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 شكر وعرفان
 
 

 ء والمرسلينالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبيا
 في مثل هدا اللحظات يتوقف اليراع قبل أن يخط الحروف

 ليجمعها في كلمات تتبعثر األحرف وعبثا أن يحاول تجميعها 
 سطور سطورا كثيرة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نهاية المطاف إال قليال  

 عن الذكريات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا فواجب
 نحن وخطوا خطواتنا األولى في غمار الحياةعلينا شكرهم و  
 ونخص بجزيل الشكر والعرفان كل من أشعل شمعة في دروب 

 علمنا والى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا  
 إلى أساتذتنا الكرام بجامعة بسكرة

 
 ونتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذة قاسمي خضرة

 ى هدا البحث فجازاها اهلل عنا كل خيرالتي تفضلت بإشرافها عل
 فلها منا كل التقدير واالحترام   . 
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 اهداء
أحمدك اللهم حمد الشاكرين لنعمك وأسألك العون والتوفيق وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى اهلل عليه 

 وسلم وعلى أله وصحبه والسائرين.
تسعد لسعادتي إلى من غرست في روحي بذرة  إلى التي حملتني وهنا على وهن إلى من تفرح ألفراحي و

الحب و سقتني من بحر حنانها و التي ما توانت لحظة لتغمرني بالدفء واألمل إلى من عجزت األقالم 
 ." وقواميس فكري عن وصفها  " أمي الحبيبة 

ا ودعما دو الذي كان لي سن إلي من أنار دربي وغرس في قلبي التحدي بفضله وصلت إلى ما أنا عليه اآلن 
 األعلى "أبي الغالي ". مثلى لي و الذي منحني البسمة واألمل و 

 " .معمر " أخي إلي شعاع األمل و شعلة الحياة و الكفاح إلى  نور و بريق عيناي الذي يلمع دائما 
 ي" مروى ، خلود ، وصال ".إلي توأم روحي و سندي في الحياة من تمنيت لهن السعادة و النجاح أخوات

 دربي و أصدقائي على و مهدي ورياض وفتح الدين تديقاتي ورفيقاإلى ص
 إلى األستاذة المشرفة "قاسمي خضرة " التي ساعدتنا في إعداد هذه المذكرة .

 و الجامعي .و إلي جميع األساتذة الذين رافقوني في مشواري الدراسي 
 ىو إلى اخوالى رياض،  طارق ، فؤاد،  فوزي ، عادل وخالتي ليندة ، من
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تعتبر نظام المعلومات والتقنيات المرتبطة بتحليل وتصميم وتشغيل هذه النظم من أهم موضوعات 

صاد المعلومات واالقت، بحق عصر المعلومات والتكنولوجيا القرن الحادي والعشرون فقد أصبحنا نعيش
عية المعلومات التي تساعد في تحقيق مختلف األهداف المصرفي وتتوقع بالتالي أن تتنوع طبيعة ونو 

 أو رياضية أو مالية. إحصائية والوظائف وقد تكون تلك المعلومات كمية أو وصفية أو
ات وتختص نظام المعلوم، وهذه النظم هي مجموعة من العناصر المتفاعل معا لتحقيق هذه األهداف

تي يمكن التعبير عنها ماليا وتساعد في حل كثير من المحاسبية لتوفير معظم المعلومات االقتصادية ال
ف بحيث تكون قادرة على مواجهة مختل ،أخرى عديدة وأطراف المشكالت والقرارات المالية التي تواجه اإلدارة

رات حيث زيادة حدة التنافس والتطو ،األعمال المعاصر  في ظل التغير الدائم والمستمر لبيئة ردود األفعال
 االقتصادية المتالحقة .التكنولوجيا و 

إلى تعقيد عملية اتخاذ القرارات  باإلضافة لتنوع األنشطة ولقد أدى التطور في مجاالت األعمال
حديثة  اليبأس أن زادت الحاجة إلى لكلى القرارات المختلفة وترتب عن ذع التأثريةنظرا لتزايد المتغيرات 

بر نظام إلى القرارات سليمة ويعت لمعلومات السليمة تؤدىيمكن إلدارة استخدامها في مشاكلها المختلفة الن ا
المنتج للمعلومات الالزمة التخاذ القرارات وعليه فان نظام المعلومات يقوم  األنظمة المعلومات من أهم

بتجميع البيانات وتحويلها إلى المعلومات بإجراء مجموعة من العمليات مثل التسجيل والمراجعة وتصنيف 
جراء العملي  ات الحسابية والتلخيص.وا 

وتعتبر المعلومات ذات أهمية كبيرة لعملية اتخاذ القرار حيث أنها تمثل المدخالت األساسية لعملية 
 اتخاذ القرار.

البد األخذ بعين االعتبار المؤثرات  ،ومن اجل قيام نظام المعلومات المحاسبية بعملية بفاعلية
 لخارجية في العمالء وسوق والتكنولوجيا ...........الخ.الداخلية والخارجية ويتمثل في المتغيرات ا

في المعلومات الداخلية للمؤسسة ومدى مسايرة للتطور التكنولوجي  والمتغيرات الداخلية وتتمثل
 وسرعة المعلومات ولهذا فان موضوعنا يطرح لنا اإلشكالية التالية والمتمثلة في 

 القرار" "ما دور نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ
إلى طرح مجموعة من األسئلة الفرعية من اجل فهم الموضوع  تؤدى فأنها التي تطرقنا إليها واإلشكالية

 وتتمثل األسئلة الفرعية فيما يلي
 ؟نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارمتطلبات ما دور  .0
 ؟نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار خصائص ما دور .5
 ؟جات نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارما دور مخر  .3
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 :الفرضيات
لى طرح إ التي تطرقنا إليها ومجموعة األسئلة الثانوية فان هذا يؤدى بنا كذلك من خالل اإلشكالية

 مجموعة من الفرضيات اإلجابة عن األسئلة المطروحة وتتمثل الفرضيات الرئيسية والفرعية  فيما يلي
 :الفرضية الرئيسية

 أن نظام المعلومات المحاسبية أداة لفعالية القرار
 :الفرضيات الفرعية 

 نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارمتطلبات  تساهم .0
 نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارخصائص  تساهم .5
 وتساهم أيضا مخرجات نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار .3

 في الشكل التالي:ويمكن إظهار الفرضيات 
 الدراسةذج مو ن

 
 
 
 
 
 
 
 

 :أهداف الدراسة
 اسيةاإلجابة على التساؤالت الواردة بصفة أس التي تكتسبها تسعى هذه الدراسة إلى من خالل األهمية

نظام إلى التعريف ب تهدف في الجانب النظري يلك اختبار مدى صحة الفرضيات وهوكذ اإلشكالية في
إلى التعرف بنظام المعلومات المحاسبي وعالقته باتخاذ  باإلضافة كوناته وأهميتهالمعلومات مفهومه وم

 .القرار
 إلى معرفة نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة االقتصادية. وتهدف في جانبها التطبيقي

 :أهمية الدراسة
ام المعلومات ظتبرز أهمية دراستنا هذه من خالل تناولنا لموضوع مستحدث يبين فيه كيفية مساهمة ن

جانب  التحكم فيه وتحديد المتغيرات المكونة له، إلىيتميز الموضوع بإمكانية و  ،المحاسبية في اتخاذ القرار
 انتشارالمحاسبية خاصة بظهور و االهتمام المتزايد من طرف إطارات المحاسبة عامة بنظم المعلومات 

 المتغير التابع المتغير المستقل

 نظام المعلومات المحاسبية

 متطلبات نظام المعلومات المحاسبية-

 خصائص نظام المعلومات المحاسبية-

 مخرجات نظام المعلومات المحاسبية-

 اتخاذ القرار
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خدامها يع توفير المعلومة بشكل يسمح باستفي تحديث وتسر التي ساهمت  ،تقنيات تكنولوجيا المعلومات
 بفعالية.

 :منهج البحث
عريف والتحليلي من اجل الت في الجانب النظري سنقوم بدراسة وتحليل متبعين المنهج الوصفي

صف والتفسير العلمي المنظم؛ لو  حد أشكال التحليلويعرف المنهج الوصفي هو ا بالموضوع محل الدراسة
تصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة ظاهرة أو مشكلة محددة و 

خضاعها  ؛والمراجع والوثائق تخدم الموضوع ؛والذي يعتمد على الكتب . "للدراسة الدقيقة وتصنيفها وتحليلها وا 
 صاديةالقتكما أننا سنقوم في الجانب العملي على دراسة حالة لمؤسسة ا ؛واالنترانت ؛السجالت اإلدارية

 :أسباب اختيار الموضوع
 :يرجع اختيارنا إلى الموضوع إلى عدة أسباب من بينها

 في االستطالع في هذا الموضوع  رغبتي .0
 أهمية الموضوع بالنسبة للمؤسسات  .5
 عالقته بتخصصي والقرب منه الن هذا الموضوع موضوع محاسبة  .3

 :هيكل الدراسة
صول األول تحت عنوان نظام المعلومات المحاسبية قسمنا موضوعنا محل الدراسة إلي ثالثة ف 
نظام المعلومات  و أهمية نظام المعلومات المحاسبيةماهية  و  مفاهيم أساسية حول نظم المعلوماتويتضمن 
المحاسبية  و فعالية نظام المعلومات القرار ويتضمن ماهية عملية اتخاذوالفصل الثاني اتخاذ القرار  المحاسبية

ميدانية  والفصل الثالث التطبيقي دراسة رار و أهمية نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارفي اتخاذ الق
 .enicabلمؤسسة 

 :الدراسات السابقة
نظام المعلومات المحاسبية ودورها في تسير المؤسسة االقتصادية جامعة قسنطينة  :1الدراسة السابقة رقم

توصلت لنتائج  والتي ة مقدمة لنيل شهادة الماجستيررسال 5105-5100.تخصص إدارة المالية سنة 
 التالية:

إن البيانات المتمثلة في شكل تقارير تمثل المادة األولية لنظام المعلومات المحاسبية وذالك بغرض -0
 في شكل معلومات محاسبية مالئمة التخاذ القرارات اإلستراتيجية. معالجتها وتجهيزها لتكون مخرجات

وعرض المعلومات المحاسبية في التقارير  إعداد اح عن السياسات المحاسبية المتبقية فيضرورة اإلفص -5
 .المالية 
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 :2الدراسة السابقة رقم
األعمال  دور النظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار جامعة الحاج لخضر باتنة تخصص إدارة

 :تهدف إلىالتي   رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 5119-5113سنة 
كيفية اتخاذ القرار فعليا في المؤسسة محل الدراسة والتعرف على مدى وجود عالقة بين استخدام  .0

 نظام المعلومات المحاسبية وعملية اتخاذ القرارات في المؤسسة

إن نظام المعلومات المحاسبية له دور كبير في عملية اتخذ القرارات داخل المؤسسة وان إدخال التكنولوجيا 
 المؤسسة تساهم إلى تقديم معلومات أكثر دقة وسرعة ومالئمة بالمقارنة مع األنظمة السابقة. إلى

  



 

 

 
 
 
 

 الفصل األول:
 حول نظام المعلوماتمفاهيم 
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 تمهيـــــد:
لقد أصبح نظام المعلومات يقوم بدور فعال داخل المؤسسة، وذلك نتيجة ألنه ُيعتبر ُمنتجا للمعلومات، 

من أهم العناصر داخل المؤسسة والتي لها دور كبير في عملية إتخاذ القرارات المناسبة والفورية  ويعتبر
 للمؤسسة.

وتعتبر المحاسبة كمهنة من واجبها اإلرتقاء بوجهة النظر الداخلية ألنه وحدة اقتصادية وتطوير المعلومات 
 الئمة التخاذ القرارات.التي توضح دورها ضمن بيئتها ومساهمتها في توفير المعلومات الم
ات لصناعة القرار في المؤسسالواسعة ومن هنا يعتبر نظام معلومات المحاسبة بمثابة الذاكرة المرنة و 

 االقتصادية المختلفة.
 من خالل دراستنا للفصل األول في هذا البحث. هوهذا ما سنحاول إبراز 
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 المبحث األول: مفاهيم اساسية حول نظم المعلومات:
 مفهوم النظام والمعلومات  األول:المطلب 

إن مصطلح النظام هو مصطلح كثير التداول في مختلف المجاالت االقتصادية، ويوجد فيه عدة تعريفات 
لمفهوم النظام، ولذلك فإننا نقع في مشكل لتحديد تعريف دقيق وموجز لمصطلح النظام، ومن أهم تعاريف 

 النظام نجد:
عناصر والمكونات التي يحدها إطار معين، والمتفاعلة بعضها مع ُعرف النظام على أنه مجموعة ال -0

 .(1)بعض طبقا لمجموعة من القواعد واإلجراءات من اجل تحقيق أهداف معينة
 كما عّرفه آخرون على أنه:

ُيعرف النظام على أنه مجموعة من األجزاء المهيأة بطريقة مرتبة ومهيكلة تهدف إلى تحقيق نتيجة  -5
 .(2)موحدة

مجموعة من المكونات البشرية والمادية )عمال، »ل التعاريف يمكن تعريف النظام على أنه من خال
متفاعلة فيما بينها، ومع البيئة المحيطة بها من أجل تحقيق و  (إطارات، آالت، مستندات، اجهزة كمبيوتر

 «.هدف أو أهداف محددة

                              
 .02، ص 5117، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظام المعلومات المحاسبيةياسر مطيع وآخرون، ( 1)
)2( )an morin 2000, p3.gaet edition emeGeorgion sarrard et les autres, l’entreprise, 2 
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 مفهوم المعلومات:-1
 منها:تعاريف صدر "علم"، كما أن للمعلومات عدة المعلومات هي احدى المفردات المشتقة من م

وهي الشكل الظاهري لمجموعة حقائق غير منظمة قد تكون حقائق أو تصورات في شكل  المعلومات/ 1
أرقام، كلمات، صور أو رموز ال عالقة بين بعضها البعض، وال يعطي معنى، وهي منفردة، فهي المادة 

 .(1)«تم معالجتها لتعطي معلومات على شكل مخرجاتاالولية الخام التي تدخل كمدخالت، لي
 وتعرف أيضا على أنها:

المعلومات هي بيانات تمت معالجتها بوسائل ماهرة لتصبح في شكل أكثر نفعا لمستخدميها حاليا / »5
 .(2)«ومستقبال، وذلك إلزالة الغموض عنها

 تعطي معنى كامل يمكن استخدامه/ أن المعلومات هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها بشكل مالئم ل3
 .(3)«في العمليات الحالية والمستقبلية من اجل إتخاذ القرارات

 أما المعلومة فهي:
 شأة.قيق أهداف المنحأي أنها بيانات ذات منفعة، في ت ؛معرفة مشتقة من تنظيم وتحليل البيانات»
 الفرق بين المعلومات والبيانات-2

 Informationوينتهى بالمعلومات  Data يبدا نظام المعلومات بالبيانات
البيانات هى حقائق تم تسجيلها او سيتم تسجيلها مستقبال بشان احداث معينة او قد تكون هده الحقائق 
مستقلة و غير مرتبطة ببعضها البعض وغير محدودة العدد وتعرف ايضا بالمدخالت او المادة الخام 

ئق والمشاهدات التى يتم جمعها من المجتمع االحصائية للمعلومات وبمعنى اخر هى مجموعة من الحقا
 معين ويتم ادخالها الى الحاسوب لمعالجتها واخراج النتائج ومن امثلة البايانات االسم السن والمهنة...الخ.

 INFORMATIONالمعلومات 
خر ا هى ناتج عن تشغيل البايانات او مجموع النتائج التى تم التحصيل عليها من الحاسوب وبمعنى

هى مجموعة البايانات التى جمعت واعدت بطريقة ما جعلتها قابلة لالستخدام اى مفيدة بالنسبة لمستقبيليها 
 .او مستخدميها وهى تمثل المخرجات فى النظام المعلومات ولها تاثير فى اتخاد القرارات المختلفة

 
 
 

                              
 .09، ص 5116، دار مكتبة الحامد، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلدارية فايز جمعة النجار، (1)

 .037، ص 0993، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلداريةعبد الرحمان الصباح، ( 2)
(3) Nufyl Hadid, l’informatique de gestion de l’approche objet, article revue de sience economique et 

de gestion, université d’alger, 2003, P 46.. 
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 أصناف المعلوماتالمطلب الثاني: 
 لجة، حسب طبيعتها، ووظيفتها بالمؤسسة.ُتصنف المعلومات سب درجة المعا

 :حسب درجة المعالجة  / تصنيف المعلومات1
 : وهي معلومات غير معالجة وتنقسم بدورها إلى:المعلومات الخامأ.
 الكاملة كالتقارير والرسائل العلمية، المراجع والبراءات.االصلية : هي عبارة عن وثائق معلومات أولية-
 هي مشتقة من األصلية: كالفهارس، المجالت الفرعية، الكتالوجات. ية:معلومات ثانوية أو فرع-
وهي المعلومات المشتقة من المعلومة الخام بعد معالجتها من خالل مجموعة  المعلومة المعالجة:ب.

 من العمليات: كالرقابة، الترجمة، التحليل والتي تعطيها قيمة مضافة.
 المعلومة حسب طبيعتها إلى:تنقسم : / تصنيف المعلومات حسب طبيعتها2

نتاج خدمة إلدراجها في السوق  أ.المعلومات التكنولوجية: وهي كل معرفة لها عالقة بطريقة خلق منتج وا 
 الملكية المعرفية وطبيعتها.

 ( االستمرار في التطوير والبحث في التكنولوجيا 0
 ( المساعدة في تسيير التكنولوجيا واإلبداع التكنولوجي.5
 كنولوجيا المعلومات.( دعم ت3
 ( متابعة وتقييم األعمال التكنولوجية.2

: هي أي معرفة ناتجة عن البحث العلمي ووظيفتها إثراء المعرفة وتوضيح منهجية ب.المعلومات العلمية
من خالل اإلتصال بمراكز البحث العلمي وتصفح الرسائل والمنشورات العلمية القادم البحث العلمي و 

 والجامعات.
: وهي المعلومات التي تظهر في شكل براءات اختراع، وُتعنى بنشاط التسيير معلومات التقنيةج( ال

والتخطيط للعلوم والتكنولوجيا ووظيفتها تبين العرض والطلب في العلوم والتكنولوجيا وتحديد مؤشرات التطور 
 العلمي والتكنولوجي.

لى سواء عالصناعى ات لمقارنة المستوى : وهي المعلومات التي تقدم مؤشر قتصاديةاالد( المعلومة 
 الصعيد الوطني أو العالمي ووظيفتها:

 تحليل وضع التكنولوجيا وتطويرها وتحليل بنية القطاعات الصناعية. -
 متابعة االداء الصناعي وتحديد نوعية المشاكل للقطاع الصناعي وصناعة المعلومات. -

من المحيط واأل ةحول التعديالت القانونيمعروضة م : وهي المعلومة التي تقدبيئيةه( المعلومات ال
 وغيرها.
 / تصنيف المعلومات حسب وظيفتها بالمؤسسة:3

 وتقسم المعلومات حسب وظيفتها في المؤسسة إلى ما يلي:
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 :أ/ معلومة التشغيل
وهي مجموعة المعلومات الضرورية ألداء الوظائف اليومية للمؤسسة وهي مرتبطة بالمهام المتكررة 

ليومية وبدونها ال يمكن إنجاز هذه المهام أو مراقبتها، وينقسم هذا النوع بدوره إلى معلومة الطلب للقيام وا
 بنشاط معين ومعلومة الرقابة لمراقبة نتائج هذا النشاط أو العملية.

 ب/ معلومة التأثير:
ستفادة أو الخارجون لالوهذا النوع يهدف إلى التأثير على سلوك المتعاملين مع المؤسسة سواء الداخلون 

منهم أقصى ما يمكن، وتعمل على جعل المؤسسة تنظيم متكامل ومتماسك؛؛ حيث تفيد في التنسيق بين 
ساءل وكذا دعم اإلتصاالت بينهم، ومن أمثلتها تلك التي تتفيها مختلف نشاطاتها، وتحفيز وتنشيط األفراد 

خيرة أهم المحفزات  المركز الوظيفي المرتقب إذا عن مهمة المؤسسة، اهدافها، موضع الجهود أمام هذه اال
 تحققت األهداف.

 :(1)ج( المعلومة التقديرية أو التوقعية
وهي المعلومة التي تسمح للمؤسسة بتوقع بعض التعقيدات والتطورات التي يمكن أن تحصل في المحيط 

نقاط  قوة المؤسسة وتقليص مسبقا وتهدف الستغالل ما لتفادي تهديد في المحيط أو االستفادة من نقاط
ة اإلعداد بحاالت عدم التأكد نجد تطبيقها في عملي المرتبط و  أو تتعلق بالمهام األقل تكراراتهتم ضعفها، و 

 لالستراتيجية والسهر عليها واليقظة بشكل عام.
 د( المعلومة االستراتيجية:

مية معلومة تشكل بالنسبة لها أهمتفتحة على المحيط الخارجي والمضى إن المؤسسة وأكثر من أي وقت 
كبيرة والوسيلة الوحيدة للبقاء، وهذه نتيجة للتحول من اقتصاد اإلنتاج؛ أي اقتصاد المحيط والتطور الهائل 

عنويا موبالتالي أصبحت المعلومة أصال  المنافسة  في عالقات الشراكة والتبعية والتطور التكنولوجي وحدة
 في ظل التحوالت البيئية كما تساهم في التنسيق الداخلي والخارجي للمؤسسة. وموردا استراتيجيا بدعم القرار

 :(2)حاسبيةمه( المعلومات ال
وهي تشمل المعلومات الكمية الخاصة بالقيم االقتصادية التي يتم تحريرها وعرضها من نظم المعلومات 

 التشغيل . وخطط تقاريرخارجية في القوائم المالية ال
 
 
 

                              
ع تسيير ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير فر دور تكنولوجيا المعلومات الحديثة في تحسين أنظمة المعلومات االستراتيجيةصليحة بوصوردى، ( 1)

 .6-2، ص 5113/5112ر، باتنة، المؤسسات، جامعة الحاج لخض
 .36، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص دراسات في النظم المحاسبيةمحمد شوقي بشادي، ( 2)
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 مفهوم نظام المعلوماتث: المطلب الثال

لقد تميز نظام المعلومات بمجموعة من التعاريف وذلك باختالف الخلفيات العلمية لمقدميها، وتكمن 
 تعرفاته فيما يلي:

هو ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة ومترابطة من األعمال والعناصر والمواد التي تقوم »
دارة ورقابة البيانات بغرض إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة لمستخدمي القرارات من خالل  بتجميع وتشغيل وا 
 .(1)«شبكة من قنوات وخطوط اإلتصال

 ( كما يعرف أيضا على أنه:5
ة اجزاء مترابطة والتي تستقبل أو تسترجع المعلومة، تعالجها، عُيعرف تقنيا نظام المعلومات كمجمو »

 .(2)«بالتنسيق، والمراقبة على مستوى المنظمةتخزنها، تنشرها بهدف المساعدة على إتخاذ القرار 
ة مجموعة من الموارد المادية والبشري»ومن خالل التعاريف السابقة فإن نظام المعلومات تعّرف على أنه: 

معالجة، تخزين، إيصال المعلومات من خالل شبكة من اقتناء المترابطة والمنظمة والتي تسمح مجتمعة ب
 «.ساعدة على إتخاذ القرار والمراقبة على مستوى المنظمةالمقنوات وخطوط اإلتصال بغرض 

 :(3)( مكونات رئيسية13) أيضا أن نظام المعلومات يتكون من المعروففمن 
 المدخالت. .0
 المعالجة. .5
 المخرجات. .3
 معالجتها.لغاية : هي عبارة عن األحداث والمعطيات التي يتم إدخالها لنظام المدخالت 
 ميع العمليات الحسابية والمنطقية التي تجري على المدخالت بغرض : وهي عبارة عن جالمعالجة

 من النظام. الثالثة إعدادها وتهيئتها لمرحلة 
 مات والنتائج الصادرة من نظام بعد أن ينهي المعالجة المناسبة و : هي عبارة عن المعلالمخرجات

 للبيانات المدخلة.
 
 

                              
 .50، ص 0997، مكتبة ومطبعة اإلشعاع، مصر، نظم المعلومات المحاسبيةأحمد حسين علي حسين، ( 1)

person, France,  edition, emede systemes d’information, 9fimhel  ) Kemeth landon, Jame landon, Eric2(
2006, P13. 

، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظام المعلومات المحاسبية المحوسبةعبد الرزاق محمد قاسم، ( 3)
 .62، ص 5113
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 :نموذج مبسط لنظام المعلومات(: 11الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

: محمد عبد العليم صابر، نظام المعلومات اإلدارية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، المصدر
 .3، ص 5117

 شرح النموذج:
نقوم أوال بتجميع البيانات، ثم نتحصل على بيانات  ثم تقوم بعملية معالجة البيانات، فنحصل على 

يقوم المستخدم باستخدام تلك المعلومات من أجل إتخاذ النتائج وهي المخرجات التي تمثل المعلومات، و 
 القرارات الجيدة.

 وظائف نظام المعلوماتالمطلب الرابع: 
يقوم نظام المعلومات بوظائف عديدة تمكنه من الحصول على معلومات دقيقة ومقيدة؛ حيث يقوم بتجميع 

يقوم في  لعملية الرقابة لحمايتها حتى البيانات وتشغيلها، ثم إدارتها، ويجب أن تكون هذه البيانات خاضعة
 (1) األخير نظام المعلومات بإنتاج المعلومة، وتتضح هذه الوظائف فيما يلي:

: أي تجميع المعلومات المتعلقة بالنشاط موضع الدراسة والموارد المستخدمة والطرق تجميع البيانات.0
لمصادر ذات العالقة سواء كانت من داخل والمتغيرات المحيطة ذات التأثير، ويكون التجميع من كافة ا

النظام وخارجه، وذلك وفقا لخطة محددة تعكس احتياجات مختلف أجزاء التنظيم من المعلومات، تتضمن 
هذه الوظيفة جذب البيانات، وكذلك تقويمها للتأكد من صحتها ومناسبتها بغرض تحديد درجة أهميتها 

 للمنظمة.
لكنها مقّيدة تماما وبطريقة فورية للمستخدمين و  نالمسجلة يمكن أن تكو  : إن البياناتتشغيل البيانات. 5

نحصل على البيانات التي توفر معلومات مقيدة، ويعتبر نشاط تشغيل ما لكى غالبا تحتاج إلى تشغيل 
البيانات قلب أو جوهر نشاط نظام المعلومات؛ إذ أنها تحول البيانات الخام إلى معلومات قابلة لالستخدام 

                              
تير، ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة الماجستخداماتها، فوائدها، وتأثيرها على تنافسية المؤسسةأنظمة المعلومات، اسفيصل سايغي، ( 1)

 22، 22، ص 5113/5119تخصص إدارة األعمال باتنة، 

تجميع  اتــــانـــــبي
 البيانات

معالجة بيانات 
 البيانات

معالجة 
 بياناتال

 المعلومات

 القرارات المستخدم
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تحويل البيانات إلى معلومات؛ إن األمر يحتاج إلى القيام بعدة عمليات تصف البيانات وتحسبها؛ فاألولى ل
تتمثل في تصنيف البيانات طبقا لالحتياجات وبدرجات متفاوتة من التفصيل في ضوء مجاالت االستخدام 

على  واستنتاج مؤشرات تدل المحددة أو المتوقعة، اما تحليل البيانات، فيتم الستخالص العالقات بينها
 إتجاهات األنشطة سواء كانت سلبية أو إيجابية للتعرف على مدى تأثيرها على الفاعلية.

 : (1).إدارة أو تخزين البيانات3
وقد تسمى بوظيفة تصنيف المعلومات في ملفات؛ حيث تحافظ على جميع المعلومات التي يتم الحصول 

لم تستخدم، ويتم حفظ وتخزين المعلومات بطريقة يسهل الرجوع عليها سواء استخدمت لغرض معين، أو 
 إليها عند الحاجة وتتوقف طريقة الحفظ على نوع التكنولوجيا المتاحة.

 : رقابة وحماية البيانات. 2
قد تحدث أخطاء في البيانات التي تدخل للتشغيل أو قد تفقد هذه البيانات أو يتم التالعب بها أثناء 

لذلك فإن أحد الوظائف الهامة بنظم المعلومات هو حماية البيانات والتأكد من دقتها، عملية التشغيل، 
وبالتالي دقة المعلومات واإلجراءات التي تساعد في تنفيذ هذه المهمة يجب أن تسري على كافة عمليات 

 ومراحل تشغيل نظام المعلومات.
 : . إنتاج المعلومات5

ي صورة صيلها إلى مستخدميها فت والتي تمثل إنتاج التقارير وتو هي الوظيفة النهائية لنظام المعلوما
 مفهومة ومفيدة؛ حيث تستعمل وسائل مختلفة لهذا الغرض.

من  طالقاانوالي يبين أهم الوظائف األساسية التي يقوم بها نظام المعلومات داخل المؤسسة موالشكل ال
 .(2)ة ثم توزيعها إلى مستخدميهاتجميع البيانات إلى غاية إنتاج معلومات مفيدة ذات قيم

لك.ذوالشكل الموالى يبين 

                              
يل شهادة ن ، مذكرة مقدمة ضمن متطلباتدور تكنولوجيا المعلومات في التنبؤ بالمبيعات في المؤسسة الصغيرة والمتوسطةسطحاوي عزيز، ( 1)

 .63، ص 5113-5117الماجستير في علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .63المرجع نفسه، ص ( 2)
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 (: وظائف نظام المعلومات:12الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: كمال الدين الدهراوي، مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبية، دار الجامعة للنشر المصدر
 .51، عمان، األردن، ص 5113والتوزيع، 

  : شرح الشكل
تى قد تكون رموز او معلومات او اشكال الى اخره ثم نقوم بجمعها البيانات ال دخالإليتم فى االول 

ثم تشغيلها ومن بعد استخراج المعلومات منها ويتم ما بين تجميع واستخراج المعلومات رقابة البيانات 
تحقيق نها و دة ماالمعلومات لمستخدميها من اجل االستف بإعطاءوحمايتها من قبل ادارة البيانات ثم نقوم 

 االهداف المرجوة منها .
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 نظام المعلومات المحاسبية: ماهية المبحث الثاني:
 المطلب األول: تعريف نظام المعلومات المحاسبية:

من التعريف في طياته، وذلك على حسب وجهة النظر عدة إن تعريف نظام المعلومات المحاسبية شمل 
 وأهم هذه التعاريف: باحثكل 
أحد مكونات تنظيم إداري في المؤسسة يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحليل »نه .يعّرف على أ0

وتوصيل المعلومات المالية المالئمة التخاذ القرارات إلى األطراف الخارجية )كالجهات الحكومية، الدائنين، 
دارة المؤسسة  .(1)«المستثمرين...( وا 
 كما تعّرف كذلك على أنها:

الوسائل اآللية واألوراق والمستندات والسجالت والتقارير واألفراد مجموعة من المكونات تمثيل »
واإلجراءات التي تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق هدف المعالجة للبيانات المحاسبية عن طريق التسجيل 

 .(2)«والتبويب والتلخيص لتحويلها إلى معلومات محاسبية
عبارة عن شبكة اإلتصال الرسمية التي تنتج »كما ُعرف نظام المعلومات المحاسبية أيضا على أنه 

تلقائيا المعلومات المقيدة التي تساعد المنفذين لتحقيق األهداف األساسية والفرعية المحددة مقدما من خالل 
 .(3)المؤسسة

 ة كما يلي:يومن خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف نظام المعلومات المحاسب
 يعتمد على مجموعة من العناصر المادية  على أن نظام المعلومات المحاسبية

)المستندات، السجالت، الدفاتر، التقارير والقوائم( والبشرية )ماسكي الدفاتر، مراجعي الحسابات الداخليون 
صيل حاسبي، وهو تو موالخارجيون( والتي تتفاعل مع بعضها بغرض تحقيق الهدف لنظام المعلومات ال

 المعلومات لمستخدمي النظام.
 
 
 
 
 

                              
 .52، ص 5115، دار المريخ للنشر، السعودية، نظام المعلومات المحاسبيةستيفن، أ.موسكوف، دار ماكس سيكن، ( 1)
 .22، ص 5110وائل للنشر، األردن، ، دار نظام المعلومات المحاسبيةمحمد يوسف حفناوي، ( 2)
 6، ص 0997، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، تصميم النظام المحاسبي في المنشآت الماليةالسيد عبد المقصود ذبيان، ( 3)
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 :(1) أهداف نظام المعلومات المحاسبيةالمطلب الثاني: 
مات المحاسبية عبارة عن شبكة إتصال رسمية للمشروع، ومنه فإن و يتبين لنا مما سبق أن نظام المعل

مهامه الرئيسية هي إنتاج البيانات وتقييمها لمنفذي المشروع لكي تساعدهم في تقديم مهامهم، وبذلك فإن 
محاسبي يجب أن يتم إعداده بصورة تمكنه من إنتاج البيانات التي تساعد ربط أهداف نظام المعلومات اال

المشروع سواء كانت أهدافه رئيسية أو ثانوية، وكذلك عرض وتحليل نتائج المشروع؛ بحيث تساعد اإلدارة 
اداة ووسيلة  رفي تقديم أداء األنشطة المختلفة، وبناًء على كل ما سبق فإن نظام المعلومات المحاسبية يعتب

 :(2)تتحقق فعاليته أو فعالية هذا النظام يجب أن يرتبط باألهداف التاليةولكى إلنتاج البيانات، 
 / إعداد التقارير:1

حاسبة؛ حيث أنه متائج النهائية لنظام الالنختلفة من مقارير بانواعها الالتطلوبة: تعتبر منتائج التقارير ال
على مصمم النظام التعرف على التقارير المطلوبة في النظام ونوعيبتها ظام المحاسبي يجب النعند إعداد 

وتفعيلها للبيانات الواردة بها ومدى كفاية التفصيالت للوفاء باحتياجات اإلدارة من بيانات لتحقيق أهداف 
 المشروع؛ وتنقسم هذه التقارير إلى:

 تقارير مالية. -
حصائية. -  تقارير بيانية وا 
 ي واألسبوعي.تقارير التشغيل اليوم -

ار حاسبي بوجود التقارير التي ينتجها المشروع ومعيالم: ترتبط كفاءة النظام *الدقة في إعداد التقارير
الجودة في هذه التقارير هو دقة البيانات بها، ومعنى هذا هو أن الدقة في إعداد التقارير والبيانات تعتبر 

 هدفا يسعى النظام المحاسبي لتحقيقه.
لدقة يرجع إلى توفر عدة عناصر منها: التوازن المحاسبي، وجود نظام محدد للتوجيه وتحقيق هذه ا

 المحاسبي، وكذا خطوات المواجهة الداخلية.
ذا اعتبرنا الدقة *توقيت تقديم هذه التقارير : يعتبر توقيت وصول البيانات أمرا هاما إلدارة المشروع، وا 

سرعة في تقديم البيانات أمر ملزم لدقة البيانات في آن واحد؛ من األهداف الجوهرية للنظام المحاسبي فإن ال
تسعير، ساعد إدارة المشروع في إتخاذ قرار الي المناسببل أن البعض يرى أن البيانات عن التكلفة في الوقت 

تخاذ  ويمكن عقد صفقات دون خشية الوقوع في المخاطر أو توافق البيانات في الهيكل المالي للمشروع، وا 
 ر في الوقت المناسب.القرا

                              
 .01، ص 0991، الدار الجامعية، االسكندرية، ، نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الماليةمحمد الفيومي( 1)
 .73-70، ص 5112، جامعة مسيلة، النظام المحاسبي أداة للمحاسبة ووسيلة للرقابةنيل شهادة ليسانس، مذكرة تخرج ل( 2)
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ير ولتحقيق هذه السرعة تلجأ الكثوالعرض يحمي المشروع من إتخاذ قرارات غير سليمة في مجال طلب 
من المشروعات إلى السعي للحصول على تجهيزات آلية بتكاليف باهضة بهدف تسجيل العمليات المالية 

ون ضروريا في جميع الحاالت؛ إنما األمر بإنتاج التقارير في أوقات وجيزة؛ غير أن مثل هذا األمر ال يك
لدقة والسرعة ا الضروري هو أن تكون هذه التجهيزات الكبيرة تتماشى مع النظام الفعال الذي تحقق لإلدارة

 القرارات. اتخاذوتتساوى المشروعات الكبيرة والصغيرة في خطوات ، في الوقت المناسب
 وأهدافه:( تحقيق التوازن بين تكلفة النظام المحاسبي 2

يعتبر تحقيق التوزان بين تكلفة النظام المحاسبي المترتبة على تنفيذه واألهداف المرجوة منه أمرا هاما؛ 
 بحيث يجب أن يولي مصمم النظام العناية الالزمة له.

يعني ذلك أن دراسة وقياس التكاليف المترتبة على تطبيق النظام ومقارنتها باألهداف وقدرة المشروع 
تم دراسة حاسبي، وتالمعابها، وتعتبر من العوامل التي قد يترتب عنها إعادة النظر في النظام على استي

عنصر التكلفة من حيث تقييم اآلثار المترتبة عن إدخال النظام والحصول على البيانات والتقارير الدقيقة 
 ل األموال.والسريعة وفعالية هذه البيانات والتقارير في رفع عائد المشروع من حيث استغال

وهذا الجانب يعتمد في دراسته على قدر كبير من التقارير والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، ومهمة المصمم 
في هذا الصدد هي وضع دراسة تتعلق بتكلفة النظام أمام إدارة المشروع التخاذ قرار قبول النظام أو رفضه 

ة نظام البالغة لعنصر التكلفة في مجال تقييم فعاليأو إلغائه والقيام ببعض التعديالت، وهذا نظرا لألهمية 
 المعلومات المحاسبي.

 ( توفير وسائل الرقابة الداخلية في النظام المحاسبي:3
تمثل الرقابة الداخلية مجموعة النظم الموضوعة للرقابة داخل المشروع سواء لرقابة الجوانب المالية أو 

شروع، وكذلك لحماية كافة ممتلكات المشروع والدقة في غيرها التي توضع في سبيل سير العمل في الم
البيانات المحاسبية وكفاءة التشغيل داخل المنشأة؛ حيث أن النظام المحاسبي بصفة عامة يهدف إلى إنتاج 
البيانات الدقيقة والواضحة، وكذلك حماية أموال المشروع والرقابة عليها، لذلك فإن توفر أساليب الرقابة 

ن تحديد وسائل الرقابة الداخلية ال الداخلية وشر  وطها يعتبر هدفا هاما من أهداف النظام المحاسبي، وا 
يقتصر على تصميم النماذج والمستندات المحاسبية وتحديد مسارها؛ بل تمتد لتشمل كامل سبل العمل 

اءة هيئة العمل فبالمشروع، وذلك ألنها ترتبط بكفاءة هيئة العمل والموظفين بالمشروع، وذلك ألنها ترتبط بك
 والموظفين، وتقسيم العمل داخل المشروع، وتحديد معايير األداء ووجود إثبات لكل األعمال المنجزة.

لذلك يجب على اإلدارة أن توجه النظر إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في الرقابة الداخلية، وأن تقدم 
اف سبي النظام المالئم لتشغيله، وذلك من األهدالحلول المقترحة لمعالجة ذلك وبعمله هذا يحقق النظام المحا

العامة للنظام المحاسبي، كذلك تحقيق الحماية ألصول المؤسسة، وذلك عن طريق إنشاء نظام فعال للرقابة 
 ( الذي يوضح األهداف التفصيلية لنظام المعلومات المحاسبي.01-0رقم ) الجدول الداخلية كما هو مبين في
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 صيلية لنظام المعلومات المحاسبي:( األهداف التف1جدول )
 :/ تشغيل البيانات1
 تسجيل العمليات طبقا للمستندات المالئمة. -
 تسجيل العمليات في أوقات دورية محددة. -
 إرفاق المستندات التبريرية المالئمة لتسهيل عملية المراجعة. -
 / توصيل المعلومات:2
 توصيل المعلومات لألطراف المهتمة بها. -
 مات في الوقت المناسب.توصيل المعلو  -
 / تحقيق الثقة بالبيانات:3
 التحقق من كل العمليات في فترات دورية. -
 والحيازة لها.تحقيق المحاسبة عن األصول عند نقاط  -
 فصل مهمتي مسك الدفاتر وحيازة األصول. -

توزيع : كمال الدين الدهراوي، نظام المعلومات الماحسبية، الدار الجامعية، طبع، نشر، المصدر
 .30، ص 0933االسكندرية، 
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 المطلب الثالث: وظائف نظم المعلومات المحاسبية :
 :(1)/ تجميع البيانات1

ويتم في هذه المرحلة الحصول على البيانات من أنظمة العمليات وتسجيلها في المستندات والوثائق 
ت وكمالها، د من شمولية المستنداالالزمة، التحقق من صحة البيانات وكيفية تسجيلها على المستندات والتأك

يقوم النظام المحاسبي باستالم المستندات األساسية الناتجة عن نظم المعلومات وعبر مجموعة من اإلجراءات 
 يتم التأكد من صحة البيانات والمستندات.

 :(2) (Clastification/ التصنيف: )2
ن قد لى أنواع، فمثال بيانات نشاط المخزو يتم طبقا لهذه العملية فصل البيانات الخاصة بنشاط معين إ

تقسم إلى بيانات خاصة باستالم البضاعة وأخرى بإصدار اوامر الشراء وكذلك قد يتم التصنيف بتجميع 
 البيانات ذات الصفة المشتركة في مجموعة واحدة.

 (:Sorting/ الترتيـــب: )3
ات العمالء ترتيب البيانات الخاصة بحسابيتم ترتيب البيانات في الملفات وفقا ألساس معين، فقد يتم 

 وفقا لرقم حساب العميل، وقد يتم ترتيب فواتير المشتريات وفقا لرقم الفاتورة وهكذا.
 (:Summarization/ التلخيصات: )4

ويتم بهذه العملية إضافة مجموعة من البيانات وعرضها في تقرير واحد، فمثال قد يتم تلخيص عملية 
ابات الجارية يوميا في تقرير واحد إجمالي بدال من عرضها في صورة تفصيلية تشمل اإلبداعات في الحس

 كل اإلبداعات التي تمت خالل اليوم.
 ويكون الغرض من التلخيص عادة هو إعطاء فكرة إجمالية لمستخدمي البيانات عن أنشطة معينة.

 (:Calculation/الحساب )5
 لبيانات مثل: الجمع والطرح والضرب والقسمة وخالفه؛ فمثالويشمل العمليات الحسابية التي ُتجري كل ا

احتساب أقساط اهتالك األصول الثابتة ومخصصات الديون المشكوك الخاصة بالقرارات اإلدارية قد تحتاج 
 إلى نماذج رياضية معقدة مثل البرمجة الخطية وأسلوب المدخالت والمخرجات وغيرها.

 / المقارنة:6
نة بإظهار أوجه الشبه واالختالف بين البيانات الخاصة بالبضاعة المستلمة في وتتمثل عملية المقار 

 كشف االستالم وبين البيانات الخاصة بذات البضاعة والموجودة بأمر الشراء حتى يتم التأكد من مطابقتهم.

                              
 www.djelfa.VD/info/showthecad.php.2t.1465897المرجع األنترنت، الموقع:( 1)
سبة، تير في علوم التسيير، تخصص محا، مقدمة لنيل شهادة الماجستفعيل نظام المعلومات المحاسبي بالمؤسسة الجزائريةطرابلسي سليم، ( 2)

 .37، ص 5113/5119باتنة، 
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 (:Storing/ التخزين: )7
مستقبال. أو  المناسبالوقت في البيانات في ملفات خاصة تمهيدا الستخدامها  حفظ وتتم بهذه العمليات

تمهيدا إلجراء بعض العمليات عليها في المستقبل، وتختلف طريقة التخزين في النظام اليدوي عنه في النظام 
ة التخزين ، بينما في النظام اآللي تكون أداورقيةاآللي، ففي النظام اليدوي يتم التخزين في ملفات أو دفاتر 

 شرائط أسطوانات ممغنطة.
رجاعها تخزين البيانات لفترة ما يتم استفعند وترتبط هذه العملية بعملية التخزين : السترجاعا /8

واحضارها في ملفات خاصة الستخدامها أو إجراء عمليات أخرى عليها والمخرجات تتمثل في التقارير 
مات المحاسبي قد المعلو  والفواتير المالية والمحاسبية التي ينتجها النظام، وهي بمثابة المنتج النهائي لنظام

تكون هذه التقارير في صورة قوائم محاسبية ألطراف خارج المشروع أو تقارير وقوائم تستخدم داخل المشروع 
 بغرض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
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 :(1)خصائص نظام المعلومات المحاسبيةالمطلب الرابع: 
 ة وفعالية يجب أن تتميز بالخصائص التالية:لكي يحقق نظام المعلومات المحاسبية أهدافه بكفاء

مات و وتعكسها مالئمة النظام للبيئة؛ حيث يجب أن يتالءم؛ بحيث أن يتالءم نظام المعل : الواقعية /1
المحاسبية للبيئة التي يعمل فيها من حيث طبيعة النشاط وحجمه وعالقة الوحدة مع الغير، ويجب على 

ره الظروف الفعلية التي يعمل فيها مستخدمي المعلومات بالشكل الذي مصمم أن النظام أن يأخذ في اعتبا
يساعده على تقديم القدرة والنوعية المالئمة من المعلومات طبقا للمستويات واألهداف الفعلية لمستخدمي هذه 

 المعلومات.
 / الترابط )تكامل النظام مع غيره من النظم الفرعية(:2

مجموعة واحدة من البيانات ُتستخدم مخرجات نجدهما عضها؛ بحيث عن طريق ربط عدة نظم فرعية مع ب
بعضها كمدخالت للبعض اآلخر، وكذلك وجود وحدة تشغيل مركزية للبيانات، وذلك منعا لتكرار حدوثها 

 لكل نظام فرعي على حدى.
 / العلمية:3

ي تساعد يب الكمية التويعني ذلك ارتكاز النظام المحاسبي على األسلوب العلمي، سواء باستخدام األسال
على توفير المعلومات الدقيقة لإلدارة في مجاالت التنبؤ والمفاصلة بين البدائل، وكذلك للرقابة أو باستخدام 
الحاسب اآللي في تشغيل البيانات وتخزينها والوفاء بمتطلبات اإلدارة من المعلومات المالئمة لقراراتها والتي 

 صلها في الوقت المناسب.ت
 بول:/ الق4

وُيقصد بذلك ضرورة مراعاة لمجموعة المتغيرات السلوكية التي تحكم العنصر البشري، والذي ُيعتبر جزًء 
 علومات، والتأثر بالعوامل التالية:مأساسيا من نظام المعلومات وذلك على أساس أن تدفق البيانات وال

 .المكونين للهيكل التنظيمي االفراد أ/ قدرات
 ره بأهميته داخل الوحدة التنظيمية.ب/ رغبة كل فرد وشعو 

 ج/ البواعث الشخصية التي قد تتفق أو تتعارض مع أهداف الوحدة االقتصادية.
 د/ رغبة كل فرد أن ُيعاَمل بصفة شخصية وليس كجزء مادي من النظام.

 / االقتصادية:5
ال أصبح ه على األوُيقصد بذلك أن يكون النظام مبررا اقتصاديا، بمعنى أن تكلفته ال تزيد عن عائد قل وا 

 النظام غير مجدي وليس إال تحميال على موارد الوحدة.
 

                              
(1 )www.OLC.bu.edu.eg/OLC/imager/3rd-1%20%,283%29.pdf 
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 / الشمول:6
وُيقصد بذلك أن يشمل النظام كافة أوجه النشاط بالوحدة من خالل ما يتفرع عنه من نظم فرعية سواء 

 للمبيعات أو للمشتريات أو للمخازن أو غير ذلك من عمليات خاصة بأوجه النشاط بالوحدة.
 / الدقة والسرعة في إنتاج المعلومات:7

أي توفير المعلومة بصفة مستمرة وقت الحاجة إليها مع وجود قاعدة بيانات يتم تحديثها اوال بأول طبقا 
 للتغيير في الظروف المحيطة بالنظام مع مراعاة عامل التكلفة في إعداد البيانات.

 / المرونة النسبية:8
بالمرونة، فال بد أن يأخذ في االعتبار المتغيرات التي قد تحدث سواء يجب أن يتصف النظام المحاسبي 

 رة للمعلومات أو البيئة الخارجية المحيطة بالوحدة االقتصادية.دافي احتياجات اإل
 / الوضوح:9

معلى فهم حاسبي كلما اتسم بالبساطة ما أمكن ذلك؛ مما ساعدالمويتحقق وضوح النظام  كان النظام وا 
 ي سهولة ويسر.التعامل معه ف

 / قدرة النظام على التعامل مع المستقبل11
محاسبي بالمستقبل لتوفير المعلومات التي تساعد على تخفيض حالة عدم البمعنى أن يرتبط القياس 

التأكد لدى مستخدمى المعلومات المناسبة، والتي تساعد على اتخاذ القرارات؛ مما يستدعي أن تأخذ في 
قتصادية واالجتماعية المحيطة بالوحدة االقتصادية حاضرا أو مستقبال مع استخدام االعتبار التغيرات اال

 األساليب المتقدمة في إعداد المعلومات مثل: األساليب الكمية وأساليب بحوث العمليات.
الخصائص السابقة والتي يجب أن يتسم بها نظام المعلومات المحاسبية للثقة في إمكانية تحقيق بجانب 
ينبغي أن يتم تصميم النظام وتشغيله في ضوء فروض ومبادئ المحاسبة حتى يكون النظام هدافه  النظام ال

 تطبيقا سليما لما يحدده الفكر المحاسبي.
 :(1)ويمكن تلخيصه في العناصر التالية

يجب أن يحقق نظام المعلومات المحاسبية درجة عالية جدا من الدقة والسرعة في معالجة البيانات  .0
 عند تحويلها لمعلومات محاسبية. المالية
أن يزود اإلدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية في الوقت المالئم التخاذ القرارات أو إختيار بديل  .5

 من البدائل المتوفرة لإلدارة.
 يفتها المهمة وهي التخطيط القصير والمتوسط والطويلظأن يزود اإلدارة بالمعلومات لمساعدتها في و  .3

 ل المنشأة المستقبلية.األجل ألعما

                              
 .52، ص 0990، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مدخل معاصر في نظام المعلومات المحاسبيةكمال الدين مصطفى الدهراوي،  (1)
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أن يكون سريعا ودقيقا واسترجاع المعلومات الكمية والوضعية المخزنة في قواعد بياناته وذلك عند  .2
 الحاجة إليها.

أن يتصف بالمرونة الكافية عندما يتطلب األمر تحديثه وتطويره ليتالءم مع التغيرات الطارئة  .2
 للمنشأة.
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 المحاسبية. المبحث الثالث:اهمية نظام المعلومات
 محتويات نظام المعلومات المحاسبية:المطلب األول: 

 البد ألي نظام محاسبي فعال أن يحتوي على العناصر التالية:
 : المصطلحات األساسية  .0

هناك مصطلحات محاسبية عديدة ومهمة جدا، والتي البد أن يحوزها النظام المحاسبي وأن يعمل وفقا 
 لها نلخصها فيما يلي:

 ارجي كان أم داخلي.خ :الحدث -
 تسجيل الحدث بين طرفين. :العملية -
حيث أن الحسابات الحقيقية مثل األصول وااللتزامات وحقوق الملكية  :الحسابات الحقيقية والمؤقتة -

 تظهر في ميزانية المؤسسة؛ بينما الحسابات المؤقتة مثل: اإليردات والمصاريف تظهر في قائمة الدخل.
دفتر أستاذ عام والذي يحوي الحسابات جميعها، كذلك دفتر أستاذ عام،  حتى يوجد دفتر األستاذ: -

 والذي يحوي حسابات معينة، ولكن بشكل تفصيلي كالمدينين والدائنين األجور والرواتب.
 حيث يتم تسجيل الحدث بها محاسبيا. :دفتر اليومية -
 ستاذ.إلى حساب دفتر األ: وهي عملية ترحيل األحداث المسجلة بعمليات من دفتر اليومية الترحيل -
وهي عبارة عن أرصدة الحسابات المأخوذة من األستاذ المساعد؛ حيث ُيجري  :ميزان المراجعة -

 حسابات معينة، ولكن بشكل تفصيلي كالمدينين والدائنين األجور والرواتب.
دى والمعاير مباالحسابات وفقا ل : وهي القيود التي تعمل بها في نهاية المحاسبة لتسويةالتسويةقيود  -

من المصاريف التي تخصها واالعتراف باإليرادات  بنصيبهامحاسبة المحاسبة من اجل تحميل كل فترة 
 والمكتسبات التي تخص نفس الفترة.

: وهي القوائم التي تمثل مخرجات النظام، وتتكون من الميزانية االفتتاحية أو الختامية القوائم المالية -
 ز المالي للمؤسسة وقائمة الدخل...الخ.للمؤسسة، والتي ُتظهر المرك

وهي قيود يتم بواسطتها إغالق جميع الحسابات المؤقتة في ملخص الدخل، وبقفل  :قيود اإلقفال -
 فترة مالية جديدة. ءلبد استعدادناتج ملخص الدخل في حساب األرباح المعاد استثمارها، وذلك 

المحاسبية مبنية على مفهوم المدين والدائن جميع الحسابات في نظام المعلومات  :المدين والدائن -
بمعنى أن جميع الحسابات التي تنشأ بالنظام المحاسبي يكون لها طرفان فقط، وهما المدين والدائن، ويجي 

 .(1)تطابق الطرفين في كل قيد وفي جميع األحوال

                              
(1) Donald E.Kieso ; Jerry, Weygdant and terry D, Werfield, intermediale Accounting, Tenth edition, 

2001, P71-73. 
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 يمكن إدراج الحسابات في النظام المحاسبي كما يلي:
وبتزايد ذلك الرصيد باالدخاالت المدينة، وبتناقص إدخاالت  نةمدي: تكون دوما حساب األصول .أ

 الدائنين.
الرصيد وبتزايد ذلك الرصيد باإلدخاالت الدائنية وبتناقص نة ئدا: يكون دوما حساب اإللتزامات .ب

 اإلدخاالت المدينة.
ص ق: تكون دوما دائنة الرصيد وبتزايد ذلك الرصيد باإلدخاالت الدائنة وبتناحساب اإليرادات .ت

 باإلدخاالت الميدنة.
: يكون دوما مدينة الرصيد، وبتزايد ذلك الرصيد باإلدخاالت المدينة، وبتناقص حساب المصاريف .ث

 اإلدخاالت الدائنة.
 : المعادلة األساسية  .5

كما ُيعرف بنظام القيد المزدوج بأن الطرف المدين يجب أن يقابله إدخال طرف دائن مساوية بالعكس 
 للمعادلة األساسية: األصول= االلتزامات + حقوق الملكية. يقودم صحيح، وهذا المفهو 

 هيكل القوائم المالية وقوائم حقوق الملكية: .3
يتم اإلبالغ على رأس المال واألرباح المعاد استثمارها في القسم المخصص لحقوق الملكية في ميزانية 

المعاد استثمارها، ويتم اإلبالغ عن  المؤسسة، كما يتم اإلبالغ عن توزيعات األرباح في قائمة األرباح
المصاريف واإليرادات في قائمة الدخل وفي نهاية الفترة المالية، يتم تحويل نتائج مقابلة كل من اإليرادات 
والمصاريف إلى األرباح العائد استثمارها، ومن ثم فإن أي اختالف في البنود المذكورة أعله سيؤثر كل 

 الشكل التالي:حقوق الملكية، ويمكن شرحها ب
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 (: عناصر الميزانية:13الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: زياد هشام، نظام المعلومات المحاسبية، وحدة الحدباء للطباعة والنشر، جامعة الموصل، المصدر
 .23، ص 5113العراق، 
 

 :متطلبات نظام المعلومات المحاسبيةالمطلب الثاني: 
مؤسسة اقتصادية في انتاج وتقديم وتوصيل المعلومات لكل الجهات التي يهتم نظام المعلومات في أنه 

يمكن استخدامها، وتستفيد منها، سواء كانت هذه الجهات من داخل المؤسسة االقتصادية مباشرة أو غير 
 مباشرة.

وما يمكن مالحظته في هذا الصدد أن نظم المعلومات في بدايتها كانت ترتكز بالدرجة األساس على 
ات الخارجية نتيجة العتبارات قانونبة على األكثر، ولكن في الوقت الحاضر فإن التركيز قد إزداد نحو الجه

شعب تتقديم المعلومات لخدمة الجهات الداخلية؛ فضال عن الجهات الخارجية نظرا لتعدد هذه الجهات، و 
داخل  ارات التي يمكن أن تتحدالعالقات والتقارير الدورية وغير الدورية واستخداماتها في العديد من القر 

المؤسسة االقتصادية لكي يمكن تطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية البد من تواجد بعض 
 المتطلبات األساسية، والتي يمكن أن يشتمل أساسا على ما يلي:

 الحاجة إلى نظام معلومات للمحاسبة اإلدارية:/1
المحاسبة اإلدارية كان استجابة لحاجة اإلدارة العلمية الحديثة إلى  يشير بعض الكتاب إلى أن ظهور

نوع معين من المعلومات  المحاسبية الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وكذلك المساهمة 
س ابدور أكبر في حل المشكالت اإلدارية التي يمكن أن تواجهها إدارة المؤسسة االقتصادية، وعلى هذا األس

 األرباح معاد استثمارها

 حقوق الملكية

 رأس المال

 األرباحتوزيع  ()دج/ خسارة صافي الدخل
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المحاسبة اإلدارية بأنها إمتزاج عملي بيم المحاسبة واإلدارة والعامل المشترك بينهما يتمثل توصف أخذت 
 في إتخاذ القرارات.

ومن هنا يمكن النظر إلى المحاسبة اإلدارية بوصفها نظاما للمعلومات تهتم بدراسة البيانات والمعلومات 
والمعلومات اإلدارية الالزمة للمحاسبة، والعمل على دمج االثنين  المحاسبية الالزمة لإلدارة، وكذلك البيانات

معا في إطار عام ترتكز أركانه على احتياجات متخذ القرار من خالل االعتماد على عالقات التنسيق 
والترابط والتكامل بين البيانات والمعلومات المحاسبية واإلدارية التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هدف متخذ 

االقتصادية، وذلك من خالل اعتماد المحاسبة اإلدارية في ذلك على  ر في ضوء الهدف العام للمؤسسةالقرا
تنسق معها و تتعاون مفهوم متطور وهو أن المحاسبة ليست وسيلة لخدمة إدارة المؤسسة االقتصادية؛ بل 
ة تعتبران حاسبة واإلدار بين أساليب كال منها بهدف تحقيق أهداف المؤسسة االقتصادية؛ حيث أن كال من الم

وسيلتنا تنفيذيتان لتحقيق أهداف المؤسسة االقتصادية ككل، ومن ثم يلزم التنسيق والتوفيق بين األساليب 
 العلمية لكل منهما لتحقيق ذلك.

وهكذا فإن وجود نظام معلومات للمحاسبة اإلدارية سوف يسهم بدرجة أساسية وكبيرة في تحقيق أهداف 
ة حاسبة اإلداريمللمعلومات المحاسبية واإلدارية، وذلك من خالل االعتماد على مقومات الالنظام المتكامل 

التي تشمل كال من النظام المحاسبي المالي، النظام المحاسبي لتكاليف نظام الرقابة الداخلية، ويستخدم 
حصائية وسلوكية، تهتم باألحداث المالية وغي واآلنية ة ر الماليأساليب تحليل خاصة اقتصادية، إدارية وا 

والمستقبلية، ومتابعتها وتقييمها بما يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسة االقتصادية من خالل ترشيد اإلدارة 
 نحو إتخاذ القرارات الالزمة.

 الحاجة لقاعدة بيانات مركزية:/2
قلل ة بطريقة تملف أو مجموعة من الملفات المترابطة منطقيا، منظم»ُتعّرف قاعدة البيانات على أنها 

أو تمنع تكرار بياناتها وتجعلها متاحة لتطبيقات النظام المختلفة، وتسمح للعديد من المستفيدين بالتعامل 
 .(1)«معها بكفاءة ويسر

مركزية نتيجة حاجة الموسسات  " إلى أهمية وجود قاعدة بيانات واسعة موحدةMoscoveويشير "
ها وفقا للنظرة المعاصرة، وبذلك فإن هذه الحاجة سوف تزداد من افة وظائفك االقتصادية الى دمج وتكامل  

خالل النظرة المتطورة لضرورة تكامل نظم المعلومات والتي يمثل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية 
 .(2)واإلدارية أحد أهم مجاالتها

                              
، مكتبة عين شمس، القاهرة، مصر، إتخاذ القرارات-الرقابة-المحاسبة اإلدارية نظام للمعلومات في مجال التخطيطيحي محمد أبو طالب، ( 1)

 57، ص 0936
(2) Moscove.SA.SIMKING,m.g.BAGRANOFFNA, (2001), corp concepts afaccountion information 

system 7thed, John willey et soms/p67 
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بية امل للمعلومات المحاسوعليه؛ فإن الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات مركزية يعتمد عليها النظام المتك
 :(1)واإلدارية سوف يساهم في

تحديد ماهية البيانات التي يمكن التعامل معها في التجميع والتخزين واالسترجاع على وفق ما يمكن  .0
 أن يحتاجه المستفيد من متخذي القرار بالدرجة األساس.

ل حاالت يؤدي إلى منع أو تقلي إمكانية مراقبة كافة الملفات التشغيلية الخاصة بكل نظام فرعي، مما .5
التكرار في البيانات والتي يمكن أن يشترك فيها أكثر من نظام فرعي؛ فضال عن إمكانية تحقيق األمن 

 والسرية في التعامل مع تلك البيانات من ِقبل كل المستخدمين فيها.
م هذه البيانات يكون حجتسهيل التعامل مع البيانات التي تنشأ في كل النظم الفرعية، وال سيما عندما  .3

 كبيرا وتنوعها متعددا.
الرغبة في الحصول على احتياجات المستفيدين من البيانات المختلفة، مما يساهم في تقليل الوقت  .2

 والجهد المبذولين.
 ويمكن تحديد قاعدة البيانات المركزية للنظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية على الشكل اآلتي:

 ام التقنيات الحديثة في عمل النظام:استخد/3
دخالت، لمامات المعاصرة؛ حيث أنها تساعد في تجميع و تشكل الوسائل التقنية ركيزة أساسية لنظم المعل

وتدفع عناصر البيانات وتربطها معها وتشكلها في نماذج محددة، كما تجزئها وتُنتج وُتخرج المخرجات معا 
ي وتوصيلها إلى المستخدمين، وتساعد فا، وتنتج وتبث المخرجات وتشكلها في نماذج محددة كما تجزئه

الرقابة على النظام وصيانته، كما تسهم في تسير وتشغيل كل الركائز األخرى بسرعة ودقة وكفاءة عالية، 
 وهي تشتمل على ثالثة إتجاهات رئيسة تتمثل في كل من:

جون، المحللون ، المبرمالحواسيبونها مثل: مشغلوا : األفراد الذين يفهمون الوسائل التقنية ويشغلالفنيون .أ
 والمصممون، مهندسو الصيانة واإلتصاالت، مديرو النظم...وغيرها.

: تمثل حزم البرامج المطورة أو الجاهزة التي تجعل أجهزة الكمبيوتر تعمل وتأمرها بأداء وظائفها البرمجيات .ب
نتاج مخرجاتها.  وا 

 لوسائل التي تقدم المساعدة لركائز أو مكونات النظام المختلفة.: تشمل على تنوع كثير من ااألجهزة .ت
وبما أن وجود النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية غالبا ما يكون في المؤسسة االقتصادية 
 كبيرة الحجم من حيث تعدد نشاطاتها أو زيادة حجم البيانات التي يتم التعامل معها نتيجة االحداث االقتصادية
المتعددة، وبما يعني أن هناك أعدادا كبيرة من البيانات التي يتم التعامل معها والخاصة بالنظم الفرعية 
المتعددة التي يمكن أن تتواجد في المؤسسات االقتصادية المعنية؛ مما يتطلب األمر استخدام التقنيات 

                              
(، جامعة 5110، الطبعة الثالثة، كلية التجارة، )المحاسبة اإلدارية: مدخل معاصر في التخطيط والرقابة وتقويم األداءمكرم سميح باسيلي: ( 1)

 .09-03المنصورة، ص 
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نتاج المعلومات من خالل ما ُيطلق ع ساهمت  ات؛ حيثومليه تقنيات المعلالحديثة في معالجة البيانات، وا 
تقنية المعلومات في زيادة قدرة النظم المحاسبية على التكيف والتأقلم السريع مع بيئة العمل في المؤسسة 
االقتصادية وذلك من خالل توفير وسائل اقتصادية فعالة لخزن واسترجاع ومعالجة البيانات وتقديمها إلى 

أتاح مات المحاسبية، و و وقد انعكس ذلك بوضوح على كفاءة نظم المعلمتخذي القرار في الوقت المناسب، 
لها مرونى كبيرة في التعامل مع التغيرات السريعة واالستجابة لها؛ إضافة إلى أن استخدام الحاسوب باعتباره 

امل كأحد وسائل المعلومات يمكن أن يساهم في معالجة البيانات التي يتم التعامل معها من ِقبل النظام المت
 للمعلومات المحاسبية واإلدارية وخاصة فيما يتعلق بالمجاالت اآلتية:

 نظام معالجة البيانات: 3/1
وهي النظم التي تقوم على استخدام الحاسوب في معالجة البيانات عن عمليات المؤسسة مثل: عمليات 

ن أنها تمثل المجال العلمي اإلنتاج، التمويل واإليرادات من أجل تحرير اإلنسان من األعمال الروتينية م
الذي يحاول التوصل إلى أحسن الطرق واألساليب المتاحة لمعالجة البيانات بطريقة منظمة ومنطقية ويتصل 

 بجمع وترميز وتنظيم وفرز ومقارنة البيانات.
 م دعم القرار:انظ 3/2

برامج تعمل على م دعم القرار باإلضافة إلى البيانات والمعلومات على إجراءات و احيث يحتوي نظ
معالجة البيانات ومعلومات في نماذج إتخاذ القرار مثل نماذج، صفوف االنتظار، المسار الحرج، البرمجة 

 .(1)الخطية...الخ، من أجل تقديم المعلومات بالشكل الذي يمّكن من استخدامها مباشرة في عملية صنع القرار
 الخبيرة: نظام 3/3

الذكاء الصناعي، ويعد هذا النظام بمثابة نظام له قدرة عالية على إنتاج ُتعد من النظم المهمة في مجال 
األفكار المبدعة والحلول العملية للمشكالت الصعبة والمعقدة؛ فضال على أنه نظام ُيستخَدم لتوثيق المعرفة 

 .(2) والخبرة اإلنسانية ودعم عمليات صنع القرارات شبه المهيكلة وغير المهيكلة
ضل التقنيات الحديثة أمكن إحداث تغييرات جذرية لزيادة كفاءة برمجيات الحاسوب وهكذا فإنه بف

وفعاليتها، وذلك من خالل جعل الحاسوب يتسم بصفة الذكاء ومحاولة محاكاة سلوك الخبير البشري عندما 
حد أهم أيواجه بموقف يحتاج إلى إتخاذ قرار ما، وهو ما يسمى بالذكاء الصناعي والتي تعد النظم الخبيرة 

تطبيقاته، إن انتشار التقنيات الحديثة للمعلومات واإلتصاالت بسكل واسع في المؤسسة االقتصادية واإلدارية 
في أي إدخال للبرمجيات الحديثة في تطوير نظام المعلومات وسيؤدي إلى  واالجتماعية سيؤثر بشكل متزايد

 .(3)تباطؤ عملية االستفادة من هذا النظام

                              
 .56، ص 0993، دار الشروق، القاهرة، التطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنية على الكمبيوترادي: محمد محمد اله( 1)
 .50، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ص نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية(، 0993عبد الرزاق محمد القاسم، )( 2)
 .53-57ية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، عمان، المؤتمر العالمي السنوي الخامس، كل( 3)
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 مجموعة األفراد المؤهلين:الحاجة إلى /4
إن نجاح عمل النظام المتكامل للمعلومات اإلدارية بشكل عام والنظام المحاسبي بشكل خاص وتحقيق 
فاعليته سوف يعتمد بدرجة أساسية أيضا على ضرورة أن يكون األفراد القائمين على العمل فيه على درجة 

مكانية تحقيق أهدافه؛ األمر الذي يستلزم من المعرفة العلمية والعملية تناسبا مع متطلبات عم ل النظام وا 
 :(1)ضرورة تطوير مهارات األفراد العاملين بصورة مستمرة في المجاالت اآلتية

 تطور المهارات المحاسبية للعاملين:  2/0
حيث يتطلب من األفراد المتخصصين في مجال المحاسبة ضرورة تطوير مهاراتهم المحاسبية التي 

افة فروع المعرفة المحاسبية، والعمل على دراسة كافة المستجدات في كل منها، إضافة إلى تشتمل على ك
ضرورة توافر الكفاءة الالزمة لدراسة وفهم العالقات المتشابكة مع فروع العلوم االخرى التي لها عالقة 

ة التي يمكن أن المختلفبالتأثير في بيئة األعمال الحديثة، بما يمكنهم من إجراء عمليات التحليل للبيانات 
يقوموا بتشغيلها إلى المستخدمين المتوقعين سواء من داخل المؤسسات االقتصادية أو خارجها، إضافة إلى 
ضرورة تطوير قدراتهم في إمكانية عرض محتويات التقارير والقوائم المالية بالسرعة الممكنة وفق الشكل 

 خدمين.الذي يمكن أن يؤثر في زيادة الفائدة لدى المست
 تطور المهارات اإلدارية للعاملين في النظام: 4/2

نظرا للحاجة من قبل إدارة المؤسسة االقتصادية إلى ما يمكن أن يقدمه النظام المتكامل للمعلومات 
المحاسبية واإلدارية من بيانات ومعلومات تساعدها في إتخاذ القرارات املختلفة والمتعددة بالسرعة والدقة 

وء التغيرات والتطورات العديدة التي تحدث بصورة مستمرة في بيئة األعمال الحديثة؛ فإن الالزمة في ض
االمر يتطلب من األفراد العاملين فيها ضرورة تطوير المهارات اإلدارية من خالل اإلطالع على كافة 

ملية تفهم ع المستجدات التي تحدث في مجال غدارة األعمال ونظم المعلومات اإلدارية؛ إضافة إلى ضرورة
إتخاذ القرارات المختلفة التي يمكن أن تتخذ في المؤسسة االقتصادية والتواصل المستمر مع متخذي القرارات 
خاصة داخل المؤسسة االقتصادية نظرا لتعددها وتنوعها في سبيل تسهيل إمكانية مقابلة اإلحتياجات المختلفة 

 رعة الممكنة وفي الوقت المناسب.من خالل تزويد البيانات والمعلومات الالزمة بالس
 تطوير المهارات الحاسوبية للعاملين في النظام: 4/3

مما ال شك فيه أن استخدام الحواسيب أخذ يمتد إلى العديد من مجاالت الحياة، ومنها مجال نظم 
ون كفي المؤسسات االقتصادية؛ األمر الذي يجعل البعض يعتقد أن وجود أي نظام للمعلومات ي تماو المعل

 مرتبطا باستخدام الحاسوب فيه.

                              
 .66، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبيةعبد الرزاق محمد القاسم، ( 1)
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كما أن استخدام اإلعالم اآللي في عمل نظم المعولمالت في المؤسسات االقتصادية يمكن أن يكون 
ت الناتجة ماو ضروريا كل ما كان حجم البيانات التي يتم التعامل معها كبيرا، وأن معالجتها وتقديم المعل

 عنها يكون مطلوبا ضمن وقت محدد.
المتكامل للمحاسبية واإلدارية غالبا ما يتعادل مع عدد كبير من البيانات الخاصة بكافة النظم وبما أن 

الفرعية التي يظمها يصبح من الضروري أن يكون االفراد القائمين على العمل فيه على المعرفة المناسبة 
 رتبطة بها.يثة المبالحواسيب من حيث كيفية تشغيلها وبرمجتها وكذلك كيفية استخدام التقنيات الحد

ومن خالل ما تقدم يتضح أن تمصم وتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية سوف  
يكون بالدرجة األساس يضمن مسؤولية الكادر المحاسبي نظرا لتشعب عالقات نظام المعلومات المحاسبية 

 سسة االقتصادية الفرعية األخرى؛ فضالمع كافة األنظمة الفرعية األخرى التي يمكن أن تتواجد في المؤ 
عن حجم البيانات المالية وغير المالية التي يقع على عاتقه التعامل معها من حيث تسجيلها وتخزينها 

نتاج المعل  مات وتوصيلها إلى اجلهات ذات العالقة.و وتشغيلها وا 
ة األجزاء البشرية والماديإذ عمل نظام المعلومات في مؤسسة اقتصادية يعتمد على مجموعة مترابطة من 

اآللية وغير اآللية، مع مالحظة أن نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز على العنصر البشري في 
الحصول على البيانات وتشغيلها واستخدامها، ثم ازدادت الحاجة إلى استخدام بعض الوسائل اآللية التي 

لبيانات، وأخيرا إزدادت الحاجة إلى استخدام الوسائل يمكن أن تساعد في إجراء العمليات التشغيلية على ا
االلكترونية ال سيما الحاسب اآللي نظرا للمميزات العديدة التي تتوافر فيها ما يمكن أن يساهم في زيادة 

 وفعالية نظام المعلومات وعندما يتم استخدامها في عملها.
اقتصادية اعتمادا على مجموعة من  وتأتي اهمية الحاجة إلى وجود نظام المعلومات في أية وحدة

 :(1)االسباب واالعتبارات أهمها
 النمو في حجم المؤسسة االقتصادية: -

إن ازدياد حجم غالبية المؤسسات االقتصادية من حيث ازدياد وتنوع العمليات التي تحدث فيها قد أدى 
ا، ائن الذين يتعاملون معهإلى حدوث نمو واضح في كل من " عدد العاملين الذين يعملون فيها، عدد الزب

زيادة رؤوس االموال المستثمرة فيها، تعدد الجهات ذات المصلحة المشتركة فيها، يؤدي إلى ضرورة انتاج 
 ت وتقريرها بصورة مستمرة ودائمة.المعلوما

 ازدياد قنوات اإلتصال في المؤسسة االقتصادية: -
 ؤسسات في الوقت الحاضر أدت إلى ضرورةإن تعدد وتعقد العمليات التي أصبحت تمارسها غالبية الم

تقسيم العمل فيها ضمن اختصارات معينة يتعلق كل منها بمستوى إداري محدد؛ األمر الذي إدى إلى ضرورة 

                              
 .21-29(، ص 0993مرجع سبق ذكره، ) ،التطورات الحديثة بنظم المعلومات المبنية على الكمبيوترمحمد الهادي، ( 1)
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وجود وازدياد قنوات اإلتصال بين بعضها البعض ألغراض التنسيق بين مختلف األعمال الضرورية، وبما 
سية وأفقية وتبادلها مع بعضها البعض من خالل جود نظام مات بصورة رأو يعني ضرورة توفير المعل

المعلومات؛ حيث أصبح نظام المعلومات يمثل أسلوبا عصريا ضمن األساليب اإلدارية الحديثة التي تساعد 
في ترشيد العملية اإلدارية لمجابهة التحديات في عالم متسم بالتغير المستمر، تسيره وتؤثر فيه المعلومة 

ويحكمه مدخل النظم أو الغدارة بالنظم التي ترتكز على النظرة الشمولية للنظام كأساس  كمورد أساسي،
لتحقيق األهداف الكلية، ومن هنا قد أضحى لمفهوم نظام المعلومات دورا جوهريا وحيويا في الفكر اإلداري 

 وتحديد سماته وتطوراته المختلفة.والمعلوماتي المعاصر، يجب اإللمام به 
 المؤسسة االقتصادية: تعدد أهداف -

لم يعد هدف المؤسسة االقتصادية محصورا في الوقت الحاضر لتحقيق أكبر قجر من الربح؛ بل تعدد 
أهدافها وأصبحت تشمل: خفض التكاليف، ومنع اإلسراف، تحسين اإلنتاجيات، إرضاء المستهلك، نمو 

 تصادي بصورة عامة؛ االمر الذي أدىوتوزيع المنتوجات، تحسين الجودة، المساهمة في تحقيق الرخاء االق
إلى ازدياد الحاجة للمعلومات لكي يمكن وضع الخطط واتخاذ الخطوات الالزمة نحو تحقيق تلك األهداف، 

 مات المسؤول عن ذلك.و وذلك من خالل وجود نظام المعل
 التأثر بالبيئة الخارجية: -

ذه في نطاقها وتؤثر بها، وقد ازدادت همن الواضح أن المؤسسة االقتصادية تتأثر بالبيئة التي تعمل 
العالقة في الوقت التقنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية في الدولة، وما يحدث بينها من تغيرات تؤثر 
في القرارات السياسية التي تتبعها المؤسسة االقتصادية، وعلى غدارة الوحدة أن تكون على دراية كافية بهذه 

من تغيرات حتى يمكن أن تتخذ الخطوات الضرورية لمالءمة عملياتها ونظامها   الظروف وما يحدث فيها
لكي تتماشى مع هذه التغيرات وتلك الظروف، وال شك أن يتطلب قدرا كبيرا من المعلومات التي يجب أن 

 تتوافر عليها.
 التطورات التقنية: -

ائجها نها ومعالجتها وتوصيلها نتإن التطورات العديدة التي حدثت في مجال الحصول على البيانات وخز 
إلى المستفيدين قد تتطلب من المؤسسات االقتصادية ضرورة أن يكون فيها نظام للمعلومات مسؤول عن 

 عن مات فيها؛ فضالو ذلك، وله القدرة على التعامل مع المؤسسات االقتصادية األخرى من خالل نظم المعل
مميزات االجهزة المتطورة في التعامل مع البيانات، تلك إمكانية تحقيق االستفادة األفضل من خصائص و 

 ساهمة أكثر في تسهيل تحقيق أهداف المؤسسة االقتصادية.مالكميات الكبيرة والمتنوعة بما يؤدي إلى ال
ومن خالل ما تقدم يتضح أن وجود المعلومات في أي مؤسسة قد أصبح ضرورة حتمية تمليها البيئة 

املشكالت التي تواجهها إن لم يوضح تلك المعلومات في النظام، يمكن من  احلديثة للمؤسسة لحل جميع
خالله الحصول على أية معلومات الزمة وضرورية في الوقت المناسب، وبالقدر املناسب؛ حيث أن وجود 
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نظام للمعولمات سوف يحدد جودة المعلومات والجيد منها من السيء، ومنها لكي تستفيد المؤسسة من 
مراكز  13أو المستفيد كما يرى بعض الباحثين أن أية مؤسسة اقتصادية يمكن أن تتواجد في مات و المعل

 :(1)أساسية وهي
 / النظام الفرعي لإلدارة:1

تخاذ القرارات الالزمة لتشغيل النظام موهو يتضمن كل األفراد واألنشطة ال تعلقة بالتخطيط والرقابة وا 
 الشامل.
 كز التنفيذ(:/ النظام الفرعي للعمليات )مرا2

وهو يتضمن جميع األفراد واألنشطة والتدفقات المادية التي تتعلق بصورة مباشرة بأداء الوظيفة الرئيسية 
 للمؤسسة االقتصادية حسب النشاط الذي تمارسه مثل اإلنتاج وتقديم خدمات الصرف في البنوك وغيرها.

 / النظام الفرعي للمعلومات )مراكز المعلومات(:3
مجموعة األفراد واآلالت واألفكار واألنشطة التي تتعلق بجمع وتشغيل البيانات بطريقة تلبي  وهو يتضمن

مات الرسمية للمؤسسة االقتصادية لجميع اجلهات الداخلية والخارجية، ومن هنا تظهر و االحتياجات من المعل
بالتالي عن مراكز التنفيذ، و أهمية الذي يصمم نظام المعلومات ويمثل مراكز القرارات ونظام العمليات وتعبر 

تبين النظام الكلي للمؤسسة االقتصادية والنظم االخرى المؤثرة في محيطه ضمن البيئة التي يعمل في 
 .(2)نطاقها

 
 :(3)المطلب الثالث: أسباب دراسة نظام المعلومات المحاسبية

قيق ا، وذلك من خالل تحيساهم نظام المعلومات المحاسبية بدور استثنائي في حياة المنظمات ونجاحه 
 مات المحاسبية بما يلي:و أهدافها وغاياتها، ومن هنا فإنه يمكن إجمال أسباب دراسة نظم المعل

 / المحاسبة بحكم وظيفته التي تعتبر من أهم المكونات الرئيسية لنظام المحاسبة:1
ا لنظم المعلومات حاسبية سواء كان محاسبيا أو مصممموذلك من خالل تعامله مع نظم المعلومات ال

 حاسبية المستخدم داخل النظام المحاسبي.ملألنظمة الl مليماالمحاسبية أو مدققا داخليا أو خارجيا أو 
 
 

                              
 .27(، ص 0933، دار الثقافة العربية، القاهرة، ج.م.ع، )نظم المعلومات المحاسبيةأحمد فؤاد عبد الخالق، ( 1)
، عة الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جاممدخل في نظم المعلومات االدارية واالقتصادية، 0930حليس سعيد عبد الفتاح واآلخرون، ( 2)

 .22العراق، ص 
، 5117، نظم المعلومات المحاسبية، مكتبة المجتمع العربي، الطبعة األولىياسر صادق، طارق سعيد ابو عقاب، عبد اهلل أحمد الشوابكة، ( 3)

 .02-03ص 
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 حاسبية من النظمة المعقدة:م/ نظم المعلومات ال2
والتي يصعب التعامل معها من خالل النظمة اليدوية مما استلزم تواجد المعالجة اآللية للبيانات من 

الحاسوب، مما سهل عملية الحصول على المعلومات والتي تساعد في إتخاذ القرارات المهمة بالنسبة خالل 
 للمنشأة.
 / تحقيق الميزة التنافسية:3

فإنه بالرغم من أن نظم المحاسبة من األنظمة مرتفعة التكلفة؛ إال أنه من المتطلبات الرئيسية التي يستلزم 
 نافسية على مثيالتها من المنظمات المشابهة.التتحقيق الميزة وجودها في المنشاة وذلك من خالل 

 مات المحاسبية:و / الالمركزية والحاجة الستخدام نظم المعل4
في ظل توسع المشروعات وتباعدها جغرافيا برزت الحاجة لتطبيق الالمركزية؛ مما أدى إلى صعوبة في 

برزت الحاجة إلى وجود نظام معلومات محاسبي  تبادل المعلومات بين أجزاء المنشأة المتباعدة، ومن هنا
 حديث لتحسين عملية اإلتصال وتبادل المعلومات.

 / سرعة التغيير في األنظمة المعلوماتية الحديثة:5
يتميز نظم المعلومات الحديثة بسرعة التعبير في مبادئها ونظرياتها والتكنولوجيا المستخدمة فيها لذا يجب 

المعلومات أن يكون ملما بمعظم هذه التغيرات لمساعديه في رفع كفاءة اداء  على المحاسب المهتم بنظم
 عمله في المنشأة.

 /التغير النوعي في عمل المنظمات:6
تعتمد الكثير من المنشآت حاليا في وجودها على المعلومات المتداولة خاللها بدال من اعتمادها على 

ة مات من أهم العمليات األساسية المستخدمو مصادر المعلالعمليات التي تقوم بها فقط؛ حيث تعتبر إدارة 
إلدارة أعمال المنشأة، ويتوقف نجاح المحاسب في ظل هذه الظروف على مدى قدرته على فهم واستيعاب 

 مات ونظم المعلومات.و اآلثار الناتجة من تقنية المعل
 

 :(1)المطلب الرابع: العوامل التي تؤثر على نظم المعلومات المحاسبية
عاصرة إلى خلق صعوبة أمام المحاسب في تأديته لوظيفة المأدى التطو والتقدم في أنظمة الشركات 

ختلفة بالمعلومات المالئمة، ومن أجل مواجهة هذا التحدي أصبح من الضروري على المتزويد الجهات 
المعرفة  ومن مجاالتحاسبة، مالمحاسب أن يّلم بمجاالت المعرفة األخرى بجانب الموضوعات التقليدية في ال

 التي يجب أن يكون المحاسب ملما بها التحليل السلوكي واألساليب الكمية والكمبيوتر.

                              
 .22، 23، ص 0990، 3مريخ للنشر، ط، "ترجمة كمال الدين سعيد داني، دار النظم المعلومات المحاسبية التخاذ القراراتستيفن أموسكوف، ( 1)
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 / التحليل السلوكي: 1
يجب أن ياخذ المحاسب بعين االعتبار العوامل السلوكية )النفسية( التي يواجهها األفراد أثناء ادائهم 

 داد الموازنات أو في دراسة النظم.حاسبة التكاليف أو في إعم عملهم سواء كان في
 / األساليب الكمية:2

مية عددا من الطرق التحليلية التي تستخدمها اإلدارة في إتخاذ القرارات ومنها الكتتضمن األساليب 
حاسب باستخدام األساليب الكمية المالتحليل اإلحصائي والبرمجة الخطية والمحاكاة وما إلى ذلك، ويقوم 

مات التي يزود بها اإلدارة، وقد ُيستخدم بطريقة االحتماالت االحصائية لعمل و كفاءة المعلللمساهمة في رفع 
 التقديرات الالزمة لذلك.

 / الكمبيوتر:3
لى تطور وظيفة النظم ووضع الموازنات  لقد ساهم استخدام الكمبيوتر في حفظ السجالت المحاسبية وا 

 سة.المتنوعة ألوجه النشاط االقتصادي المختلفة في المؤس وعمل التوصيات المتعددة التي تؤثر على القرارات
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 خالصة

من خالل دراستنا للفصل االول لنظام المعلومات المحاسبية يتبين لنا انه من احد االنظمة المعلومات 
عد معالجة باالدارية ويقوم نظام المعلومات المحاسبى بتخزين المعلومات المعلومات المحاسبية ويكون دالك 

البيانات المحاسبية التى يتم الحصول عليها من البيئة الداخلية والخارجية وتقوم مخرجات النظام المعلومات 
المحاسبية بالعمل على خدمة اهداف المشروع كما يلعب نظام المعلومات المحاسبية دور فعاال داخل 

 تجاهله . المؤسسة باعتباره العنصر الحيوى داخل المؤسسة ولدا ال يمكن
ويتم فى النظام مجموعة من العمليات من اجل تسجيل البيانات المحاسبية وتبويبها والعمل عليها من اجل 

 اصدارها كمخرجات فى القوائم المالية.



 

 

 
 

 
 :الثانيالفصل 

نظام المعلومات المحاسبية 
 باتخاذ القرار وعالقته
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 تمهيد:
همية كبيرة، وذلك الرتباطه بكل من حياة األفراد والمنظمات اإلدارية يعتبر موضوع اتخاذ القرارات ذو أ

 وحتى حياة الدول.

وتبرز أهمية القرارات على مستوى حياة األفراد من خالل تعدد المواقف والمشاكل التي تجعل اإلنسان 
كام واألح مهما اختلف وضعه االجتماعي واالقتصادي والتعليمي، ويتخذ القرارات باالعتماد على الحدس

الشخصية بعيدا عن بدائل بشكل فطري، ثم اختيار البديل الذي يناسبه، أما على مستوى المنظمات اإلدارية 
فتعتبر القرارات جوهر عمل القيادة ونقطة انطالق جميع النشاطات والوسيلة الوحيدة لحل المشاكل التي نواجهها، 

هذه المنظمات وزاد اتصالها مع الخارج، لذا يلقى موضوع وتزداد هذه القرارات أهمية وخطورة، كلما زاد حجم 
اتخاذ القرارات اهتماما متزايدا من الهيئات المتخصصة التي تعمل على تطوير أساليب اتخاذ القرارات من بينها 

 المعهد األمريكي لعلوم اتخاذ القرارات وعلوم السياسات.

اتخاذ القرار، وبعد ذلك تحسين عملية اتخاذ حيث سنتطرق في هذا الفصل إلى اإلطار النظري لعملية 
 القرار، وفي األخير عالقة نظام المعلومات باتخاذ القرار.
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 المبحث األول: ماهية عملية اتخاذ القرار
 اتخاذ القرارتعريف عملية المطلب االول:  

 لقدت تعددت التعاريف حول مفهوم القرار، نذكر منها مايلي:
 (1)«االختيار بين بدائل بقصد تحقيق هدف أو مجموعة اهداف معينة»ر ُيقصد بالقرا.  

  (2)«سلسلة من الخطوات التي يجب إتباعها بما يسهل اتخاذ قرار معين»عملية اتخاذ القرار هي. 

  الوسيلة التي تستخدمها اإلدارة لتمكنها من القيام بوظائفها ومباشرة النشاطات »ويعّرف أيضا بأنه
 .(3)«إليهاالموكلة 

القرار اإلداري سلوك أو تصرف واع منطقي، ذو طابع اجتماعي، ويمثل الحل  »كما تعّرف أيضا بأن 
أو التصرف والبديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة بين عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلة، 

 .(4)«حة لمتخذ القراروُيعد هذا البديل األكثر كفاية وفاعلية بين تلك البدائل المتا

 .(5)«البدائل المتاحة الختيار األنسب بعد التأمل حسب متطلبات الوقت المتاح»وُعّرف أيضا بأنه 

ختيار القرار هو النقطة التي عندها يتم ا»من خالل التعاريف السابقة فإن عملية اتخاذ القرار ُتعّرف بـ 
اسقة، لذلك يمكن النظر إليه على أنه نقطة التحرك لحظة بديل بين مجموعة من االختبارات غالبا ما تكون متن

 .«االلتزام بمجموع خطوات عمل معينة واستبعاد البدائل األخرى

 اذ القرارمراحل اتخالمطلب الثاني: 
جراءات، وذلك بهدف  تمر عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل، وكل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات وا 

ختلف عدد هذه الخطوات وطريقة ترتيبها باختالف المفكرين وهناك تصنيفات الوصول إلى قرارات سليمة، وي
مختلفة لمراحل وخطوات اتخاذ القرار اإلداري، وكل تصنيف يمثل وجهة نظر معينة يمكن تبني وجهة النظر 

 :(6)التالية

                              
 22ص .0997، الدار الجامعية  للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، دراسات في األساليب الكمية واتخاذ القراراتمنصور البديوي، ( 1)
 .72، عمان، األردن، ص 0، ط"اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيقنواف كنعان، ( 2)
، 5111، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، المحاسبة اإلدارية ونماذج بحوث العمليات في اتخاذ القراراتيل إبراهيم جمعة وآخرون، اسماع( 3)

 .33ص 
 .53، ص 5116، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلداريةكاسر نصر منصور، ( 4)
 .39، ص 0997"، دار الجماهيرية، بنغازي، "اإلدارة ومبادئ وظائف تطبيقاتير عالق، بش( 5)
 .30، ص 5116، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلداريةكاسر نصر منصور،  (6)
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 :المرحلة التحضيرية :2/1

 ي التالية:وتتألف هذه المرحلة من مجموعة من العمليات المرتبة زمنيا وه 

: تنشأ المشكلة نتيجة وجود اختالف بين الحالة القائمة عن الحالة المرغوب الوصول إدراك المشكل .0
إليها؛ أي وجود تقارب بين األهداف أو النتائج المرجوة وبين مستوى اإلنجاز أو األداء الفعلي، وأن 

حالة ا لتفسير الحالة القائمة أو الالحل هو أن يقوم الرجل اإلداري بإتباع أسلوبين يهدف من خاللهما إم
 المرغوب فيها.

: إن حل المشكالت يتطلب أن يقوم المدير بإتباع أسلوبين يهدف من خاللها إما لتفسير تحديد األهداف .5
الحالة القائمة أو تفسير الحالة المرغوب في تحقيقها؛ أي يجب علينا تحديد األهداف التي سوف يتخذ 

 القرار المناسب لتحقيقها.

: واكتشاف طبيعتها وارتباطها مع جوانب إدارية أخرى غالبا ما تكون المشكالت اإلدارية فهم المشكل .3
 في شكل ما يلي:

 :تتناول مسائل يومية تُذكر باستمرار مثل دوام العاملين.مشاكل روتينية 

 .مشاكل حيوية: ويكون نطاق آثارها أوسع  من المشكالت الروتينية 

 دث بشكل طارئ بسبب التغير في ظروف البيئة المحيطة بالمنظمة أو عوامل مشاكل طارئة: وتح
 أخرى كتعطل اآلالت وتأخر وطول المواد.

 : تتألف هذه المرحلة من خطوتين هما:المراحل التطورية: 2/2

: وهي الحلول أو األساليب المتاحة أمام الرجل اإلداري لحل مشكلة قائمة وتحقيق األهداف تحديد البدائل .0
لمطلوبة، وعلى الرجل اإلداري القيام بدراسة كافية لتحديد البدائل معتمدا على خبرته السابقة في هذا ا

 المجال وعلى نتائج تجارب اآلخرين.
 : وهذا يتطلب دراسة وافية لكل بديل، وتتضمن تحديد النتائج المترتبة على كل بين وتكلفةتحقيق البدائل .5

 ي بمقارنة تلك البدائل مع بعضها البعض.كل بديل، وبذلك يقوم الرجل اإلدار 
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 وتتألف مما يلي:: المرحلة النهائية : 2/3

 : االختيار .0

يقع االختيار على البديل المناسب من وجهة نظر الرجل اإلداري، وذلك بعد القيام بالخطوات السابقة 
 واالسترشاد بما يلي:

 ك.الموازنة بين الفوائد المتوقعة والمخاطر المترتبة على ذل -

 اختيار البدائل األكثر كفاية من ناحية استغالل الموارد والسرعة المطلوبة والوقت المناسب. -

مكانية تنفيذه استنادا للموارد المتاحة خاص البشرية التي تعمل على تنفيذه. -  واقعية البديل وا 

 اختيار البديل الذي ينتج عنه أقل ما يمكن من ردود األفعال لدى المنفذين. -

 : رارتنفيذ الق .5

وتُعد هذه المرحلة تابعة للمراحل السابقة، رغم أن القرار يكون قد صدر والتنفيذ يأتي لجعل القرار وضعي 
وملموس خاصة بعد أن يتضمن متخذ القرار تعاون وتفاعل الجميع على تنفذ القرار، وهذا يتطلب دورا مهما من 

 بأعمال التحفيز للعاملين.الرجل اإلداري )المدير( إلنجاح تنفيذ القرار مثل القيام 

  المتابعة والمالحظة والمراقبة: .3

وهذه الخطوة تتطلب من المدير متابعة تنفيذ القرار عن طريق التوجيه الذي يمارسه على عمل مرؤوسيه 
المنفذين، وعليه أن يقوم بأعمال المالحظة لكيفية التنفيذ، وهذا يتطلب المزيد من األعمال اإلدارية مثل االتصال 

إلرشاد، وبذلك يعمل المدير على تسجيل كل معوقات تنفيذ القرار، ويستخلص العبر لتطوير الحلول في وا
 المستقبل.

 الشكل الموالي يبين أهم خطوات اتخاذ القرار:
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 ( خطوات عمل اتخاذ القرار14الشكل رقم )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ص 5112/ 5113ية، اإلسكندرية، (، الدار الجامعت: أحمد ماهر، )إدارة المبادئ ذو المهاراالمصدر
030. 

 : شرح الشكل

 تمر عملية اتخاذ القرار بمراحل عديدة من بينها 

أوال الوعي بوجود مشكل المراد االتخاذ فيه القرار ثم نقوم بعملية التعريف بالمشكل من اجل فهمه جيدا ومعرفة 
لبدائل من كل الحاصل ثم نقوم بعملية تقيم اتفاصيله بشكل أدق ثم نقوم بمحاولة البحث عن بدائل لمواجهة المش

اجل اختيار البديل األمثل او الحل األمثل  ثم نقوم بتطبيق ومتابعة الحل من اجل معرفة النتائج المراد الوصول 
 إليها . 

 

 

 الوعي بوجود مشكلة

 تعريف المشكلة

 البحث عن بدائل

 تقييم البدائل

 اختبار البديل األمثل

 تطبيق ومتابعة الحل
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 :(1)المطلب الثالث :أهمية اتخاذ القرار
الفعاليات لبدء بالنسبة لجميع النشاطات و تستمد عملية اتخاذ القرار أهميتها بالنسبة اإلدارية كونها نقطة ا

اليومية في حياة المؤسسات، وألن التوقف على اتخاذها يؤدي إلى شلل العمل والنشاط وتراجع المؤسسة، ومن 
هنا اعتبرت عملية اتخاذ القرارات جوهر العملية اإلدارية، وأنها العمل الغالب للمدراء، ونظرا لذلك فإن نجاح 

 ى حد كبير على القدرة وكفاءة متخذي القرار على اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة.المؤسسة  يتوقف إل

كما أن هذه العملية الصعبة تحتاج إلى قدرات فنية وعلمية، وتزداد صعوبتها بزيادة حجم الشركة، وتُعد 
ات في تخاذ القرار أهدافها ومهامها وارتباط تلك المهام بمصالح المجتمع، وبالتالي فإن أساس ومحور عملية ا

العمليات اإلدارية يتجلى من خالل تكاملها مع الوظائف اإلدارية المختلفة، فنجد مثال أن التخطيط ال يتم إال 
 باتخاذ القرار األول بتحديد ما يلي:

 األهداف الواجب تحقيقها من التخطيط. -

 الموارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف. -

 مكان وزمان تنفيذ الخطط. -

عملية اتخاذ القرارات عملية هامة ومكملة لوظيفة التخطيط، اما بالنسبة للتنظيم، فإنه يتطلب مجموعة ولذلك ف
 أخرى من القرارات لمعالجة بعض المشاكل األساسية من بينها القرارات تبين:

 .)نوع السلطة التي تمنح منصب إداري )تنفيذية، وظيفية، استشارية 

 .درجة تعويض السلطة 

 سس توزيع العمل على المناصب.المسؤولية وأ 

 .العالقات بين األقسام واإلدارات 

 .خطوط االتصال بين مختلف أجزاء المؤسسة وغيرها 

ونجد كذلك أن وظيفته لها أيضا عالقة وثيقة واعتمادية بعملية اتخاذ القرارات؛ حيث تتخذ سلسلة من القرارات 
 التي تبين ما يلي:

صدار -  األوامر والتعليمات. األسلوب األفضل في التوجيه وا 

 الوسائل المستخدمة في التحفيز. -

                              
، قسم علوم التسيير، برج بوعريريج، نيل شهادة الليسانس محاسبة وماليةمذكرة لسيف اهلل عبد الكريم، داودي رمزي، شندار حمزة،  (1)
 .21، 29(، ص ص 5113/5119)
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 طرق اإلشراف المتبعة. -

وكل ما من شانه القضاء على التضارب بين مصالح العاملين واإلدارة، وبين العمال فيما بينهم، وكذا ما ساعد 
 على متابعة سير العمل واإلشراف عليه.

 ة من القرارات التي تتعلق بتوضيح ما يلي:كما ال يمكن أن تتم وظيفة الرقابة دون اتخاذ مجموع

 النشاطات التي اخضع للرقابة. .0

 أنواع معايير تسيير الرقابة. .5

 نوع المعلومات المطلوبة للرقابة. .3

 الوقت المناسب لتصحيح االنحرافات. .2

متعلقة لفكل هذه الوظائف ال يتحقق وجودها وتنفيذها إال إذا تم اتخاذ قرارات بشأنها وجميع النشاطات األخرى ا
 بها، وهذا ما يجعلنا نهتم بهذه العملية بشكل يدعم المجتمع والمؤسسة معا.

 :(1)كما ال يمكن أداء أي نشاط ما لم يتخذ بصدده قرار  وتتمثل أهميته فيما يلي

: يعتبر مجال العمل في المؤسسات مجموعة متنوعة من القرارات اإلدارية في / القرارات عملية مستمرة1
 االت كاإلنتاج والتسويق والتنظيم واألفراد...الخ.مختلف المج

بواسطة عملية اتخاذ القرار يمارس المدير عمله اإلداري، فكلما ارتفعت / القرارات أداة المدير في عمله: 2
 قدرات المدير في اتخاذ القرارات كلما ارتفع أداؤه اإلداري.

لمدى معروف أن القرارات اإلستراتيجية مرتبطة با: فمن ال/ القرارات اإلستراتيجية تحدد مستقبل المنظمة3
 الطويل في المستقبل، لذا فإن لها تأثير كبير على مدى نجاح أو فشل المنظمة.

: إن الدور اإلداري في الوظائف المنظمة يحتوي على / القرارات أساس اإلدارة ووظائف المنظمة4
 لهذا الوظائف مثل وظيفة اإلنتاج. مجموعة من القرارات الخاصة باإلدارة والجوانب المختلفة

تنطوي على مجموعة من القرارات الخاصة بتحديد ما ذا نتج؟ وما هو الحجم األنسب لإلنتاج؟ وما هي 
 فترة الخطة اإلنتاجية؟...الخ

 

 

                              
 .36، 32، ص ص 5113، 5117، 0، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، طاتخاذ القرارات بين العلم واالبتكارأحمد ماهر،  (1)
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 / القرارات جوهر العملية اإلدارية:5

 مة ِلما تنطوي عليه منيرى البعض أن اتخاذ القرارات هو جوهر وأساس كل الوظائف اإلدارية بالمنظ
 قرارات حاسمة مثل: وظيفة التخطيط نظرا التحدد نشاطها الذي يتضمن سلسلة من القرارات.

 :(1)المطلب الرابع : خصائص اتخاذ القرار
 هناك عدة خصائص تتميز فيها عملية اتخاذ القرار تتمثل هذه فيما يلي:

 بل الوصول إلى الحد المعقول وليس الحد األدنى.أن عملية اتخاذ القرار تتصف بالواقعية؛ حيث أنها تق .0

أنها عملية اتخاذ القرار تتأثر بالعوامل اإلنسانية المنبثقة عن سلوكيات الشخص الذي يقوم باتخاذ القرار  .5
 أو األشخاص الذين يقومون باتخاذه.

رات اإلدارية أن عملية اتخاذ القرار البد أن تكون امتداد من الحاضر إلى المستقبل ألن معظم القرا .3
 بالمنظمات هي امتداد واستمرار الماضي.

أن عملية اتخاذ القرار هي عامة، وهذا يعني أنها تشمل معظم المنظمات على اختالف تخصصاتها  .2
 وشاملة؛ حيث تشمل المناصب اإلدارية في المنظمات.

 أن عملية القرار تتأثر بالعوامل البيئية المحيطة بها. .2

 اطات، ولذلك ربما قد ُتوَظف في بعض األحيان بالقصد في نشاطات أخرى.أنها عملية تشمل عدة نش .6

 تتصف عملية اتخاذ القرار باالستمرارية؛ أي أنها تمر من مرحلة إلى مرحلة وباستمرار. .7
 :(2)وان من الخصائص المميزة لهذه العملية تتمثل فيما يلي

 :/ القابلية للترشيد1

نما أن عملية اتخاذ القرار تقوم على افتر  اض بأنه ليس من اإلمكان الوصول إلى ترشيد كامل للقرار، وا 
 يمكن الوصول إلى حد من الرشد.

 

 

                              
، 5116، رسالة ماجستير في المحاسبة والتحويل، غزة، فلسطين، حاسبية في اتخاذ القرارات اإلداريةدور المعلومات المأحمد عبد الهادي بشير،  (1)

 .76ص 
ة ، رسالة لنيل شهادة الماجستير، قسم إدارة أعمال، كليأثر المعلومات على اتخاذ القرارات في البنوك التجارية األردنيةصبرينة عز الدين زير،  (2)

 .00، 01، ص ص 5115، نارية، غير منشورة، األرداالقتصادية والعلوم اإلد
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 / التأثير بعوامل ذات صبغة إنسانية واجتماعية:2

وذلك نظرا لكون هذه العملية تتأثر بالعوامل السيكولوجية نابعة من متخذ القرار أو المتأثرين به، كما أنها 
 تماعية النابعة من بيئته سواء أكانت العوامل داخلية أو خارجية.تتأثر بالعوامل االج

 / االمتداد في الماضي والمستقبل:3

إن القرار ال يتخذ عن بقية القرارات التي سبق اتخاذها؛ بل هو امتداد واستمرار لها كما تمتد عملية اتخاذ 
 .القرارات  في المستقبل من حيث كون أثار القرار تمتد إلى المستقبل

 / االعتماد على الجهود الجماعية المشتركة:4

إن التنوع الكبير للمشكالت التي تواجه المؤسسات الحديثة على اختالف أنواعها وأوضاعها ،يتطلب 
ضرورة اشتراك كافة المعنيين وذوي الرأي والخبرة بحلول تلك المشكالت سواء المتأثرين بها بصورة مباشرة أو 

كثيرا من القرارات اإلدارية لها أبعاد متعددة تنظيمية، إنسانية، بيئية، وقانونية  غير مباشرة، وال سيما أن
 واقتصادية..الخ.

 / العمومية والشمول:5

إن أساس اتخاذ القرارات هي عامة بالنسبة لجميع المنظمات سواء كانت القرارات تتعلق بالتكنولوجيا أو 
خدمية، كما أنها تتصف بالشمولية من حيث أن القدرة على الخدمات..الخ، وسواء كانت تجارية أو صناعية أو 

اتخاذ القرارات ينبغي أن تتوفر في جميع من يشغلون المناصب اإلدارية على اختالف مستوياتهم العليا والوسطى 
 اإلشرافية. و
 / التعقيد والصعوبة:6

ات الالزمة للقدرات والمهار يكون على مستوى النشاطات التي تقتضيها مراحل عملية اتخاذ القرارات نظرا 
 إلنجازها.
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 فعالية نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار  :المبحث الثاني
 :(1)المطلب االول :العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات

ذ اعلى الرغم من تعدد القرارات التي قد يتخذها المدير في اليوم الواحد، فإن العوامل المؤثرة في عملية اتخ
ذا ما تداخلت هذه العوامل بقوة، فإنها تقود أحيانا إلى قرارات  القرارات تزيد من صعوبة وكلفة هذه العملية، وا 
خاطئة، لهذا فإن اتخاذ أي قرار ومهما كان بسيطا فإنه يستلزم من اإلدارة التفكير في عدد من العوامل المختلفة 

 خارج التنظيم...باإلضافة إلى عوامل أخرى. التأثير على القرار، بعضها داخل التنظيم وبعضها
 / عوامل البيئة الخارجية:1

تتمثل هذه العوامل في الضغوط الخارجية القادمة من البيئة المحيطة التي تحيط بالمؤسسة والتي ال 
 تخضع لسيطرة المؤسسة، بل أن إدارة المؤسسة تخضع لضغوطاتها وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

 ادية والسياسية والمالية السائدة في المجتمع.الظروف االقتص -

 التطورات التكنولوجية والقاعدة التي تقوم عليها األنشطة االقتصادية. -

 العوامل التنظيمية االجتماعية واالقتصادية. -

 درجة المنافسة التي تواجه المؤسسة في السوق. -

 :(2)/ تأثير البيئة الداخلية2

موها، عدد العاملين فيها، الهيكل التنظيمي وطرق اإلتصال والتنظيم يتأثر القرار بحجم المؤسسة، مدى ن
مكانيات األفراد وقدراتهم ومدى تدريبهم وتوفر  الرسمي وغير الرسمي وطبيعة العالقات اإلنسانية السائدة وا 

 :(3)ملتزمات التنفيذ المادية والفنية والمعنوية، ومن أهمها

 يقيد متخذ القرار بشكل جيد.عدم وجود نظام للمعلومات داخل المؤسسة  .0

 درجة ووضوح األهداف األساسية للمؤسسة. .5

 مدى توافر الموارد المالية والبشرية والفنية للمؤسسة. .3

 تأثير القرار على مجموع األفراد في المؤسسة. .2

                              
 .33، ص 32، ص 5111، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظرية القرارات اإلداريةكاسر نصر المنصور،  (1)
 .31، ص 0997، 0(، دار المسيرة، عمان، األردن، طنظرية القرارات اإلدارية )مدخل كمي في اإلدارةحسن علي المشرفي،  (2)
 .33، ص32كاسر نصر الدين، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
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: وهذه العوامل تشمل كل من له عالقة باتخاذ القرار ابتداًء بالرجل اإلداري / عوامل شخصية ونفسية3
 القرار ومستشاريه ومساعديها الذين يشاركونه في صنع القرار، وهذه العوامل تنقسم إلى نوعين هما: متخذ
: وهذه العوامل تتشعب، فمنها من يتعلق ببواعث داخلية للشخص، ومنها ما يتعلق عوامل نفسية -

ائل من مجموعة دبالمحيط النفساني المتصل به وأثره في عملية اتخاذ القرار وخاصة في مرحلة اختيار الب
 البدائي المتاحة.

: تتعلق بشخصية متخذ القرار ومقدراته، وهناك الكثير منها التي تؤثر في عملية إتخاذ عوامل شخصية -
القرار؛ فالقرار يعتمد على كثير من المميزات الفردية والشخصية التي تطورت معه، قبل وصوله الى 

 م.دريبهم مهمة في نوعية القرارات المتخذة في التنظيالتنظيم، وعليه تشكل عملية اختيار األفراد وت
 :/ عوامل ظروف القرار4

ُيعد التردد في اتخاذ القرار من العوامل  التي تضيق إصدار القرارات السليمة في الوقت المناسب، كما 
لذي يتميز بعدم ايؤثر على المشكلة وفعالية حلها، وسبب التردد في اتخاذ القرار هو عالقة القرارات في المستقبل 

القدرة على تحديد ما سيحدث فيه بشكل دقيق مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات في ظروف عدم التأكد أو في ظروف 
 التأكد أو تحت درجة المخاطرة أو الظروف المتغيرة.

 / عوامل أخرى مثل:5

منية المتاحة ترة الز : يشكل عنصر الزمن ضغطا كبيرا على متخذ القرار، فلكما زادت الفتأثير عبر الزمن
مكانية التحليل  امام متخذ القرار التخاذ قرارات  كلما كانت البدائل المطروحة أكثر والنتائج أقرب إلى الصواب وا 
للمعلومات متاحة أكثر، وكلما ظاقة الفترة الزمنية المتاحة أمام متخذ القرار كلما تطلب منه سرعة البحث في 

 متاحة أمامه.القرار مما يقلل في البدائل ال

 :(1)المطلب الثاني :عوامل زيادة فعالية إتخاذ القرار
يمكن تقسيم العوامل التي تزيد القرار عوامل عملياته وأخرى معلوماتية، وتتمثل العوامل العملياتية بتتبع 

ل المعلوماتية عوامالخطوات المنطقية والعملية في اتخاذ القرار، دون إهمال نوع القرار والعوامل المؤثرة عليه، أما ال
قد تتعلق بالمعلومات والبيانات والتقنيات الواجب توفيرها لزيادة هذه الفاعلية، وفيما يلي ملخص لهذه العوامل 

 لزيادة فعالية اتخاذ القرار نذكر منها:

االعتماد على أسلوب حل المشكالت أثناء ممارسة اتخاذ القرارات، وذلك بإتباع خطوات اتخاذ القرار  .0
 ق اإلشارة إليه.الساب

                              
 .576، 572، ص ص 5112نظريات ونماذج وتطبيقات، االسكندرية الدار الجامعية،  –ثابت عبد الحرمان إدريس، إدارة االعمال  (1)
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االعتماد على التقدير لتحديد العناصر غير المتوقعة في عملية اتخاذ القرار، وهذا ما يتم تحقيقه من خالل  .5
 االعتماد على أساليب كمية ومنمذجة.

أـن االعتماد على األساليب الكمية العلمية وعلى التكنولوجيا، تغطي العوامل الملموسة من عملية اتخاذ القرار،  .3
قى جانب إنساني غير ملموس على متخذ القرارات يعتمد على حدسه وخبرته في تحديده، وهذا ما يعكس ويب

 الجانب اإلنساني في عملية اتخاذ القرار.

 االعتماد على اإلبداع والتفكير إليجاد الحلول البديلة في القرارات غير الروتينية. .2

ة لتعميم الفائدة واالستفادة من خبرات جميع الفئات اعتماد األسلوب الجماعي أو التشاركي إال عند الضرور  .2
 المتخصصة.

بما أن القرار ال ينتهي بتنفيذه؛ بل يجب متابعته مدى تحقيقه للنتائج، لذا فعلى المنظمة االعتماد على مؤشرات  .6
جراء التعديالت الالزمة إذا لزم األمر، مع التحفظ إلجراء هذه التعديال كي ال تفقد ت لللمراجعة وتقييم األداء، وا 

 القرارات معها قابليتها.

التكيف مع الظروف الداخلية والخارجية للمنظمة عند اتخاذ القرار، حيث تكون القرارات واقعية، وذلك باستغالل  .7
 كافة البيانات والمعطيات الدقيقة والكافية حول هذه الظروف.

لوجيا كما هي؛ إنما عليها أن تعتمد على التكنو أن هذه المعطيات والبيانات ال تستطيع المنظمة االستفادة منها  .3
المتوفرة والمالئمة لظروفها الخاصة والمتمثلة في التجهيزات والبرمجيات التطبيقية الجاهزة لتحقيق الدقة 

 المطلوبة.

يبدو ان هذه العوامل تدور حول نقطة مركزية وهي المعلومة وكيفية الحصول عليها وكيفية استخدامها لتحقيق 
 العناصر السابقة الذكر، وهو ما يعكس أهمية المعلومات.جميع 

 :(1)المطلب الثالث :تصنيف القرارات

 :تصنيف القرارات وفقا للوظائف األساسية للمؤسسة (0

 يمكن تصنيف هذه القرارات وفقا لهذا المعيار إلى األنواع التالية:

ز من س دفع األجور والحواف: مثل قرار الحصول على الموظفين وأسقرارات تتعلق بالعنصر البشري .أ
 طرق الترقية وغيرها .

                              
 529نواف كنعان .مرجع سبق دكره ص (1)
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: مثل القرارات الخاصة باختيار موقع المصنع، وأنواع اآلالت المستخدمة وكيفية قرارات تتعلق باإلنتاج .ب
 الحصول عليها وطريقة اإلنتاج ومصادر الحصول على المواد الخام والتخزين...الخ.

سواق اصة بنوعية السلع التي سيتم بيعها وأوصافها، واأل: تشمل القرارات الخقرارات تتعلق بالتسويق .ت
 التي يتم التعامل معها، ووسائل الدعاية واإلعالن، بحوث التسويق...الخ.

: كالقرارات الخاصة بحجم رأس المال الالزم والسيولة، طرق التمويل ومعدالت قرارات تتعلق بالتمويل .ث
 .األرباح المطلوب تحقيقها وكيفية توزيعها...الخ

 ( أنواع:13: وقد ُصنفت القرارات بهذا المعيار إلى )(1)وفقا ألهميتها تصنيف القرارات  (5

: وهي عبارة عن قرارات الختيار أهداف المؤسسة، ومن خصائص القرارات لقرارات اإلستراتيجيةا .0
  اإلستراتيجية أنها تهتم بالمجاالت التالية:

حديد ما هي طبيعة ميادين العمل التي سوف : أي أنها قرارات تهتم بتنطاق العمليات الخاصة .5
 تعمل فيها المؤسسة وتلخيص الموارد المتاحة للمؤسسة.

: أي أنها قرارات تهتم بتحسين مستوى األداء المالي والعوائد من األنشطة االستراتيجية األداء المالي .3
 المختلفة للمؤسسة.

لب رؤساء األقسام أو اإلدارات، أو ما يسمى : وهذه القرارات يتخذها في الغا(2)/ القرارات التكتيكية2
 باإلدارة الوسطى، ومن بين خصائص القرارات التكتيكية أنها:

 تتعلق باألنشطة التخطيطية والرقابية قصيرة األجل. -

 تختص بوظيفة أو مجموعة من وظائف المؤسسة. -

 تمتزج فيها أنشطة التخطيط والرقابة بدرجة كبيرة. -
: وهي القرارات التي تتعلق بمشكالت العمل اليومي وتنفيذه والنشاط التجاري الجاري (3)/ القرارات التنفيذية3

 في المؤسسة، وتعتبر من اختصاص اإلدارة المباشرة أو التنفيذية، ومن خصائصها أنها:

 روتينية ومتكررة لذلك في أغلب األحيان تكون مبرمجة. -

 ترتكز على العمليات اإلنتاجية والبيعية والتموينية. -

                              
 .27، 0991، المكتب العربي الحديث، االسكندرية، اهيم وحاالت تطبيقية(اإلدارة االستراتيجية )مفاسماعيل محمد السيد،  (1)
 .565، ص 0999، الدار الجامعية، االسكندرية، التنظيم واإلدارةسعيد محمد المصري،  (2)
 .565،ً  0999، سنة 0، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة ، نظم المعلومات المحاسبية المنظمةحكمت احمد الراوي (3)
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 تنطوي على درجة عالية من التأكد. -

 :(1)/قرارات وفق الناحية القانونية3
 وتنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية:

 : ويتضمن ما يلي:/ مدى القرار وعموميته1

 هي تلك التي تتضمن القواعد العامة الملزمة التي تنطبق على عدد غير محدود القرار التنظيمي :
لطات السياسية في المؤسسة، ومهمة هذا النوع من القرارات إنشاء من الناس كاللوائح التنظيمية والس

 أو إلغاء أو تعديل المراكز التنظيمية.
 وهي تلك التي تخاطب فردا محدد كالقرار الصادر بتعيين موظف أو ترقيته أو فصله، القرار الفردي :

اطب عد قانونية، بل تخوهذا النوع من القرارات إذا على العكس من القرارات التنظيمية ال تضع قوا
 فرد محدد أو حالة محددة.

 :/ تكوين القرار2

 وهي تلك التي لها كيان مستقل أو أثر قانوني سريع، وببساطة هذا النوع من القرارات نابعة قرارات بسيطة :
 افأته.كمن كونها قرارات قائمة بذاتها، أو غير مرتبطة بعمل قانوني آخر مثل القرار الصادر بتعيين موظف أو م

 وهي التي تتألف من عملية قانونية تتم على مراحل عديدة:قرارات مركبة : 

: أي واجبة ونافذة في األفراد، وُيحتج بها عليهم، ومعظم القرارات التي تصدرها اإلدارة في قرارات ملزمة -
 هذا النوع.

 اءات العمل.: أي ال ُيحتج بها، ومن أمثلتها التعليمات التي توضح إجر قرارات غير ملزمة -

 :/ قابلية القرار لإللغاء أو التعويض3

 قرارات قابلة لإللغاء أو التعويض مثل قرارات الفصل  والعقوبة. -

 قرارات غير قابلة لإللغاء مثل األعمال التنظيمية التي يصدرها مجل اإلدارة. -

 /   تصنيف القرارات وفقا لشكل القرار:4
جراءات التي تسبق اتخاذها إلى قرارات مكتوبة وقرارات شفوية ُتصنف القرارات وفقا لشكل إصدارها واإل

لى قرارات صريحة وقرارات ضمنية.  وا 

                              
 .95إلى ص  32، ص 5119، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أساليب اتخاذ القرارات اإلدارية الفعالةسليم بطرس جلدة،  (1)
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 القرارات المكتوبة هي التي تكون في صبغة الئحة تعليمات أو أوامر القرارات المكتوبة والشفوية :
 مكتوبة، اما الشفوية فتصدر بصيغة الكلمة المنطوقة  وليس الكلمة المكتوبة.

 القرارات الصريحة وهي التي تعبر عنه صراحة، اما القرارات لقرارات الصريحة والقرارات الضمنيةا :
نما ُيستفاد من سلوك المدير.  الضمنية، فقد يتم التعبير عنها صراحة، وا 

 :(1)تصنيف القرارات وفقا ألساليب اتخاذها/ 5
 وفقا لهذا المعيار هناك نوعان: 

 ألساليب التنفيذية القائمة على التقدير الشخصي للمدير وخبرته : تعتمد االقرارات الكيفية
 وتجاربه.

  :)يتم إتخاذها باالعتماد على الرشد والعقالنية لمتخذها، وتعتمد القرارات الكمية )المعيارية
 على القواعد واألسس العلمية التي تمكن من اتخاذ القرارات الرشيدة والصائبة.

 اتخاذ القرارات: / تصنيف القرارات وفقا ظروف6
 بالنظر إلى الظروف المحيطة، والتي يتم في ظلها اتخاذ القرار فإنه يمكن تصنيف القرارات إلى ما يلي:

 فيها يعتمد المسير على معلومات تكون غير كافية في مجملها اتخاذ القرار في حالة المخاطرة :
لعب قدرة المسير حتمل الفشل، وهنا تأو جزئية، وبذلك فالتوقع المستقبلي له يكون نسبيا، والقرار ي

على االحتماالت دور أساسيا في فعالية القرار المتخذ، ويمكن بذلك االستعانة بشجرة القرار 
 لالختبار البديل األمثل.

 في هذه الحالة تكون المعلومات  كافية ومتوفرة لدى متخذ القرار؛ اتخاذ القرار في حالة التأكد :
 لى دراية تامة بعواقب قراره.إذ يكون في هذه الحالة ع

 القرارات أخطر حالة يقوم بها المسير، وهو (2)اتخاذ القرار في حالة المخاطرة وعدم التأكد :
أمر غير مقبول تسيرها، ويجب االبتعاد عن مثل هذه الحاالت؛ فإنها تصبح غير مأمونة 

 ر وغيره.ي والتسييالعواقب ويمكن مع ذلك االستعانة بتقنيات اإلحصاء والتحليل االقتصاد

 

                              
 .565حكمت احمد الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 .69، ص 0995، الدار الجامعية، المدخل المعاصر في المحاسبة اإلداريةمحمد رجب عبد العالي،  (2)
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 / على اساس إمكانية برمجة القرارات أو جدولتها:7
 تصنف القرارات وفقا لهذا المعيار إلى نوعين:

 هو قرار روتيني متكرر يعالج ويتناول مشكالت وحاالت ومواقف تطبيقية متكررة القرارات المبرمجة :
 روتينية؛ حيث يمكن وضع إجراء محدد لصنع القرارات بشأنها.

 فهو غير محدد، ويتعلق بمشكالت حاال، مواقف، متجددة وليست متكررة، قرارات غير المبرمجةال :
وغير روتينية، وال يوجد إجراء مع مسبقا لمعالجة الموقف أو المشكلة، وذلك لكونها معقدة أو مهمة 

 جدا.

 (: مقارنة بين القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة:12الجدول رقم )

 قرارات غير مبرمجة ت مبرمجةقرارا 

جديدة، غير منظمة، درجة عدم  متكررة، روتينية، درجة التأكد عالية فيها ، النتيجة نوع المشكلة
التأكد عالية، فيها يتعلق بالعالقات 

 السبب، النتيجة.

الحاجة لإلبداع والحدس، والتسامح  االعتماد على السياسات، القواعد واإلجراء المحدد اإلجراء
مع االخرين، حل المشكالت 

 إبداعيا.

 

 

 امثلة

 طلبات اللوازم الدورية.األعمال: -

 نظام الجدارة، ترقية الموظفين.الحكومة: -

 إجراءات إدخال المرضالرعاية الصحية: -

التنويع في المنتوجات األعمال: -
 وأسواق جديدة

إعادة تنظيم اإلدارات الحكومة: -
 الحكومية.

اء أجهزة شر الرعاية الصحية: -
 صحيةال

، 0: حسين حريم، مبادئ اإلدارة الحديثة )النظريات، العمليات اإلدارية، وظائف المنظمة(، طالمصدر
 .39، ص 5116دار حامد للنشر والتوزيع، 
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 أساليب عملية اتخاذ القرار :المطلب الرابع

عب، تكلفة من األسهل إلى الصتعتمد األساليب المساعدة التخاذ القرارات االدارية حسب الجهة والوقت وال
ويتوقف استخدام أحد هذا األساليب دون االخر على طبيعة المشكل وعلى تقدير المدير، ويمكن حصر األساليب 

 في مجموعتين:
 تتمثل في األساليب التقليدية )غير الكمية(.المجموعة االولى : 

 تتمثل في األساليب الحديثة )الكمية(.المجموعة الثانية : 

 ألساليب التقليدية:ا  (1
" وآخرون يوجد عدد كبير من األساليب التقليدية التخاذ القرارات، Simonمن واقع ما أشار إليه "سايمون" "

 .ومن بني هذه األساليب ما يلي

 (1)التقليد: 

يما فطبقا لهذا األسلوب يقوم متخذو القرارات بتقليد المنظمة الكبيرة أو الفائدة في مجال النشاط وبصفة خاصة 
يختص بقرارات التسعير أو تحديد مستويات األجور، وبالرغم من أن هذا األسلوب شائع االستخدام إلى حد كبير؛ 
إال أنه من الخطر االعتماد عليه، وذلك ألن ظروف وخصائص المؤسسات تختلف عن بعضها البعض؛ حيث 

ن كانا يعمالن في ن  فس النشاط.أنه ما يناسب مؤسسة قد ال يتناسب االخرى حتى وا 
 :العصف الذهني 

وهذا األسلوب عبارة عن هجوم خاطف وسريع عن مشكلة معينة، ويقوم المشتركين في العصف الذهني باطالق 
العديد من األفكار بسرعة، حتى تأتي الفكرة التي تحقق الهدف أو تحل المشكلة في حل المشكلة، وهذا األسلوب 

ثارة وتطوير حلول عديدة بديلة، ثم مناقشة سريعة لهذه عادة يعتمد على مفاجأة المشتركين في حل  المشكلة وا 
 البدائل حتى يمكن الوصول؛ أي أفضل حل.

 أسلوب الدلفي : 

أخذ هذا األسلوب من معبر "دلفي" الذي يأمله الناس للحصول على المعلومات عن المستقبل، يعتمد على تحديد 
 وجودين وجها لوجه.ومناقشة البدائل غيابيا في اجتماع أعضائه غير م

 وهذا األسلوب إذا كان يأخذ فترة طويلة في انتظار معرفة أراء وردود أفعال الخبراء وكتابة التقارير...الخ.

 إال أن هذه الطريقة تناسب المشاكل المعقدة التي قد تتحمل االنتظار أو التخطيط طويل األجل.

                              
دارة األعمالعبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف،  (1)  .025، 029، ص 5113/5112، الدار الجامعية، االسكندرية، أساسيات التنظيم وا 
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 :الحكم الشخصي 

 بدونها. سواء باالعتماد على الخبرة السابقة أو
 لتخمينل. 

 .)المحاولة والخطأ: )التجريب 

 األساليب الحديثة:/ 2
تتميز األساليب الحديثة في اتخاذ القرارات عن النظرية التقليدية في كونها تقلل أثر التحيز عن األحكام 

 الشخصية أو العاطفية إلى حد كبير.

 أسلوب تحليل التعادل: .أ
قات بين اإليرادات والتكاليف الخاصة بكل بديل من البدائل يقوم هذا األسلوب على أساس تحليل العال
 يمكن استخدامه في اتخاذ العديد من القرارات مثل:

 قرارات التسعير. -

 قرارات تحديد الطاقة اإلنتاجية. -

 قرارات تحديد حجم الِقوى العاملة المطلوبة. -

 قرارات تخطيط األرباح. -

 دل فإن االمر يتطلب حساب ما يسمى بحجم التعادل.التخاذ القرارات السابقة من خالل تحليل التعا

وحجم التعادل هو ذلك الحجم من اإلنتاج الذي تتساوى عنده اإليرادات الكلية مع التكاليف الكلية، أن 
 المنظمة عند هذا الحجم ال تحقق األرباح وال تتحمل الخسارة.

 أسلوب العوامل المرجحة باألوزان: ) ب 

محاولة مقارنة بدائل الحل، وذلك من خالل مقارنتها كميا بالنسبة إلى عناصر تعتمد هذه الطريقة على 
مشتركة بين هذه البدائل، وبطريقة أخرى يمكن القول بأننا نبحث عن عناصر مشتركة، ثم يتم تحويل المقارنة 

 إلى شكل كمي بسيط، ولتوضيح كيفية استخدام هذه الطريقة نتبع الخطوات التالية:

 المشتركة في تقديم البدائل. تحديد العناصر -

 إعطاء كل بديل درجة في كل عنصر. -

 إعطاء كل عنصر وزن مرجح. -
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 اختيار انسب بديل. -

 / شجرة القرارات:ت
شجرة القرارات هي أسلوب آخر من أساليب اتخاذ القرارات والتي تساعد المديرين على حل ما يواجههم 

ل المواقف والبدائل التي تواجه متخذ القرار واحتمال تحقق ك من المشاكل، وتقوم فكرة شجرة القرارات على تحديد
 موقف.

 / قائمة المزايا والعيوب لكل بديل:ث
إن أول طريقة تتبادر غلى ذهن المدير عند التفصيل بين البدائل هي أن يسأل نفسه ما هي مزاياو عيوب كل 

 فيه: االخرى حتى ينتظر بديل تتوافر بديل؟ ثم عليه ان يقارن مزايا وعيوب البديل بمزايا وعيوب البدائل

 أفضل مزايا. -

 اقل عيوب. -

 / موصوفة العوائد المشروطة:ج
تتضمن هذه الوسيلة احتساب القيم المتوقعة لبديلين و أكثر في ضوء االحتمال المتوقع لكل بديل وتعبر عن 

ث يكون االحتمال مساويا االحتمال هنا كنسبة مئوية لتحقق حدوث معين، فإن كان هذا الحدث مؤكد الحدو 
 للواحد الصحيح، ويكون االحتمال صفر إذا كان غير مؤكد الحدوث بالمرة.

 وُيقصد بالنسبة المتوقعة للبدائل ومجموع النتائج المتوقع المضروبة في االحتماالت الخاصة بها.

ل أداة، هدفها التي تمث تعتبر المحاسبة وسيلة إيصال المعلومات إلى مستخدميها من خالل التقارير المالية، 
إلى عرض معلومات كمية ذات طبيعة مالية عن الوحدة االقتصادية بالكيفية التي تساعد مستخدميها في 
الحكم على كفائه اإلدارة واتخاذ القرارات، وعليه سيتم في هذا المبحث دراسة متطلبات المالئمة للمعلومات 

 ات مستخدميها واالفصاح عنها.المحاسبية في التقارير المالية لتلبية احتياج
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 أهمية نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار:المبحث الثالث 
 متطلبات نظام المعلومات المحاسبية ودورها في اتخاذ القرارات :المطلب األول

 متطلبات المالئمة للمعلومات المحاسبية في التقارير المالية التخاذ القرارات:-0
عض الكتاب أنه من الضرورة توفر عنصرين أساسين في المعلومات من أجل أن تكون مفيدة يرى ب      
 (1)هما:
 ،أن تعرض التقارير المالية بطريقة علمية سليمة وأن تربط البنود والمجموعات بشكل مفهوم ومنسجم -

 مع القواعد العلمية.
عن  ،التقارير المالية غير معبرةأن تتضمن التقارير المالية المعلومات المهمة والتي بدونها تعد  -

 يمكن االستفادة منها. حقيقتها وال
ولتحقيق ذلك الغرض البد من األخذ في االعتبار المقومات األساسية التي تقوم عليها عملية إعداد    

 (2)والتي حددها البعض في اآلتي:،وعرض وتقديم المعلومات في التقارير المالية 
 :ر الماليةتحديد مستخدمي التقاري-0-0

المعلومات األكثر فائدة وصالحية في مجال ترشيد أن المعلومات المحاسبية الجيدة هي تلك 
القرارات، لكن مستوى جودة المعلومات واالستفادة منها ال يعتمد فقط على الخصائص النوعية المتوفرة بل 
يعتمد أيضا على خصائص تتعلق بالمستفيدين منها أو متخذ القرار، أي مقدرتهم على تحليل المعلومات 

 (3)متوفرة لديهم.ومستوى الفهم واألدراك ال
يعترف بأن النوع القائم في  (FASB)وفي هذا الصدد فإن مجلس معايير المحاسبة األمريكي 

 مستخدمي 
الفهم  معين من المعلومات وخصائصهم يشكل تحديا أما تحديد أهداف المعلومات، بمعنى افتراض مستوى

 قارير المالية األساسية ذات الغرضواإلدراك لمستخدمي المعلومات يؤثر بصورة مباشرة على مضمون الت
 العام وعلى التقارير المالية الملحقة أي أنه تؤثر على مستوى اإلفصاح.

ويعد تحديد مستخدمي المعلومات المحاسبية األساس الذي يتم على أساسه تحديد مقومات اإلفصاح 
 جاء في أدبيات المحاسبة في المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات، كما أن مستخدمي المعلومات كما

نوعين مختلفين من مستخدمي المعلومات وهما: المستخدمين العاديين )ذات النفع العام(، والمستخدمين ذوي 
 االحتياجات الخاصة من المعلومات.

                              
 دارا لمريخ للنشر والتوزيع الرياض  0ط نظام المعلومات اإلداريةالحسينية.سليم إبراهيم  (1)
 دار الحنين للنشر عمان األردن. مالية واإلفصاح المحاسبي والتحليلالمحاسبة ال محمد عطية مطر وآخرون،(2)
               االول جامعة عنابة   الملتقى الوطني مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية لترشيد القرارات االقتصادية خوجة الطيب، فشار ( 3)
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والجدير بالذكر أن هؤالء المستخدمين للتقارير المالية قد ال تتفق مصالحهم في عرض التقارير المالية ألن 

ت نظرهم إليها مختلفة، وقد أثار هذا االختالف أو التناقض بين مصالحهم بروز مشاكل عديدة ارتبطت وجها
فصاح وعدد تلك التقارير المالية  بتحديد أهداف التقارير المالية الواجب تحقيقها، وبالتالي يتأثر مضمون وا 

 عند تغليب مصلحة فئة أخرى.
خدمي المعلومات متعددين في وجهات النظر بأن مست  (1):(5115كما أضاف )ف. الفداغ ،

ومختلفين في نوعية القرارات التي يتخذونها، وبالتالي يجب أن يكون المستخدمين على مستوى كامل من 
الفهم واالدراك للمعلومات التي يملكونها، فقد تتوفر معلومات مالءمة وذات مصداقية لهؤالء المستخدمين 

الي فإنها ليست لها فائدة بنسبة لهم، ومن هنا نجد أنه يجب تحديد هؤالء ولكنهم ال يفهمون محتواها وبالت
المستخدمين للمعلومات وتحديد مستوى الفهم واالدراك، لتتمكن إدارة المؤسسة من توفير معلومات محاسبية 

 مالئمة لهم وذات مصداقية في اتخاذ القرارات.
 تحديد األغراض التي تستخدم فيها المعلومات-1-2

جل تحديد األغراض التي تستخدم فيها المعلومات المحاسبية يجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه من أ
المعلومات بخاصية المالئمة، أي بمعنى أن تكون المعلومات مرتبطة ارتباط وثيقا من حيث قدراتها 

 (2)اإليضاحية ودرجة التأثير في الهدف الذي يتم من أجله إعدادها.
 بقوله إن المعلومات المقرر تسجيلها وعرضها في التقارير المالية   (Samuele Boliga)وكما يؤكد ذلك 

 (3)البد أن يتم إعدادها على أساس مالءمتها لحاجة المستخدمين.
وعلى ذلك يمكن القول أن خاصية المالئمة للمعلومات المحاسبية تجمع بين الغرض من إعداد وعرض 

 دادها وعرضها في التقارير المالية، وهي بذلك تعد المعيار النوعيالتقارير المالية الستخدامها وطريقة إع
 الذي يحدد طبيعة المعلومات التي يجب التقرير عنها وتقديمها الى المستخدمين لها.

 طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية -1-3
توقف ي إن عملية تحديد طبيعة المعلومات المحاسبية التي يجب أن تحتوي عليها التقارير المالية

على مدى توفر مجموعة من الخصائص للحكم على صحتها ومالئمتها وكفاءتها في تمكين المستخدمين 
 المختلفين من فهمها واستخدامها في عملية اتخاذ القرارات بصورة صحيحة.

 

                              
 .20، صالوراف للنشر والتوزيع عمان األردن  ية المحاسبة المتوسطة نظرية والتطبق فى القوائم المالفداغ الفداغ، (1)
 .51، صللعدد األول  2المجلد   اثر التضخم على المالئمة و الموثوقية المعلومات المحاسبية 5112خالد عبد الرحمان أحمد علي،  (2)
 .32، صرسالة الماجستير  بغداد العراق  القرارأهمية المالئمة والثقة في التقارير المالية ألغراض اتخاذ  0992عبد الحميد مانع علي الصيح، (3)
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 تحديد أساليب وطرق إعداد وعرض المعلومات المحاسبية -1-4
ومات المحاسبية في التقارير المالية تؤثر في أن طريقة إعداد )وضع( وعرض المعل Gardyوضح 

 (1)فمها على تحقيق أهداف اإلفصاح المحاسبي عنها.
لذا يجب أن يتم إعداد وعرض المعلومات المحاسبية في التقارير المالية على أسس وأساليب وطرق 

ا لطبيعة قيسهل فهمها وترتيبها وتنظيمها بصورة منطقية تركز على مجموعة من األمور الجوهرية وف
 المعلومات

 ودرجة األهمية النسبية وبما يتناسب مع معايير وقواعد المحاسبة المالية والدولية المقبولة قبوال عاما.
 توقيت عرض ونشر المعلومات المحاسبية-1-5

أكدت متطلبات مهنة العمل المحاسبي ومعظم التشريعات المالية على وجوب عرض ونشر المعلومات 
لوقت المناسب التخاذ القرار، وذلك ألن قيمة المعلومات وفائدتها تتوقف على صحتها المحاسبية في ا

، 0936والتوقيت المناسب إلصدارها وتقديمها للمستخدمين، وفي هذا الصدد أشارت الدراسة التي قام بها  )
(Tse   يخ الذي عند التار أن المعلومات تكون أكثر مالئمة وقدرة على التأثير في أسعار األوراق المالية عند

 (2)يتم فيه نشر هذه المعلومات ثم تقل قيمة هذه المعلومات بمرور الوقت لتقادمها.
 

 المطلب الثاني: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ القرار.
ي متتمثل أهداف التقارير المالية في توفير المعلومات المفيدة لمقابلة األغراض المختلفة لمستخد

تلك التقارير سواء كان داخل المشاة أو خارجها، ولكي تكون المعلومات مفيدة لتلبية االحتياجات الضرورية 
فال بد من توفير مجموعة من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، ولذلك فإن الهدف    لمستخدميها 

دة تخدامها لتقويم مستوى جو األساسي في تحديد هذه الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية هو اس
 (3)المعلومات المالية التي يتم عرضها واإلفصاح عنها في التقارير المالية.

وحتى يتم اختيار الطريقة واألسلوب والمعيار المحاسبي المقبول قبوال عاما لمعالجة وعرض 
المعلومات  ي يتم عرضالمعلومات المحاسبية وتحديد نوعية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها والصيغة الت

                              
 .029، دار الفكر للنشر و التوزيع، اإلمارات العربية المتحدة، ص0، طدراسة نظرية المحاسبة( 0939محمد السيد الناغي: )(1)
، دراسة تحليلية لسوق وراق الماليةأهمية المعلومات المحاسبية وهدي كفايتها لخدمة قرارات االستثمار في األ ( 0996وائل إبراهيم الراشد: )(2)

 .32األوراق المالية بدولة الكويت، المجلة العربية للمحاسبة، المجلد الثالث، العدد األول، ص
 092.3، ص ذات السالسل لطبعة والنشر الكويت 0ط، ، نظرية المحاسبة 0991عباس مهدي الشيرازي،(3)
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بواسطتها فإن األمر يلزم دائما تحديد واختيار البدائل المحاسبية التي تقدم المعلومات األكثر إفادة ألغراض 
 (1)اتخاذ القرار.

( لمفاهيم '' معايير جودة FASBوكما أشرنا سابقا ، فقد أصدر مجلس معايير المحاسبية المالية)
مثل في مجموعة الخصائص النوعية التي تعد كمعيار للمقارنة بين المعلومات المعلومات المحاسبية '' التي تت

األفضل )األكثر إفادة( والمعلومات األدنى )األقل إفادة( ألغراض اتخاذ القرارات، وعالوة على ذلك فقد 
المنفعة  و وضع المجلس عددا من المحددات للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية تتمثل في التكلفة

واألهمية النسبية للمعلومات.وكما نجد تداخال واضح المعالم بين الخصائص الذاتية للمعلومات المحاسبية 
وبين خصائص مستخدمي هذه المعلومات، فالمعيار السائد للحكم على االختيار المناسب بين البدائل 

ة للفهم دة هي التي تكون قابلالمحاسبية هو فائدة ومنفعة المعلومات في اتخاذ القرارات، والمعلومات المفي
 واالستخدام من قبل المستفيدين منها: 

: قسم داخل المنشأة وقسم خارج المنشأة كما ونجد أن متخذي القرارات ينقسمون إلى قسمين
كالمستثمرين والمقرضين والجهات الحكومية والمهنية وغيرهم، وهؤالء يعتمدون بشكل أساسي على المعلومات 

وتقديمها في التقارير المالية المنصوص عليها، والتي تقدم بطريقة اختيارية للحصول على التي يتم عرضها 
المعلومات التي تحتاجها، ولكنها ال تستغني بمعلومات التقارير المالية في اتخاذ قراراتهم المختلفة من تخطيط 

 (2)وتنظيم وتوجيه ورقابة، وتقييم األداء.
يما بينهم، ومن ذلك االختالف هو اختالف مستوى التعليم والفهم، كما أن متخذي القرارات يختلفون ف

والمعلومات التي بحوزة كل منهم، والقرارات التي يواجهنها، حيث أن المعلومات المحاسبية المفيدة من جهة 
مستخدم معين ال تكون كذلك بالنسبة لمستخدم آخر لعدم كفايتها لألغراض التي ينشدها منها، ولذلك يذهب 

عض إلى معرفة نموذج قرار المستخدم األساسي فهو مهم للمحاسب لتحديد المعلومات التي يتطلب منه الب
تقديمها، ورغم صعوبة هذه المعرفة فإنها تبين مدى أهمية التعرف على ما يبتغيه المستخدم بالنسبة للمحاسبة 

 (3)حتى يتمكن من توفير المعلومات المطلوبة الحتياجات المستخدم وتقديمها.
ومن هنا نجد أن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية هي التي تميز المعلومات األفضل وأكثر 
نفعا وفائدة، عن تلك المعلومات األقل نفعا لغرض اتخاذ القرارات، وكما صنفها مجلس معايير المحاسبة 

 نحو التالي: م الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على ال0931لعام في ا (FASB)المالية 
 

                              
، تعريب أحمد حامد حجاج، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية المتوسطة، الجزء األولالمحاسبة ( 5112دوانالد كيسو وجيري بجانت: )(1)

 .63السعودية، ص
 .092-092عباس مهدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، ص(2)
 .25-20مرجع سبق ذكره، ص الصيح،عبد الحميد مانع (3)



 القرار الفصل الثاني:                                 نظام المعلومات المحاسبية وعالقته باتخاذ

60 

 

 . الخصائص النوعية الرئيسية: 1
إن خاصية الفائدة في اتخاذ القرارات تأتي على قائمة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 

وأن تحقيق ذلك يتطلب توافر خاصتين رئيستين هما خاصية المالءمة وخاصية  ،القاعدة العامة باعتبارها
معلومات، فإذا فقدت المعلومات المحاسبية أي من الخاصتين الرئيسيتين الموثوقية إمكانية االعتماد على ال

 (1):تكون غير مفيدة بالنسبة لمستخدميها الرئيسيين
أن المالئمة والمصداقية )الثقة( هي الخاصتين األساسيتين اللتين تجعالن  (FASB)وكما أشار 

 علومات األفضل )األكثر فائدة( والمعلوماتأن الخواص التي تعرف بأن المو المعلومات مفيدة التخاذ القرار 
 (2).األدنى )األقل فائدة( باإلضافة إلى بعض الخواص األخرى المنفرعة عنها

 المالئمة:  :1-1
تعرف المالئمة على أنها قدرة المعلومات المحاسبية على تغيير قرار مستخدم المعلومات والتأثير 

 (3)جاد فرق في اتخاذ القرار.عليه، وبكلمات أخرى، هي قدرة المعلومات إلي
أن المقصود بالمالءمة قدرتها على خدمة اتخاذ قرار معين، إما من خالل   (4)(0996كما عرفها )عاشور،

تخفيض حالة عدم المعرفة لدى متخذي القرار أو زيادة المعرفة لدى متخذي القرار بخصوص الموقف الذي 
 يتخذ القرار بشأنه.

بأنها تلك المعلومات التي ستؤثر على سلوك متخذ القرار وتجعله يتخذ  وعرفت المعلومات المالءمة
 (5)قرار يختلف عن ذلك القرار الذي كان يمكن اتخاذه في حالة غياب هذه المعلومات.

ويرى الباحث بأن خاصية المالءمة هي الخاصية التي تؤثر في اتجاه سلوك متخذي القرار وتأثر 
يجاد الفروق بين هذه القرارات )حالة غياب هذه المعلومات فيه لتغير القرار نحو الموقف ا لذي يتخذ بشأنه وا 

 وحالة مالئمة المعلومات التخاذ هذا القرار(.
المالئمة بأنها انسجام المعلومات مع نماذج اتخاذ القرارات، أي أن تكون طريقة (APB)وقد عرف 

 ستخدمي المعلومات المحاسبية.القياس واالفصاح مالئمة التخاذ القرار وتلبية الحتياجات م
 

                              
 نفس المرجع السابق.( 1)
 69سبق ذكره، ص دوانالد كيسو وجيري بجانت، مرجع( 2)
، دار المطبوعات للنشر ودائرة المكاتب القوائم المالية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما( 0992نعيم حسين دهمش: )( 3)

 .53الوطنية، عمان األردن، ص
 .00طباعة والنشر، بيروت، ص، دار النهضة للدراسات في نظم المعلومات المحاسبية( 0996عصفت سيد أحمد عاشور: )( 4)
 56، القاهرة، صاإلطار الفكري والنظم التطبيقية، نظم المعلومات المحاسبية( 0997أحمد حسين علي حسين:)/ (5)
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بأنها تلك المعلومات القادرة على إحداث فروق في القرارات من خالل مساعدة  (FASB)كما عرفها 
 (1)المستخدمين للمعلومات على تكوين تنبؤات عن النتائج المستقبلية أو تغيير التنبؤات السابقة وتصحيحها.

محاسبية التي تكون لها قيمة تنبؤية واسترجاعية تؤثر أن المعلومات المالئمة هي تلك المعلومات ال
في اتجاه سلوك متخذي القرار وتأثر فيه لتغير القرار نحو الموقف الذي يتخذ بشأنه عند تقديمها في الوقت 

 المالئم له قبل أن تفقد قدرتها على التأثير في ذلك القرار.
الذي  0996عام  (Chamnersn)وقدمت خاصية المالئمة لإلطار الفكري للمحاسبة بواسطة 

أوضح أن المعلومات المالئمة هي تلك المعلومات التي تؤثر في سلوك متخذي القرار، ولكي تكون المعلومات 
المحاسبية مالئمة فالبد أن ترتبط هذه المعلومات بشكل منطقي بالغرض من استخدامها وأن تكون مؤثرة 

 فيه.
ات المالءمة هي المعلومات التي لها ارتباط بقرار معين وفي ضوء ما تقدم يرى الباحث أن المعلوم

 ولها تأثير وانعكاس على هذا القرار.
 ولكي تكون المعلومات المحاسبية مالئمة يلزم توافر ثالث خصائص فرعية هي:

 .خاصية القيمة التنبؤية للمعلومات.0
 .خاصية القيمة االسترجاعية للمعلومات.5
 للمعلومات. .التوقيت المناسب )المالئم(3

 وفيما يلي سيتم التطرق لهذه الخصائص النوعية الفرعية لخاصة المالءمة كمايلي:
 القيمة التنبؤية للمعلومات:-1-1-1

عد المعلومات المحاسبية في تحسين مقدرة متخذ القرار على التنبؤ بنتائج التوقعات المستقبلية سات
ة للمعلومات ''المالءمة''، فالمعلومات المالئمة في ضوء نتائج الماضي والحاضر أحد الخصائص الفرعي

هي التي تساعد على التنبؤ بالعوائد المرتبطة بالنشاط المستقبلي، فبدون معرفة األحداث الماضية يصعب 
التنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل، كما أن معرفة نتائج األحداث الماضية دون اهتمام بالمستقبل يعتبر 

 (2)عمال غير هادف.
وبمعنى آخر تساعد القيمة التنبؤية للمعلومات مستخدميها في التنبؤ بالنتائج المتوقعة لألحداث 

 (3)المختلفة، وتؤكد توقعاتهم أو تساعدهم في تعديلها أو تصحيحها.
ولكي تؤثر المعلومات المحاسبية على عملية اتخاذ القرار البد أن تكون لها قدرة لعمل اختبارات 

 حسن أن يكون لها أيضا القدرة على تقييم نتائج االختبارات السابقة.مستقبلية، بل يست
                              

 .22عبد الحميد مانع الصيح، مرجع سابق، ص(1)
 .26عبد الحميد مانع الصيح، مرجع سابق، ص(2)
 .56األردن، ص، الوراق للنشر والتوزيع، عمان ية والتطبيق في القوائم المالية واألصولالمحاسبة المتوسطة نظر ( 5115فداغ الفداغ: )( 3)
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كما تعمل المعلومات المحاسبية ذات القدرة التنبؤية على تخفيض درجة عدم اليقين )التأكد( حول النتائج 
 المتوقعة في المستقبل التي تتخذ على نتائج الماضي.
د مستخدميها على القدرة على عمل تنبؤات حول آثار وعلى ضوء هذا فإن القيمة التنبؤية للمعلومات تساع

الماضي والحاضر والمستقبل، حيث أن المعلومات المحاسبية ذات الصلة بعملية اتخذ القرار تساعد 
 (1)مستخدميها للقيام بعملية للتنبؤ بالنسبة لألحداث في الماضي والحاضر والمستقبل.

ة لمعلومات ال يقصد بها أن تكون للمعلومات قيمة تنبؤيكما تجد اإلشارة أن خاصية القيمة التنبؤية ل
نما يكون في إمكانية االعتماد عليها كأساس لعمل تنبؤ في المستقبل من قبل متخذ القرار.  (2)في حد ذاتها وا 

 القيمة االسترجاعية )التغذية االسترجاعية( للمعلومات:-1-1-2
ات يكون لها قدرة على تغيير أو تصحيح توقع وتمتلك المعلومات المحاسبية قيمة استرجاعية عندما

الحالية أو المستقبلية، كما يطلق على خاصية القيمة االسترجاعية للمعلومات أيضا بالتغذية االسترجاعية، 
وهي ال تقل أهمية عن خاصية القيمة التنبؤية للمعلومات، وتساعد مستخدم المعلومات في تقييم مدى صحة 

 (3)الي يستخدم المعلومات في تقييم نتائج القرارات التي تبنى على هذه التوقعات.توقعاته السابقـة، وبالت
كما تتميز المعلومات المحاسبية بالقدرة على التقييم االرتدادي لنتائج القرارات الماضية وقيمة تنبؤية 

بالتالي لها قيمة و  عالية بالنسبة للمستقبل، وهي التي يتم عرضها في التقارير المرحلية والتقارير القطاعية،
مزدوجة فلها قيمة تنبؤية عالية بالنسبة للمستقبل وتتميز أيضا بقدرتها على التغذية االسترجاعية لنتائج 

 (4)القرارات الماضية، كما تؤدي إلى تخفيض درجة عدم التأكد لدى متخذ القرار الصحيح.
ية تؤدي الى تخفيض درجة وبهذا نصل إلى أن خاصية القيمة االسترجاعية للمعلومات المحاسب

عدم التأكد لمتخذي القرارات، كما تؤدي إلى تعديل وتقييم وتصحيح توقعاتهم السابقة بالنسبة لنتائج القرارات 
 الماضية.

فمثال إن نسبة صافي الربح للنشاط سوف يساعد مستخدم التقارير المالية على التحقق عن صحة 
 أو تصحيحية. توقعاته عن التوقعات النقدية المستقبلية

 
 
 
 

                              
 53، صاألردن ،عمان ،دار النشر ،  القوائم المالية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليهاـ 0992نعيم حسين دهمش،( 1)
 .27-26سابق، صعبد الحميد مانع الصيح، مرجع ( 2)
 .510، مرجع سبق ذكره، صعباس مهدي الشيرازي( 3)
 .22، ص رسالة ماجستير الموصل العراق،  المعلومات المحاسبية العتماد أسلوب التحسين، علي إبراهيم حسن ألكبسي( 4)
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 التوقيت المناسب )المالئم(:-1-1-3
يقصد بالتوقيت المالئم، تقديم المعلومات في حينها بمعنى أنه يجب إتاحة المعلومات المحاسبية 
المالية لمن يستخدمونها عندما يحتاجون إليها، وذلك ألن هذه المعلومات تفقد منفعتها إذا لم تكن متاحة 

استخدامها، أو إذا تراخى تقديمها قترة طويلة بعد وقوع األحداث التي تتعلق بها  عندما تدعو الحاجة إلى
 بحيث تفقد فعاليتها في اتخاذ قرارات على أساسها.
 هو )توفير المعلومات في حينها(، وتعني أن المعلومات يقصد بخاصية التوقيت المناسب للمعلومات
 قت المناسب.لكي تكون مالئمة يجب أن تقدم لمستخدميها في الو 

ولكي تكون المعلومات مالئمة فإنها يجب أن تكون متاحة لمتخذي القرارات قبل أن تفقد قدرتها 
على التأثير في قراراتهم )التوقيت المناسب(، فإذا تأخر تقرير الشركة عن نتائج أعمالها لمدة ستة أشهر بعد 

 (1)ض اتخاذ القرار.نهاية الفترة المالية، فإن المعلومات ستكون أقل إفادة ألغرا
ومن البديهي أيضا أنه إذا لم توفر هذه المعلومات عند الحاجة إليها فلن تكون لها تأثير على الحدث 
أو القرار، ومعنى ذلك أنه يجب توفيرها في الوقت المناسب التخاذ القرار، وفي مجال التقارير المالية هناك 

 (2)جانبي لخاصية التوقيت المناسب هما:
 التقارير المالية. دورية-أ
 المدة الزمنية بين نهاية الفترة المالية وبين تاريخ إصدار هذه التقارير أو إتاحتها للتداول.-ب

 كما تعتبر خاصية التوقيت المناسب للمعلومات أمرا هاما لخاصية المالئم )المناسب( الستخدامها قبل أن 
 (3)تفقد أهميتها في اتخاذ القرار.
ر المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب، نجد أن العديد من المنظمات المهنية ونظرا ألهمية توفي

تحدد فترة زمنية لنشر التقارير المالية في ثالثة أشهر بعد  (SEC)وغير المهنية والتشريعات الحكومية 
في  م0992( لسنة 30انتهاء السنة المالية، كما حدد قانون ضرائب الدخل على الشركات اليمنية  رقم)

ت الضريبية لمصلحة الضرائب مصحوبا بصورة من الحسابات الختامية ا( بأن يتم تقديم اإلقرار 05المادة )
موقعا عليها من المحاسب القانوني بعد مصادقة الجمعية العامة على هذه الحسابات على أال يتجاوز ذلك 

 (4) نهاية شهر أبريل )نيسان( عن السنة التالية:
 

                              
 .093أمين السيد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص( 1)
 .510عباس مهدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، ص(2)
 .52نعيم حسين دهمش، مرجع سبق ذكره، ص( 3)
 23عبد الحميد مانع الصيح، مرجع سبق ذكره، ص( 4)
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يكون من األنسب التضحية بشيء من الدقة ودرجة عدم التأكد لغرض تقديم المعلومات ونلخص على أنه قد 
 في الوقت المناسب التخاذ القرارات.

 الموثوقية: 1-2
تعتبر خاصية الموثوقية أحد الخصائص النوعية الرئيسية للمعلومات، وتتوافر هذه الخاصية في 

وتصنف بأمانة التعبير، أي أنها خاصية تتعلق بأمانة  المعلومات عندما تكون خالية من األخطاء، وحيادية،
مكانية االعتماد عليها.  (1)المعلومات المحاسبية وا 

الموثوقية للمعلومات المحاسبية تقدر بمقدار المعلومات التي يتم نشرها في التقارير المالية الخالية 
القتصادية، وتمثل خاصية والتحيز في العرض، والتصور الصادق لألحداث والعمليات ا من األخطاء

الموثوقية في المعلومات المحاسبية ضرورة ملحة لألفراد الذين ال يتوفر لديهم الوقت والخبرة الكافية لتقييم 
 (2)محتويات التقارير المالية واختيار المعلومات المفيدة لهم.

ي التأكيد بأن المعلومات هي '' خاصية المعلومات ف (FASB)الصادر  5الموثوقية حسب البيان رقم         
 (3)خالية من األخطاء والتحيز بدرجة معقولة وأنها تمثل بصدق ما تزعم تمثيله''.

لذلك يفضل من يستخدمون المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية أن تكون هذه المعلومات على         
عبيرا تلك المعلومات، باعتبار تعبر ت درجة عالية من األمانة، إذ أن هذه الخاصية هي التي تبرر ثقتهم في

صادقا وحقيقيا عن المركز المالي للوحدة االقتصادية وتمثل نتائج أعمال الوحدة أفضل تمثيل، ولتحقيق 
 خاصية الوثوق بالمعلومات البد من توافر الخصائص الفرعية التالية:

 ( الصدق في التعبير.0)
 ( الحياد5)
 ( القابلية للتحقيق.3)

 ق في التعبير:الصد 1-3
يقصد بخاصية الصدق في التعبير وجود درجة عالية من التطابق بين المقاييس )المعلومات( وبين 

 الظواهر المراد التقرير عنها، والعبرة هنا بصدق تمثيل المضمون والجوهر وليس مجرد الشكل.

                              
 .510عباس مهدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، ص(1)
 .71كيسو وجيري بجانت، مرجع سبق ذكره، ( 2)
لثالثة: ا، الملتقى الوطني ألول مستجدات األلفية مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية لترشيد القرارات االقتصادية،( 5117شارف خوجة الطيب: ) (3)

جامعة باجي مختار عنابة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم  5117/ نوفمبر 50/55'' المؤسسة على ضوء التحوالت المحاسبية الدولية '' 
 . 2العلوم التجارية، ص
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مثيال ف إليه توبعبارة أخرى فإن المعلومات الصادقة يجب أن تمثل أو تصور المضمون الذي تهد
 صادقا.

حيث تعبر خاصية الصدق في التعبير عن ضرورة وجود مطابقة أو اتفاق بين األرقام واألوصاف المحاسبية 
من ناحية، والموارد واألحداث التي تنتجها هذه األرقام واألوصاف في التقارير المالية من ناحية أخرى، 

ة بين التقارير المالية الواقع االقتصادي للمؤسسة نتيجبمعنى آخر تمثل األرقام ما حدث بالفعل، فعندما ت
 المعامالت واألحداث الفعلية فإن هذه التقارير تكون صادقة في العرض.

 1كما أن خاصية الصدق في التعبير تتطلب مراعاة تجنب نوعين من أنواع التحيز هما:   
حذر التاريخية واتباع سياسة الحيطة والأ. تحيز في عملية القياس كما في حالة استخدام أساس التكلفة    

 لعرض بعض البنود المحاسبية.
 ب. التحيز من قبل القائم بعملية القياس.   

وحتى تكون المعلومات المحاسبية خالية من أنواع التحيز يجب أن تكون المعلومات على أكبر قدر ممكن 
ن التقارير المالية ماهي إال نموذج من االكتمال. ومن الطبيعي إن االكتمال المطلق أمر غير ممكن أل

 لتمثيل الواقع المحاسبي للوحدة االقتصادية والبد أن تنطوي على قدر من التحيز البسيط.
 : الحياد 1-4

يقصد بالحياد أو عدم التحيز عدم اختيار معلومات بشكل ينتج عنه معلومات تفضيل جهة أو 
 (2)ات المحاسبية على حساب جهات أو أطراف أخرى.طرف معين من األطراف المعنية والمهتمة بالمعلوم

فقد عبر عن خاصية الحياد بأنه يجب أال تكون البيانات المحاسبية متحيزة   (3)(0999وأما )الراوي، 
 لمستخدم معين من مستخدمي التقارير المالية على حساب مستخدم أو مستخدمين آخرين.

لعمل المقصود من التحيز الذي قد يمارسه القائم وبصفة عامة يقصد بحياد المعلومات: تجنب ذلك ا
بإعداد وعرض المعلومات المحاسبية بهدف التوصل إلى نتائج مسبقة، أو بهدف التأثير على سلوك مستخدم 

 هذه المعلومات في اتجاه معين.
كما أن المعلومات المحاسبية تخدم جهات متعددة ومختلفة من مستخدمي المعلومات لدرجة أحيانا 

ن مصالحهم متعارضة بعض الشيء، وكن هذا التعارض أو التناقض في المصالح ال يستدعي من تكو 
المحاسب أو حتى المراجع الخارجي للحسابات أن يتحيز في إعداد الحسابات واإلفصاح والمصادقة عليها 

 لصالح فئة معينة على حساب أخرى.
 

                              
 .515عباس مهدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، ص( 1)
 .56نعيم حسين دهمش، مرجع سبق ذكره، ص( 2)
 .501كمة أحمد الراوي، مرجع سبق ذكره، صح( 3)
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 كما أنه يجب مراعاة نوعين من أنواع التحيز هما:
 حيز في عملية القياس: كاستخدام أساس التكلفة التاريخية أو سياسة الحيطة والحذر.. الت0
. التحيز من قبل القائم بعملية القياس: كأن يقوم القائم بعملية القياس بقصد التحيز مثل عدم األمانة أو 5

 حالة نقص المعرفة والخبرة المهنية.
طالح موجب يصف عدم التحيز، وتتداخل اص-أو حيدتها-وخالصة القول أن حيادية المعلومات

مكن معلومات ال ي-بحكم طبيعتها-هذه الصفة تداخال واضحا مع أمانة المعلومات ألن المعلومات المتحيزة
الثقة بها أو االعتماد عليها، وتوجه معلومات المحاسبة المالية التي تتصف بالحدية للوفاء باالحتياجات 

دون افتراضات مسبقة عن احتياجات أية مجموعة -ومات خارج المنشأةالمشتركة لمن يستخدمون هذه المعل
وتتسم معلومات المحاسبة المالية بأنها معلومات نزيهة خالية من التحيز  -معينة بالذات إلى تلك المعلومات

صوب أي نتائج محددة مسبقا وتضع خاصية حيدة المعلومات واجبا على عاتق المسئولين عن وضع 
ة المالية، كما تضع واجبا على عاتق المسئولين عن إعداد القوائم المالية، وذلك فيما يتعلق معايير المحاسب

باتخاذ قرارات منصفة بشأن االختيار من بين األساليب البديلة للقياس واإلفصاح بحيث يكفل ذلك االختيار 
وتحقيق  ي تعد من أجلها،تحقيق هدفين أساسيين هما: تقديم المعلومات ذات العالقة الوثيقة باألهداف الت

 أمانة تلك المعلومات.
 القابلية للتحقيق::1-5

تمثل خاصية القابلية لتحقق أحد األساس المحاسبية التي يمكن االعتماد عليها في اختيار بين الطرق 
 المحاسبية المختلفة كونها تزيد ثقة المعلومات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية.

( فقد عبرا عن القابلية لتحقق بأن هذه الخاصية مبدأ نسبي، 5113(، و)حنان، 0999لصبان،أما الكاتبان )ا
وهي تشير إلى وجود درجة عالية في االتفاق بين القائمين بالقياس المحاسبي الذين يستخدمون نفس طرائق 

 (1)القياس وهم بصدد فحص نفس المعلومات بأنهم يتوصلوا إلى نفس النتائج.
لمفهوم عندما تحدث درجة عالية من االتفاق بين عدد من األفراد القائمين بالقياس، ويتحقق هذا ا

والذين يستخدمون نفس طرق القياس، وذلك عندما يتوصل عدد من المراجعين المستقلين إلى نفس النتيجة 
بخصوص عدد من القوائم المالية، فإذا توصلت أطراف خارجية تستخدم نفس طرق القياس إلى نتائج 

 (2)يمكن للمراجع إبداء الرأي فيها. ختلفة، فإن القوائم المالية تكون غير قابلة للتحقق والم
   

                              
سماعيل جمعة: )( 1)  09، الدار الجامعية اإلسكندرية، مصر، صتحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية( 0999محمد سمير الصبان وا 

لتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار العلمية الدولية للنشر وا0، ط( مدخل لنظرية المحاسبة2113تطور الفكر المحاسبي:)ورضوان حلوة حنان، 
 .093عمان، األردن، ص

 092أمين السيد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص( 2)
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كما يتم اشتقاق خاصية القابلية للتحقق من فرض الموضوعية في المحاسبة، التي تقضي أن تكون للبنود   
قبل المحاسب  قابلة التحقق منها من الواردة من التقارير المالية قابلة للتحقق، بمعنى أن تكون التقارير المالية

آخر، ويمكن للمحاسب أو غيره من التأكد من األرقام الواردة في التقارير المالية بالرجوع إلى  أو من شخص
 (1)نفس القياس الموضوعي الذي ينسجم مع واقع الحياة االقتصادية.

 د من المحاسبين علىوبهذا نجد أن خاصية القابلية لتحقق هي الخاصية التي تعكس إجماع عد
طريقة قياس األحداث القياسية، بحيث توفر درجة عالية من التأكيد بأن المعلومات المحاسبية تمثل األحداث 
االقتصادية، أي أن المعلومات تكون قابلة للتحقق عندما تكون النتائج التي توصل إليها شخص باستخدام 

يها أشخاص آخرين بشكل مستقل باستخدام نفس أساليب معينة للقياس واإلفصاح يمكن أن يتوصل إل
 (2)األساليب وفي نفس الوقت.

باإلضافة إلى ذلك أن خاصية القابلية لتحقق هي الخاصية التي تحدد وتعكس طرق وأساليب القياس 
المحاسبي لألحداث االقتصادية التي يجمع عليها عدد من المحاسبين للوصول إلى نفس النتائج باستخدام 

 ليب وفي نفس الوقت.نفس األسا
 الموثوقية: مة وئتي المال يالعالقة بين خاص

تعتبر العالمة والموضوعية )الثقة( خاصيتان أساسيتين في تقييم نوعية المعلومات المقدمة في 
التقارير المالية بغرض استخدامها في اتخاذ القرار، ذلك أن تحسين في أحدهما يؤدي إلى تحسين في 

يمكن أن يحدث ذلك دوما، والسبب أن هناك كثير من االختيارات المحاسبية التي  األخرى، لكن لألسف ال
 (3)تستدعي التضحية بمقدار من الموضوعية في سبيل تحقيق المالءمة والعكس صحيح.

وافرهما توكما سبقت اإلشارة إلى أن خاصتي المالءمة والثقة هما الخاصيتان األساسيتين اللتان يلزم 
 حاسبيةفي المعلومات الم

 
 
 
 

  

                              
، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظرية المحاسبة( 5110حسين القاضي ومامون حمدان: )( 1)

 776ص
 .61صيح، مرجع سبق ذكره، صعبد الحميد مانع ال( 2)
، أطروحة الدكتوراه الغير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، مساهمة عملية لتحسين المخطط الوطني( 5112مصطفى عقاري:)( 3)

 .016الجزائر، ص-سطيف-جامعة فرحات عباس
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 المطلب الثالث:   مساهمة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات
م هي عبارة عن معلومات تستخد المحاسبةمخرجات نظام  أوالمعلومات المحاسبية  أنمما يتبين لنا   
هتمين بل العديد من الموهذه المعلومات تستخدم من ق مدخالت لنظام اتخاذ القرار و، أالتخاذ القرارات  أساسا

تكون مالئمة لحاجة جميع شرائح  أنمنها ولذلك فان هذه المعلومات يجب  أهدافهمبها والذين تختلف 
وتأتي   ،يفيده في اتخاذ القرار منها ما يأخذتفي بحاجتهم جميعا وكل مستخدم  أنلها ويجب ، المستخدمين 

 إلىتخدمين ينقسمون المسين منها لكافة المستخدم جوةالمر هذه البيانات بشكل موسع يهتم بكل االحتياجات 
 .قسمين
                                                  :     Infernal User المِنشأة آو الشركةهو المستخدم لهذه البيانات داخل  األولالقسم 

 لقراراتات في اتخاذ داخل المنشأة حيث تساعدهم هذه البيانا اإلداريةوهي تمثل جميع المستويات 
 األموره للموارد وغيره من هذ األمثل اإلدارة والتطوير و ، التي تؤثر على ربحية الشركة الهامةاالقتصادية 

مكانيةوتحديد المبالغ التي توزع على المساهمين  للسيولةوكذلك معرفة مدى حاجة الشركة  توسع في ال وا 
منشود كانت الشركة حققت الربح ال إذاما  اإلدارةكذلك معرفة و  ، النشاط ورسم السياسة المستقبلية للشركة

 .الداخلية األموروغيره من 
وموسعه بشكل اكبر من حيث التفصيل  السريةتحليلية و في غاية  بأنهاوتتصف هذه البيانات 

 ال يجبو  ةالشركهي لالستخدام الداخلي في  إذاالشركة في اتخاذ القرار السليم على ضوءها .  إدارةوتساعد 
 .كبير على نشاط وسياسة الشركة تأثيرالمنافسين الن لها  أيديتقع في  أن

                                                                                 :  External User القسم الثاني وهو المستخدم الخارجي
صدرها التقارير المالية التي ت أوبيانات التي تستفيد من هذه ال األطرافوهذه القسم يشمل جميع 

 .او طريقة التعامل مع المنشأة العالقةاو المنشأة وتحدد  ، الشركة
 :نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االستثماري مخرجات مساهمة /1

 رؤوس وتجمع الضخم بحجمها ، العامة المساهمة الشركات وظهور الصناعية الثورة قيام بعد
 ومناسبة وصحيحة دقيقة محاسبية معلومات إلى الحاجة ظهرت الشركات هذه أيدي في الضخمة لألمواا

 النظام مخرجات تمثل التي المالية القوائم خالل من إال توفيرها يمكن ال المعلومات هذه تاالحتياجا لكل
  . المحاسبي

ن خالل م ، ت المنفعة النسبيةويتعاظم دور المحاسبة بمختلف فروعها كنظام إلنتاج المعلومات ذا
 ،توصيل المعلومات المالية الهامة لشرائح مختلفة وواسعة من المجتمع سواء اتفقت مصالحهم أم تعارضت 

وذلك في شكل قوائم وتقارير مالية تعكس ما وقع في المنشآت االقتصادية من أحداث متتالية مما له بالغ 
 ستثمارية.األثر في اتخاذ القرارات االقتصادية واال
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القوائم  يتوجب إعداد هذه، في المنشأة   وانطالقًا من أهمية القوائم المالية كمخرجات للنظام المحاسبي القائم
على أسس تتفق  مع متطلبات اإلفصاح عن األمور الغامضة ذات التأثير النسبي الهام في عملية اتخاذ 

وبالتالي   ،القوائم من شأنه أن يفقدها أهميتها القرار إذ أن أي تضليل في المعلومات التي تحتويها هذه
التأثير على قرار االستثمار الذي يعتبر من القرارات الهامة والخطيرة مما يستلزم توافر معلومات على درجة 

 كبيرة من الدقة والموضوعية.
يصالوظيفتين أساسيتين هما القياس  تحقيق إلىحيث أن المحاسبة تهدف و  المعلومات  وا 
ن أ إلىقواعد وسياسات محاسبية تؤدى  إتباعلذا فانه يجب  ، القرارات اتخاذ فيميها لمساعدتهم لمستخد

 بالمنشأة.  االقتصادية أو المحاسبية المعروضة عن الحقائق والعالقات األساسية المتعلقة تفصح المعلومات
داقيتها ودقتها من ومص الحصول عليها وحرية تداولها وسهولة أصبحت قضية الحصول على المعلوماتو 

ويحتاج المستثمر إلى بيانات ومعلومات تساعده في  ، ل والمستثمرين القضايا الملحة على رجال األعما
 :اتخاذ قراره االستثماري حيث يتم الحصول على هذه البيانات والمعلومات من مصادر عديدة أهمها 

 التقارير والقوائم المالية
 :القرار المالية اتخاذ فيمحاسبية دور مخرجات نظام المعلومات ال/2

تتولى كل مؤسسة في نهاية كل فترة إعداد قوائم مالية، وذلك بغرض إيصال المعلومات إلى المهتمين 
بوضعية المؤسسة المالية و النتائج التي حققتها خالل الفترة و التدفقات النقدية التي دخلت و التي خرجت 

ة مدى قدرة المنشأة على سداد ديونهم في الوقت المحدد إضافة إلى منها، فمثال الدائنون يرغبون في معرف
التي  ،فوائد تلك الديون، وبنفس الطريقة فإن المستثمرين يرغبون في معرفة مقدار توزيعات األرباح 

سيحصلون عليها في نهاية المدة، إضافة إلى رغبتهم في معرفة األسعار التي ستكون عليها أسهمهم، ال و 
رفة أفضل وسيلة لمع و المسيرين أيضا لكم هائل من المعلومات من أجل إتخاذ القرارات اجاتاحتيننسى 

 .كل تلك األمور هي القوائم المالية التي تعرضها المؤسسة
 :  التسويقية  مساهمة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات/ 3

وخاصة  البيع ونشاط ، التسويق وظيفة أداء تقييمو  قياس في هاماً  دورا المحاسبية المعلومات تلعب
 ونشاط البيع التسويق لوظيفة تقييم أو قياس بأي القيام يمكن ال وأنه والربحية، المبيعات بمعايير يتعلق فيما
 فإن في المنشأة الرئيسي والمعلومات البيانات نظام بصفتها المحاسبة أن كما المحاسبية، المعلومات بدون
عداد و وتحليل بتطوير لقياما يتطلب هذا  حتى البيع التسويق ونشاط وظيفة أداء لقياس الالزمة المعلومات ا 
ن  ألهمية ونظرا .المحاسبية التقليدية المعلومات إطار وخارج ، مالية غير مقاييس أو بمعايير ذلك كان وا 

 وظيفة أداء تقييم في ةالمعلومات المحاسبي دور استعراض الباحث يتناول البيع ونشاط التسويق وظيفة
 :يلي كما البيع ونشاط التسويق
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 :المالية والقوائم المالية المحاسبية دور /3.1
 على تشتمل والتي،  المنشاة بنشاط المتعلقة المالية العمليات كافة بتسجيل المالية المحاسبة تهتم

 وهي المالية للمحاسبة النهائي المنتج المالية القوائم وتعتبر .ايراداتهاو  ومصروفاتها وخصومها أصولها
 معلومات على تحتوي أن يجب وبالتالي األطراف، كافة تحتاجها التي للمعلومات الرئيسي المصدر

يضاحات  تحويها التي األرقام وأن .واضحة بصورة فهمها يمكن حتى تحويها التي األرقام على ومالحظات وا 
 في إتباعها تم التي المحاسبية واألسس السياسات عرفةم على مدلوالتها تفسير في تعتمد المالية القوائم

 .إعدادها
لمنشآت  االجتماعي باألداء تتعلق معلومات على المالية القوائم احتواء ضرورة الباحث ويرى

 االجتماعي سوف باألداء المتعلقة المعلومات أن حيث المالي، باألداء الخاصة المعلومات بجانب األعمال
 إذا أنه يرى الباحث كما، االجتماعي الجانب من التسويقي األداء تقييم من المالية ئمالقوا مستخدمي تمكن
 إلى يساهم قد وفروع الشركة بقطاعات تتعلق معلومات على المساهمة للشركات المالية القوائم احتواء كان
 على أيضاً  ةللشرك القوائم المالية تحتوي أن الواجب من فإنه الشركة، فشل أو نجاح تحقيق في ما حد

 الوظيفة أصبحت التي البيع التسويق ونشاط وظيفة أداء تقييم في مستخدميها تساعد التي المعلومات بعض
 ليس البيع ونشاط التسويق أداء تقييم أن مقاييس كما .األعمال منشآت فشل أو نجاح في والمتحكمة الهامة
 يعني مما .مالية وغير وصفية مقاييس كونت أن بل يمكن فقط ومالية كمية مقاييس تكون أن الضروري من
 التسويق . أداء بتقييم المتعلقة المعلومات أن
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 الخالصة 
ي تمثل احد األنشطة االستراتيجية ف، لقد توصلنا من خالل هدا الفصل إلى أن عملية اتخاذ القرار 

 ولكي يكون القرار جيدا وصائبا إلى حد ،العمل اإلداري  وكذلك فان المعلومات تعبر أساسا التخاذ القرار 
اكتسبت عملية اتخاذ ، ما يجب  أن يعتمد على المعلومات مالئمة من بينها المعلومات المحاسبية وقد 

ثيرة تعمل بمواد ك، القرار أهمية بالغة في العصر الحديث خاصة بعد أن أصبحت المنشآت االقتصادية 
ة في مجال اإلدار  ، وال ضخمة وأصبحت عملية اتخاذ القراروبمعدات ضخمة وأصبحت تقوم باستثمار أم

 بمثابة المحرك الحقيقي لنشاط المنظمات ونقطة االنطالق نحو تحقيق األهداف المرجوة .
وصعوبة  ،وغياب نظام المعلومات المحاسبية في المؤسسة يعنى عدم قدرة المؤسسة على تحقيق االستمرارية 

 .ة الخاصة بالمؤسسة.تحقيق الفعالية في بعض األنشط
 
 
 



 

 

 
 

 

 الثالث:الفصل 
مؤسسة صناعة راسة حالة د

 الكوابل بسكرة
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 : تمهيد
ببسكرة من أهم المركبات الصناعية ذات الطابع االستراتيجي على   يعد مركب صناعة الكوابل

عويض ة الكوابل وقدرته على تالمستوى الوطني واإلفريقي، كذلك نظرا لقدرته التنافسية في مجال صناع
 1009المنتجات األجنبية بل حكمه في تقنيات اإلنتاج المتطورة والتي أدت إلى حصول المؤسسة على شهادة 

ISO  .بتقديمها لمنتجات عالية الجودة 
 : حيث سنقوم في هذا الفصل بالتعرف على هذه المؤسسة من خالل

أتها وتطورها والتعرف على نشاطها وتوزيعها وأهم المواد بالتطرق لنش تقديم عام للمؤسسة محل الدراسة
 المستعملة،...الخ،  والتطرق لهيكلها التنظيمي.

ذه وأهم النتائج المستخلصة من ه ثم دراسة نظم المعلومات المحاسبية ومدى تطبيقها في المؤسسة،
 الدراسة داخل المؤسسة.
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 الدراسة.ل تقديم المؤسسة مح األول:المبحث 
 لمحة عامة على المؤسسة  األول: المطلب

 أوال : نشأة المؤسسة . 
، و هذا  0931النجاز المشروع وحدة صناعة الكوابل الكهربائية لبسكرة في فيفري  انطلقت األشغال

، و شاركت في هذه األشغال عدة مؤسسات وطنية و دولية ، أما  31/0932تطبيقا للمخطط الرباعي 
بموجب مرسوم  Sonelecكان نتيجة إلعادة هيكلة الشركة الوطنية للصناعة االلكترونية  ظهورها فقد

 .Enie . Edimel، و الذي تفرعت بموجبه إلى المؤسسات التالية:  10/10/0933الصادر في  51/33
Ewbb .ENICAB .  وبذلك أصبحت المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل مؤسسة ذات صيغة شرعية و ،

وحدات وحدة القبة ، وحدة الحراش،  3مقرها الرئيسي الجزائر العاصمة ، و هي بدورها انقسمت إلى قانونية 
 وحدة بسكرة .

 أنشت عدة مؤسسات موضحة في المخطط التالي :

 : Sonelecعن مؤسسة  ت( : المؤسسات التي نشأ05شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 المصدر:مصلحة المستخدمين

ENIE  بتاريخ  13/351لوطنية لصناعة األجهزة االلكترونية بموجب مرسوم : المؤسسة ا
 و مقرها سيدي بالعباس . 53/01/0933

EDIMEL  بتاريخ  50/ 33: المؤسسة الوطنية لصناعة العتاد الكهربائي بموجب المرسوم
 و مقرها بالعاصمة . 10/10/0933

ENGB 10/10/0933بتاريخ  33/55 : المؤسسة الوطنية لصناعة البطاريات ، بموجب المرسوم 
 و مقرها سطيف .

Sonelec 

ENICAB ENGP ENIEM EDIMEL ENIE 
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ENIEM  10/10/0933بتاريخ  33/09: المؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية بموجب المرسوم 
 مقرها بتيزيوزو. 

ENICAB  : المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل والتي تشمل ثالث وحدات وهي : 

 وحدة وادي سمارة . -
 وحدة جسر قسنطينة . -
 . وحدة بسكرة -

 ثانيا : تعريف بالمؤسسة : 
ظلت مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة وحدة تابعة لوحدة األم كغيرها من الوحدات إلى غاية صدور قرار 

حيث انعقدت الجمعية العامة االستثنائية للمؤسسة الوطنية  0997نوفمبر  12إعادة هيكلتها بتاريخ 
الشركة القانونية للكهرباء   HELEETلعمومية و ألحقت بالشركة القابضة ا  E.N.I.CA.Bاالقتصادية 

 اآللي ، و قد أصدرت قرارات و هي :  اإللكترونيك و اإلعالمو 

 قررت الجمعية تغطية الخسائر المتراكمة عن االستغالل من خالل فرق إعادة التقييم للميزانية . -
ركات شكل ش قررت تقسيم المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل إلى ثالث مؤسسات قانونية على -

 باسهم تابعة للشركة القابضة العمومية و هم : 
  مؤسسة صناعة الكوابلENICAB   دج مقرها بسكرة .  351.111.111شركة أسهم رأس مالها 
  مؤسسة الكوابل الكهربائيةCABEL   دج مقرها بالقبة . 71.111.111شركة أسهم رأس مالها 
  مؤسسة الكوابل الهاتفيةCATEL  ةدج مقرها بواد السمار  21.111.111ها شركة رأس مال  . 
 تشكيل لجنة تتكفل بتنفيذ التقسيم بكل إجراءاته . -
كتاريخ بداية النشاط و عمليات المؤسسات الثالث  0993  أكتوبر 10حددت الجمعية تاريخ  -

 .  HELEETالجديدة و أصبحت تحت إشراف شركة القابضة العمومية 
- E.N.I.C.A.B  دج تقع في 310.111.111مال اجتماعي يقدر ب مؤسسة ذات أسهم برأس

كلم عن  221تبعد حوالي  26المنطقة الصناعية غرب مدينة بسكرة على جانب الطريق الوطني رقم 
كلم على حاسي مسعود ، و تعد هذه المؤسسة من اكبر المصانع في إفريقيا، و  361الجزائر العاصمة و 

طن و  53111غطاة ، الطاقة اإلنتاجية المبدئية و هي هكتار غير م05هكتار منها  25تقدر مساحتها 
 قد تم رفعها ألسباب تكنولوجية و اقتصادية . 

منهم   %77عامل حوالي  0107ب  51/10/5100يبلغ عدد عمال المؤسسة إلى غاية  -
 مون بدورهم إلى : سفي اإلنتاج و هم يقأو غير مباشرة يشتغلون بصفة مباشرة 

  موظف . 36إطارات 
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  موظف . 553تحكم أعوان 
  عامل . 713أعوان تنفيذ 

 و هي تتبع مجموعة من المراحل في اإلنتاج و هي :
 . هاأللمنيوم عن طريق تمديد مرحلة القلد : و هي عبارة عن تقليص سمك النحاس أو .0
 مرحلة الظفر : و هي تجميع عدد معين من األسالك .  .5
 زل : و هي عملية تغليف األسالك . عمرحلة ال .3
 معزولة . ال التجميع : و هي عملية ضفر األسالكمرحلة  .2
 شريط وافي يحمي الكوابل من الضغوط الخارجية . ل فمرحلة التدريج : و هي عملية تلفي .2
 و الشريط الواقي . أمرحلة التغليف : و هي آخر عملية و تتمثل في تغليف التسليح  .6

 و توزع المؤسسة منتجاتها على عدة زبائن التي تتعامل معهم :

  المؤسسة الوطنية للكهرباء و الغازSONELGAZ  
  المؤسسة الوطنية للخدمات الكهربائيةKAHRIF  
  المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائيEDIMEL  
  المؤسسة الوالئية للتوزيع األجهزة الكهربائيةEDID 

ها كما تعيد تسويقو هناك أيضا مجموعة من المؤسسات الخاصة و العمومية التي تستهلك الكوابل أو 
 تعمل المؤسسة على اكتساب مكانة في السوق العالمية . 

 و من أهم المواد األولية المستخدمة هي :

 سلك النحاس . -
 سلك األلمنيوم .  -
 المواد الكيماوية المكونة للغالف . -

 و المؤسسة تستورد معظم موادها من :

  شركةSARCO VSAN   النحاسو تستورد منها المؤسسة  . 
  كة شرMARCRICH   . االسبانية : و تستورد منها المؤسسة األلمنيوم 
  شركةMIDALCABLE   . و تستورد منها األلمنيوم 
  شركةBOREALIS   البلجيكية و تزود المؤسسة بمادةP.V.C  . 
  شركةPLASCORB   الفرنسية و تزود المؤسسة بمادةP.V.C . 
  شركةENAB  ب .بسكيكدة و تزود المؤسسة بمادة الخش 
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  شركةENG   بالخروب : تزود المؤسسة بمادة الطبشورLACRAISE   . 
  مؤسسة الكوابل بالقبة : و تزود المؤسسة بمادة النحاسP.V.C  . 

في وضح و تأسيس سياسة خاصة بجودة المنتج و ذلك عبر تطبيق مجموعة  0999عملت المؤسسة منذ 
المؤسسة  ج ، و بالفعل فلقد توصلتو في نوعية المنت من المناهج و الطرق التي تصل بها إلى التحكم الكلي

من اجل  مجهداتهاتكثف  اآلن و هي  5111و تطوير " االيزو" سنة  هارإلى الحصول على عالمة اإلش
 كما و نوعا .  تالطالبياو االستجابة لكل  منتجوهاو تطوير نوعية  هارعلى عالمة اإلش إبقاء

برأس  generalcableابل بسكرة في شراكة مع شركة دخلت مؤسسة صناعات الكو  5113في ماي 
و تعتبر هذه المؤسسة اكبر المؤسسات   % 31دينار جزائري بنسبة  0.101.111.111مالي اجتماعي 

العالمية لهذا المجال ، و بهذا تأمل مؤسسة صناعة الكوابل في تطوير أدائها كما و نوعا و كذلك اقتحام 
 في تغطية احتياجات السوق الوطنية .  الزيادةى السوق العالمية مع المحافظة عل

حيث يمثل هذا التوجه   version  02110iso 5112 الشهادةى المؤسسة حاليا إلى اكتساب عو تس
 سياسة عامة حيث تشمل جميع نشاطات المؤسسة . 

 هو اختصاصها . المطلب الثاني : طبيعة نشاط المؤسسة و ما
 أوال : طبيعة نشاط المؤسسة . 

ختص هذه المؤسسة بصناعة الكوابل المختلفة  ، و تعتمد على جملة من المواد منها ما هو داخل ت
في تركيب المنتوج و هي المواد األولية مثل : النحاس ، األلمنيوم كمواد ناقلة للتيار الكهرباء و كمواد أولية 

، و مواد طاقوية   pvcملة لتحضير إلى مواد استهالكية كالمواد الكيميائية المستع باإلضافةزل عأساسية لل
مثل المازوت ، و تتحصل المؤسسة على هذه المواد من خالل لجوئها إلى بورصة المعادن بلندن عن طريق 
االنترانت ، و التي تأخذ منها كل المعلومات عن األسعار ، كيفية الشراء ، طريقة و تكاليف النقل و الزمن 

تدخل مباشرة في العملية اإلنتاجية فإن المؤسسة تستخدم مواد أخرى ال إلى المواد السابقة التي  باإلضافة
 تدخل في تركيب المنتوج مثل : قطاع الغيار ، األلواح ، المسامير . 

و تشير انه في إطار التحوالت االقتصادية الجديدة التي تعيشها الجزائر في إطار التعاون  -
  ENICABمؤسسة  خصصتالمنظمة العالمية التجارية االقتصادي بين الدول األوربية و دخول الجزائر 

مازالت تحت تصرف الدولة و هذا  %31لصالح مؤسسة جنرال كابل ، أما بالنسبة الباقية   %71بنسبة 
 .  5113ماي من سنة  51ابتداء من 

 



 الكوابل بسكرةدراسة حالة مؤسسة صناعات         الفصل الثالث:                              

79 

 

 مؤسسة : الثانيا : اختصاص 
ا بفضل إدخالها لتكنولوجيالمؤسسة على إنتاج عدة أصناف من الكوابل الكهربائية و هذا  لو تعم

نوع من الكوابل  211أكثر من  حديثة و متطورة في هذا المجال إذ تمكنت المؤسسة من التخصص في إنتاج
 هي :  و جمعة في خمس مجموعات

نوع ، و  519: بحيث تنتج المؤسسة منها حوالي   les cable domestiqueالكوابل المنزلية :  -0
 .  PVCزل ب عفولط تصنع بمادة النحاس و ت 0211 -521ح ضغطها بين تستخدم في المباني و يتراو 

نوع و تصنع هذه الكوابل  71و  يصل عددها إلى   lescables industrielsالكوابل الصناعية :  -5
حسب المطلوب ، أما التغليف فيكون بمادة   PRCأو  PVCزل بمادة عمن مادة النحاس ، األلمنيوم ، و ت

PVC  فولط .  0111-611ها من يتراوح ضغط 

رباء ما في نقل الكه المتوسطالكوابل ذات الضغط المتوسط و المرتفع : تستخدم كوابل ذات الضغط  -3
فولط ، و يبلغ  3111فولط أما كوابل الضغط المرتفع تفوق شدة في نقل الكهرباء  3111و 0111بين 

هاته بمادتي النحاس و األلمنيوم و صنف ، حيث تصنع  71عدد الكوابل ذات الضغط المتوسط حوالي 
 .  PVCو تغلف   PRCتغزل بمادتي 

و تستعمل خاصة في نقل الكهرباء  01: يبلغ عدد أنواعها  les câbles NUغير المعزولة الالكوابل  -2
 فولط .  55111من المحوالت إلى مناطق التوزيع معينة و تتحمل تيار شدته حوالي 

: تستخدم هذه الكوابل في توزيع الكهرباء ، و    les câbles réseauxع : كوابل الشبكات أو التوزي -2
مغنزيوم و األلمنيوم و السيلسيوم و تتكون هذه  يتكون من ال  AGSتصنع من األلمنيوم و خليط ما يسمى 

 فولط .  0111نوع و تنقل تيار شدته حوالي  71المجموعة من حوالي 

لخشبية التي تلف عليها الكوابل و تستعمل الخشب و المسامير كما تقوم المؤسسة بإنتاج البكرات ا -
 وغير ذلك من المواد المساعدة في إنتاجها . 
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 دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة  الثالث: المطلب
بغية تحديد جيد للوظائف  0936تغييرين منذ نشأتها منذ   ENICABلقد عرف الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

عتبارات المادية و البشرية و التنظيمية ، و كاستجابة للتغيرات االقتصادية وضعت و كذا اخذ كل اال
المؤسسة هيكل تنظيمي يسمح لها بإعادة توزيع السلطات و تحديد المسؤوليات ، و تقسيم العمل ، بما 

مثل تيتالءم مع متغيرات المحيط الذي تنشأ فيه ، و حيث تم تقسيم المؤسسة إلى عدة مديريات و دوائر ت
 في: 

تشرف و تقوم هذه المديرية على مراقبة و متابعة سير المديريات إذ تتكون من  العامة: المديرية .0
 منها:األمانة العامة و مجموعة مساعدين مكلفين بعدة مهام 

و االتصال : و يتمثل دوره في استخدام الطرق و  باإلعالممساعدة رئيس المدير العام المكلف  -أ
 ية و اإلعالمية التي تساعد على تسهيل عمل كل من الموظفين و العمال . الوسائل االتصال

الذي يتجلى دوره في عدة مهام منها ، التدقيق  الداخلي:مساعدة المدير العام المكلف بالتدقيق  -ب
 المالي ، التدقيق العملي ، التدقيق الداخلي . 

ودة : يقوم مسؤول الجودة و النوعية على مساعدة رئيس المدير العام المسؤول على النوعية و الج -ت
حيث يقوم بتقديم  ISO9110السهر على متابعة المعايير الدولية لجودة المنتوج طبقا لمعايير الجودة 

 تقارير كل سنة للمدير العام لالتخاذ القرارات المستقبلية . 
لعام باعتباره لرئيس المدير امكتب الشؤون القانونية : يتبع مكتب الشؤون القانونية مباشرة السيد ا -ث

ولة قانونا في حدود اختصاصه ، يضم ثالث عمال حاملين خاألعلى ، له سلطات م الرئيس اإلداري
الختصاصات العلوم القانونية و اإلدارية ، مكلفون بالقيام بالمهام الموكلة إليهم في تمثيل المؤسسة أما 

لقانون و النظر في المنازعات )قضايا المؤسسة( الجهات القضائية و األمنية طبقا لما ينص عليه ا
 وأأما الهيئات القضائية ، و التكفل الكلي بكافة اإلجراءات القيد في سجل التجاري  بشتى أنواعها

 تعديله في الحاالت التي تطرأ عليه لدى المركز الوطني للسجل التجاري . 
 وعها:فر و تندرج تحت المديرية العامة خمس مديريات سنذكرها مع  -
 . المديرية التقنية 
 الشراء. مديرية 
 لتجارية. مديرية 
 . مديرية المالية و المحاسبية 
  . مديرية الموارد البشرية و الوسائل 
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 و تشمل ما يلي : المديرية التقنية :  -2

تشرف هذه الدائرة على تخطيط و تسيير العملية اإلنتاجية بدءا من دخول  دائرة إنتاج الكوابل: -أ
  :ل منتوج تام الصنع ، و تضم كل منوصوال إلى خروج هذه المواد على شك تللو رشاد األولية الموا
 شهري من خالل التقوم مصلحة االستغالل بإعداد المخطط السنوي و  االستغالل: مصلحة

 المؤسسة.الطلبات المختلفة المقدمة من طرف زبائن 
  2مصلحة قلد الكوابلH لة من مراحل اإلنتاج بعد أن تتلقى أمر : تقوم هذه المصلحة بأول مرح

بالتصنيع موفق بمخطط اإلنتاج يتكون دورها من عمليتين ، عملية القلد و ذلك بتقليص سمك سلك 
األلمنيوم ، ثم عملية الظفرة حيث يتم تجميع عدد معين من األسالك حسب الطلب و الحاجة  النحاس أو

 و نوع الكوابل . 
  مصلحة عزل الحبيباتPRCن قبل مصلحة العزل و الظفر تستلم هذه المصلحة الكوابل : م

 الغير معزولة ليتم عزلها بمادة البوليتيام ثم توجه مباشرة إلى مصلحة التجميع و التغليف . 
  مصلحة عزل و تغليفPVC-H3-H4 أسالك النحاس و األلمنيوم من تصل : بنفس الطريقة

 بواسطة الكوابل الصناعية.  PVCمنتوج نهائي 
 تغليف : تستقبل مصلحة تجميع و تغليف المنتوج النصف النهائي للقيام الصلحة تجميع و م

 .  PVCبعملية التجميع و التغليف 
تعتبر واحدة من الدوائر التابعة للمديرية التقنية ، تشرف على صيانة وسائل و  دائرة الصيانة: -ب

 دائرة الصيانة تنقسم إلى :  أنمعدات المؤسسة )وسائل اإلنتاج و الملحقات ( مع العلم 
 الميكانيكية.مصلحة الصيانة  -
 الكهربائية.مصلحة الصيانة  -
 العالجية.مصلحة الصيانة  -
 مصلحة المناهج و المراقبة التنظيمية . -
تقوم هذه الدائرة باإلشراف على إنتاج الملحقات حسب برنامج يوضع من  دائرة إنتاج الملحقات: -ج

إلى تموين المؤسسة بالطاقة الكهربائية و الخشب ، تضم  إلضافةبا طرف مصلحة تخطيط اإلنتاج
 ثالث مصالح هي : 

تقوم هذه المصلحة باإلشراف على توزيع المياه و الكهرباء داخل المؤسسة سواء  المنافع:مصلحة  -
 تبريده.إلى كانت المياه للشرب أو التصنيع باإلضافة

بات مكونة من خليط مادته : تنتج هذه المصلحة حبي PVCمصلحة إنتاج حبيبات  -
 وزيادة الطباشير ويختلف الخليط حسب المنتوج و شروطه الزبائن.   PVCاألساسية
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ت بإنتاج البكرا مصلحة إنتاج البكرات الخشبية و االسترجاع : هذه العملية تقوم الو رشات -
 الخشبية التي  تحتاجها المؤسسة لفاعليتها الكوابل لغرض بيعها. 

للمديرية المالية و المحاسبية أهمية كبيرة حيث مهمتها األساسية  ية و المحاسبية :مديرية المال -3
ة في نهاية إلى تقديم الميزاني في توفير الموارد الالزمة لالستغالل المؤسسة و استثماراتها ، باإلضافة

لواضع اكل سنة ، و ينصب اهتمامها على تسجيل العمليات المالية و المحاسبية و إعطاء صورة على 
 المحاسبي و المالي للمؤسسة و تشمل على ما يلي : 

تهتم بتخطيط الميزانية المالية للمؤسسة و التسيير المداخالت و المخرجات  :الميزانيةدائرة المالية و  -أ
 يلي : و تضم ما

 ةتقوم هذه المصلحة بتقدير اإليرادات و المصاريف الالزمة لنشاط المؤسسة للسن الميزانية:مصلحة  -
الجديدة في كل سنة ، و تكون عملية التقديرات بناء على مخططات منها مخطط اإلنتاج التقديري ، التوقعات 

 المقدمة من طرف الدوائر مع اإليرادات المتوقعة من طرف المؤسسة . 
تشرف على حركة األموال سواء الداخلية أو الخارجية الخاصة بالمؤسسة سواء  المالية:مصلحة  -

 مراقبتها.المداخل سواء دفعها أو  إلى ات أو نفقات باإلضافةكانت إيراد

 و تشمل على كل من :المحاسبة:دائرة  -ب

 أن هذه المصلحة لها عالقة تكميلية بالمحاسبة العامة و غيرها منالتحليلية:مصلحة المحاسبة  -
 مهام.المديريات في الحقيقة لها ثالث 

  ستثمارات.االمتابعة استثمارات المؤسسة و امتالك هذه 
 لى اقتراح إ المنتجات تامة الصنع وتحديد تكلفة هذه المنتجات باإلضافة تمتابعة تسيير المخزونا
 بيعها. أسعار
  المواد.تسيير مخزونات المواد األولية و قطع الغيار و تحديده تكلفة الشراء لهذه 
هام يتلخص دورها في ممصلحة المحاسبة العامة : تقوم هذه المصلحة بجمع العمليات الحسابية و  -

فروعها وهي: حيث يهتم فرع الزبائن : باستالم الفواتير المحاسبية من مصلحة المبيعات و مراقبتها ومراجعتها 
 المبالغ الجزئية مطابقة للمبلغ الكلي . أنمن حيث سعر الوحدة المنتجة و الكمية المنتجة من 

 الوثائق الواردة من مصلحة المشتريات وتسجيلة على قأما فرع الموردين فيقوم بالمراقبة و المصاد -
الفواتير في بطاقة المورد مع توضيح تاريخ وصولها ثم إرجاعها كل حسب المصلحة للقيام بإعداد الطلب 
تسديد و عند رجوعها يقوم فرع الموردين تسجيل تاريخ رجوعها ، رقم الشيك، و طريقة التسديد ثم تقييدها 

شتريات أو الخدمات أو االستثمارات كل حسب العملية و بعد ذلك ترسل نسخة محاسبيا، أما في يومية الم
إلى المصلحة المالية لتسديدها، أما فرع  إلىأي من الفرعيين المواد أو الحساب الجاري و النسخة األصلية
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يزانية مالمركزية و العمليات المختلفة فيتولى التسجيل المحاسبي لألجور و تصحيحها عند الخطأ، و إعداد ال
الختامية ثم الميزانية االفتتاحية و تسوية و رصيد جميع الحسابات ة إعداد جدول حسابات النتائج لتحديد 

 النتيجة ربح أو خسارة. 

 و تشمل هذه المديرية على الدوائر التالية : مديرية التقنية التجارية:  -4

تالمه لتسيير المنتوج النهائي عن طريق اس أي القيام باألعمال الالزمةدائرة تسيير المنتوج النهائي: -أ
من دائرة اإلنتاج متابع من طرف مصلحة مراقبة النوعية و خزنة ثم تسليمه إلى الزبائن ، و تتكون 

 من مصلحتين : 
 مصلحة تسيير الكوابل. -
 مصلحة تسيير إنتاج الملحقات.  -

 شهار و يتكون من: تهتم هذه الدائرة بتسويق المنتج النهائي و اإل دائرة التسويق: -ب

 مصلحة البيع . -
 مصلحة التسويق . -
تهتم بالتنسيق ومراقبة كل النشاطات المتعلقة بمشتريات المؤسسة والمجسدة من  مديرية الشراء: -5

 :خالل
يتمثل نشاطها في تزويد المؤسسة بما يتطلب من مواد و بضائع  العبور:مصلحة المشتريات و  -أ

ت الشراءات المحلية أو عن طريق االستيراد كما تقوم باتخاذ العمليات وقطع غيار ...الخ ، سواء كان
 . خزينمن شراء و نقل و استقبال و تإلى التنسيق بين مختلف المصالح و الفروع  الجمركية باإلضافة

وظيفة هذه المصلحة استقبال قطع غيار لآلالت كما تقوم  مصلحة تسيير المخزون قطع الغيار: -ب
 المعطلة. اإلنتاج و توزيعها الستعمالها في األجهزة ا هو يدخل في إطارباستقبال كل م

يقة على الحق ال تعتمد في أن المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابلمصلحة تسيير المخزون األولي: -ج
طريق عملية يتم من خاللها تقدير المخزونات الواجب توفرها في المخازن إذ تقوم مصلحة المخزونات 

موجودة الكمية ال فتياجات اإلجمالية للمادة المطلوبة انطالقا من خطة اإلنتاج و تقوم بحذبتقدير االح
 في المخزون من هذه االحتياجات ، و ذلك لتحديد كمية االحتياجات الفعلية . 

تشرف هذه المديرية على الهياكل التابعة لها مهمتها  :الوسائلمديرية الموارد البشرية و  -6
 لمؤسسة،ا األساسي فيالموارد البشرية و الوسائل باعتبارها أن العامل هو العنصر األساسية تسيير 

 به.يقوم بمهامه وفقا للقانون المعمول  المديرية،يمثلها مدير 
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تتولى تسيير الحياة المهنية للعامل ابتداء من توقيعه عقد العمل إلى  دائرة المستخدمين و التكوين: -أ
الختصاص داء مهامه في حدود اأيمثلها رئيس الدائرة مكلف ب القانونية،لطرق ا تىغاية نهاية العالقة بش

 أال وهي :  ول له ، فهو يتولى أربعة مهام أساسيةخالم
 التنسيق بين المصالح التابعة له .  -
 مراقبة نشاط الهياكل التابعة له .  -
م المقررة في حدود وظائفه هتطبيق أوامر رئيسه اإلداري الذي يعلوه درجة، وتوجيه األوامر لمرؤوسي -
 قانونا. 
 ذلك.أوالتوقيع على الوثائق التي تتطلب  التأثير -

 بالتفصيل:  و تتكون الدائرة من مصلحتين و لكل مصلحة فروع سنتناولها

  تسهر على تسيير شؤون العمال و متابعة السير الجيد للتنظيم الداخلي  األفراد:مصلحة تسيير
 المصلحة.يس للمؤسسة يمثلها رئيس يدعى رئ

  يختص هذا الفرع بحماية حقوق العمال ابتداء عند إعداد عقود العمل بنوعيها  األفراد:فرع تسيير
 ع.لفر  لمدة محدودة أو غير محدودة مع االحتفاظ بوثائقه في ملف حسب الترتيب المعمول به داخال

 و  األجر القاعديأسس معينة حيث يتم تحديد  : تهتم بحساب أجور العمال بإتباع فرع األجور
 حساب األجر الشهري للعمال ، و ملئ التصريحات الشهرية و السنوية . 

 : هذا الفرع مكلف بجمع المراسالت مع صندوق الضمان االجتماعي و  فرع المراسالت االجتماعية
 .  للتأميناتالشركة الوطنية 

خدمات اإلمداد بمختلف ال دورها األساسي من حيث اإلشراف على التكوين و يتمثل التكوين: مصلحة -
 هي:االجتماعية مكونة من ثالث فروع و 

 كما يقوم  كفاءاتهم،يعمل على تكوين عمال المؤسسة نظريا و تطبيقيا بهدف زيادة  التكوين: فرع
 للتوظيف.بعد عملية انتقاء العمال المرشحون 

  اركة عية مع لجنة المشيتحمل هذا الفرع تسيير مختلف الخدمات االجتما االجتماعية:فرع الخدمات
أما التنفيذ يكون من قبل فرع الخدمات مسبقا،التي تقوم بإعداد مخطط النشاط االجتماعي للمؤسسة 

 االجتماعية.
 : مهمته األساسية هي الحماية الصحية للعمال حسب قواعد طب العمل المنصوص  الفرع الطبي

 لداخلي للمؤسسة . من الفصل الثاني من نظام ا 65الى 27عليها في المواد من 
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 فرعين:تشمل هذه الدائرة على مصلحتين مكونة كل مصلحة من دائرة الوسائل: -ب

تقوم هذه المصلحة بمراقبة حالة السير و استعمال التجهيزات الخاصة  النظافة:األمن و  مصلحة -
و المالئم ود الجكما تعمل على ضمان األمن داخل المؤسسة مستعينة بجميع الوسائل ليس الحرائق،بمحاربة 
 للعمل.
  فرع الوقاية و التدخل : حيث يتم اتخاذ التدابير الالزمة لضمان الوقاية و األمن للعامل أثناءتأدية

 مهامه . 
  الفرع على عملية المراقبة و الدراسة ليال و نهارا من خالل إتباع طرق معينة  يشرف المراقبة:فرع

 للمراقبة .
 فرعين وهي:هذه المصلحة من تتكون  العامة:مصلحة الوسائل  -
  عماله مكلفون باالعتناء بمحيط المؤسسة و تنظيفه و إخراج النفايات منه  العامة:فرع الشؤون

 الخضراء.وصوال إلى بيئته غير ملوثة و االهتمام بعملية التشجير المساحات 
  سال سسة بإر يعمل على اإلشراف على وسائل االتصال في المؤ  :المهامفرع العالقات الخارجية و

 الهاتفية.البريد و جلبه للمؤسسة و استقبال المكالمات 
  للمؤسسة و أهدافها اإلستراتيجية المطلب الرابع : األهمية

 ، لبسكرة لمؤسسة صناعة الكوابل  اإلستراتيجية أوال : األهمية
قتصادية اللألهمية ا نظرا ااستراتيجيإن انجاز مؤسسة ضخمة كمؤسسة الكوابل بسكرة تعتبر انجاز 

بها هذه المؤسسة ، و التي كانت تهدف إلى تقليل التبعية االقتصادية في مجال إنتاج الكوابل سالتي تكت
ابعة لنشاطها اإلنتاجي وقدرتها على تعويض المؤسسات األجنبية في ناألهمية المميزة لهذه الوحدة  حيث أن

ى عالي ذات مستو   من خاللها تنتج منتجات مجال إنتاجها و تحكمها في تقنيات اإلنتاج المتطور و التي
من الجودة )سياسة الجودة ( ، وسعت مؤسسة صناعة الكوابل للحصول على شهادات دولية تثبت جودة 
منتجاتها رغبة منها في تعزيز قدرتها التنافسية و إرساء مبادئ الجودة و محاولة إرضاء زبائنها ، و ذلك ما 

 يزو . بحصولها على شهادة اال تحقق فعال
 : 9112الحصول على شهادة االيزو 

بالتسجيل لدى الجمعية  9115على شهادة االيزو  E.N.I.CA.Bبدأت إجراءات حصول مؤسسة 
المانحة لهذا النوع من A.F.A.Q (association françai assurance qualité) للضمانالفرنسية 
 الشهادات.

ات التي يشهدها القطاع الصناعي و إرضاء للزبائن ، وهذا النوع تماشيا مع التطور  0993في سبتمبر 
اللذين يميلون للتعامل مع المؤسسات التي تملك شهادات عالمية تثبت جودة منتجاتها ، بعد ذلك تم اختيار 

و التي  0993بفرنسا و ذلك في اكتوبر  serviqualجهة مسؤولة عن تكوين المؤسسة و هي مؤسسة 
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، يتم االنطالق في  0999قتراح برنامج للتكوين تم االتفاق عليه في فيفري قامت بتقييم نظام المؤسسة مع ا
يوم مقسمة  31، و قد كانت مدة التكوين  5111و استمرار إلى غاية ديسمبر  0999تطبيقه في ماي 

 20مراحل يتم فيها المراقبة و التقييم الدوري للمؤسسة ، و بلغ عدد المستفيدين من هذا التكوين  3على 
 ، اللذين قاموا فيما بعد بنقل معارفهم و مهاراتهم إلى باقي عمال المؤسسة . إطار

و بناء على ذلك تم اتخاذ قرار منح  الشهادة،بتقييم مدى تطبيق المؤسسة لمتطلبات  AFAQقامت
مع  5110جوان  10في  E.N.I.CA.Bلمؤسسة صناعة الكوابل   ISO 9002.Vorison 1994شهادة 

فرنك فرنسي ، مقسمة على التقييم األول  02.111حصول على هذه الشهادة قدرت بمبلغ العلم إن تكاليف ال
 متتاليين. لمنح الشهادة و كذا تكاليف المتابعة لعاميين 

 : 9110الحصول على شهادة االيزو 
( في ماي 0992)إصدار  9115بتجديد طلب تغيير شهادة االيزو   EN.I.CA.Bقامت مؤسسة 

ل تعديالت على الشهادة السابقة بإضافة بعض العناصر كاالتصال الداخلي ، و ، حيث تم إدخا 5113
للزبون ، و النظرة العملية للنشاطات و مراحل اإلنتاج ، و قد تم تقييم تطبيق مبادئ هذه  أكثراالستماع 

، ليتم إصدار قرار منح شهادة  5113 أكتوبرفي   A.F.A.Qالشهادة من طرف 
(5111version:9110ISO ) لمؤسسةEN.I.CAB  كما تحصلت المؤسسة  5113نوفمبر  07في ،

 51( مع العلم ان التكاليف الكلية للحصول على الشهادة قدرت بمبلغ 5113version:9110isoعلى )
 الف اورو مقسمة كما يلي :

 أالف اورو.  01تكاليف التقييم والتي قدرت بمبلغ  - 
 آالف اورو. 2قدرت بمبلغ األولية  عام من التقييم تكاليف المتابع األولى: والتي تمت بعد  - 
آالف  2غ قدرت بمبلاألولية  تكاليف المتابعة الثانية: تمت بعد مرور سنة كاملة من إجراء المتابعة  -
 اورو. 

فتعتبر هذه الشهادة تأشيرة لدخول المؤسسة للسوق العالمية ومن ثم قدرتها على البقاء وعلى تسويق 
ومنافسة المؤسسات العالمية ، ولعلى أهم مبتغى من عملية التصدير لهذه المنتجات هو المنتوج المحلي 

مساهمتها بصورة فعالة في زيادة مداخالت التجارة الخارجية وكذا رسم سمعة جيدة للمنتوج الجزائري في 
 األسواق العالمية و عليه يمكن توضيح أهمية مؤسسة صناعة الكوابل فيما يلي : 

 وجيا جديدة و متطورة في مجال صناعة الكوابل .إدخال تكنول -
 تخفيض نسبة استيراد الكوابل و تلبية حاجات الزبائن المحليين )األسواق المحلية ( .  -
دخال العملة الصعبة  - تصدير منتجاتها إلى الخارج و المساهمة في تحسين الميزان التجاري، وا 
 الدولة.  لخزينة
 المنتجات.دول المتقدمة المتطورة في مثل هذه القضاء على التبعية االقتصادية لل -
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امتصاص البطالة وذلك بتوفير مناصب الشغل الجديدة وهذا ما يتضح من خالل عدد العمال  -
 المؤسسات.بهذه 

 ثانيا :أهداف المؤسسة : 
وحدة صناعة  أهداف لقد أنشئت هذه المؤسسة بهدف تقليل نسبة التبعية االقتصادية للخارج و من أهم

 بل الكهربائية ما يلي: الكوا

 تلبية حاجات السوق الوطنية والعمل على تدعيم و تنمية االقتصاد الوطني . -
 األسواق العالمية .  الدخول إلى -
 في مجال تخصصها و مواجهة المنافسة التي تتعرض لها . الزيادةضمان موقع  -
 البشرية.االستغالل األمثال لمختلف الموارد و خاصة الموارد  -
 لى مستوى منخفض من استيراد المواد األولية .الحفاظ ع -
 تنافسية.تخفيض التكاليف من اجل التوصل إلى تحقيق ميزة  -
 إرضاء الزبائن والحفاظ عليهم وكسب ثقتهم وضمان وفائهم . -
و زيادة التحكم في مقاييس الجودة و الحصول على شهادة النظام  ISOالحفاظ على شهادة االيزو -

 ( .ISO 02111إدارة البيئة) 
 إدخال العملة الصعبة للوطن عن طريق التصدير . -
 القضاء على التبعية االقتصادية .  -
 إدخال التكنولوجيا الحديثة و المتطورة في صناعة الكوابل .  -
 تزويد الدول اإلفريقية بأنواع الكوابل المنتجة بنوعية رفيعة .  -
 توفير مناصب شغل و امتصاص جزء من العمالة العاطلة . -
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 : الهيكل التنظيمي لمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة16الشكل رقم 
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 .دور نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار في المؤسسة : الثاني المبحث
 أدوات الدراسة.  :المطلب االول 

 استخدمنا في دراستنا المقابلة التي تعتبر أداة هامة للحصول على المعلومات وهي من بين
 ENICABوات كثيرة االستخدام وقد تم استخدام المقابلة المغلقة وذلك مع رئيس فرع المحاسبة بمؤسسة األد 

ببسكرة وذلك من خالل طرح مجموعة من األسئلة والتي تتضمن إجابات دقيقة ومحددة والتي تدور حول 
 : إشكالية البحث والفرضيات وتمثلت هذه األسئلة فيما يلي 

 ومات المحاسبية بالمؤسسة ؟ وكيف يتم استخدامه؟.هل يوجد نظام للمعل  .0
 فيما تتمثل مدخالت نظام المعلومات المحاسبية ؟ .5
 كيف يتم معالجة المعلومات المحاسبية داخل المؤسسة ؟ .3
المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام، اي ما هي مخرجات نظام المعلومات  أنواعماهى  .2

 المحاسبية ؟
،كيف ترى ضرورة  توفر هده الخاصية في  المالئمةت المحاسبية من بين خصائص المعلوما .2

 المعلومات )من ناحية الشكل والوقت(؟
 صحيحة؟ تقراراهل هي ضرورية التخاذ  .6
 كيف تساهم األمانة في التعبير في عملية اتخاذ القرارات الرشيدة وكيف تأثر عليها ؟ .7
عتماد على المعلومات )االعتمادية( ان من خصائص األساسية للمعلومات المحاسبية إمكانية اال .3

والتي يجب ان يتوفر فيها األمانة في التعبير وقابلية التحقيق والحيادية والكمال، كيف يكون لكل 
 منها دور فى عملية اتخاذ القرار؟

التي تراها ضرورية في المعلومات المحاسبية حتى تكون فعالة في  األخرىما هي الخصائص  .9
 اتخاذ القرارات؟

متطلبات ) شروط( ما هي في  إلىاالعتماد على نظام المعلومات المحاسبية يحتاج  إن .01
 ؟رأيك

 هل الخبرة التي تتوفر في مستخدمي هذا النظام ضرورية التخاذ قرارات فعالة؟ .00
 كيف ذلك؟ .05
ماهى المواصفات التي يجب توفرها في المستخدمين لكي تكون المعلومات المحاسبية  .03

 ارات؟ذات فائدة لمستخدمي القر 
 التي تراها مهمة التخاذ القرار؟ األخرىماهى المتطلبات  .02
 المعلومات المحاسبية وكيف يستفيد كل واحد منهم من هذه المعلومات؟ امستخدموهمن هم  .02
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 المخاطرة في المؤسسة ؟وكيف ذلك؟ تحفيظهل يؤدى استخدام المعلومات المحاسبية إلى  .06
 بية في أقسام اإلدارة األخرى؟ما نسبة االعتماد عل نظام المعلومات المحاس .07

 المطلب الثاني: نتائج الدراسة.
من خالل أسلوب المقابلة الذي استخدمناه للوصول إلى الجواب على اإلشكالية واثبات فرضياتها من 

 :، سنقوم بتحليل أجوبة المقابلة كما يليخالل مجموعة من األسئلة السابقة الذكر

ومن بين أهم هذه األنظمة المعلومات  ةسبية داخل المؤسس.يوجد عدة أنظمة للمعلومات المحا0ج
ومات المحاسبية يوجد بها نوعان  لوان أنظمة المع UNICLASSوAS400. DICOالمحاسبية هي 

اليدوية ( والحديثة مثل هذه األنظمة السابقة ويعمل النظام التقليدي اليدوي على مدى توافق  (التقليدية 
يه في السابق )كمراجعات ومقارنة النتائج( ويعمل كل من النظامين التقليدي النتائج مع ما كان يتحصل عل

 والحديث من اجل توفير المعلومات المناسبة للمؤسسة .

.تتمثل مدخال ت نظام المعلومات المحاسبية في مجموعة أقسام األخرى قسم المحزونات واإلنتاج 5ج
ليم والستالم ا بتسويقها ثم نقوم بأخذ الفواتير وصوالت التسبإنتاج المنتوج نقوم  من بعده موالتسويق عندما تقو 

 والمستندات المحاسبية وتعمل كل أقسام المؤسسة على إنتاج مدخالت نظام المعلومات المحاسبية 

. يتم معالجة المعلومات المحاسبية داخل المؤسسة عن طريق إدخال المعلومات في أنظمة 3ج
ومقارنتها مع النتائج القابلة للوقوع وفى حالة فرق  DICO AS400  UNICLASSالمعلومات المحاسبية 

مثل ومحاولة إيجاد حلول له واختيار ا هكبير يتم معالجة ذلك الفرق عن طريق تحديد المشكل  التعريف ب
 حل بأقل تكلفة .

 ف. تتمثل مخرجات النظام المعلومات المحاسبية في التقارير المالية التي تستفيد منها األطرا2ج
الخارجيون والتقارير اإلدارية ويستفاد األطراف المؤسسة باإلضافة إلى الموازنات التقديرية والقوائم التقديرية 

 مثل قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية.

.إن المالئمة هي من الخصائص الضرورية التي يجب أن تتوفر في المعلومات المحاسبية بحيث 2ج
شكلة ولديها القدرة على التغير رأي متخذ القرار على حسب المشكلة المطروحة يجب أن تتوافق مع نوع الم

 ولتكون مالئمة يجب أن تقدم في الوقت المناسب لها من اجل االستفادة منها.

 .نعم تعتبر المالئمة من الشروط األساسية للوصول إلى القرارات الرشيدة .6ج

ار فكلما كانت المعلومات المنقولة بطريقة صحيحة .لألمانة دور اساسى جدا في عملية اتخاذ القر 7ج
تشرح فيها وضع الحالة كما هي يكون متخذ القرار دقيق في حل المشكلة المطروحة على عكس إذا كانت 
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يكون مع المشكلة المطروحة ف قالمعلومات المقدمة خاطئ أو غير كاملة فمتخذ القرار يصل لنتيجة ال تتواف
 حل المشكلة .القرار بذالك غير مناسب ل

.إن وصول متخذ القرار إلى قرارات صائب ليس بأمر  السهل فالبد أن يراعي عدة معاير في 3ج
المعلومات المقدمة إليه فالمعلومات يجب أن تتوفر فيها األمانة التي تعنى طرح المشكل كما هو عليه 

كل دون ع متخذ القرار حل المشلتوصل إلى الحل السليم وان تكون الحلول المقدمة قابل لتحقيق وان يستطي
 أن ننسأ الحيادية والكمال فكلما كانت المعلومات كامل كان الحل صحيح .

.يجب أن يتوفر خصائص مثل الثبات لنفس األحداث المحاسبية من فترة إلى أخرى ويجب أن 9ج
 تكون شاملة أي توفر كافة المعلومات الضرورية أمام المستخدمين الحالية و المستقبلية.

يتمتع بالدقة والنظام . لكي نستطيع االعتماد على نظام المعلومات المحاسبية يجب أن 01ج
 .والمصداقية

 سليمة . ت.نعم إن الخبرة ضرورية التخاذ القرارا00ج

.إن الخبرة التي تتوفر لدى مستخدم هذا النظام تجله يتجنب الوقوع في العديد من المشاكل التي 05ج
ي هذا المجال باإلضافة إلى إمكانية التوصل إلى طرق أسرع وأسهل لحل المشكل ف اقد تقع فيها  مبتدء

 نظرا لعمله في هذا المجال لفترة طويلة 

.يجب أن يكون لديهم قدر كافي من اإلدراك والفهم للمعلومات مع القدرة على تحليل تلك 03ج
 المعلومات المنتجة وتحليلها تحليال صحيحا .

 متخذ القرار مهمة فهوا يسهل عملية اتخاذ القرار نظرا لخبرته فىذالك . .  يمكن اعتبار خبرة02ح

 . إن مستخدمو المعلومات المحاسبية نوعان هما 02ح

 /اإلدارة المنشاة 0

 وتساعد في اتخاذ القرارات الهامة التي تخص ربحية المؤسسة 

 / األطراف الخارجيون 5

الحكومية ....الخ ( وهم من لديهم الرغبة في  مثل )المقرضون و المستثمرون و العمالء والجهات
االنضمام لمنشاة مستقبال أو الرغبة في االطالع على عمل المؤسسة ويحتجون للمعلومات لدراسة وضعية 

 المنشاة أي تحقق ربح أو خسارة .
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سارة خ . نعم أن استخدام المعلومات المحاسبية يجعلنا نتنبأ لنتيجة عمل المؤسسة تحقق ربح أو06ح
 لك تعمل على تحفيظ المخاطر في المؤسسة .وبذ

  %011.أن نسبة االعتماد على نظام  المعلومات المحاسبية في األقسام اإلدارة األخرى هي نسبة 07ح
 الن جميع األقسام األخرى تعتمد على عمل المعلومات المحاسبة فى عملها داخل المؤسسة 

 مات المحاسبية داخل المؤسسة ويتبين ذالك يما يلي:والشكلين المواليين يبينان كيفية عمل المعلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب المصدر:

  1شرح الشكل 
ونظام AS400ونظام   DICOأنظمة  3إن أنظمة المعلومات المحاسبية المتواجد بالمؤسسة هي 

UNICLASS  وتمر المعلومات في مختلف األنظمة المحاسبية كما يلي 

 كيفية مرور المعلومة في مختلف أنظمة المعلومات للمؤسسة: 07شكل رقم 

 

 AS 400نظام 

 ر البيعسع

 الكميات

 رقم األعمال

Dieo 

 المواد األولية

المصاريف 
 المباشرة

المصاريف غير 
 المباشرة

 اخرىمصاريف 

 سعر التكلفة

 الهامش

 سعر السلع

 
 تسجيل العمليات

 بطريقة اتوماتيكية

 ادخال صحيح

 UNICLASS) المحاسبة( 
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0/DICO الل إدخال فيه المواد األولية والمصاريف المباشرة ويتم فيه تحديد سعر البيع وذلك من خ
والمصاريف غير مباشرة والمصاريف ألخرى فنحصل بذلك على سعر الكلفة ثم نقوم بزيادة هامش الربح 

يدخل فيه السعر والكميات فنحصل بذلك  AS400فنحصل على سعر البيع ثم بعد ذلك ينتقل أليا إلى نظام 
ويتم فيه تسجيل العملية بطريقة  UNICLASSسم المحاسبة في النظام على رقم األعمال ويذهب إلى ق
 اتوماتيكية بمعنى إدخال صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب :المصدر
 

 2شرح الشكل 
 AS400المؤسسة وذلك عن طريق نظام  تيتم تدقيق ومراقبة المعلومات الموجودة في المديريا

 العملية كما يلي  إلى قسم المحاسبة حيث تتم UNICLASSفتذهب مخرجاته إلى 

كيفية عمل وتصنيف المعلومات : 08شكل رقم 
 الموجودة في مختلف مديريات المؤسسة

مديرية  
 المشتريات

 

 

 

 

سعاإلنتاج

AS 400 

 المبيعات

 المحاسبة

UNICLASS  
تدقيق 

ومراقبة 
 المعلومات

 
 مدخالت

 

 مدخالت

 مدخالت

 مدخالت

 مخرجات
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وعندما ترى مدرية اإلنتاج المعلومات المواد  AS400تقوم مدرية المشتريات بإدخال المعلومات في 
تقوم بعملية اإلنتاج السلع ثم تقوم مدرية اإلنتاج بوضع السلع الموجودة  AS400األولية الموجودة في النظام 

ير المبيعات فتوم هي أيضا بنفس العمل وفى األخ لك عن طريق مدريةوذ في النظام ويتم تسويق المنتجات
ياتى دورا لمحاسبة فيقوم بإدخال األموال التي تأتى عن بيع السلع في النظام ثم تأتى مرحلة المراقبة فينتقل 

وها خاص بالمحاسبة فقط فيقوم بتدقيق ومراقبة المعلومات UNICLASSإلى  AS400المعلومات من نظام 
 بالفعل. AS400ا تم تنفيذه في النظام المحاسبية المدخلة وم

 الحوصلة:
من خالل ما تحصنا عليه من الدراسة الميدانية فإننا توصلنا أن نظام المعلومات المحاسبية انه له دور 
كبير في عملية اتخاذ القرارات داخل المؤسسة وتأكدنا من صحة الفرضيات المطروحة مسبقا والمتمثل في 

 ما يلي :
متطلبات نظام المعلومات المحاسبية لها دور في عملية م واحد صحيحة ألن ومن الفرضية رق -

 اتخاذ القرار وذلك من خالل انها:

 ،التقارير المالية بطريقة علمية سليمة وأن تربط البنود والمجموعات بشكل مفهوم ومنسجم لنا تعرض
 جل اتخاذ القرارات المالئمة .من اجل توفير المعلومات المحاسبية المالئمة ومن ا مع القواعد العلمية

 
عن حقيقتها  ،أن تتضمن التقارير المالية المعلومات المهمة والتي بدونها تعد التقارير المالية غير معبرةو -
 الخاطئ.  توتؤدي إلي القرارا يمكن االستفادة منها وال

ير في كب لها كذلك دور ةذلك خصائص المعلومات المحاسبيوالفرضية رقم اثنان صحيحة ألن ك 
 ويجب أن يتوفر فيها كل من :  تعملية اتخاذ القرارا

أن المعلومات المالئمة هي تلك المعلومات المحاسبية التي تكون لها قيمة تنبؤية واسترجاعية و  /المالئمة:0
تؤثر في اتجاه سلوك متخذي القرار وتأثر فيه لتغير القرار نحو الموقف الذي يتخذ بشأنه عند تقديمها في 

  وقت المالئم له قبل أن تفقد قدرتها على التأثير في ذلك القرارال
للمعلومات المحاسبية تقدر بمقدار المعلومات التي يتم نشرها في التقارير المالية الخالية من  /الموثوقية :5

والتحيز في العرض، والتصور الصادق لألحداث والعمليات االقتصادية، وتمثل خاصية الموثوقية  األخطاء
في المعلومات المحاسبية ضرورة ملحة لألفراد الذين ال يتوفر لديهم الوقت والخبرة الكافية لتقييم محتويات 

 .التقارير المالية واختيار المعلومات المفيدة لهم
مات لنظام المعلو  م/ومن خالل الصدق والحيادية ويكون كذلك قابلية لتحقيق وهي من الخصائص الالز 3

 لقرارات الرشيدة.المحاسبية التخاذ ا
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مخرجات نظام المعلومات المحاسبية  لها دور في اتخاذ والفرضية الثالثة كذلك صحيحة ألن  
 القرار وتكون لمخرجات نظام المعلومات المحاسبية أهمية داخل المؤسسة وخارجها .

دون من مخرجات ياألطراف الخارجية : مثل الجهات الحكومية ،المقرضون ،المساهمون ويستف -
 ظام  المعلومات المحاسبية كل واحد علي حسب مصالحهم .ن

األطراف الداخلية : هي اإلدارة ويستفيد منها األطراف الداخلية مثل أقسام اإلدارة األخرى كقسم  -
 اإلنتاج وقسم التسويق واإلنتاج..... الخ .

 .العمال : ليعرفوا بان وضعية الشركة جيد وان الشركة قادر علي االستمرار.
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من خالل دراستنا لموضوع نظام المعلومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرار حاولنا إبراز الدور  
الفعال والمهم الذي تلعبه في توفير المعلومات والبيانات التي تساعد مختلف المسيرون والمسؤلين على 

أن عملية اتخاذ القرار ال تتوقف  ناسبة للحفاظ استمرارية المؤسسة ووجدنا أيضااتخاذ القرارات الرشيدة والم
أن يطبق تجعله يحقق األهداف المرجوة وقد أصبح بذلك النظام  بمجرد الوقوف على قرار رشيد بل يتعد إلى

 ل على توفير المعلومات التي تحتاجها المؤسسة و المعلومات المحاسبية هو المسؤ 
عالمنا المعاصر أخذت المعلومات دورا أكثر عمقا و اكتسبت بفعل ذلك أهمية تفوق كثيرا و اليوم في ظل 

ما كانت تمثله فيما مضى، فلقد أدى اندماج تكنولوجيات الحاسوب إلى إحداث تغيير جذري في مجال 
 المعلوماتية لم  يكن مسبوق من قبل .

لمام بمختلف النقاط الموضوع قمنا بإسقاط الجانب النظر   enicab ي على الدراسة الميدانية في المؤسسة وا 
ي التي تقوم به نظام المعلومات المحاسب توصلنا إليه انه يوجد دور كبير ألهمية والتي من خالل ما  ببسكرة

 في اتخاذ القرارات.
 :أهمها وقد توصلت الدراسة النظرية إلى جملة من النتائج من

 بيانات قصد الوصول الى المعلومات .عن طريق نظام المعلومات يمكننا معالجة ال (0
نظام المعلومات المحاسبي المطبق في المنظمة مهم حيث يساعد على حسن سير العمل في مختلف  (5

 الوظائف والمستويات اإلدارية
 يعمل نظام المعلومات المحاسبي على إنتاج المعلومات لالزمة التخاذ القرارات الرشيدة. (3
 محاسبية في المحاسبة بجميع أنواعهاتتمثل مدخالت نظام المعلومات ال (2
إن تصميم نظام المعلومات المحاسبي على أساس ومبادئ سليمة يسمح له من توليد معلومات ذات  (2

 مصداقية ومعبرة عن الوضعية الحقيقية والمالئمة التخاذ القرارات في الوقت المناسب .
 المنظمة وأخرى من خارجها. وهنالك عوامل تؤثر على فعالية اتخاذ القرارات منها ماهو داخل (6

 ومن خالل الدراسة التطبيقية نجد أن
نظام المعلومات المحاسبية له أهمية بالغة في المؤسسة غير أننا لم نجد مصلحة تحمل اسم نظام المعلومات 

في مختلف المصالح وان استخدام نظام المعلومات المحاسبية سليم يساعد على اتخاذ  بل يعتبر ضمني
عتمد بنسبة عالية على اتخاذ القرارات الرشيدة وان اتخاذ القرارات يعتمد بنسبة عالية على البيانات القرارات ي

 يوفرها النظام المعلومات  والمعلومات التي
 :وقد تضمنت النتائج السابقة التوصيات التالية

واستخدام  في التحليل المشاكل القرار حاليا على أتباع المنهج العلمي نحو تدريب متخذي السعي -
 األساليب الحديثة في اتخاذ القرار
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 توسيع دائرة استخدام نظام المعلومات المحاسبية  -
 السعي نحو تفعيل النظام المحاسبي حتى يستجيب لمتطلبات المرحلة  -
 التحلي بالموضوعية في عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة  -
 ديثة في جمع وتحليل ومعالجة البيانات االعتماد على طرق العلمية واألجهزة التكنولوجيا الح -
 وجود الرقابة الالزمة على نظام المعلومات مع تجنيد المختصين لذلك  -
 االعتماد على أساليب علمية في اتخاذ القرار -

 المتوخات من هذه الدراسة بفضل وفى األخير نأمل الن نكون قد حققنا الصواب في البلوغ األهداف
والتي ال تعلوا أن تكون إال نفس بشرية وال تستطيع  تقصير فهو من أنفسنااهلل عز وجل وان كان هناك 

 الوصول إلى درجة الكمال واهلل ولى التوفيق.
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المصادر والمراجع

011 

 

 
 المراجع بالعربية:

أحمد حسين علي حسين: نظم المعلومات المحاسبية، اإلطار الفكري والنظم التطبيقية،  .0
 .0997القاهرة،

 .0997أحمد حسين علي حسين، نظم المعلومات المحاسبية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع، مصر،  .5
أحمد عبد الهادي بشير، دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية، رسالة ماجستير في  .3

 ،.5116المحاسبة والتحويل، غزة، فلسطين، 
 (،.0933ت المحاسبية، دار الثقافة العربية، القاهرة، ج.م.ع، )أحمد فؤاد عبد الخالق، نظم المعلوما .2
، 0أحمد ماهر، اتخاذ القرارات بين العلم واالبتكار، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ط .2

5117 ،5113.، ، 
دار لإسماعيل إبراهيم جمعة وآخرون، المحاسبة اإلدارية ونماذج بحوث العمليات في إتخاذ القرارات، ا .6

 ،.5111الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
اسماعيل محمد السيد، اإلدارة اإلستراتيجية )مفاهيم وحاالت تطبيقية(، المكتب العربي الحديث،  .7

 ،.0991اإلسكندرية، 
 .39، ص 0997بشير عالق، "اإلدارة ومبادئ وظائف تطبيقات"، دار الجماهيرية، بنغازي،  .3
ة، الدار الجامعي نظريات ونماذج وتطبيقات، اإلسكندرية –ألعمالثابت عبد الحرمان إدريس، إدارة ا .9

5112،. 
حسن علي المشرفي، نظرية القرارات اإلدارية )مدخل كمي في اإلدارة(، دار المسيرة، عمان، األردن،  .01

 ،.0997، 0ط
فة احسين القاضي ومامون حمدان: نظرية المحاسبة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثق .00

 .5110للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
حكمت احمد الراوي، نظم المعلومات المحاسبية المنظمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  .05

 ،ً .0999، سنة 0الطبعة 
، مدخل في نظم المعلومات اإلدارية واالقتصادية، مديرية 0930حليس سعيد عبد الفتاح واآلخرون،  .03

 والنشر، جامعة الموصل، العراق،.دار الكتب للطباعة 
اثر التضخم على المالئمة و الموثوقية المعلومات المحاسبية  خالد عبد الرحمان أحمد علي،  .02

  .5112، 2المجلد
دوانالد كيسو وجيري بجانت: المحاسبة المتوسطة، الجزء األول، تعريب أحمد حامد حجاج، دار  .02

 .5112عودية، المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية الس



 قائمة المصادر والمراجع

010 

 

ستيفن، أ.موسكوف، دار ماكس سيكن، نظام المعلومات المحاسبية، دار المريخ للنشر، السعودية،  .06
5115.، 

 ،.0999سعيد محمد المصري، التنظيم واإلدارة، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  .07
 .اض دارا لمريخ للنشر والتوزيع الري 0سليم إبراهيم الحسينية.نظام المعلومات اإلدارية ط .03
سليم بطرس جلدة، أساليب اتخاذ القرارات اإلدارية الفعالة، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  .09

5119 ، 
السيد عبد المقصود ذبيان، تصميم النظام المحاسبي في المنشآت المالية، مؤسسة شباب الجامعة،  .51

 0997مصر، 
نى رشيد القرارات االقتصادية الملتقى الوطمفاهيم جودة المعلومات المحاسبية لتخوجة الطيب، فشار  .50

 االول جامعة عنابة.
صبرينة عز الدين زير، أثر المعلومات على اتخاذ القرارات في البنوك التجارية األردنية، رسالة لنيل  .55

 .5115 ،نشهادة الماجستير، قسم إدارة أعمال، كلية االقتصادية والعلوم اإلدارية، غير منشورة، األرد
 .0991، ذات السالسل لطبعة والنشر الكويت 0نظرية المحاسبة طالشيرازي، عباس مهدي .53
أهمية المالئمة والثقة في التقارير المالية ألغراض اتخاذ القرار  عبد الحميد مانع علي الصيح،  .52

 .0992رسالة الماجستير  بغداد العراق،
  .0993توزيع، عمان، األردن، عبد الرحمان الصباح، نظم المعلومات اإلدارية، دار زهران للنشر وال .25
عبد الرزاق محمد قاسم، نظام المعلومات المحاسبية المحو سبة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع  .56

 ، 5113ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
دارة األعمال، الدار الجامعية .57  ،عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، أساسيات التنظيم وا 

 ، ،.5113/5112اإلسكندرية، 
عصفت سيد أحمد عاشور: دراسات في نظم المعلومات المحاسبية، دار النهضة للطباعة والنشر،  .53

 .0996بيروت،
 .5116فايز جمعة النجار، نظم المعلومات اإلدارية، دار مكتبة الحامد، عمان، األردن،  .59
ائم المالية الوراف للنشر والتوزيع عمان فى القو  المحاسبة المتوسطة نظرية والتطابقفداغ الفداغ،  .31

 .،األردن  
كاسر نصر منصور، األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع،  .30

 ، 5116عمان، األردن، 
كمال الدين مصطفى الدهراوي، مدخل معاصر في نظام المعلومات المحاسبية، الدار الجامعية  .35

 ،.0990وزيع، للنشر والت



 قائمة المصادر والمراجع

011 

 

، دار الفكر للنشر و التوزيع، اإلمارات العربية 0محمد السيد الناغي: دراسة نظرية المحاسبة، ط .33
 .0939المتحدة،

محمد الفيومي، نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت المالية، الدار الجامعية، االسكندرية،  .32
0991 ، 

 ،.0995اإلدارية، الدار الجامعية،  محمد رجب عبد العالي، المدخل المعاصر في المحاسبة .32
سماعيل جمعة: تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية، الدار الجامعية  .36 محمد سمير الصبان وا 

 .0999اإلسكندرية، مصر، 
 محمد شوقي بشادي، دراسات في النظم المحاسبية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،. .37
سبة المالية واإلفصاح المحاسبي والتحليل دار الحنين للنشر عمان المحا محمد عطية مطر وآخرون، .33

 األردن.
محمد محمد الهادي: التطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنية على الكمبيوتر، دار الشروق،  .39

 ،.0993القاهرة، 
 ،.5110محمد يوسف حفناوي، نظام المعلومات المحاسبية، دار وائل للنشر، األردن،  .21
: مساهمة عملية لتحسين المخطط الوطني، أطروحة الدكتوراه الغير منشورة، كلية مصطفى عقاري .20

 .5112ر، الجزائ-سطيف-العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس
مكرم سميح باسيلي: المحاسبة اإلدارية: مدخل معاصر في التخطيط والرقابة وتقويم األداء، الطبعة  .25

 (، جامعة المنصورة، 5110)الثالثة، كلية التجارة، 
منصور البديوي، دراسات في األساليب الكمية واتخاذ القرارات، الدار الجامعية  للطبع والنشر  .23

 .0997والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 
 المؤتمر العالمي السنوي الخامس، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، عمان،. .22
القوائم المالية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما، دار نعيم حسين دهمش:  .22

 .0992المطبوعات للنشر ودائرة المكاتب الوطنية، عمان األردن، 
 ، عمان، األردن،.0نواف كنعان، "اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق، ط .26
بية وهدي كفايتها لخدمة قرارات االستثمار في األوراق وائل إبراهيم الراشد: أهمية المعلومات المحاس .27

المالية، دراسة تحليلية لسوق األوراق المالية بدولة الكويت، المجلة العربية للمحاسبة، المجلد الثالث، 
 .0996العدد األول، 

، الدار العلمية الدولية 0ورضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبي: مدخل لنظرية المحاسبة، ط .23
 .5113لنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، األردن،ل
ياسر صادق، طارق سعيد أبو عقاب، عبد اهلل أحمد الشوابكة، نظم المعلومات المحاسبية، مكتبة  .29

 ،.5117المجتمع العربي، الطبعة األولى، 



 قائمة المصادر والمراجع

011 

 

عمان،  والتوزيع،ياسر مطيع وآخرون، نظام المعلومات المحاسبية، مكتبة المجتمع العربي للنشر  .21
 ،5117األردن، 

إتخاذ -الرقابة-يحي محمد أبو طالب، المحاسبة اإلدارية نظام للمعلومات في مجال التخطيط .20
 ، 0936القرارات، مكتبة عين شمس، القاهرة، مصر، 

 

 :المذكرة 
ي ف أحمد عبد الهادي بشير، دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية، رسالة ماجستير .0

 ،.5116المحاسبة والتحويل، غزة، فلسطين، 
سطحاوي عزيز، دور تكنولوجيا المعلومات في التنبؤ بالمبيعات في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،  .5

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
5117-5113. 

ي، شندار حمزة، مذكرة لنيل شهادة الليسانس محاسبة ومالية، قسم سيف اهلل عبد الكريم، داودي رمز  .3
 (، 5113/5119علوم التسيير، برج بوعريريج، )

صبرينة عز الدين زير، أثر المعلومات على اتخاذ القرارات في البنوك التجارية األردنية، رسالة  .2
، ندارية، غير منشورة، األردلنيل شهادة الماجستير، قسم إدارة أعمال، كلية االقتصادية والعلوم اإل

5115. 
صليحة بوصوردى، دور تكنولوجيا المعلومات الحديثة في تحسين أنظمة المعلومات اإلستراتيجية،  .2

بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير فرع تسيير المؤسسات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
5113/5112 ، 

ستير سسة الجزائرية، مقدمة لنيل شهادة الماجطرابلسي سليم، تفعيل نظام المعلومات المحاسبي بالمؤ  .6
 .5113/5119في علوم التسيير، تخصص محاسبة، باتنة، 

فيصل سايغي، أنظمة المعلومات، استخداماتها، فوائدها، وتأثيرها على تنافسية المؤسسة، رسالة  .7
 .5113/5119مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة الماجستير، تخصص إدارة األعمال باتنة، 

كرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، النظام المحاسبي أداة للمحاسبة ووسيلة للرقابة، جامعة مسيلة، مذ .3
5112.، 

 
 
 

 



 قائمة المصادر والمراجع

011 

 

 المراجع الكتب األجنبية:
1. Georgionsarrard et les autres, l’entreprise, 2emeedition gaetanmorin 2000,  
2. Kemethlandon, Jamelandon, Eric fimhel de systemesd’information, 9eme 

edition, person, France, 2006, (1) Donald E.Kieso ; Jerry, Weygdant and terry D, 
Werfield, intermediale Accounting, Tenth edition, 2001,  

3. Moscove.SA.SIMKING,m.g.BAGRANOFFNA, (2001), corp concepts afaccountion 
information system 7thed, John willey et soms/ 

4. NufylHadid, l’informatique de gestion de l’approche objet, article revue de 
sienceeconomique et de gestion, université d’alger, 2003,  

. 
 

 مواقع االنترنات:
 
 www.djelfa.VD/info/showthecad.php.2t.1465897المرجعاالنترنت، الموقع:( 1)
(5 )www.OLC.bu.edu.eg/OLC/imager/3rd-1%20%,283%29.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


