطبيق أنظمة اإلعالم اآللي الضرورية لتسير المصالح؛ -

 ؛ايتهاإنجاز برامج اإلستغالل و صيانة األنظمة المعلوماتية و العمل على تخزينها و حم -

 اف على تسيير و مراقبة مراكز اإلعالم و العمل على تطوير البرامج؛ اإلشر -

 .28مراقبة التطور التكنولوجي وترقية تكنولوجي اإلعالم و اإلتصال المستعملة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 وهاب محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص 27.110-109
 المرجع السابق، ص ص 28.104-103
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 29المستوى المركزية على الجزائر بريد لمؤسسة التنظيمي ( : الهيكل04)الشكل رقم
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 المطلب الثالث : الخدمات التي تقترحها مؤسسة بريد الجزائر

 تقدم مؤسسة بريد الجزائر مجموعة من الخدمات يمكن تصنيفها إلى :

 :خدمات مالية -أ

 ( :ccpخدمة الحساب البريدي الجاري ) -1
ت لخدماو هي أكثر الخدمات إقباال و أهمية لدى الزبون، تأخذ حصة األسد بالنسبة لمختلف ا

سسة المقدمة من طرف مؤسسة بريد الجزائر، حيث أنه ال يمكن ألي شخص جزائري يعمل في مؤ

عين م عمومية أن يتخلى عن هذه الخدمة، فكل زبون يملك حساب بريدي جاري يمكنه سحب مبلغ 

ذا هني و من رصيده أو إستعالم عنده في أي مكتب من مكاتب البريد المنتشرة عبر التراب الوط

 عين :ة الواسعة تربط بين مختلف مؤسسات البريد و تتم عملية السحب وفق شروط ملوجود شبك

 دج إذا كان حامل الصك ليس هو صاحب الحساب؛5000.00يجب أن ال تتعدى قيمة السحب  -

لتا كدج إذا كان حامل الصك صاحب الحساب و في 20.000.00يجب أن ال تتعدى قيمة السحب  -

 مرة؛ الذي فتح به الحساب ألول ch25راقبة تطابق اإلمضاء في الحالتين ال يقوم العون بم

بة تطابق دج  بالنسبة لصاحب الحساب فيقوم العون بمراق20.000.00إذا كان قيمة السحب أكثر -

و هذه عملية تسمى بسحب على منظور، باإلضافة إلى خدمة السحب و  ch25اإلمضاء على

كثر قة األكوك و كل هذه الخدمات يمكن أن تتم بطرياإلستعالم على الرصيد يمكنه طلب دفتر الص

 وقت و الجهد.و هذا لتوفير ال ccpسرعة و حداثة هي إستعمال الشبابيك اآللية باستخدام البطاقة 

 

 

 
 .الصك البريدي يستعمل لسحب المال( 01الشكل رقم )
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 بريدي  .( يستعمل لدفع أو ارسال مبلغ مالي عن طريق رقم حساب 06الشكل رقم )

 

 وهي عدة أنواع : خدمة الحواالت :-2

بون (: و يسمح هذا النوع من الحواالت للز1406تحمل الرقم ) الحواالت البطاقية : -2-1

 باإلرسال إلى شخص آخر مبلغ مالي معين و غير محدود عبر كامل التراب الوطني.

ادر نمن الحواالت أصبح ( : و هذا النوع 1412تحمل الرقم )الحواالت التلغرافية :  -2-2

 اإلستعمال، حيث يمكن للزبون إرسال األموال بطريقة التلغراف.

هي تسمح  ( : و1418: تحمل رقم )الحواالت البطاقية لتزويد الحسابات البريدي الجارية  -2-3

وعان لزبون بتزويد حسابه البريدي الجاري أو حساب شخص أخر بمبالغ غير محدودة و هناك ن

شبكة  تخدامية التي ترسل عن طرق البريد و منها من ترسل عن طريق الدفع السريع بإسمنها العاد

 (.VACتدعى ب )

 

و هي تشبه الحواالت البطاقية  : TRFالحواالت اإللكترونية )التحويل اإللكتروني لألموال (-2-4

 30و لكنها تتميز بتحويل األموال بطريقة إلكترونية من مكتب بريدي إلى آخر عبر شبكة اإلعالمية.

ر ماي بدأت هذه الخدمة في شهخدمة "وسترن يونيون" ) اإلستالم السريع لألموال ( :  -2-5

 2002دراسة فانطلقت سنة مكتب بريدي، أما على مستوى مؤسسة محل ال 46على مستوى  2001

العالم  بلد عبر 190و تسمح هذه الخدمة لزبائن البريد تحصيل األموال الصادرة من أكثر من 

 بالعملة الوطنية لدى مكاتب البريد في أجل قريب. 
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ط عبر حتياتوفر بريد الجزائر بالتعامل مع البنك الوطني للتوفير و اإل خدمات التوفير : -2-6

 ريد العمليات التالية : جميع مكاتب الب

 فتح حساب التوفير مع تسليم الدفتر.  -

 دفع مبلغ غير محدود القيمة على مستوى المراكز البريدية. -

 سحب األموال آنيا مهما كان المبلغ على مستوى المكتب الحائز على الحساب.  -

 دج في باقي مكاتب البريد.20.000سحب مبلغ ال يتجاوز  -

 تسوية الفوائد. -

 01قم ربوعة و بالتالي يسمح ألي فرد فتح دفتر التوفير و اإلحتياط و ذلك بتحرير طلب على المط

أو LEPر مكرر بالنسبة األطفال ثم يحدد نوع الدفت 02لفائدة الشخص الراشد و المطبوعة رقم 

LGL يسلم له 

نسبة بوائد دج و يتحصل على ف5000.00هو الذي ال تقل الدفعة األولى فيه على  LELفالدفتر 

2%. 

د بنسبة دج و يتحصل على فوائ10.000.00هو الذي ال تقل مبلغ الدفعة األولى  LEPأما دفتر  

2.5%. 

 و هي خدمات متنوعة تتكون من : الخدمات البريدية :-ب 

في  حيث تساهم جميع المكاتب الموزعة عبر التراب الوطنيخدمة الطرود البريدية :  -1

 كامل التراب الوطني و البالد األجنبية.عملية تبادل الطرود عبر 

دية حيث تمنح للزبون صناديق بريخدمة كراء صناديق البريد و الخدمات البريدية :  -2

 شخاصللتأجير مقابل مبلغ إشتراك سنوي في مكتب بريدي مكلف بعملية التوزيع لدى األ

بلغ ميكون  الطبيعيين و المعنويين و أصحاب المؤسسات المقيمين بالدائرة البريدية،

 دج.1600دج أما المؤسسات 800اإلشتراك لألفراد 

 

 الخدمات المؤدية لفائدة الغير :  -ج

 ومية.لح عمتقوم مؤسسة البريد بإجراء عمليات تحصيل و دفع مختلفة لفائدة إدارات أخرى أو مصا

الجبائية،  دفع المعاشات الجزائرية و األجنبية و بيع الطوابع الضريبية، وزارة المالية : -1

 التغريمية و بيع قسيمة السيارات.

لكبار بائن اتشارك مؤسسة البريد في عملية تحصيل فواتير للزتحصيل لفائدة الزبائن الكبار : -2

ستالم  يتي جنرال،مثل أوراسكوم، إتصاالت الجزائر، موبيليس، الجزائرية للمياه، سيال، سوس

 الجزائر، بنك البركة. 

شركة هي عبارة عن تحميل إلكتروني الذي يوفر للزبائن الدفع المسبق ل:  racimoخدمة  -3

 موبيليس و هذا ما يسمي بالتعبئة األتوماتكية. 

توفر المؤسسة إمكانية تعبئة رصيد هاتفك المحمول لخط موبيليس بدون دفع خدمة أرسلي : -4

 .31الرسوم
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 الخدمة عن بعد : -د 

باشر هذه الخدمة تسمح لزبائن بريد الجزائر اإلتصال الم" : 15-30الموزع الصوتي " -1

 " ل : 15-30عبر الهاتف على الرقم  "

 اإلطالع على الحساب البريدي الجاري؛   -

 طلب دفتر الصكوك؛  -

 طلب الرقم السري؛ -

 .لة لإلستفسار عن الخدمات النقديةطلب مساعدة العام -

 يسمح لزبائن بريد الجزائر ب : www.poste.dzموقع اإلنترنت خدمة اإلنترنت : -5

 .اإلطالع على الرصيد -

 .طلب دفتر الصكوك -

 .طلب الرقم السري أو تغيره -

 .طلب بيان على الحساب -

 .طلب إيقاف البطاقة البنكية في حالة الضياع أو السرعة -

 .32مكتب بريد موجوداإلستعالم عن البطاقة البنكية إذا صنعت و في أي  -

 

 خدمات األخرى :  -ه

 2011بدأت هذه الخدمة في المؤسسة محل الدراسة في جوانخدمة رصيدي )طلب رقم السري( : 

و تسمح هذه الخدمة ألي زبون يملك حساب بريدي جاري أن يحصل على رقم سري لإلطالع على 

إحدى المكاتب البريدية المزودة بشبكة الرصيد عبر اإلنترنت أو الهاتف النقال و ذلك بالتقدم إلى 

اإلعالم اآللي بطلب خطي  متضمنة رقم الحساب البريدي الجاري و رقم الهاتف النقال باإلضافة 

 .33إلى نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف

 

ة. المبحت التاني: التسيير الجديد للتكنولوجيا النظام المعلوماتي المطبق في المؤسس  

 تجهيزات المعلوماتية المتوفرة في المؤسسةالمطلب األول : 

 

 لضمان سير العمل  الجيد للمؤسسة يستلزم توفر اإلمكانيات المادية و البشرية.
ة ذات رى حديثكمبيوتر ،  منها تم إستبدالهم بأخ أجهزة تحتوي المؤسسة علىأجهزة الكمبيوتر : -1

شاشات عرض مسطحة ، تتوزع هذه األجهزة على بعض المصالح وهي : مصلحة الشبابيك، 

از مصلحة رئيس القسم، مصلحة المحاسبة، مصلحة الصندوق و مصلحة رئيس المؤسسة. وكل جه

 من هذه األجهزة موصول بطابعة.

 المؤسسة : مستوى أجهزة الكمبيوتر في على المتوفرة المكتبية البرامج البرامج : -2

- Office 2007 (word, excel, power point…). 

-Mozilla Firefox. 

                                     

  32وثائق المؤسسة

 33شخصية(. مقابلة، )1820أفريل  04، يوم بالمؤسسة، رئيسة مكتب المحاسبة، نايت بشير.ت 
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-Adobe Reader 9. 

- Access , Comptab  
Postal Desktop- 

 

كوك المؤسسة جهاز واحد لغرض إجراء مقاصة إلكترونية للص كل تمتلك الماسح الضوئي : -3

 البنكية.

 يةغناطيسأجهزة خاصة بقراءة البطاقة الم علىتمتلك المؤسسة  قارئ البطاقة المغناطيسية :-4

ccpام ، موجودة تحت تصرف شبابيك كالسيكية خاصة بعملية السحب، حيث يمكن للزبون القي

 ية،.دون اللجوء إلى الشبابيك اآلل ccpبطاقة بعملية السحب من هذه الشبابيك بإستخدام 
جهاز واحد من هذا النوع،  2007تمتلك المؤسسة منذ سنة  جهاز متعدد الوسائط اإلعالمية :-5

اإلطالع على ما توفره  ccpزبائن البريد ليتسنى لهم بواسطة البطاقة موضوع تحت تصرف 

اإلنترنت من معلومات أو القيام ببعض العمليات كاإلطالع على رصيد الحساب البريدي الجاري أو 

طلب الحصول على دفتر الصكوك أو تسديد الفواتير عبر شبكة اإلنترنت، إال أنه ال يسمح بعملية 

 .34السحب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المطلب الثاني : الوسائط اإللكترونية 

لي و قد اآلتضع مؤسسة بريد الجزائر نظاما خاص بالنقد اآللي، حيث أبرمت إتفاقية مع شركة الن

 .لكترونيع اإلالعالقات بين البنوك لتزويد جميع مكاتبها بالشبابيك اآللية للبنوك و أجهزة الدف

 

 "SATIMبين البنوك "تعريف بشركة النقد اآللي و العالقات  -1

شركة ساتيم هي فرع لثمانية بنوك تجارية جزائرية ) البنك الوطني الجزائري، بنك الفالحة و 
التنمية الريفي، البنك الخاريجي الجزائري، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني لإلدخار و 

و هي شركة ذات  1995التوفير، الصندوق الوطني لتعاون الفالحي، بنك البركة(. نشأت سنة  

أسهم رأسمالها  مليون دينار، تكمن مهمتها في تحديث التقنيات البنكية و تطوير نظام النقد و 

عصرنة وسائل الدفع أما األعمال التي تتطلع إليها فهي إدماج الموزعات اآللية في البنوك و التي 

قاييس المعمول بها دوليا تشرف عليها، صناعة البطاقات البنكية خاصة بالدفع و السحب حسب الم

 .35و منح الرمز السري

                                     

 مقابلة مع السيد مسؤول األمانة بالمؤسسة34
مذكرة ماجستير، )غير منشورة(، كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التسيير، تخصص نقود وتمويل،  ،تحديث البنوك التجاريةعامر بشير، 35
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 تتمثل فيما يلي : أجهزة الصرف اآللي :  -2

 Distributeurالموزع اآللي :  -2-1

Automatique de Billets 

هو آلة أوتوماتيكية تم إستخدامها في المؤسسة منذ سنة 

، تسمح لزبائن البريد القيام بعملية السحب من 2002

حساباتهم البريدية الجارية  عن طريق البطاقة 

المغناطسية 

ccpعلىمدارأياماألسبوعبمافيهاأيامالعطالألسبوعيةواأل

سا (. والجدول الموالي يوضح أهم  24/ 24(عيادأي
 :مميزاته 

 

 D.A .B( : الموزع اآللي لألوراق النقدية 06جدول رقم )ال

الموزع اآللي 
 D.Aلألوراق 

.B 

 النتائج التقنية المبادئ العامة

يسمح بالسحب لكل  -

حائز على بطاقة 

 السحب.

 

جهاز موصول -

بوحدة مراقبة 

إلكترونية تقرأ 

المدارات 

 المغناطيسية للبطاقة.

تخفيض نشاط 

السحب في 

 المؤسسة.

غير ير، )مذكرة ماجست ،النظام المصرفي في الجزائري و اتفاقيات بازلالمصدر :تومي إبراهيم، 

 جامعةمحمدمنشورة(، كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التسيير، تخصص نقود وتمويل، 

 .38ص 2012 /2010،بسكرة،خيضر
 

 

 Guichet Automatique de Banqueالشباك اآللي :  -2-2

أيضا آلة أوتوماتيكية أكثر تعقيدا و تنوعا و تطورا من السابقة، بدأ إستخدامه في المؤسسة سنة   هو

و هي كما هو موضح في الجدول  36، حيث يقدم خدمات أخرى باإلضافة إلى خدمة السحب.2005

 الموالي.

 

 

 

                                                                                                                 

 .167ص  2005جامعةسعد  دحلب، البليدة،
مذكرة ماجستير، )غير منشورة(، كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التسيير،  ،النظام المصرفي في الجزائري و اتفاقيات بازلتومي إبراهيم، 36

 .39-38ص ص  2008 /2007،بسكرة،جامعةمحمد خيضرصص نقود وتمويل، تخ
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 G.A.B(: الشباك اآللي 07الجدول رقم )

الشباك اآللي 

 G.A.Bلألوراق 

العامةالمبادئ   النتائج التقنية 

الشباك اآللي 

 G.A.Bلألوراق 

يخول لكل حائز على البطاقة  -

القيام بالعديد من العمليات هي: 

السحب، معرفة الرصيد، القيام 

بتحويالت، طلب شيك، تسديد 

الفواتير، التحميل اإللكتروني 
الذي يوفر للزبائن الدفع المسبق 

لشركة موبيليس لتحميل آلي 

 لهواتفهم.

جهاز موصول  -

الرئيسي بالكمبيوتر 

للمؤسسة يقرأ 

المدارات 

المغناطيسية للبطاقة 
التي تسمح بمعرفة 

الزبون للرصيد 

 بفضل رمز سري.

يستعمل من طرف 

الزبائن في جميع 

 األوقات.

 .39المصدر: تومي إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص

 

 

 

 

 

 

 

 :أجهزة الدفع اإللكتروني -3

ي تسلم هذه البطاقة تلقائيا لمجمل زبائن الحساب البريد : CCP EDAHABIAبطاقة  -3-1

  .لبنوكاالجاري مجانا و ذلك إلستخدامها في أجهزة الصرف اآللي التابعة لبريد الجزائر أو 
  كما تسمح هذه البطاقة القيام ب :

التأكد من صحة بيانات الزبونعلى مستوى شبابيك مكاتب البريد عند إجراء كل العمليات -1

  ؛البريدية

( GABنوك )( و الشبابيك اآللية للبDABسحب النقود من الموزعات اآللية لألوراق النقدية ) -2

 لبريد الجزائر و البنوك المنخرطة في الشبكة النقدية البنكية؛
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 ائر؛( لبريد الجزGAB( الشبابيك اآللية للبنوك )LSBالخدمة البنكية الحرة من خالل )-3

 د؛اإلطالع على الرصي-4
 طلب دفتر الشيكات؛-5

 . اإلشتراك و التحميل اإللكتروني الذي يوفر للزبائن الدفع المسبق لشركة موبيليس-6

 تسديد فواتير مثل الكهرباء و الماء  وخدمات فليكسي عبر األنترنت.-7

 

يستجيب  تسلم هذه البطاقة وفقا لطلب الزبون ذو الحساب البريدي و : CIBبطاقة الدفع  -3-2

 ات ب :لبطاقاللمعايير المتمثلة في العائد و الرصيد. و هي نوعان كالسيكية و ذكية و تسمح هذه 

مع التأكد من صحة بيانات الزبون على  ccpتلقي نفس الخدمات المقدمة من بطاقة  -
 مستوى شبابيك مكاتب البريد عند إجراء كل العمليات البريدية.

( و TPEتسديد المشتريات و الخدمات لدى التجار المجهزين بأجهزة الدفع اإللكتروني ) -

 CIB(.37المنخرطين في نظام الدفع اآللي حاملي شعار )

 

 

 

 

 

 

 

 

المعلوماتية و تطبيقاتها في المطلب الثاني : الشبكة 

 المؤسسة

 

تتطلع المؤسسة على تقديم الخدمات لزبائنها أين ما 
وجدوا و هذا يتطلب توفر شبكة و نظام لنقل و حفظ 

 المعلومات.

 الشبكة المعلوماتية -1

يتواجد بالمؤسسة شبكة محلية  الشبكة المحلية :-1

(LAN تربط بين الخادم و )أجهزة كمبيوتر و تأخذ  08

ه الشبكة الهيكلة السلسلة ) الخطي( و يرجع السبب وراء إختيار هذا النوع من الهيكلة هو أنه في هذ
حالة توقف أحد األجهزة ال تتعطل الشبكة كما تتميز هذه الشبكة بسهولة إدارتها و سهولة إضافة أو 

( LAN)سحب حواسيب من الشبكة. و ترتبط الشبكة المحلية للمؤسسة مع جميع شبكات المحلية 

 38للمؤسسات البريدية على مستوي الجزائر لتكوين شبكة واسعة.

 

حيث بتمتلك المؤسسة شبكة خاريجية )اإلكسترانت( من نوع التوزيع، الشبكة الخاريجية :  -2

يمكن ألي زبون يملك حساب بريدي جاري أن يدخل موقع المؤسسة و يطلع على بعض الصفحات 

عن طريق رقم حسابه الجاري و كلمة السر التي تمنحها له المؤسسة كما هو موضح في الشكل 
                                     

 
 وثائق المؤسسة37

 مقابلة مع مسؤول األمانة.38
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الموالي، بحيث يسمح ألي زبون من خالل هذه الشبكة أن يقوم  باإلطالع على رصيد الحساب 

 اري، طلب الحصول على دفتر الصكوك، طلب بيان العمليات على الحساب......إلخ.  البريدي الج
 

بسرعة ADSL: تشترك المؤسسة بالشبكة العالمية لإلنترنت من نوع  شبكة اإلنترنت-3

MKO 2. 

 تتمثل في أمنية تتخذ المؤسسةإحتياطاتلضمان العمل الجيد للشبكة في المؤسسة  أمن الشبكة :-4

 Antivirus.للفيروسات  مضادة برامج

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .( : الصفحة الرئيسية لموقع مؤسسة بريد الجزائر08رقم ) صورةال
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 www.poste.dz( 01/06/2018)المصدر :

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .الشبكة على المعلوماتية التطبيقات -2

 طريق الشبكة الداخلية.تتوفر داخل المؤسسة نظام معلومات مشترك عن 

 :WIWDFGنظام -2-1

 ببعض و هو نظام معلومات تم تطبيقه على مستوى المؤسسة منذ نشأتها و يساعد على القيام 

ديم ، ، تقاإلطالع على الرصيد أو السحب، طلب دفتر الصكوكالعمليات على الشبكة نذكر منها : 
ع م السريستاللحسابات البريدي الجارية، اإلبيان على الحساب، تسديد الحواالت البطاقية لتزويد ا

 لألموال )خدمة وسترن يونيون(، إدخال األجور.

http://www.poste.dz/
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 : CHALNGERنظام  -2-2

مح بحيث يس 2008/2009و هذا نظام أكثر تطورا من السابق تم إستخدامه في المؤسسة سنة 
لصكوك، اعملية نذكر منها : اإلطالع على الرصيد أو السحب، طلب دفتر  30بالقيام بأكثر من 

تورة يد فامنح الرقم السري لإلطالع على الرصيد عبر اإلنترنت ، تقديم بيان على الحساب، تسد

 توفير وني للء و الغاز و الهاتف الثابث والهاتف النقال موبيليس، حسابات الصندوق الوطالكهربا

رونية إللكتااإلحتياط، تسديد الحواالت البطاقية لتزويد الحسابات البريدي الجارية، الحواالت 

جاع كما يعمل هذا النظام على حفظ، معالجة و إستر،TRF)التحويل اإللكتروني لألموال ( 

بشكل كامل  و هذا النظام غير مستغل 2011مات المتعددة، لكن رغم هذا نرى أنه إلى غاية المعلو

 ( أي الكثير من العمليات لم يستخدم.100%) 
 

 : Postal Desktopنظام  -2-3

قيام بأكثر بحيث يسمح بال2011و هذا نظام أكثر تطورا من السابق تم إستخدامه في المؤسسة سنة 

رقم ها : اإلطالع على الرصيد أو السحب، طلب دفتر الصكوك، منح العملية نذكر من 40من 

اء و لكهرباالسري لإلطالع على الرصيد عبر اإلنترنت ، تقديم بيان على الحساب، تسديد فاتورة 

تياط، اإلح والغاز و الهاتف الثابث والهاتف النقال موبيليس، حسابات الصندوق الوطني للتوفير 

تحويل ة )القية لتزويد الحسابات البريدي الجارية، الحواالت اإللكترونيتسديد الحواالت البطا

 ويساعد  كما, ل )خدمة وسترن يونيون(.......إلخاإللكتروني لألموال ( ، اإلستالم السريع لألموا
 يسهل العمليات المحاسبية .
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( صفحة في نظام  10شكل )

PostalDesktop توضح عملية دفع فاتورة الماء

(EADE) 

 

 

 
 

 
 

( صفحة في نظام 09شكل )

PostalDesktop حركة توضح

(mouvement de fonds)األموال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستخدمين النظام :-2-3-1

يستخدم هذا النظام من طرف مصلحة الشبابيك، مصلحة الصندوق، مصلحة رئيس المؤسسة و 

مستوى مصلحة رئيس القسم ما يزال يستخدمون النظام القديم، يحصل مصلحة األمانة، أما على 



الجانب التطبيقي: إدارة المعرفة بين تكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي دراسة حالة 

 بريد الجزائر
 

~ 63~ 
 

الموظفين في المؤسسة المستخدمين للنظام على حساب مستخدم يعطى له من طرف مسؤول األمانة 

في المؤسسة و الذي يقوم بدوره بتحديد الصالحيات و النوافذ التي يجب على المستخدم النظام 
تخدم النظام بطاقة اإلئتمان و كلمة المرور السرية اللذان يسمحان له العمل عليها، في حين تمنح لمس

 بالعمل على النظام و هذا لغرض تحميله المسؤولية الكاملة عن عمله و مكافحة محاوالت الغش.

 أهداف النظام :-2-3-2
 و إختصار الوقت و الجهد للموظفين.السرعة في إنجاز العمليات  -

 تقليل نسبة األخطاء. -

 تقديم الخدمة للزبائن.سرعة  -

 م أكثر من خدمة في الشباك الواحد.إمكانية تقدي -
 توزيع  الضغط على شبابيك. -

 تحسين جودة الخدمات المقدمة. -

 تحسين ظروف عمل مستخدمي البريد. -

 39.رفع النجاعة اإلنتاجية المالية  للمؤسسة -

 

 البريدية المؤسسة مستوى على والتحقيقات التفتيش إجراءات :المبحث الثالث 

 :التفتيش إجراءات و أنواع

 :منها و التفتيش من انواع عدة يوجد

 .جزئي تفتيش -

 .المحاسبة و الصندوق تفتيش -

 . كامل تفتيش -

 .التسيير مهام ونقل قطع  -

 الجزئي التفتيش:األول المطلب

 ري،الجا البريدي الحساب واالحتياط، التوفير قسم مثل المصالح ألحد تفتيش عن عبارة هو

 .الخ......البريد الفرز،تسليم تنظيم البريد، توزيع الشبابيك،

 

 المحاسبة و الصندوق تفتيش :الثاني المطلب

 هناك تكون ان يجب المتداول النقد اهمية بالخصوص و المكتب نشاطات مكونات بين من

 .خاصة طريقة الى تطلع فعالة مراقبة
 

 :الصندوق انشاء -1

 النقدية والسيولة النقد، صندوق فحص -

 الفرعي الصندوق فحص -

  .المالية التسبيقات -

 أور خدمة لي،أرس  خدمة الجبائية، الضريبية، البريدية،التغريمية، الطوابع (النقدية القيم حساب

 )الخ....يدو

 مع الرصيد بمقارنة ذلك و دقيقة و ثابتة بطريقة مراقبته تتم الذي الجاري البريدي الحساب مراقبة

 رقم الدفتر وضعية في التدقيق كذا و البريدية الصكوك مركز طرف من المستخرج 211 الصك
                                     

 مقابلة مع مسؤول األمانة.39
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 بعض في التدقيق المحقق على يجب انه كما .بذلك الخاصة المحاسبية الوثائق مع مكرر 01

 غير تحويالت اي لتجنب الحسابية المعامالت
 .االخر هو دقيقة مراقبة للسيولة االلي الموزع مراقبة ننسى ان قانونية،دون

 لمحاسبيةا المستندات باقي مع عليه المنجزة بالعمليات الخاص الشريط تقريب بعملية نقوم حيث

 . االخرى

 :المحاسبي الفائض حساب -2

 الئحة بأخر تقريبها و بها الخاصة بالوثائق مقاربتها و النفقات و المداخيل جرد بعملية القيام بعد
 الذي المحاسبي الفائض على نحصل للمحاسبة الجهوي المركز طرف من عليها متحصل 0011

 .اليه نصبو

 فحص -3

 التالسج مجموع فان التفتيش موضع للشهر بالنسبة المحاسبية اليانات و الفرعية السجالت

 دفتر و سجل و الئحة فوق حدى على منها واحدة كل تسجل مجاميعها الحاصل البيانات و الفرعية
 :كالتالي

 52.رقم الوائح على تسجل و ،2 :رقم سجالت على تسجل االحتياط و التوفير-

 000015.رقم اللوائح على تسجل و  0001 : رقم السجالت على تسجل : األموال حركة -

 0002 .رقم سجل على تسجل :المعاشات -

  0115 .رقم الدفاتر على تسجل :الحواالت -

 رقم اللوائح على تسجل و ، نظام حواالت الكترونية، أو عادية حواالت المدفوعة للحواالت بالنسبة

0151 
 .)نيةالكترو أو عادية حواالت(  0111 : رقم الدفتر على تسجيلها يتم الحواالت إصدار أما

 0002 :رقم سجل على تسجل للتضامن الجزافية المنح-

 صحة من كدالتأ و المراقبة اجل ،من لذلك المعنية المصلحة الى اللوائح هذه من الئحة كل ترسل

 :كالتالي المصالح هذه محتواها،ونعد

 .المحاسبة مصلحة في المتمثلة و الوالئية الوحدة

  . الرئيسية القباضة

  .الحواالت لمراقبة الجهوي المركز

  .االحتياط و للتوفير الجهوي المركز
 .للمحاسبة الجهوي المركز

 الكامل التفتيش :الثالث المطلب

 المفضلة بةالرقا مع تبدا ،و المكتب نشاطات و وظائف لجميع دقيقة مراقبة و شاملة مراجعة تشمل

 تحليلها يتم و ه،نشاطات لجميع البريدي المكتب تسيير بعملية التحقيق و الدراسة و المحاسبة و للنقد

 :يلي كما

  .تقنية نوعية -

  .مالية نوعية -

 على التفتيش يف نعتمد و )األعوان ( المستخدمين بمقابلة وينتهي  العمل وسائل استخدام كيفية مدى

 :اهمها االعتبارات من جملة
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 تعدادال و الموقع حيث من لقطاعه التابع البريدي المكتب على جيدا االستعالم المحقق على

 الفرعية المؤسسات ،عدد)فالحيه منطقة او صناعية منطقة (أمكن ان االقتصادي النشاط السكاني،
 .ذلك عن حوصلة إنشاء به،و المرتبطة

– سنوات ) 30 (بالثالث بالمقارنة الرواج حيث من البريدي المكتب تطور مدى مراجعة -

  .(األخيرة

  .الحالي للعام اإلحصاء سجالت و الفرعية و الرئيسية السجالت مسك-

 :العمل وسائل -

 

 (:المقر( البناية  -أ
 من راألخي هذا مستوى على المسجلة النقائص إحصاء ،كذلك المقر تهوئة و إضاءة مدى تسجيل

 :حيث

 .)اإلمكانيات و النظافة عمال( النظافة وسائل توفر مدى : النظافة -

 .التدفئة -

 .العمال البسة -

 .المستخدمين -

 

 :العمل معدات و أثاث -ب
 .االمر استلزم ان تحديثه و االثاث توفر مدى مراقبة -

 .االلي االعالم اجهزة االجهزة،خاصة صيانة -

 

  :االرشيف و المطبوعات -ج

 .التوفر و الحالة النوعية، حيث من المطبوعات مراقبة -

 .امنة أماكن في به االحتفاظ و االرشيف ترتيب -

 .باألرشيف االحتفاظ مدة احترام -
 

 

 

 :يلي  لما الدقيقة المراقبة يجب :األمن  -د

 .الفوالذية الغرفة

 .الفوالذي الصندوق -

 .الخزينة بمفتاح االحتفاظ كيفية -

 .السرية التركيبة -
 االحتفاظ طريقة و القيم و االموال تامين -

 .بها

 . المنبه -

 سجل على يومية مراقبة(الحراري الخط -

 .)اليومي التجريب مع خاص

 .التسلل ضد نظام -

 . المداخل غلق -
 .الحراسة -

.الخارجية االنارة -

 الصالحية تاريخ مراقبة مع االطفاء معدات-

 

 :المستخدمين -ه

 :المستخدمين تنظيم
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 .النقص مراعاة مع للعمال القانوني التعداد -

 .)الحضور ورقة مسك( الداخلي القانون -
 .السنوية العطل وضعية -

 .)التكرار عند مراقبتها(المرضية االجازات -

- 

 .المهني اللباس

 :العمل تنظيم

  . المصالح تنظيم -

  .العمل طريقة  -
 .االعوان بين التعاون -

 :الموظفين شكاوي 

 .العمال مع المداخالت -

 العمل و المهنية الشكاوي إلى االستماع -

 .معالجتها كيفية على
 

  :المحاسبة و الصندوق

 :النقد -

 .للسيولة الدقيق الفحص -

 العرض طريقة -

 .للسيولة االقصى الحد و االدنى الحد حيث من 0220 الالئحة احترام -

 . الممزقة االوراق معالجة -

 الخاص سجل و 0012 السجل على مسجل الذي مع عده و فحصه تم الذي المبلغ مطابقة -
 .بالخزينة

 :الفرعي الصندوق

 .ثالثي 0012 السجل مع مطابقته و المحتوى صحة من التأكد-

 .االحتفاظ و العرض طريقة -

  .الغلق وسائل مراقبة -

 

 :البنكية الصكوك
 لصكوكا بطريقة حجزها عملية مراقبة مع 0550 السجل على وجدت ان البنكية الصكوك مراقبة -

 .بذلك الخاصة اللوائح و المعيارية

 0012 السجل على مسجلة التي مع البنكية الصكوك مبالغ مطابقة  -

  .الملغاة الصكوك معالجة -

 - .االحتفاظ مدة احترام -

 :القيم

 حفظها طريقة و تنوعها و توفرها حيث من )تغريمية ،طوابع بريدية طوابع( البريدية القيم مراقبة-

 .  0215السجل على المسجلة بالقيم مطابقتها عملية بعدها تتم محاسبتها،حيث و عرضها و
 .النشاط معدل مراقبة مع الجبائية و الضريبية القيم على الطريقة نفس تطبيق-

 :األخرى القيم

 إلخ..موبيليس بطاقات يدو، أور أرسلي، خدمة

 :البريدي الحساب

 مع االخير ذاه مطابقة كذا و صحته و الرصيد دقة حيث من دقيقة و ثابتة بطريقة مراقبته عملية تتم

 .مكرر 03 رقم السجل على الرصيد

 .033 صك المستخرج وفق الدقيقة المراقبة مع الصكوك تخليص في العمل طريقة كذلك- 
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 :األموال حركة
 :التالية الوثائق مراقبة خالل من ذلك و :الداخلية -

 عند التوقيع مع 2230 مكرر، 2230 : السجالت مراقبة و ،222111 ،222110 . 222112

 .األعوان و المؤسسة رئيس بين األموال استالم

 2221 الكشف مع طريقة، و بذلك الخاصة السجالت استعمال عمليات بمراقبة تتم :الخارجية -

 انجاز مدى ةمراقب مع باألموال التزود 2213 :في المتمثلة و.مسكها ، و الخاصة الطلبات ومراقبة

 المالية لقيمةا احترام مدى و نقلها طريقة و الغلق وسائل و الوزن حيث من المرسلة االموال امن و

 .المرسلة
 

 :الصندوق اخطاء

 . االخطاء عن االبالغ -

 .االخطاء معالجة -

 .تسوية -

 .بها المعمول االجراءات بإتباع االخطاء -

 الئحة مسك -

 . الصندوق أخطاء-

 :المحاسبية الوضعية

  .المستنتجة الفوارق معالجة في الدقة-

 .االساسية السجالت مسك -
 2231 الالئحة على المسجلة الجهوي المركز من المسجلة االخطاء متابعة و معاينة-

 السجل ىعل المتواجدة القيم مع المحاسبي الناتج مطابقة خالله من يتم المهم الجانب هذا ففي

 طريقة و 2232 الرئيسية السجالت على المنقولة العمليات مراقبة على بناءا يكون و 2230 ،2231

 لمركزا طرف من عليها المصادق 2231 لالئحة المعروفة االرقام خالل من السجالت هذه استعمال

 االرقام هذهل الحاملة الثانوية السجالت كل كذلك التفتيش موضوع بالشهر الخاصة للمحاسبة الجهوي

 .مطابقتها بغية

 

 :المالية المصالح عمليات

  : حيث من معالجتها طريقة و الحواالت ايداع في تتمثل و: الحواالت إصدار

 .الرسوم حقوق صحة*

 .2133 الدفتر و 2112 البيان مراقبة* .

 .لذلك المؤهلة الحواالت تامين*

 .االرومات و السندات حفظ مكان *

 - :حيث من المراقبة عملية فتتم الحواالت تسديد لعملية بالنسبة: الحواالت دفع

 )الداخلي النظام في حواالت ( 2111 الدفتر و 2111 البيان مراقبة*
 )االلكترونية بالحواالت خاص ( 2111 الدفتر و 2111 البيان مراقبة*

 )الدولي النظام في حواالت ( 2111 الدفتر و 2111 البيان مراقبة*

 .المؤمنة بالحواالت خاص سجل مسك*

 .المحددة االجال حيث من التسديد انتظار في الحواالت مراقبة*

 .الحواالت حفظ طريقة*

و السجل على تسجيلها كيفية و المؤمنة الحواالت و الوصول عند الحواالت معالجة طريقة*  مكان 

االستعالمات معالجة طريقة مالحظة مع المؤداة السندات امن و بالشباك تواجدها  السجل و 2101 
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IFS/I MO بالنسبة االداء الى التطرق مع الغرض لهذا الممسوك و للحواالت  مع معالجتها طريقة 

متابعة و النشاط تحليل ثم ومن المراقبة و المتابعة مع الحاسوب  استعمال متابعة ،كذلك االداء عملية 
 طريقة و يونيون وسترن بخدمة الخاصة السجالت

 . الخدمة من النوع هذا في الزبائن طلبات تلبية

 :االحتياط و التوفير صندوق

 الكثير مع ةمعمق و جدا دقيقة المراقبة عملية فتكون االحتياط و التوفير صندوق عمليات يخص فيما

 . التركيز من

 . السجالت و الوثائق و الكشوف بين المطابقة*

 .تواجدها مكان و بها االحتفاظ حيث من و مسكها حيث من ثالثي 2 البطاقات مراقبة*
 يماف المسجل النشاط على االطالع مع تواجدها مكان و LEP-LEL الدفاتر على االطالع يجب*

 .االولى الدفعات يخص

 . المدخرين دفاتر على تسجيلها و الفوائد عملية إلجراء االشهار طريقة*

 .للتسوية الموضوعة الدفاتر حفظ اجال*

 .القسم لهذا المحاسبية الوثائق حفظ و تامين*

 

 

 :المعاشات
 :قطري عن مراقبتها عملية تتم ،حيث الفرنسية المعاشات على حاليا المعاشات اداء يقتصر

 2201 البيان مسك* .

 2200 السجل مسك*

 .الدفع سندات حفظ و امن*

 .البطاقات مراقبة*

 . التسديد طرق مراقبة*

 :للتضامن الجزافية المنح اداء
 المستعمل جلالس كذا و ادائها طرق مراقبة ،كذلك األداء كشوفات حسب المنح هذه مراقبة عملية تتم

 . لذلك

 -:البريدية المصلحة

 :البريدية الطرود

 . السجالت مسك*

 .الرسوم صحة مراقبة*

 مراقبة و الطرود وصول تاريخ مراقبة*

 .الوزن
 .التخزين رسم و الحفظ مدة احترام*

 .بها االحتفاظ تامين*

 : التوزيع و الفرز مصلحة

 البريدية العلب*

 .االرساليات امن و غلق*

 .االرساليات فتح طرق*

 .الموزعين توجيه مخطط*

 .اللباس حيث من الموزعين مراقبة*

 :الشحن غرفة

 020 السجل مسك*
 الوسائل مراقبة(الشحن رزمة فتح كيفية*

 )بذلك الخاصة

 .البعائث امن و حفظ*

 107 السجل مسك* .

 

 :التسيير و الخدمات نوعية
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 . االنتظار قاعة-

  .المكان نظافة -
  .االنتظار في بقائهم مدة و االستقبال طرق -

  .االنارة الشباك و المكتب مداخل -

  .االعالم و التوجيه حسن مع االستعالمات -

 متناول في وضعها و المطبوعات توفير-

  .الزبائن

  .الزبائن على الخدمات تسعيرة عرض-
  .الشبابيك خدمات عرض -

  .االحتجاجات دفتر توفير -

.البريدي المكتب غلق و فتح مواقيت اشهار -

 

 التسيير مهام ونقل قطع :الرابع المطلب

 ىمستو على التسيير مهام ونقل قطع بعملية الخاصة اإلجراءات ومراعاة احترام إطار في
 على يقتصر المحقق دور فإن /D.E.C.G.A.I 13 رقم اإلجراء لنص تطبيقا البريدية المؤسسات

 الى القيم و ألموالا بنقل تنتهي أين الجديد المسير تنصيب غاية إلى البداية منذ العملية لهذه اشرافه

 .األخير هذا

 :التالية الحاالت إحدى حدوث حالة في تباشر العملية هذه أن حيث

 

 .المسير وفاة عند -

 .التقاعد -

 .االستقالة -

 .االختالس -

 .االنتداب -

 الخ........العمل عالقة تعليق -

 :المهام نقل إجراءات

 المعنية رافاألط بإخطار البريدية الوحدة مدير يقوم أعاله المذكورة الحاالت من حالة حدوث عند

 عملية على فسيشر الذي المحقق تعيين مع )والقديم الجديد البريدية المؤسسة رئيس( العملية لهذه

 :يتم ولهذا .المهام نقل

 سلرئي مهام اتهاء وخضر الجديد البريدية المؤسسة لرئيس بالنسبة تنصيب محضر إعداد -

 . مهامه المنتهية البريدية المؤسسة

 . العملية على المشرف للمحقق بالنسبة تكليف إعداد -
 المستلم الجديد البريدية المؤسسة رئيس من كل يقوم المهام نقل عملية اجراء يوم تاريخ في -

 ،)الصندوق (بالمكت مستوى على المتواجدة والقيم األموال بتحديد مهامه المنتهية واآلخر المهام،

 .)المحاسبة ( المحاسبي الفائض تحديد مع

 .الطرفين نبي المحددة المبالغ على والمصادقة والتدقيق بالتحقيق المشرف المحقق يقوم بعدها -

 خالل لياتالعم على المصادقة قصد المعنية الجهات إلى المراقبة كشوفات بإرسال المحقق يقوم -

 في التسيير ممها ونقل قطع عملية تتم عندما .مهامه المنتهية البريدية المؤسسة رئيس تسيير فترة

 أمول بروتعت الشهر نهاية في سيكون للذي إضافي الجدول انشاء من المحقق يتأكد الشهر بداية

 .مسلمة
 X المةبع يشطب كما صفر، يكون والقيم الصندوق نقد لمبلغ الحامل 2231 الجدول من C اإلطار

 . األحمر بالحبر

 مساواةال لنا يبرز أن بد ال L لإلطار والمصاريف للمداخيل الخاصة الخانات السياق نفس في

 رومة،الوصل،األ الطلب، أي 2221 الوثيقة من جزء كل في اليمين على األعلى في يسجل المحقق

 يكتب زاءاألج كل ظهر وعلى "التسيير تغيير " عبارة تكتب األحمر بالحبر X بواسطة الشطب بعد

 :يلي ما
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 السيد من استلمت بأنني المهام المستلم البريدية المؤسسة رئيس.......... السيد أسفله الممضي أنا "

 ".بالحروف.................المبلغ مهامه المنتهية البريدية المؤسسة رئيس...............
 .)والقيم األموال في يتمثل المذكور المبلغ(

 :التسيير مهام ونقل قطع ملف

 170 الجديد البريدية المؤسسة رئيس تنصيب محضر -

 "نسخ 0 " المكتب بمقر خاص 2001 جرد -

 .الوظيفي السكن بقر خاص 2001 جرد -

 .المعدات و بالوسائل خاص 2000 جرد -

 .التاريخ وختم اإلمضاء عليها نسخ 1 "التسيير تغيير " 2231 النموذج -
   2231النموذج مع يرفق 2221 للوثيقة اآلخر والجزء التنصيب، بمحضر مرفق 2221 وصل

 .اإلمضاء تغيير أجل من جاري بريدي حساب ملف تكوين -

 رئيس ىإل وتسلم "تسيير تحويل " عليها يكتب حافظة في وتوضع الوثائق هذه تجمع األخير وفي

  .التفتيش خلية

 

 التفتيش تقارير تحرير :الخامس المطلب

 لطابعا عليه يغلب ال ان يجب االخير هذا 720 تقرير تحرير تستلزم التفتيش عمليات جميع ان

 . االدبي
 مختلف في بريدي مكتب على مطبقة و مبرمجة التفتيش غايتها بمهمة دائما مرتبط 720 التقرير ان

 دونب و القانوني طابعه عن يخرج ان يجب ال 720 تقرير تحرير ان محددة مدة في و عملياته

 .تحوير

 :منها نذكر نقاط عدة في رأيه اعطاء التقرير تحرير اثناء المحقق على يجب كما

 . التنظيم نوعية-

  .العمل اداء نوعية-

  .التجارية الخدمة نوعية-
 

  .االعوان اداء نوعية-

 .المالية القيم و العمليات تامين درجة-

 .البريدية المؤسسة تسيير قدرات و كفاءات-

 أجريت لتيا البريدية المكاتب مسؤولي و المدير إلخطار االولى بالدرجة موجه التفتيش تقرير ان

 .حصاءهاإ تم التي الفوارق و النقائص كل معالجة و مراجعة اجل من ذلك و التفتيش عملية لهم

 يرسل نا يجب بريدي مكتب على تفتيشية عملية إجراء بعد تحريره تم الذي 720 التقرير ان كما

 الجهات إلى للتفتيش يوم أول تاريخ من يوم ) 20 ( عشرة خمسة تتجاوز ال مدة في األخير هذا

 ساسكالم الخطيرة الحاالت و االستثنائية االتحال في و .المكتب درجة حسب وذلك المختصة

 .األول مهيو في المدير الى يقدمه خاصا تقريرا بتحرير ملزم فالمحقق )االختالسات ( باألموال

 يمكنل ماك أعده الذي التقرير في للتفتيش خضعت التي الهامة العمليات كل ذكر المحقق على يجب
 :التالي النحو على للتفتيش خضع الذي المكتب يرسم ان له

 المكتب عمل و أهمية -

 السابق التفتيش نوع و تاريخ -

 السابق التقرير مالحظات و نتائج -

 .المنجزة التصحيحات و النقائص اهم -

 مدير قرارات و ألوامر المتخذة االجراءات -

 .البريدية الوحدة

 حركة مقارنة يتم حيث العمل حركة تطور -

 سنوات الثالث خالل البريدي و المالي العمل

 ملالع بحجم مقارنة التقييم هذا يتم األخيرة،كما

 . الدرجة نفس من مؤسسات بين

 . العمل وسائل -
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 . المحاسبي للتقييد بالتفصيل التحصيل -

 .تسديدها و الحواالت اصدار -
 .االحتياط و التوفير قسم -

 .المالية المصالح عمليات -

 .البريد مصلحة -

 . الخدمة اداء نوعية -
 .التسيير اداءات نوعية -

 كتبم ختم و باإلمضاء االقرار عليه وجب التفتيش لعملية خضع الذي البريدي المكتب رئيس ان

 . التقرير على المجدولة للمكتب المحاسبية للمعلومات البريد

 

 

 
 

 التحقيق وإجراءات أنواع :السادس  المطلب

 او خطاءاأل معالجة أجل من كذلك أنواعها، بمختلف للوقائع معالجة هي األمر واقع في التحقيقات

 :اهمها متنوعة مصادر للتحقيقات نجد حيث النظام، به يسمح ما اطار في االحداث

 ،سرقة،عنف ضياع، والتجهيزات، المصالح على التعدي الشكاوي، التنظيم، سوء االحتجاجات،

 الخ...... حوادث

 :كالتالي مصنفة التحقيقات وهذه

 

 :تأديبي إداري تحقيق  -( 1

 لقوانينا احترام كعدم جسيمة أحداث في شبهة محل أو متورط المؤسسة من األطراف أحد يكون عندما

 .للمؤسسة الداخلي النظام احترام عدم إلى باإلضافة اإلجراءات، و اللوائح و

 :اداري تحقيق -2

 امالمه تأدية اثناء كالعنف المؤسسة داخل عادية غير تصرفات المؤسسة مسؤول يالحظ عندما

 .مرور حادث أو السرقة، كذلك الوظيفية،

 
 :بالتحقيق المكلف دور -( 3

 على ساعدت التي العناصر كل عن والتحري البحث األولى بالدرجة بالتحقيق للمكلف األساسي الدور

 :يلي ما بإتباع وذلك التحقيق، ومجريات أطوار عبر وذلك الوقائع، معالجة

 .المادية األدلة كل جمع -

 .بالتحقيق المعني الرئيسي الطرف إلى االستماع -

 تكون أن ويجب التحقيق، تصحب التي االتصال طريقة تفيد بشهادة يدلي قد طرف إلى االستماع -

 .أكيدة و حقيقية نتائج ولضمان للحصول وذلك ودقيقة، محددة

 .)إلخ..سرقة أو كسر ( الحادث وجود من التحقق -
 .الخسائر وقيمة الحادث نوعية تحديد -

 .الحادث إلى أدت التي بالوسائل يُعرف -

 لخطواتا اتباع ضرورة مع المالية الثغرة تحديد يجب واالختالسات األموال تحويل حاالت في أما

 :التالية

 .المؤسسة عن األول المسؤول امام تامة سرية في الحادثة عن يبلغ -

 .)المبلغ( الخسائر قيمة تحديد مع االختالس نوعية تحديد -

 (. CCP-CNEP-MDTS (منها واحدة لكل والمبلغ العمليات طبيعة تحديد -
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 .االختالس في المستعملة الطريقة وتعيين تحديد -

 .المختلسة االموال استرجاع اجل من الطرق اتباع -
 .االختالس تنفيذ في سبب كانت التي األطراف عن البحث -

 

 

 

 :التحقيقات تقارير تحرير  -( 4

 التقرير هذا كوني أن يجب كما المحددة، اآلجال في التقرير تحرير في المحقق يبدأ التحقيقات إنهاء عند

 وضوعيةم بصفة الوقائع بعرض التقيد ضرورة .الثبوتية الوثائق إرفاق مع وواضحا ومرتبا محددا
 .العقوبات اقتراحات كل عن ويمتنع وحيادية

 :التقرير خطة -

 اضعخ يكون أن بإمكانه للتحرير عرض مخطط هناك أن إال مميزة تكون تحرير طبيعة كل ان رغم

 :التالية للقواعد

 للوقائع عرض -

 بالتحقيق المعنية األطراف سماع -

 التحليل -

 الخاتمة -

 حسب اوترتيبه األحداث ظروف بتحرير المحقق يقوم التقرير في المتبعة المنهجية هذه خالل من

 على يجب اإلداري التحقيق في أما جمعت التي والشهادات بالتسلسل األحداث مراحل ذكر مع وقوعها

 على معلوماتال كل اللتقاط وذلك اآلجال اقرب في المعنية األماكن إلى الفور على االنتقال المحقق

 .المدير إلى وقت أسرع في التقرير ونقل الفور
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 إدارة المعرفة بين تكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي.لث: ثاالمبحث ال

 

 .في عملية التعليم المحاسبي ستخدام التكنولوجيا، والتعليم اإللكترونيإالمطلب األول : 

فقد توصلت دراسةة بعنةوان" تحسةين نوعيةة التعلةيم المحاسةبي"، إن اسةتخدام هةذا األسةلوب فةي   
، حيث يمكن لبرامج الحاسب اآللةي الجةاهزة (40)الفكرية والسلوكية الموظفالتعليم يطور من مهارات 

علةى تطبيةق  الموظةفأن تنمي مهارات التفكير اإلنتقادي، فتقدم خيارات عديدة لحل المشكلة، وتدرب 

الحاالت المتشابهة على المشكلة التي تواجهه، وفي حال تعثره يمكنه استخدام المساعدات واإلرشادات 

 المتاحة بالبرنامج.

األول  , A. Andersonومن أمثلة البرامج الجاهزة المتاحة حاليا برنامجان طورهما آرثر آندرسون  

عطةي ويتناول مهام المراجعةة في Goal based scenariosواسمه السيناريوهات المبنية على الهدف 

ي فهةو مةا الثةانخبرة للمحاسبين في كيفية التعامل مع مشاكل الحياة الحقيقية التي ليس لها حل مثالي، وأ

توثيةق  ، وفيه يشاهد الطالب مقابالت بالفيديو، ثم يطلةب مةنهم Businesspracticeتطبيقات تجارية 
 ق.العملية اإلدارية مع خرائط تدف

يعطي البراعة فةي اسةتخدام تطبيقةات Spreadsheet softwareكما أن استخدام الجداول االلكترونية 

 Edgar(41)إدجةةار األعةةداد رياضةةيا وإحصةةائيا، والوصةةول إلةةى الحلةةول بسةةهولة، أمةةا اسةةتخدام نظةةام

والةدخول إليةه عبةر شةبكة االنترنةت، فينمةي قةةدرة علةى اكتشةاف واسةتجالب المعلومةات والقةدرة علةةى 

االستفسار والبحث، ويمكن الطالب من تحليل تقارير شةركات فعليةة، ممةا يجعلهةم يةألفون التعامةل مةع 

 الخدمات المفتوحة مثل االنترنت وادجار بإعتبارهما مصدرا للمعلومات.

حيةاة، م مةدى النولوجيا التعليم أن تساهم في تنمية المهارات الشخصية مثل مهارة التعلكما يمكن لتك    
 وتنمية المهارات الذاتية ومهارات االتصال، وذلك كاألتي:

ة، لكترونيمن استخدام قواعد البيانات اال موظف، من خالل تمكين المهارة التعلم مدى الحياة تطوير -

 يثة.تبات اإللكترونية، وعقد الندوات عبر شبكات االتصال الحدووسائل االتصال الحديثة، والمك

كيفيةة  المحاسةب، عن طريق إنتةاج شةرائط فيةديو لمقةابالت متعةددة، وتعلةيم المهارات الذاتيةتطوير  -

ول علةى إجراء المقابلة والتفاعل مع الشخص المطلوب مقابلته وكيفية توجية األسئلة الصةحيحة للحصة

ختلفةين مكيفية التعامل مةع اآلخةرين الةذين قةد يكونةون  موظفكما يمكن تعليم الالمعلومات الصحيحة، 

ندرسةون آثقافيا وذهنيا، عن طريق استخدام برامج جاهزة في هذا الشأن، كالبرنامج الذي طةوره آرثةر 

 لتعليم مهارات التفاعل.
مج ، بتنميةةة المهةةارات الكتابيةةة، ومهةةارات العةةرض باسةةتخدام بعةةض البةةرامهااارات االتصااالتطةةوير  -

دقق الجاهزة، مثل برنامج ميكروسوفت، ومايحويه من معالجة الكلمات، والموسةوعة، والقةاموس، ومة

لتحةدث، النحو، بجانب تعلم مهارات عرض المعلومةات المرئيةة والبيانيةة.   كمةا يمكةن تعلةم مهةارات ا

بةل سجيل ما يقدمه الطالب على شرائط فيديو، وعرضها والتعليق عليهةا مةن قواإلنصات عن طريق ت

 .Learning and listeningالمعلم، فضال عن استخدام برامج جاهزة مثل: 

 ولكن هل تكفي الخبرة الدراسية للتأهل المهني؟

 

 الخبرة العمليــة ) التدريب العملي(: المطلب الثاني:

 

                                     

 (.2001محمد عبد الحميد مطاوع، " تحسين نوعية التعليم المحاسبي: بالتطبيق على كلية التجارة جامعة المنوفية"، ) @، سبتمبر  40 -

 شركة. 11000ملفات الكتروني ببورصة األوراق المالية األمريكية به تقارير متنوعة عن ماال يقل على  نظام حفظ 41 -
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إلةةى  مجةةردة، ال يةةؤدي مؤسسةةة إن اسةةتعمال وتوصةةيل كةةل الطةةرق التدريسةةية السةةابقة فةةي بيئةةة         

ن مة لمةوظفينلتعليم والتدريب العملي، ذلك يمكن لالتأهل الكامل، بل يتطلب األمر عملية مزاوجة بين ا
بةرات من الخ الكثير تطبيق المعرفة التي تلقوها. أن تصميم برنامج تدريبي جيد في البيئة العملية يحقق

ب لقي تدريتالمطلوبة، وقد يحتاج المشرفون والمراقبون وكل من له عالقة بعملية التدريب العملي إلى 

 فعال ، لكي يتمكنوا من التخطيط لبرامج التدريب العملي.

العملةي  وعليه، فإن بعضا من أساليب تدريس التعلم المركزي السابقة تتطور فةي حالةة تةوفر التةدريب 

 لتشمل : موظفينلل

 .In-Office environment( العمل في مجموعات وفي بيئات مكاتب العمل 1

تخدامها ( دمج المعرفة والمهارات والقيم واألخالق والسلوك المهني ضمن المواضيع الدراسية، واس2

 في التمرن على حل مشاكل العمل.

 م. في بيئة العمل كوسيلة للتعل ة( استخدام االنعكاس، وذلك بإعادة إنجاز األعمال الموجود3

 ألعضاء،اهنية إن هذا المزيج قد يتنوع بناء على القواعد الموضوعة من قبل األفراد في الهيئات الم
لجمهور عات اوبناء على القوانين الدولية والمحلية، وبناء على متطلبات السلطات التنظيمية، وتوق

في المعيار المذكوروالتي وصف  Monitoring and Controlالرقابة والتوجيةوتحت بند 

 اسبين:لى محعمتطلباتها بالتفصيل ، كل ذلك ألجل الحصول  تقويم القدرات والكفاءة المهنيةالمعيار

 يمتلكون معرفة الحس الفني تجاه مواضيع معينة من المنهج الدراسي. /1

 ملي.يستطيعون تطبيق المعرفة الفنية بأسلوب تحليلي وع /2

لةول حيستطيعون من خالل مواضيع دراستهم المتنوعة، استخالص المعرفة التي تمكنهم من إيجاد  /3

 متعددة للمشاكل المعقدة.
ة المالئمة يستطيعون حل مشكلة معينة بالتمييز بين ماهية المعلومات المالئمة لحلهةا، مةن تلةك غيةر /4

 من مجموعة البيانات المتوفرة.

، يسةتطيعون التعةرف علةى المشةاكل المكونةة لهةا Multi- problemالمركبةة  في حاالت المشةكلة /5

 وترتيبها، وعرضها بشكل صحيح.

ا يةةدركون إمكانيةةة تةةوفر حلةةول بديلةةة، ويفهمةةون أصةةول حكةةم االختيةةار بينهةةا عنةةد التعامةةل معهةة /6

Understand the role of judgment in dealing with them . 

 مختلفة من المعرفة والمهارات. يستطيعون توليف مواضيع /7

بأسلوب مختصر  (42)يستطيعون االتصال بفعالية مع المستخدمين، وذلك بصياغة توصيات واقعية /8
 ومنطقي.

 .Ethicaldilemmasيستطيعون التعرف على المآزق األخالقية  /9

 

 ومناقشته يمكن إستخالص ما يلي: و أخيرا من ما تم عرضه

اسبية ة المحكم ومضمون المعرفة غير المهنية وإغفال دورها كقاعدة للدراس( ال يتم التركيز على 1

 المهنية في مناهج التعليم المحاسبي في البيئة المحلية.

( بمقارنة محتوي المعرفة المحاسبية المحددة من قبل معايير المحاسبة الدولية بمحتويات المناهج 2

رة من المساقات والمواضيع المطروحة، إال أن الخلل الحالية، يمكن القول أن مناهجنا تغطي نسبة كبي
يكمن في عدم تعديل وتطوير هذه المواضيع بما يخدم سوق العمل وهذا ما أشارت إليه العديد من 

الدراسات التي أجريت في البيئة المحلية. أما بالنسبة لمواضيع تكنولوجيا المعلومات فيمكن القول إنها 

التي طرحتها المعايير، وان الذي يدرس منها حاليا هو موضوع واحد غير متوفرة بالكم والكيفية 
                                     

 .762(، ص 1998، )بيروت، دار العلم للماليين، ، الموردمنير بعلبكي 42 -
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 للتعريف بالحاسب اآللي.

 ( أساليب التدريس المتبعة حاليا هي أساليب تقليدية بالنسبة لما تم عرضه .3
قويم ت يوجد التالي ( ال توجد فترة للتدريب العملي في برامج التعليم المحاسبي بالبيئة المحلية، وبال4

 .اءة وقدرات لكف

 

 43.دارة المعرفة كوسيلة للتأهيل المحاسبي العالمي المطلب الثالث : إ

ً بأنها " الحصول على المعلومات الصحيحة لألشخاص المعني ي ين وفتوصف إدارة المعرفة أحيانا

الرغم من . وب (Lamont 2004)الوقت المناسب ، األمر الذي يساهم في اتخاذ القرارات السليمة " 

مناء ن لدى أ، فإ أن مصطلح " إدارة المعرفة " قد ارتبط بالبرمجيات التي قد أتمتت عملية المعرفة هذه

ت جامعاالمكتبات المعرفة منذ وقت طويل ، حسب التعريف السابق ، فأمناء مكتبات الشركات وال

 فة أيسة بناًء على معروأخصائيي المعلومات يستطيعوا إدارة تجميع وتوزيع المعلومات الحسا

 معلومات يريدها عمالئهم وأي مصادر للمعلومات يمكن أن تلبي احتياجاتهم .

واألسئلة  راسي،فتنمية الموارد البشرية وإدارتها هي نقطة مركزية في إدارة المعرفة في أي برنامج د

 األكثر الحاحاً بالنسبة إلدارة المعرفة هي:

 المعرفة ؟ كيف نستطيع تنمية وتشجيع مشاركة 

 كيف نستطيع تشخيص وتحديد مصادر المعرفة ؟ 

 كيف نستطيع تجديد المعرفة بالشكل المناسب ؟ 

 كيف نستطيع حماية المعرفة والحفاظ عليها ؟ 

ط وص ربان هذه األسئلة يمكن اإلجابة عليها من خالل البرامج التدريبية المدروسة جيداً بخص

ا ة وغيرهحاسبيالتدريب العلمي على الحاسوب واإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات بالمواد الدراسية الم

ر مع تغي تعايشتمن المواد والمجاالت المعرفية المتداخلة فيها . فمنظمات االعمال في الوقت الحاضر 

 واسيبمتسارع في بيئة أعمالها . وتعد الثورة التكنولوجية ونظم المعلومات واستخدامات الح

ه ساير هذال ت واالنترنت من أبرز معالم هذا التغير في الوقت الحاضر ، كما ان منظمة االعمال التي

ديثة جية الحكنولولمستجدات التالتطورات والتركيز على ادارة المعرفة ، وال تجيد استخدام االساليب وا

 ، ستكون موضع تساؤل بالنسبة الستمرارية اعمالها وبقائها .

له ان  ال بدوان محاسب العصر الحالي والمستقبلي يلعب دوراً هاما في التجاوب مع هذه المعطيات ، 

 ينمي طاقاته االبداعية ، ويتسلح بثقافة االبداع والتطوير واالداء الجماعي .

ير هم وتطوعلوماتميأتي دور الجامعات والمعاهد التجارية ، بإتاحة فرصة التعلم للطلبة ، لتنمية وهنا 

علومات نظم مومهاراتهم وقدراتهم التكنولوجية ، واستخدام نماذج فنية وهيكلية مرنة ، وتكنولوجيا 

 ووسائل اتصال وابالغ مالي متطور لما يستجد في هذا العالم .

ان إدارة المعلومات يمكن أن تجمع بيانات دقيقة وتحافظ عليها ، ولكنها تحتاج إلى اضافة الى ذلك ، ف 

معالجة وتحليل اكثر من اجل تحويل المعلومات إلى معرفة . والمنافع التي يمكن أن تزودها إدارة 

 المعرفة تتضمن اتخاذ القرارات المتسارعة ، والتفكير اإلبداعي ، واتصاالت خارج وداخل المنظمة ،

                                     

 .43WWW.Virtual Library on Knowledge Management, httpi//km.brint.com.. 
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وتطبيق تكنولوجيا المعلومات من قبل األشخاص الذين يدركون الفرق بين المعلومات والمعرفة 

 ويكونوا قادرين بدرجة أفضل لتقرير كيفية إدارة كل منهما والرقابة عليهما.

ويجب على تكنولوجيا المعلومات تفهم أن المعرفة تعتمد بدرجة عالية على األفراد ، وحتى تكون هذه 

اجحة ، يجب أن يكون تطبيقاتها على العاملين من اجل تحقيق أهداف المنظمة جنباً إلى جنب المعرفة ن

. كما تتركز على مطبقي تكنولوجيا المعلومات والعمل مع أقرانهم في األقسام األخرى في المنظمة من 

 44اجل إيجاد حلول ديناميكية إلدارة المعرفة .

ب ان ، يج يح بناًء على القرارات السليمة والعقالنيةومن أجل الحصول على التصرف والسلوك الصح

بطة يكون المحاسب على دراية ومعرفة في مجال تخصصه وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المرت

ة وماتيبالمحاسبة ، وكذلك البيئة التي تعمل فيها المحاسبة ، خاصة ونحن نعيش في عصر المعل

فة المعر هيكل أو نموذجة واسعة االنتشار . ولبناء والعولمة والخصخصة واالتصاالت االلكتروني

 لومات ،لى معاالمطلوبة يحتاج المحاسب الحصول على البيانات المالية وغير المالية، والتي يحولها 

لعملية اممارسة ي والوهنا يستخدم قدراته التي يمتلكها وتلك التي يكتسبها ويتعلمها من التأهيل االكاديم

يعة رجة رفالخبرات في بوتقة المعرفة ، يصبح المحاسب ذا أهلية مهنية على د، الى ان تصهر هذه 

 المستوى لمواجهة المستجدات التقنية والتكنولوجية . 

 

الى  نهايةوهذه المعرفة يستخدمها المحاسب المؤهل في اتخاذ القرارات الرشيدة التي تقود في ال

 التصرف واالجراء السليم . 

يزال  تي الوقد أعطي اهتمام اكثر بالتركيز على إدارة المعرفة بسبب تفجر المعلومات الهائلة ال

 يزودها اإلنترنت 
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 والتطورات الهائلة والمتسارعة وبشكل مستمر والتي جعلت العالم الشاسع في قبضة اليد .

 

 

 45( ادارة المعرفة كوسيلة للتأهيل المحاسبيالعالمي.01نمودج)

 

 

 الفصل :خالصة 

 

في المؤسسة بريد الجزائر بمسةتغانم و  وسائل الدفع االلكترونيلقد حاولنا دراسة واقع إستخدام    

                                     

45Zack, M. H. and M. Serino (1996).Knowledge management and collaboration technologies.White Pater. Lotus 

Institute. 
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إنعكاساته على جودة الخدمة المقدمة وتم توصل إلى أن وضعية التكنولوجيا بالمؤسسة فةي تطةور 

مستمر األمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة خةدماتها، غيةر أن هةذا المسةتوى مةن تحسةين لةم يرقةى 

 إلى مستوى مرغوب من الزبون.

م قناعة ن أهمية إستخدام تكنولوجيا في تحسين جودة الخدمة و لديهفالموظفين في المؤسسة يدركو

سةتعمال كبيرة بهذا، إال أنهم عمليا ال يستخدمونها بشكل كلي، و هذا لغيةاب عنصةر تةدريب علةى إ

قةص نهذه التكنولوجيات و الدورات التكوينية الخاصة بذلك كمةا نالحةظ غيةاب عنصةر التحفيةز و 

 تخصصة.اليد العاملة المؤهلة و الم

قةص نأما من جهة الزبائن فةال يةزال مسةتوي اإلسةتعاب الزبةائن لهةذه التكنولوجيةا ضةعيف جةدا و 

ن إدراك أهميةةة إسةةتخدامها و كةةذلك تةةدني مسةةتوى اإلسةةتخدام و الةةتحكم فةةي اإلنترنةةت لةةدى زبةةائ

 المؤسسة، باإلضافة إلى نقص عنصر الترويج.

ئةر تشةكيل دورات تكوينيةة للموظفيهةا خاصةة من خالل ما تقدم يتوجب علةى مؤسسةة بريةد الجزا   

باستعمال هذه التكنولوجيات و توظيف إطارات كفأة و متخصصة و إهتمام بعنصر التحفيز و تهيئة 

للعمةةل باإلضةةافة إلةةى ضةةرورة وضةةع ومضةةات اإلشةةهارية لتعريةةف الزبةةون الظةةروف المالئمةةة 
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 : العامة الخاتمة

 

وجيا بتكنول قتهاقد تطرق هذا البحث إلى أهمية إدارة المعرفة وتطورها والمبادئ التي تقوم عليها وعال

 التطبيقوتطوير على التأهيل المحاسبي باستخدام األنظمة المحوسبة، ومعايير الالمعلومات، واثر ذلك 
 للنظم المستخدمة في األعمال التجارية.

ات النتقادها واكما تطرق إلى التجارة اإللكترونية والمشاكل الناجمة عن تطبيق إدارة المعرفة ونظم 

 الموجهة لها.

س التدري برامجبلبات تأهيل المحاسبين، من خالل التزويد وتبني اإلرشادات والتوجيهات العالمية لمتط

، وأمنها لوماتوالتأهيل المحاسبي في الجامعات والمعاهد التجارية باستخدام وتطبيق تكنولوجيا المع

لمجتمع ازويد توالذكاء االصطناعي والبشري من خالل إنشاء وبناء وتقديم المعرفة وإدارتها، من اجل 

الم في ع يات ذات مستوى رفيع لتلبية متطلبات المحاسبة الجديدة المتمثلةبكفاءات وقدرات وأهل

 وعصر اإلبداع والمعلوماتية والمعرفة. 
ملة الشا وأشرنا إلى أن تكنولوجيا المعلومات ما هي إال المحرك الرئيسي في رفع مستوى الجودة

ر ي يصبحوا اكثد للمحاسبين لكالتي أحدثت تحوالً كبيراً في الدور الجدي و لألعمال وإدارة المعرفة

جاح نعلى  فاعلية في خدمة اإلدارة، ومواجهة المستجدات على مهنتهم بكفاءة واقتدار، مما ينعكس

 اعمال المنظمات وتبادل المعرفة وإدارتها.
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