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يف  من كان " عد قالو قدميا ببسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني أما 

 "نعمته ومل يشكر خرج منها ومل يشعر 

وألنه ال شكر قبل شكر اهلل العايل الرزاق الذي منحنا الصحة ووهبنا العقل وهدانا به النور العلم ووقانا من 

لذلك فإن شكر اهلل واجب وعلى كل واحد منا ، وال " شكرمت ألزيدكم  نوإ: " فهو الذي قال  ظلمات اجلهل ،

ريب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين : " أفضل من قول 

 "برمحتك يف عبادك الصاحلني

فإن ر اهلل ، ومن أسدى معروفا فكافئوه كر الناس مل يشكمن مل يش: وألن الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

 "مل تستطيعو فادعوله

العرفان إىل كل من أعاننا يف إجناز هذا العمل املتواضع و  تقدم جبزيل الشكرنواعرتافا باجلميل يسعدنا ويشرفنا أن 

 .يف عمره زيل الشكر ، أاال اهللجب، نتقدم هلم   "عتو شارف "األستاذ  ، على رأسهم

 إىل كل هؤوالء ألف شكر وتقدير وجزاكم اهلل عنا ألف خري ... لوجه اهلل " كما نشكر كل من قدم لنا معروف 
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 "عمرك يف أنت أمي الغالية أاال اهلل " 

  وايتخإىل أ

إىل من كانوا معي على اريق النجاح  إىل من معهم سعدت،.. اىل من حتلو بالصدق و العطاء ومتيزوا بالوفـاء 
 واخلري إىل من عرفت كيف أجدهم وعلموين أن ال أضيعهم 

 "ائي األوفياء قأصد" 

 "إىل كل من سعتهم ذاكريت و مل تسعهم مذكريت " 

 شكرا جزيال  

 



 الفهرس

  تشكرات 

  إلاهداء 

  قائمة الجداول 

  قائمة ألاشكال 

  الفهرس 

  املقدمة العامة 

 10-10 الفصل ألاول مدخل إلى نظام املعلومات املحاسبي

 10 ........................................................................................................................................................ تمهيد

 11 ...............................................................................................ماهية املعلومات املحاسبية:املبحث ألاول 

 11 .............................................................................................مفهوم املعلومات املحاسبية: املطلب ألاول 

 10 .......................................................................................خصائص املعلومات املحاسبية: املطلب الثاني

 10 ....................................................................أهمية وأهداف نظام املعلومات املحاسبي: املطلب الثالث 

 10 ...........................................املحاسبية املعلومات إنتاج عند هامراعات الواجب الاعتبارات :الرابع املطلب

 01 .................................................................................مكونات نظام املعلومات املحاسبي: املبحث الثاني 

 01 .......................................................................................................املحاسبي النظام مبادئ :ألاول  املطلب

 00 .......................................................................................املحاسبي املعلومات نظام اقسام: لثانيا املطلب

 01 ....................................................................املحاسبي املعلومات نظام تصميم إجراءات : الثالث املطلب

 01 ..............................................ألاخرى  املعلومات بنظم املحاسبية املعلومات نظام عالقة :الرابع املطلب

 10 .....................................................................................................................................................الخالصة

 01-12 دارة نظم املعلوماتيالفصل الثاني إلا 

 12 ........................................................................................................................................................تمهيد 

 12 .............................................................أهمية النظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة: املبحث ألاول 

 12 ......................................وظائف النظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة إلاقتصادية: املطلب ألاول 

 10 ......................................................................أثر نظام املعلومات على نشاط املؤسسة: املطلب الثاني 

 21 .......................................................................مستخدمي النظام املعلومات املحاسبي: املطلب الثالث 

 32 ............................مدى التوافق بين النظام املعلومات املحاسبية وأهداف املؤسسة: املبحث الثاني 

 33 ................................ي و أهداف املؤسسةبأوجه التوافق بين نظام املعلومات املحاس: املطلب الاول 

 34 ............................أوجه التعارض بين نظام املعلومات املحاسبي و أهداف املؤسسة: املطلب الثاني 

 39 .....................................................ي بالنسبة للمؤسسةقيمة نظام املعلومات املحاسب : املطلب الثالث

 01 .....................................................................................................................................................الخالصة 

 10-00 ام املعلومات املحاسبي في تسيير مؤسسة املطاحن الكبرى  للظهرةدور نظالفصل الثالث 



 00 ......................................................................................................................................................... تهيد

 01 ..............................................................................................................ماهية املؤسسة :املبحث ألاول 

 01 ..................................................................................................تعريف املؤسسة متيجي: املطلب ألاول 

 00 ..................................................................................................تحليل الهيكل التنظيمي: املطلب الثاني 

 11 ....................................................................وظائف ألاقسام حسب الهيكل التنظيني: املطلب الثالث 

 12 ....................................................................."متيجي"نظام معلوماتي معتمد بمؤسسة : املبحث الثاني 

 12 .............................................................."متيجي"النظام معلوماتي املعتمد في املؤسسة : املطلب ألاول 

 11 ...................................................."متيجي"وأثره على املؤسسة  SAPفوائد هذا النظام : املطلب الثاني 

 15 .............................."يمتيج"عالقة املعلومات املحاسبي بالتدقيق الداخلي بمؤسسة : املبحث الثالث 

 15 ............................................................"متيجي"أوقع عملية التدقيق الداخلي بمؤسسة : املطلب ألاول 

 15 ..........."متيجي"حماية املعلومات املحاسبية من خالل التدقيق الداخلي بمؤسسة : املطلب الثاني 

 11 .........................."متيجي"عالقة نظام املعلومات بأداء التدقيق الداخلي بمؤسسة : املطلب الثالث 

 10 .....................................................................................................................................................الخالصة 

 51 .........................................................................................................................................الخاتمة العامة 

  املراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة ألاشكال

 الصفحة شكلإسم ال رقم 

 11 مرحلة تحويل البيانات إلى معلومات 10-10

 خصائص املعلومات املحاسبية  10-11

 

11 

 21 القرار معلومات نظام املعلومات املحاسبي املجمعة الداعمة ملستويات 11-10

 11 هيكل ملؤسسة متيجي 12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة الجداول 

 الصفحة إسم الجدول  رقم 

 10 تمييز بين البيانات واملعلومات -10

 



 
 

 

 

 

 املقدمة العامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة العامة 
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 املؤسسات كل في القرار أصحاب على لزاما أصبح املعلوماتية، العوملة رهانات و تحديات ظل في

 في عليها الاعتماد يمكنهم دقيقة، محاسبية معلومات على الحصول  سبيل في الجاد السعي تكثيف الاقتصادية

 .وسليمة دقيقة قرارات واتخاذ صناعة

اليقين  بقلة متسمة التغيير، وسريعة التعقيد بالغة أضحت التي القرارات اتخاذ بيئة من ناتج ذلك و

 .تحقيقها املراد ألاهداف و للنتائج املصاحبة املخاطرة درجة ارتفاع إلى غالبا يؤدي مما التأكد، وعدم

 لإلدارة املختلفة املستويات مختلف في القرار صناع مهارات لتنمية ملحة ضرورة هناك أصبحت فقد

 املستخدمة في الكمية وألاساليب الاعمال إلدارة مهارات امتالك على املعتمدة إلادارية واملمارسات الحديثة،

 القابلة الكمية املعلومات على الاعتماد في تساعد التي و املؤسسة، من الخارجة و الداخلة املالية التدفقات قياس

 شخص ي تحيز دون  التحليل، في والرياضية إلاحصائية النماذج قوة من تستفيد والتي للحقائق، املدعمة للقياس

 .ألامثل القرار إلى التوصل في

 و معالجة و والتخزين الجمع وسائل تطور  و باملعلومات املتزايد الاهتمام و املتسارعة التحوالت إطار وفي

 املؤسسات مع خارجها و املؤسسة داخل التنظيمية الوحدات بين التنسيق و الاتصال ووسائل املعلومات بث

 و للمؤسسة، التنظيمي الهيكل حجم ضخامة وكذا الاتصال و املعلومات بتقنيات الاهتمام تزايد و ، ألاخرى 

 الرافضة القوي  ووجود بها يتأثر و الخارجية بالبيئة يؤثر مفتوحا نظاما باعتبارها حولها من باملؤسسات ارتباطها

 .للتغيير

 : في اساسا متمثل رئيس ي تساؤل  طرح بصدد أننا نجد املنطلق هذا من و

  ؟ الاقتصادية للمؤسسات تيجياالاستر  التسيير في املحاسبي املعلومات نظام دور  هو ما

 

 :الفرعية التساؤالت .1

 : التالية الثانوية الاسئلة نطرح ان يمكننا كما

 ؟ املؤسسة تسيير في املحاسبي املعلومات نظام لتطبيق املؤسسة استجابة مدى ما -

 وإلادارية؟ املحاسبية للمعلومات املتكامل النظام لتطبيق الالزمة املتطلبات هي ما -

 ؟ أداء املهام في التداخل على القضاء و املؤسسات إدارة في املشاكل حل إلى القرارات مساندة نظم -

 

 املعلومات خصائص- النظام – املعلومات : من بالدراسة الخاصة املفاهيم تحديد أدى :ألاولى الفرضية 

 هذه مقومات و أنظمة من تشمله بما املعلومات لنظم العام املفهوم إلى الوصول  إلى املعلومات نظام –

 الدور  بالتالي الاقتصادية و املؤسسة تسيير في املفاهيم هذه تلعبه الذي الفعال الدور  بالتالي و ألانظمة

 . الاقتصادية املؤسسة تسيير في املفاهيم هذه تلعبه الذي الفعال

 ألاساسية الدعائم من الاقتصادية املؤسسة في املحاسبي املعلومات نظام إن : الثانية الفرضية 

 الرشيدة القرارات اتخاذ خالل من التنظيمية أو منها املالية سواء املؤسسة مشاكل كل حل املساهمة في

 بصفة النظم تصمم و ، املؤسسات داخل املختلفة وظائف ال بين املهام في على التداخل القضاء و

 . فيه تستخدم الذي املجال بحسب عامة
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ب  
 

 تصميم ضرورة خالل من الاقتصادية املؤسسات في املحاسبي املعلومات نظام تطوير :الثالثة الفرضية 

 والترابط التنسيق عالقات تحقيق عاتقه على يقع وإلادارية املحاسبية للمعلومات متكامل نظام

 ألاساس بالدرجة تتمثل والتي الاقتصادية املؤسسة في تتواجد التي الفرعية النظم كافة بين والتكامل

 . املختلفة إلادارية املعلومات ونظام املحاسبية املعلومات نظام : من بكل

 

 : املوضوع أهمية

 في وجسدت نظمت إذا إال أهميته يكتمل ال التي املعلومات نظام أهمية خالل من املوضوع أهمية تكمن

 عاتق على يقع لذا الجزائرية املؤسسة افتقدته ما وهذا الوقت، نفس في ومتكاملة فرعية معلومات أنظمة شكل

 توفير على تعمل وأنشطتها وظائفها عدد بحسب تتفرع إلادارية النظم إعداد نحو قدما السير الوطنية املؤسسة

 نظام إعدادها، الواجب الفرعية النظم أهم ولعل نشاطها، على تأثير لها والتي الالزمة إلادارية املعلومات وانتاج

 باملؤسسة املتعلقة املالئمة املحاسبية املعلومة وتوصيل وتحليل وتبويب بجمع يختص الذي املحاسبي املعلومات

 الدائنون  ئب،االضر  مصلحة ، الحكومية كالجهات الخارجية فالألطر  املعلومات هذه توصيل أو وبتزويد جهة من

 إلخ...املستثمرون

 : املوضوع اختيار سباب أ .2

 منا يقتض ي لهذا و الاعمال إلدارة بالنسبة الهامة املواضيع من املحاسبي املعلومات نظام موضوع يعتبر

 طرف من إليه التطرق  عدم إلى أساسا يعود املوضوع هذا اختيار في الرئيس ي السبب و جوانبه، بمختلف إلاملام

 من درست أنها إال مماثلة ساتادر  وجدت إن و حتى ،و سواء حد على املجال هذا في الباحثين و الاقتصاديين

 تحليلية و تفصيلية سةادر  تشمل ال ،كما بحتة بصيغة السابق املحاسبي املعلومات نظام ظل في و نظرية ناحية

 اقتصادية، مؤسسة في تطبيقية سةادر  شكل في امليداني التطبيق إلى ترقيته و املوضوع استحداث عدم نتيجة

 إلامكانيات ذلك إلى ضف فيه الاجتهاد و املوضوع هذا معالجة في الشخصية كرغبتي ثانوية أسباب إلى باإلضافة

 املالي املحاسبي ،النظام آلي حاسب من املحاسبي الجانب في املستخدمة الاجهزة و جع،اكاملر  لذلك املتاحة الوسائل

 الخ......... الجديد

 

 :البحث هدافأ .3

 أن يمكن وبما الاقتصادية املؤسسة في دوره و املحاسبي املعلومات نظام تحديد إلى أساسا سةاالدر  تهدف

 في امحصور  الاقتصادية الوحدة هدف يعد لم انه و خاصة فاعلية أكثر بصورة العام الهدف تحقيق في يساهم

 ومنع التكاليف خفض : تشمل وأصبحت أهدافها تعددت بل ، الربح من قدر أكبر بتحقيق الحاضر الوقت

 تحقيق في املساهمة ، الجودة تحسين ، املنتجات وتنويع النمو ، املستهلكين إرضاء ، إلانتاجية تحسين ، فاإلاسر 

 يمكن لكي املحاسبية املعلومات إلى الحاجة ازدياد إلى أدى الذي ألامر ، عامة بصورة للمجتمع الاقتصادي الرخاء

 للمعلومات نظام وجود خالل من وذلك ، ألاهداف تلك تحقيق نحو الالزمة الخطوات واتخاذ الخطط وضع

 استجابة مدى ما و املحاسبي املعلومات نظام أداء تقييم إلى كذلك سةاالدر  تهدف كما ، ذلك عن مسؤول

 . النظام لهذا الاقتصادية املؤسسة
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 :املتبع املنهج .4

 سةاالدر  و تتالءم التي املناهج من مزيج نستخدم سوف جوانبه بمختلف إلاملام و املوضوع هذا سةالدر 

 نظام مضمون  و مكونات وصف و ضااستعر  يناسب الذي الوصفي املنهج نستخدم بحيث بها نقوم التي

 ألاساسية املفاهيم وصف كذا و ، به املتعلقة املهام تأدية في دوره و الاقتصادية املؤسسة في املحاسبي املعلومات

 املتعلقة الجداول  و إلاحصائيات وتحليل شرح يناسب الذي التحليلي باملنهج نستعين كما سةاالدر  محل للموضوع

 .النتائج أهم استنباط و استخالص في نستخدمه الذي الاستنباطي املنهج إلى باإلضافة, سةابالدر 

 : هيكل الدراسة .5

 

بناءا على ألاهداف والفرضيات املوضوعية سابقا ، في حدود إلاشكالية املطروحة كان الاختيار على 

 : فصول على النحو التالي  3التقسيم إلى 

 وتم تقسيمه إلى مبحثين  مدخل إلى نظام املعلومات املحاسبيالذي كان تحت عنوان   :الفصل ألاول 

 وتم تقسيمه إلى مبحثين  دارة نظم املعلوماتيإلا الذي كان تحت عنوان : الفصل الثاني 

دور نظام املعلومات املحاسبي في تسيير مؤسسة املطاحن كان تحت عنوان :  الفصل الثالث التطبيقي 

 وتم تقسيمه إلى ثالثة مباحث   الكبرى  للظهرة



 

 

 الفصل ألاول 

مدخل إلى نظام 

 املعلومات املحاسبي
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 تمهيد 

ة إلدارة كيمثل نظام املعلومات املحاسبي بنك املعلومات املحاسبية وتمثل املعلومة املحاسبية ألاداة املحر 

الفعاليات وألاحداث أي مشروع كما تعد عنصر ربط وتنسيق بين املؤسسات وفروعها، وكوسيلة اتصال بين 

قرار يتم  تمارسها املؤسسة ومستخدمي املعلومات عند اتخاذ القرارت، إذ أن جودة أي  الاقتصادية التي

اتخاذه يعتمد على جودة املعلومات املقدمة من خالل التقارير املالية، ومعلومات املحاسبية الجيدة هي تلك 

حية يي القوائم املالية يي املؤسسة، والاستفادة من املعلومات املعلومات ألاكثر فائدة للمستخدمين وألاكثر صال 

املحاسبية ال يعتمد فقط على الخصائص املتوفرة فيها بل يعتمد على فعالية نظام املعلومات املحاسبي 

وكفاءة املسيرين يي املؤسسة، وعليه من أجل إلاملام باملعلومات املحاسبية ونظام املعلومات املحاسبي تم 

  .هذا الفصل إلى ثالث مباحث رئيسية تقسيم
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 ماهية املعلومات املحاسبية:املبحث ألاول 

 

ضمن نظام املعلومات املحاسبية يي املؤسسة بحيث  زيةركللبيانات واملعلومات املحاسبية مكانة هامة وم

ليس باإلمكان اتخاذ قرار فعال وتنفيذ ما لم يتم جمع املعلومات الكافية واملناسبة،حيث أن املعلومات 

 .املحاسبية الصحيحة والسريعة تقلل من خطر اتخاذ القرارات الخاطئة

 

 مفهوم املعلومات املحاسبية : املطلب ألاول 

 البيانات مفهوم:أوال

 :توجد عدة مداخل لبيان مفهوم البيانات من بينها

  البيانات هي عبارة عن مجموعة من الحقائق والرموز وألارقام ذات دالالت معينة غير مبوبة ال

يستفيد منها متخذ القرار إال بعد معالجتها بغرض إنتاج املعلومات، و قد تأخذ شكل أرقام أو حقائق 

 .1تاريخية عن أنشطة وفعاليات املنشأة

  املرتبطة بالعالم الواقعي، وهي كذلك املادة الخام التي البيانات عبارة عن ألارقام وألاصوات والصور

تجمع بناء على ما يحصل من أفعال وأحداث بطريقة تسجيلية وبالتالي تعتبر الحاضنة ألاساسية 

 2ملعطيات أرق تنبثق عنها املعالجة يشق ألوان وأشكالها

لى إها ألاولي هذا ما لم تتحول لات قيمة بشكذومنه نستنتج أن البيانات هي موارد وحقائق خام ليست 

لة حلى معلومات بعد مرورها بمر إلة تحويلي البيانات حمعلومات مفهومة ومفيدة، والشكل التالي يبن مر 

 املعالجة

 مرحلة تحويل البيانات إلى معلومات( : 10-10)شكل رقم 

 

 

 

 

 .44، ص 2007احمد فوزي ملوخية، نظم املعلومات إلادارية، دار الفكر الجامعي، مصر، :درصامل

 

                                            
دار املناهج للنشر و التوزيع، عمان، ألاردن، الطبعة  ،خل تطبيقي معاصردسبية أمحااملت املعلومام ظنعصام فهد العربيد، زياد احمد الزغبي،    1

 6، ص  7112

  15، ص 2006ت، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، ة القراراندمسام نظ، سعيد غالب ياسين 2 

 املعلومات املعالجة  البيانات

 مخرجات عمليات   مدخالت 
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 مفهوم املعلومات املحاسبية: ثانيا

 :هناك عدة تعاريف للمعلومة املحاسبية نستعرض بعضها

  عرفت الجمعية ألامريكية للمحاسبة(AAA )بيانات التي املعلومات بأنها املعرفة املشتقاة من تحليل ال

 ؛1تتولد من ألانظمة

  أيوتعتبر املعلومة يي ر TONE " حليل البيانات، أي أنها بيانات تعبارة عن معرفة مشتقة من تنظيم

 ؛ات منفعة يي تحقيق أهداف املؤسسةذ

  ي تم معالجها حتى تسبح لها داللة معينة من وجهة نظر املستخدمين التيقصد باملعلومات البيانات

ألاحداث الاقتصادية  صي تختر الكمية الياملعلومات على أنها كل املعلومات الكمية وغ لها وقد عرفت

ي القوائم املالية املقدمة للجهات يم املعلومات املحاسبية ضها بواسطة نني يتم معالجها والتقرر عتال

 "الخارجية ويي خطط التشغيل والتقارير املستخدمة داخليا

 مخرجات نظام املعلومات  ييمنة ضى أنها تلك املعلومات املتكذلك يمكن تعريف املعلومات عل

 .ر املاليةيها يي القوائم املالية والتقار عنأي تلك املقرر  ،ةاملختلفاملحاسبي بنظمه الفرعية 

 يرهاها وتسخنها وتعديلها بهدف الاستفادة مفسير املعلومة املحاسبية هي بيانات تم توضيحها وت 

دود ألافعال لدى ألاطراف ر يير السلوك و غت ألابحاث أو سات أوابالدر  ها ففي القياميلالعتماد عل

 .املتلقية واملستخدمة لها

 ت، كما عرفت ات متخذ القرار ار من تقدير يي يمكن أن تغتى أنها البيانات اللكما تعرف املعلومات ع

ي لها قيمة يي تر نفعا للمستقبل، والأكبي تمت معالجتها لتصبح بشكل تاملعلومات بأنها البيانات ال

 .أي منشأة اردمهم من مو ارد ن تعتبر املعلومات مو ذت مستقبلية، إار ار ق ذي اتخاي الاستخدام الحالي أو 

  ي عبارة عن مجموعة من البيانات املنظمة هالسابقة يمكن القول أن املعلومات  يفومن خالل التعار

ت واملرتبطة ار االقر  ذتم اتخايا ي على ضوئهتجات نظم املعلومات والر واملعالجة، الناتجة عن مخ

ي تباطا تاما باملعرفة، وعليه فإن املعرفة هفي حصيلة استخدام البيانات واملعلومات والتجربة الرتا

ي تمكن من يمتلكها من التجاوب مع تة وهي الرسق التعلم واملمايها عن طر يول علصتم الحي

 .2املستجدات التي تواجهه

 

 

                                            
 ٠168،ص. 2009الاسكندرية،  ، مؤسسة الثقافة الجامعية للنشر،اجيةتالانت ارار قال ذاملحاسبي يي اتخات نظام املعلوماحسين بلعجوز،   1
علوم  سمدولي إستراتيجي ،ق ص تسيير صر يي العلوم الاقتصادية، تختسما مذكرةت، راراقال ذاتخال ة عدكأداة مساعت نظام املعلومامعمري إلياس،   2

 ٠، ص  2014د الحميد بن باديس، مستغانم، عبالتسيير، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة 
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 :  بين البيانات واملعلومات وفق الجدول التاليييز ومن هنا يمكن التم

 تمييز بين البيانات واملعلومات ( : 10-10)جدول رقم 

 املعلومات البيانات املجال

 منتظمة ضمن هيكل غبر منظمة يي هيكل تنظص الترتيب 

 مة بالضبطقيمحدودة ال يمةقغبر محدود ة ال القيمة

 تستعمل على العيدين الرسمي وغير الرسمي ال تستعمل عل الصعيد الرسمي الاستعمال

 محدد ة املصدر متعدد ة املصادر املصدر

 عالية منخفضة الدقة

 مخرجات مدخالت  املوقع

 صغيرة نسبيا لحجم البيانات كبيرة جدا الحجم

 يمكن أن يتخذ القرار عليها ال يمكن اتخاذ قرار عليها القرارات

 

 خصائص املعلومات املحاسبية: الثاني املطلب

تتسم بها املعلومات املحاسبية والقواعد  تيإن جودة املعلومات املحاسبية تتمثل يي الخصائص ال

الواجب استخدامها لتقييم نوعية املعلومات املحاسبية، ويؤدي تحديد هذه الخصائص إلى مساعدة 

ي تقييم املعلومات املحاسبية التي تنتج من تطبيقات املسؤولين عند إعداد التقارير املالية من جهة، وي

 .محاسبية بديلة، والتمييز فيما يعد ضروري وما ال يعد كذلك من جهة أخرى 

 .هناك نوعن من الخصائص خصائص رئيسية وخصائص ثانوية

 :ألاساسية صالخصائ .0

هذه املعلومات أهميها هي الخصائص التي يحب توافرها يي املعلومات املحاسبية املنشورة وإال فقدت 

 يي وتتمثلن يغيرمفيدة للمستخدم وأصبحت

 املالئمة  .0.0

ى ضعف ذلك تر املستخدم، وتكون غير مالئمة ماقر  لىتكون املعلومات املحاسبية مالئمة بمدة تأثيرها ع

 ت الاقتصاديةار االقر  لىي تمتلك املعلومات خاصية املالئمة عندما تؤثر عأر، اذلك القر  لىالتأثير ع

عل تقييم ألاحداث املاضية والحاضرة واملستقبلية وحتى تكون هذه  مساعدتهمالداخليين وذلك  نيللمستخدم

 :1املعلومات مالئمة يحب أن يتوفر فيها الخصائص الفرعية التالية

                                            
يي علوم  ر ت، مذكرة مقدمة نضمن متطلبات نيل شهادة املاجستيرااالقر  ذاملحاسبي يي اتخات دور وأهمية نظام املعلوماد القادر، عبعيادي   1

 16، ص  2007، جامعة حسيبة بن بوعلي، التسيير، تخصص مالية ومحاسبة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم رالتسيي
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 اعده يي اتخاذ سإن توفر املعلومات املحاسبية للمستخدم بتوقيت مناسب ي :املالئمة يي التوقيت

ت عند توفرها للمستخدم بزمن اى القرار لع ر ا يي التأثيتهاملناسب، بينما تفقد هذه املعلومات قو القرار 

 .مالئم ر توقيت غي كاف أو ر غي

 على  رتهن من قدسيحب أن تساعد هذه املعلومات املستخدم وتح :يي املستقبل القدرة عل التنبؤ

والتقارير املالية أن تقوم بهذا الدور من التنبؤ بالنتائج املتوقعة يي املستقبل، ويمكن للمعلومات 

 .اح عن نتائج ألاحداث املاضية حين تبدر القوائم املاليةصخالل إلاف

 د بها قدرة املعلومات على مساعدة متخذ القرار صيق :القدرة عل التقييم الارتدادي للتنبؤات السابقة

ها ذت التي سبق وأن اتخاالقرار  جئواملستخدم يي تقييم صحة توقعاته السابقة، وبالتالي تقييم نتا

 1بناء على هذه التوقعات

الاعتماد عليها، أي أن وإمكانية وقية بأمانة املعلومات ثتتعلق خاصية املو  (:املصداقية) املوثوقية .0.7

 ر ز، ويمكن أن تكون املعلومات مالئمة ولكن غييتكون املعلومات دقيقة وخالية من ألاخطاء والتح

 :كون منتتوقيت إصدارها و توهذا يعود إلى درجة دقة تلك املعلومات و  وقة،ثمو 

ادق للعمليات املالية بشكل معقول، ويي بعض الحاالت صيقصد به التمثيل ال :التمثيل الصادق - أ

 .تكون املعلومة بمستوى أقل من التمثيل الصادق

س يالاقتصادية ول هاتأي املحاسبة عن العمليات طبقا لجوهرها وحقيق: الجوهر فوق الشكل  - ب

 .فحسب يننو لشكلها القا

أي أن البيانات املالية خالية من التحيز، وال يحب عرض املعلومات بصورة تظهر النتائج  : حيادال - ت

تغيرر املعلومات لغضن  املرسومة مسبقا، وهذا الشرط يشير إلى غياب القصد يي التحريف أو

 ينة، أي خلو املعلومات من التحيزنتيجة مع التأثير على املستخدم بغية الوصول إلى

 2ويقصد بالحيطة والحذر يبني درجة من الحذر يي وضع التقديرات املختلفة: الحيطة والحذر - ث

املعلومات الكاملة، أي املكتملة يي حدود ما تسمح به  هينعني به أن املعلومات املالئمة  :الاكتمال - ج

بعض املعلومات إلى جعل القوائم املالية ة، فقد يؤدي حذف فت ألاهمية النسبية للتكلااعتبار 

 ها وال تكون مالئمة، سواء كانت املعلومات قابلة للقياس أوتللة ومن ثم تفقد مصداقيضمزيفة وم

 .غير قابلة له

                                            
دمة لحصول على درجة التجارية ، رسالة مق للبنوك اليةملا التقارير جودة على للمعلومات املحاسبية النوعية الخصائص أثرأكرم يحي علي شامي  ،   1

 .01ص  7112املحاسبة ، كلية ألاعمال ، جامعة الشرق ألاوسط للدراسات العليا ،  املاجيستر يي
 يي علوم املاجيستر ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة سسةملؤ ات مبيعاس تحست يي املعلوما ومكانة نظامك دمحمد بن جاب هللا ،   2

 .02، ص  7102التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ، 
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ال يمكن الاستفادة من املعلومات إذا كانت غير مفهومة ملن يستخدمها،  :قابلية املعلومات للفهم .0.1

ي تحتويها القوائم املالية وكيفية عرضها التبيعة البيانات طت على وتتوقف إمكانية فهم املعلوما

 .هم من ناحية أخري تثقاف من ناحية، كما تتوقف على قدرت من يستخدمونه أو

 :الخصائص الثانوية .7

ز من فائدة الخصائص ز يع توفرهاي يتيح وفرها فائدة أكير للمعلومات ولعل و التي الخصائص هو 

 الخصائص ييتلخص هذه تالرئيسية، و 

ء املقارنات يي اوفر هذه الخاصية إلى إجر تى املستخدم من خالل عيس :قابلية املعلومات للمقارنة .0.7

ء املقارنات بين اجر إل ، كما يسرى  ت وتفسيرهاااملؤسسة الواحدة لسنوات متعددة أمال يي رصد التغير 

الواحد لتقييم أدائها والتعرف على مواضع الضعف والقوة  عة يي القطافالوحدات واملؤسسات املختل

مقارنة قبل ضمان خاصية  اءيمكن أصال اجر  فيها، وتتداخل هذه الخاصية بخاصية الثبات حيث ال

قيمة رقم الاعمال ملؤسسة ما والخاص بالسنة الحالية ليس له قيمة ما لم يقارن : الثبات، فمثال 

 1بقيمة يي السنوات السابقة

يعني ذلك أن القواعد والسياسات واملبادئ املستخدمة يي الحصول على املعلومات املحاسبية : باتالث .7.7

 .2يي املؤسسة ثابتة من فترة ألخرى 

 ألاساسية والثانوية للمعلومات املحاسبية صوالشكل التالي يمثل الخصائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
التسيير،  لومعيي  تر ضمن متطلبات نيل شهادة املاس مذكرة تخرج ،املؤسسةت براراقال ذيي اتخات ، نظام املعلوماعليوات ساملة، شلوش فاطمة   1

 7، ص 2014د ، البوير، موعلوم التسيير، جامعة أكلفي مح رةمال إسيرتيجية، كلية العلوم الاقتصادية والتجاأعتخصص إدارة 
 37زايد هاشم يحي السقا، مرجع سبق ذكره، ص ، قاسم محسن إبراهيم الحبيطي   2
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 خصائص املعلومات املحاسبية ( : 17-10)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر من إعداد الطالب إعتماد على قاسم املحسن إبراهيم الحبيطي وزايد هاشم يحي ساقا ، مرجع سبق 

 ذكره

 

 

 

 

 ألاساسية الخصائص

 املوثوقية

 التمثيل الصادق

 الجوهر يي شكل 

 الحيادة 

 املالئمة 

 املالئمة يي التوقيت 

القدرة على التنبئ يي 

 املستقبل 

القدرة على التقييم إلارتدائي 
 للتنبؤات املستقبلية  

 الخصائص الثانوية

 الثبات    قابلية للمقارنة  
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 أهمية وأهداف نظام املعلومات املحاسبي : املطلب الثالث 

 

 : أهمية نظام املعلومات املحاسبي  . أ

 املحاسبي، النظام :منها الفرعية النظم من عدد من يتكون  للمعلومات كليا نظاما الاقتصادية ؤسسةامل تعتبر

وتعمل  ،)العاملين(ألافراد  نظام والتخزين، املشتريات نظام التسويقي، النظام إلانتاجي، النظام املالي، النظام

 والاجتماعية الاقتصادية سبيل تحقيق ألاهداف يي متبادل وبشق مترابطة بصورة البعض بعضها مع النظم هذه

 .ككل املؤسسة إليها ترمي التي والسياسية

وغيرها،  والصناعية التجارية املشروعات عرفتو للمعلومات نظام أقدم املحاسبية املعلومات نظام ويعتبر

 :1 انطالقا مما يلي املؤسسة يي ألاخرى  املعلومات لنظم بالنسبة واملهمة ألاساسية الركيزة ويشكل

 على الحصول  من املعنية ألاخرى  والجهات إلادارة يمكن الذي وحده هو املحاسبية املعلومات نظام -0

 املؤسسة؛ عن وصحيحة( متكاملة(صورة وصفية 

 حلقات تعتبر قنوات من مجموعة طريق عن علوماتامل نظم من بغيره املحاسبية علوماتامل نظام يتصل -7

 مسارات مجموعها يي وتشكل علومات،امل ذهه ومستخدمي علوماتامل على الحصول  مصادر بين وصل

 للمعلومات؛ الشامل النظام

 من ما حد إلى تقرب بدرجة ستقبلامل أحداث على التعرف من املحاسبية علوماتامل لنظام كنمي -1

 تطوير على تساعد التي قاييسامل يوفر هان كما ألامثل، الاستخدام نحو النادرة واردامل هوتوجي الصحة،

 الرقابة أساليب

( مصطلحات(بدالالت النهائية صورتها يي توضح ألاخرى  الفرعية النظم بواسطة تنتج التي علوماتامل إن -0

  .املؤسسة هدف إلى للوصول  الاستراتيجي التخطيط مالية يي

 ألاهداف  . ب

 وقوائم تقارير شكل يي وعرضها وتشغيلها البيانات تسجيل يي املحاسبي املعلومات لنظام العام دفهال يتمثل

 .عليها املتعارف املحاسبية املبادئ تطبيق يجب املحاسبية بالتقارير الثقة ولتحقيق الخارجية، لألهداف مالية

 نظام إنشاء طرق  عن وذلك الدؤسسة ألصول  الحماية برقيق كذلك، املحاسبي للنظام العامة ألاهداف من

 الداخلية للرقابة فعال

 تتكون من : تشغيل البيانات  . أ

 ؛للمستندات املالئمةتسجيل العمليات طبقا  -

                                            
 23 ص ، 2003 العراق، الحدباء، وحدة ،  املحاسبي علوماتامل نظام ألسكي، زياد قاسم محمد الهبيتي، 1
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 ؛تسجيل العمليات بواسطة ألافراد املختصين  -

 ؛تسجيل العمليات يي ألاوقات دورية محددة  -

 .إرفاق مستندات التبريرية املالئمة لتسهيل عملية املراجعة -

 تتم عملية توصيل املعلومات ذلك : توصبل املعلومات  . ب

 ؛توصيل املعوملات باألطراف املهتمة بها  -

 .املعلومات يي الوقت املناسبوصيل ت -

 : تحقيق الثقة بالبيانات  . ت

  ؛التحقق من أن الكل العمليات تم تسجيلها -

  ؛التحقق من التسجيل املعلومات يي فترات دورية -

 ؛الترحيل على الفترات الدورية  -

 .التأكد من صحة ألارصدة -

 : وتتمثل يي : تحقيق حماية ألاصول  . ث

 ؛ند النقاط إلانتقال والحيازة لهاعن ألاصول عاملحاسبة  حقيقت -

 .فصل مهمتي مسك الدفاتر وحيازة ألاصول  -

 املحاسبية املعلومات إنتاج عند مراعاتها الواجب الاعتبارات :الرابع املطلب

وذلك  املحاسبية مراحل إنتاج املعلومات من مرحلة كل مراعاتها يي يجب التي الاعتبارات من مجموعة هناك

 :  1التالية ألاهداف لتحقيق

 يي الوقوع ومنع ألاخطاء حدوث من للوقاية حيويا عنصرا باعتبارها املدخالت وسالمة دقة من التحقق -

 ؛الصعوبات ومواجهة املشكالت

 ؛املحددة وإلاجراءات البيانات طبقا للطرق  ومعالجة العمليات تنفيذ من معقولة تأكد درجة توفير -

 النظام ينتجها التي املحاسبية املعلومات سالمة لضمان وسالمتها املحاسبي النظام مخرجات دقة تأكيد -

 ؛املحاسبي

 .املحاسبية املعلومات من إلادارية الاحتياجات تلبية -

 

 

                                            
 شركات  املساهمة على تطبيقية دراسة الفلسطينية الاعمال منشآت يي إلادارية القرارات ترشيد يي املحاسبية املعلومات نظم دور  أحمد، محمود بسام 1

 02-02ص  7116غزة، إلاسالمية، الجامعة التجارة، كلية والتمويل، املحاسبة قسم منشورة، غير ماجستير مذكرة غزة، قطاع يي املحدودة الخصوصية
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 :  مراعاتها هي كالتالي يجب التي والاعتبارات

  :باملدخالت املرتبطة الاعتبارات .0

 البيانات املستخدمة وشمولية ودقة صحة من التأكد املرتبطة هذه ر تهدف إلي الاعتبارات من العديد هناك

 :يلي فيما تتمثل والتي املحاسبي، النظام يي

 نوع وتصنيف مصادرها واستكشاف املدخالت مفردات تحليل خالل من املدخالت وتعريف تحديد 

 ؛كمدخالت تستخدم التي البيانات

 ؛املناسب إلادخال وسائل وتحديد اختيار 

 ؛بالنظام الخاصة الترميز خطة وضع 

 ؛املخرجات تتناسب مع نماذج تقارير بحيث وتصميم نمادج إلادخال تحديد 

 ؛وحمايتها وحفظها نفسها إلادخال نماذج املدخالت عملية بتوثيق الاهتمام 

 إلادخال عند الخطأ يي الوقوع احتمال من للتقليل املدخالت بتدقيق الخاصة إلاجراءات تحديد . 

  :باملعالجة املرتبطة الاعتبارات .7

 املحددة وإلاجراءات البيانات طبقا للطرق  ومعالجة العمليات تنفيذ من معقولة تأكد درجة توفير تهدف إلي

 :يلي تتمثل فيما والتي

 ؛املطلوبة والواجبات املهام وتحديد بالعمل الخاصة إلاجراءات توصيف -

 التشغيل برامج وتحديد اليدوي  النظام استخدام عند واملستندية وتحديد مجموعة الدفترية اختيار -

  ؛البيانات ملعالجة آلالي يي النظام التطبيقات وبرامج

وتحديد  وامللفات السجالت بين العالقة وتحديد امللفات لتنظيم الالزمة البيانات قاعدة تصميم -

 ؛طرق حديث  والاسترجاع

 ؛وتصنيفها وتبويبها املالية العمليات تسجيل يي املتبعة املحاسبية والسياسات املبادئ تحديد -

 الرقابة وإلاخراج وكذلك واملعالجة إلادخال عمليات على الرقابة يي املستخدمة إلاجراءات تحديد -

 .البيانات قاعدة على

  :باملخرجات املرتبطة الاعتبارات .1

 موضوعيا أساسا الالتزام بهذه العوامل ويعتبر وسالمتها، املحاسبي النظام مخرجات دقة تأكيد تهدف إلى

 وهي هذه الاعتبارات بعض نذكر يلي وفيما .املحاسبي النظام ينتجها التي املحاسبية املعلومات سالمة لضمان

  : كالتالي

 ؛ملعلومة املطلوبة وطريقة إنتاجهاتحديد نوع وطبيعة ا -
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 ؛تحديد نوع ونمط وشكل التقارير املطلوبة وثوثيقها -

 ؛تحديد طرق حفظ وتوثيق التقارير والقوائم املالية -

  ؛املطلوب إنتاجها املعلومات وحجم كمية تحديد -

 ؛املستفيدين إلى املنتجة املعلومات توصيل يي املستخدمة الوسائط تحديد -

 البيانية كاألشكال والتفسيرية التوضيحية املعلومات وتعيين مناسب بشكل املعلومات تنسيق -

 .وإلاحصائية

  :إلادارية باالحتياجات املرتبطة الاعتبارات .0

 التالية املزايا فيها تتوفر أن يجب املحاسبية فإن هذه املعلومات املعلومات من إلادارية الاحتياجات تلبيةألغراض 

 .العامة السياسات ورسم التخطيط مجال يي فائدة ذات تكون  أن -

  .والعمليات ألانشطة وتنفيذ املراقبة مجال يي إلادارة دور  تفعيل يي تساهم أن -

 .ألاهداف لتحقيق إلادارية القرارات ومساندة ترشيد يي تساهم أن -

 .املناسب الوقت يي املعنية إلادارية املستويات إلى توصيلها يتم أن -

 ألامثل الاستخدام تحقيق يي تساعد وواضحة سهلة بصورة إلادارية املستويات أن يتم تقديمها إلى -

 لها

مقارنة مما  بصورة واملخطط املنجز العمل عن  طبيعة وحجم واضحة صورة رسم يي تساهم أن -

 .ألاداء تقييم يي يساعد
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 مكونات نظام املعلومات املحاسبي : املبحث الثاني 

 هو فما ، للمؤسسة إلاداري  املعلومات نظام من الفرعية ألانظمة أحد املحاسبي املعلومات نظام يعتبر

 ونقدي، كمي بشكل عنها التعبير يمكن التي إلاقتصادية اثباألحد فقط تهتم املحاسبية املعلومات نظم أن مالحظ

 الرئيس ي الدور  يلعب املحاسبي فالنظام ، التشغيلية النظم ضمن تصنيفه من املحاسبي املعلومات نظام يمكن ما

 وتلخيص تجميع عملية بإنجاز قيامه خالل من املحيطة والبيئة املؤسسة داخل املعلومات قتدف وتنظيم إدارة يي

 إلى وتحويلها ، املؤسسة تخص والتي ، محددة زمنية فترة يي الواقعة البيانات من الهائل الكم هذا ومعالجة

 .راراتالق ومتخذي املستخدمين من مجموعة احتياجات تلبي معلومات

 املحاسبي النظام مبادئ :ألاول  املطلب

 البعض والتحليل بالدراسة نتناول  ألاساسية املبادئ من بمجموعة املحاسبي النظام وتصميم إعداد يرتبط

  : التالية ألاسس على يقوم أن فعال محاسبي نظام ألي البد منها

  :املناسبة التكلفة مبدأ -0

 الداخلية الرقابة لها وتحقق املعلومات، احتياجاتها من لإلدارة توفر التي املبادئ أهم من املبدأ هذا يعتبر

 النظام يكون  توفر شرطين أساسين حتى ويجب وإمكانياتها املالية، املنظمة لحجم ومناسبة معقولة بتكاليف

  : وهما الرقابة وتحقيق توفر املعلومات على قادرا املحاسبي

تعمل  التي إلاجراءات من ألادنى الحد تحقيق املحاسبي النظام ضمان ضرورة يي ويتمثل  :إجباري  شرط . أ

 .الداخلية الرقابة نظام متطلبات وتضمن الالزمة املعلومات توفير على

 بمعلومات إلادارة تزويد على عالية قدرة ذو املحاسبي النظام جعل إمكانية يي ويتمثل :اختياري  شرط . ب

 .الداخلية الرقابة تحقيق فعالية القصوى لنظام وكذا وأدق، أوفر

 يكون  أن يجب أي الاختيارية، هذه إلاجراءات من املنتظر بالعائد مقارنة التكاليف جانب مراعاة ويجب

مثل الثقة  معنوية تكلفة أو أفراد وسائل، : مثل مادية تكلفة سواء تكلفته يفوق  املحاسبي النظام العائد من

 .وإلارتياح ألاطراف ألاخرى ، لضمان استمرار النشاط بشكل جيد

 التقارير إعداد في الثبات مبدأ -7

 يكون  أن يجب املحاسبية للمعلومات نظام وعليه فإن أي املحاسبة يي ألاساسية املبادئ من يعتبر املبدأ هذا

 معدة )والختامية املالية التقارير)النظام  مخرجات تكون  أن يتطلب والذي املبدأ هذا واحترام تحقيق قادرا على

 .منها والاستفادة سنوات عدة بين املقارنة من لها املستعملون  يتمكن حتى الدورات، كل يي واحدة وثابتة بطريقة

 عمليات املنظمة، تكامل تحقيق ناحية من املحاسبي النظام أهداف تحقيق إلى يؤدي املبدأ هذا إن

 الرقابة زيادة على يساعد كما مقبولة، وبتكاليف السرعة بالدقة، تمتاز محاسبية بيانات على والحصول 

 .املحاسبي النظام يي الداخلية
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 التقارير إعداد في إلانساني العمل مبدأ -1

وبواسطتهم ،  ألافراد خالل من بل تلقائيا يعمل ال نظام أي وأن للمنظمة الحقيقية الثروة هو الفرد دام ما

 ألداء لألفراد واملحفزة املالئمة الظروف توفير على بالتركيز إلانسانية العالقات جانب مراعاة فإنه من  الضروري 

 للنظام معرقل فعل رد كل وتفادي وميولها، البشرية للنفس مستفيضة بدراسة والقيام جماعي، بشكل مهامهم

  : نقطت يي هذا يتجلى فعال دور  له البشري  العنصر ألن

 إنجاز املسلم بها ، ألن وأهدافه وفعاليته بالنظام واملوظفين العمال هيئة من الكامل الاقتناع خلق -

 ؛إلى إنهيار النظام اقتناع يؤدي دون  ألاعمال

 لها، والواضحة املحددة التفسيرات ووضع الالزمة، التدريب برامج خالل من العاملين كفاءة رفع -

 .تكلفة وبأدنى املطلوبتين والسرعة بالدقة البيانات وإعداد النظام مهام سرعة إنجاز ذلك عن وينتج

 التنظيمي الهيكل يتضمنه ما مراعاة يتطلب املحاسبية املعلومات نظام تصميم إن : الهيكلة مبدأ -0

املحاسبية،  املعلومات نظام وإلى من واملعلومات البيانات لتدفق الاتصال الالزمة خطوط من للمنظمة

املطلوبة ومدى فائدتها  البيانات تحديد التنظيمي يستوجب الهيكل مراعاة مبدأ أن فيه شك ومما ال

 الاعتبارات توافر ذلك ويلزم لتحقيق ملراقبتها سليم نظام ووضع الاقتصادية الوحدة وأقسام إلدارات

  : التالية

 ؛واضحا تحديدا واملسؤولية السلطة تحديد -

 ؛املتعددة إلادارية املستويات على وإلاشراف للتوجيه فعال نظام وضع -

 .الرقابة وأساليب وسائل تحديد -

 تنظيمي هيكل هناك يخرج من حيز التطبيق ما لم يتوفر ال املحاسبية املعلومات نظام أن القول  وخالصة

  .وحيد فعال

 دقيقة، معلومات توفير هو املحاسبي النظام مخرجات من الهدف إن :الداخلية والرقابة الضبط مبدأ -5

 تنظيمية إجراءات على النظام يتوفر أن يجب السليم لذلك القرار قاعدة تكون  وصادقة صحيحة،

 املستمر الجرد ونظام حسابات املراقبة فاستخدام ألاخطاء كل وتمنع هذه  الدقة تضمن متكاملة

 الداخلي الضبط نظم على أمثلة تعد والفعلي

 مراعاة مع املستقبل يي تحدث التي التغيرات كل ليواجه مرنا املصمم النظام يكون  أن يجب :املرونة مبدأ -6

 الثبات مبدأ بين التوفيق على را قاد النظام يكون  يي عرض البيانات،  وهذا يعني أن والاستمرار الثبات

دون  املنظمة تواجه التي الظروف حسب إلاضافة أو بحيث يمكن  التعديل املرونة، ومبدأ والاستمرار

  .والاستمرار الثبات املساس بمبدأ
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 أن ألاخير هذا على ويجب املحاسبي، النظام )مخرجات)كناتج  التقارير تعتبر : التقارير إعداد مبدأ -7

 إلادارية املستويات بين ما اتصال وسيلة تعد التي والخارجية التقارير الداخلية إصدار على قادرا يكون 

 قاعدة تكون  ألن تؤهلها الدقة من بش يء هذه املخرجات تعد أن يجب كما الاقتصادية، الوحدة داخل

 .القرارات التخاذ سليمة

 : املحاسبي املعلومات نظام اقسام: لثانيا املطلب

 مكوناته ال لو املراد والهدف الغرض املحاسبي املعلومات نظام يحق ان يمكن ال انه كاقتصاديين تمييز يمكن ما و

 لنظام اسساسية املكونات اهم استعراض يمكن هنا من و ,ككل النظام اهداف مع تتالءم التي اقسامه و

 : 1يي اساسا املتمثلة و املحاسبي املعلومات

 :البيانات تجميع وحدة -0

 باملالحظة العكسية التغذية طريق عن أو باملؤسسة املحيطة البيئة من البيانات بتجميع الجزء هذا يقوم

 عليها الحصول  ويجب مفيدة، أنها ويرى  املحاسب بها يهتم التي ألاحداث يي البيانات هذه وتتمثل والتسجيل،

 وتسجيلها تجميعها يتم التي البيانات نوع على كبير تأثير املطلوبة املخرجات وطبيعة املؤسسة ولطبيعة .وتسجيلها

 .النظام يي

 :البيانات معالجة وحدة -7

 التقليدي النظام على املالي املحاسب ويعتمد والتحليل، الترصيد التوصيل بالتسجيل، املحاسب يقوم

 على التكاليف محاسب يعتمد كما آخر، معالجة نظام أو املساعدة اليوميات املركزي  النظام أو العامة كاليومية

 البيانات ملعالجة آلية ق طر  عدة ويوجد .التكاليف وتحليل التكلفة سعر لحساب التكاليف محاسبة ق طر  أحد

 :مثل املحاسبية

 مثال به خاص برنامج املحاسبي املعلومات نظام من جزء لكل يوجدحيث ( : املتوازنة)  الجزئية املعالجة . أ

 .إلخ...املواد محاسبة برنامج ألاجور، محاسبة برنامج

 املحاسبي املعلومات نظام بين املوجودة العالقات عياتر  املعالجة عملية :املتكاملة املعالجة . ب

 :التكامل من مستويات ثثال  وهناك ألاخرى، إلادارية املعلومات نظم ءاأجز  وبقية

 عن عبارة تكون  أخرى  ملفات نتاجإو  املطلوبة املعلومة بإنتاج برنامج كل يقومحيث  :البيانات تكامل  

 .مجاالبر  لبقية مدخالت

 به تتأثر التي امللفات جميع يي يسّجل مهم حدا أي :إلاجراءات تكامل. 

 ثبحي املعطيات قاعدة تسيير نظام بفضل التكامل هذا ثيحد: املعطيات قاعدة تكامل: 

                                            
 61-85، ص7110، 10العدد  بسكرة، يضر،ح محمد جامعة إلانسانية، العلوم مجلة ،"املحاسبية املعلومات نظام وأهمية طبيعة "لعماري، أحمد1
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 ألاكثر بالطريقة املعطيات بهيكلة يسمح  
 
 .تطبيقي برنامج أي مع تناسبا

 الوقت نفس يي املعطيات قاعدة نفس باستعمال تطبيقية مجابر  لعدة يسمح. 

 به مسمو غير الدخول  ضد املعطيات قاعدة حماية. 

 املعطيات وجود مكان عن مستقلة التطبيقية مجاالبر  جعل. 

 للبرنامج هذا يسمح املداخل، وتعدد املعطيات مركزية قتحقي إلى يهدف املعطيات قاعدة تكاملموما ع 

 .الحاجة حسب املعطيات باستدعاء

 :املعلومات أو البيانات تخزين وحدة -1

 يدوية، ملفات أو آلية ملفات شكل على تخزين إلى حاجة يي فهي املحاسبية، املعلومات أو البيانات سواء

 .تادور  عدة نتائج بين املقارنة عند أو جعةااملر  أو املساءلة حالة يي املحاسب ليستعملها

 :املعلومات وتوزيع نشر وحدة -4

 وتقارير امللحقة والجداول  املالية، كالقوائم املحاسبي املعلومات نظام مخرجات بمختلف الوحدة ههذ تزودنا

  ئباالضر  كإدارة الخارجية فاألاطر  لتستعملها التكاليف
 
 . مثال كاملسيرون الداخلية فاوألاطر  مثال

 التكاليف ملحاسبة الجزئي النظام يي املعيارية التكاليف مثل :1العكسية التغذية وحدة -8

 : املحاسبي املعلومات نظام تصميم إجراءات : الثالث املطلب

 ثابتة وقواعد إجراءات وجود عدم إلى يؤدي مما ، العهد حديثة املحاسبية ألانظمة تصميم عملية تعتبر

 ملصمم استرشاد كنقاط تصلح إجراءات تصور  يمكن فإنه ذلك ومع التطبيق يي عاما قبوال لها يكون  أن يمكن

 ههذ تقسيم ويمكن املؤسسة لبيئة تبعا مناسب غير اهير  ما منها يختصر أو إليها يضيف أن وله املحاسبي، النظام

 2يلي ما إلى ءاتاإلاجر 

 :البيانات من واحتياجاته الوظيفي والهيكل املؤسسة طبيعة سةادر  .1

 من ألامر هذا له ويتحق إطارها فيها يعمل التي والبيئة املناخ على التعرف النظام مصمم مهام أولى وتعتبر

 تصور  وضع يي املعلومات ههذ وتفيد .النشاط وطبيعة القانوني وشكلها املؤسسة ملكية عن بيانات تجميع خالل

 ههذ يي املصمم يقوم أن ويمكن أقسامها، بين تداولها يمكن التي البيانات نوعية وتخيل املؤسسة، عن لديه عام

 .للمؤسسة تنظيمية خريطة بإعداد الحالة

 : القائم املحاسبي النظام سةادر  .2

                                            
 رسالة ، املصرفية ور القياداتمنظ البناوك يي ةاملتكامل املصارفية الخادمات وة عال  املعلومات  وتكنولوجيا نظام ستخدامإ  اثر ، الحلو صبا برهان 1

 34 ص 3000 ألاردن ، البيت آل جامعة ، ماجستير
 22 ص ألاردن ، عمان والتوزيع ، للنشر الفرقان دار ، 2 ط ، الكومبيوتر باستخدام املعلومات نظم تحليل ،  النور  أبو ومحمد منصور  عوض  2
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 من عام تصور  وأثناء سةاالدر  موضع املؤسسة يي العمل جوانب على التعرف النظام مصمم يحق أن بعد

 ما الكفاية درجة على التعرف على القائم املحاسبي النظام سةادر  يي ألاساسية مهمته تبدأ. أقسامها داخل عمل

 . النظام يي والقوة الضعف نقاط من البيانات من املؤسسة باحتياجات من للوفاء تفضيالت من بها

 : التالية الخطوات خالل من املهمة ههذ تتم أن ويمكن

  تقييم  اللحظة ههذ يي ويستطيع ، باملؤسسة الخاصة املالية والقوائم التقارير من صورة على الحصول 

 املرحلة ههذ يي ينبغي أنه الإ ، السابقة املرحلة يي إليه نوصل الذي العام التصور  ضوء على التقارير ههذ

 التقارير هبهذق تتعل ستقصاءالا  قوائم إعداد خالل من الصدد هذا يي املسؤولين ءاآر  على الحصول 

 . معهم تتم أن يمكن التي الشخصية املقابالت على ،عالوة لها البيانات تداول  مستخدمي على وتوزيعها

  وكيفية بياناتها يي الواردة التفاصيل درجة على للتعرف املختلفة اليومية دفاتر من نسخ على الحصول 

 . بها التسجيل ءاإجر 

  بعناية ستهااودر  السابقة املعلومات على الحصول . 

 إعدادها وكيفية منها والغرض املستندات تفاصيل على بالتعرف املرحلة هذه يي التصميم خبير يهتم حيث

 . البعض ببعضها املستندات عالقات على بالتعرف يهتم كما فيها، الواردة البيانات ومصادر

 : جديد نظام وبناء القائم النظام ملعالجة التخطيط .3

 مصمم يستطيع وال املطلوب التغيير إجراء إلى الانتقال من يمكنه وضع يي التصميم يكون  السابقة املرحلة يي

 عدة يي وبلورتها املؤسسة، إدارات احتياجات على التعرف عليه بل بمفرد املمكن التغيير شكل تحديد النظام

 : التالية الخطوات إتباع خالل من املرحلة هذه اجتياز التصميم خبير ويستطيع بديلة، اقتراحات

 خبير آراء عرض املؤتمرات هذ يي ويتم باملؤسسة إلادارية املستويات كافة بمساعدة مؤتمرات عقد -

 املناقشة هذه يي عليه لعالجها، وينبغي البديلة والاقتراحات القائم النظام يي الضعف لنقاط التصميم

 .املؤسسة أهداف باألهداف يلتزم أن

 هذه الاقتراح وتشمل بهذا تفاصيل بوضع التصميم خبير يقوم عليه متفق اقتراح  إلى الوصول  عند -

 بين ودورته به الواردة البيانات ونوعية مستند كل صور  وعدد مستند كل إعداد إجراءات التفاصيل

  . وأقسامه املؤسسة إدارات

 إما تطبيقه يمكن الذي املحاسبي الدليل أساسيات تتضمن أن يجب التفصيالت هذه فإن ذلك على عالوة

 النظام بباقي التفاصيل هذه عالقة توضيح عليه فإن املالي النظام إجراءات بعض يي التعديالت إجراء حالة يي

 . النظام تكامل من والتحق
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 : الجديد النظام واجراءات نماذج تصميم .4

 التصميم خبير يقوم ذلك وإلجراء التصميم خبير لعمل النهائية التقارير وكتابة إعداد يي املرحلة هذه تتمثل

 بموجب النظام مصمم يعد حيا ، الجديد للنظام والتقارير والسجالت املستندات لنماذج النهائية ألاشكال بوضع

 . البيانات من واحتياجاتها التنظيمي وهيكلها املؤسسة نشاط طبيعة توضح مقدمة على يحتوي  اتقرير  ذلك

 الحسابات تفاصيل به موضحا النظام بهذا املرتبط املحاسبي للدليل تفصيلية صورة يضع التقرير نهاية ويي

 . الدليل هذا خالل من استخدامها يمكن التي

 : الجديد تنفيذ إجراءات .5

 تبدأ به الواردة الاقتراحات على إلادارة وموافقة الجديد النظام عن تقرير التصميم خبير يقدم أن بعد

 املرحلة هذه يي ويتم النظام مصمم تواجه التي املراحل أدق من املرحلة هذه وتعتبر ، املقتر النظام تنفيذ مرحلة

 : هما خطوتين يي التنفيذ إجراءات تتم عامة وبصفة ، املقدم التقرير من نسخ طبع

 : النظام لتنفيذ إلاعداد . أ

 هذه يي ويتم تطبيقية واجراءات النظام حول  باملؤسسة للعاملين تدريبية دورات بعقد املرحلة هذه تبدأ

 عملية إتمام حتى بها تمر التي والدورات املستندات واعداد تطبيقه وكيفية الجديد النظام إجراءات شر املرحلة

 استفسارات على باإلجابة املرحلة هذه يي التصميم خبير ويقوم ، التقرير إعداد وكيفية بالدفاتر التسجيل

 . وتفصيالته الجديد النظام بشأن العاملين

 : وتنفيذه الجديد النظام إنشاء . ب

 تبعا والتقارير املستندات نماذج بطبع املؤسسة تبدأ حيث الجديد النظام إلى الانتقال الخطوة هذه يي يتم

 النظام تشغيل بجانب محدودة لفترة أوال تشغيله خالل من الجديد للنظام الانتقال ويتم ، عملياته لحاجة

 تستقر حتى الجديد للنظام تصحيحية إجراءات من يلزم ما واتخاذ النظامين كال نتائج بين املقارنة واجراء القديم

 . النظام لتفاصيل العاملين تفهم ويكتمل ألامور 

 اتقرير  يقدم أن وعليه انتهت قد املحاسبي النظام مصمم مهمة تكون  الجديد النظام تطبيق فترة وبانتهاء

 توصياته و الجديد النظام قتطبي بصدد نتائج من إليه انتهى وما ءاتاإجر  من اتبعه ما به موضحا بذلك نهائيا

 . املعلومات إنتاج يي فعاليته لزيادة مستقبال للنظام إضافتها إلادارة ترى  قد تعديالت أية بشأن النهائية
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 ألاخرى  املعلومات بنظم املحاسبية املعلومات نظام عالقة :الرابع املطلب

 يي ألاخرى  الفرعية املعلومات ونظم املحاسبية املعلومات نظام بين والتكامل التنسيق عمليات تتم لكي

 بصورة املؤسسة يي املحاسبية املعلومات نظام دور  ملعرفة وتوضيحها بينهما العالقة دراسة من البد املؤسسة

 1 فيها املعلومات شبكة على موقعه وبتحديد واضحة

 :عالقة نظام املعلومات املحاسبية بالنظام الفرعي للمالية -0

تختص إلادارة املالية بالبحث يي وسائل الحصول على املوارد املالية الالزمة للمؤسسة وتحديد مصادرها 

ة وفاعلية، حيث يهتم بمقابلة الالتزامات املالية باستخدام الحد ألادنى املمكن من وأوجه استخداماتها بكفاء

تلك املوارد وبالشكل الذي يتوافق مع هامش ألامان املخطط من خالل التحكم بالتدفقات النقدية الداخلة 

إلى أهدافها  إلى املؤسسة والخارجة منها واملترتبة على إجمالي النشاط الذي تمارسه هذه املؤسسة وصوال 

 .املنشودة

وبحكم عمل نظام املعلومات املحاسبية يي املؤسسة الاقتصادية وعالقاته مع جميع النظم الفرعية  

 :ألاخرى فانه يعتبر املصدر ألاساس يي توفير معظم املعلومات الالزمة التخاذ القرارات املالية، وهي كتالي

حليالت املتعلقة بكيفية التوصل إلى ذلك الذي تمارسه املؤسسة والت  النشاط نتيجة تحديد -

 .، فضال عن توفير البيانات الخاصة بتخطيط الربح وتحليالت التعادل)قياس الربح وتحليالته)

تحليل مصادر ألاموال والكيفية التي تم من خاللها استخدام تلك ألاموال، من خالل إعداد قائمة  -

ات النقدية، يي سبيل تحديد مجاالت كذلك قائمة التدفق مصادر ألاموال واستخدامالها،

 .الحصول على ألاموال واستخداماتها يي ألانشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية

النتائج التي يتم التوصل إليها من خالل عمليات التحليل املالي للبيانات املحاسبية التي تحتويها  تفسير  -

مجموعة التقارير والقوائم املالية ذات العالقة بالسياسات لإلدارة املالية يي مجاالت التمويل 

 .الخ... وتحصيل الديون ومدى القدر على الوفاء بااللتزامات املالية

ي وضع تقديرات املوازنة النقدية التي يمكن أن تعتمد عليها إلادارة املالية يي قيامها املساعدة ي -

بأعمالها امللقاة على عاتقها وبما يمكن أن يساهم يي تحقيق أهداف املؤسسة الاقتصادية بصور 

 .عامة

 :عالقة نظام املعلومات املحاسبية بالنظام الفرعي لإلنتاج -7

إلانتاج يي استخدام املوارد املتاحة للعمليات إلانتاجية بكفاءة اقتصادية يي  يتركز النشاط الرئيس ي إلدارة

 .سبيل الحصول على املنتجات املرعوبة سواء كانت سلعا أو خدمات

                                            
 07ص  7111قاسم محمد الهبيتي ، زياد ألسكي ، نظام املعلومات املحاسبي ، وحدة حدباء العراق ،   1
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ومن خالل املعلومات التي يستقبلها نظام املعلومات املحاسبية من النظام الفرعي لإلنتاج وإجراء 

، فانه سوف يوفر معلومات بصورة دورية  مستمرة للوقوف على مرحل العمليات التشغيلية الالزمة بشأنها

النشاط إلانتاجي أوال بأول ومدى ارتباط ذلك باألهداف املوضوعة حتى يمكن اتخاذ القرارات املناسبة يي 

 .الوقت املناسب 

عن تكاليف إلانتاج ومتوسط تكلفة الوحدة والتحليالت الخاصة بتكاليف إلانتاج على  معلومات -

 .مستوى مركز وحدات إلانتاج

 .معلومات على شكل تقارير مقارنة بين إلانتاج املخطط وإلانتاج الفعلي -

معلومات تساعد على تخطيط إلانتاج وتطوير أساليب التصنيع وبدائل إلانتاج، من خالل الدراسات  -

 .التي يقوم بها نظام املحاسبة إلادارية

 .املساعدة يي وضع تقديرات وموازنة إلانتاج والتعبير عنها بصورة قيمية -

توفير البيانات الالزمة لتقييم ألاداء لكل مركز إنتاجي من خالل نظام املحاسبية، املسؤولية  -

 .والتكاليف املعيانة

 :ي للمشتريات والتخزينعالقة نظام املعلومات املحاسبية بالنظام الفرع -1

يتعلق نشاط إدارة املشتريات تتحديد الكمية التي يجب شراؤها من ألاصناف املختلفة، والوقت املناسب 

ويرتبط النظام الفرعي للتخزين بإدارة املشتريات من حيث تحديد  إلى اختيار املواد املناسب، للشراء، باإلضافة

 .ي تقلل تكاليف طلب الصنف وتخزينه وتكاليف عدم وجود مخزونأمر التوريد ونقطة إعادة الطلب الت كمية

يعتبر نظام املعلومات املحاسبية املصدر ألاساس يي توفير معظم املعلومات الالزمة بشأن املشتريات وعمليات 

 :التخزين، ومن هذه املعلومات مايلي

 ؛الرصيد ملختلف املوادين والصرف و معلومات تحليلية بالكمية والقيمة عن عمليات الشراء والتخز  -

يي  صالحة لالستعمال، وذلك للتخلص منها معلومات عن الكميات واملواد الفائضة والتي تصبح غير -

 ؛ال تشكل عبئ على تكاليف التخزين الوقت املناسب وحتى

معلومات تساعد يي تخطيط املخزون، وتحليل تكاليف التخزين على مستوي كل مركز من مراكز  -

 ؛التخزين واملواد

 .املساعدة يي وضع تقديرات  موازنة الشراء -
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 :عالقة نظام املعلومات املحاسبية بالنظام الفرعي للتسويق -0

مة من منتجات املؤسسة الاقتصادية يي ضوء ز يختص النشاط التسويقي يي تحقيق املبيعات الال 

 .تحقيقه وفق التسعير املستهدف زمم املبيعات الال جسياسات البيع املوضوعة وح

ت ار اي تساعد يي اتخاذ القر تة الريمة وضرو ز حاسبية على توفير املعلومات الال ملويعمل نظام املعلومات ا

 :الخاصة بشأن النشاط التسويقي ومن هذه املعلومات مايلي

ها ر ق حصيعن طر  ع،يز و الت ذسة البدائل املتاحة ملنافامة لتسعير املنتجات ودر ز ر الال ريإعداد التقا -

 ية العامة املؤسسة الاقتصادية؛حبالر  وتقسيمها يي ضوء

التسويق : ق توفير بيانات ومعلومات عنريسة إمكانية تسويق املنتجات، عن طايي در  ةترشيد إلادار  -

ات، إيجاد أسواق أو وضع سياسات تسويقية دت تطوير حجم املبيرجي، املنافسة، متطلباالخا

 متطور 

  .والتحليالت الخاصة باملبيعاتت موازنة لعملية التنبؤ امساعدة يي وضع تقدير  -

 :القة نظام املعلومات املحاسبية بالنظام الفرعي لألفرادع -8

اءة ممكنة يي فك ة بالعمل على توفير الاحتياجات منها وتحقيق أقص ىريالبش رداملوا ةتختص بإدار 

ي رعد النظام الفي تساعتمة والز اسبية أن يوفر معظم املعلومات الال ملحكن لنظام املعلومات امي استخدامها،

 :املعلومات مايليككل، ومن هذه  ملؤسسةاد يي تحقيق هدفه لخدمة الألفر 

 ب والتقاعد؛ريمعلومات عن التغيرات يي ألاجور واملكافآت وتكاليف التد -

 تحليل إلى باإلضافةوألاجور الفعلية،  العمالة وحجم لألجور  املوازنة امقبين أر  مقارنة رريتوفير تقا -

 سباهبا؛أو  الانحرفات

 .املتوقعةرها اثمعلومات تساعد يي رسم سياسات بديلة لألجور واملكافآت والتوظيف، وأ -
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 الفصلالخالصة 

كلما كان هناك كم كبير من البيانات التي تنشأ عن  زدادتإن الحاجة إلى نظم املعلومات يي املؤسسات 

القيام العديد من العمليات الاقتصادية، يهدف معالجتها وتوفير املعلومات التي يمكن أن تحقق الفائدة 

ملستخدميها املتعددين، وعليه فإن أية مؤسسة يمكن أن يكون لديها نظاما يتكون من عناصر ألاساسية 

الت، العمليات التشغيلية، املخرجات، التغذية العكسية، ولكي يصبح نظاما املدخ: املتمثلة بكل من

للمعلومات فإن ألامر يتطلب أن نساهم مخرجات النظام يي تحقيق الفائدة ملستخدميها وال اعتبرت هذه 

 .املخرجات مجرد بيانات مرتبة يمكن الاستعادة منها مره ثانية كمدخالت يي النظام

يي أية مؤسسة حلقة الوصل بين كل من مركز القرارات ومركز التنفيذ فيها، وذلك يمثل نظام املعلومات 

من خالل تأمين العالقة بين هذه املكز وبالتالي بين النظام الكلي املتمثل باملؤسسة اقتصادية والنظم ألاخرى 

ة للنظم لوجدنا أن ولو نظرها ملفهوم املستويات الهرمي. املؤثر يي محيطه ضمن البيئة التي يعمل يي نطاقها

رية أحد أبرز هذه حاسبية وإلداملية يمثل نظامي املعلومات ارعنظم ف ةاملؤسسة تعد نظاما كليا يتكون من عد

سسة اقتصادية، وتأتي ؤ دارية يي أية مملحاسبية وإلا الي الحاجة إلى النظام املتكامل للمعلومات االنظم، وبالت

ية رعحاسبية بكافة نظمه الفملولربط بين كل من نظام املعلومات ا من خالل إيجاد عالقات التنسيق والتبادل

: ما يمكن أن يساهم يي تحقيق مجموعة من ألاهداف منهابية، و رعبكافة نظمه الفرية ونظام املعلومات إلادا

ين يي الحصول على زملال اة، تقليل الوقت والجهد فمة للجهات املختلج املعلومات الز تكاليف إنتا فضخ

 .مات من قبل املستفيديناملعلو 

ومن هذه رة، حاسبية إلداملي يتكون منها النظام املتكامل للمعلومات اتية الرعونظر لتعدد النظم الف

النظم الفرعية نشكل مجموعة من الاختصاصات العلمية املتنوعة، فإن ألامر يتطلب وجود فرق عمل يضم 

 .ا يحقق التنسيق والربط والتكامل بين بعضها البعضمبكافة هذه الاختصاصات وبالتالي تقسيم العمل بينها 

ي تحدث يي بيئة ألاعمال الحديثة، فإن ألامر تطلب تال رةواملستم ةت العديداحتمية للتطور ورة وكضر 

حاسبي وذلك من خالل دورت التعليم ملد العاملين يي نظام املعلومات اات ألافر امواصلة تطوير، ومهار 

ي تحصل يي كل مجال تت الادات والتطور جاملهنية، يي سبيل الاطالع على كافة املستاملستمرة ودورت الكفاءة 

اءة وفاعلية النظام وصوال إلى فك يي رةادة مستمزيما يمكن أن يؤدي بدون إلى املساهمة يي تحقيق بمنها و 

 .ككل إلى تحقيقهة تحقيق الهدف العام الذي تسعى مؤسس



 

 

 الفصل الثاني

إلادارة نظم 

 املعلوماتي املحاسبي
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 تمهيد 

ظلت املؤسسة الاقتصادية ولفترة طويلة من الزمن تعتمد من الزمن تعتمد على الوسائل التقليدية ، 

فقد استخدمت في انتقال املعلومات بين املؤسسات وألاقسام وألاشخاص القائمين عليها ، فكانت املعاناة 

، ما ينتج عنها بطئ تسيير العمل الكبيرة في تسيير وإدارة شؤون املؤسسة سواءا كانت إدارة داخلية أو خارجية 

 .وذلك العتماد على هذه الانظمة التقليدية املكلفة 

 : حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مايلي 

 أهمية النظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة: املبحث ألاول  -

 مدى التوافق بين النظام املعلومات املحاسبية وأهداف املؤسسة: املبحث الثاني  -
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 أهمية النظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة: املبحث ألاول 

قسمنى هذا املبحث إلى ثالثة مطالب وسنقوم تحدث عن وظائف وأثر نظام املعلوماتي املحاسبي في 

 .املؤسسة ومستخدمي نظام املعلوماتي املحاسبي

 

 وظائف النظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة إلاقتصادية: املطلب ألاول 

ات الاقتصادية بمجملها سوادا كانت صغير أو كبير في حاجة ماسة لنظام سفي الحقيقة إن املؤس

معلومات حاسبي ليس بالضرورة أن يكون معقدا ، نظرا لقلة عدد العمليات املحاسبية في املؤسسة الصغير 

و . باملؤسسة الكبير ، وعدم الحاجة إلنفاق جزء كبير من مواردها املحدودة على إلاجراءات املحاسبيةمقارنة 

بالرغم من ذلك فان املؤسسات الاقتصادية في حاجة ماسة إلى نظام محاسبي عملي لتزويد كل الجهات 

 .الداخلية و الخارجية معلومات نافعة التخاذ القرار الرشيد

مم نظام املعلومات املحاسبي في اعتباره الخصائص التي تميز املؤسسات الصغرى و ينبغي أن يأخذ مص

  : عن غيرها من أنواع املؤسسات ألاخرى ، و التي تتلخص في

ولذلك يجب أن يكون ،  تتميز املؤسسات الصغير بظاهر عدم التعقيد في تنظيمها و عملياتها: البساطة 

 .نظامها املحاسبي بسيط وال صعوبة فيه

و ،  ئف املحاسبةابوظ رةيسات الصغغالبا ما يقوم مالكو املؤس :سابات املتخصصينحة موظفي القل 

ات سؤساملمهمة املحاسب في يد عدد قليل من املوظفين و نتيجة لذلك تفتقد هذه  تتركز غالبا ما 

ذات ئف اوعدم إمكانية الفصل بين الوظ، املالية محدودا رير لتقاااملحاسبية و يكون عدد  رةللخب

 .الوظيفة املالية تتضمن الوظيفة املحاسبية:بالتنظيم إلاداري فنجد تداخل بينها فمثال  ةالعالق

ات سمالية تفصيلية خاصة و أن ملكية املؤس ر قاريتقد ال تكون هناك حاجة إلى :  امللكية املحدودة 

ة املالك فكما أن معر  ءاركالواحدة أو عدد قليل من الش رةسألا تعود في غالبيتها إلى ألفراد  رةبغالص

 .مالية ر قاريتنشاطها اليومي يقلل من الحاجة إلى ب

 نشاطها على أحسن وجه ةال الكافي إلدار امليرة غلصاة سغالبا ما ينقص املؤس : س املال العاملأقلة ر  

صص خو التي ت سات الكبيرةولذلك تظهر الحاجة إلى نظام معلومات محاسبي مقارنة مع املؤس، 

 .ضخمة لتفعيل نظامها املحاسبينيات اميز 

ال  البا ماغبالنشاط اليومي ف سات الصغيرةاملؤس اءال مدر غنظرا النش: رة بالنظم الالكترونية بالخ 

ر و استخداماته املختلفة ت الحديثة في تكنولوجيا الكمبيوتراملام بالتطو يتوفر لديهم الوقت الكافي لإل

 .و مسايرة

مل على تطوير و تحديث نظام املعلومات املحاسبي عات الكبير تسفي حين أن املؤس ةعار تسه املوراتتط 

ة و سؤساملصائص طبيعة خوتوضح هذه ال .وفق املعايير و املعطيات الجديدة و املعمول بها دوليا

و مما سبق  ، ميم نظام املعلومات املحاسبيتصاحتياجاتها الخاصة التي يجب أخذها في الاعتبار عند 
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 : 1ف تتمثل أساسا فيائفان نظام املعلومات املحاسبي يشتمل على العديد من الوظ رهذك

  ع و تخزين البيانات مج:أوال: 

 بينبو تى علة بكل كفاءة و فعالية و التي تشتمل سيقوم بجمع البيانات املتعلقة بأنشطة و عمليات املؤس

املستندات ، بحيث يتم تسجيل هذه البيانات في  املعالجة من قبل موظفي املحاسبة رضالبيانات و إدخالها لغ

لذلك يقوم النظام املحاسبي . و الوثائق املالئمة و التحقق من صحة البيانات و تسجيلها على املستندات

،  ل عملية البيعثة و خارجها مسؤساملباستالم املستندات ألاساسية الناتجة عن العمليات و ألانشطة داخل 

جعة راقبة من ماء و املختصين في املر راوهذا ليتمكن الخب. التأمينات،  م الفواتير استال ،  يقة الشحنثوو 

 .2والتأكد من صحة البيانات و املستندات و التقارير الناتجة عنها

 البياناتمعالجة  ثانيا: 

ملعايير  اووفق ، معالجة البيانات تتم عبر عمليات الفرز و تصنيف املستندات التي تم الحصول عليها

ير املبيعات و فواتير املشتريات و نقل حساباتها إلى السجالت املحاسبية سواء تمحددة مسبقا مثل ملف فوا

لصغيرة مثال أو الكترونيا ومن ثم عمليات حسابات ألارصدة املحاسبية ملختلف اات سيدوية في املؤس

هة في مستند واحد يطلق عليه اسم سند شابتات يتم تجميع العمليات املسو لهنا في بعض املؤس،  الحسابات

، ابات التي ستخدمها املؤسسة لترحيل العمليات سو تعدد الح وعلتن لترحيلها إلى دفاتر اليومية و نظرا،  القيد

ابات حيث يتم إعطاء رقم مستقل لكل حساب من حسابات ألاستاذ العام و تعطي تقوم بوضع دليل الحس

 اعدفي دفاتر ألاستاذ املسالتابعة له  ام فرعية حساباتقأر 

 جعةاابة و املر قالر :  اثثال: 

 ، إنتاجية،  ة في املؤسسة سواءا كانت محاسبيةسمار املسار ألانشطة إلادارية مجعة هي تتبع اعملية املر 

  .ر املاليةيبدءا من املستندات ألاصلية و انتهاءا باإلفصاح عن البيانات في التقار . مالية

كون قد انتقلنا تلقائيا تار املراجعة الداخلية تتبع مس الللرقابة بحيث انه من خاو من هنا تظهر أهمية 

ة مصير بيانات رفمن مع رةو نظرا ألنه يمكن إلادا .وقائية في نظم املعومات املحاسبيةلقبة ااإلى عملية املر 

باستطاعة انه يكون ف ، أو الكتروني وي املرحل املختلفة للمعالجة في أي نظام سواء كان يد اللالعمليات خ

 .ة ألانشطة الاقتصاديةسمل حدوثه إثناء ممار تصحيح أي خطا أو تالعب يحتة من اكتشف و ساملؤس رةإدا

 :الانضباط لدى الجانب البشري  -

ونعني باالنضباط ضرورة الالتزام بتعليمات ولوائح املؤسسة، والكفاءة عند ألاداء لدى جميع املوظفين 

د للعمل وفق سياسة افاملراقبة الداخلية تسعى لتحقيق الكفاءة والالتزام بدفع ألافر كل حسب اختصاص ، 

ل موظف داخل املؤسسة ة باملستوى املطلوب، ولهذا فإن كسإدارية تؤدي إلى تحقيق ألاهداف العامة للمؤس

ة سداخلي للمؤسال للقانون الثعلى القيام بواجباته ومهامه على أكمل وجه مع احترم التعليمات، الامت يحرص

بة متبادلة بين ألافراد اه وجود رقنوم، امها ومصالحها ساتها إلادارية الخاصة بمختلف أقسبتطبيق سيا

إلى تحقيق املؤسسة ، يؤدي  ة تجارية كانت أو مالية أو إنتاجيةسكل عمليات املؤس ذاملسئولين عن تنفي

                                            
 779ص ، رجع سبق ذكر املنظم املعلومات املحاسبية : سيد عطا هللا السيد  1
 722نظم املعلومات املحاسبية التخاذ القرارات مفاهيم و تطبيقات، مرجع سبق ذكر ،ص : مارك ج سيمكن, ستيفن أ موسكوف 2
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بأداء واجباتهم بكل  ون قوميلى تحمل مسؤولياتهم و د عاألافر  رص، وبالتالي حذ فيلالنضباط والنزاهة عند التن

 .مةاصر 

ة للنجاح وتحقيق الكفاءة في العمل سوعليه فإن الانضباط الجيد للمواد البشرية سوف يقود املؤس

 فيها أنشطتها ص، والتألق في مختلف املجاالت التي تخص وهذا ما يكون ضمانا لها لالستمرار والتوسع هوتطوير 

قبة الداخلية تهدف أساسا إلى اوعموما فإن املر ،  خصص فيها أنشطتهاتتلف املجاالت التي والتألق في مخ ،

سليمة  رةدا، فإذا كانت إلا  ةستحقيق الكفاءة والفعالية في الاداء وخاصة الجانب إلاداري واملحاسبي في املؤس

املبادئ املحاسبية جيل العمليات املحاسبية بطرقة صحيحة ووفق تس، و  اتها وقررتهافيدة في تصر رشو 

 1عليها، لتضمن املؤسسة بقاءها فاملتعار 

 :تقسيم العمل واملراقبة املتبادلة -

ر من ثيم العمل داخل املؤسسة فال يجز أن يقوم شخص واحد بأكقست ورةهذه القاعدة بضر  تصتخ

حسب اختصاصه وذلك لتحقيق  -مهمة  -اط ما شة العمل فيقوم كل شخص بنئتجز  رةعمل أي ضرو 

داد التكلفة دون تحقيق ر نفس العمل وبذلك تز اكر ت، وتجنب  اءة املطلوبة بدون إضاعة املجهوداتالكف

وجود  ةل ضرور ذيم العتقس، إضافة إلى  ف في الوقت املناسب، بمعنى إضافة للوقت واملجهود معاالألهد

يب تأن ألاعمال تسير بالتر  ا نضمنذالث وهكثم ثم يتولى أخر مواصلته ثبعمل ما  دقبة املتبادلة فقيام فر ااملر 

، وبالتالي يكون  سس صحيحةأي يتولى مواصلته صحيح أي أعد على توكل فرد يحص ى على أن يكون العمل ال

 .صحيحة إلخالء مسؤوليته عن أي أخطاء قد تحدث مامه بصورةما إتزال

 :التخصص ومراقبة املستخدمين -

 تنظام رقابي ألن ألافراد وفي مختلف ملستوياإن العنصر البشري وكما هو معروف هو أساس نجاح أي 

إلادارية مسؤولون مسؤولية كاملة على تنفيذ أسس وقواعد املراقبة الداخلية ، مع ضرورة توفر العدد الكافي 

منهم فهذه القواعد ال تكون لها قيمة بدون تطبيقها من طرف أشخاص مؤهلين لذلك ، ويتم ذلك بتعين 

مع إتباع سياسة تكوين خاصة وهذا لتعرف أكثر على املؤسسة وهدافها ، أشخاص أكفاء ملناصب العمل 

وضرورة املراقبة الداخلية، ونقصد بذلك التحسيس املعنوي للمستخدمين بالغاية من املراقبة الداخلية ، 

 حماية ألاصول حماية مادية ومن ألاسس الفرعية لهذه القاعدة ميزان الشخص املؤهل مع التأكد على ضرورة

 .يدة من طرف مستخدمي املؤسسة وتنظيم وثائق العملأك

 :الشخص املؤهل - أ

البد من أن تولى املناصب ألشخاص مؤهلين علميا وعمليا يتميزون بالكفاءة والفعالية في ألاداء مع 

 .ءاتراتزودهم بإج رةضرو 

 :العمل على حماية ألاصول  - ب

العمل أي على طول ساعات اليوم  اتأوق رجة أثناء العمل وخاسؤساملالحفاظ على ممتلكات  رةضرو 

غالق إو  العمل أوقات خام ة من عمالهاساملؤس أخالء على طاقم ألامن مع التأكيد مسؤولية تحت ويتم ذلك
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، كتلك الخاصة باملناقصات أو  رسميةالجميع املكاتب وبواب املصالح واملقصود من هذا حفظ الوثائق 

يستفيدون من املعلومات املوجودة بها  -أشخاص قد يتاجرون بها  ة من أن ستعمل من طرفالصفقات املالي

لزم في هذا الصدد غلق ألابواب وتخصيص ألافراد الحاملين للمفاتيح وذلك لتحديد يو  -ألغراض شخصية 

الحيطة عند نقل أصول جديدة عن طرق البر،  ورو ، باإلضافة إلى ضر  مسؤوليتهم عن أي تالعبات قد تحدث

 .1ألامنية تؤدي إلى حماية ألاصول ماديافهذه ألاساليب 

 :تنظيم وثائق العمل  - ت

الترقيم ، : يعتبر أساس مهم لتسهيل عملية املراقبة وضمانا لنجاحها، وتختصر هذا التنظيم في عمليتين 

 :النسخ ، ولتحقيق هذه القاعدة البد أن تحقق ثالث أسس فرعية وهي

 احترام مبدأ التفرقة بين الوظائف: 

ويتم ذلك بأن كل فرد ال يمارس نشاط ما ثم يقوم بمراقبته ألن ذلك يكون منفذا سهال لألخطاء أو 

السرقة دون اكتشاف ذلك قي الوقت املناسب ، فلكي تكون املراقبة الداخلية فعالة يمنع متابعة نفس 

ملسؤول عن املسؤول عن تسجيل الحضور ال يجب أن يكون نفس ا: الشخص لألعمال املخولة له فمثال

 مصلحة الرواتب وألاجير أو من يشرف على مصلحة التصنيع ال يجب أن يكون نفسه مراقب املصلحة

 .مراقبة الجودة والنوعية

  تعريف كتابي للعمل واملسؤوليات: 

ضرورة وجود دليل للعمل وخطة تنظيمية بحيث يتم تحديد كل وظيفة كتابيا وبيان موقعها واملكلف 

ود وثائق رسمية تحدد املسؤوليات وحدود ممارستها أي نطاق عمل كل فرد ، وكيفية بهذه الوظيفة ، فوج

أدائه لعمله تمكن كل واحد من أن يطلع على السلطات املمنوحة له ، لتسيير املراقبة الداخلية بفعالية 

 .وتحقيق ألاهداف العامة للمؤسسة دون خط أو سوء فهم للوظائف

  طرق وإجراءات العمل: 

ءات العمل املتعلقة بها اجر سة وإلا ضيح طرق العمل الخاصة بكل وظيفة داخل املؤستو وذلك ل

 :مز إلى الوظائف ألاساسية اءات البد أن تر فاإلجر 

 شيكات، - بنك/ أولية  ، مواد غيار قطع – مخازن / عمالء  ، زبائن – بيع / وردون م  - ءراش

ائف للتمكن من أداء املهام حسب ما أقر به هذا ابة متبادلة بين هذه الوظقوجود ر  ةباإلضافة إلى ضرور 

 :يم والنسخ فإن قسس الفرعية لتنظيم وثائق العمل، أما بالنسبة لعمليتي التر لأل بالنسبة 

ابة قمت لتسهيل الر تباطها مع العمليات التي تسلسلها و إر تيم الوثائق لضمان قيتمثل في تر : الترقيم  -

 .ليهاع

على مختلف املصالح املتعلقة بها العملية زيعها عدم ضياعها وتو ضمان للحفاظ الوثائق و  :النسخ -

يب الزمني وفي أماكن مؤمنة ومعنونة في تللتر  ودوثائق العمل يع ترتيباملوضحة فيها ، فحفظ و 

وعند حدوث أي تلف للسلعة البد  ، وجت الدخول والخر اي املخزون مثال هناك مذكر ف، ف رشيفألا 
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ق تلك السلعة اكيل لجنة إلحر تشب ويتم حضور وال - التاريخ  - والزمن ء محضر لبيان الكميةامن إجر 

 .التالفة

 :يبالتدقيق املحاس -

يعتبر التدقيق املحاسبي من أهم وسائل الرقابة الفعالة التي تشد عليها معظم املؤسسات الاقتصادية 

وسالمه قوائمها ولعل هذه الوسيلة أصبحت ضرورة حتمية تلجأ إليها املؤسسة من أجل التأكد مصحة 

تنظيمها  املالية، ومما زاد من أهمية التدقيق املحاسبي هو ما تواجهه املؤسسة اليوم من قيود وعراقيل في

الداخلي بسبب كبر حجمها وتوسع أنشطتها ، باإلضافة إلى صعوبة تقييم املعلومات املعدة وتعقيد املواضيع 

مكن تعريف يو  ، ات يصعب على املؤسسة اكتشافاملرتبطة بها مما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء وتالعب

ة وقتا لقواعد سؤساملستندات ملابات ودفاتر و اسعلم يبحث في فحص الح" دقيق املحاسبي على أنه تال

 .ومعايير معينة ليتأكد املدقق الخارجي من صحة صدق القوائم املالية

ات ألاشخاص كة من شر ركأو شسابات منشأة فردية حنه عملية فحص أوهناك من التدقيق املحاسبي ب

ة شخص ذي كفاءة خاصة في هذه الناحية وهو عادة محاسب قانوني ليتأكد من دقة رفأو ألاموال بمع

 .1صحيحا مومية تصور املركز املالي لها تصورانية العان امليز أوسالمه قيد هذه الحسابات في دفاتر املنشأة و 

 

 .ط املؤسسةأثر نظام املعلومات على نشا: املطلب الثاني 

تميل املؤسسات الاقتصادية سواء كانت صغير أو كبير إلى املرونة في إدارة أعمالها بالرغم من كونها أكثر 

فغالبا ما تواجه املؤسسات . تعرضا للمخاطر التي تصاحب التقلبات و ألازمات الاقتصادية املفاجئة

فشل هذه املؤسسات عدم  الاقتصادية اختناقات مالية تؤدي إلى إلافالس و قد اتضح أن من أهم أسباب

إتباع نظم محاسبية سليمة ، مثل عدم القدر على التخطيط الحتياجاتها النقدية أو عدم توفر املعلومات 

الخاصة بأرصدة املخزن أو غياب وسائل الاتصال بين املؤسسة و مورديها أو ضعف مسار مراجعة و مراقبة 

ت محاسبية إال انه يتم جمعها و توصيلها إلى الجهات كما قد يتوفر للمؤسسة معلوما. العمليات املحاسبية

املعنية ببطئ شديد و بشكل غير مالئم التخاذ القرارات ، وهنا يظهر أثر نظام املعلومات املحاسبي على 

 .املؤسسة الاقتصادية

م و حتى يتمكن نظام املعلومات املحاسبي من التأثير إيجابا في املؤسسة الاقتصادية البد من توفر نظا

املعلومات املحاسبي على مواصفات النظام الجيد بحيث يكون قادر على تزويد إلادارة بمعلومات نافعة في 

اتخاذ القرارات و لن يتم هذا حتى يتم استخدام برامج التطبيقات املحاسبية املالئمة و التي على أساسها 

 .اءة العالية و السرعة في تأدية املهامتحدد احتياجات املؤسسة من ألاجهز و املعدات الالكترونية ذات الكف

  : تتمتع تقنية التجارة إلالكترونية عن غيرها من التقنيات التقليدية بعدة مميزات، ومن أهمها التالي

الوجود الواسع من منطلق أن التجارة الالكترونية متواجدة في كل مكان وفي كل ألاوقات، فالتجار  -1

الالكترونية  ة، أما التجار  اءهاب إليه للشر ذيستطيع املتعامل الالتقليدية بحاجة إلى سوق ملموس 
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امللموس  غير السوق  هذا اللها الدخول إلىخاملتعامل من  يستطيعفإنها ال تحتاج إلى سوق ملموس و 

، وبضغط  هتي يرغب بزيار تة بسيطة على املوقع السمبلالكمبيوتر و  بوساطة  مكان أي وقت ومن أي في

 .ئهاإلاطالع على املنتج وشر ر يمكنه زراعدة أ

اللها تخطي حدود الدول والوصول إلى أي خإلالكترونية املتعاملين من  ةالتداول العالمي تمكن التجار 

التقليدية التي  ةتكلفة تذكر، على النقيض من التجار  دون مكان بالعالم وبضغطة زر بسيطة على الكمبيوتر و 

 .وق تسألاسواق العاملية لل ةملين زيار صر التعامل بها محليا وصعب على املتعاتيق

 ة، التي يتم من خاللها تعامالت التجار  معايير عاملية وهي مقاييس أو معايير شبكة الانترنيت -5

س محلية ي، أما التجار التقليدية فتخضع ملعايير ومقاي إلالكترونية وبشكل موحد بين دول العالم

ول إلى أسواق املنتجات دخإلالكترونية تخفض تكلفة ال ة، فمقاييس التجار  تعتمد على الدولة نفسها

ول أسواق تلك خ، بينما مقاييس التجار التقليدية خاضعة بسياسات الدول وتكلفة د بشتى أشكالها

 .رى خلف من دولة إلى أتختالدول 

ى ن وفي شتيإلالكترونية ومن منطلق تمكنها من الوصول لجميع املستهلك ,موار معلومات غنية فالتجار -3

املستهلك بمعلومات كثيرة ، بواسطة استخدام املؤسسات لجميع وسائط . أنحاء العالم تزود

التكنولوجيا الرقمية ، كالوسائط املسموعة واملقروءة واملرئية ، بينما في التجار التقليدية كانت آلية 

 .تزويد املعلومة تعتمد وبشكل قياس ي على مقابلة املستهلك وجها لوجه

ال تص، من منطلق أنها وسيلة ا التجار إلالكترونية آلية تواصل ذات فاعلية عالية جداالتواصل تعد  -4

 وعذات اتجاهين بين العميل والتاجر، وعلى سبيل املثال ال الحصر، تفتقد التجار التقليدية لهذا الن

ر املمكن أن يسات أعلنت عن بضائعها عبر التلفاز، فمن غسؤ امل، فلو أن إحدى  من الاتصاالت

 .نيةويتواصل العميل مع املعلن عبر الجهاز، ولكن هذا التواصل أصبح ممكنا عبر التجار إلالكتر

 زةيفة وذات نوعية ممتاثنيت جعلت املعلومات كر بأن شبكة الانت روفكثافة املعلومات من املع -2

ومن ن ينية من آلية البحث عن املعلومات والتخز و، وبشكل مشابه قللت التجار إلالكتر وحديثة

التوقيت املالئم للمعلومة ودقتها  قنية منتدت هذه الا، ومن جهة أخرى ز  االت من جهةتصتكلفة الا

 ٠كذلك

 الاستهداف الشخص ي من منطلق أن التجار الالكترونية تمكن املسوق للمنتج من استهداف فئة -1

لفرد املرغوب معلومات ا معينة من ألافراد من خالل تعديل إلاعالنات عبر الشبكة، وذلك بتحديد

 .يةر خرى يرها املسوق ضرو ، وطبيعة عمله وأي أمور أ اطالعه على املنتج كتحديد العمر، والجنس
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 مستخدمي النظام املعلومات املحاسبي : املطلب الثالث 

مستخدمي املعلومات املحاسبية هم في الغالب صناع القرارات بحيث يعتمدون على املعلومات 

هم في اتخذا القرارات املختلفة ، ولكي تكون القرارات فعالة فإن هناك مجموعة من املحاسبية ملساعدت

الصفات التي يجب أن يتسم بها متخذ القرار الذي يقوم باستخدام املعلومات املحاسبية ، ومن هذه الصفات 

 :1مايلي

  (.إلادراك) القدرة على فهم محتوى املعلومات 

  على الاستخدام الصحيح للمعلومات في القرارات املناسبة واملالئمة التي أعدت من أجلها تلك  القدرة

 .املعلومات

 الخبرة النوعية والزمنية املتعلقة بالتعامل مع أنواع املعلومات املحاسبية خالل فترة زمنية سابقة. 

مات التي تالئم قراراتهم ويوفر نظام املعلومات املحاسبي ملستخدمي املعلومات الداخليين املعلو 

الروتينية واملتوسطة ألاجل والطويلة ألاجل ، حيث يقوم نظام املعلومات بتلخيص وتجميع املعلومات ملتخذي 

 .، والشك التالي يوضح ذلك2القرارات في املنظمة لدعم القرار إلاستراتيجي أو التكتيكي أوالتشغيلي

 .ت املحاسبي املجمعة الداعمة ملستويات القرارمعلومات نظام املعلوما : ( 20-20)الشكل رقم 
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ن الخارجين يكون للمعلومات الناتجة عن نظام املعلومات املحاسبي مركز حول يأما اهتمام املستخدم

القوائم املالية امليزانية وقائمة الدخل وميزان املراجعة ، وذلك من أجل تقييم أداء املنظمة وتوقع أدائها 

 .املستقبلي

عدد الفئات املستخدمة للمعلومات املحاسبية وهذا ألامر مرتبط بتعدد ألاطراف التي لها عالقة وتت

باملؤسسة سواء كانت هذه العالقة مباشرة أو غير مباشرة ، مختلف هذه ألاطراف تستخدم املعلومات 

ويقسم . لقراراتاملحاسبية ألغراض مختلفة لكنها تشترك في غرض واحد أال وهو استغاللها في عملية صنع ا

 :مستخدمو املعلومات املحاسبية على النحو التالي

 :إدارة املؤسسة بمختلف مستوياتها -1

إن الطرف ألاول الذي تهمه املعلومات املحاسبية للمؤسسة ويستفيد منها كثير يتمثل في إدارتها 

، وباختصار ألجل صنع  ، حيث تستخدمها لتقييم أداء املؤسسة ولغرض التخطيط والرقابة وغيرها( املسيرين)

 .القرارات الالزمة

 :الحاليون واملحتملون ( املساهمون )املستثمرون  -5

الذين هم مالك املؤسسة وبالتالي هم أصحاب املصلحة ( املساهمون )بالنسبة للمستثمرين الحاليين 

الرئيسية في معرفة املعلومات املحاسبية ، للتعرف على مستوى أداء املؤسسة بصفة دورية ، وينصب 

املسرين واتخاذ من طرف )املساهمين ( اهتمامهم في اتجاه تقييم الاستخدام الاقتصادي لرأس مال املالك

املوقف املناسب عند انعقاد الجمعية العامة للمساهمين وكذلك الخروج بقرار البقاء كمساهمين في املؤسسة 

أما بالنسبة للمستثمرين املحتملين فإن اهتمامهم باملعلومات املحاسبية يفسر برغبة هؤالء في . من عدمه

 .من عدمه معرفة مدى جدوى الاستثمار في املؤسسة بشراء أسهمها

 :الدائنون الحاليون واملحتملون  -3

تمكنهم املعلومات املحاسبية من دراسة وتحليل الوضعية املالية للمؤسسة والتي على ضوئها يقررون ما 

 .هو مناسب بشأن تعامالتهم مع املؤسسة

وسطة بالنسبة للدائنين الحالين ذوي الديون الطويلة واملتوسطة ألاجل كحملة السندات الطويلة واملت

ومن . ألاجل نجد بأن اهتمامهم ينحصر في ضمان سالمة أصل القرض وفي انتظام سداد العوائد السنوية

 .خالل اطالعهم على املعلومات املحاسبية تتضح لهم هذه املسألة

وبالنسبة للدائنين الحالين ذوي الديون القصيرة ألاجل ، كاالئتمان التجاري من جاب املوردين وقروض 

جل من البنوك وغيرها من الديون التي تدخل ضمن هذا النوع نجد بأن هؤالء يهتمون بمدى قدرة قصيرة لا 

املؤسسة على سداد هذه الالتزامات في مواعيدها ، مما يجعل املعلومات املحاسبية بالنسبة لهم أمرا ضروريا 

 .جلملعرفة نتائج ألاعمال الجارية وقدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها قصيى ألا 

أما الدائنون املحتملون فأنهم يهتمون بمدى تشبع املؤسسة بالديون ومدى قدرتها على السداد وال 

 .يمكنهم معرفة ذلك إال بعد حصولهم على املعلومات املحاسبية التي تخص املؤسسة املعنية
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 :العمالء -4

 .دى قدرتها على الوفاء بالتزامتهاتهتم العمالء باملعلومات املحاسبية للمؤسسة للتأكد من مركزها املالي وم

 :العاملون ونقاباتهم -2

إن العاملين ونقاباتهم يستفيدون أيضا من املعلومات املحاسبية ، فعلى أساسها يمكنهم املساومة فيما يتعلق 

 .بتحديد ألاجور واملكافآت والحوافز وتحسين ظروف العمل وتهيئة املصالح الاجتماعية

 :الجهات الحكومية املعنية -1

من أهمها الوارد املكلفة بالقطاع التي تنشط فيه املؤسسة ، إدارة الضرائب ، أجهزة الرقابة ألاجهزة 

فكل جهة من هذه الجهات تهتم باملعلومات املحاسبية املتعلقة باملؤسسة . املكلفة باإلحصاء والتخطيط وغيرها

 .بما يهم اختصاصاتها

 :أطراف أخري  -7

 . العنوان كاملنافسين ، الباحثين ، وسائل إلاعالم وغيرهمهناك أطراف عديدة تدخل ضمن هذا 

 

 مدى التوافق بين النظام املعلومات املحاسبية وأهداف املؤسسة : املبحث الثاني 

تضع معظم املؤسسات الاقتصادية أهدافا و خططا طويلة ألاجل و أخرى قصير ألاجل حيث تكون 

العليا و يطلق عليها اسم التخطيط الاستراتيجي ، و التي تعبر عن ألاهداف الطويلة ألاجل من اختصاص إلادارة 

الخطوط العريضة ملواجهة املستقبل بغرض تحقيق ألاهداف إلاستراتيجية و هي من أهداف إلادارة العليا ، 

كما انه يوجد نوع ثاني من أنواع ألاهداف و التي تعرف باألهداف التشغيلية و هي غالبا قصيرة ألاجل و تدرس 

بأقسام املؤسسة و إدارتها املختلفة في سبيل تحقيق ألاهداف إلاستراتيجية أي أنها تعتبر مكملة ألهداف 

 .املؤسسة الاقتصادية بصفة عامة

و للتمييز بين ألاهداف إلاستراتيجية و ألاهداف التشغيلية نجد أن هذه ألاخير تعبر عن ألاهداف بشكل 

ألاهداف إلاستراتيجية فهي محددة بشكل عام و ألنها تعكس محدد و موجه لقسم أو مصلحة معينة أما 

الانجازات التي ترغب إلادارة العليا في تحقيقها خالل ألاجل الطويل فمثال إذا أردت املؤسسة الرفع في مستوى 

صافي الدخل ، أو رفع مستوى جودة إلانتاج فالدور الرئيس ي لنظم املعلومات املحاسبية نحو الرقابة على 

نتاج مثال يتمثل في تزويد إلادارة العليا باملعلومات الالزمة لتبرير اقتصاديات درجة الجودة التي ترغب جودة إلا 

من خالل عمل دراسة للتكلفة واملنفعة لكل مستوى جودة معين و لكل مجموعة من , إدارة املؤسسة تحقيقها 

ة و هكذا باقي ألاهداف التي ترغب مؤسسة في مجموعات السلع املنتجة و بالتالي اتخاذ القرار ذو الجودة العالي

 .تحقيقها
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 :ي و أهداف املؤسسة بأوجه التوافق بين نظام املعلومات املحاس: املطلب الاول 

إن تسهيل اتخاذ القرارات وذلك بتقديم معلومات واضحة ومحددة تصلح أساسا لصناع القرار بدون 

ي تستهلك وقت املسير وتعقد مهنته ، من هنا تظهر لتألامور هي ا الحاجة للتفسير والتحليل أو الاستقصاء وهذه

جليا مدى أهمية نظام املعلومات املحاسبي في مساعدة املسيرين و املختصين في هذا املجال باقتراح الحلول 

 .املناسبة من خالل دراسة البدائل املتاحة

اسبي ذات موثوقية عالية جدا ملساعدة و نستطيع القول، بأننا إن أردنا أن تكون معلومات النظام املح

إيجاد آلية معينة لحماية النظام املحاسبي من : ألاول : صناع القرار، فانه ال بد من تحقيق أمرين مهمين

إيجاد آلية معينة تؤكد على سالمه آلية التجار إلالكترونية ومواقع تصفح : الاخترقات عبر الانترنيت، والثاني

قد يبدو للوهلة ألاولى أن ما نقوم بدراسته هنا عبارة عن أمور تكنولوجية بحتة، . يتاملؤسسة في شبكة الانترن

لكن في حقيقة ألامر هو عبارة عن إجراءات رقابية محاسبية ذات طابع تكنولوجي يتماش ى مع تغيرت 

 .التكنولوجيا العاملية والتي ال بد لعلم املحاسبة والتدقيق من مواكبتها

املحاسبي دوره في املؤسسة الاقتصادية على شكل عملية مستمرة ومتكاملة يمكن مات و يؤدي نظام املعل

 :1تحديد معاملها الرئيسية في عدة خطوات متتالية و هي

( خام)حصر العمليات املالية املتعلقة بالنشاط املحاسبي للمؤسسة و تمثيلها في صله بيانات أساسية  -

 ؛تسجل في الدفاتر املحاسبية

البيانات ألاساسية وفق مجموعة من الفروض و املبادئ املحاسبية املتعارف عليها  تشغيل أو معالجة -

و املقبولة عموما، لتتحول هذه البيانات بعد معالجتها في النظام املحاسبي إلى معلومات مالية تخدم 

 أغرض مستعملي هذه املعلومات؛

 ذلك في شكل قوائم مالية؛إيصال املعلومات التي تتم معالجتها إلى ألاطراف ذات املصلحة و  -

تقييم املخاطر و التي يقصد بها أنشطة تحليل القواعد و إلاجراءات التي تشكل أي خطر على أهداف  -

 .املؤسسة من خالل تحديد احتمال حدوثها و العمل على تخفيض حدة تأثيرها إلى معنويات مقبولة

مع أهداف املؤسسة الاقتصادية أمر اقتصادية ناجحة، فان توافق نظام املعلومات املحاسبي  ةوكنظر 

 : طبيعي و تلقائي إذ انه من بين أهداف املؤسسة مواكبة التطورات و عصرنة مختلف وظائف املؤسسة

الخ، وهذا رجع إلى تحسين النوعية و الجودة في أداء ألانشطة الاقتصادية، و ...محاسبة، سوق، مالية، إنتاج

و حديث داخل املؤسسة يعتبر انجاز رفيع املستوى و هدف في حد نظام املعلومات املحاسبي كنموذج فعال 

 .ذاته من أهداف املؤسسة املراد تحقيقها للرفع من مستوى عملية اتخاذ القرارات الرشيدة

 

 

 

 

                                            
التطورات الحالية، املؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية الاقتصاد ولعلوم : ل، معايير التدقيق وتكنولوجيا املعلوماتاحمد حلمي جمعة وعطا هللا خلي  1

 28، ص  5015أيار   -عمان  –إلادارية، تكنولوجيا املعلومات ودورا في التنمية الاقتصادية، جامعة التنمية 
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 :أوجه التعارض بين نظام املعلومات املحاسبي و أهداف املؤسسة : املطلب الثاني 

ينبع التعارض بين تشغيل النظام املحاسبي و أهداف املؤسسة من خالل املخاطر املحاطة بالنظام، 

خاصة و انه يعتمد على أجهزة محاسبية معقدة نوعا ما، وبشكل رئيس ي من مخاطر شبكة ألانترنيت ، فكل 

ا هذه سلبياتها تعد خطيرة تكنولوجيا حديثه رغم إيجابياتها الكثيرة إال أن سلبياتها كثيرة كذلك، وفي حالتن

جدا، وفي حالة عدم التمكن من تحجيم تلك السلبيات والسيطرة عليها، ستكون النتائج مخيبة لآلمال وقد 

 .وبالتالي تضييع أرباح وفوائد جمة يتم إلاحجام عن هذه التكنولوجيا الحديثة

الالكترونية لألسف أن  و لالستدالل على ذلك نعطي تجربة استخدام النظام املحاسبي في التجارة

مخاطرها كثير ومتعددة، وليس من السهل حصرها، فتكنولوجيا التجار إلالكترونية تكنولوجيا سريعة التغير 

والتطور وكل تغير أو تطور يواكبه مخاطر جديدة، ويكمن الخطر الرئيس ي في التجارة الالكترونية في إمكانية 

ستهلك والتاجر و هنا يكون تعارض واضح بين أهداف املؤسسة اخترق الغير للمعلومات الخاصة لكل من امل

 .إلاستراتيجية و ما ينجم عن نظام املعلومات املحاسبي من مخاطر خاصة النظام إلالكتروني

واملتخصص بتعقب عمليات الاختراق عبر شبكة الانترنيت، بأن عمليات  tom Arnoldويذكر توم ارنولد 

ية توقع الضرر ألاكبر على التاجر أكثر منه على املستهلك، فتعويض خسارة  الاختراق عبر التجار إلالكترون

املشتري ممكنة وخصوصا بأنه وبالغاب يستخدم بطاقات الاعتماد للدفع وتكون خسارته محددة بعملية 

واحدة ، والتي قد يمكن تعقبها، ولكن الخسارة الحقيقية تقع على املؤسسة بحيث تتكبد املؤسسة الخسائر 

دانها إلايرادات والتي يصعب تعوضها أو حتى تعقب املتالعبين بأنظمتهم املحاسبية ، وذلك نظر لتعقيدات بفق

 1العمليات الكثيرة في التجار إلالكترونية

 :أن مخاطر التجار إلالكنزونية تصنف ضمن نوعين رئيسين وهما tom Arnoldرى املختص توم ارنولد يو 

 هنا بأن املؤسسة وبوجود خبراء مختصين لديها قد تتمكن من  واملقصود: 2مخاطر يمكن إكتشافها

 :اصطياد بعض الاختراقات في أنظمتها والتعامل معها، ومن أشهر هذه الاختراقات

بوجود نظام حماية مناسب، يستطيع نظام املؤسسة اصطياد : الفيروسات الرقمية املعروفة  -

 ؛اروفة له بشكل مسبق والقضاء عليههذه الفيروسات املع

يعتمد قرصنة الانترنيت في اختراقاتهم لنظام املؤسسة على معلومات رمز : قراصنة الانترنيت الهواة  -

دخول معينة ، وفي حالة وجود أكثر من مستخدم لنظام املؤسسة قد يستطيع القرصان تتبع 

ولهذا فإن كانت  عملية الدخول والحصول من ذاكر النظام على تلك امعلومات واستخدامها،

املؤسسة تستخدم آلية تغير تلك الرموز بشكل دوري ومسح الذاكر املعنية بواسطة خبراتها 

 ؛قاتفستتمكن من تحجيم الاخترا

                                            
1 Steve Hill, Safe Hands: Tom Arnold is the man corporates and even FBI call when they have a serious on line fraud problem. Steve Hill 

talks to him about the risks of e-commerce, identity scams and what we can all do to protect ourselves. (Internet Interview), Internet 

Magazine, March, 2002, 
، ترجمة The complete smart guide to e-commerceروب سميث ومارك سبير ومارك تومسون، مرشد ألاذكياء الكامل للتجارة الالكترونية   2

 214ص 5011 رهالقا –وطباعة دار الفاروق للنشر ولتوزع 
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واملقصود هنا، بأن بعض الاخترقات قد تتم دون سابق درية بها، إما : مخاطر ال يمكن اكتشافها  -

 :باب التاليةلحداثتها أو جهل مؤسسة بها، والتابعة من ألاس

  رغم وجود أنظمة حماية من الفيروسات على أنظمة املؤسسة، إال أنه هنالك : فيروسات غير معروفة

فيروسات غير معروفة بعد للنظام قد تتمكن من دخول نظام الشبكة وإحداث تلف كبير دون الشعر 

 I loveترع فيروس عندما استطاع أحد الهواة اخ 5011به إال بعد فوات ألاوان، كما حدث في عام 

you  والذي تمكن من إيقاع خسائر لم يمكن حصرها في ذلك الوقت، ولقد كان الفيروس يعمل ،

كقنبلة موقوتة ، حيث يفعل في تاريخ محدد بالسنة ، وكان الحل الوحيد لتفاديه بعد أن عرفت آلية 

 عمله إغالق النظام بالكامل في ذلك التاريخ

 وهذه تعد من أكبر املشاكل التي تواجهها املؤسسات ، فقراصنة : ية قرصنة انترنيت ذوي خبرة عال

الانترنيت ليسوا دوما من الهواة ، فبعضهم يملك خبرة ومهارات تفوق كثيرا من املتخصصين ،  

تمكنهم وفي كثير من ألاحيان من اخترق أنظمة مؤسسة دون أن يستشعر بهم ، وقد تتم جريمتهم دون 

 .اكتشافها

 قد يصعب في كثير من ألاحيان مواكبة الشارع التكنولوجي على شبكة الانترنيت : كنولوجي التسارع الت

بشكل عام وعلى التجارة إلالكترونية بشكل خاص ، مما يجعل التكنولوجيا التي تستخدمها املؤسسة 

 .قديمة جدا ، واملشكلة تكمن بعدم معرفة التقادم في الوقت املناسب

انونيين ألامريكي على موقعه عبر الانترنيت ، أن بعض الدراسات أظهرت أن ويذكر معهد املحاسبين الق

من اختراقات لبطاقات الائتمان فقط بلغت له مائة  5011الخسائر التي تكبدتها مؤسسات ألامريكية في عام 

يوضح ، ومن هذه الحقيقة  5015مليون دوالر ويوقع أن ترتفع سنويا إلى مبلغ ستين بليون دوالر بحلول عام 

املعهد الحاجة امللحة إلنشاء آلية حماية على الشبكة، منطلقا من مخاطر التجار إلالكترونية ، والتي تعزى 

 :1ألسباب التالية

ولتي تتم إما بواسطة قرصنة الانترنيت ، أو منافس ي املؤسسة لغرض الوصول إلى : الهجمات املتعمدة  -

اد الزبائن مثال واملعلومات الخاصة بالزبائن وحجم كأرقام بطاقات اعتم: املعلومات السرية للمؤسسة

 ٠املبيعات وأمور كثيرة قد يصعب حصرها، وحسب الغاية تكون الوسيلة 

تعتبر التعامات إلالكترونية التي تتم بين ألافراد ومؤسسة ذات طابع معلوماتي : خصوصية التعامل -

معلومات قيمة جدا ، وبالتالي إن  مهم جدا، من منطلق أنها تحفظ على ذاكرة النظام الرقمية وهي

ومن هنا سيشعر العميل . تمكن أحد من معرفتها أو حتى تتبعها مثل تتبع رقم بطاقة اعتماد العميل

بأن خصوصيته قد تم اخترقها وبالتالي سيفقد الثقة باملؤسسة التي تعامل معها من منطلق أنها لم 

 .تتمكن من حماية خصوصيته

هنا فقدان ثقة املؤسسة معلومات عميلها ، من منطلق أن العميل يستخدم املقصود : فقدان الثقة  -

ما يسمى التوقيع الرقمي الخاص به لدخول نظام املؤسسة إلتمام عمليته املرغوب فيها ، فكيف هو 

                                            
  11ص  5011الدليل الشامل إلى التجارة إلالكترونية ، ترجمة أمين ألايوبي ، مرجع السابق ذكره ، بيروت ،  روبرت سنبيتر وتوبي فلت ،  1
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 الحال إذا تمكن الشخص غير الصحيح بالدخول مستخدما توقيع العميل

لكترونية تتم بسرعة كبيرة جدا ، إال أنها عرضة الا اءرغم أن عملية الشر :  فشل عملية التحويل -

عملية الشراء عبر التجارة إلالكترونية  لخطر فشل عملية التحويل ، فمن املتعارف عليه أن

تتم بواسطة عدة خطوات ، كأن يبدأ املستهلك بملء النموذج الابتدائي لعملية الشراء ومن ثم 

وخطوات أخرى قد تكون ضرورية وفقا لسياسات الانتقال لنموذج ملء بيانات بطاقة الاعتماد 

مؤسسة ، وفي كل مرحلة نفتح صفحة جديدة عبر موقع املؤسسة وألسباب تقنية أو أخرى قد تفشل 

 .1إحدى الخطوات ، وهنا ستظهر مشكلة جديدة وهي عدم التأكد من إتمام العملية

راق ثبوتي مؤشرة بشعار املؤسسة ففي التجار التقليدية يتم عادة توثيق الصفقة بأو : غياب التوثيق -

وموقعة من قبل الشخص املناسب وبواسطة اتصال شخص ي ومباشر بين البائع واملشتري ، ولكن 

وفي التجار الالكترونية تعد جميع تلك ألامور شبه مفقودة بالكامل، وهذه الحقيقة تزيد من احتمالية 

 .التعامل مع الشخص غير الصحيح

لتوثيق املناسب كما في التجار التقليدية يصبح من السهل على املجرمين في غياب ا: سرقة الهوية  -

 .انتحال شخصية الغير والقيام بالعمليات دون علمه

ستكون خدمات بعض مسوقي ومزودي خدمات الحماية ، خدمات تجميليه فقط في : تزوير الحقائق  -

 .غياب آلية معينة تؤكد مصداقيتهم وفاعلية خدماتهم

مع النمو املتسارع للتجار الالكترونية ، أصبح سوقها سوقا تنافسيا ، : آثار ضغوط الاقتصاد  -

وصبحت قوة املتنافس الحقيقية تكمن في نجاح آليات لامان والتوكيدية واملوثوقية الخاصة بنظامه 

 .ي العالمياملحاسبي ، وكل من يستطيع توفير تلك لاليات يكون نصيبه أكبر في هذا اسوق التكنولوج

 قات التي تتم عبر شبكة الانترنيتراأسباب صعوبة تعقب الاخت: 

يعد نظام التجار إلالكترونية بيئة مثالية للسرقات والتالعب وإخفاء آثار الجريمة بشكل متقن منقطع النظير، 

 :2ويعود السبب في ذلك للعوامل التالية

نيت ال يحتاج إلى مكان محدد لدخول الشبكة ، فاملتعامل عبر الانتر : إمكانية الدخول من عدة أماكن  -

فأي شخص يمكنه الدخول إلى الشبكة من أي مكان يتوفر به جهاز كمبيوتر وخط إتصال ، كمقاهي 

 ؛رنيت ومختبرات الجامعات واملدارسالانت

إلى أكثر من بضع دقائق الخترق موقع معين والتالعب ( املخترق )قد ال يحتاج الدخيل : سرعة العملية  -

 ؛ومغادر املوقع قبل أن يتم تعقبه به

قد يكون امخترق ملوقع ما يبعد آالف الكيلومترات وفي بلد آخر، فشبكة الانترنيت : تباعد املسافات -

 ؛مت بشكل عالميصم

                                            
ملركزي للرقابة واملحاسبة في الجمهورية اليمنية، رسالة اتجارة الجهاز  —محمد احمد محمد اسياتي، تقنيات التدقيق باستخدام الحاسوب   1

 15، ص 5001،   جامعة بغداد —دكتوره 
ومالية، املعرفة  ارةحازم الالوس ي ، مرجعة الحسابات باستعمال الحاسوب ومن املعلومات ، املؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية العلوم إلاد  2

 .44ص  5015 نيسان –عمان  -املعلوماتية وإلاداير إلالكترونية، جامعة فيالدلفيا 
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 ؛املخترق وال بأي شكل من ألاشكال ال يمكن معرفة ماهية: عدم وجود هوية محددة  -

شبكة عاملية ذات معايير موحدة باالستخدام فقط ، ولو  فشبكة الانترنيت: عدم وجود قوانين دولية  -

التي تم اخترقها ، فإنه ليس  لدولة املؤسسة أننا افترضنا اكتشاف أحد املخترقين بدولة مغاير

 ؛قوانين موحدة للتعامل مع املخترق بالضروري  وجود 

ية ، ولكن أين هي هذه إلثبات أي جريمة ال بد من توفر دالئل وقرائن ماد: عدم وجود دالالت مادية  -

 ؛دالئل في هذه الشبكة املرئية فقطال

في حالة شعور أي مخترق بإمكانية تعقبه يستطيع إتالف : إمكانية إتالف بيانات جهاز الكمبيوتر  -

 ؛ا يجعل عملية تعقبه عديمة الجدوى بيانات جهاز بضغطة زر بسيط ، مم

البنكية محمية من اطالع الغير عليها، وبالتالي هناك الكثير من الحسابات : حماية الحسابات البنكية  -

 ؛لحاسبات دون القلق من آلية تعقبهيستطيع املخترق استخدام هذا النوع من ا

هناك الكثير من املؤسسات ال تبلغ عن الاختراقات التي تعرضت لها : عدم إلابالغ عن الاختراقات  -

رة عوضا عن فقدان الثقة بها ، وخير أنظمتها ، خوفا من فقدان عمالئها وتفضل تحمل خسائر كبي

من قبل شخص  5011في مطلع عام  City bankدليل على ذلك عملية الاختراق التي تمت لبنك 

 .بروسيا كبدته خسائر قدرت بعشرة مالين دوالر والتي لغاية هذه اللحظة وترفض إلاقرار بها

لقد حاولت عدة جهات اقترح الكثير من اخطوات ملواجهة مخاطر التجارة إلالكترونية و التي تنجم عن 

الهجمات املوجهة ألنظمتها املتعددة و من بينها نظام املعلومات املحاسبي ، وقد كان معهد املحاسبين 

الذي عقد في مدينة باريس في القانونيين الامريكي من أولى الجهات التي قدمت اقتراحات قيمة في الاجتماع 

، والذي ضم عدة جهات محاسبية مهنية متخصصة بهدف يجاد حلول  5010ألاول من شهر أوت لعام 

 : ملخاطر التجارة الالكترونية التي يواجهها املستهلك ، ويمكن تلخيص هذه املقترحات على الشكل التالي

 

  عطاء املعلومات الشخصية ، إال للجهات وذلك بعدم إ: توخي الحذر بإعطاء املعلومات الشخصية

املوثوق بها ، ومعرفة أسباب حاجة تلك الجهات لهذه املعلومات ، وتتضمن املعلومات الشخصية 

بشكل أساس ي كال من العنوان البريدي وأرقام الهواتف والبرد إلالكتروني و البرامج املخصصة للدخول 

 .إلى أسرر املؤسسة مثل أنظمة إلاننار

 من املعروف أن كل جهاز كمبيوتر يحتوي على : برنامج آمن للدخول إلى شبكة الانترنيت  استخدام

برنامج خاص للدخول إلى شبكة الانترنيت ، وفي الغاب فإن هذه البرامج تحتوي على آليات معينة 

 .1تحفظ في ذاكرة الجهاز جميع املعلومات التي تم تداولها في الشبكة من خالله

يان يستطيع املخترق وعبر الانترنيت الدخول لذاكرة هذا البرنامج والحصول على جميع وفي كثير من ألاح

املعلومات الخاصة باملستخدم ودون أن يستشعر بذلك، ولهذا ينصح بشراء برنامج خاص يتمتع بحماية عالية 

                                            
نظام الرقابة الداخلية لنظام املعلوماتي املحاسبي ، املؤتمر العالمي السنوي الثاني لكلية إلاقتصاد والعلوم إلادارية ،   رأفت عبد املحسن عمر ، 1

 51-57، ص 05/05/5015تكنولوجية املعلومات ودورها في تنمية إلاقتصادية ، جامعة الزيتونة ، عمان ، 
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 ملنع املخترق من الدخول إلى ذاكرته

 املقصود،   املوقع هو بالتاجر الخاص املوقع  يجب التأكد بأن: على الشبكة  التأكد من موقع التاجر

. وذلك باالطالع على سياسات التاجر والتي تتضمن املوقع ألام والذي تم إنشاء موقع التاجر من خالله

 Uniform Resource Locatorكما انه يمكن معرفة موقع التاجر من خالل آلية التصفح الخاصة 

(URL) ن تتبع املوقع ومعرفة أسس إنشائه ، وفي حالة عدم ، من منطلق أن هذه لالية تمكن م

 ؛1التمكن من تتبعه فيكون املوقع في الغالب موقعا مشكوكا به

  يفصل استخدام بطاقات دفع مضمونة أو محمية ، واملقصود : استخدام بطاقات الدفع املضمونة

يتمتعون بسياسات خاصة بذلك أن يتم التعامل مع مصدري بطاقات الدفع عبر الانترنيت والذين 

 ؛تحمي الشخص املتعامل من مسؤولية الاستخدام غير املرخص لبطاقته من قبل الغير

 من املعروف أن مستخدم الانترنيت وعبر : الحذر من تنزيل برمج عبر الانترنيت غير موثوقة املصدر

استخدامها تنزيل برمج مجانية على جهاز، يتم  متعددة يستطيع تجوله بالشبكة ضمن مواقع

يجب توخي الحذر الشديد عند . مثل برمج العرض الصوتية واملرئية وأغراض كثيرة: ألغراض كثيرة

تنزيل تلك البرامج وخصوصا من املواقع املشكوك بأمرها، ألنها قد تكون مبرمجة بآلية معينه ، تقوم 

صممة للبرنامج وذلك على تجميع كل ألامور الخاصة بك واملوجودة على جهازك وترحيلها للجهة امل

 ؛دون شعورك بذلك

 ويشمل هذا التحذير كل أرقامك السرية وبشتى أشكالها ونواعها ، : ر من إعطاء أرقامك السريةذالح

كما ينصح كذلك وعند إنشاء أعاد . وخصوصا ألارقام الخاصة بدخولك للشبكة عبر مزود الخدمة

الرقم، كأن تستخدم اسمك أو رقم هاتفك ،  أرقامك السرية أن تبتعد عن ألامور التقليدية بإنشاء

وفضل أن تجعل رقمك السري معقدا نوعا ما وتضمنه مجموعة من ألارقام وألاحرف والرموز ، وكلما 

فمن املعروف أن قرصنة الانترنيت استطاعوا وبشكل . كان رقمك السري معقدا ، كان اكتشافه صعبا

م الاحتماالت ، تستطيع حل شفرة ألارقام السرية مذهل نشاء برامج تكنولوجية ، والتي تعمل بنظا

وبسرعة خيالية ، ولكنها قد تعجز عن ذلك ، فكلما كان الرقم معقد التكهن ومتضمنا لرموز وأرقام 

 ؛ضئيلة جداوأحرف كانت مقدرة تلك البرامج على فك تفشيره 

  اكتشاف السرقات  وهذه تعد من الامور املهمة والتي تساهم في: الاحتفاظ بنسخ من العمليات

وتفادي استمرارها ، ومقصود بأن تحتفظ دوما بنسخة من عملية اشراء التي قمت بها مستهلك عبر 

 ؛الشراء مع مصدر بطاقة الدفعشبكة الانترنيت ، وكذلك باالستمرار بعمل تسويا 

  ل وهذا سيساعدك على الاتصال مع التاجر لح: الاحتفاظ بنسخة من طلب الشراء ورقم الطلبية

إشكاليات عدة ، كموعد التسليم ومطابقة الطلبية، وبالتالي تحييد لاخرين من الاستخدامات غير 

 ؛غوب فيهااملر 

                                            
، املؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية الاقتصاد ي شوكات ألاعمالفألابعاد الايجابية والسلبية لتأثير الانترنيت على الاستراتيجية نعيم عبود نجم،   1

 21ص. 5015 أيار —عمان  —والعلوم إلادارية، تكنولوجيا املعلومات ودورها في التنمية الاقتصادية، جامعة الزيتونه 
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  ويفضل أن تكون مطابقتك لحسابات الدفع عبر الانترنيت تسوية : الاستمرار  بتسوية حسابات الدفع

ية الدفع عند الضرورة ؛ ذات طابع زمني قصير ، وذلك الكتشاف الاخترقات بوقت سريع وإيقاف آل

 ؛باستخدام بطاقتك لكي ال يستطيع امخترق الاستمرار 

  واملحددات : مراقبة استخدام املوقع للمحدداتCookies  هي عبارة عن رموز رقمية تساعدك بدخول

املوقع دون   إعادة كتابة رقمك السري ، وعادة ما يتم إدخالها إلى جهازك من قبل املوقع دون طلب 

منك بذلك ، وآلية عمل هذه امحددات بأنه وعند دخول املوقع مرة ألاخرى ، يقوم املوقع إلاذن 

باالتصال بتلك املحددات واملوجودة على جهازك ومطابقتها برقمك السري ومن ثم السماح له 

وفي الغالب يستطيع قراصنة الانترنيت تتبع هذه ابمحددات . بالدخول دون طلب الرقم السري 

Cookies  جهازك عندما تكون على الشبكة ، ولذلك يفضل برمجة جهازك على طلب إلاذن منك على

 ؛1قبل أن ينزل املوقع تلك املحددات عليه

  تأكد بأنك تشوف على أطفالك عندما : فال باستخدام الشبكة دون إشرافطعدم السماح لأل

عن حسن نية،  يستخدمون الانترنيت، خصوصا أنهم يستطيعون إعطاء جميع املعلومات الشخصية

 ؛ك وبكل سهولةوالتي تكون كفيله بتمكين الغير من اخترق جهاز 

 واملقصود باملوقع املرخصة، تلك املواقع التي تم تقييمها وتأهيلها من قبل : استخدم املواقع املرخصة

طرف ثالث مؤهل بأمر الحماية، حيث أن ذلك النوع من املواقع يكون مصحوبا بتوقيع إلكتروني 

 .رف ثالث منهي متخصص، كمعهد املحاسبين القانونيين ألامريكيخاص من ط

من املالحظ أن أمور الحمائية السابقة والتي ينصح بإتباعها من قبل معهد املحاسبين القانونيين ألامريكي، هي 

جر يستطيع توفير آليات حماية عديدة والتي قد تكون تاأمور حماية خاصة باملستهلك، والسبب في ذلك أن ال

وبالطبع يعتبر املستهلك حجر ألاساس في التعامل إلالكتروني، . اهظة الثمن، ولكن املستهلك ال يستطيع ذلكب

 .وفي حالة فقدانه الثقة لهذا النوع من التعامل ستكون التكنولوجيا هذه عديمة الجدوى 

 

 قيمة نظام املعلومات املحاسبي بالنسبة للمؤسسة  : املطلب الثالث

 

تتجلى قيمة الجزء بصورة  فعلية بالنسبة للكل داخل املؤسسة من خالل الوظائف املوكلة لها و التي 

تمنحها قيمة فعلية تتجلى أساسا أثناء قيامها بأداء املهام املنسوبة لها وبالتالي تحقيق أهداف املؤسسة سواء 

لق فإن لنظام املعلومات املحاسبي كانت املؤسسة ذات طابع تجاري أو خدماتي أو صناعي، و من هذا املنط

قيمة حقيقية في املؤسسة إلاقتصادية يمكنها فعال من أداء مهامها املحاسبية بصفة منتظمة، بحيث يمنح 

املعلومات املحاسبية بالجودة الالزمة وفق املعايير الدولية املعمول بها بهدف تحقيق التأصيل ملحاسبة و 

ايير التي يمكن الاعتماد عليها دوليا بهدف زيادة نفعية و فعالية التقارير نطورها ملجموعة من القواعد و املع

                                            
1 Edlington Sara, Marketing Your Business on the Internet, A practical Step-by-Step Guide for all Business Owners and 

Managers, 2nd. Edition, Internet Handbooks, A Division of International Briefings Ltd. UK, 2001,p84 
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 .املالية املنشورة لكافة ألاطراف املستفيدة منها

إن نظام املعلومات املحاسبي الجيد هو ذلك النظام ألاكثر فائدة و صالحية في مجال ترشيد القرارات ، 

تمد فقط على الخصائص النوعية املتوفرة ، بل يعتمد لكن مستوى جودة معومات و الاستفادة منها ال يع

أيضا على خصائص تتعلق باملستفيدين منها أو متخذي القرارات أنفسهم، أي مقدرتهم على استيعاب و فهم و 

تحليل مخرجات نظام معلومات املحاسبي و املتمثلة أساسا في التقارير املالية على حساب مستوى الفهم و 

 .يهمإلادراك املتوفر لد

من أهم ألاهداف الرئيسية  للتقارير مالية توفير املعلومات من أجل اتخاذ القرارات ، و مما ال شك فيه 

أن املعلومات التي تقدمها التقارير املالية يكون من شأنها زيادة املعرفة العلمية و العملية متخذي القرارات 

اصة و أن عملية اتخاذ القرارات تتصف بالعمومية وتوجيه سلوكهم التخاذ القرارات السليمة و املناسبة ، خ

تماثل املعيار الذي على أساسه يدرس  إلى عمومية الغرض و الهدف، بمعنى و يرجع السبب في هذه العمومية

 .املختلفة تقييم البدائل

و يعد تحديد مستخدمي املعلومات املحاسبية العنصر الذي على أساسه تحديد مقومات إلافصاح في 

املعلومات املحاسبية ، و ممثل مستوى الفهم ور إلادراك مستخدمي املعلومات عامال مهم لالستفادة من 

كما أن مستخدمي املعلومات كما تسرده أدبيات املحاسبة نوعين مختلفين من . الناجعة اتخاذ القرارات

ستخدمين ذوي الاحتياجات املستخدمين العاديين أي ذات النفع العام ، و امل: مستخدمي املعلومات و هما

الخاصة من املعلومات أي معلومات متخصصة ضمن مجال معين كالجانب التسويقي أو املحاسبي أو املتعلق 

 .باملوارد البشرية

و الجدير بالذكر أن هؤالء املستخدمين للتقارير املالية قد ال تتفق مصالحهم الخاصة في عرض التقارير 

ا مختلفة و قد أثار هذا الاختالف أو التناقض بين مصالحهم بروز مشاكل عديدة املالية ألن وجهات نظرهم إليه

ارتبطت بتحديد أهداف التقارير املالية الواجب تحقيقها ، و بالتالي يتأثر مضمون و إفصاح تلك التقارير 

ددين في إضافة إلى ذلك فان مستخدمي املعلومات متع. املالية عند تغليب مصلحة فئة معينة على فئة أخرى 

وجهات نظرهم و مختلفين في نوعية القرارات التي يتخذونها و بالتالي يجب أن يكون املستخدمين على مستوى 

جيد من الفهم و إلادراك للمعلومات التي يملكونها ، فقد تتوفر معلومات مالئمة و ذات مصداقية لهؤالء 

ت ذات جدوى بالنسبة لهم و من هنا تجد انه البد املستخدمين و لكنهم ال يفهمون محتواها و بالتالي فإنها ليس

من تحديد هؤالء املستخدمين ملعلومات لتقييم مستوى فهمهم و إدراكهم للمعلومات لتتمكن إدارة املؤسسة 

 .من توفير معلومات محاسبية مالئمة و ذات مصداقية في اتخاذ القرارات

لالي قد أدى إلى تسهيل عملية اتخاذ القرار  ويالحظ أيضا أن التحديث املستمر مخرجات أنظمة إلاعالم

حتى على مستوى أولئك املسيرون الذين لم يهضموا بعد التقنيات الحديثة لإلعالم لالي، ذلك التحدث التي 

أصبح يتم بفضله تزويد املسير على ساس يومي أو أسبوعي بحالة املخزون من السلع وحالة املبيعات 

أن تحفظ املسيرون اتجاه التقنيات إلاعالمية هو . من معلومات حيوية أخرى  واملقبوضات النقدية وما إليه

ولتبديد مخاوف . السبب في التناقض التي تواجهه عملية ربط أنظمة التسيير بالحاسبات بطريقة مباشرة

املسيرين بهذا الشأن يتطلب إدماجهم في عملية تصميم نظام معلومات محاسبي فعال أثناء عملية التسيير 
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 .إدراكهم بأن التحدي التي يواجههم يفرض عليهم املزيد من الترشيد في عملية اتخاذهم القراراتو 

إن القرار هو الرأي النهائي التي يتوصل إليه متخذي القرار و يعتمده و يتخذه من بين لاراء املختلفة 

عن موضوع أو الوصول املطروحة، كما يعرفه البعض بأنه الحسم أو الفصل في نزاع من خالل إصدار حكم 

إلى نتيجة معينة تقيد الدراسة و التحليل ، أما فيما يخص عملية اتخاذ القرار ككل فهي عبارة كل مرحل 

اتخاذ القرار ابتداءا من مرحلة تحديد املشكلة موضع القرار و انتهاءها باختيار البديل املناسب لتحقيق الهدف 

اتخاذ القرار هي عملية املفاضلة الختيار البديل ألافضل و ذلك  املطلوب تحقيقه ، كما يرى البعض أن عملية

باملقارنة بين كل بديل من البدائل املكنة ، و يتم ذلك عن طريق تحديد مزايا و عيوب كل بديل على حده ثم 

 .اختيار البديل ألافضل و املناسب في ظل ظروف متخذ القرار سواء حالة التأكد أو املخاطرة

ذكره فأن قيمة نظام املعلومات املحاسبي بالنسبة للمؤسسة إلاقتصادية تتجلى في  من خالل كل سبق

جودة مخرجاته و فعاليتها في تأدية املهام املنسوبة إليها ، فإذا ما تم تحليلها بنوع من الدقة فإن مكانة النظام 

ومات السليمة لصناع القرار املحاسبي تبرز في الحاجة املاسة للجودة في اتخاذ القرارات من خالل توفر املعل

متمثلة في التقارير املالية و القوائم املحاسبية املنتجة من طرف النظام املحاسبي و بالتالي تسهيل عملية اتخاذ 

 .القرار
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 الفصل الخالصة 

 

من الطبيعي أن أي نظام معلوماتي سواء كان يدوي أو الكتروني إن لم يطبق داخل املؤسسة الاقتصادية 

فال جدوى من تواجد أصال ، فالتحول الذي شهدته مؤسسات الاقتصادبة إلى نظام معلومات محاسبي 

ى أجهزة ومعدات لتطوير الكتروني تعتبر في حد ذاته بداية ملراحل دور النظام ، وتكون الحاجة إلى الحصول عل

 .العمليات املحاسبية ومسايرة التطورات في بيئة العمل أمر مشروع



 

 

 الفصل الثالث

دور نظام املعلومات املحاسبي 

في تسيير مؤسسة املطاحن 

 الكبرى للظهرة
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 تمهيد 

لقد تطور الاقتصاد ليشمل مفاهيم عديدة وعميقة، توجهنا لتخصص قسم املالية واملحاسبة الذي 

من إنتاج اسهالك توزيع تخزين بيع  يقوم بتدوين بيانات عن مختلف عمليات املؤسسة بشكل مالي معتمد

وخلق فضاء اقتصادي يسمح باستمرار النشاط عل املدى الطويل، وبالتالي فهو علم يختصر الجانب املحاسبي 

للنشاطات املؤسسة كما يرفق ذلك بالوثائق و املستندات حتى تكون ذات مرجعية حقيقية في حالة احتجنا 

 .العودة إلها

 عالم الكتشاف وذلك ها،يف صالتربإلنجاز  للظهرة الكبرى  املطاحن إنتاجيةاقتصادية  مؤسسة اترناخ

وتعلم الاندماج في جماعة العمل من خالل الاحتكاك املستمر داخل املؤسسة من سير ومعلوماتية  لغالش

الواقع، ت في ا، كاستخدام بعض ألادوات والتقنيات واملمارس ية في مكان العملظر ع عل املكتسبات النطال ولا 

ت، والطموحات وبداية التفكير في املشاريع مستقبلية كونه اص إلى تحديد أدق الاختبار تربكما يهدف هذا ال

ضروري لطلبة التخصصات املهنية من أجل الحصول عل الشهادة الجامعية، ويهدف كذلك إلى اكتساب 

مستوى املطاحن الكبرى  ىعل ص الذي قمت بهتربلنظرية من خالل الاق معارفي في ريأولية تمهد ط برةخ

 .للظهرة
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 ماهية املؤسسة : املبحث ألاول 

بعد كل ما تعلمناه وتوصلنا إليه في الجانب النظري كان البد لنا من إسقاط تلك املعارف على مؤسسة 

به في السوق ولها حتى نوازن نوازن بين النظرية والتطبيق ولذلك كان علينا إختيار مؤسسة ذات كيان معترف 

 .خبرة كبيرة خصوصا في مجال بحثنا وهو ماقدرنا في نهاية إجراء التربص مجمع متيجي

 تعريف املؤسسة متيجي : املطلب ألاول 

املجموعة الصناعة التي أسمه اذولج ميدان صناعة الحبوب في التسعينات " حسين متيجي"أسس السيد 

 .الصناعات الغذائية تحت اسم الوكالة املغاربية بإنشاء شركة للتعامالت التجارية في مجال

قد أصبحت هذه املؤسسة في ظرف قصير شريكا ال يمكن الاستغناء عنه في مجال املنتوجات الزراعية 

 .في الجزائر وحتى في خارج بفصل الادارة الرشيدة وتتبع دقيق لألسواق العاملية

بصفة أكثر باالستثمار في مجال التكنولوجيا تحويل الحبوب وإنشاء  "متيجي"ثم تدعمت مجموعة 

هذا املجمع الضخم الذي يظم . تسمى مطاحن الكبرى للظهرة 1002مؤسسة جديدة في مستغانم سنة 

كما أن منتجاته ذات جودة عالية مع . مطحنة ومصنع للسميد من أحدث طراز يتمتع بدقرة تحويل هائلة

 .تجعل منه من بين أهم وأكبر املجمعات للصناعة الغذائية في البالدتكلفة إنتاج تنافسية 

دخل مجمع متيجي في مرحلة توسعية جديدة باكتسابه، بعد مفاوضات طويلة  1002في بداية سنة 

وهي معمل شاء مغنية " رياض صبا" ملؤسستين تابعة للقطاع العمومي، والتي كانت تنتمي إلى مجموعة 

 .لشراء في إطار قرار تخصيص املؤسسات الاقتصادية العمومية الصادرة عن الدولةومطاحن سيق، تم هذا ا

بعد عشرات السنين من العمل املتواصل، والاستثمار املعتبر في املجال العتاد والانتاج وكذا في مجال املوارد 

ة وتحويل الحبوب في البشرية، قام املجمع متيجي بتأكيد مكانته شيئا فشيئا كرائد في  مجال الصناعة الغذائي

هائلة من حيث أجهزة لانتاج واملواد الجزائر بفضل عمل دءوب لعدة سنوات باإلضافة إلى استثمارات 

 : البشرية أقسام من املجمع

  فإنه يضمن توافر املوارد البشرية ، والوظيفي وكيل : قسم املوارد البشريةeign  من أشكال التجنيد

 :الخدمات 01وهي مقسمة إلى ... وقامت بتدوير املوظفين داخل املجمع 

 خدمة إدارة الحياة الوظيفية  -

 خدمة التدريب -

  وهو يدعم املوظفين لاداريين من التجنيد وتراقب صحة العمال : إدارة الشوؤن لادارية والاجتماعية

 : الخدمة 01، وهي مقسمة إلى 

 املرتبات / دارة إدارة خدمة إ -

 الخدمة لاجتماعية -

  الخدمات 00يحلل ألاحداث ، فإنه يشمل : الغدارة الفنية : 

 دراسة الخدمة  -

 التفتيش الخدمة  -

 خدمة مختبر  -
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  وهي مقسمة ... وظيفتها هي املحاسبة وإدارة املرتبات ، وتجهيز الفواتير ، وإدارة املخزون : وزارة املالية

 : الخدمات 00إلى 

 املحاسبة العامة دائرة  -

 خدمة النقدية  -

 معلومات الخدمة  -

  مخازن وتدير عملية الاستعاد وهي مقسمة : أعماله هو شراء وإدارة املادة : قسم ألاوساط الجنرالات

 : خدمات  00إلى 

 وزارة لاشراف  -

 وزارة الداخلية  -

 نقل الخدمة -

  فإنه يحافظ ويبقى تشغيل مرافق معقدة ، يتدخل في حال فشل معدات لانتاج  :إدارة الصيانة ...

 .الخدمات 02إنها تشمل 

 الطريقة وزارة التخطيط  -

 خدمة الكهرباء  -

 خدمة النقل ولامداد  -

 خدمة امليكانيكية -

 .أجهزة الخدمة -

  GMDاملطاحن الكبرى : الفرع ألاول 

ناعة الغذائية، وظفت وسائل بشرية وتقنية هامة جعلتها املطاحن الكبرى للظهرة كقطب هام في الص

وبدأت " متيجي " اليوم من بين أكبر املطاحن في الجزائر املطاحن الكبرى الظهرة تأسست من طرف املدير العام 

تفضل رئيس  1001مارس  20دج، وفي  2.000.000.000برأس مال قدره  1001في أشغالها في فبراير 

ز بوتفليقة بتدشين املؤسسة، وهي شركة ذات أسهم يبلغ حاليا رأسمالها لاجمالي الجمهورية عبد العزي

عامل مسيرين من طرف  100دج تقع في غرب الجزائر في مدينة مستغانم، توظف أكثر من  0.000...0.020

ولية فريق متعدد الخبرات ذو حيوية وكفاءة عالية، كما تتميز بالتركيز على النوعية الطبيعية ملوادها ألا 

واملحافظة على البيئة من خالل جميع عمليات تحويل القمح اعتمادا على خبرة عدة أجيال في مجال زراعة 

القمح، بإنتاجها املركز خاصة على الدقيق والسميد وهي تغطي قسطا كبيرا من حاجيات الغرب الجزائري في 

 .دير إلى بلدان إفريقياهذه املنتوجات مع الطموح للوصول إلى تزعم السوق الوطنية تم التص

  منتوجات املطاحن الكبرى للظهرة نابعة من أساليب صناعية تتماش ى مع املقاييس : املنتوجات

 : وهذه املنتجات تتمثل في . الدولية العاملية ، تقدم تشكيلة عريضة تستجيا الحتياجاته

ز حب القمح املنقى إذا كانت جميع أنواع الدقيق مستخلصة من طحن لو : دقيق الخبزة للخبازين  -

وهو  .فإن دقيق الخبز ، يستوحي أسمه من أهليته إلعطاء خبز جيد في ظروف عادية للعمل واملردودية
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  O.J_1996أو املقاييس القانونية املعمولة بها في الجزائر  ISO9001-2000يتماش ى مع مقاييس 

لذلذ وجميل في ظروف يستوحي دقيق البسكويت من أهمية إعطاء بسكويت : دقيق البسكويت  -

إن الدقيق الذي ينتج في املطاحن الكبرى للظهرة يقصف بجودة عالية تعبر . عادية للعمل واملردودية

أو املقاييس  ISO9001-2000عن العناية املتواصلة أثناء مراحل صنعه وهو يتماش ى مع مقاييس 

   O.J_1996 القانونية املعمولة بها في الجزائر

ستجد ربات البيوت فيه كل ما . و دقيق خضع ملراقبة وتصنيف كاملة خاال تصنيعهه: الدقيق الرفيع  -

 ISO9001-2000إن الدقيق للمطاحن الكبرى للظهرة يتماش ى مع مقاييس . ترغبين من جودة وصفاء

 . O.J_1996أو املقاييس القانونية املعمولة بها في الجزائر 

خشن بطحن القمح الصلب وتقنية بواسطة نحال من ينتج السميد الرفيع ال: السميد الرفيع الخشن  -

فالسميد الرفيع الخشن خال من الزوائد . وهنا كذلك نالحظ جودة املنتوج ونقاوته. شوائب النخالة

أو املقاييس القانونية املعمولة  ISO9001-2000وهو يتماش ى مع مقاييس . الكيمياوية أيا كنت طبيعتها

 .O.J_1996بها في الجزائر 

ينتج السميد املتوسط بنفس الطريقة التي تستعمل للسميد الرفيع : الرفيع املتوسط  السميد -

أو املقاييس القانونية املعمولة بها في الجزائر  ISO9001-2000الخشن وهو يتماش ى مع مقاييس 

O.J_1996. 

الخشن ينتج السميد الرفيع بنفس الطريقة التي تستعمل في إنتاج السميد : السميد الرفيع الدقيق  -

 .أيضا

يستجيب . ويظهر السميد العادي ميزة عالية للنقاوة خالي من كل الشوائب" : SSSF"السميد العادي  -

 O.J_1996أو املقاييس القانونية املعمولة بها في الجزائر  ISO9001-2000للمقاييس 

  استقبال فبعد . إن مراحل التصنيع دائمة املتابعة حسب قواعد جدية بالفعل: املراحل التصنيع

الشاحنات املعباة بالحبوب ن يتم التأكد من جودة القمح حسب املقياس املعمول بها داخل املطاحن 

 .الكبرى للظهرة

تقنيات ، ترطيبها )بعد هذا يتم تهيئتها قبل طحنها . ثم يتم تخزينها داخل أهراء حسب خاصيتها ونوعيتها 

 (.احة، ثم جعلها في خالبا للر 

  تقدم اليوم مطاحن الكبرى للظهرة لزبائنها : بفضل سياسة بيئة مطورة بعناية : الجودة والنوعية

منتوجات تستجيب ملتطلبات العصر في مجال ألامن الغذائي واملظهر البيولوجي ، املميزات الغذائية 

يد ، تخضع عملية من اقتناء القمح إلى تعبئة الدقيق والسم. وتظهر املهارة التقليدية في هذا.. إلخ 

التحويل ملراقبة صارمة لكي نعطي للمستهلك منتوج ذو جودة عالية تحترم البيئة ن مسعى لاتقان 

هذا يفسر الاقتناء الذي تتلقاه منتوجات املطاحن الكبرى للظهرة والاستحسات الكبير لدى املحترفين 

 والجوهور العريض
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 مطاحن سيق : الفرع الثاني 

، إذا أن " متيجي"املنطقة الصناعية ملدينة سيق وتمثل فرعا هاما ملجموعة   تقع مطاحن سيق في

قدراتها لانتاجية والتخزينية تجعلها تلعب دورا هاما في سلسلة إنتاج مجموعة متيجي كما تبرهن عن ذلك 

 إمكانتياتها الصناعية الهائلة والتي تتمثل في 

 طن في اليوم 000در ب مطحنة إلنتاج الدقيق ذات تحويل القمح اللين تق 

  طن في اليوم  000مصنع السميد لغنتاج ألاسمدة ذو قدرة تحويل القمح الصلب تقدر ب 

  طن من الحبوب 212.000مجموعة من صوامع الحبوب ذات قدرة تخزين تقدر ب. 

كما تملك مطاحن سيق حظيرة معتبرة من الشاحنات تمكنها من التزود من املوارد الاولية ومن تسويق 

 .نتجاتها على الغرب الجزائري م

شخص بمطاحن سيق مؤطرين بفريق يتمتع بالكفاءة عالية وإملام بتكنولوجيا  100يعمل أكثر من 

 .تحويل الحبوب ومشتقاتها

 الوكالة املغاربية :  الفرع الثالث 

الوكالة . أسست هذه الوكالة منذ أكثر من عشرة سنوات ، عند دخول الجزائر على أقتصاد السوق 

املغاربية مؤسسة استيراد وتصدير يوجد في مدينة مستغانم بالغرب الجزائري وهي متخصصة في التعامالت 

الوكالة املغاربية معترف بها ألان في أكثر املوانئ الدولية مع حجم . التجارية في امليدان املنتوجات الغذائية

 .التعامالت التجارية في ارتفاع مستمر

ة عشرين شخصا من بينهم متخصصون في التجارة والقانون الدولي وهي مزودة تستخدم الوكالة املغاربي

 .بوسائل تقنية ولوجيستيكية معتبرة

مع الاقتناء لرافعة قطرية من أحدث طراز لتقريغ البواخر على مستوى ميناء مستغانم ، برهنت الوكالة 

 .أقص ى حد عزمها على الاستقاللية التامة في مجال أعمالها وتطوير قدراتها إلى

مع رقم أعمال في تزايد ، تعد الوكالة املغاربية من بين أهم الشركات للتصدير والاستيراد في املغرب العربي 

 .وحتى في إفريقيا الشمالية

 

 تحليل الهيكل التنظيمي : املطلب الثاني 

املؤسسة على الهيكل تنظيمي شامل لنشاطاتها وتحتوي على العديد من املديريات التي توسعت  تحتوي 

هي ألاخرى نظرا إلى التطور والنمو الاقتصادي الذي شهدته هذه املؤسسة كما أن هيكلها التنظيمي يبين على 

 .أن هذه ألاخيرة تعتمد على أسس تسيير وتخطيط حديثة

ل التنظيمي يشمل على مجلس لادارة الذي يعتبر أعلى هيئة فيها والذي كما ينين املخطط فإن الهيك

يترأسه رئيس مجلس لادارة وهذه تعتبر هيئة استشارية إلتخاذ القرارات املتعلقة باملؤسسة ويقع تحت مجلس 

عدها لادارة قسم مساعدة املديرية العامة ولهذا القسم أهمية وتأثير على السير الحسن للمؤسسة ثم يأتي ب

 .قسم املراقبة التسيير يخص بتحليل الحاالت املالية للشركة

يترأس املديرية العامة لذي يتم تعيينه من طرف املجلس لاداري للمؤسسة وهو رجل ألاول لها رفقة 
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 .طاقم من املسئولين واملساعدين بحيث توصله بكل املعلومات املساعدة في إتخاذ القرارات

رية املالية واملحاسبة والتي تقوم بالسهر على متابعة كل العمليات اليومية قاملديرية ألاولى هي مدي

والخارجية وتحتوي كذلك على الخزينة وعلى مصلحة املحاسبة التحليلية والتنبؤية ومهمتها تمن في  والداخلية

األجور ، العطل إعطاء بعض املعلومات كالسعر التكلفة والحالة املالية وتتكفل أيضا بالعمال من كل النواحي ك

واملنازعات والعالقات وتقوم مديرية التمويل بمهام تمويل املؤسسة بكل ما تحتاجه املؤسسة من مشتريات 

سواء كانت داخلية أو خارجية باستعمال مصلحة العبور ، من مهام هذه املديرية مهمة تخزين املواد ألاولية 

ول مكلف باالتصال يهتم بالعالقات الخارجية بين والتسيير الحسن لهذه املخزونات ، كما للمديرية مسؤ 

 .املؤسسة ومحيطها قصد اكتساب مكانة والشهرة عند العامة

أما املديرية التجارية فهي تضم مصلحة ترويج املبيعات والتسويق ومصلحة لارسال وتسليم البضائع 

 .والتوزيع ومصلحة الفاتورة وتسيير املخزونات التامة الصنع

ألاخيرة فهي مديرية مراقبة النوعية وهي عبارة عن مخبر مهمته مراقبة نوعية السلع التي  اما املديرية

تنتجها املؤسسة وهي تحتوي على مخبر لفحص السلع قبل تسويقها ملراعاة النوعية حتى ال تفقد مكانتها في 

 .السوق 
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 هيكل ملؤسسة متيجي( : 2-0)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018 الوثائق املستخرجة من املجمع متيجي: املصدر 

 

 وظائف ألاقسام حسب الهيكل التنظيني : املطلب الثالث 

  املدير العام : 

 ؛يقدم امليزانية السنوية ملجلس لادارة للدراسة والاتفاق والانجاز -

 ؛يطور السياسة النوعية للعمل ويؤمن تشغيله -

 ؛يحضر النصوص إلنهاء سياسة تقنية لتسيير الشركة  -

 ؛يقوم بالتسيير اليومي للشركة  -

 ؛ة النصوص القانونية املعمولة بهايحضر معظم النشاطات لتطبيق وترجم -

 ؛ينسق ويوجه مختلف القطاعات والنشاطات للشركة  -

 ؛ع العالقات مع املنظمات الخارجيةيسير ويتاب -

 ؛يقدم تقرير ملجلس الغدارية على كل الحاالت في الشركة -

 املدير العـــــــــام 

 مراقب التسيير    مساعد املدير  

املكلف بالنظافة 
 وألامن والبيئة  

مسؤول التقنية 
 والنوعية   

قسم املالية  قسم ألامن     قسم التجاري     قسم العمليات   
 واملحاسبة    

     املخبرقسم 

الوسائل قسم 

     العامة

تطهير قسم 

     املياه

 قسم 

     التموين

وحدة فطور 

    الصباح

وحدة 

    الكسكس 

وحدة 

    الكسكس 

قسم 

    الصيانة
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  .يحظر برنامج تطور الشركة -

 مساعدة املدير العام : 

  ؛تسجيل البريد الواصل والبريد الذاهب -

 ؛توزيع البريد الواصل بتعليمات املدير العام -

 ؛ترتيب الوثائق الخاصة باملديرية العامة  -

 ؛تستقبل وتعلن زيارة ألاشخاص الداخليين والخارجيين للمدير العام -

 ؛تسجيل املواعيد وتقوم بالتذكير بها في الوقت املناسب  -

 ؛تكتب بعض املراسالت الجارية للمديرية العامة -

 ؛سطير ألامضاءتحضر وتنجز ت -

  .تستقبل املكاملات طريقة الخارجية وتطبق طريقة العمل للوثائق الخارجية -

  مراقب التسيير : 

  ؛تحضير تقرير التسيير الشهري ، الثالثي السداس ي السنوي  -

 ؛تحضير امليزانيات املرتقبة  -

  ؛)إنتاج ، تجارة ، استثمار)جمع املعلومات لدى العاملين على ميدان  -

 ؛ة خاصة بالشركة إنشاء صور  -

 ؛حساب الثمن والهامش  -

 ؛ملنشأة ، مراقبة النتائج املاليةتحليل ا -

 ؛القيام بمتابعة مالية ومراقبة املحاسبية والعمليات القائمة  -

 ؛إقامة ومتابعة معلومات التسيير  -

 ؛متابعة عمليات الاستثمار  -

 تحليل الحاالت املالية للشركة -

  املكلف بالتخطيط 

 ؛حوصلة وتحليل قائمة املبيعات  -

 ؛حساب التوقعات ألاساسية حسب الطرق الكمية املناسبة -

 ؛يشارك في تحضير ميزانية الشركة  -

 ؛يحضر املخطط السنوي للتحويل ويقدمها للمسؤولين  -

 .يساعد معظم ألاقسام واملصالح في ألانشطة وترجمة النصوص املخصصة لنشاطها -

  املسؤول املالي واملحاسبة 

حرص على احترام قوانين املحاسبة ومصداقية املعلومة الحسابية واملالية طبقا لقوانين ي -

 ؛املحاسبة 

 ؛مكلف مباشرة بأعمال الكتابة الحسابات املطابقة للقواعد  -
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 ؛ )املرسوم الشهري )يحرص على احترام التواريخ  -

 ؛يقوم بمراقبة قانون املحاسبة والضرائب  -

 ؛بات يشارك في املحافظة على الحسا -

 ؛ويقترح طرق وإمكانيات لتحسينهاSPA GMD MOSTAيقيم التوازن املالي لفرع  -

 ؛إيقاف الحصيلة السنوية -

 .يحضر اجراءات التسيير للسياسة املالية -

 قسم التموين : 

 ؛يحدد احتياجات الاستهالك ملختلف النشاطات  -

 ؛يشارك في تحضير مخطط سنوي للتموين واملشتريات ألاخرى  -

 ؛يعاين السوق الوطني والدولي  -

 .ك في مفاوضات املخرجاتيشار  -

  املدير التجاري : 

  ؛يساهم في تحضير سياسة تجارية للشركة وهو مسؤول في تشغيله -

 ؛يساهم في تحضير ميزانية املقالة وهو مسؤول على تشغيله في الواجهة التجارية  -

 ؛يحضر إستراتجية فيما يخص تحسين املواد ألاولية  -

 ؛يتابع السوق ومنافسة  -

 ؛يعرض وبأمر املوزعين  -

 ؛تبليغ التوقيعات ألاساسية املرسلة إليهم من طرف املديرية العامة ، املديرية التجارية ، التسويق  -

  ؛ينشط احتمالت لتأكيد توقيعات املبيعات بين املديرية العامة ، التجارية والتسويق -

 .قعات املبيعاتحساب التخطيطات ، املصاريف الناتجة من تو  -

  مسؤول التقنية النوعية 

 ؛يساهم في تحضير وتقديم سياسة النوعية للمقاومة  -

  ؛يسير عملية إقامة جهاز التقنية النوعية -

 ؛النشاطات كمستشار ومرافق ومستمع يشارك املديرية العامة ومختلف -

 ؛TBQUEيجمع وينضم املعلومات الخاصة  -

 .النوعييساعد فرق التحسين في اختيار العتاد  -

  مسؤول املخبر 

 ؛يعاين ويراقب مصلحة املخبر  -

  ؛يحرص على احترام القانون املعمول به -

 ؛مداواة املواد الغير متطابقةيتمكن من  -

 ؛يحدد نوعية الخبرية النواع القمح الخالص والختلط  -
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 .يقوم بتقرير يومي وحصيلة شهرية على نشاطه في املصالح املعنية -

 " متيجي"علوماتي معتمد بمؤسسة نظام م: املبحث الثاني 

إن مبدأ توازن القوى في املؤسسة يعني أن يكون كل قسم في مستوى كفاءة وتطور أقسام أخرى في 

 .ظل تكامل وانسجام النظام املعلوماتي معتمد

 

 "متيجي"النظام معلوماتي املعتمد في املؤسسة : املطلب ألاول 

SAP  هو عبارة عن مجموعة النظام والتطبيقات واملنتجات ملعالجة البيانات من مزاياه أنه ليس مجرد

نظام املعلوماتي مالي أو حسابي أو تسييري وليس متاح لجميع مستعمليه داخل املؤسسة بل هو محدد حسب 

ة من البرنامج الاحتياجات كل مستعمل وكل حسب اختصاصه بحيث تتزايد أو تتناقص املساحة الاستفاد

 .حسب الرتبة، الوظيفة التأثير على الباقي املستعملين وأهمية لاحسائيات املطلوبة

حروف كل اختصاراته داللة معينة تقودنا إلى معلومات  .أو  2أو  0يحتوي على عدة اختصاصات من 

الشفافية وتكامل قد تكون متاحة لشخث بينما مستحيل لغيره وهذه الاختصارات معمولة بها عامليا تضمن 

غير مبلشر بين نشاط املستعملين ، بحيث يضمن حفاظ على تباديلية املعلومات كمبدأ ناجم عن مبدأ 

الرئيس ي وهو تصريح السريع في الوقت املناسب بحيث أي تأخيرة من أي مستعمل قد يؤدي إلى توصيل 

 .مة خاطئة إلى الغيره من مستعمليناملعلو 

  مستويات الصالحيات : 

تحديد مستويات الصالحيات لكل مستعمل يعتبر فكرة ذكية من مصدرية بحيث يحافظ على إن 

سهولة الاطالع على املعلومات في كل وقت كما أنه وسيلة رقابة لكل مستوى على مستوى التابع بحيث يسمح 

 .له بتسيير وتوجيه وفق خطة العمل متفق عليها

مثال عدم )البد أن بصحبه تبرير مناسب حسب الجهة ( إلخ ...العمل البيع الانتاج )إذ أي خروج عن الخطة 

 .أو أمر من مسؤول وإال في حاالت أخرى يعتبر تقاعس في العمل( بسبب عطل في ألة لانتاج.. تحويل

بتطوير قدرات على التحويل التحليل الاستنتاج كما أنه يسمح بنقل املعلومات على  SPAكما يسمح نظام 

 .م بالعمليات على أبسط نحو ممكنللقيا EXELشكل جدول 

  أهمية اختالف لكل مستوى : 

  ليس بالضرورة أن تعرف كمية لانتاج متوفر وفي نفس الوقت مصلحة لانتاج : املصلحة التجارية

ال يجب أن تعرف نسبة املبيعات املحققة بحيث ال يجب أن يؤثر أي منها بما وصل إليه ألاخر 

 .دففيدفعه ذلك لتفكير في تغير اله

  يتحدث بلغة الكمية ، الوحدات وهمه أن يتمكن من وصول الكمية املحددة وملا ال : قسم لانتاج

 يتجاوزها بينما قسم التجاري يراها كمبالغ ، رقم أعمال محقق

  برقمه التسلسلي فهو لديه حساباته املعينة التي قد تشمل  ال يتطرق لكل منتوج: قسم املحاسبة

منتجين أو أكثر من فرع أو أكثر مدمجين في حساب واحد وال يهمه أسماء الزبائن في مصلحة 

التجارية بل يشار إليهم عنده بأرقام استداللية قد يدمج رقمين أو اثنين في نفس الوقت رقم 
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 .ال تعني بالضرورة توفر كل املعلومات لكافة مستعمليناستداللي وبالتالي شفافية املعلومات 

  ليس الضرورة أن تعرف أسماء العمال وتواريخ تشغيلهم وحاالتهم العائلية : مصلحة املستخدمين

وكافة بياناتهم بل كل عامل أو موظف هو مجرد رقم تسلسلي لديهم يكفي طباعته للحصول على 

 ( إلخ..إنتاج تجاريين )ى املسؤولين البيانات بينما الامر ليس كذلك لدكافة 

قد يحدث أن يكون منتوج تام في فرع معين هو نفسه مجرد مادة أولية لفرع أخر ، مثال السميد ممتاز 

الرقيق في مطاحن كمنتوج نصف مصنع يتنقل إلى وحدة الكسكس كمادة أولية قبل التبخير وترطيب أو 

 ( رقيق كسكس متوسطكسكس )إضافة مواد أخرى للحصول على منتج تام 

  صفة ألانية املخادعة 

إن صحة معلومات مستخرجة من نظام ليس دائما خاطئا أو صحيحة ومجموعة ليس دائما بل هي 

معتمدة أساسا على اللحظة التي ثم استخراجها فيها كما تتأثر بكل ذي سلطة على التحويل أو استهالك أو 

 .إعادة أو إضافة أو إنقاص كل حسب مجال عمله

في  G15001وحدة في الرقم الاستداللي  10000علب كسكس متوسطة وجدنا خالل النظام : مثال 

وحدة أي في ظرف من دقيقة وبضغط بسيط على  0000الوقت الذي كان مسؤول مخزن بصدد تحويل 

وحدة في نفس الرقم الاستداللي وبهذا نعود إلى عدم حكم على املعطيات  20000التحديد أصبحت الكمية 

 .شكل قطعي إال بعد استفادة كل تحويالت بطرق متعاملينب

وبالتالي يسمح في حدود الصالحية للمخطئ بتصحيح خطأه إن لم يتجاوز مستواه كما يسمح لكل 

مسؤول وبشكل مركزي وال مركزي في نفس الوقت بمحاسبة مستخدميه على ما أنجزوه في نظام وما أخفقوا 

لالغاء على صرح سابقا من دالالت عدم التمكن الجيد للمستخدم من في تحقيق كذلك حيث وكمثال تعتبر 

 .النظام كما تعد من مؤشرات عدم مطابقة للمعايير وعليه تتخذ لاجراءات من إعادة التكوين وماشبه

 " متيجي"وأثره على املؤسسة  SAPفوائد هذا النظام : املطلب الثاني 

  سابقا كانت معلومة تنقل بتصريح ولامضاء على الورق من شخص : سرعة الحصول على املعلومة

إلى أخر وصوال إلى مسؤول معني ألاخير أما بفضل النظام الجديد فقد أصبح كل تصريح يتم يصبح 

 .به وهذا مايجعل حصول على املعلومة فورياقابل للتداول على جميع مستويات فور التصريح 

  أن تعدد مستويات الاستخدام للنظام سمحت بتسهيل مهام كل مستخدم كما : وسيلة للرقابة

فسحت مجال للرقابة عليه وتسجيل كل تأخير يتم على مستويات التسليم ـ الاستالم ، التصريح ، 

ؤول الاستهالك ، لانتاج ، التحويل ، لالغاء ، التسية ، الشراء ، البيع ، التخصيص وبالتالي كل مس

 .أصبحت له سلطة عليا يراقب بها مستخدمين بأبسط عدد من ضغطات زر 

  سابقا لبيع كمية معينة من سميد كان على مسؤول لارسال استدعاء مسؤول : تسريع وتيرة الانجاز

 MTMالتعليب ورئيس الفوج كل منهما للتأكد من كمية متوفرة ثم إرسال املنسق إلى شركة املركبات 

أما ألان وبفضل النظام الجديد فقد أصبح . يجي للبحث إمكانية توفر الشاحناتوسائل النقل مت

أيضا يمكنهم التوصل معهم  MTMيكفيه إدخال رمز املنتوج ملعرفة الكمية املتاحة في النظام وبالتالي 

اليوم ألاسبوع قصير )لالتفاق حول عدد الشاحنات الواجب توفيرها على مدى القصير والبعيد 
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 ( سنة البعيدالشهور ال

  الحظي )إن الشفافية وغزارة املعلومات التي يوفرها النظام بالشكل ألاني : التخطيط ومراقب التسيير

تساهم في تسهيل عملية التخطيط وفق املخزون املتاح كما تسمح املراقب التسيير (  أو الفوري

 .أي لاخالل بها أو خروج عنها باملراقبة الاستغالل النظام والعمل في لاطار الخطة السنوية املتاحة

  حتى وإذا كان غير مقصود إال أن الترتيب املميز للنظام جعله كتكامل إلى أبعد مدى: التكامل في ألاداء. 

  كان ألامر في سابق يقتصر على عدة جداول متبعة عبر النظام : اختصار الزمن املستغرقEXEL  تملي

الفرائن وألاسمدة املمكن إنتاجها انطالقا من كمية القمح اللين يدويا للحصول في النهاية على كمية 

والصلب املتوفر وغالبا ماكانت املعطيات غير ذات دقة عاليا كما أنه كانت تطرأ حالة عكسية ال 

أما في ظل نظام جديد فقد . تؤخذ بعين الاعتبار وبالتالي تقدم لنا نتائج بعيدة عن الواقع الخالي

 .استلزم

  إن وجود نظام شخص ي مؤسس لكل مستخدم رئيس ي : خطاء املرتكبة على كل مستعمل تسجيل ألا

يحمله مسؤولية شفافية استعماالته من الاستهالك أو التصريح أو التحويل أو غيرها  SAPلنظام 

بحيث يصبح أدائه متاحا وشفافا ملن يماثله في الوظيفة أو حتى لغيره من مصالح الرئيسية وبطبيعة 

ولين مباشرين وغير مباشرين وهو ما جعله عرضة ملواقف صعبة في حالة ارتكابه لألخطاء الحال ملسؤ 

كما أن عدد أخطائه املرتكبة خالل مدة زمنية معينة يحسب ضده كمؤشر لنقص التأهيل أو 

 .باألخرى نقص التأقلم مع النظام الجيد

 " متيجي"سسة عالقة املعلومات املحاسبي بالتدقيق الداخلي بمؤ : املبحث الثالث 

من املعروف أن املؤسسة تقوم بالتدقيق الداخلي وهذا بهدف حماية أصولها وممتلكاتها واكتشاف ألاخطاء 

والغش ، والتأكد من صحة التسجيالت املحاسبية ، وذلك من خالل القوائم والبيانات املالية املتعلقة 

د حول عدالة القوائم املالية في نهاية سنة باملؤسسة وصوال إلى تمكيد معقول إبداء رأي فني مستقل ومحاي

مالية معينة ، وفي ظل استخدام نظام املعلومات املحاسبي سوف نحاول من خالل هذا املبحث التطرق إلى 

متيجي ومن ثم إلى التدقيق املحاسبية في ظل نظام املعلومات "واقع عملية التدقيق الداخلي بمؤسسة 

 .اخلي ودورها في تحسين نظام املعلومات املحاسبياملحاسبي ، وبعد ذلك التدقيق الد

 " متيجي"أوقع عملية التدقيق الداخلي بمؤسسة : املطلب ألاول 

محل الدراسة وجدنا أن التدقيق الداخلي يظهر ( متيجي)بعد مالحظة الهيكل التنظيمي وزيارة املؤسسة 

صالح ألاخر وهذا يبين أن املؤسسة في في املؤسسة كخلية تابعة مباشرة للمديرية العامة ومستقلة عن امل

( متيجي)مجال التدقيق تعتمد على التدقيق الداخلي ، لذلك سوف نتطرق إلى التدقيق الداخلي في املؤسسة 

 .محل الدراسة

إن عملية التدقيق الداخلي داخل املؤسسة ، تتمثل في مدققين داخليين مؤهلين مستقلين عن املصالح 

ويقومون بإعداد تقارير دورية لفائدة املسؤول ألاول على املؤسسة مة للمؤسسة ، والتابعين للمديرية العا

وتتضمن هاته التقارير إبداء رأيه باستقاللية وحيادية وهذا يدل على إتباعهم ملعايير التتدقيق الداخلي وهم 

 يقومون بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ، وفحص كل ما يتعلق باملؤسسة من أشطة وخطط
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وسياسات وقرارات ، ومراجعة حسابات املؤسسة بصفة دورية ، وعند قيامهم بعملية التدقيق يقومون أوال 

بإعداد برنامج سنوي شامل لجميع عمليات ومراحل التدقيق وتحديد أهم املصالح التي سوف يتم مراجعتها، 

 .وتواريخ جميع عمليات املراجعة

ويتم توزيع هذا البرنامج على جميع مستويات املؤسسة لكي يتفرع جميع املوظفين ويحضر أنفسهم 

لتقديم أية معلومات يحتاجها املدقق الداخلي ، وفي حالة عدم تاءم برنامج املدقق مع توقيت املصالح محل 

بح مدقق واملصالح املعنية املراجعة فإنه يتم تغيير الوقت وإعداد بما يتوافق مع تلك املصالح ، وبذبك يص

 .ملتزمة بهذا البرنامج

 

 "متيجي"حماية املعلومات املحاسبية من خالل التدقيق الداخلي بمؤسسة : املطلب الثاني 

تهدف وظيفة التدقيق الداخلي نظم املعلومات املحاسبية إلى التأكد من التطبيق الصحيح لهذه الوسائل 

ق مدخالته ومخرجاته وعملياته والتعرف على أداءه بشكل تفصيلي وكفايتها من خالل تفحص النظام وتدقي

وتحديد مدى مالءمته وتطابقه مع الاهداف واملعايير املقررة ، وتتم عملية التدقيق الداخلي من خالل 

مرحلتين تسمى املرحلة ألاولى تدقيق العمليات ، ويتم خاللها تحديد صحة عمل نظم املعلومات املحاسبية ، 

د من أن نظم املعلومات املحاسبية تقوم بأداء الوظائف املطلوبة منها وتحقيق معايير ألاداء املقررة أي التأك

لذلك ، أما املرحلة الثانية وتسمى تدقيق الالتزام فتهدف إلى التأكد من تطبيق جميع وسائل الرقابية املقررة 

 .بشكل صحيح ومناسب

 : املعلومات املحاسبية إلى ويمكن تصنيف لاجراءات املستخدمة لتدقيق نظم

ويتم خالله التأكد من أن الحاسوب يقدم مخرجات صحيحة باستخدام : التدقيق حول الحاسوب  .2

عينة محددة من البيانات املدخلة ويفترض هذا لاجراءات أن عمليات املعالجة صحيحة طاملا أن 

 بشكل صحيح( املخرجات)الحاسوب يعطى نتائجها 

وفي هذا لاجراء يتم فحص كل من املدخالت واملعالجة والخرجات ، : سوب التدقيق من خالل الحا .1

 .ويتم خالل ذلك فحص واملراجعة منطق البرنامج ، واختبار البيانات وضبط عمليات املعالجة

ويستخدم املدقق الداخلي في هذا لاجراءات باالضافة إلى بيانات : التدقيق بمساعدة الحاسوب  .0

وب وبرنامج خاصة به ، ويقارن نتائج املعالجة التي يحصل عليها مع املنظمة باستخدام حاسب

مخرجات نظم املعلومات املحاسبية املوجود لدى املنظمة ، أثناء عملية التدقيق  يستخدم املدقق 

 .الداخلي أدوات متنوعة منها قوائم التدقيق واملخططات

كما توجد برمجيات تدقيق الداخلي خاصة تساعد في أتمته عمليات التدقيق ، وتقوم باختيار 

وطابقة وتلخيص البيانات وغيرها ، وتسمى هذه البرمجيات التدقيق العامة وهي عبارة عن مجموعة 

 .من البرامج املصممة ملساعدة ودعم عمليات التدقيق

خدمها املدقق الداخلي ، فهي عينات من بيانات املدخالت أما املصادر املعلومات  التي يمكن أي يست

وتقارير املخرجات ، وكذلك املعلومات التي يمكن الحصول عليها من خالل املقابالت العديدة من 

الغدارة ، ومع مستخدمي نظم املعلوماتي املحاسبية ، ومع املحللين واملبرمجين الذين شاركوا في 
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 .حاسبيةعملية تطوير نظم املعلومات امل

نزرا ألهمية موضوع ألامن والحماية تلجأ منظمات ألاعمال الكبيرة إلى أنشاء وحدة تنظيمية خاصة لهذا 

وتكون مسؤولية عن تخطيط عمليات الحماية  الغرض ، تكون ضمن إدارة نظام املعلومات املحاسبية 

 .وتطبيق الوسائل الكفيلة بتوفيرها وتوزيع مسؤوليات الحماية على ألافراد الذين يتعاملون مع هذه النظم

 

 "متيجي"عالقة نظام املعلومات بأداء التدقيق الداخلي بمؤسسة : املطلب الثالث 

املدققيقوم باملراجعة املخرجات التي تمت طباعتها  من خالل التربص واحتكاكي بسير العمل اكتشفنا أن

مع الوثائق واملسندات املتوفرة كأدلة وصوات ، فواتير لاشارة هنا أنه يتم رقمنة الفواتير بواسطة املاسح 

الضوئي وهذا من أجل سهولة الحصول عليها عندما يطلبها املدقق أو عند الحاجة إليها من قبل موظفي 

أجل حفظها بالنظا وهذا لتفادي ضياعها ، وهذا أن املراجع يطالب املحاسب بتبرير املؤسسة وأيضا من 

تسجيل كل عملية محاسبية ، حيث من خالل ماسبق نجد أن املدقق يزال إلى حد ألان يعتمد ألاساليب 

 : اليدوية كما لو كان الحاسوب غير موجود تماما إال أنه قدمت له تسهيات معتبرة تتمثل فيمايلي 

  وهذا ما يوفر للمدقق الكثير من الوقت الذي كان يستغرقه في : عة الحصول على املعلومات سر

البحث عنهذه املعلومات عندما كان الحاسوب غير مستعمل ، كانت املعلومات مخزنة في مستندات 

 .ورقية تحفظ في ألارشيف

  ل أقراص مرينة ومضغوطة من تعزيز أدلتهم بأدلة أكثر تفصيال في شك: وجود الحاسوب مكان املدقق

 .وكأدلة مطبوعة

  تسمح للمدقق من مراقبة املخزنات من املوارد الاولية واملنتوج النهائي ونصف املصنع كما تكمنه من

 معرفة مكونات املنتوج النهائي 

ورغم الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة وذات مصداقية ، إال 

د يصادق املدقق وجود مخاطر تؤثر على عملية التدقيق الداخلي والتي يجب أن يأخدها في الحسبان أنه ق

 : والتي تتمثل فيما يلي 

  عدم التصميم الجيد للبرامج املستخدمة في املؤسسة 

  القيام بعمليات الغش والاختالس ، كمحاولة إخفاء عجز أو اختالس عن طريق إدخال بيانات غير

 .شكل خطر على مصداقية املراجعةصحيحة مما ي

واملدقق يمكن أن يكشف هذه املخاطر باعتماد على قدراته الشخصية ، أي أن يتوفر على تنوين في مجال 

 .الحاسوب للتمكن من الاطالع على امللفات وفهم طريقة عمل مختلف البرامج
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 : الفصل  الخالصة 

لقد قمنا من خالل هذا الفصل بدراسة عالقة بين نظام املعلوماتي املحاسبي والتدقيق الداخلية 

ملؤسسة متيجي وذلك بتطبيق املنهجية التي تم التطرق إليها في الجانب النظري ، ويتعلق ألامر بتقديم نظام 

الدراسة التطبيقية تم  املعلومات املحاسبي للمؤسسة وعالقته بوظيفة التدقيق الداخلي ومن خالل هذه

الوصول إلى ألاهمية البالغة لكل من املتغيرين السابقين في جميع أقسام املؤسسة عموما وقسم التدقيق 

حيث مما ال شك فيه أن نظام املعلومات املحاسبي ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة . الداخلي خصوصا

اقع ألاحداث الاقتصادية في املؤسسة فغنه يتطلب لتحقيق جملة من غايات ، ولتأكد من أنه يعكس فعال و 

 .قيام بعملية مهمة أال وهي التدقيق الداخلي
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 بغرض ذلك املحاسبية املعلومات لنظم ألاولية املادة تمثل مالية تقارير شكل في املتمثلة البيانات نإ

 .إلاستراتيجية القرارات اتخاذ لعملية مالئمة محاسبية معلومات شكل في مخرجات لتكون  وتجهيزها املعالجة

 املناسب البديل الختيار واملقبولة املتاحة البدائل بين للمفاضلة كمعيار املحاسبية املعلومات جودة إن

 ألاخير في حتى املحاسبية، املعلومات لنظم التصميم كفاءة على أساس ي بشكل تعتمد كما املحاسبية للمعالجة

 للدورة ألاساس ي املحرك عن يعبر الذي املحاسبي النظام ونجاح املدخالت جودة على املخرجات جودة تعبر

 .)إخراج -معالجة -إدخال( املحاسبية

 الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية، العوامل من بمجموعة وتتأثر تؤثر املحاسبية املعلومات جودة

 تلك ظل في تعمل التي املؤسسة وعمليات أحداث طبيعة تعكس والتي الثقافية وحتى القانونية السياسية،

 .املحاسبية باملعلومات املتعلقة العوامل مجموعة إلى باإلضافة البيئية، الظروف

 املعلومات املحاسبية على الطلب املتزايدة باالحتياجات تفي ال ألاساسية املالية التقارير الحاالت بعض في

 إعداد ضرورة إلى املؤسسات من بالكثير يدفع الذي ألامر القرار ، اتخاذ في عليها املعتمد ألاطراف مختلف قبل من

 جودة تحسين عملية في مساعدة تعتبر والتي ألاساسية املالية التقارير تلك جانب إلى إضافية مالية تقارير

 .املحاسبي املعلومات نظام مخرجات

 في املحاسبية معلوماتها وعرض ومعالجة املؤسسات تستخدمها التي املحاسبية الطرق  في الثبات أهمية

 املحاسبية للمعلومات املالئمة أفضل بصورة يساعد مما املتعاقبة املالية الفترات من للعديد املالية التقارير

 .القرار اتخاذ عملية إلنجاز وجودتها

 املالية التقارير في املحاسبية املعلومات وعرض إعداد في املتبعة املحاسبية السياسات عن إلافصاح ضرورة

 .منه التحقق من يمكنه مما املالية التقارير في رقم كل وأساس مصدر للقارئ  توضح ألنها

 يفيد بما للمؤسسة مستقبلية وخطط محاسبية معلومات ونشر املستمر بالتحديث املؤسسات قيام أهمية

 .للمؤسسة التنافس ي الوضع مراعاة مع إلاستراتيجية خططها وتقييم التنبؤ على

 املعلومات في واملصداقية والثقة املالئمة عوامل توفير املحاسبي املعلومات نظام تصميم متطلبات من

 الوقت القرار وفي اتخاذ عملية إلتمام مالئمة مخرجات على والحصول  معالجتها بغرض تجميعها تم التي والبيانات

 .املناسب

 عملية إنجاح في املحاسبية الوسائل كافة واستخدام املالية للتقارير املؤسسة حاجة تحديد في الاستمرارية

 املعلومات نظام استخدام في املؤسسة لدى العام القبول  في والفعالية الجودة على اعتمادا القرار اتخاذ

 .املحاسبي

 مهنتي وعلى عام بشكل املهنية املجاالت جميع على أثرت جدا متطورة كتقنية إلالكترونية التجارة أن

 بغرض املؤسسة في املستخدمة وإلامكانات الوسائل تطوير إلى السعي وبالتالي خاصة ، بصفة وإلادارة املحاسبة

 ألاساسية ألاهداف تحقيق
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 :التوصيات

 هذه التالعبات كانت سواء املالية التقارير جودة في املستخدمين تالعبات من الحرص املؤسسة على .1

 للنظام املعلومات املدخلة وتبويب تجميع في املحاسبية املصالح مستخدمين تجاهل من أو مقصودة

 .معالجتها بغرض

 إنشاء وتطوير خالل من إال تحقيقه يمكن ال حيث واملوثوقية ألامان من كل توفير املؤسسة على يجب .2

 خاصة ووسائل بصفة إلالكتروني وموقعها للمؤسسة املحاسبي املعلوماتي النظام بين ربط نظام

 .عامة بصفة الخارجي املحيط مع والتواصل الاتصال

خارجية  جهة من عليها التدقيق ويتم املؤسسة تعتمدها ومحاسبية تقنية واجراءات سياسات ضبط .3

 .انحياز هناك يكون  ال حتى وتكنولوجيا محاسبيا مؤهلة

بشكل  والتدقيق املحاسبة مهنتي املستويات جميع على والتدريب التعليم نظم هيكلة إعادة ضرورة .4

عام  بشكل املحاسبي النظام تجديد بغرض املحاسبية املعلومات تكنولوجيا بتقنيات إلاملام يجعل

وعملية  علمية لشهادات ألاساسيين املستخدمين منح على يعمل خاص بشكل إلالكترونية وبالتجارة

 .لتحفيزهم وترقيتهم املهنة ومزاولة

 مجال التسيير في الحادثة التطورات مع يتالءم بشكل وصياغتها املحاسبة معايير في النظر إعادة ضرورة .5

 .إلالكترونية التجارة وبيئة ألاعمال وادارة

 بشكل يتماش ى املحاسبي املعلومات نظام بترقية متخصصة تكنولوجية محاسبية مصلحة تكوين اقتراح .6

 .عام بشكل التكنولوجية والتطورات

بغرض  إدخالها إعادة بغرض املحاسبي املعلومات نظام الستخدامات املالية التقارير مالئمة ضرورة .7

 .الرشيدة القرارات اتخاذ وبالتالي لها املوكلة الوظائف في املؤسسة ومتطلبات يتالءم بشكل املعالجة
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 :ملخص

إن الهدف ألاساس ي من معالجة هذا املوضوع هو محاولة تقديم إطار نظري يحدد ويعرف مختلف 

املفاهيم املتعلقة بنظام املعلومات املحاسبي وكذا تسيير املؤسسة الاقتصادية ، مركزين في هذه الدراسة 

املحاسبي وتسيير املؤسسة لإلجابة على إلاشكالية  على الربط بين هذين املتغيرين نظام املهعلوماتي

 . الرئيسية للبحث

أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد حاولنا إسقاط مختلف املفاهيم السابقة على مؤسسة 

ومن أهم النتائج التي تم الوصول إليها من خالل هذه الدراسة أن . املطاحن الكبرى للظهرة بمستغانم

سبية دور فعال في تسيير هذه املؤسسة من خالل دعمه لوظيفة التخطيط والرقابة لنظام املعلومات املحا

 .واتخاذ القرار بفضل املعلومات التي يقدمها هذا النظام

 املؤسسة ، التسيير ، نظام املعلوماتي املحاسبي : الكلمات املفتاحية 

 

Résumé : 

L’objectif principale de ce travaille de recherche est de présenter un cadre théorique qui 

englobe et défini les différents concepts en relation avec le système d’information de comptabilité 

ainsi que la gestion d’entreprise, se focalisant dans cette étude sur la mise en relation entre ces 

deux variables pour apporter des réponses à la problématique. 

En ce qui concerne le cadre pratique de notre travaille, on a essayé d’appliquer les concepts 

cités ci-dessus sur le terrain des grandes usines DAHRA à Mostaganem, là ou on a déduit que le 

système d’information a un rôle primordial dans la gestion de cette entreprise de par le support 

qu’il apporte à la tache de planification et de surveillance, ainsi que la prise de décision grâce aux 

informations qu’offre ce system.  

Les mots clés : 

L’entreprise, la gestion, le système d’information de comptabilité. 


