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التت  ززروو  نعمة   :ألستاذة المشرفةأزف خالص شكري وتقديري ل
 بتووعياتيا وووشاااتيا القعمة  كا ت النون لت فت ا جاز بحثت

والسديدة  
اون أن  نسس  ااق األساتتة الناامعي بكمعة النموو اااتتااية  

و  سعتوالنموو التجاوية وزموو الت
ة  المؤسسزي   المسؤول كما ا ييوتنا أن  تقدو بالشكر اللالص ولس  

 زويلة الوااي-اا تاوعة امااي اللركة  
 تا النمل اي اريي   وفت اللتاو  شكر كل اي سازد ا فت و جاز

أو اي بنعد ولو بكممة  علة أو ابتسااة  
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اختالفات عدة و تغريات متتابعة ،سواء كانت ىذه النظم احملاسبية          ان احملاسبة يف رلال نظم ادلعومات شاىدت 

للمعلومات سلصص للمؤسسات االقتصادية أو التجارية، شلا أدى إال تواجد تفاعل جديد يف  ىذه النظم الذي يسعى 

ايل خلق استمرارية للبقاء يف تواصل لتوضيح طرق وأساليب حديثة لتحسني األداء ادلايل للمؤسسة بشكل سلتلف  

لتحقيق القرارات ادلناسبة للوصول للهدف الرئيسي للمعلومات و االبداء الرأي بعد التنبؤ من خالل مؤشرات النظام  

.األكثر اجيابية  

        وبذلك فقد أصبحت نظم ادلعلومات احملاسبية أكثر استعماال وباألخص يف ادلؤسسات حيث أصبحت ذلا ارتكازا 

كبري يف مهامها ، أي تقوم ادلؤسسات بتجميع وتبويب وتعديل البيانات لتمكن من فرضها يف رلال احملاسبة وختصص 

ولعلى استخدام األداء ادلايل  لتمكني من السيطرة على العمليات اليت تقوم هبا سواء كانت ختطيطية أوتنفذية أو رقابية ، 

ىذه النظم ادلعلومات ذات كفاءة وفعالية من شأنو أن حيقق ذلا أىدافهما فقد تزايد االىتمام هبذه النظم دلا تلعبو من دور 

حاسم يف تطوير النظام حيث توفر كافة ادلعلومات ادلناسبة يف األوقات األكثر مالئمة دلختلف ادلستويات اإلدارية  وذلك 

لدعم من خالل ادلهام والوظائف اإلدارية باإلضافة إىل حتسني وتطوير حركة االتصاالت وتدفق ادلعلومات بني تلك 

 للمؤسسات وذلا دوره يف حتسن االداء ادلايل. ادلستويات وكل ذلك من شأنو أن ينعكس اجيابيا على أدائها  ادلايل اإلمجايل

باإلضافة اىل زيادة االىتمام مبشاركة احملاسبني يف مراحل تطوير نظم ادلعلومات احملاسبية دلا لتلك ادلشاركة من أثر اجيايب و 

 وغريىا من الفوائد اليت ستعود يف النهاية على أداء ،واضح على صلاح أداء تلك النظم فهي توفر األساس الصحيح

ادلؤسسات ادلايل وأرباح ، ومن ىنا تأيت ىذه الدراسة كمحاولة الختبار مدى دور استخدام نظم ادلعلومات احملاسبية يف 

.حتسني األداء ادلايل   
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:شكالية لدراسة كما يليإشلا سبق ميكن صياغة  :اإلشكالية  

.؟ماهو دور نظام المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي -   

:ومن خالل االشكالية ىناك تساؤالت فرعية وىي كالتايل  

.؟ماىية نظم ادلعلومات احملاسبية -   

.؟ماىية األداء ادلايل-   

؟ستخدام نظم ادلعلومات احملاسبية حيسن من األداء ادلايل للمؤسسة إىل -   

:لإلجابة على االشكالية السابقة مت صياغة الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة  

تعتمد نظم ادلعلومات احملاسبية من دعائم اليت حتتاجها االدارة يف مسامهة حلل مجيع اخلالفات والتساؤالت ادلمكن أن - 

.تواجو ادلؤسسات  

األداء ادلايل يعرب عن الوضعية ادلالية للمؤسسة خالل فرتة زمنية معينة اعتمادا على التحليل ادلايل االكتشاف األخطاء - 

.والنقائص والصعوبات اليت قد تواجو ادلؤسسة  

تطور نظم ادلعلومات احملاسبية يؤدي ايل اختاذ قرارات مالية سليمة اعتمادا على التحليل ادلايل من خالل النسب ادلالية - 

.للمؤسسة  
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:ىلإهتدف ىذه الدراسة : أهداف الدراسة  

.التعرف على األداء والتحليل ادلايل-   

.معرفة ماىية نظم ادلعلومات احملاسبية-   

.معرفة دور نظم ادلعلومات احملاسبية يف حتسني األداء ادلايل للمؤسسات-   

ن موضوع نظم ادلعلومات احملاسبية لو أمهية تكون يف معلومات لصنع إ: تتمثل أهمية الدراسة في: أهمية الدراسة

،  لتكون فيشكل اليت افتقدتو ادلؤسسات من خالل معرفة الوضعية من اجلانب ادلايل،والقرارات للتصرف ادلايل ادلناسب 

ومن أىم النظم الواجب اتباعها نظم ادلعلومات احملاسبية اليت ختتص يف مجع وحتليل البيانات للوصول ايل ادلعلومات 

.الالئقة بادلؤسسة   

: وىناك عدة دوافع و مربرات الختيارنا ذلذا دلوضوع و ميكننا إجيازىا ما يلي:مبررات اختيار الموضوع  

.ادلوضوع يف التخصص احملاسيب   - 

. االىتمام ادلتزايد ضلو نظام ادلعلومات يف ادلستقبل -   

.الشعور بأمهية االداء ادلايل وكيفية حتسينو-   
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يف ضوء طبيعة الدراسة واألىداف اليت تسعى إىل حتقيقها إلبراز أثر استخدام لدراسة ىدا ادلوضوع البد :المنهج المتبع

من معرفة كل اجلوانب اليت تالئم الدراسة نتطرق ايل ادلنهج الوصفي الذي يناسب الوصف مكونات دور نظم ادلعلومات 

احملاسبية يف حتسني االداء ادلايل للمؤسسة وكذلك وصف ادلفاىيم االساسية للنظام وكيفية دوره والقيام بدراسة ميدانية يف 

.مؤسسة الربكة بزريبة الوادي ببسكرة من أجل اسقاط اجلانب النظري على الواقع التطبيقي  

يعترب موضوع نظم ادلعلومات احملاسبية من ادلواضيع اليت القت اىتمام العديد من اجلهات بغرض : الدراسات السابقة

تطوير ىذه النظام و توظيفها لدى سلتلف ادلنشآت وذلك انطالقا من دورىا يف حتسن األداء ادلايل وتطوير أألعمال إال 

أن الدراسات اليت تناولت دور ىذه النظام على أداء الشركات من خالل البعد ادلايل قد كانت قليلة نسبياً، ومن أىم 

:الدراسات اليت تطرقت اىل ىذا ادلوضوع  

 ، دور ادلعلومات احملاسبية يف حتسني األداء ادلايل للمؤسسة االقتصادية (2011-2010 ) بزقراري حياة دراسة- 1

.مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري بسكرة  

ىدفت الدراسة ايل زلاولة تقييم األداء ادلايل من حيث طرق التقييم وكيفية حتسني األداء ادلايل واستخدام مفاىيم 

.ادلعلومات ادلالية ادلالئمة لتحسني االداء ادلايل  

:واعتمدت على دراسة ميدانية دلؤسسة مطاحن الكربى للجنوب وقد توصلت ايل النتائج التالية  

تقييم األداء ادلايل مبختلف مؤشراتو يعطي صورة واضحة عن وضعية ادلؤسسة شلا يساعد على حتسني االختالالت و - 

.استغالل الفرص  

 ادلعلومات احملاسبية أصبحت تلقى اىتمام كبري باعتبارىا من ادلوارد اذلامة حيث أن ادلؤسسات تتحصل عليها جبهد -

وتكلفة أقل  والقوائم ادلالية من أىم ىذه ادلعلومات باعتبارىا ادلصدر األساسي لتقييم األداء ادلايل لذا جيب أن تتمتع 

.خبصائص نوعية تساعد على اختاذ القرارات ادلهمة لتحسن األداء ادلايل  
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، دور ادلعلومات ادلالية يف تقييم األداء ادلايل و اختاذ القرارات، مذكرة  (2009-2008 )دراسة بن خروف جليلة- 2

.ماجستري يف علوم التسيري ختصص مالية علوم التسيري و العلوم التجارية جامعة أمحد بوقرة بومرداس  

 ىدفت الدراسة ايل مدى تساىم ادلعلومات ادلالية يف تقييم االداء ادلايل واختاذ القرارات واعتمدت على دراسة تطبيقية 

: للمؤسسة الوطنية الصلاز القنوات  وقد توصلت ايل النتائج التالية  

نظم اخلبرية أىم رلاالت تطبيق الذكاء االصطناعي حيث تقوم باستغالل اخلربة و ادلهارات البشرية يف حل ادلشاكل و - 

بررلتها يف احلاسوب دلعاجلة ادلعلومات و اقرتاح احللول ادلمكنة و يف ظل ادلعلومات غري الكاملة و اليت حتمل درجة كبرية 

.من عدم اليقني  

ادلؤسسة و تقييدىا يف قائميت ادليزانية و جدول حسابات -  تنتج القوائم ادلالية عن طريق إدراج العمليات اليت تقوم  

النتائج و ادلالحق و ذلك اعتمادا على ادلخطط احملاسيب الوطين و مع تطبيق النظام احملاسيب ادلايل اجلديد مت إضافة قائميت 

جدول تدفقات اخلزينة و جدول التغري يف األموال اخلاصة ، و يشكل ىذا النظام اجلديد تغيريا حقيقيا للثقافة احملاسبية 

ادلطبقة من طرف ادلؤسسات اجلزائرية ضلو تطبيق معايري احملاسبة و اإلبالغ الدولية ، و الذي يسمح تقدمي وضعيتها ادلالية 

.بكل شفافية  

إن االختالف يف عرض و إعداد القوائم ادلالية و طرق اإلفصاح عن ادلعلومات و تقدميها يؤثر مباشرة على - 

.مستخدميها  
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فعالية نظام ادلعلومات احملاسبية يف االداء ادلايل مذكرة ماجستري جامعة  (2013-2012 )دراسة عجيلة حنان - 3

غرداية ىدفت الدراسة ايل زلاولة تبيني دور نظم ادلعلومات احملاسبية يف إنتاج معلومات زلاسبية و اخلصائص الواجب أن 

تتميزهبا و التعرف على سلتلف القوائم ادلالية اخلتامية اليت يعمل نظام ادلعلومات احملاسبية على إنتاجها و توفريىا 

دلستخدميها و زلاولة إبراز أمهية ادلعلومات احملاسبية يف حتسني األداء ادلايل للمؤسسة االقتصادية واعتمدت الدراسة حالة 

:وحدة االنابيب الفا بغرداية وتوصلت ايل النتائج التالية   

جيب أن تتميز جبملة من اخلصائص النوعية و اليت تقسم إىل خصائص رئيسية وىي ادلالءمة و ادلوضوعية، أما - 

اخلصائص الثانوية فهي القابلية للمقارنة و الثبات، باإلضافة إىل خصائص مرتبط مبستقبل ادلعلومة احملاسبية منها القابلية 

.للفهم و االستخدام السليم ذلا  

.إن كفاءة سلرجات نظام ادلعلومات احملاسبية تعتمد على كفاءة ادلدخالت و عمليات ادلعاجلة-   

إن سلرجات نظام ادلعلومات احملاسبية دتثل مدخالت لإلدارة ادلالية حيث تعمل ىذه األخرية على تبويبها و حتويلها إىل  -

. و االضلرافاتاالختالفاتمجلة من ادلؤشرات ادلالية لتقييم األداء ادلايل و تصحيح سلتلف   

:هيكل البحث  

 واجلانب النظري مت تقسيمو ايل فصلني الفصل األول  ، تقسيم البحث اىل ثالث فصول فصلني نظريني وفصل تطبيقيمت

،جاء بعنوان مدخل ايل نظم ادلعلومات احملاسبية ويتضمن ثالث مباحث ففي ادلبحث األول تطرقنا ايل ماىية ادلعلومات  

. أما ادلبحث الثالث  تركيبة نظم ادلعلومات احملاسبية،  اإلطار العام لنظم ادلعلومات احملاسبيةأما ادلبحث الثاين  

الفصل الثاين جاء بعنوان نظام ادلعلومات احملاسبية وعالقتو باألداء ادلايل ويضم الفصل الثاين ثالث مباحث يتمثل 

ادلبحث االول يف  عموميات حول االداء وادلبحث الثاين ماىية األداء ادلايل و ادلبحث الثالث دور نظم ادلعلومات 



 مقدمة
 

 ~ خ ~
 

 أما الفصل الثالث فيتمثل يف الدراسة ادليدانية دلؤسسة مطاحن الربكة بزريبة الوادي ،احملاسبية يف حتسني األداء ادلايل

بسكرة  – ببسكرة وتضمن ثالث مباحث ايضا ويف ادلبحث األول تقدمي حملة حول مؤسسة مطاحن الربكة زريبة الوادي 

 مطاحن الربكة وادلبحث الثالث مسامهة لتحسني األداء ادلايل  بنية نظام ادلعلومات احملاسبية داخل مؤسسةوادلبحث الثاين

.دلؤسسة مطاحن الربكة  
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  :دـتمهي
لذلك يتطلب من ، ف ادلعلومات كنظمها يف رلاؿ احملاسبة تلعب دكرا ىاما يف ربديد الفاعلية ككفاءة ادلؤسسات        إ
ذل طريقة صحيحة إجل التحكم يف كمية ادلعلومات كربسينها للوصوؿ أف تضع بيانات لألنظمة ادلعلوماتية من أادلؤسسة 

. كضوعيةـك

ف تعرب عنها ماليا كتساعد يف حل أكزبتص نظم ادلعلومات احملاسبية بتوفَت معظم ادلعلومات االقتصادية اليت ؽلكن         
ف قدرة نظاـ ادلعلومات أ صلد إننا ك،طراؼ األخرل العديدةاألكثَت من ادلشكالت كالقرارات ادلالية اليت تواجو اإلدارة ك

ربليل باستخداـ اؿتشغيل كاؿعلى الوفاء باالحتياجات ادلطلوبة من ادلعلومات قد تزايدت نتيجة لتحسُت كسائل القياس ك
. نظمة احلاسبات اإللكًتكنية ادلتطورةأ

طراؼ سواء داخلية أسجيل كمعاجلة البيانات ادلالية االقتصادية كالتقرير عنها لعدة تكهتتم نظم ادلعلومات احملاسبية ب        
. ؼلتص هبا لكل نظاـ كظائف كمقومات كأىداؼ تتميز بأنو يوجدنظمة أ كىناؾ عدة ،ك خارجيةأ

:  ذل النقاط التاليةإ نتطرؽكمن خالؿ ىذا الفصل س        

 .ماىية نظم ادلعلومات: المبحث األول

 .نظم ادلعلومات احملاسبيةؿاإلطار العاـ : المبحث الثاني

 .تركيبة نظم ادلعلومات احملاسبية: المبحث الثالث
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 .ماهية نظم المعلومات: المبحث األول
 تعترب كادلعلومات ك غلب اف نقـو باستغالذلا بأحسن الطرؽ،ثركة كبَتة تعترب  ادلعلومات يف الوقت احلاضر         اف

. اير العمل يف اإلدارة كصلاحومساليب علمية متطورة دلا ربققو من تسأ

 .المعلومات ومانظالتعريف : المطلب األول
. ف نبدأ بكل من النظاـ كادلعلوماتأحىت ؽلكن فهم نظم ادلعلومات علينا         

:  النظام- أوال

:  ذل البعض منها فيما يليإ يوجد عدة تعاريف للنظاـ ؽلكن التطرؽ : النظامتعريف- 1

 كىو يقـو بتنسيق فيما بُت ادلوارد ادلطلوبة لتحويل ،كثر من ىدؼأك أطار متكامل لو ىدؼ كاحد إىو         "
. 1" لك باالعتماد على نوع النظاـذ ك،ك طاقةأ ،ك آالتأ ، كقد تكوف خامات،ذل سلرجات كمواردإادلدخالت 

 .2 " رلموعة من األجزاء اليت تتكامل كتتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق الغرض ادلعُت"  على أنوأيضا عرؼ         ك

تنظيم كىو يتكوف من رلموعة من العناصر اليت تعمل معا حبيث تتوافق األىداؼ ؿفضل شكل ؿيعترب أكالنظاـ         
 .3 ىداؼ النظاـ ككلألكل عنصر مع 

 :كؽلكن استنتاج من تعاريف السابقة مايلي

ف النظاـ ىو رلموعة من األنشطة كالعناصر كاألنظمة الفرعية اليت تعمل على ربويل العناصر أكبصفة عامة صلد         
 4:  كشلا سبق نالحظ اشًتاؾ تعاريف النظاـ يف.ىداؼ كنتائجأذل إاألكلية 

. تتفاعل مع بعضها البعضاليت ك ادلكونات أف النظاـ يتكوف من األجزاء أ- 

.  لتحقيق ىدؼ معُتتتشارؾف النظاـ كاألجزاء الفرعية أ- 

. ة كصلاحهامدلمارسة الوظيفمهم من تطور ا جزء يعتربالنظاـ - 

 

 
                                                           

 .9 ص ،2003-  2002ار اجلامعية، االسكندرية، ، الدنظم المعلومات المحاسبية،  ثناء علي القباين1
 .17، ص 2005مدخل النظم، الدار اجلامعية، االسكندرية،  - نظم المعلومات اإلداريةبراىيم سلطاف،  إ2
 .31 ص ،2013االسكندرية، ، دار التعليم اجلامعي، نظم المعلومات المحاسبية،  صالح الدين عبد ادلنعم مبارؾ3
4

. 13، ص 2006، االسكندرية، الدار اجلامعية ، اإلطار الفكري و النظم التطبيقيةنظم المعلومات المحاسبية أحمد حسين على حسين،  
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 :يتكوف النظاـ من  : مكونات النظام- 2 

 ادلدخالت   كتأيت ىذه،ىا نشاط النظاـمنصب عل منة كىي تلك اليتمعتمد كل نظاـ على مدخالت معم :المدخالت
تستخدـ  طة بالنظاـ، كقد تكوف سلرجات لنفس النظاـ عندمامئة ادلحمالبب  مرتبطةمن مصادر سلتلفة كمتنوعة

 .1  ةمة العكسمة التغذمدة من خالؿ عملمكمدخالت جد
 ىو العملية اليت يتم بواسطتها ربويل ادلدخالت إذل سلرجات، كالتشغيل ىذا ؽلثل تفاعل كل العوامل داخل : التشغيل

 كيتم ، مثل عوامل اإلنتاج يف ادلؤسسة يف صورة نشاط ينتج عنو عملية ربويل ادلواد األكلية إذل منتجات هنائية،النظاـ
 ... ربويل البيانات يف نظاـ ادلعلومات إذل معلومات بطرؽ التشغيل ادلختلفة من تسجيل، تلخيص، حساب، مقارنة

 .2خلإ
 شكاؿ ألكمات اليت يتم إيصاذلا إذل ادلستفيدين بأشكاؿ سلتلفة كالتقارير كاجلداكؿ كالقوائم كاؿ ادلعىي: المخرجات

ادلخرجات ىي  كمن مث فإف يات كالنشاطات التحويلية للنظاـ،ؿائية ادلًتتبة على إجراء العمقالبيانية، أم النتائج الن
 فاذلدؼ الرئيسي ألم نظاـ معلومات ىو إنتاج ،صبيع ادلعلومات اليت تنتج بعد إخضاع ادلدخالت إذل عملية ادلراجعة

 3. مستخدمُت النهائيُتؿادلعلومات ادلناسبة ؿ
 ة الذم مة العكسمالتغذ ات النظاـ كالرقابة البد من كجود عنصرمؽ االنتظاـ يف فعاؿمألجل ربق :ةيالعكس ةيالتغذ

اختالفات  ةمكجود أ كادلخرجات ادلخططة كاحملددة مسبقا،ين ة كبم سلرجات النظاـ الفعلينمهمة ادلقارنة ب توذلم
ادلخرجات   أك إعادة النظر يف،ات ادلعاجلةمالت يف عملم أك إجراء تعد،دةمجد مت استخداـ مدخالتيحهنما مب

 .4 ادلخططة للحصوؿ على ادلخرجات ادلرغوبة

 كبذلك تكوف التغذية العكسية سواء من داخل      ،      يكوف عمل النظاـ بالقياـ بإرساؿ ادلخرجات كمصادر للمعلومات
 .كتعترب التغذية احد عمليات قياس رد فعل ادلستخدـ للنظاـ ،النظاـ اك خارج النظاـ 

 ينظر حلدكد النظاـ على أهنا ذلك اخلط الذم يشكل دائرة مغلقة حوؿ ادلكونات ادلختارة للنظاـ، : حدود النظام
 5. كما تستخدـ احلدكد أيضا لتميز النظاـ عن بيئتو 

                                                           
 .18، ص 2005، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، 1، طمدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةزلمد عبد حسُت آؿ فرج الطائي،  1
 6 ،ص2002،2003 ، الدار اجلامعية ، االسكندرية مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبية كماؿ الدين الدىراكم  2 
، ص 2004،   عماف، دار كائل للنشر كالتوزيع،التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، اإلفصاح زلمد مطر، 3

22 .
 .20زلمد عبد حسُت آؿ فرج الطائي، مرجع سابق، ص  4
 .69، ص 2008، االسكندرية الدار اجلامعية، نظم المعلومات اإلدارية،زلمد أضبد حساف،  5
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: التارل عناصر النظاـ كيوضح الشكل           

 .يوضح عناصر النظام (:1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 .20  آؿ فرج الطائي، مرجع سابق، صينزلمد عبد حس :ادلصدر                        

  : ىناؾ عدة انواع للنظاـ نذكر اعلها يف: نواع النظامأ- 3             

 كن أف تتكوف من أفراد كآالت كمصادرمياف مادم ملموس، كمكىي النظم اليت ذلا ؾ :ةيالنظم الماد 
ك أف تبٌت  أة رلردة،مكن أف تنتج النظم ادللموسة من نظم فكرمي ك،اء ادللموسةم ذلك من األشيرطاقة كغ

 .1 ؽ العمليمة إذل التطبمـ الفكرمثل ذلك ربوؿ ادلفاهمية، كمعلى الثاف األكذل
 تعترب ىذه النظم العامل األساسي يف درجة بساطة كتعقيد النظاـ من خالؿ تعددىا  :النظم البسيطة

كتنوعها، كتربط بُت ىذه النظم الفرعية عالقات كمعامالت متبادلة تؤثر على درجة تعقيد النظم 
 . األساسية

 كلما كثر عدد النظم الفرعية كتعددت كتنوعت العالقات كادلعامالت بُت ىذه النظم  :النظم المعقدة
 كبالتارل غلب أف يكوف ىناؾ فهم كامل للعالقات. كلما ازدادت درجة تعقيد النظاـ األساسي ككل

 فال شك أف إدارة تشغيل نظاـ معقد للمعلومات ،ادلتشابكة داخل النظم ادلعقدة حىت ؽلكن إدارة كتشغيل ىذه النظم
 .2 ستكوف أصعب بكثَت من إدارة كتشغيل نظاـ بسيط للمعلومات

                                                           
 9.1، ص 2005، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، نظم المعلومات اإلدارية، سلول أمُت السمرائي، عبد الرضباف العبيدصلم عبد اهلل احلميدم،  1
 .20ت، ص .، د، الدار اجلامعية، اإلسكندريةنظم المعلومات المحاسبيةأضبد حسُت علي حسُت،  2

                                          

 يذخالت انتشغيم  

 انتغذية انعكسية

 

 

 يخزجات
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 يعترب النظاـ مفتوحا إذا كاف تأثَت البيئة احمليطة بالنظاـ غَت زلدكدة، كغَت قابل:النظام المفتوح  
 1. للتحكم فيو

 ؽلثل النظاـ الذم ال تربطو بالبيئة احمليطة أم عالقة تفاعل، كال يتأثر بالتغَتات اليت ربدث : النظام المغلق
فيها أك بنوع الظركؼ اليت تعيشها، فنظاـ الرقابة كالتحكم يف معامل إنتاج الغاز يعمل ال يوجد أم تعامل 

 بينو كبُت البيئة احمليطة  
 ىو الذم تكوف صبيع عناصره ربمل أفكارا كرؤل تتجمع مكونة نظم فكرية ذلا أعليتها يف  :النظم الفكرية

 . دراسة ىذا النوع من النظم
 مكن معرفة على كجو التحديد ما ستكوف عليو حالة النظاـ أذا إيكوف النظاـ زلددا : النظم المحددة

فضل األمثلة على النظم احملددة ألية من ك كتعترب النظم األ،كسلرجاتو استجابة جملموعة زلددة من ادلدخالت
 .2 حيث يكوف معلوما على كجو التحديد ما ستكوف عليو ادلخرجات بناء على ادلدخالت ادلستخدمة

: والبيانات  المعلومات -ثانيا

  :تعريف المعلومات - 1

     لقد تعددت كتابات مصطلح ادلعلومات يف عدة رلاالت كال زاؿ اختالفات الرأم يف ىذا اللفظ كعالقتو أيضا 
 .دبدخالت نظاـ البيانات كادلعلومات

 .  القراراتمف تغَت من تقديرات متخذأ تعرؼ ادلعلومات على أهنا البيانات اليت ؽلكن         

، فهي تغَت االحتماالت ادلتعلقة بالنواتج يف زبفض عدـ التأكد"  التأكد بأهناب من حيث عالقتها ايضاعرؼ ت ك        
 3. "  معُت كبالتارل فهي تؤثر على القيمة يف عملة القرارمموقف قرار

 كيقاس التغَت يف رصيد ادلعرفة باستخداـ مقياس ،ذا غَتت من معرفة قرار معُتإال إتعترب معلومات  البيانات ال      
مت تصنيفها  "، كىذه البيانات ليوإم يقيس كمية ادلعلومات ادلضافة دلتخذ قرار معُت من رسالة معينة مرسلة ذاإلنًتكيب اؿ

فادلعلومات ذلا معٌت كتؤثر يف ردكد أفعاؿ كسلوؾ من  كتنظيمها بشكل يسمح باستخدامها كاالستفادة منها، كبالتارل
  ".يستقبلها

                                                           
 .58 ، ص2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيات المعلوماتعبد ادلقصود دبياف، ناصر نور الدين عبد اللطيف،  1
. 21 أضبد حسُت علي حسُت، مرجع سابق، ص 2
 .13 صالح الدين عبد ادلنعم مبارؾ، مرجع سابق، ص 3
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 كبالتارل فادلعلومات ذلا ،ستخدامها كاالستفادة منهاا عبارة عن بيانات مت تصنيفها كتنظيمها بشكل يسمح ب        
مت إعدادىا لتصبح يف شكل أكثر نفعا للفرد كاليت ذلا إما " معٌت إذ تؤثر يف ردكد أفعاؿ كسلوؾ من يستقبلها، أم أهنا 

  .1 "زباذىااقيمة مدركة يف االستخداـ احلارل أك ادلتوقع أك يف القرارات اليت يتم 

 :أما البيانات فتعرؼ على أهنا 

 كىي سبثل ادلدخالت ، كغَت زلددة العددضحداث مستقلة كغَت مرتبطة ببعضها البعأف أحقائق مت تسجيلها بش       " 
 .2 " ثر يف ازباذ القرارات ادلاليةأيف نظاـ ادلعلومات كليس ذلا 

ادلعلومات، كىي   اليت يستخدمها نظاـ ادلعلومات إلنتاج(ادلدخالت)ادلادة اخلاـ "   بأهناأيضا ىاؽلكن تعريف         
 3.   " تتمثل عادة يف رلموعة من احلقائق األساسية اجملردة عن أشياء أك أحداث أك أشخاص

عبارة عن احلركؼ كاجلمل كالعبارات كاألرقاـ كالرموز غَت ادلنظمة كغَت ادلرتبط  "          كما تعرؼ كذلك على أهنا
دبوضوع كاحد، كاليت قد ال يستفاد منها يف شكلها احلارل إال بعد تطويرىا من خالؿ عمليات التحليل كالشرح كاليت إذا 

 .4"ما فرزت كصنعت كبوبت كنظمت فاف ىذه البيانات تتحوؿ إذل معلومات

  : ىناؾ العديد من اخلصائص اذلامة سوؼ نذكر بعض منها: خصائص المعلومات- 2

األحداث من الرسائل على هنا درجة التعرؼ أ تعرؼ الدقة يف اقتصاديات ادلعلومات على :دقة المعلومات-         
:   ككفقا ذلذا ادلفهـو  ؽلكن التمييز بُت نظامُت بديلُت للمعلومات،اليت يوفرىا نظاـ ادلعلومات

 ؽلكن االعتماد عليها بالثقة يف التنبؤ باألحداث ثنظاـ  معلومات زلاسيب يوفر معلومات كاملة الصحة حبي -أ        
 .قرارات صحيحةازباذ ادلتوقعة كبالتارل ب

 . نظاـ معلومات زلاسيب لديو معلومات غَت كاملة أم ال ؽلكن الوثوؽ يف درجة كفاءهتا-ب        

ػلتوم التوقيت على عنصرين التخيَت كالفاصل، التخيَت ىو ادلدة الزمنية بُت اللحظة اليت تكوف فيها  :التوقيت-         
 .ادلعلومات مًتابطة مع مستخدميها، الفاصل ىو فًتة ادلعلومات ادلعدة بُت اعداد التقارير ادلتزامنة

يتضمن زلتول الرسالة ادلخصصة اليت يبعثها نظاـ ادلعلومات كؽلكن أف يكوف جزء أـ  :مستوى التفصيل-         
 .رلموعة تنتمي إذل بعضها البعض

                                                           
1
 .41إبراىيم سلطاف، مرجع سابق، ص   
 .9، ص 2000اإلسكندرية،  ، الدار اجلامعية،نظم المعلومات المحاسبيةمدخل إلى  ،أضبد عطية شاـق 2 
 .20، ص 2009، دار الوراؽ، عماف، مقدمة في النظم المحاسبية وتطبيقاتهاأشرؼ ػلي زلمد اذلادم، ناصر خليفة عبد ادلوذل،  3 

4
 .24 ، ص 2004 ، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، نظم المعلومات اإلداريةإؽلاف فاضل السامرائي، جالؿ إبراىيم العبد،   
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ك رلموعة من ادلفردات تقع خارج حدكد أم تظهر فيو الرسالة ادلعينة حالة مفردة ذ ادلدل اؿ:ناءثدرجة االست-         
 كىذا التقرير ينطوم ،كفزعادة الطلب دكف باقي مفردات ادلخإسفل نقطة أ كاليت يصل فيها ادلخزكف ،الرقابة احملددة مسبقا
 .1 على درجة االستثناء

فادلعلومات اليت  ىي قابلية تكيف ادلعلومات كتسهيلها لتلبية االحتياجات ادلختلفة جلميع ادلستفيدين :ةالمرون-         
 ادلعلومات اليت ؽلكن ؽلكن استخدامها بواسطة العديد من ادلستفيدين يف تطبيقات متعددة تكوف أكثر مركنة من

 .استخدامها يف تطبيق كاحد

 صالحية ادلعلومات ىي الصلة الوثيقة دبقياس كيفية مالئمة نظاـ ادلعلومات الحتياجات :الصالحية-         
 .2  كىذه اخلاصية ؽلكن قياسها بشموؿ ادلعلومات أك بدرجة الوضوح اليت يعمل هبا،ادلستفيدين بصورة جيدة

 غلب أف تكوف ادلعلومات مرتبطة دبجاؿ العمل كباجلوانب كالقضايا اذلامة اليت تعٍت الفرد أك الوحدة :التوافق-         
 .3 اليت ربتاج إذل معلومات

ىذا العنصر يشًتط غياب القصد يف االختالفات كالتغَتات كربريف ادلعلومات، كتؤثر على  :عدم التحيز-        
ادلختصُت للحصوؿ على نتائج مرضية، أم خلو ادلعلومات من الذاتية، كيعد ىذا األمر سبثلي للمعلومات كيرتبط بالعنصر 

 . أك الفرد

راحل النظاـ ادلدخالت كالعمليات مركرىا مب معلومات عرب إذل البيانات تتحوؿ :  معلوماتىلإتحويل البيانات - 3
    : كيقـو النظاـ بالعديد من الوظائف،كادلخرجات

ذبميع البيانات خالؿ مرحلة ادلدخالت اليت ستخضع فيما بعد للمعاجلة،   كنقصد هبا:تجميع البيانات-         
كتسجيلها كترتيبها كالتأكد من دقتها، ىذه البيانات اليت يكوف مصدرىا إما من داخل الوحدة االقتصادية أك من 

 خارجها

تشمل ىذه ادلرحلة على عدة خطوات تتمثل يف التصنيف كالًتتيب كالفهرسة، حيث تعاجل : البياناتمعالجة  -        
 . البيانات خالؿ مرحلة التشغيل

                                                           
  .28- 23 ص ،صالح الدين عبد ادلنعم مبارؾ، مرجع سابق، ص 1
 .110، ص 2006، دار الصفاء، عماف، اقتصاد المعلوماترحبي مصطفى علياف،  2
3
 .26ص ، مرجع سابق،احمد حسين علي 
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 تشمل كل ما ىو جديد من قرارات اقتصادية أك عمليات كأحداث، كذلك من خالؿ حفظها :البياناتدارة إ-         
كربديث ما يطرأ عليها، كيتم ذلك باسًتجاع البيانات اليت سبق استخدامها كالتغيَت فيها كربديثها باستمرار  كزبزينها

 .لتواكب اللحظة الراىنة

تتمثل ىذه ادلرحلة يف التأكد من دقة ادلعلومات ادلستثمرة كضبايتها باستمرار من التغَتات اليت  :البيانات رقابة-         
 .تطرأ عليها

 .تصنف البيانات كفق معايَت مدركسة إذل فئات أك رلموعات متماثلة: لتصنيفا-         

  كبغض،يقصد بعملية الفرز ترتيب البيانات بطريقة معينة تتفق كالكيفية اليت تستخدـ هبا تلك البيانات :الفرز-         
 1.  النظر عن ادلعيار ادلستخدـ يف الًتتيب فإنو إما أف يكوف ترتيبا تصاعديا أك ترتيبا تنازليا

ق الوظيفة خطوات متعددة كالتفسَت كالتقرير ذ تعترب الوظيفة النهائية للنظاـ كتتضمن ق:توفير المعلومات        
 .2 دخاؿ كتشغيل ادلعلوماتإفيت م كىي مكملة لوظ،كتوصيل ادلعلومات للمستخدمُت

 :تتنوع ادلعلومات من حيث احتياجات ادلستخدمُت حسب ادلعايَت التالية : أنواع المعلومات - 4

  تتمثل يف ادلعلومات الداخلية اليت زبص ادلؤسسة، أك ادلعلومات خارجية اليت زبص  :مصدر المعلوماتحسب
 .احمليط كالبيئة اخلارجية ادلتعلقة بادلؤسسة

  ىناؾ معلومات رمسية تتعلق بنظم ادلعلومات اخلاصة بادلنظمة، كىناؾ معلومات غَت رمسية  :درجة الرسميةحسب
ليس ذلا عالقة بالنظم ادلرتبطة بادلؤسسة كاليت تتعلق بالبيئة احمليطة كما ينتج عنها من تغَتات ذلا دخل يف عملية سَت 

 .العملية
  كمعلومات متغَتة مثل، كتواريخ ميالدىم، فهناؾ معلومات ثابتة ال تتغَت مثل أمساء ادلواطنُت:درجة التغيرحسب  

 .3  كاحلالة االجتماعية كالوظيفية،عناكين السكن

 :4إرل ك تنقسم   مستويات اإلدارةحسب  أيضانواع ادلعلوماتأزبتلف         ك

 كىي اليت ػلتاجها اإلدارم يف تطوير كتنمية القدرات كتوسيع ادلدارؾ يف رلاؿ العمل كاحلياة، :معلومات إنمائية 
 .مثل ادلعلومات اليت يتلقاىا ادلتدربوف يف الدكرات التدريبية

                                                           
 .27رحبي مصطفى علياف، مرجع سابق، ص 1
 .73-72،ص السيد عبد ادلقصود ديباف، مرجع سابق، ص 2
 .23ص ، 2008 - 2007، االسكندرية، مؤسسة حورس الدكلية للنشر كالتوزيع، نظم المعلومات اإلدارية، أضبد فوزم ملوخي 3
4
 .57إبراىيم سلطاف، مرجع سابق، ص  
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  كىي ادلعلومات اليت ػلتاجها اإلدارم يف ازباذ قرار كإصلاز عمل ، كازباذ قرار بتعيُت موظف أك :نجازيةامعلومات 
 .شراء جهاز أك غَتىا

 كتتمثل يف ادلعلومات اليت ربتاجها اإلدارة يف ادلؤسسات التعليمية مثل اجلامعات كادلعاىد :معلومات تعليمية 
 .كادلدارس

 ؤسسةىي كل ادلعلومات اليت زبرجها كتقدمها نظم ادلعلومات داخل ادل: معلومات رسمية. 

 : توجد رلموعة من خصائص ادلعلومات كىي كالتارل :خصائص المعلومات - 5  

 تعٍت مالئمة ادلعلومات للغرض الذم أعدت لو، كذلك دبالحظة تأثَت ىذه ادلعلومات على سلوؾ  :مةءالمال
 . مستخدمها

 لكي تكوف ادلعلومات يف الوقت ادلناسب غلب أف تكوف متوفرة كقت احلاجة إليها كمفيدة  :التوقيت المناسب
 . بالنسبة للنظاـ ادلنتمية لو

 فوضوح   أم أف تكوف ادلعلومات خالية من الغموض، حبيث ربقق الفهم ادلباشر من قبل مستعمليها:لوضوحا
   : 1النقاط التالية  ، كلزيادة درجة الوضوح ؽلكن االعتماد علػىاكثر فائدة كدكف غموضادلعلومات غلعلها 

 .حبيث تتسم بالسهولة كضع ادلعلومات كاإلحصائيات يف جداكؿ متكاملة عن ادلطلوب- 

 .دمج ادلتغَتات كفصل ادلتغَتات ادلختلفة- 

 .ادلعلوماتاستخداـ النسب ادلئوية يف توضيح  -

 درجة الدقة   كتتوقف،تتحدد درجة ادلعلومات دبدل سبثيلها للموقف أك احلدث الذم تصفو: ةالصحة والدق
 .2 ادلطلوبة يف ادلعلومات على احتياجات ادلستخدـ كطبيعة ادلشكلة كمرحلة صنع القرار

 تعترب الصالحية صلة موثوقة بُت درجة الشفافية كالوضوح ككيفية سَت نظاـ ادلعلومات الذم يعمل عرب : الصالحية
 .طرؽ التساؤالت

 تكوف صبيع ادلعلومات كاملة كتغطي نواحي عديدة بالنسبة دلستخدميها أك تتخذ شكل من أشكاؿ  :الشمول
قرارات ادلعلومات، دبعٌت أف ربصل العمليات على ادلعلومات ادلطلوبة كال يضطر مستخدميها إذل تضييع الوقت فال 

غلب أف تتخذ ىذه القرارات بالعمق يف حبر البيانات كاإلحصاءات كذلك من شأنو أف يقلل من اختالط ىذه 
 .  ادلعلومات ادلطركحة، كبذلك يقل من فوائد اىتمامات مستخدمُت متخذم القرارات

                                                           
1
 .20 ، ص2005عماف، ، دار ادلناىج للنشر كالتوزيع، أساسيات نظم المعلومات اإلداريةالسادلي، عثماف الكالين، ىالؿ البيايت،  
 .42 مرجع سابق، ص ، كاخركف،صلم عبد اهلل احلميدم 2
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 1ؽلكن التميز بُت معلومات منظمة كمعلومات غَت ادلنظمة : التنظيم:  
 إذل زمن استجابة نظاـ اخلدمات ادلتاحة، تشَتىي سهولة كسرعة احلصوؿ على ادلعلومات، اليت : إمكانية الوصول 

السرعة يف كوف ت ،كالنظاـ الذم يعي استجابة متوسطة كمقدار ضخامة ادلعلومات باإلضافة إذل سهولة االستخداـ
فإف   كباختصار،من الطبيعي أكثر قيمة كأعلى تكلفة من النظاـ الذم يعطي إمكانية كصوؿ أقلالنظاـ ادلتطور 

. كمية ادلعلومات ليست مقياسا مطلق كلكن ؽلكن اعتبارىا عالقة تناسب بُت قيمة كتكلفة ادلعلومات

 2: ص مايليؿنستخا سبق كمم  

 ربقيق الكفاءة كالفعالية، إذ يقـو نظاـ ادلعلومات بأداء ادلهاـ بصورة أسرع كبتكلفة أقل مع ضماف دقة    -      
 بتحقيق ؤسسةيسمح للمكادلعلومات، شلا يسمح دبساعدة أصحاب القرار يف ازباذ قرارات ذات جودة ك فعالية عالية، 

 .أىدافها

التكامل بُت عناصر النظاـ، ىذا يعٍت أف نظاـ ادلعلومات يشكل كحدة كاحدة متكاملة كمتماسكة، األمر -         
 . مع كل التغَتات اخلارجيةؤسسةالذم يسهل التفاعل السريع للم

 على ازباذ ؤسسةربديد التغَتات البيئية، كيكوف ذلك من خالؿ عملية الًتصد كاليقظة ادلستمرة، دلساعدة ادل        - 
 . كيف نفس الوقت ذبنب العراقيل كالتهديدات اخلارجية،القرارات اليت سبكنها من استغالؿ الفرص ادلتاحة

 

 شبكة اتصاؿ داخلية تضمن ربط صبيع األقساـ كادلصاحل ببعضها ؤسسةالتواصل، حيث يعترب نظاـ ادلعلومات بادل   -
 .ؤسسة البعض، كخارجية تسمح بتسهيل عملية االتصاؿ مع كل ادلتعاملُت مع ادل

 :كؽلكن تلخيص كل ماسبق يف الشكل التارل

                                                           
 .56إبراىيم سلطاف، مرجع سابق ، ص  1
2
 .10، ص مرجع سابقثناء علي القباين،  
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 .خصائص المعلومات: (2)                                   الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالب اعتمادا على ماسبق: ادلصدر

 . أنواع ووظائف نظم المعلومات: المطلب الثاني
:   تعريف نظم المعلومات-1

إذل  (البيانات)إطار يتم من خاللو تنسيق ادلوارد البشرية كاآللية لتحويل ادلدخالت " كيعرؼ نظاـ ادلعلومات بأنو         
 .1" ؤسسة لتحقيق أىداؼ ادل (معلومات)سلرجات 

للقياـ بتجهيز   كيتضمن رلموعة من ادلوارد البشرية كاآلليةؤسسةنظاـ ادلعلومات ىو أحد األنظمة الفرعية داخل ادل        
إذل ادلستويات اإلدارية   هبدؼ إنتاج كتوصيل ادلعلومات ادلالئمةؤسسة،كتشغيل البيانات الواردة إليو من داخل كخارج ادل

قق أىداؼ يحارات دبا ركازباذ الق  خلدمة إدارهتا كأنظمتها الفرعية يف رلاالت التخطيط كالرقابةؤسسةادلختلفة يف ادل
 .2ؤسسة ادل

                                                           
 .15، ص2005، الدار اجلامعية، االسكندرية، مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبية كماؿ الدين الدىراكم، 1
 .19أشرؼ ػلى زلمد اذلادم، كاخركف، مرجع سابق، ص  2

 

خصائص 

 انًعهويات

 انصحة وانذقة

 انًالءية

 إيكانية انوصول

 انشًونية

 انوضوح انتنظيى

 انصالحية

 انتوقيث انًناسب
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النظاـ الذم يتضمن رلموعة متجانسة كمًتابطة من األعماؿ كالعناصر  "بأنو كيعرؼ كذلك نظاـ ادلعلومات         
دلستخدمي القرارات من خالؿ  كادلوارد تقـو بتجميع كتشغيل كإدارة كرقابة البيانات بغرض إنتاج كتوصيل معلومات مفيدة

 .1 " شبكة من القنوات كخطوط االتصاؿ

 كادلخرجات فيها عبارة عن معلومات ،مدخالت نظاـ ادلعلومات عبارة عن معلومات أكلية تسمى عادة البيانات        
 ككما أف كل نظاـ إنتاجي يتضمن ثالثة ،ذات قيمة إضافية كما ىو احلاؿ بالنسبة للمنتجات النهائية يف النظاـ اإلنتاجي

 : مراحل ىي

 .التموين بادلواد األكلية- أ

 .اإلنتاج- ب

 .التوزيع- ج

        كل نظاـ لو مراحل ؽلر هبا فمثال يف نظاـ التموين صلده ؽلر بوظيفة اجلمع كالتخزين كالتبويب للبيانات بالكيفية 
السهلة لسهولة اسًتجعها، أما يف كضيفة اإلنتاج تقـو بتشغيل كاستخراج البيانات يف مكاف ادلخزف كإعادة فرزىا كذبمعيها 

أما كظيفة التوزيع فتسمي بوظيفة النشر كالتوزيع أم السماح بنقل ادلعلومات من مكاف تشغيلها إذل مكاف استخدامها 
 .كذلك دبختلف الوسائل ادلتاحة

 :يوجد عدة انواع لنظاـ ادلعلومات نذكر منها  : نواع نظم المعلوماتأ- 2

 كتتمتع ؤسسة يهدؼ ىذا النوع من نظم ادلعلومات إذل خدمة ادلستويات التشغيلية داخل ادل:نظم تشغيل البيانات ،
 .2بعدة مزايا نظم تشغيل البيانات 

 يلعب نظاـ معلومات ادلشًتيات دكرا ىاما يف ادلؤسسة ألف االذباه يف الصناعة ؽليل إذل :نظام معلومات المشتريات 
  كىذا بدكره يؤدم،التخصص كيؤدم ذلك إذل زيادة حجم ادلواد األكلية كاألجزاء ادلصنعة ادلشًتاة

 إذل ازدياد كمية األمواؿ ادلوظفة يف ادلخزكف من ادلواد األكلية كاألجزاء ادلصنعة شلا ينتج عنو ارتفاع الفوائد ادلدفوعة عن 
 .رأس ادلاؿ ادلوظف يف ادلخزكف

 كتقدمي التقارير ادلتعلقة بتلقي ،يقـو ىذا النظاـ ادلعلومايت بتخزين كمعاجلة ادلعلومات: يةم معلومات التسويقانظ 
  كدراسة السوؽ للتعرؼ إذل الوضع التنافسي للمؤسسة كدراسة رغبات كأذكاؽ،بيعاتللمكزبطيط ، الطلبيات

                                                           
 .21ص ، سابقضبد حسن علي حسن، مرجع  أ1
 .6إبراىيم سلطاف، مرجع سابق ، ص  2
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كبذلك فإف نظاـ معلومات التسويق ىو عبارة عن رلموعة من العناصر مثل األفراد، . ادلستهلكُت كالًتكيج للمنتجات
ادلعدات، كاإلجراءات لتجميع كزبزين كربليل كتقدمي ادلعلومات يف الوقت ادلناسب من أجل القياـ بعمليات زبطيط 

 :كيتم احلصوؿ عل البيانات التسوقية من . 1كتنفيذ ادلبيعات

ىي معلومات تتمثل يف الواقع البيئة الداخلية للمؤسسة يف النظاـ ادلخصص ذلا كىو النظاـ : دلصادر الداخلية ا-        
التسويقي للمعلومات، كيتم احلصوؿ على ىذه ادلعلومات من ادلنظمة ادلساعدة للعمليات االنتاجية أك عمليات ألفراد 
كذلك من حيث الًتابط بُت ىذه ادلعلومات كيتم احلصوؿ عليها كىي استخدامات منتجات ادلؤسسة ادلتوقعة، حجم 

 .    ادلشًتيات، كحجم ادلبيعات، كعمليات البيع العتادة

كىي اليت تقع يف البيئة احمليطة بادلؤسسة كاليت تعكس طبيعة اجلهات اليت تتفاعل معها : ادلصادر اخلارجية        - 
ادلؤسسة كىذه اجلهات ىي ادلستهلكوف، اجملهزكف، ادلؤسسات ادلنافسة، ادلؤسسات احلكومية، ادلؤسسات ادلالية، 

  . كتشمل البيانات على أنواع كثَتة كمتعددة،... االربادات كاجلمعيات

 يعترب حجم ادلؤسسات كما  تتعامل معو من معلومات حبيث أصبحت ىذه ادلعلومات : نظم المعلومات اإلدارية
غَت قادرة على توفَت صبيع احتياجات متخذم القرارات، كبذلك التجأت ىذه ادلؤسسات إذل تنفيذ تطبيق نظم 

ادلعلومات اإلدارية من برامج متعددة على احلاسب اآلرل، كؽلكن نظم العلومات اإلدراية ىي نظم ادلعلومات سلصصة 
 .كمطبقة على احلاسب اآلرل من توفَت صبيع احتياجات ادلسَتين كادلديريُت يف ادلؤسسة

 ؽلثل ىذا النظاـ معلومات يعتمد فيها احملاسب على احلاسب اآلرل كاليت تنطوم على درجة :نظم دعم القرارات 
عدـ التأكد من ادلشاكل اليت قد تصيب ادلؤسسة كما يتيح ىذا النظاـ الختبار بُت أكثر من ظلوذج لدعم القرارات 

 . دلتخذيها

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .49-48 ص ،، ص1998، دمشق، نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبيةعبد الرزاؽ زلمد قاسم،  
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 ىي أحد فركع الذكاء الصناعي كىي نظم تعدد على احلخاسيب كربتوم معرفة اخلربة أك رلموعة من :نظم الخبرة 
اخلرباء يف رلاؿ معُت كؽلكن توظيف ىذه ادلعرفة للمساعدة يف عملية ازباذ القرارات، حيث تستخدـ نظم اخلربة 

برنامج خاصة لتشغيل البيانات كالقواعد الزباذ قرارات فعالة خصوصا فيما يتعلق بادلشاكل كالقرارات غَت ادلهيكلة يف 
 .1نظاـ ادلعلومات احملاسبية 

 كىي تلك النظم اليت يتم تصميمها دلساندة ادلديرين الذين يشغلوف الوظائف اإلدارية العليا : نظم دعم اإلدارة العليا
كتتعامل تلك النظم مع  ؤسسة، كالذين ذلم تأثَت ملموس على سياسات كخطط كاسًتاتيجيات ادلؤسساتيف ادل

 قرارات ذات درجة عالية من عدـ التأكد االقرارات اليت تلعب البيئة اخلارجية دكرا ملموسا كمؤثرا عند ازباذىا، أم أنو
 .2  تلك القراراتمبشأف ادلعلومات اليت ػلتاجها متخذ

 إف نظاـ ادلعلومات احملاسبية يقـو بتسجيل البيانات ادلالية اليت يكوف سلصصة : اإلدارةنظم معلومات المحاسبة و
جبانب األصوؿ كخصـو ادلؤسسة كداخلها كبُت زليطها، من أجل ذلك تطبق البيانات ادلوجودة يف نظم ادلعلومات 
ادلختلفة، كما يكوف نظاـ معلومات التمويل دلتخذم القرارات دبساعدة كإمداد ادلؤسسة باألمواؿ الضركرية كالالزمة 

الصلاز سلططاهتا كبذلك يتم احلصوؿ على األمواؿ الالزمة بأفضل الطرؽ ادلناسبة اليت سبكن من تسديد صبيع التزامات 
 .  ادلؤسسة كضماف دعم برارلها كسعيها الستخداـ مواردىا بأفضل الطرؽ

 ىو النظاـ الذم يزكد اإلدارة ادلالية كاإلدارة العليا كغَتىا من األنظمة ذات :نظام المعلومات المحاسبية والمالية 
بالبيانات كادلعلومات كاحلقائق عن النشاطات ادلالية للمؤسسة، اليت ربتاجها دلساعدهتا على ازباذ القرارات  العالقة

  :نذكر منها حيث تتعدد مصادر بيانات نظم التمويل. ادلالية ادلناسبة

االستخبارات ادلالية، ىي ادلصدر الذم يؤمن البيانات كادلعلومات الرمسية كغَت الرسػمية، الشػفوية كادلوثقة لتحديد      - 
أفضل مصادر التمويل، كربديد أفضل أكجو االستثمار، لذلك يهتم ىذا ادلصدر جبمع بيانات كمعلومات عن أكضاع 

 ادلؤثرة يف التدفقات ادلالية ادلتنوعة كاألجهزة احلكومية ادلختلفة للتعرؼ على العوامل ، كادلؤسسات ادلالية،ادلساعلُت
 . 3للمؤسسة

مصادر التمويل، تتضمن البيانات اخلاصة باجلهات اليت ؽلكن أف سبوؿ استثمارات ادلؤسسة، كتوضح اخليارات  -        
كشركط  كتوضح كل ما يتعلق دبعػدؿ الفائدة، إف كاف سبويال ذاتيا أك سبويال خارجيا، ككالشركط اليت يتم فيها التمويل،

                                                           
 76-75 ص ، السيد عبد ادلقصود، كاخركف، مرجع سابق، ص2

 .5، ص مرجع سابقإبراىيم سلطاين،  2
 .                                                                          299-298 ص، ص، 2002،  عمافمؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع، ،3، طاإلداريةنظم المعلومات  احلسنية، إبراىيمسليم  3
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كزبتلف معلومات مصادر التمويل عن معلومات االستخبارات ادلالية كوف األخَتة ىي معلومات غالبا . الدفع كالضمانات
   .على عكس الثانية اليت ذبمع معلومات رمسية كمعلنة ما تكوف سرية كغَت ر مسية،

األنظمة احلكومية، تشكل األنظمة احلكومية مصدرا مهما من مصادر نظم ادلعلومات ادلالية، فكثَت من         - 
 .احلكومات ربدد ما غلب كما ال غلب أف تفعلو ادلؤسسات عندما تتعامل مع األمواؿ

بيانات البيئة اخلارجية، ىي البيانات ادلتعلقة باالذباىات العامة للبيئة ادلالية مثل اذباىات معدؿ الفائدة، حالة          -
   . ميزاف ادلدفوعات، كمعدؿ الصرؼ

 :ك شلا سبق نستنتج الشكل التارل 

 .أنواع نظم حسب الوظيفية: (3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالب اعتمادا على ماسبق:                                           ادلصدر

 يقصد بالعناصر ادلكونة للنظاـ تلك األجزاء ادلادية اليت تدخل يف تكوينو كتضمن القياـ : عناصر نظم المعلومات- 3
 : يلي  ماإذلبوظائفو كتنقسم 

الت احلاسبة، احلاسوب اآل ؽلكن أف تتضمن أجهزة نظاـ ادلعلومات كل من اآلالت الكاتبة، :األجهزة            -
 كسائل االتصاالت، ،اإللكًتكين بأجزائو ادلختلفة كادلكملة مثل كحدة التشغيل ادلركزية، أجهزة ادلدخالت كادلخرجات

 .إخل ...  خزانة الًتتيب، ادلكتب،ككذلك كسائل أخرل مثل اذلاتف، كسائل إعداد البيانات الناسخة

 
 أنواع نظى حسب انوظيفية

نظاو انًعهويات 

 انًحاسبي

نظاو انًعهويات 

 انتسويقي

نظاو انًعهويات 

 انًشتزيات

نظاو انًعهويات 

 اإلنتاجي

نظاو انًعهويات 

 انًحاسبي اإلداري

نظاو انًعهويات 

 انًحاسبية انًانية
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ىي الوعاء احلاكم على البيانات األساسية ادلخزنة كعلى كسائل التخزين ادلختلفة كاليت  :قاعدة البيانات-         
 .تدخل يف عملية التشغيل باعتبار البيانات ادلادة اخلاـ اليت ستطبق عليها الربامج للحصوؿ على ادلعلومات

 تكوف مطبوعة يف كتيبات تدعى دليل التشغيل، كؽلكن هناكىي من األجزاء ادلادية للنظاـ كو: اء التشغيلزجأ-         
التمييز بُت نوعُت من ىذه اإلجراءات إحداعلا دلستخدمي النظاـ كىو يتضمن التعليمات اخلاصة بإعداد البيانات ككيفية 

 .1  إضافة إذل تعليمات استخداـ كتشغيل احلاسوب اآللة،إدخاذلا

كمن ، فاألفراد ىم متطلب ضركرم للعمليات كاإلجراءات يف كل نظم ادلعلومات :األفرادالعنصر البشري  -        
 .2 ألفراد ما نطلق عليهم بادلستخدمُت النهائيُت، ككذلك االختصاصيُت الفنيُت ادلسؤكلُت عن تشغيل النظاـ اىؤالء

ىذه الوظائف تتم خبطوات سبثل دكرة تشغيل البيانات كاليت تقـو بتحويل البيانات من   : وظائف نظم المعلومات- 4
 : ذل مصلحة ادلستخدمُتإمصادرىا 

 يقـو نظاـ ادلعلومات بتجميع البيانات من مصادرىا ادلختلفة كإدخاذلا، مث إعدادىا للتشغيل :جمع البيانات-         
 .3 كذلك يف ضوء احتياجات ادلستويات اإلدارية يف ادلؤسسة، من خالؿ رلموعة من العمليات

 تتطلب اإلدارة العليا ادلعلومات الالزمة لتحديد األىداؼ كالسياسات العامة للمؤسسة :النسبة لإلدارة العليا        - 
ككضع اخلطط اإلسًتاتيجية اليت سبتد لعدة سنوات، فادلعلومات اخلارجية تتضمن توصيف متغَتات البيئة اخلارجية العامة 

 .خلإ...  للمؤسسة من قانونية، اقتصادية، اجتماعية، جغرافية، سياسية كتكنولوجية

كىي عملية ربويل البيانات اليت سبق صبعها إذل معلومات تفيد مستخدميها يف : شغيل و معالجة البياناتت-        
 كىذا عن طريق عمليات إضافية تكوف يف شكل مصادقة كتصنيف البيانات يف رلموعات متجانسة، أداء مهامهم

 أما إذا كانت البيانات كمية فيتم اللجوء يف ىذه احلالة إذل عملية حسابية كمقارنة بُت ىذه ،ترتيبها كفق أسس معينةك
ؽلكن أف ك ا،كنتيجة لعمليات ادلعاجلة يتم استخراج معلومات جاىزة الستعماذلا يف أماكنها ادلخصصة لو، القيم الكمية

 .تتم ادلعاجلة، إما يدكيا أك آليا، حيث يتسٌت لنا كبشكل مهم عدـ اخللط بُت تصميم نظاـ ادلعلومات كالتأليو

 .زبزين كربديث كاستدعاء: ك تتكوف من ثالثة مراحل: بيانات إدارة -        

، كتقدـ البيانات ادلخزنة سلتلف األحداث اليت ذبرم يةىو كضع البيانات يف ملفات أك قواعد بياف :التخزين -أ        
 .بادلؤسسة، تستفيد منها ادلؤسسة يف عمليات التخطيط

                                                           
 .45ص ، 1998 عماف،، دار ادلناىج للنشر كالتوزيع، نظم المعلومات المحاسبية،  رحوزلمد نور برىاف، غارم إبراىيم 1
 . 28، ص 2012، دار الثقافة، عماف، نظم المعلومات المحاسبية ودعم القرارعبد اهلل إبراىيم الفقهي،  2
 .20 كماؿ الدين الدىراكم، مرجع سابق، ص 3
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ىي عملية تعديل البيانات ادلخزنة من خالؿ حذؼ كإضافة بيانات حىت تنطبق البيانات ك  :ربديث البيانات -ب       
 .العمليات كالقرارات ادلتخذة حديثا

 1. استخراج البيانات ادلخزنة قصد ربويلها إذل معلومات دلستخدمي نظاـ ادلعلومات عٍتت :االستدعاء -ج        

 ىي الوظيفة النهائية اليت سبثل إنتاج التقارير كتوصيلها إذل مستخدميها يف صورة مفهومة : إنتاج المعلومات        -
 .كمفيدة، حيث تستعمل كسائل سلتلفة ذلذا الغرض

ر متقار  كتكوف يف شكليُت كاخلارجيُت الداخلينىا للمستخدـيردة الزباذ القرارات كتوؼمد ادلعلومات ادلفمتوؿ-         
ة مؿمتشغ توفر معلومات ة كاليتمر اإلدارمتقاراؿ ك،(ة، كثائق ادللحقةمزافمجعة، جدكؿ حسابات النتائج، ادلازاف ادلرمـ)ة مماؿ

 (.ادلخزكف ات،مادلشًت عات،مادلب)ة مسم من خالؿ عرض معلومات عن أنشطتها الرئؤسسةعن أداء ادل
  األخطاءاكتشاؼث تتضمن ىذه الرقابة مة أصوؿ ادلؤسسة كشلتلكاهتا بحم الرقابة الكاملة حلماينتأـ       - 

 .2 ربقق ذلك من خالؿ الرقابةم القرارات يف الوقت ادلناسب كبازباذقة تسمح م معلومات دؽيرك الغش ك توؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .19، ص 2000، االسكندرية، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، نظم المعلومات المحاسبيةكماؿ مصطفى الدىراكم، مسَت كامل زلمد،  1
  زبصص إدارة أعماؿ،يَتسًت يف علـو التسمرسالة ماج ،يم نظام المعلومات المحاسبيية في تقيمساهمة المراجعة الداخل ضبد دلُت عيادم، أ2

 .39، منشورة، ص 2008- 2007جامعة اجلزائر، 
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 .نظم المعلومات المحاسبيةاإلطار العام ل: المبحث الثاني
 ذلك معاجلتها مث بعدإف نظم ادلعلومات احملاسبية جزء اساسي يف ادلؤسسة كىو اداء لتوفَت ادلعلومات كذبميعها ك        

 .تشغيل النظاـ بتحويل البيانات ارل معلومات دلستخدمي ادلعلومات ادلالية سواء من داخل أك خارج ادلؤسسة

 . نظام المعلومات المحاسبية مفهوم:األولالمطلب 
 :تعريف نظام المعلومات المحاسبية - 1

صلد أف نظم ادلعلومات احملاسبية تعترب جزءا ال يتجزأ من التنظيم اإلدارم ادلعركؼ بنظاـ ادلعلومات اإلدارية حيث         
ؽلكن القوؿ أف نظم ادلعلومات احملاسبية أحد مكونات نظم ادلعلومات اإلدارية الذم يعٍت بتوفَت البيانات كادلعلومات اليت 

 ككل، كصبيع نظم ادلعلومات هتدؼ إذل نفس الغرض أال كىو توفَت ادلعلومات ادلالئمة ادلؤسسةتؤثر على نشاطات 
 .كادلوضوعية من أجل ازباذ قرارات صحيحة تساعد الشركة على ربقيق األىداؼ

ا النظاـ يتضمن ذ قألفيعترب نظاـ ادلعلومات نظاـ جيد التصميم كىو نوع من النظم ادلغلقة نسبيا كذلك         
. جراءات للرقابة الداخليةإخرل مع استخداـ أ سلرجات من نوعية إذل ربويل مدخالت معينة إذلجراءات تشغيل هتدؼ إ

عبارة عن رلموعة من ادلكونات سبثل الوسائل اآللية كاألكراؽ كادلستندات  "يعرؼ نظاـ ادلعلومات احملاسيب بأنو    
احملاسبية عن  كالسجالت كالتقارير كاألفراد كاإلجراءات اليت تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق ىدؼ ادلعاجلة للبيانات

 1. " طريق التسجيل كالتبويب كالتلخيص لتحويلها إذل معلومات زلاسبية

ىيكل متكامل داخل ادلؤسسة باستخداـ ادلوارد ادلتاحة كاألجزاء االخرل لتحويل البيانات "  كما يعرؼ ايضا على انو
 .2"االقتصادية ارل زلاسبية هبدؼ اشباع احتياجات ادلستخدمُت ادلختلفُت من ادلعلومات

  :تطور الحاجة إلى المحاسبة كنظام للمعلومات -2

معامالتو  إف تاريخ نشوء احملاسبة يعود إذل الوقت الذم احتاج فيو اإلنساف إذل القيم كادلنافع االقتصادية كتعددت        
كتوسع رلاالهتا تطورت  كعالقاتو ادلادية حبيث أصبح من العسَت عليو أف ػلصرىا بذاكرتو، كمع تطور احلياة االقتصادية

من اجلهات اليت ذلا عالقة بالوحدة   تقدمو من بيانات كمعلومات سلتلفة إذل العديدأفاحلاجة إذل احملاسبة دبا ؽلكن 
  3 : احملاسبة إظلا يرجع إذل عاملُت أساسيُت علا  كأف أم تطور تعريفي حصل يف،االقتصادية اليت تعمل يف نطاقها

                                                           
 .55 ، ص2001 ، ، عماف كالتوزيعدار كائل للنشر، 1ط، نظم المعلومات المحاسبيةزلمد يوسف حفناكم،  1
2
 .25 ص، 2002،  ، مفاىيم كتطبيقات، دار ادلريخ للنشر، الرياض القراراتالتخاذنظم المعلومات المحاسبية كماؿ الدين سعيد،  

3
 .08، ص 2003، كحدة احلدباء للطباعة كالنشر، بغداد ، نظام المعلومات المحاسبية زياد السقا،قاسم إبراىيم احلبيطي،  
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ادلطلوبة من   على كمية كنوعية البيانات كادلعلوماتقتغَت اذليكل القانوين كالتنظيمي للوحدة االقتصادية كتأثَت        - 
شركات  صغَتة إال أف أصبحت  من كوهنا مشاريع فرديةء حيث تغٍت اذليكل القانوين للوحدة االقتصادية بدا،احملاسبة

عليها يف الوقت احلاضر، كما تغَت اذليكل التنظيمي  أشخاص كشركات أمواؿ بأنواعها اخلاصة كادلختلطة كالعامة ادلتعارؼ
انفصاؿ اإلدارة عن  متمثلة يف صاحب ادلشركع الفردم كمن شبة للوحدات االقتصادية من كوهنا تدار من جهة كاحدة

 .اإلدارية اليت تقع ضمن صالحياهتا عملية ازباذ قرارات سلتلفة أصحاب ادللكية كمن شبة تعدد ادلستويات

 ستفاد من البيانات كادلعلوماتتتعدد كازدياد اجلهات اليت يهمها أمر الوحدة االقتصادية كاليت ؽلكن أف         - 
حيث اقتصرت البيانات كادلعلومات احملاسبية يف بداية األمر على خدمة  . من احملاسبة إنتاجها كتوصيلها إليهمةادلطلوب

ككذلك ، مث أصبحت يف خدمة أصحاب ادللكية كاإلداريُت يف داخل الوحدة االقتصادية صاحب ادلشركع الفردم، كمن
 .اليت يهمها أمر الوحدة االقتصادية ادلعنية اجلهات اخلارجية األخرل

 . عالقة المحاسبة بالنظم المعلومات: المطلب الثاني
  :المحاسبة كنظام للمعلومات في خدمة الوحدة االقتصادية- 1

       لقد حدثت تطورات كبَتة كمعاصرة يف هناية القرف يف اجملاؿ االقتصادم كالذم أدل إذل بركز اجملتمعات يف جانب 
الصناعة كالذم يكوف بامتيازات يف االنتاج كاختالؼ أنواعو، فمثال ظهرت زلاسبة التكاليف كاليت هتدؼ إذل مساعدة 

الوحدة االقتصادية يف ازباذ القرارات يف اجلانب االدارم كخاصة من جانب التخطيط كالرقابة بواسطة تقدمي كافة 
ادلعلومات الالزمة لذلك، كأف عدـ ادلساعدة يزيد يف كضع ادلؤسسة يف مشاكل كبَتة كزبطيط القرارات السيئة كلذلك 

 .        يتطلب من ادلؤسسة تطوير صبيع أساليبها االقتصادية

 :ة  المحاسبيتظم المعلومانمبادئ - 2

 : 1اعلها  دبجموعة من ادلبادئ األساسية ةيرتبط إعداد كتصميم النظم احملاسيب        

عترب ىذا ادلبدأ من أىم ادلبادئ اليت توفر لإلدارة احتياجاهتا من ادلعلومات كربقق م : مبدآ التكلفة المناسبة-   أ      
 .بتكاليف معقولة كمناسبة حلجم ادلنظمة كإمكانياهتا ادلالية ذلا الرقابة الداخلية

 يتطلب ىذا ادلبدأ أف تكوف سلرجات النظاـ معدة بطريقة كاحدة كثابتة يف: مبدأ الثبات في إعداد التقارير-         ب
 .الدكرات حىت يتمكن ادلستعملوف ذلا من ادلقارنة بُت عدة سنوات

                                                           
1
 59، ص 2001، رللة العلـو اإلنسانية، جامعة زلمد خيضر بسكرة، العدد األكؿ، نوفمربطبيعة وأهمية نظام المعلومات المحاسبيأضبد لعمارم،  
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 ما داـ الفرد ىو الثركة احلقيقية للمنظمة كأف أم نظاـ ال يعمل  :مبدأ العمل اإلنساني في إعداد التقارير- ج        
ادلالئمة كاحملفزة  ف من الضركرم مراعاة جانب العالقات اإلنسانية بالًتكيز على توفَت الظركؼإتلقائيا من خالؿ األفراد ؼ

  .لألفراد ألداء مهامهم بشكل صباعي

 . تركيبة نظم المعلومات المحاسبية:المبحث الثالث

سيتم التطرؽ يف ىذا ادلبحث ارل تركيبة نظم ادلعلومات احملاسبية من مكونات ككظائف ك اعلية كاف للنظم 
 .ايضا مقومات تتمثل يف مستخدموا النظم ككيفية ربليل ىذه النظم 

 .مكونات ووظائف نظام المعلومات المحاسبية: مطلب األولال
 :مكونات نظم المعلومات المحاسبية - أوال

ادلادية مثل  (األجزاء) ىو نظاـ يتطلب رلموعة من ادلوارد كادلكونات (AIS)نظرا ألف نظاـ ادلعلومات احملاسبية         
 أخرل دلوارد باإلضافة ، كادلعلوماتللبيانات كاإلخراج اإلدخاؿ ككحدات كاإلجراءات، البيانات كقاعدة ،كحدة التشغيل

:  متنوعة كنعرض لتلك العناصر على النحو التارل

 حبيث األكلية البياناتالوسيلة ادلادية اليت يتم من خالذلا ربويل   كسبثل:(processor)وحدة المعالجة -         
. ك من خالؿ التسجيل بالدفاتر احملاسبيةأالستخداـ كقد تتم من خالؿ احلاسب ؿتكوف قابلة 

 كل البيانات اليت مت زبزينها من قبل سواء على البيانات كتتضمن قاعدة :(Data Base) قاعدة البيانات-         
. ك يف السجالت احملاسبيةأسطوانات شلغنطة أ كاألقراص

 داخل نظاـ ادلعلومات احملاسيب كقد يتم البيانات سبثل تتابع خطوات معاجلة :(procedures) اإلجراءات-         
 .1 صلازىا عرب احلاسب اليدكمإ

 كزبتص ىذه الوحدة بتخزين البيانات يف حالة عدـ استخدامها مباشرة :وحدة تخزين واسترجاع البيانات-         
 2. كاحلفاظ عليها الستخدامها مستقبال أك إلدخاؿ بعض العمليات عليها قبل إرساذلا إذل صانعي القرار

  تتلخص فيماادلؤسسة ضمن الوظائفيؤدم النظاـ احملاسيب رلموعة من  :وظائف نظم المعلومات المحاسبية -ثانيا   
 :1 يلي

                                                           
 .74عبد ادلقصود دبياف، ناصر نور الدين عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  1
 .49ص ، 2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 1ط، نظم المعلومات المحاسبيةكماؿ الدين الدىراكم،  2
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اليت حداث األ حصر العمليات ك، كعمليات ادلؤسسة بكفاءة كفعاليةباألنشطة ادلتعلقة البياناتصبع كزبزين  -        
. تتعلق بنشاط ادلؤسسة يف صورة ادلواد االكلية

 . الفرز كالتصنيف كالتلخيصعملياتعرب البيانات تشغيل معاجلة  -        

 .عادة التقارير اإلداريةإات العالقة الزباذ القرار مع ذذل االطراؼ ادلستفيدة إتوليد معلومات زلاسبية مفيدة   -        

 ضباية أيضا كتؤكد ، بدقةكاألعماؿ باألنشطة ادلتعلقة البياناتمُت الرقابة الكافية اليت تؤكد تسجيل كمعاجلة أت -       
. األخرل ادلنشأ كأصوؿق البيانات ذق

 فشكل التقدير كزلتواه ،فهي ليست كظائف مستقلةالبعض  ببعضهاارتباط ىذه الوظائف شلا سبق نالحظ         
: لوظائف نظم ادلعلومات احملاسبية يلي شرح مفصل   كفيما،يعكس على مدخالت النظاـ

  ذبميع البيانات خالؿ مرحلة ادلداخالت كتتضمن عدة خطوات مثلعمليةتتحقق  :تتجميع البيانا- 1        
  أكادلؤسسةربقق من دقتها كاكتماذلا، كقد تكوف تلك البيانات من خارج أك داخل اؿتسجيل البيانات ك

 .2 ىي ناذبة عن تغذية عكسية

تصنيف ك  يقصد بعملية ادلعاجلة اإلجراءات أك اخلطوات الواجب تنفيذىا لتحويل:عمليات المعالجة- 2        
 .ؼادلستندات اليت مت احلصوؿ عليها كفقا دلعايَت زلددة مسبقا مثل ملف فواتَت ادلبيعات أك ملف أكامر الصر

نقل زلتول ادلستندات إذل مستندات أخرل مثل إعداد أمر الصرؼ الذم يتضمن نقل زلتويات فاتورة الشراء          -
 .كتقرير االستالـ كأمر الشراء إذل ادلستند اجلديد

ترحيل زلتول الوثائق كادلستندات إذل السجالت احملاسبية ادلالئمة مثل ترحيل فواتَت ادلبيعات اآلجلة إذل -         
 . كترحيل العملية إذل حسابات دفًت األستاذ العاـ، كتسجيل العملية يف اليومية،حسابات ادلدينُت ذات العالقة

إجراء رلموعة العمليات احلسابية على البيانات كعمليات اجلمع كالطرح كالضرب كالقسمة بغرض حساب  -        
   .أرصدة احلسابات كرلموع العمليات ادلسجلة يف اليومية

إجراء بعض عمليات ادلقارنة بُت زلتول السجالت ادلختلفة للتأكد من صحة التسجيل كالًتحيل إذل         - 
 .السجالت ادلختلفة

                                                                                                                                                                                                 
1
 .60زلمد يوسف احلفناكم، مرجع سابق، ص  
 .20عبد ادلقصود دبياف، ناصر نور الدين عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  2



 
 

 الفصـل األول                                                              مدخـل لنظـم المعلومـات المحاسبيـة

~ 23 ~ 
 

الوظيفة الثالثة لنظاـ ادلعلومات احملاسبية ىي توفَت ادلعلومات ادلفيدة لإلدارة الزباذ : توليد المعلومات- 3        
 .1القرارات ك للمستفيدين اخلارجيُت، ففي األنظمة اليدكية يتم تأمُت تلك ادلعلومات على شكل تقارير 

 . ةهداف نظم المعلومات المحاسبيأة و يأهم: المطلب الثاني
: اهمية نظم المعلومات المحاسبية - والأ

 ق يفمره كاالعتماد علمتطوب كف احملاسبيهتم  كبَتة حيثةم يف ادلنظمة أىمةلنظاـ ادلعلومات احملاسيب        
   :2 رل مة ذلذا االىتماـ نذكر مام كمن األسباب األساس،أعماذلم ك قراراهتم

كوف ىو م أك قد احملاسبية،مستخدمي ادلعلومات  حدأكوف م ألنو قد ةىتم احملاسب بنظاـ ادلعلومات احملاسيبم- 1        
 .ادلصمم ذلذا النظاـ كوف احملاسب ىو نفسومـ النظاـ األكثر من ذلك أنو قد مؽمالذم  ادلراجع اخلارجي

  دلعظم الوحدات علىة إذل اعتماد نظاـ ادلعلومات احملاسيبيرة بشكل كبمأدل انتشار احلسابات اآلؿ- 2        
 ادلعقدة، نظر اتمر الالزمة من العملمزىا إلعداد التقارمانات كذبومالب ة إدارةما ادلعلومات، لذلك أصبحت عملمتكنولوج

اليت ذبعلو قادرا على التعامل  ادلهارات كدل بادلعلوماتم على احملاسب أف ينتعمنو إة ؼمف ادلعلومات أصبحت أكثر أىمأل
فتو، مؽ أىداؼ كظمكوف قػادرا على ربق مة حىتمبكفاءة كفعاؿ ةم ادلستند على احلسابات اآلؿةمع نظاـ ادلعلومات احملاسيب

 .ةماسبادلحعرفة ادلك ىاراتادلة يف استخداـ  مقل إنتاجأاحملاسب  كوفمك إال س

 دة من عدة رلاالتــ مستممفاه ث تعتمد علىمدا كتطورا حمثة أكثر تعقمأصبحت نظػم ادلعلومات احلد- 3        
إلحدل اجلهات  ق عند التقدـ للعمليركوف احملاسب يف كضع أفضل من غ منبغي أفمللمعرفة مثل الرقابة ك االتصاالت ك

 . ادلعلومات ادلالئمةيرعلو قادرا على توؼيجكما 

 كمن مث فإف من ؤسسة شبكة االتصاؿ الرمسية يف ادلة النظم احملاسيبعترب ت:أهداف نظم المعلومات المحاسبية - ثانيا
 ، كذلك دلعاكنتهم يف أداء مهامهم األساسية كالفرعيةؤسسة الرئيسية إنتاج البيانات كتقدؽلها إذل ادلنفذين يف ادلامهامو

 :3 بصورة سبكن من إنتاج البيانات اليت تساعد علىاغلب أف يتم تصميمو ةكعلى ذلك فإف النظم احملاسيب

تتمثل ىذه الوسائل كاألدكات يف كربط األىداؼ األساسية كالفرعية يف ادلشركع بوسائل كأدكات ربقيقها -         
  .التقارير ادلرتبطة بالقرارات اخلاصة

 . حبيث يتمكن القائمُت على إدارتو من تقييم أداء األنشطة ادلختلفةؤسسةعرض كربليل نتائج أعماؿ ادل -         
                                                           

 .46، ص 2004األردف، - عماف عبد الرزاؽ زلمد قاسم، ربليل كتصميم نظم ادلعلومات احملاسبية، دار الثقافة للنشر كالتوزيع،  1
2
 .60كماؿ الدين الدىراكم، مرجع سابق، ص  

3
 12 ، ص2007 ، عماف ع،مج للنشر كالتوزھدار ادلنا، نية في البنوك وشركات التأميالنظم المحاسب ،لوجعفر عبد اإل 
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نتجها، كمعيار اجلودة يف التقارير ت جبودة التقارير اليت ةترتبط كفاءة النظم احملاسيب : الدقة في إعداد التقارير-1        
 سبثل ىدفا ىاما من األىداؼ اليت يسعى تبيانااؿىو دقة البيانات الواردة فيها كمعٌت ذلك أف الدقة يف إعداد التقارير ك 

 النظاـ احملاسيب لتحقيقها، كتتحقق الدقة يف التقارير ادلنتجة من خالؿ توافر عدة عناصر من بينها التوازف احملاسيب، ككجود
نظاـ زلدد للتوجيو احملاسيب، كخطوات للمراجعة الداخلية تشمل التحقق من صحة القيد كالًتحيل، ك تلخيص العمليات 

 ىدؼ الدقة يعترب ل كلعل، كنتيجة أعمالوؤسسةادلختلفة، حبيث تكوف التقارير ادلالية شلثال صادقا حلقيقة ادلركز ادلارل للم
 لقرارات خاطئة تقوده إذل الفشل يف ؤسسةذل ازباذ ادلإ كذلك ألف عدـ توافره قد يؤدم ةمن أىم أىداؼ النظم احملاسيب
 باألفراد ةكيعترب اخلطأ يف إعداد التقارير كعدـ توفر الدقة فيها نتاجا الرتباط النظم احملاسيب .أداء ادلهاـ اليت يسعى إلصلازىا

يف العمليات احلسابية أك يف التوجيو احملاسيب يعترب ىو السبب احلقيقي لعدـ اخلطأ ، ذلك ألف االقائمُت على تشغيلو
ليت تكفل اكتشاؼ مثل ىذه اتوافر الدقة ادلطلوبة كمن مث فإف من مهاـ مصمم النظاـ احملاسيب كضع الوسائل كاألدكات 

 1.  األخطاء فور كقوعها كربديد أسس معاجلتها

تعد أعلية الاللتزامات ربدد عرب توفَت ادلعلومات ادلخصصة للمستفيدين  :االلتزامات المتعلقة باإلدارة- 2        
اخلارجُت عن ادلؤسسة، فعلى سبيل ادلثاؿ ادلؤسسة ذات ادللكية العامة ذلا االلزامات كبَتة ككاسعة، كمثل ذلك يف ادلؤسسة 

ادلختلطط كادلندرلة، كتقـو ادلؤسسات الصناعية بتوفَت ادلعلومات اخلاصة ألصحاب النفوذ ادلالكُت كادلسَتين ألهنم 
ؽلتلكوف حصص كبَتة، أما ادلؤسسات ذات احلجم األصغر كاليت تسمى عادة ادلؤسسات ادلساعلة، غلب أف توفر قوائم 
مالية للمساعلُت، كتوفَت أيضا تقارير عن الدخل اخلاضع الضريبة للجهات احلكومية، كتوفر تقارير أخرل مكملة للقوائم 

 .    ادلخصصة للمؤسسات ادلساعلة

 يف الوقت ادلناسب، للمؤسسةانات الالزمة مة دبكاف كصوؿ البممن األىم : ريم هذه التقاريت تقديتوق- 3        
خذ أر كم إعداد التقارينة بمؿ من الفجوة الزمنمب التقليجعترب أمرا مهم مالـز للدقة، كمانات مالبمي كالسرعة يف إعداد كتقد

 .ة الالزمة يف الوقت ادلناسبمحمكن فحص االضلرافات، كازباذ اإلجراءات التصح ميحىت القرارات

 يعرب نظاـ الرقابة الداخلية عن خطة تكميلية كتكوف بشكل منظم للوسائل :ةيوسائل الرقابة الداخل- 4        
كادلصاحل كالتطبيقات ادلستخدمة داخل ادلؤسسة للتمكن من ضباية أصوذلا كالتأكد من دقة ادلعلومات احملاسبية كتشجيع 

 .اإلدارة على التخطيط كالتنفيذ

لعملية ازباذ القرار كالذم عادة غلب أف يتخذ بالتناسب غلب توفَت معلومات صحيحة   :دعم اتخاذ القرار- 5        
 .كىذا اذلدؼ غالبا ما يطلق عليو دبعاجلة ادلعلومات، مع عمليات ادلؤسسة التخطيطية كالرقابية

                                                           
 .7 ص ،2006 بدكف دار النشر، ،قيل التطبية دلية الدولير المالير التقارييمعا ين،مھكننج مجر 1
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عملية ذبزئة الكل إذل أجزائو  "تعرؼ عملية ربليل النظاـ بصورة عامة بأهنا  : تحليل نظام المعلومات المحاسبية- ثالثا
عالقة كل جزء باآلخر، للخركج بسلسلة من اخلطوات ضلو ربقيق نتيجة معينة بأكثر  مع تفحص ىذه األجزاء كبياف

ت كتتمثل خطوات ربليل نظاـ ادلعلومات احملاسيب البعض بأهنا ادلنهج الرشيد يف حل ادلشكال كما يصفها، "الطرؽ فعالية 
 :1فيمايلي

 يف مرحلة ربليل األنظمة نبدأ بتحديد أىداؼ النظاـ، كىذه اخلطوة ضركرية لتقييم النظاـ احلارل : الخطوة األولى
يف ظل ىذه األىداؼ كمن مث استخالص التوصيات اخلاصة بالنظاـ ادلفتوح، كيبدأ زللل األنظمة دبعرفة األىداؼ 
العامة للنظاـ كذلك من خالؿ التعرؼ على األىداؼ العامة للمشركع، كعلى زللل األنظمة يف ىذه اخلطوة عند 

عقد لقاءات مع األفراد العليا بادلشركع كمراكز ازباذ القرارات التعرؼ منهم على األىداؼ العامة ادلرغوب يف 
ربقيقها، كقد تكوف ىذه األىداؼ العامة للمشركع منطوية يف سجالت الشركة فإف مطبقها للنجاح عليو بعقد 

 .لقاءات تعطيو فكرة عن األىداؼ احلقيقية اليت يرغب ادلشركع يف ربقيقها
 تكوف بًتصبة ىذه األىداؼ العامة للنظاـ إذل أىداؼ تفصيلية، كؽلكن معرفة األىداؼ التفصيلية :الخطوة الثانية 

لنظاـ ادلعلومات احملاسبية بعد تقسيم النظاـ إذل نظم فرعية أخرل، فمثال قد يقسم  إذل نظاـ مارل كآخر نظاـ 
كما ؽلكن أف يقسم نظاـ . إخل... إدارم  كقد يقسم إذل نظم فرعية أخرل مثل ادلبيعات كادلشًتيات كالعمالء 

ادلعلومات اإلدارم إذل نظاـ للتخطيط كاآلخر للرقابة الزباذ القرارات اإلدارية، كىكذا يتم ربديد األىداؼ العامة 
 .كالتفصيلية للنظاـ الفرعي 

 .مقومات وخصائص نظم المعلومات المحاسبية: المطلب الثالث
: لكل نظاـ مقومات كخصائص يتمتع هبا كغلب السعي لتحقيق ىذه ادلقومات كاخلصائص ليكوف نظاـ جيد كناجح

 :تتمثل اىم ادلقومات نظم ادلعلومات احملاسبية فيمايلي: مقومات نظم المعلومات المحاسبية - أوال

 :ذل نوعُت علا إ نظم ادلعلومات احملاسبية كؽلكن تقسيم مستخدـ :مستخدمو نظم المعلومات - 1

مثل ادلساعلُت ) ؤسسةكىذا النوع يضم مالؾ ادل كىم الذين يعملوف خارج ادلؤسسة  :مستخدمون خارجيون       - 
، كاذليئات ( احلكوميةؤسسات كاجلمهور بصفة عامة بالنسبة للم،بالنسبة للشركات ادلساعلة، كالشركاء يف شركات التضامن

ادلؤسسات العادلية كاحلرفية كادلنظمات ) كادلؤسسات اليت تنتمي إليها أعضاء ادلؤسسة مثل ،(ديواف احملاسبة)الرقابية مثل 

                                                           
1
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 (ادلوردكف، البنوؾ، كأصحاب السندات)كمقرضوف مثل ، (االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية على اختالؼ أنواعو
 ،(مثل أسواؽ ادلواد اخلاـ) كاليت تشًتم منها عوامل إنتاجها هتاخدـتعرض  سلعها أك ؤسسةيها ادل ؼكاألسواؽ اليت تبيع

 أم ىم األعضاء ادلديركف ؤسسة كىم الذين يقع عملهم كاىتمامهم الرئيسي داخل ادل:مستخدمون داخليون       - 
 . 1 كادلنفذكف يف ادلؤسسة

 :دور المحاسب في ظل النظم المحاسبية - 2

        يتفاعل احملاسب مع نظاـ ادلعلومات احملاسبية كمع سلرجاتو من خالؿ ثالثة زلاكر رئيسة االستخداـ، كالتقييم 
كالتصميم كالتطوير، فقد يكوف احملاسيب مستخدـ للنظاـ، أك مراجع لو يف تصميمو، كتعترب كل كظيفة من تلك الوظائف 

 :2مستقلة يف أدائها عن األخرل كقد يكوف اما

 كيهتم بتوفَت ادلعلومات التارؼلية لألطراؼ اخلارجية لتوفَت احتياجاهتم من معلومات كينبغي أف :المحاسب        - 
 .يعمل يف ضوء ادلعايَت احملاسبية ادلقبولة عموما

 كيهتم بتوفَت ادلعلومات اليت تعكس االلتزامات الضريبية  على الوحدة االقتصادية باإلضافة إذل :خبير ضرائب        - 
 .ادلساعدة يف ازباذ لقرارات الضريبية كأعداد التقارير

 كيقـو بتقييم كل عمليات التشغيل قبل أف يقـو بالتصديق على مدل صدؽ كعدالة القوائم ادلالية :المراجع        - 
الناذبة من نظاـ ادلعلومات احملاسبية، كقد يقدـ بعض التوصيات بشأف تعديل تصميم النظاـ خاصة فيما يتعلق 

 .باإلجراءات الرقابية الداخلية

 : تستطيع نظم ادلعلومات احملاسبية القياـ بوظائفها من خالؿ ادلقومات األساسية كمن أعلها ما يلي       ك

 .تسابااحلادلالية كمسك ت عمليااؿـ بنظم ادلعلومات تقـو بتسجيل تتو  اليت:الوحدة االقتصادية        - 

 اليت سبثل األسلوب الذم ؽلكن بواسطتو ربقيق العمليات ادلتبادلة بُت :مجموعة اإلجراءات المحاسبية-         
 االقتصادية، حيث تعترب نظم ادلعلومات احملاسبية شبكة كصل بُت إجراءات سلتلفة كمتكاملة تساعد صبيعها يف اتالوحد

حملاسبية كىي دبثابة أحداث ا االقتصادية مثل العمليات األحداث بعدد من ـصلاز أعماؿ الوحدة االقتصادية كاليت تقوإ
  .استالـ النقدية من العمالء تعرب عن عمليات تبادؿ ذلا قيم اقتصادية مثل بيع ادلنتجات،

                                                           
 .187 ص ،2003 ، عماف ع،مدار كائل للنشر كالتوز، 1 ط،ريي المعاإلىالنموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ  رضواف حلوة حناف، 1
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تتطلب نظم ادلعلومات احملاسبية كجود كسائل إليصاؿ البيانات كتعترب ادلستندات أداة إلدخاؿ البيانات إذل  -        
  .ىذه النظم

يتكوف نظم ادلعلومات احملاسبية من دفاتر كسجالت لتسجيل صبيع البيانات ادلالية كالعمليات الواردة، كمن          -
 .  دفًت األستاذ، دفًت اجلرد: أمثلة ىذه الدفاتر

 التقارير ادلنتج حيث تعترب ىذهموعة من التقارير ربمل ادلعلومات، على مج نظم ادلعلومات احملاسبية  تتضمن        -
 .كربتوم على معلومات صحيحة كدقيقة لنظمؿالنهائي 

 تلخيص أسباب دراسة نظم ادلعلومات من جانب احملاسبُت  :أسباب اهتمام المحاسب بدراسة نظم المعلومات- 2
 :  أسباب رئيسة ىيةيف ثالث

من بُت اىتمامات احملاسب بنظم ادلعلومات أنو قد يكوف فرد من مستخدمي معلومات ىذه النظم، أك قد         - 
يكوف مدقق خارجي يقيم ىذه النظم، كردبا يصمم احملاسب بنفسو ىذه النظم كمعاجلتها حبيث تكوف أكثر دقة يف 

 . رلاالت استخداماتو

كثر تعقيدا كتطورا حيث تعتمد على مفاىيم مستمدة من عدة رلاالت أأصبحت نظم ادلعلومات احلديثة         - 
للمعرفة مثل نظريات ادلعلومات كالنظم جبانب اعتمادىا على التطورات احلديثة يف رلاالت أخرل مثل الرقابة كاألمن 

 .كاالتصاالت

من )اعتماد نظم ادلعلومات إف تطور عمليات ادلؤسسات بشكل كبَت أدل إذل استخداـ احلسابات اآللية ك        - 
 لذلك أصبحت عملية إدارة البيانات كذبهيزىا ألغراض ،دلعظم الوحدات على تكنولوجيا ادلعلومات (الصعبةالعمليات 

. الصعبةإعداد التقارير الالزمة كربقيق سلتلف أىداؼ نظم ادلعلومات من ادلعلومات 

 لكي يقـو احملاسب بتأدية الوظائف ادلوكلة إليو يف ظل نظاـ : العوامل التي تؤثر على نظام المعلومات المحاسبية- 4
 :1  كمن أىم ىذه العواملة غلب عليو اإلدلاـ كمعرفة العوامل اليت تؤثر على نظاـ ادلعلومات احملاسيبةادلعلومات احملاسيب

نو غلب على احملاسب أف يأخذ بعُت االعتبار العوامل السلوكية لألفراد أثناء عملهم أأم  :التحليل السلوكي- 1        
جل تفادم أم أ كمن ،عند إجراء أم تعديل يف نظم ادلعلومات احملاسبية كذلك ألف األفراد اعتادكا على النظاـ القدمي

مشاكل غلب عليو أف يكوف ملما بطرؽ تشجيع األفراد على ربقيق أىداؼ ادلؤسسة كالسماح ذلم بطرح أرائهم 
. جل اخلركج بنظاـ فعاؿأكمقًتحاهتم حوؿ كضع النظاـ اجلديد من 
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 الطرؽ التحليلية اليت تستخدمها اإلدارة من عدد الكمية  اليت تتضمن األساليبكىي :األساليب الكمية -2        
 فقد يساىم احملاسب يف قرار ادلؤسسة،الزباذ القرارات كيقـو احملاسب باستخدامها لرفع كفاءة ادلعلومات اليت يزكد هبا 

 من خالؿ تقرير النفقات ادلؤسسة جديد هبدؼ مواجهة الزيادة على منتجات ؤسسة أك بناء ممؤسسةعمل توسعات يف ادل
 .، كقد يستخدـ نظرية االحتماالت االحصائية لعمل التقديرات االزمة لذلككادلنافع ادلتوقعة 

ث أدت مفة احملاسب، حمكظ  ملموس يفيرا إذل تغمانات إلكًتكفم نظم معاجلة الباستخداـ أدل :الحاسوب -3        
 استخداـؤثر م، كال  يف داخل ادلؤسسةدكمماؿ ؿمات التسجمعملمن  كل يـوستغرقو م الذم كاف الزمن مقدار اطلفاضإذل 

قات تلك النظم اليت تقـو ادلؤسسة معلى إجراءات كتطب ؤثرم يف حد ذاتو، إظلا يةاحلاسوب على أىداؼ النظم احملاسب
 .1 قهامبتطب

 ال زبتلف خصائص ادلعلومات اليت يوفرىا أم نظاـ عن خصائص النظم :خصائص نظم المعلومات المحاسبية - ثانيا
 :احملاسبية بل يضاؼ بعض اخلصائص اإلضافية كادلتمثلة فيما يلي 

 فادلعلومات للنظم احملاسبية غلب أف تتوفر فيها إمكانية ادلقارنة بادلعلومات األخرل :القابيلة للمقارنة 
 .عرب الزمن ككذلك مقارنتها بالنتائج يف القوائم ادلالية

 فالبد أف توضع التقارير ادلتجانسة باحليطة كاحلرص التاـ القابلة للفهم حيث تكوف :الحيطة والحذر 
 .2ادلعلومات احملاسبية مفهومة 

 تصف ادلؤسسة من حيث سجالت تشغيل البيانات بطريقة تفصيلية فإهنا : يليةصمعاملة البيانات التف
توفر تكوينات مدققة من حيث ادلراجعة، كتكوف ىذه األخَتة تتمحور عرب أنشطة منظمة من الًتتيب 

 . الزمٍت كؽلكن تتبعها من حيث البداية إذل النهاية
 يقصد هبا االرتباط بُت ادلعلومات كالقرارات، فادلعلومة ادلالئمة ىي القادرة على إحداث تغيَت :المالئمة 

على متخذم القرارات كبالتارل على القرار نفسو، كما تساعد مستخدمي القوائم ادلالية على تغَت درجة 
التغيَت للتأكد من القرارات للمحل الدراسة دبعٌت التأثَت على تكوين توقعات عن النتائج اليت سوؼ 

 :ربدث يف ادلستقبل استنادا على األحداث ادلاضية كاحلاضرة كىناؾ ثالثة شركط كىي 
 التوقيت ادلناسب. 
 القدرة التنبؤية. 
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 التغذية العكسية. 
 أم أف نظاـ ، ليس بديال عن نظاـ ادلعلومات اإلدارم كلكن ىو نظاـ فرعي منوةنظاـ ادلعلومات احملاسيب 

 ىو نظاـ فرعي من النظاـ الكلي للمؤسسة أال كىو نظاـ ادلعلومات اإلدارم إال أنو ةادلعلومات احملاسيب
 ة ككذلك نظاـ ادلعلومات احملاسيب.كنظرا دلكانتو يف ادلؤسسة يعتربه البعض أنو نظاـ مستقل حبد ذاتو

يتصف بالشمولية حيث ؽلتد إذل كل األنشطة داخل ادلؤسسة، فال ؽلكن تصور أم نشاط يف ادلؤسسة ال 
  بطريقة أك أخرل باعتبار أف كل حركات ىذه األنشطة ذلا أثر مارل، ىذا ةؽلسو نظاـ ادلعلومات احملاسيب

 1.ة األثر الذم يسَته نظاـ ادلعلومات احملاسيب

 :       كمن مث نستنتج اخلصائص التالية 

 .أف تكوف ذات قدرة على التعامل مع ادلستقبل حىت تكوف ذات قدرة على مواكبة ادلتغَتات- 

 .أف تكوف لألنظمة عالقة تفاعل تربط أركاهنا األساسية ك البيئة اليت ربيط هبا- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .33 ص مرجع سابق،ىشاـ أضبد عطية،  1
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 :خالصة الفصل األول 
إف اذلدؼ األساسي لنظم ادلعلومات احملاسبية ىو تقدمي معلومات زلاسبية مفهومو ككاضحة كمالئمة للتحكم         

 األمثل للبيانات كصلاح اخلطط ادلستقبلية، كاالستغالؿ األمثل لتحقيق أكرب قدر من الربح، بل تعددت األىداؼ إلرضاء 

  نظم ادلعلومات احملاسبيةمفاىيم تناكلنا يف ىذا الفصل دكؽ، ادلستهلكُت  كربقيق اإلنتاجية ادلناسبة
، كتبويبها كيتم معاجلتها كربويلها إذل معلومات ذات قيمة كمنفعة   كتصنيفها اليت تتمثل يف ذبميع البيانات كمدخالتومن 

كبعد ذلك تكوف التغذية العكسية ذلذا النظاـ ، كىذه العملية تتمثل يف تسجيل ادلعلومات كحفظها من خالؿ الربامج 
كاألجهزة كقاعدة بيانات ، كربتول نظم ادلعلومات احملاسبية تركيبة تتمثل يف األعلية كاألىداؼ كالعوامل اليت توثر على 

 .ىذه النظم 
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 :  اثاني الفص  
نظام المعلومات المحاسبية 

 وعالقته باألداء المالي
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:  دـتمهي
قيق كتح ادلؤسسات إصلاحجل أمن كذلك  ينادلسَتطرؼ من أخذ اىتماـ كبَت  ادلايل األداءف موضوع ربسُت         إ
 كذلك مؤسسة أم يف تطور كما يعد العنصر ادلايل سببا رئيسيا ، كالتحكم يف مواردىا بالكيفية ادلناسبةاألساسية أىدافها

بنظم  ارتبطجيابية كمفيدة إبصورة ك ا لزيادة النشاط، ضركرمامطلبالذم يعترب  استغاللو فاحلفاظ على ادلاؿ كحسب
 عرب مجع ادلعلومات  ادلايل كربليلواألداء كباألخص األداء أنشطة ربليل كدراسة مجيع إىل أدلادلعلومات احملاسبية شلا 

. كدراستها

: كىذا الفصل يتضمن         

 .عموميات حوؿ األداء :األولالمبحث 

 .ماىية األداء ادلايل :المبحث الثاني

 .دكر نظم ادلعلومات احملاسبية يف ربسُت األداء ادلايل :المبحث الثالث
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 . عموميات حول األداء:األولالمبحث 
ألف األداء ، كقد اىتم الباحثُت يف سلتلف دراساهتم باألداء ،إف األداء ادلايل لو أمهية كبَتة يف تسَت نشاط ادلؤسسات

 .باعتباره الدافع األساسي للبقاء ادلؤسسات ،يضمن استمرارية ادلؤسسات كصلاحها يف رلاؿ عملها

 .األداء مفهوم :المطلب األول
 كمل يستطيع لقد تعدد مفاىيم االداء بتعدد الباحثُت كالدراسات يف ىذا اجملاؿ من خالؿ التطور التارخيي االداء كمفهومو

 .الباحثُت ربديد مفهـو شامل الف كل باحث لو كجو نظر اخلاص بو

: التطور التاريخي األداء  -أوال

 ، إذ تشَت الشواىد إىل البابليوفاإلنسانية احلضارة يف زمن االىتماـ باألداء كتطور مؤشرات قياسو قددية          إف
 انطلقوا من حسابات بسيطة بادلعايَتحيث  كانوا يهتموف بتقدير غلة احملاصيل الزراعية ، كقدامى الصينيوف،كالفراعنة

  كبالتايل فقد تطورت فكرة األداء معاألىداؼ، كمتابعة االصلاز كربقيق األشياءاحلالية لكنها مفيدة يف تقدير 
  ىذا التطور انصب يف اجملاؿ التطبيقي علىأف كادلالحظ ،حصلت على الصعيد العادلي التغَتات اليت

 اإلدارة كبالتايل حاكلت كاإلنسانية كفق اعتبارات تأثرىا باالشًتاطات كالظركؼ االجتماعية أكالادلؤشرات ادلالية 
  كاآلليات ادلؤدية إىل تكوين ادلوازنات من خالؿ شلارسات زلاسبية يغلب عليها طابع ربطاإلجراءات تثبت أف

  كاالذباه ادلتزايد لتطبيق االسًتاتيجياتاإلدارة كظهور الفكر االسًتاتيجي يف األنشطة بتكاليف تلك األنشطة
  فكرة تطوير أداءك كتوالت بعد ذلك احملاكالت كتراكمت ادلعارؼ يف ىذا اجملاؿ ،ادلختلفة يف التسيَت

 .1  كالتسيَتاإلدارة بشكل كاضح يف طرؽ أثرت كبذلك فإف كل ىذه ادلستجدات كغَتىا ،العمل

 ادلسائل اليت طرحت يف الساحة العلمية قدديا كحديثا كذلك بفرض أىم كمفهومو يعترب من األداءف مصطلح إك        
 األداء الصفحات ادلتغَتة اليت يكتسبها أف إال اإلدارة عمل علمي يف رلاؿ ألم أساسياكضع تعريف ديكن اعتباره مرجع 

 كتارة األمثلنو قدرة ادلنظمة على زبصيص مواردىا كاستخدامها بالشكل أ على األداء فتارة يظهر ،حاؿ دكف ربقيق الغاية
 .2  العماؿ كالعنصر البشرمبإنتاجيةيرتبط 

يعرؼ أخرل كمن كجهة نظر  . كأداء الدكر ادلطلوب سبثيلوكاإلمكانيات ىو نتيجة بُت اجلهد "انو علىكيضاؼ         
 األىداؼ أكنتائج ادلخرجات اليت يتم احلصوؿ عليها عن العمليات كادلنتجات فهو يعرب عن ادلخرجات "   أنول علاألداء

                                                           
 .50ص ، 2000 ،  عماف، دار كائل للنشر، األداء وبطاقات التقييم المتوازنأساسيات ،طاىر زلسن منصور الغاليب، دريسإكائل زلمد صبحي  1
 .415، ص 2002، دار النشر، القاىرة ، إدارة البشر األول والمهارات أمحد سيد مصطفي، 2
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 أكجونو يربط بُت أ أمالزمة لتحقيقها ؿ كالوسائل ااألىداؼاليت يسعى النظاـ لتحقيقها كىو مفهـو يعكس كال من 
 .1"  ربقيقهاإىلالنشاط كاألىداؼ اليت تسعى ادلنظمة 

كاألىداؼ  ستخلص شلا سبق أف األداء مفهـو شامل يعٍت ذلك الفعل الذم يؤدم بادلؤسسة إىل ربقيق النتائج        ف
 .ادلرجوة بكفاءة كفعالية ضمانا الستمرارىا كبقائها

 :ديكن تصنيف األداء حسب عدة معايَت :األداء  أنواع- ثانيا

إف ىذا األداء يقاس عرب مستويات من رلموعة من كحدات ادلؤسسة، كىناؾ أداء  :  األداء حسب معيار المصدر-1
 :   يتمثل مصدره يف األثرين الداخلي كاخلارجي 

ىناؾ نتائج من تفاعالت حسب ادلنظمة كأداءهتا ادلختلفة، أم ىناؾ أداءات تتمثل يف األداء  : األداء الداخلي- أ
  .  التقٍت كادلايل كاألداءات البشرية اجلزئية

البيئة احمليطة بادلؤسسة فهو ينتج عن  يتمثل األداء اخلارجي يف األداءات الناذبة عن تغَتات :األداء الخارجي - ب
كبالتايل فإف ادلؤسسة ال ديكنها التحكم يف ىذا األداء حيث قد يظهر ىذا األداء يف نتائج  احمليط اخلارجي للمؤسسة،

 .جيدة تتحصل عليها ادلؤسسة

 سبارس ادلؤسسة عادة نشاطها يف رلاالت أداء سلتلفة منها األداء االقتصادم، األداء :معيار الطبيعةاألداء حسب - 2
 : االجتماعي ك األداء اإلدارم نتناكذلا فيما يلي

 كىناؾ تطبيق للمبادئ االقتصادية كىناؾ بيئة زليطة يتم تطبيقها بواسطة عدة مقاييس، مثل :األداء االقتصادي- أ
 . مقياس اذلامش الرحبي بنوعيو

النوع من  يعد األداء االجتماعي ألم منظمة أساسا لتحقيق ادلسؤكلية االجتماعية، كيتميز ىذا: األداء االجتماعي- ب
تربط بينها كبُت اجلهات  األداء بنقص ادلقاييس الكمية ادلتاحة لتحديد مدل مسامهة ادلنظمة يف اجملاالت االجتماعية اليت

 .اليت تؤثر هبا، شلا يزيد من صعوبة إجراء التقييم االجتماعي لألداء

حبسن  األداء اإلدارم للخطط كالسياسات كالتشغيل بطريقة ذات كفاءة كفعالية، كيتم ربقيق ذلك  :األداء اإلداري -ج
األساليب ادلختلفة  اختبار أفضل البدائل اليت ربقق اعلي ادلخرجات ادلمكنة، كلتقييم األداء اإلدارم ديكن استخداـ

 .1 لبحوث العمليات ككذلك الربرلة اخلطية

                                                           
، ص 2011، دار صفاء للنشر كتوزيع، عماف ، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارف عالء فرحاف طالب، إدياف شيحاف ادلشداين، 1

64. 
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 : يقسم األداء حسب ىذا ادلعيار إىل :حسب معيار الشمولية األداء - 3
يتجسد يف اإلصلازات اليت سامهت كل الوظائف كاألنظمة الفرعية للمؤسسة يف ربقيقها دكف إنفراد  : األداء الكلي -أ

كمن خالؿ األداء الكلي ديكن احلكم على مدل ربقيق ادلؤسسة كبلوغها ألىدافها العامة  جزء أك عنصر لوحده،
.  كالنمو كالرحبيةكاالستمرارية

 كيقصد بو األداء الذم يتحقق على مستول األنظمة الفرعية للمؤسسة كالوظائف األساسية، :األداء الجزئي - ب
كىو ما يعزز فكرة أك مبدأ  (األداءات اجلزئية) كاألداء الكلي يف احلقيقة ىو عبارة عن تفاعل أداءات األنظمة الفرعية

 .2 التكامل كالتسلسل بُت األىداؼ يف ادلؤسسة

 :يقسم األداء حسب ىذا ادلعيار إىل  : الوظيفةمعيار  حسب األداء- 4

  بلوغ أىدافها ادلالية بأقل التكاليفك قدرهتا يفادلؤسسة يكوف مؤثرا على  األداء ذاإف ق  :داء الوظيفة الماليةأ- أ
 مردكدية جيدة نسبكربقيق  ،ديوهناالزمة لتسديد ؿالتوازف ادلايل كتوفَت السيولة اكذلك من خالؿ ربقيق ادلمكنة، 
 .أقلكتكاليف 

بغَتىا من  يتحقق إنتاج ادلؤسسة عندما تستطيع ربقيق معدالت مرتفعة لإلنتاجية مقارنة :أداء وظيفة اإلنتاج- ب
 .ادلؤسسات

إف أمهية ىذه الوظيفة يتمثل يف مكونات األداء، كجيب توفَت كظائف بالنسبة ألمهية ادلوارد  :  أداء وظيفة األفراد-ج
البشرية داخل ادلؤسسة، كمن خالؿ ىذه األمهية حيرؾ ادلوارد األخرل لبلوغها اإلصلازات ادلتاحة من أىداؼ ادلؤسسة، 
فاستخداـ ىذه ادلوارد ال يتم إال عن طريق األفراد كأيضا صلاح ادلؤسسة كتطورىا ال يكوف إال دبسامهة مرتبطة إال بنوع 

 .األفراد كسلوكهم

  : ديكن دراسة أداء كظيفة البحث كالتطوير بدراسة التالية  : وظيفة البحث والتطويرأداء- د

 .توفَت جو مناسب االخًتاع كالتطوير- 

 .تسريع ىذه االخًتاعات- 

 .تنويع ادلنتجات اجلديدة للمؤسسة -

 
                                                                                                                                                                                                 

 .116ص ، 2007، لقاىرةمنشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ا، قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسين جودة األداء المؤسسي، حامت قابيل 1
 .88 ص، 2001جامعة بسكرة، اجلزائر،  ، رللة العلـو اإلنسانية، العدد األكؿ، األداء بين الكفاءة و الفعالية ،عبد ادلليك مزىودة 2
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 .درجة التحديث كمواكبة التطور- 

 :1 كىذا ادلعيار يقسم األداء إىل : الضمنيمعيار السلوكاألداء حسب - 5

 :كالتايل كىو األداء الذم يتم تعريفو  :أداء المهمة- أ

 .األنشطة اليت ربوؿ ادلوارد اخلاـ إىل سلع كخدمات اليت تنتجها ادلؤسسة -

أك كظائف  كارد اخلاـ، كتوزيع منتجاهتا الناذبة أك تقدمي زبطيط ىاـ، اإلشراؼ،املاألنشطة اليت تساعد عملية ربويل - 
 .السلوكيات اليت تساعد ادلؤسسة على ربقيق الفعالية كالكفاءة

 كيتمثل يف تلك السلوكيات اليت تساىم يف ربقيق فعالية ادلؤسسة بتقدمي أداء جيد، كمن بُت :ضمنيالداء األ -ب
  كالتعاكف مع اآلخرين، التطوع إلصلاز أنشطة غَت رمسية أم ال تعترب،تلك السلوكيات ادلساعدة مثالاألمثلة على ذلك 

 .جزءا

 :كديكن تلخيص ما سبق يف الشكل التايل

 .أنواع األداء: ( 04)الشكل رقم                                          

 

 

 

 

 

 

 .من اعداد الطالب اعتمادا على ما سبق:                              ادلصدر

 

 

 

                                                           
 116 ص، 2001،عماف  دار الفكر، ،1، طإدارة األداء،ترمجة سامح عبد ادلطلب عامر نس، ممن أجيرع 1

 أنىاع األداء

حسب مؼيار 

 الطبيؼت

حسب معيار 

 المصدر 

حسب مؼيار 

 الشمىليت

حسب مؼيار 

 السلىك

حسب مؼيار 

البحث 

 والتطىيرر
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 .األداءتقييم وأىمية  مفهوم :المطلب الثاني
تقييم األداء ىو عبارة عن عملية جزئية يف نطاؽ نشاط إدارم كاسع، كسوؼ ضلاكؿ التطرؽ إىل مفهومو،         

 .كخطواتو ك رلاالتو العامة

األداء مفهـو جوىرم يف ادلؤسسة كيكاد ديثل الظاىرة الشمولية جململ فركع كحقوؿ ادلعرفة  :مفهوم تقييم األداء- أوال
 .اإلدارية، حيث أننا سنبحث يف تعريفو ك أمهيتو

داة اليت تستخدـ للتعرؼ على نشاط ادلشركع هبدؼ قياس النتائج ادلتحققة كمقارنتها األنو أ علىكيعرؼ         
فيلة لتجاكز تلك ؾضلرافات كتشخيص مسبباهتا مع ازباذ اخلطوات اؿال بغية الوقوؼ على ا،ىداؼ ادلرسومةألبا
 كما ىو مستهدؼ يف هناية فًتة زمنية معينة ىي سنة يف الكف ادلقارنة بُت ما ىو متحقق فعؾ كغالبا ما ت،ضلرافاتالا

 1.الغالب 

 اكؿ فيها مقارنة األداءيحىناؾ تعريف آخر يرل بأف تقييم األداء ىو مرحلة من مراحل العملية اإلدارية         
 الفعلي باستخداـ مؤشرات زلددة كذلك من أجل الوقوؼ على النقص أك القصور يف األداء كبالتايل ازباذ القرارات

 الالزمة أك ادلناسبة لتصحيح ىذا القصور، كغالبا ما تستخدـ ادلقارنة بُت ما ىو قائم أك متحقق فعال كبُت ما ىو
 2. مستهدؼ خالؿ فًتة زمنية معينة عادة تكوف سنة

 كذلك ينظر إىل عملية تقييم األداء على أهنا تقييم نشاط الوحدة االقتصادية على ضوء ما توصلت إليو        
 مت أكال بالتحقيق من بلوغ األىداؼ ادلخططة كاحملددة سلفا، كثانيات فًتة معينة كىي من نتائج يف

 3. بقياس كفاءة الوحدة يف استخداـ ادلوارد ادلتاحة سواء كانت موارد بشرية أك رأمسالية

 ادلخططة من خالؿ مدل جودة األىداؼ استخداـ لتحقيق أفضلكفاية استخداـ ادلوارد ادلتاحة " عبارة عن كىو      
 .4 "  ادلرجوة منهااألىداؼ بادلنطقة دبا حيقق من األنشطة توجيو مسارات إلعادة كازباذ القرارات التصحيحية األداء

 :كالشكل التايل يوضح أداء ادلوظف دلهامو كما يلي

 

                                                           
 .31ص ، 2008  ، عماف، دار ادلناىج للنشر كالتوزيع،داء باستخدام النسب الماليةألتقويم ا ،رليد ادلرخي 1
 .60ص ، 2007، عماف ، دار كائل للنشر كالتوزيع، إدارة األعمالصاحل مهدم العامرم،  2
 .30 ص، 2000،  ، دار ادلريخ للنشر، الرياضاألداء المالي لمنظمات األعمالالسعيد فرحات مجعة،  3
 .96-95حامت قابيل، مرجع سابق، ص ،ص  4
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 .األداء مفهوم تقيم (:05)رقم شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 11 ص،2012،دار الكنوز ادلعرفة للنشر كالتوزيع عماف ، ادارة الموارد البشرية دليل علمي ،زكال نايف ادلعابطة صاحل سليم احلموم :ادلصدر

  :1 تكمن أمهية تقييم األداء فيما يلي :  تقييم األداءأىمية- ثانيا

 . يساعد على توجيو اإلدارة العليا إىل مراكز ادلسؤكلية اليت تكوف أكثر حاجة إىل اإلشراؼ        -

 يقـو على ترشيد الطاقة البشرية يف ادلؤسسة يف ادلستقبل، حيث يتم إبراز العناصر الناجحة كتنميتها ككذلك         -
 .العناصر غَت ادلنتجة اليت يتطلب األمر االستغناء عنها

 مساعدة مدراء األقساـ على ازباذ القرارات اليت ربقق األىداؼ من خالؿ توجيو نشاطاهتم ضلو اجملاالت اليت         - 
 .زبضع للقياس كاحلكم

 :  كتكمن أمهية تقييم األداء يف ادلؤسسة فيما يلي        

 .تساعد على توجيو اإلدارة العليا إىل مراكز ادلسؤكلية اليت تكوف أكثر حاجة إىل اإلشراؼ        - 

قـو على ترشيد الطاقة البشرية يف ادلؤسسة يف ادلستقبل، حيث يتم إبراز العناصر الناجحة كتنميتها، ككذلك ت        - 
 . عنهااالستغناءنتجة اليت يتطلب األمر املالعناصر غَت  إبراز

                                                           
 .79-78، ص، ص 1994، جامعة القاىرة، المراجعة الداخلية وتقييم األداءمنصور حامد زلمود، ثناء عطية فراج،  1

 
مالحظت أداء المىظف 

 لمهامه

وضغ أهذاف لغايت تحسين 

 األداء في المرحلت القادمت

تسجيل نقاط القىة وتحسين 

 األداء

تىفير الذػم وتقذيم 

المراجؼت التصحيحيت األداء 

 المىظف

تقذير تىظيف المىظف في تحقيق 

 األهذاف الخاصت
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زبضع   اليتاألدكات ضلو ىم  القرارات اليت ربقق األىداؼ من خالؿ توجيو نشاطاازباذمساعدة ادلسؤكلُت على         - 
 .للقياس ك احلكم

راء مقارنات بُت القطاعات ادلختلفة بُت ادلؤسسات نقـو بإج الذم دبقتضاه باألساس األداءدنا مؤشرات  مت-        
 .1 كبعضها البعض

 ديكن ث االضلرافات اليت مت اكتشافها حيأسباب على التعرؼ على اإلداريةتساعد مؤشرات تقييم ادلستويات  -        
 .الزمةؿ ااإلجراءاتازباذ 

بادلتعاملُت مع  كعموما ال ديكن إجياد مؤسسة سبارس نشاطها دكف صعوبات طواؿ مدة حياهتا، كىو ما يدفع -        
 .2 ادلؤسسة بالبحث عن مصادر ىذه الصعوبات ك ىو ما يهدؼ إليو عموما التقييم

تركز ادلؤسسات  بالنسبة للمؤسسات إىل االنتشار السريع للمعلومات عرب العامل، حيث كتعود أمهية تقييم األداء        
البقاء كادلنافسة يف األجل   ادلستمر، فادلؤسسات ذات األداء األفضل ىي اليت تستطيعينعلى تقييم أدائها كالتحس

 .الطويل

ربديد كتعريف الفرد بكيفية أدائو لوظيفتو، كأحيانا " ا  على أنوعملية التقييمعرؼ  ت:األداء عملية تقييم أىداف - ثالثا
كعندما يطبق تقييم األداء بصورة جيدة كصحيحة، فإنو ال يوضح للفرد مستول أدائو  عمل خطة لتحسُت كتطوير أدائو،

 .3ة يف مستول جهد الفرد كاذباىات ادلهاـ ادلستقبلي يؤثر احلايل فقط، كلكنو قد

 إف عملية تقييم األداء بادلؤسسات االقتصادية مل ربظ باالتفاؽ التاـ حوؿ مراحلها نظرا لطبيعة        
 .فعملية تقييم أداء األفراد مثال زبتلف يف بعض مراحلها عن عملية تقييم األداء اإلنتاجي، راد تقييمواملادلوضوع 

   : كتكمن أىداؼ عملية تقييم األداء فيما يلي        

 التوسع العمل للحصوؿ على أفضل عائد كدفع حركة التنمية حيث أف ربقيق التنمية يتم عادة من خالؿ        - 
 .فعال ضافة إىل زيادة قدرة ككفاءة ادلؤسسات ادلوجودة كالقائمةاإل مؤسسات جديدة، بكإقامة

 . التأكد من تنفيذ األىداؼ ادلوضوعة بأعلى درجة من الكفاءة        - 

 .التأكد من سَت التطورات االقتصادية كاالجتماعية طبقا لألىداؼ ادلرسومة مقدما        - 

                                                           
 .125- 124حامت قابيل، مرجع سابق، ص  1
 .30ص  ،2004 ، دار النهضة العربية، بَتكت،الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظريةعبد الرؤكؼ جابر،  2
 .208 ص، 2003،  ، الدار اجلامعية، اإلسكندريةإدارة الموارد البشرية رؤية مستقبليةراكية حسن،  3
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يتم ذلك  كيتم ذلك بأف تتحقق أىداؼ ادلؤسسة ليس فقط بادلعدالت ادلقررة لكفاية األداء، إمنا يتعُت أف        - 
 .أيضا يف إطار األىداؼ االقتصادية ك االجتماعية

 .1 تساعد عملية تقييم األداء يف متابعة نشاط ادلؤسسة كقياسو كزبطيطو من خالؿ مؤشرات األداء       - 
 .األداءطرق تقييم : المطلب الثالث

األداء اليت  جديدة يف تقييم أساليب للمؤسسات الكبَتة كتستخدـ األداءتستخدـ طرؽ عديدة يف عملية تقييم         
:  اتية كالطرؽ ادلوضوعية كىيذطرؽ اؿاؿ إىل الطرؽ ىذه كديكن تقسيم اإلجراءات ادلتخذة، على رلموعة من تنعكس

 : تعترب من الطرؽ االساسية كمن امهها ىي  :األداء  الطرق الذاتية لتقييم -أوال

 دلستول ا تنازليا كفقادلرؤكسياتذ يقـو ادلقيم بًتتيب إ األفرادرنة بُت ا ادلقمبدأتقـو ىذه الطريقة كفق  :طريقة الترتيب- 1
ا ذ كديتاز ق، ادلفًتض توفرىا يف بعض اجملموعاتاخلصائص لبعض من خالؿ األسوء كذلك إىل األفضل من األفراد أداء

 رئيسهم  ادلباشر إشراؼ الذين يعملوف ربت األشخاصذ تتم من خاللو ادلفاضلة بُت إالسهولة يف استخدامو ب األسلوب
.  األفرادءسوأ إىل األفراد كالذم يليو حىت تصل القائمة أفضلاختيار 

 أفراد ىذه الطريقة دبقارنة كل فرد يف اجملموعة ادلطلوب تقييمها مع باقي أساسيقـو ادلقيم على :  طريقة المقارنة -2
 .2  كيوضع كل فرد يف الًتتيب الذم حيصل عليواألفضلاجملموعة مث خيتار 

 العامل أككل خاصية يف ادلوظف بُت درجة التوافق   حيث يقـو ادلشرؼ ببحث: طريقة المقاييس المتدرجة- 3
 :إىل ق الطرؽ يرجع ذ مقاييس ادلتدرج يف التقييم كاالختالفات بُت قأك ىذا كتوجد طرؽ عديدة دلميزات ،ادلطلوب تقييمو

 مسات ادلطلوب تقديرىااؿنوع كحجم كعدد خصائص ك. 
  حجم الدرجات اليت تعكس كل صفةأكعدد . 
 درجة ككضوح نقاط كجوانب التقييم على ادلقاييس ادلتدرجة .

  

استخدامو كيساعد على التحليل كالوصف الدقيق لكفاءة الفرد كما يسهل  يف  بالسهولة األسلوبسبيز ىذا مك      
 بالشكل األداء كما يربز نقاط الضعف كالقوة يف األداء من معلومات عن األسلوبا ذ نظرا دلا يوفره قاألدلة،مناقشة 
. الصحيح

                                                           
 .112 ص،مرجع سابق ، حامت قابل1
 .131، ص 2006، ادلؤسسة اجلامعية للتوزيع كالنشر، بَتكت ، إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي كماؿ بربر، 2
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  :        1 الطرؽ يفكتتمثل ىذه  :األداءطرق الموضوعية لتقييم ال- ثانيا

 حيث تتطلب األداء الطرؽ ادلتفرعة من منهج السمات يف تقييم إحدلكىي  : واالختيارياإلجباريطرق التوزيع - 1
 ، للفردح الناجح كغَت الناجاألداء ادلالحظ باختيار البنود من القائمة ادلهمة كاليت تتميز بُت أكىذه الطريقة قياـ ادلشرؼ 

 أف دكف أحد األزكاج العبارات من إحدل زكج من البنود فادلقـو يقـو باختيار أمط ثنائي ترتش كالبنود القائمة غالبا ما
 األزكاج سبيل ادلثاؿ قد تشمل ىذه ل كعل، كاف ىذا البند يصف بصحيح السلوؾ الناجح للوظيفةإذايعرؼ عما 
:  يلي ماعلى الثنائيات 

 ارتفاع التكاليف. 
  قدرات عالية لكي تكوف صادقةإىلربتاج . 
  اإللغاء قد تسبب يف ألهنا اإلحباطتعترب مصدر. 
 التطويريةاألغراضديكن استخدامها بكفاءة يف  ال . 

تنظيم اليت اؿتشكيل كاؿتكوين كاؿقـو من خالذلا ادلقيم بم طرؽ تقييم السمات حيث إحدلكىي : طريقة المقال- 2
تصف سلوؾ ادلوظف كسلوكو كما يف الطرؽ السابقة كيقع على عاتق ادلشرؼ اختيار البنود كالسمات اليت يراىا مناسبة 

 للتقييم حيث األخرلطرؽ اؿ مل يتم درلها مع إذا ةالقوة لدل العاملُت كتصلح ىذه الطريقكلوصف نقاط الضعف 
 األخرل      معلومات جديدة غَت تلك ادلهمة كما يف الطرؽ تضيف

 األداء تتعلق بسلوؾ الفرد يف األسئلة قائمة ربتول على عدد من إعداددبوجب ىذه الطريقة يتم : قة المراجعةيطر- 3
 كىي قوائم تشرح جوانب عديدة من صفات ادلرؤكسُت يف ، ادلوارد البشرية كالرؤساء ادلباشرينإدارةكذلك بالتعاكف بُت 

 األداء على التأثَت يف كل عنصر على اإلفراد إدارةالعمل كالصفات الواجب توفرىا فيهم كيتم كضعها يف قائمة كعلى 
 .2أمهيتو  حسب أمامو صفة أك كيضع كل عنصر للوظيفة

 

 

 

 

                                                           
 .84-81، ص، ص2009، جامعة قناة السويس ، استراتيجيات تطوير وتحسين األداءسيد زلمد جاد الرب،  1
. 303، ص 2004، الدار اجلامعية للنشر كالتوزيع، اإلسكندرية ، إدارة الموارد البشريةمحد ماىر،  أ2



 
 الفصـل الثاني                                                      نظام المعلومات المحاسبية وعالقتو باألداء المالي

 

~ 42 ~ 
 

 .ماىية األداء المالي: المبحث الثاني

 ،كيعترب األداء السبيل األمثل لنجاح كاستمرارية ادلؤسسات ،        إف األداء ادلايل لو اىتمامات كبَتة من طرؼ الباحثُت
حيث ديثل نظاـ متكامل للمعلومات ادلتحكم هبا عن طريق النشاط الفعلي لألداء ادلايل عن طريق تقييم  األداء 

 .كاستخداـ ادلؤشرات ادلالية لتحديد األىداؼ

 .مفهوم األداء المالي: المطلب األول

:  يلي رؼ كماع كماألداء ادليادين استخداما كقدما لقياس أكثر ادلايل من  األداء:  المالياألداءتعريف - أوال

 كاستخدامها بشكل فعاؿ بقصد ربقيق األمواؿاحلكم على النشاط الذم يتعلق باحلصوؿ على "  ادلايل ىواألداء         
 .1 "  اليت ربددىا ادلؤسسةاألىداؼ

 ل استخداـ مؤشرات مالية لقياس مدلؿمؤسسات حيث يركز عؿ جزءا من األداء الكمي ؿ"ديثل األداء ادلايل         
 ـ يف إتاحة ادلواردقا ادلؤسسات، كيساقفة اليت سبارسؿك الداعم األساسي لألعماؿ ادلختقداؼ، كقإصلاز األ

بية احتياجات أصحاب ادلصاحل  تللؿفة، كاليت تساعد عؿادلالية كتزكيد ادلؤسسة بفرص استثمارية يف ميادين األداء ادلخت
 .2 "ـقداؼقكربقيق أ

  :3        كشلا سبق نستنتج أف األداء ادلايل يعٍت تسليط الضوء على فحص العناصر التالية  

 . العوامل ادلؤثرة يف ادلردكدية ادلالية -

 .أثر السياسات ادلالية ادلتبناة من طرؼ ادلسَتين على األمواؿ اخلاصة- 

 تغطية مستول النشاطؿ مدل مسامهة معدؿ منو ادلؤسسة يف إصلاز السياسة ادلالية كربقيق فوائض من األرباح- 
 االستخدامات األمثل دلواردىا يف االستغالؿكمنو فإف األداء ادلايل يعرب عن مدل قدرة ادلؤسسة على . للمصاريف العامة

 .األجل الطويل ك القصَت من أجل تشكيل ثركة ذات

استغالؿ كربقيق األىداؼ   كل ادلوارد ادلتاحة لديها من موارد مادية كمعنوية أفضلاستغالؿمدل صلاح ادلؤسسة يف - 
 . ادلسطرة من طرؼ اإلدارة

                                                           
. 67عالء فرحاف طالب، كاخر، مرجع سابق، ص  1
 .45، ص 2010، دار احلامد للنشر كالتوزيع، عماف ، األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات ،زلمد زلمود اخلطيب 2

 .42ص، 2006  ، كرقلة،كلية االقتصاد كتسَت جامعة، 4 رللة الباحث عدد ، االداء المالي  ، دادف عبد الغٍت  3
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 يهدؼ التحليل ادلايل بشكل عاـ إىل تقييم أداء ادلؤسسة من زكايا متعددة، كبكيفية ربقق :المالي األداء أىداف- ثانيا
 أىداؼ مستخدمي ادلعلومات شلن ذلم مصاحل مالية يف ادلؤسسة، كذلك بقصد ربديد مواطن القوة كالضعف، كمن مث

 .1ـ ادلالية ذات العالقة بادلؤسسة تواالستفادة من ادلعلومات اليت يوفرىا التحليل ادلايل ذلم يف ترشيد قرار

التوازف ادلايل يف    كديثل،ايل تسعى الوظيفة ادلالية لبلوغو ألنو ديس باستقرار ادلؤسسة ادلايلاملدؼ  الو : التوازن المالي-1
 يستوجب ذلك ،الفًتة ادلالية حلظة معينة التوازف بُت رأس ادلاؿ الثابت كاألمواؿ الدائمة اليت تسمح باالحتفاظ بو كعرب

كمنو يتضح أف الرأس ادلاؿ . كمصادرىا التعادؿ بُت ادلدفوعات كادلتحصالت أك بصفة عامة بُت استخدامات األمواؿ
رأس ادلاؿ اخلاص مضافا إليو الديوف  - األمواؿ الدائمة الثابت كادلتمثل عادة يف االستثمارات جيب أف سبوؿ عن طريق

كربقيق ، ربويل جزء منو إىل سيولة دلواجهة سلتلف االلتزامات كىذا يضمن عدـ اللجوء إىل-  الطويلة كادلتوسطة األجل
 .2 تغطية األمواؿ الدائمة لألصوؿ الثابتة

 بأهناتتميز   من عوامل تعظيم قيمتها كذلذا فإف قرارات النموأساسيعترب منو ادلؤسسة عامل م  :نمو المؤسسة- 2
صلاح كصلاعة   جد ىامة للمؤسسة االقتصادية كىي ظاىرة تعكس مدلإسًتاتيجيةفالنمو كظيفة  إسًتاتيجية،قرارات 

 تشكلها  إسًتاتيجية كبذلك ديكن اعتبار النمو كظيفة، االستمرار، البقاء، التوسع، ادلتعلقة جبانب التطورإسًتاتيجيتها
 .كىيكل سياسات التمويلاألرباح، سياسات توزيع ، السياسات احملددة حلجم االستثمارات

إدارة الشركة   مثل الرحبية نتائج عدد كبَت من السياسات كالقرارات كتقيس مدل كفاءة كفعالية :الربحية والمردودية- 3
الصافية مقسومة على األرباح ) كسبثلت نسب الرحبية بالدراسة من خالؿ العائد على حقوؽ ادللكية األرباح،يف توليد 

 أف كيتوقع ،ادلاؿ ادلستثمر يف الشركةرأس كيقيس ىذا ادلتغَت النسبة اليت حيصل عليها ادلسامهوف مقابل  (حقوؽ ادللكية
 .تكوف العالقة بُت العائد على حقوؽ ادللكية كعوائد السهم عالقة موجبة

مواجهة ادلخاطر ادلالية يعد من بُت أىم أىداؼ التسيَت ادلايل، كىي سلاطر متنوعة  :  التحكم في المخاطر المالية-4
منها ما يتعلق بتمويل أصوؿ ادلؤسسة، كمنها ما يتعلق بالشركع يف نشاطات كمشاريع مستقبلية، كىناؾ سلاطر متعلقة 
باالستغالؿ، كمنها سلاطر ىيكل التكاليف، أثر الرافعة ادلالية سلاطر اإلفالس كالعسر ادلايل، أما ادلخاطر ادلرتبطة بالبيئة 

كمن ادلخاطر ما يتعلق . فهي ناذبة عن عوامل عدـ التأكد كحالة عدـ االستقرار، كىي سلاطر أسعار الصرؼ كالفائدة
باحمليط السياسي كاإلدارم الذم تعمل فيو ادلؤسسة حيث يؤدم عدـ االستقرار يف ىذه اجملاالت إىل أضرار ىامة على 

 .3 ربقيق األمثلية يف قيمة ادلؤسسة
                                                           

 .16ص ، 2004 ،اجلزائر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، التسيير الماليمبارؾ السلوس،  1
 .45 ، مرجع سابق، صزلمد زلمود اخلطيب 2
 .41، ص 2006األردف، - ، دار كائل للنشر، عماف 1، ط(دروس وتطبيقات)اإلدارة المالية إلياس بن ساسي، يوسف قريشي، التسيَت ادلايل،  3
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  . المالياألداءتقييم : المطلب الثاني

 تقيم حكم على إدارة ادلوارد الطبيعية "على انوتقييم األداء ادلايل للمؤسسة  يعرؼ: تعريف تقييم األداء المالي- أوال
للمؤسسة كذلك خلدمة رغبات أطراؼ سلتلفة، أم يعترب تقييم األداء ادلايل للمؤسسة قياسا للنتائج  كادلادية كادلالية ادلتاحة

 .1" ادلنتظرة يف ضوء معايَت زلددة مسبقا احملققة أك

 تعترب عملية تقييم األداء ادلايل للمؤسسة علمية بالغة األمهية كذلك دلا خيدـ سلتلف األطراؼ اليت ذلا عالقة        
  :بادلؤسسة ك ذلك لألسباب التالية

 شلا يسمح باحلكم على الفاعلية ربديد مستول ربقيق األىداؼ من خالؿ قياس كمقارنة النتائج. 
 ربديد األمهية النسبية بُت النتائج كادلوارد ادلستخدمة شلا يسمح باحلكم على الكفاءة.  

 التحليل ادلايل أساليب تعترب من تدفقات النقدية قائمة  أف:التدفقات النقدية باستخدام قائمة األداءتقييم - ثانيا
ف البنك إ ادلؤسسات للبنك التجارم بطلب قركض ؼإحدلبواسطة البنوؾ فعندما تقـو   ذاتاؿ االستخداـ كبالشائعة
 :2  التاليةاألسئلةيطرح  عادة ما

 . ؟ اليت كانت لديهااألمواؿ كيف استخدمت ادلؤسسة         -

 . ؟ اجلديدةاألمواؿكيف تستخدـ ادلؤسسة         -

 .  ؟كيف تسدد  ادلؤسسة القركض        -

 ىي رصد التغَتات يف بنود ادليزانية األمواؿ قائمة إعداد يف األكىل اخلطوة  إف القوائم بصورة مبسطة كسريعة        إعداد
 ا طبقكاستخدامات مصادر إىل ىذه التغَتات عرب تصنيف اليت حدثت من خالؿ فًتة زمنية معينة كيتم ذلك العامة

  :للقاعدة التالية

  األصوؿنقص يف -      : تتكوف من األمواؿمصادر. 

 .الزيادة يف اخلصـو-                                            

 .الزيادة يف حقوؽ ادللكية-                                            

 

                                                           
 .38ص ، 2000  السعودية،-، دار ادلريخ للنشر، الرياض األداء المالي لمنظمات األعمالالسعيد فرحات مجعة،  1
، ص 2004، الدار اجلامعية للنشر كتوزيع، اإلسكندرية ، اإلدارة المالية اتخاذ القرارات زلمد صاحل احلفناكم، هناؿ فريد مصطفى، جالؿ إبراىيم العبد، 2

59. 
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 األصوؿزيادة يف -      : تتكوف مناألمواؿ تاستخداما. 

 .نقص يف اخلصـو-                                                 

. قوؽ ادللكيةحالنقص يف -                                                 

 . المؤشرات المالية لتقييم األداء المالي للمؤسسةاستخدام: المطلب الثالث

        اف استعماؿ ادلؤشرات ادلالية يف ادلؤسسة يقيس مدل صلاح ادلؤسسة كتطورىا كالوصوؿ لألىداؼ عند ربديد 
 .ادلؤشرات ادلناسبة كالعمل هبا لتكوف ذات داللة عن احلكم عن االداء ادلايل االفضل االستخداـ ادلوارد ادلناسبة

القيم تؤخذ  ققة بُت قيمتُت ذات معٌت على اذليكل ادلايل كىذاللنسبة ىي الع ا: ة التحليل بواسطة النسب المالي- أوال
 كديكن تعريفها أيضا بأهنا ،بإعطاء تفسَت لنتائج السياسات ادلستخدمة من طرؼ ادلؤسسة  كتسمح النسب، ادليزانيةمن

قيمتُت دلركزين ماليُت أك حلسابُت جلداكؿ هناية السنة ادلالية دلؤسسة كتكوف عملية احلكم على نتائج  سرية بُت عاقة
 .غالبا يف شكل مقارنة داخلية أك خارجية بُت عدة مؤسسات النسب

استعماؿ ىا ادلايل، كال ديكن زتعترب النسب ادلالية من أىم زلاكر التحليل الذم تستعملو ادلؤسسة لتحليل مرؾ        ك
ادلؤسسة أك من   ادلوضوعة من طرؼ(ادلعيارية)النسب للحكم على كضعية ادلؤسسة إال دبقارنتها مع النسب النموذجية 

 . طرؼ القطاع الذم تنشط فيو ىذه ادلؤسسة

 عالقة بُت قيمتُت ذات معٌت على اذليكل ادلايل للمؤسسة فيمكن أف تتعلقعلى أهنا ديكن تعريف النسب         ك
متابعة تطور  بصنف من ادليزانية أك معطيات أخرل، كرأس ادلاؿ أك القيمة ادلضافة، ك تسمح ىذه النسب للمحلل ادلايل

فأسلوب النسب ادلالية ىو دراسة العالقة بُت عناصر ، كادلسامهُت كالبنوؾ ا للمتعاملُت ادلهتمُت ادلؤسسة كربديد صور
مقارنتها بالنسب ادلعيارية ادلتعارؼ عليها بُت ادلاليُت كاحملللُت كمن  القوائم ادلالية، مث تفسَت مدلوؿ تلك العالقة من خالؿ

  :  أىم ىذه النسب صلد

 قصَتة األجل اتىي عبارة عن رلموعة النسب اليت تقيس مدل قدرة ادلؤسسة على مقابلة التزاـ :  نسب السيولة-1
  :كتتمثل يف

تقيس ىذه النسبة قدرة ادلؤسسة على تغطية الديوف قصَتة األجل بأمواذلا ادلتداكلة كاليت ديكن : نسبة التداول -أ        
 : نقدية يف ادلواعيد اليت تتفق مع تواريخ االستحقاؽ كربسب بالعالقة التالية ربويلها إىل سيولة

 

 
(ديوف قصَتة)اخلصـو ادلتداكلة / األصوؿ ادلتداكلة = نسبة التداكؿ   



 
 الفصـل الثاني                                                      نظام المعلومات المحاسبية وعالقتو باألداء المالي

 

~ 46 ~ 
 

 الكبَت إف ارتفاع ىذه النسبة يعٍت استقرار التدفق النقدم الداخل شلا يطمئن الدائنُت قصَتم األجل كإف االرتفاع        
 ذلذا ادلؤشر قد يعٍت كجود نقد معطل لدل ادلؤسسة أك زيادة يف حجم ادلخزكف السلعي لديها أك ارتفاع قيمة

 .1حسابات الذمم ادلدينة

ا اجلارية  توكتسمى بنسبة السيولة ادلختصرة، كاليت تبُت مدل كفاءة ادلؤسسة يف تغطية التزاما: نسبة السيولة السريعة-ب

 :  من خالؿ العالقة التاليةىا كضلسب السريعةالتداكؿ باألصوؿ

 

 

األقل دينار  كحيكم على مؤشرات ىذه النسبة من خالؿ ادلعيار النمطي حيث يفًتض ادلعيار ضركرة أف يتوفر على        
تتأثر األنشطة  كاحد من األصوؿ السريعة دكف اللجوء للمخزكف لتغطية كل دينار من االلتزامات ادلتداكلة دكف أف

 .التشغيلية كاالعتيادية يف ادلؤسسة بذلك السداد

 :سبكن ىذه النسبة من مقارنة مبلغ السيولة ادلوجودة ربت تصرؼ ادلؤسسة يف أم كقت : نسبة  الجاىزية النقدية-ج
 :بالديوف قصَتة االجل كربسب بالعالقة التالية

 

 

   :كتكوف نسب ادلديونية كالنشاط  كالرحبية كالتايل        

 رأس تلك ادلديونية يف ديوف كأمهية كىي النسب اليت تقيس ادلديونية دلؤسسة على مدل الطويل : نسب المديونية- 2
 التزاماهتا كىذه النسب تكوف مؤشرات حوؿ الوضع ادلايل للمؤسسة كتعترب قابلية ادلؤسسة على تسديد ،ادلاؿ ادلؤسسة

 : 2 ىذه النسبأىم كمن بأنواعها كالسندات األجل مثل القركض ادلتوسطة األجلالطويلة 

: أدناه  كربسب دبوجب ادلعادلة األصوؿ إىل كتطبق على ىذه النسب اخلصـو :نسبة المديونية- أ

 

                                                           
، 2009 ، عماف دار ادلسَتة للنشر التوزيع كالطباعة،، 2 ط،(مدخل نظري و تطبيقي)تحليل القوائم المالية غساف فالح ادلطارنة، ، ؤيد راضي خنفر ـ1

 .134-130،ص ص
2
 70ص ، 2004،الدار اجلامعية للنشر كالتوزيع االبرامهية االسكندرية ، االدارة المالية مدخل اتخاذ القرارات، جالؿ ابراىيم العبد ، هناؿ فريد مصطفى،زلمد صاحل احلفناكم 

اخلصـو  /ادلخزكف – األصوؿ ادلتداكلة = نسبة السيولة السريعة 
 ادلتداكلة

نسبة= 100 ×األصوؿ رلموع /  اخلصـو إمجايل=  نسبة ادلديونية االقًتاض  

 ادلتداكلة ـاخلصو/  زيةؾكنات اخلزينة ادلرأذ+  النقد يف البنك=  نسبة اجلاىزية النقدية
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 فقط  األجل باالعتبار ادلديونية اخلصـو الطويلة تأخذ كىي تلك النسب اليت :األجلنسبة المديونية طويلة - ب
  :كربسب ىذه النسبة بادلعادلة التالية

 

 

 

 ادلقدمة من قبل ادلقرضُت األمواؿهتتم ىذه النسبة بادلقاربة بُت  : حقوق الملكيةإلى األجلنسبة المديونية طويلة - ج
:  يلي  ادلقدمة من قبل ادلالكُت كربسب كمااألمواؿ الطويل كبُت األجل

 

    

 

 تقـو بتحليل عناصر ادلوجودات كمعرفة أم األصل اإلدارةكىي النسب اليت تقيس الكفاءة يف  : نسب النشاط- 3
 :  النسب على شكل معدالت كالتايلذه مبيعات كمن مث السيولة كهإىلكفاءة يف ربويل ىذه العناصر اؿمدل 

:   دبوجب العالقة التاليةالنسبة يتم حساب ىذه :ان المخزونر معدل دو-أ

 

 

 

  

               

 اخلاصة مبيعات أم كتقيس ىذه النسبة عدد مرات اليت يتحوؿ فيها ادلبيعات : الذمم المدينةدورانمعدل - ب
  : يلي كربسب كما

 

 

 

نسبة =100× األصوؿ رلموع / األجل طويلة ـاخلصو= األجل ة ؿنسبة ادلديونية طوم  

مرة= متوسط ادلخزكف / كلفة البضاعة ادلباعة = ادلخزكفاف رمعدؿ دك  

قيمة مطلقة = 2/2مخ+ 1مخ=  متوسط ادلخزكف السلعي  

  مدةآخربضاعة -  مشًتيات+   مدةأكؿبضاعة =  ادلباعة البضاعةكلفة 

100× حقوؽ ادللكية / األجل خصـو طويلة =   حقوؽ ادللكيةإىل األجلنسبة اخلصـو طويلة   

مرة =  الذمم ادلدينة/ ادلبيعات=  معدؿ دكراف الذمم ادلدينة

   القبضأكراؽ+ ادلدينيوف=  الذمم ادلدينة         
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 ادلؤسسة لتحصيل احلسابات ادلدينة ستغرقها الذم األياـ كىذه النسبة هتتم بقياس عدد :متوسط مدة التحميل- ج
:  كربسب ىذه ادلعادلة دبوجب ادلعادلة التالية

 

 

 

 

 : كالتايلة كتكوف ىذه النسبادلبيعات يف ربقيق األصوؿ كتركز ىذه النسبة على قياس مسامهة :األصولمعدل دوران - د

    

    

 

 

 

 

 

 

 األرباح ربقيق مدل كفاءة ادلنشأ يف أم فيها التشغيليةكىي النسب اليت تقيس الرحبية ادلؤسسة كالكفاءة  : الربحية- 4
   : النسبأىم احملددة كمن التشغيليةخالؿ الفًتة 

 

      

 

 

 

يـو =  معدؿ دكراف الذمم/  ياـ السنةأعدد =  متوسط مدة التحصيل     

يـو = ادلبيعات / األياـ  عدد ×رلموع الذمم =      متوسط التحصيل كمدتو

 

مرة = األصوؿ /  ادلبيعات= األصوؿ معدؿ دكراف -      

مدة =  ادلتداكلة األصوؿ/ ادلبيعات =  ادلتداكلة األصوؿمعدؿ دكراف  -     

مدة =   الثابتةاألصوؿ/  ادلبيعات=   الثابتةاألصوؿمدؿ دكراف       -

  مدة= كنات اخلزينة أذ+   النقديةاألصوؿ/  ادلبيعات=   السائلةاألصوؿمعدؿ دكراف  -      
 

 100  ×ادلبيعات/ اإلمجايل الربح = اإلمجايل نسبة الربح -          

  100× ادلبيعات /  صايف الربح:  الصايفالربحنسبة  -          

 100× األصوؿ / يفاالربح الص: األصوؿ إىلنسبة العائد   -          

 100 × حقوؽ ادللكية/ ربح الصايفاؿ=   حقوؽ ادللكيةإىلنسبة العائد   -         
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ربليل التوازنات ادلالية من جل القياـ بتقييم األداء ادلايل انطالقا أ من  :تقييم األداء باستخدام التوازنات المالية- ثانيا
 :  للكشف عن توازف ادلؤسسة كمدل صلاح السياسة ادلالية ادلطبقة كادلتمثلة يف  إىل استخداـ مؤشرات ماليةأجلف

 ماؿ العاملرأس . 
  ماؿ العاملرأساحتياجات . 
 اخلزينة. 

اليت ديكن ربويلها األصوؿ  رلموع أم ) ادلتداكلة األصوؿ الفرؽ بُت بأنوؿ العامل رأس مايعرؼ  :  مال العاملرأس- 1
االلتزامات اليت تستحق الدفع خالؿ فًتة ال  كبُت اخلصـو ادلتداكلة (ة ال تتعدل السنةمإىل سيولة بسرعة كيف فًتة زمن

 .1تتعدل سنة

  : كما يلي(ر ـ ع) العامل الذم نرمز لو اختصارا ماؿ رأسكيتم حساب        

 

 

                  

 

 أنواع  أربعة ماؿ العامل إىل رأس كديكن تقسيم  :ال العاملرأس م أنواع : 

كضع مصطلح  ؿنو ال داعيأ لذا يرل بعض احملللُت ادلاليُت ، ادلتداكلةاألصوؿىو رلموع : اإلجمالي مال العامل      رأس
  :نو من الناحية ادلالية ىناؾ مصطلح يؤدم إىل نفس ادلعٌت كحيسب بػأ دبا آخر

 

 

  

                                                           
 ، مذكرة لنيل ادلاجستَت، كلية علـو التسيَت، جامعة زلمددور التحليل المالي في تقييم األداء المالي بالمؤسسة الجزائريةعيمة شباح، ف 1

 .67، ص  2008 – 2007خيضر بسكرة، غَت منشورة، 

  الثابتةاألصوؿ–  الدائمة األمواؿ= ر ـ ع 

 

قيم جاىزة+ قيم قابلة للتحقيق + قيم االستغالؿ  = اإلمجايلر ـ ع   
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 ادلتداكلةاألصوؿ الدائمة ادلستخدـ يف سبويل جزء من األمواؿىو اجلزء من :  مال العامل الصافيرأس  
   الذم رأيناه سابقا كحيسب بػ(ر ـ ع)كىو 

 

 

 

 األصوؿ اخلاصة ادلستعمل يف سبويل جزء من األمواؿكىو ذلك اجلزء من :  مال العامل الخاصرأس              
 :ػ  الثابتة كحيسب باألصوؿادلتداكلة بعد سبويل 

 

 

         

 رأس ماؿ العامل يف األجل القصَت، كتصبح الديوف قصَتة األجل ما احتياجدرس   :احتياجات رأس مال العامل - ثانيا
  دكرةاحتياجكتسمى موارد الدكرة، بينما األصوؿ ادلتداكلة اليت مل تتحوؿ بعد إىل سيولة فتسمى  مل يصل موعد تسديدىا

بُت  ، على أف تكوف مالئمةاالستغالؿ بادلوارد ادلالية يف تنشيط دكرة االستعانةادلايل  ، فيحاكؿ ادلسَت االستغالؿ
 :   كربسب بالعالقة التاليةاالحتياجاتستحقاقية ادلوارد مع ا

 

 

 

 

        

 

 

 

  الثابتةاألصوؿ–  الدائمة األمواؿ= ر ـ ع الصايف 

 

  ادلتداكؿاألصوؿ–  اخلاصة األمواؿ= ر ـ ع اخلاص 

موارد الدكرة –  الدكرة احتياجات  =  رأس ماؿ العاملاحتياج

– ديوف قصَتة األجل ) –  (قيم جاىزة – أصوؿ متداكلة )=                           
(ادلصرفيةالسلفيات   
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، كىي االستغالؿ عبارة عن رلموع األمواؿ اليت حبوزة ادلؤسسة دلدة دكرة هنا ديكن تعريف اخلزينة على أ :  الخزينة-ثالثا
 .االستغالؿ أم ما تستطيع ادلؤسسة توفَته من مبالغ سائلة خالؿ دكرة االستغالؿصايف قيم  تشمل

  :ك ديكن حساب اخلزينة بطريقتُت        

 اؿ العامل اإلمجايلـ رأس احتياج– اؿ العامل اإلمجايل ـرأس   = T)   اخلزينة)

سلفات مصرفية – القيم اجلاىزة  =               

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

اؿ العامل اإلمجايل ـ رأس احتياج– اؿ العامل اإلمجايل ـرأس   = T)   اخلزينة)

سلفات مصرفية – القيم اجلاىزة =                
 



 
 الفصـل الثاني                                                      نظام المعلومات المحاسبية وعالقتو باألداء المالي

 

~ 52 ~ 
 

 . دور نظم المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي:المبحث الثالث
 الغاية من نظاـ ادلعلومات احملاسبية ىو إنتاج كتقدمي معلومات زلاسبية تتميز خبصائص نوعية حبيث تكوف         إف

 مت ازباذ القرارات كاإلجراءات  مثتقييم األداء ادلايل كمنإىل هتدؼ  ذات أمهية كمالئمة دلستخدميها خاصة الداخليُت
  : ادلطالب التاليةإىلالتصحيحية بغية ربسُت األداء ادلايل كرفعو كىذا ما سنراه يف ىذا ادلبحث من خالؿ التطرؽ 

 . ادلساعدة يف التحليل االداء ادلايلمصادر ادلعلومات احملاسبية                   - 
 . ادلايلاألداءدكر ادلعلومات احملاسبية يف تقييم                    - 

 . ادلايل يف ادلؤسسةاألداءدكر ادلعلومات احملاسبية يف ربسُت                    - 

 كديكن تصنيف : المساعدة في تحليل االداء الماليمصادر المعلومات المحاسبية :األولالمطلب 
  :1يلي مصادر ادلعلومات كما

: المعلومات المحاسبية األداء المالي  -أوال

علومات ـحيث يعترب التقدير السنوم كاحلسابات اخلتامية ادلصدر الرئيسي لل :التقدير السنوي للحسابات الختامية- 1
 :  قوائم ماليةثةتتضمن ثال  ادلاليُت كىذه عادة مااحملللُتاحملاسبية عن الشركات كاليت تستخدـ من قبل 

 قائم الدخل. 
 قائمة ادلركز ادلايل. 
 قائمة التدفقات النقدية. 

. كربأ ما يتم دعمها دبالحظات تعطي معلومات مفصلة بشكل غالباكىذه ادلعلومات         

 ادلعلومات عن ادلبيعات بعضيف الغالب ربتوم ىذه القواـ نصف السنوية على  : سنويةالالقوائم المالية نصف - 2
     .األرباح كنصيب السهم العادم الواحد من األرباح كالضرائب كتوزيعات كاألرباح

 يتم نشر ادلعلومات عن ادلؤسسات عن طريق تقارير مفصلة مثل أمريكا يف بعض الدكؿ مثل :  تقارير مفصلة رسمية-3
 . حيث ربتوم ىذه التقارير على كل ادلعلومات اليت حيتاج ادلستثمر معرفتها عن الشركة(k10)تقارير 

يتم نشرىا كتوزيعها من قبل مؤسسات ادلسامهُت كادلتوقعُت حيث ربتوم ىذه ادلنشورات على :   المنشورات-4
 . جديدة كتريد تسويقهاآسهممعلومات معينة خاصة عندما تنوم الشركة طرح 

                                                           
 .57-56، ص،ص 2010، دار حامد للنشر كالتوزيع،  عماف  ، 3، ط، اإلدارة المالية فايز سليم حداد1
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 من قبل احلكومة إحصائيات ادلتعلقة دبستول النشاط االقتصادم العاـ كاليت تصدر على شكل :  المعلومات المالية-5
 . ادلؤسسات التجارية ادلتخصصة يف نشر ادلعلومات ادلاليةأك

 . الشركاتأداء ادلالية كاليت ديكن استخدامها للمقارنة من  األسواؽ: المعلومات عن المؤشرات- 6

 كالطلب كالعمالة كاليت تساعد احمللل اإلنتاج عن إحصائيات كسبثل ىذه ادلعلومات : معلومات غير مالية وكمية- ثانيا
 . الرمسية كاليت تصدر عن احلكومةاإلحصائية كذلك تتضمن ىذه ادلعلومات ،ادلايل يف عملو

تقرير اؿ ادلنشورة يف اإلدارة كرسالة رللس ، كربتوم على معلومات مثل تقرير ادلدقق: معلومات غير كمية- ثالثا        
 كمالحظات احملللُت ادلاليُت ، عن موضوع معُتاإلدارة كمالحظة ، العاملُتأكاالت اخلاصة بادلوظفُت ادلج ك،السنوم

 كخاصة اإلدارة االتصاالت الشخصية مع كآخر كسجل االتفاقيات السابقة بُت الشركات كادلتعاملُت معهم ،كتوصيتهم
 .1األسعار  اللقاءات عن تذبب يف تأثَت مع احملللُت ادلاليُت حيث تبُت الدراسات يف ىذا اجملاؿ اإلدارةالتقاء 

 يعتمد تقييم األداء ادلايل أساسا على القوائم .دور المعلومات المحاسبية في تقييم األداء المالي: المطلب الثاني
معلومات ذات جودة تساعد يف ربليل كضعية ادلؤسسة  ادلالية اليت تعد كفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها، فتوفر

 فهي تساعد اإلدارة على ازباذ ،السابقة، ىذا ما جيعلها ذات أمهية كالتنبؤ بالوضعية ادلستقبلية كالتقييم االرتدادم للتنبؤات
 كسبويلية ما يؤثر على رفع األداء كزيادة القيمة التنافسية ،تشغيلية، استثمارية القرارات خاصة القرارات ادلالية سواء كانت

إف تقييم األداء ادلايل يعتمد على القوائم ادلالية سواء ادلعدة حسب ادلخطط   كبالتايل، تعظيم ثركة ادلسامهُتمثكمن 
لل العديد من الصعاب اليت كانت يف النظاـ القدمي ذىذا النظاـ اجلديد – ادلايل احملاسيب اجلديد  احملاسيب الوطٍت أك النظاـ

 اإلدارة ستسعى إىل تصحيح االختالالت كزلاكلة ىذا التقييم ال يتم فقط للوضعية احلالية للمؤسسة بل إف كاألكيد أف– 
التقييم  كلما كاف استغالؿ ىذه ادلعلومات بفعالية يف ربسينها اعتمادا على ادلعلومات احملاسبية ادلتضمنة يف القوائم ادلالية

. كالتنبؤ زادت أمهيتها كساعدت اإلدارة على الرفع من أدائها
2 

 تقـو ادلؤسسات بتقييم أدائها ادلايل :دور المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي :لمطلب الثالث ا
رلموعة من ادلؤشرات ادلالية اليت تساعد على التعرؼ على  باالعتماد كبشكل أساسي على القوائم ادلالية كذلك باستخراج

 ازباذ القرارات ادلناسبة كاليت تؤدم مثاخلاصة بادلؤسسة كربليلها كمن  ادلركز ادلايل للمؤسسة كاستخراج نقاط القوة كالضعف
إف القوائم ادلالية تعترب مصدر ىاـ كرئيسي للمعلومات احملاسبية لكافة األطراؼ  .إىل ربسُت األداء ادلايل للمؤسسة

                                                           
 .58 فايز سليم، مرجع سابق، ص 1
، مذكرة ماجستَت،كلية  دراسة حالة مؤسسة ادلطاحن ببسكرةدور المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةزاقرارم حياة،  2

 .83-82 ،صص، 2010- 2011العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
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ا توالقوائم ادلالية تتميز دبجموعة من احملددات اليت تأثر على فائد الداخليُت أك اخلارجيُت، إال أف ىذه ادلستخدمة ذلا سواء
 1 :على ىؤالء ادلستخدمُت أخذىا بعُت االعتبار عند استخدامها، كمن أىم ىذه احملددات نذكر لذا كجب

 تعد القوائم ادلالية كفقا دلبدأ افًتاض ثبات كحدة النقد أال أنو يف : افتراض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد 
 كقد أجرم العديد من الدراسات كاألحباث حملاكلة قياس احلقيقة صلدىا متغَتة دبركر الوقت بسبب تغَت االسعار

 .أثر التغَتات يف مستول األسعار على القوائم
 تعد القوائم ادلالية كفقا دلبدأ التكلفة التارخيية لتسجيل األحداث العمليات اليت ربدث :  التسجيل التاريخي 

 . خالؿ الفًتة ادلالية
 زلتول القوائميف التأثَت علىإف اإلدارة قادرة :  قدرة اإلدارة في التأثير على محتوى ومضمون القوائم المالية  

ادلالية يف حدكد معينة كذلك باستخداـ انشطة الفًتات  ادلالية كديكن ذلك من خالؿ صفقات اك مزاكلة أنشطة 
كالعناصر الواردة يف التقارير ادلالية لذا معينة قبل الفًتة اليت يتم اعداد القوائم عنها كالذم يؤثر على بعض البنود 

 .كجب أخدىا بعُت االعتبار
 من ربح أك خسارة فإف مؤسسةللتوصل إىل الدقة الكاملة يف استخراج نتيجة أم  :الحكم والتقدير الشخصي 

االمر يتطلب االنتظار حىت ادلؤسسة مع افًتاضية تقسيم عرب الفًتات ادلالية معينة كعادة تكوف سنة كعلى الرغم 
من الدقة الظاىرة يف القوائم ادلالية إال أهنا بطبيعة احلاؿ مؤقتة كغَت دائمة كتتطلب ادلزيد من التحكم كالتقدير 

 .الشخصي
 ال ديكن للنظاـ احملاسيب تسجيل مجيع مظاىر نشاط ادلؤسسة  : البنود التي يصعب التسجيل المحاسبي لها

كتعد ادلوارد البشرية من تلك العوامل اذلامة لنجاح ىا كتطورىا، كاليت ديكن أف سبثل أحد أىم العوامل لنجاح
القوائم التالية تنحصر  يف التسجيل احملاسيب للعناصر الكمية كفق متطلبات اؿ زلاسبة كذلذا ينظر ادلؤسسة كلكن 

إف ىذه القيود  .كليس كل ادلعلومات كالعوامل ادلؤثرة على نشاط ادلؤسسةايل القوائم ادلالية باعتبارىا سبثل جزء 
ىذه احملددات تبدؿ  كاحملددات سالفة الذكر ينجر عنها آثار على جودة القوائم ادلالية كمن أجل التغلب على

 .ىدؼ ربسُت جودة القوائم ادلالية كالتقليل ادلنظمات ادلهنية يف الوقت احلاضر جهودا مستمرة
 أثناء ادلعاجلة احملاسبية للمشاكل احملاسبية يواجو احملاسب العديد  :  مرونة اختيار الطرق واألساليب المحاسبية

الطرؽ كاألساليب كالبدائل اليت تلغي القبوؿ العاـ سواء  من الناحية العلمية اك العملية كالذم خيتار بينهما من 
 .ما يناسب الظركؼ كاألكضاع االقتصادية اليت سبر هبا ادلؤسسة

                                                           
، كلية العلـو االقتصادية ذكرة ماجستَت  ،داسة حالة مؤسسة االنابيب غرداية ، ـفعالية نظام المعلومات المحاسبية في تحسين االداء المالي،  عجيلة حناف1

  114-113  ص،ص2013-2012كالتجارية كعلـو التسَت، جامعة غرداية، اجلزائر،
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 :خالصة الفصل الثاني 
 كبعد ذلك ايل ماىية األداء ادلايل الذم ،تناكلنا يف الفصل عموميات حوؿ األداء من مفاىيم كأنواع كأمهية طرؽ تقييمو

النتائج ادلرجوة من خالؿ ىذا إىل  الذم يدكر حوؿ تسَت ادلؤسسة كىو الذم تسعى كل مؤسسة األساسيالعنصر يعترب 
 حيث تلجا ادلؤسسة إىل االستخداـ األمثل للموارد ، كاذلدؼ من ىذا التسيَت ربسُت األداء ادلايل، بشكل خاصالتسيَت

 يف اإلنتاج من خالؿ تقييم األداء ادلايل كفق الطرؽ ادلناسبة دلعرفة سلتلف األخطاء  كربقيق الكفاءةاالقتصادية
كاالختالفات اليت شلكن أف ربدث، كلذلك البد من تفييم طرؽ األداء كربديد نقاط الضعف كالقوة من خالؿ التحليل 
ادلايل للمؤشرات ادلالية اليت تستمد من نظاـ ادلعلومات احملاسبية كبالتايل الزباذ القرارات ادلناسبة اليت تساىم يف ربسُت 
األداء ادلايل للمؤسسة االقتصادية كتطرقتا ايل دكر نظم ادلعلومات احملاسبية يف ربسُت االداء ادلايل من خالؿ االستفادة 

من مصادر ادلعلومات احملاسبية ادلساعدة يف التحليل ادلايل كمركنة اختيار معلومات  عن األساليب ادلالية كقد توصلنا اف 
 .ادلعلومات احملاسبية ذلا دكر كبَت يف ربسُت االداء ادلايل بادلؤسسة
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 :  اثااث الفص  
دراسة ميدانية حول مؤسسة 

 -بسكرة-مطاحن البركة
 



 . بسكرة – دراسة ميدانية لمؤسسة مطاحن البركة الفصل الثالث                                                            
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: دتهيد 
بعدنا أن تناولنا  من خالل اجلانب النظري دور نظم ادلعلومات احملاسبية يف حتسني األداء ادلارل، ومن خالل الفصل التطبيقي         

  .سوف ضلاول إسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي من خالل دراسة مؤسسة مطاحن الربكة ببسكرة

 :سنتطرق من خالل الفصل إذل ثالثة مباحث و تتمثل يف         

 .بسكرة- ي حملة حول مؤسسة مطاحن الربكة زريبة الواد :المبحث األول

  . مطاحن الربكةة داخل مؤسسةية نظام ادلعلومات احملاسبيبن :المبحث الثاني

 .مسامهة لتحسني األداء ادلارل دلؤسسة مطاحن الربكة :المبحث الثالث
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 .بسكرة- ي  لمحة حول مؤسسة مطاحن البركة زريبة الواد:األولالمبحث 

 واصلازات ادلؤسسة  ومكوناهتا وادلوقعالتأسيسذا ادلبحث يتم اعطاء تعريف دلؤسسة الربكة من ناحية من خالل ه        
 . ادلستقبلية وآفاقها

 . محل الدراسةتعريف المؤسسة: األولالمطلب 

 : محل الدراسة  المؤسسةتأسيس- 1

س أيقدر رو  2003 نشاطها يف سنة بدأت حيث SARLتعترب مؤسسة مطاحن الربكة ذات مسؤولية زلدودة         
. مشتقاتو وتغذية األنعامونتاج الدقيق إ وىي متخصصة يف ،زائريج مليون دينار 187.291.000مال ادلؤسسة حوارل 

:  موقع المؤسسة- 2

حيث تبلغ ،  ببسكرة83طريق الوطنية رقم ال مطاحن الربكة يف دائرة زريبة الوادي والية بسكرة على مؤسسةتقع         
رض أوالباقي مربع  مرت 13100تبلغ ادلساحة ادلبنية وادلغطاة حوارل و مربع، مرت 27500ادلساحة اإلمجالية للشركة 

. فارغة

: المؤسسة مكونات - 3

 حيثتطور ال من خالل بعض اآلالت ادلساعدة اليت تتميز باإلنتاجيةعملية ال تساىم يفساسية أتوجد ثالث وحدات     
 وخصوصا ادلطحنة األوذل ومن خالل زيادة 2009 ومت جتديد ىذه اآلالت يف سنة ،اد ىذه ادلطاحن من اخلارجيرمت است

 نقل البضائع واليت تتواجد داخل آالتوتوجد بعض اآلالت ادلساعدة يف العملية اإلنتاجية مثل . توسيع عمل الشركة
 : ىي الثالثةوحدات ال و، عرب الوحداتاإلنتاجيةمة للعملية م وغريىا من اآلالت ادلت آلة12ادلطحنة وخارجها وىي 

  الدقيق والفرينة وىي الوحدات الرئيسيةإنتاجوحدة . 
 ينةلوحدات ختزين ادلواد الغذائية بنوعيها الصلبة وال. 
  (.النخالة)وحدة مواد تغذية األنعام  

 .نقل عرب ادلسافاتال يف تتمثلوحدة ثانوية - 
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  :أهداف وانجازات المؤسسة: المطلب الثاني

 2015 وقد وصل اإلنتاج يف سنة ، النخالةأيضاتنتج كما  ،امنواعوأالسميد والفرينة بكل  تنتج مؤسسة الربكة        
كامل الرتاب ن تكون يف األسواق عرب أ بىدفهان أن منتجات ىذه الشركة يف تزايد كبري وأ وصلد ، طن يوميا35حوارل 
 .الوطين

ساسية للمستهلك من خالل توفري أ منتجات بإنتاجاعتبارىا تقوم بمهية كبرية أ  ذلذه ادلؤسسة:المؤسسة همية أ- 1
 : يلي  فيمااألمهية تتمثل وللمنتجمستوى كبري من اجلودة 

 .(السميد)تغطية حاجات السوق لتوفري اساسيات ادلعيشة من مستهلكات أولية         - 

   لبطالةامناصب شغل وامتصاص توفري -         

 يف خلق بنية اقتصادية عرب واليات الوطن وخاصة والية تكمن ادلؤسسةن غاية إ :المؤسسة المستقبلية أفاق- 2
 بناء ومطاحن إلقامة وىي اآلن تقوم باصلاز مشروع مستمر،ن استهالك مادة السميد يف تزايد أ باعتبار وضواحيهابسكرة 

 مصنع للعجائن ادلختلفة واليت تعترب مادة العجني ادلادة األساسية يف ىذا وأيضا ،جديدة يف طريق سيدي عقبة ببسكرة
حيث الكمية من  منافس ذلا وال يوجد يف األسواق من حيث السعر واجلودة مطلوبة ادلنتجات ىذهادلنتوج التام الصنع و

 .وكذلك من حيث األسعار

 فقد قرر ا حققتويت من خالل ادلبيعات الؤسسةيعترب دتيز ىذه ادل : 2015 لسنة األعمالاإلنجازات في رقم - 3
 وحدات جديد أيضا وإقامة ، طن يوميا78وارل بحتوسيع الشركة من خالل الزيادة يف كمية ادلنتوج بمسؤول الشركة 

 وعمال ، عامل يف مصلحة اإلنتاج87 وزيادة عدد العمال حوارل واحتياجاهتا،متطلبات السوق وتوافق مبا ي وذلك لإلنتاج
 من 37الكبرية و احلجم  شاحنة من 50 وزيادة يف عدد شاحنات النقل عرب ادلسافات للبضائع حوارل ،يف األمن والوقاية
 .باتنة وسطيف والواديكواليات اجملاورة ال لتسلم البضائع عرب الوطن وخاصة عرب احلجم ادلتوسط
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 .ببسكرة- مؤسسة مطاحن البركة بزريبة الوادي هيكل التنظيمي للال :المطلب الثالث

. تنسيق بني سلتلف وظائف ادلؤسسةال ويقوم بؤسسة يف ادلاألول ىو ادلسؤول :  المدير التنفيذي-1

ن حبل ون مكلفو وىناك مساعد،ارجاخلداخل والير ادلؤسسة من ييقوم مبساعدة ادلدير يف تس:   نائب المدير-2
. عالقات بني ادلورد والزبونال أوالنزاعات والقضايا الداخلية سواء بني العمال 

 : يلي  وتقوم مبااإلنتاجيةير وادلراقبة يف العملية يتسال تشرف على :اإلنتاج  مصلحة - 3

 .أوليةختزين القمح الذي يعترب كمادة - 

  .مراقبة ادلنتوج-  

 .أكياس يف األوليةوضع ادلادة  -

 .و قماشيةأ سواء بالستكية األكياسجتهيز - 

  .تصنيف ادلنتوج- 

 . مصلحة النقل-األمن مصلحة - مصلحة الصيانة :ة التابعةحمصلال- 4

 ووسائل النقل وكل ما يتعلق بالشركة مثل اإلنتاجتقوم بو اآلالت وجتهيزات  تصليح ومراقبة مجيع ما:   الصيانة-أ
  ....  وغريىااألبواب

ىام ادلعليهم من   ويقدمون ماؤسسةساسي يف ادلأي يعترب جهاز ذن األمن الاعوأ من خالل رجال  األمن:األمن - ب
مراقبة دخول وخروج األشخاص ومون بتفتيش و ويق5من ويف الوسط أ عمال 3 وصلد يف الباب األمامي ،والقدرات

 الشاحنات دخول البضاعة للمخازن وخروج ادلنتوج يف وكذلك  من ادلهام، وغريىاادلعنيني

 تعطل الشاحنات بينما توجد شاحنات للطوارئ يف حالة ، شاحنة30ىناك شاحنات عرب ادلسافات وىي  :  النقل-ج
.  للزبونالطالبيات بإيصال تقوم ذات حجم صغري شاحنة 17و األساسية،
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 تعطل الشاحنات بينما توجد شاحنات للطوارئ يف حالة ، شاحنة30ىناك شاحنات عرب ادلسافات وىي         
.  للزبونالطالبيات بإيصال تقوم ذات حجم صغري شاحنة 17و األساسية،

 التحليلية، وباستعمال احملاسبة العامة واحملاسبة ؤسسةدل اميزانيةمراقبة ير ادلارل من خالل يتس ال: مصلحة المالية- 5
. مؤسسة ودراسة الوضع ادلارل لل، والنفقاتواإليرادات، ، وبيعها،خروج ادلنتجاتو دخول ايوميبالعماليات ىذه وتقوم 

 وكذلك ،مني الصندوق فهو يستقبل الفواتري من مصلحة ادلالية وتسجل كل العمليات اخلاصة يف الصندوقأ         أما
. راق رمسية مثل الشيك وغريهأو من خالل فواتري وؤسسةعباء ادلأجور العمال وكل أيقوم بتسديد 

و أيتعلق بالعمال من حيث توزيعهم يف مناصبهم  تعمل على كل ما ( :سكريتارياال) مصلحة المستخدمين -6
:  ختصصون يف رلاالت اإلدارةادلعمال الىم يف رلاالت سلتلفة مثل دعداإ

 .دمات االجتماعيةاخلعمال و   - 

. سكريتاريا وىي اليت تكون األقرب يف خدمات الشركة بني ادلصاحل ادلختلفة   - 

كذلك يوجد وصل يف شكل تقارير ،يتم شحن الشاحنات بادلنتوج التام الصنع أي السميد  :  مصلحة التوزيع-7
 وصل تسليم ،يداء ادلبالغإوصل ) من الالزمة بالوثائق واإلجراءاتخلروج البضاعة من ادلخازن ليوضح فيو مجيع العمليات 

. ( ووصل االستالم،وصل اخلروج، الفاتورة

باإلضافة إذل  تتكفل مبختلف العمليات ادلرتبطة باجلانب اإلداري للعاملني من جداول ووثائق إدارية : اإلعالم اآللي- 8
 .تسيري الشبكة العنكبوتية بني ادلؤسسة وادلتعاملني معها

 

 

 

 

 

 ببسكرة-   بزريبة الوادي الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن البركة(: (6 رقم الشكل
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 .2015 لسنة  مصلحة ادلستخدمني:صدرادل
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 . مطاحن البركةة داخل مؤسسةية نظام المعلومات المحاسبيبن: المبحث الثاني

 داخل ادلؤسسة مبا يف ذلك مؤسسة مطاحن الربكة باعتبار أن االساسيةتعترب نظم ادلعلومات احملاسبية من األنظمة        
 مؤسسة على مديرية للمحاسبة وادلالية اليت تتكونو.  مارل وزلاسيب البد من تسجيلواداءأي عملية حتدث فيها إال وذلا 

 تتوذل القيام مبختلف عمليات التسجيل ومعاجلة البيانات احملاسبية ادلتدفقة من سلتلف ادلديريات ادلتواجدة داخل ادلؤسسة
. هبدف إنتاج التقارير والقوائم ادلالية اليت تليب احتياجات مستخدميها

:  يلي وسنتناول ما

. ببسكرة-  بزريبة الوادي  تدفق ادلعلومات ال نظام ادلعلومات احملاسبية داخل ادلؤسسة الربكةمدخالت: أوال     

. ببسكرة-  الربكة بزريبة الوادي معاجلة البيانات ارل نظام ادلعلومات احملاسبية داخل ادلؤسسة: ثانيا     

 .ببسكرة-  الربكة بزريبة الوادي سلرجات نظام ادلعلومات احملاسبية من داخل ادلؤسسة: ثالثا     

.  تدفق المعلومات النظام المعلومات المحاسبية داخل المؤسسة البركةمدخالت :المطلب األول

        لقد اعتمدت ادلؤسسة يف بداية نشاطها على عمليات اجلرد اليومية باعتماد على نظام سهل وبسيط ويكون 
 .بشكل يدوي واتباع وترية تسجيل يف دفاتر اليت ختص ادلؤسسة من جانب احملاسيب

 كانت تعتمد يف تسجيل على احلاسوب يف تسجيل احملاسيب من خالل حاجات مبسطة 2006لك يف سنة ذ   وبعد 
وكان للمؤسسة برنامج مبسط كباقي ادلؤسسات وىذا الربنامج الوحيد يقوم بوظائف زلددة فقط باعتماد على اجلرد 

 ويقوم ىذا النظام االعداد اجلداول بشكل Excel) (الفعلى مث القيام بتسجيل يف اجلهاز االعالم االرل من خالل نظام
 .ميزانيات للقيام بتسجيل احملاسيب

ومع زيادة نشاط ادلؤسسة وتطور رلاالهتا وتقدم يف اجلانب التكنولوجي لألنظمة ادلربرلة ادى احلاجة اذل وضع نظام 
 .زلاسيب يتماشى مع نشاط ادلؤسسة لتم التنسيق بني مجيع الوحدات

شلا أدى مصلحة االعالم االرل بتجهيز بكامل احلاجات االلكرتونية فائقة الدقة وشراء الربنامج الذي يساعد يف ختطي  
 .صعوبات التسجيل يف مجيع مراحل العملية باالعتماد على النظام ادلربمج
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 قامت ادلؤسسة بشراء برنامج خاص بادلؤسسة ورلاالت نشاطها من اخلرباء ادلختصني يف تصنيع 2012ويف سنة 
 .(A200) جالربرليات بتصنيع برنام

ىو برنامج يقوم بتنظيم عمليات سري ادلنتجات سواء من مسيد أو فرينة أو طلالة وىناك شبكة : (A200) ج        برنام
 .بني كافة مصاحل واألقسام لتسهيل عمليات اليت حيتاج إليها وادلستخدمني بالدقة والوضوح ادلناسب

  اليت تقوم هبا ادلؤسسةهبا ادلؤسسة وذلك من خالل سلتلف عمليات اليومية األنشطة اليت تقوماعدادات  ختتلف       و  
سواء من خالل التبادالت الداخلية بني ادلديريات أو مع احمليط اخلارجي وادلتمثلة أساسا يف عمليات البيع والشراء 

 ..والصيانة 
 وتنتج عن ىذه العمليات رلموعة من البيانات وادلعلومات اليت يتم إرساذلا إذل نظام ادلعلومات احملاسبية يف ادلؤسسة  

  وىناك رلموعة من النظم التابعة لو فكل مصلحة ىناك نظام معلومات اخلاص هبا A200نظام َ  

 :وكما ىو موضح يف الشكل التارل

 . نظام المعلومات المحاسبية داخل المؤسسةإلى تدفق البيانات (:7)رقم شكل ال

  

 

 

 

 

 

 

  

 .)2015(لسنة  مصلحة ادلستخدمني وادلالية ى معلومات علاعتمادا الطالب إعداد من :ادلصدر

 

 

مصلحت المحاسبت 

 والماليت

 المصلحت العامت

 لمدريت المؤسست

 مصلحت التابعت

 االمن والصيانت

 مصلحت التموين

 مصلحت االنتاج

 مصلحت التجارة

مصلحت 

 المستخدمين
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 :ويتكون نظام ادلعلومات احملاسيب دلؤسسة الربكة من 

 نظام معلومات التموين- 

 .نظام معلومات اإلنتاج- 

 .نظام معلومات ادلستخدمني- 

 .نظام معلومات التجارة- 

  اليت تتعلق بالبيانات ووسائل وان ىذه االنظمة يف كل مصلحة A200وتعترب ىذه النظم رلموعة من مدخالت لنظام 
 .وتقوم بتجميع  البيانات وتلخيصها وحتويلها ارل معلومات اولية لنقها ارل مصلحة احملاسبة وادلالية

 ويقوم بتجميع ىذه ادلعلومات A200ىو نظام فرعي تابع للنظام االساسي : نظام معلومات مصلحة التموين- 1
وتكون على مستوى إدارة التموينات وتكون بنسبة للمواد االولية قمح بنوعيو الصلب والني وقماش واخليط لتصميم 

أكياس لوضع ادلنتوج فيو ووضع أيضا سعر الشراء وتصنيف حسب النوع ومن مث تأيت عمليات التخزين ادلعلومات يف 
 .اليومية بكل نوع بعد ذلك اسرتجاع ادلعلومات االولية لتذىب ارل مصلحة احملاسبة وادلالية

 :وتكون العملية كتارل

 شراء من ادلورد حبسب ادلوصفات والسعر والكميات-      أ

عند وصول ادلواد االولية يقوم عون االمن عند ادلدخل الرئيس بعمليات التفتيش ابتداء من وصل االستالم ادلواد -     ب
االولية ويرى كمية ادلطابقة مع وصل االستالم ان ىناك نقص او زيادة ومن مث يقوم بإرسال نسخ اذل مصلحة احملاسبة 

 .وادلالية

 :وضع البيانات يف جهاز للمعاجلة-     ج

 :من أىم البيانات ادلرسلة منها إذل مديرية احملاسبة وادلالية نذكر
 .بيانات سلزونات ومنتجات قيد تنفيذ -
. بيانات عن  مشرتيات ادلستهلكة-
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 .  يوضح البيانات الخاصة بالمحزونات ومنتجات قيد تنفيذ ومشتريات مستهلكة:(1) الجدول رقم
دينار جزائري : وحدة القياس                                                                                     

 2014 2013 2012 2011 السنوات
مخزنات 

ومنتجات 
 قيد تنفيذ

13,255,373,48 5,590,820,35 4.325.2547.64 
 

3.548.658.89 

مشتريات 
 مستهلكة

1,313,018,297 .87 1,353,234,287,70 1.369.325.125.75 1.379.125.245.10 

 (2015) لسنة من مصلحة احملاسبة وادلالية: ادلصدر

 :وتكون عمليات الشراء من 

 .مكونات عمليات الشراء: (8)الشكل رقم 

   

   

     

 .من إعداد الطالب اعتمادا على ما سبق: ادلصدر

قمح صلب ولٌن

اكٌاس وقماش وخٌوط

اغراض اخرى

كمٌة سعر نوعمورد
نظام معلومات محاسبٌة 

للتموٌن الفرعً
بٌانات معالجة 

ومعلومات 
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        وبعد ذلك يتم ختزين ادلشرتيات وفق مستوى مصلحة التخزين وفق النظام الفرعي سلصص لعمليات التخزين من 
خالل تواجد عالقة سري بني مصلحة التخزين ونظام ادلعلومات اخلاص  بكمية ادلخزنة وبعد ذلك تصنيف البيانات بعد 

 .القيام بتجميعها من ادلواد االولية

        ومن مث قيام بتبويب البيانات من حيث تصنيف اجلهات سلصصة واألرقام ادلخازن وكميات ادلختلفة وكذى جترى 
 .عمليات تسجيل البيانات لتصبح احد العملية معلومات اولية ترسل ارل مصلحة احملاسبة وادلالية

 :نظام ادلعلومات زلاسبية دلصلحة اإلنتاج -2

        ىو أيضا نظام فرعي تابع للنظام الرئيسي يتواجد داخل مصلحة االنتاج يقوم بتحويل البيانات ارل معلومات على 
 مستوى ادلصلحة وتسجل مجيع العمليات من كميات مستعملة يف عملية االنتاجية وحجم االنتاج وكميات ادلستهلكة 

 : وتعمل على توفري العديد من البيانات أمهها
 .بيانات عن الكميات ادلنتجة النصف ادلصنعة او التامة -

: و ميكن توضيح ىذه البيانات يف اجلدول التارل

 . يوضح بيانات عن الكميات المنتجة تامة الصنع ونصف المصنعة:(2)الجدول رقم 
الطن الواحد : وحدة القياس                                                                               

 2014 2013 2012 2011 السنوات
الكميات 

المنتجة النصف 
 مصنعة

60247 68127.68 71355 84321 

الكميات 
المنتجة تامة 

 الصنع

60847 69547 72368 85987 

 (.2015) لسنة مصلحة ادلستخدمني: ادلصدر
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 :نظام معلومات دلصلحة ادلستخدمني -3

         ىو نظام فرعي يقوم بتسجيل اقساط ومستحقات التامني ادلسجلة  يف الدفاتر سابق وأعباء ادلستخدمني

 : اليت تعمل على إرسال البيانات إذل مديرية ادلالية واحملاسبة من أمهها

 (.SAA )بيانات عن مستحقات التأمينات  -
. بيانات عن اعباء ادلستخدمني -

 . مختلف البيانات المقدمة من مصلحة المستخدمين:(3)الجدول رقم 

. دينار جزائري: وحدة القياس                                                                                      

 2015 2014 2013 2012 السنوات
مستحقات 

التأمين 
SAA 

5.458.661.21 5.697.147.77 6.759.847.13 7.269.797.56 

أعباء 
 المستخدمين

48.823.152.16 53,026,915,82 57.325.154.01 62.325.120.36 

 (.2015 ) لسنة من مصلحة ادلستخدمني: ادلصدر

 :نظام معلومات احملاسبية مصلحة التجارة - 4

بعد القيام جبميع عمليات التموين والتخزين واإلنتاج توجد مصلحة التجارة لتسويق ادلنتجات عرب الزبائن وتأكيد 
 الطلبيات بالوصول

 : توفر أىم البيانات التالية وادلرسلة إذل مديرية احملاسبة وادلاليةو 
 .بيانات عن رقم األعمال انطالقا من الطلبيات ادلقدمة -
 .بيانات عن حتصيالت العمال -

 .2015-2012و ميكن توضيح بيانات ادلقدمة عن رقم األعمال يف اجلدول التارل للفرتات 
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 .2015-2012 األعمال لمؤسسة البركة :(4)الجدول رقم                   
. دينار جزائري: وحدة القياس                                                                                   

 2015 2014 2013 2012 السنوات
رقم 

 االعمال
1,617 ,238,071,22 1,695,1 12,436,17 1.723.325.142.18 1.749.251.021.41 

تحصيالت 
 العمال

77,654,215.15 84.823.234.10 87.325.214.74 91.324.100.22 

 (.2015) لسنة  الطالب من خالل البيانات ادلقدم من مصلحة احملاسبةإعداد: ادلصدر

        وصلد أن ىناك عالقة بني ىذه النظم الفرعية بشكل تسلسلي أي ىناك عالقة تكملية ومدرجة للعملية اإلنتاجية 
 :تبدأ مبصلحة التموين لتصل ارل مصلحة التخزين االنتاج وتوجد بيانات مشرتكة مثل

 كميات ادلواد االولية- 

 كميات ادلنتجة - 

 .كميات ادلستعملة- 

 :وتكون سري عملية ادلدخالت كما يلي 

توفري مجيع احتياجات األداء رلاالت الشراء ادلواد االولية وسلتلف االحتياجات الثانوية ادلكملة للعملية : عملية الشراء* 
 .االنتاجية

 :عملية سري شراء مواد األولية * 

إن دل يتم توفري االحتياجات ادلختلفة من مواد اولية  وبذلك يتم حترير سند يتم طلب ىذه االحتياجات  سواء كانت - 
 .اساسية او ثانوية  ويوجو ىدا السند ارل ادلورد مباشرة

وىناك احتياجات تتواجد على ادلستوى احمللي واألخرى على ادلستوى اخلارجي أي يتم اسرتادىا من اخلارج من - 
 .مكمالت للعملية االنتاجية
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و بعد أن تتم شراء ادلواد االولية وبعد ذلك دخوذلا للمخازن يتم حترير سند الدخول من طرف امني ادلخزن  اي بعد - 
اجراءات رقابية  طبق ارل الكمية والنوع والسعر وبعد ذلك ترسل سند الدخول ارل مصلحة احملاسبة وادلالية ليتم تقيدىا يف 

 .دفاتر ادلؤسسة

 وعند خروج ادلواد االولية حترر ايضا سند اخلروج ادلواد األولية  وتوجو إذل الورشات الثالث - 

عملية اإلنتاج يتم طحن القمح الصلب والني عرب االالت وادلطاحن االورل والثانية وإضافة مواد بعد ذلك يتم فرز * 
الدقيق اجليد من الدقيق متوسط ليتم بعد دلك ب الفضالت الزائدة اليت تعترب غذاء األغنام ويوضع السميد يف أكياس 

 تكون قماشية أو مكونة من بالستيك وختاط باالت خياطة وختزن بعد ذلك

تكون عمليات البيع من خالل زبائن يتواجدون يف الوالية وضواحيها او يتواجدون يف الواليات اجملاورة : عملية البيع * 
 .اخل... مثل باتنة سطيف والوادي 

. معالجة البيانات الي نظام المعلومات المحاسبية داخل المؤسسة :المطلب الثاني

     تتم ادلعاجلة وفق نظام ادلعلومات احملاسبية يف مؤسسة الربكة على مستوى مصلحة ادلالية واحملاسبة حبيث يقوم عمليات 
 حيث من خالل الربنامج A200ادلعاجلة للبيانات من مشرتيات ودتوينات وختزن ىذه ادلعلومات وفق نظام ادلؤسسة 

يسهل عمليات اشراء والبيع وفق رلموعة من النظم ادلتكونة من جداول وكذلك يتم ادلعاجلة  للبيانات اخلاصة اليت تأيت 
 :من مصلحة التموين والتخزين واإلنتاج والبيع ودتر عملية ادلعاجلة بعدة مراحل

 :مرحلة تسجيل يف دفرت اليومية- 1

بعد ان يتم استالم ادللفات من مصلحة التموين واإلنتاج يتم تأكيد من صحتها وتأيت عملية التقيد يف اليومية حيث 
 : دفاتر مقسمة حسب دفاتر ختزين البيانات وتتمثل ىذه الدفاتر يف5حتتوي مصلحة احملاسبة وادلالية على 

 .ميومية ادلشرتيات        - 

 .يومية ادلخزونات        - 

 .ميومية ادلبيعات        - 

 .يومية الصندوق        - 
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 .يومية ادلختلفة        -  

 :مرحلة ترحيل إذل دفاتر األستاذ - 2

بعد العملية االوذل وىي عملية التقييد ارل دفاتر اليومية ترحل ارل دفرت األستاذ ويتم ترصيد مجيع احلسابات والتأكد من 
 .صحتها

 .        وبعد ذلك يتم الرتحيل ارل جهاز الكمبيوتر وفق نظام الفرعي بإدخال البيانات حسب اجلداول 

 ومن مث يقوم النظام والربنامج بنقل ىذه االرصدة ووضعها يف جداول ميزانية ادلراجعة وبعد ذلك تتم عملية ادلعاجلة- 

 .مخرجات نظام المعلومات المحاسبية داخل المؤسسة: المطلب الثالث

 باإلضافة  و نظام ادلعلومات احملاسبية داخل ادلؤسسة زلل الدراسة على إنتاج القوائم ادلالية اخلتامية ادلعتمدة قانونياان    
إذل ىذه القوائم يوفر نظام ادلعلومات احملاسبية داخل مؤسسة الربكة رلموعة من التقارير احملاسبية اليت حتظى بأمهية بالغة 

  .داخلها من خالل توفريىا دلعلومات مهمة مساعدة على أداء وظائفها

ومن أىم ىذه التقارير صلد تقارير التسيري فهي تقارير تعطي نظرة حول كل ما جرى يف كل سنة فهي تتناول         
 . التموينات- التكاليف- اإلنتاج– تطور رقم األعمال : العديد من اجلوانب مثل

:  وىناك تقارير تتمثل يف

 .ادلشرتيات من ادلواد األولية                    -
. االستهالكات من ادلواد األولية                    - 

. الكميات النصف ادلصنعة وتامة الصنع                   - 

 .مصاريف ادلستخدمني وادلصاريف ادلالية                   -  
 .وضعية اخلزينة ادلالية                   - 
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  :وىناك تقارير مالية ختامية

 .ادليزانية وجدول حسابات النتائج                   - 

 .مالحق وتقارير اإلدارة                   - 

 .جدول التدفقات اخلزينة والتغري يف قيمة االموال                   - 

 :تقارير تتواجد عرب السنة وتكون بالفرتات- 

 .رقم األعمال الصايف               - 

 .التكاليف واإلنتاج اخلاص               - 

 .التموينات األخرى              - 

 :تقارير أخرى - 

 .مشرتيات              - 

 .مستهلكات              - 

 .مصاريف              - 

 .الكميات              - 

 .الصندوق              - 

 : وىناك تقارير - 

 .شهرية مثل تقارير ادلشرتيات             - 

 . اشهر مثل تقارير الصيانة والضرائب3ثالثية كل              - 

 .سداسية مثل تقارير التأمينات             - 
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 .ببسكرة- مساهمة لتحسين األداء المالي لمؤسسة مطاحن البركة بزريبة الوادي  :المبحث الثالث

سنحاول من خالل ىذا ، ومن مث  األداء ادلارل دلؤسسة الربكةإذل دراسةر نظام ادلعلومات احملاسبية دوهتدف دراسة         
ول حسابات النتائج وبعض ادلؤشرات ا جدإذل باإلضافة األصول واخلصوم جداولادلبحث عرض ادليزانية احملاسبية أي 

 .األربع األخريةلسنوات لادلالية 

 (.2015-2012) عرض الميزانية المحاسبية  لمؤسسة للفترة من: المطلب األول

تتكون ادليزانيات كالعادة إذل جانب األصول واخلصوم واألصول اليت دتثل يف استخدامات ادلوارد ادلالية اليت حتصل         
عليها ادلؤسسة، وأما جانب اخلصوم أي ادلواد اليت حتت تصرف ادلؤسسة ولذا سنحاول عرض ادليزانيات بالقيمة الصافية 

 : كالتارل (SCf)لكي تكون الدراسة دقيقة حسب 

 ( :2015 - 2012)جانب األصول للفترة من - 1

 :جانب األصول - 1

 .يوضح جانب األصول بالقيمة المحاسبية الصافية: )5 ( الجدول رقم

 دينار جزائري:                                                                                 الوحدة القياس

 األصول بالقيمة الصافية المحاسبية األصول

2012 2013 2014 2015 

     األصول غير الجارية

     التثبٌتات المعنوٌة

 58.326.22 60.254.69 62,726.69 84.022.69 التثبٌتات العٌنٌة

 557.324.124.09 529.487.241.00 506.777.080.07 455.005.352.33 أراضً

 305.032.254.33 298.524.325.11 278.579.295.00 110.000.000.00 مبانً

     تثبٌتات ممنوحة االمتٌاز

     تثبٌتات عٌنٌة أخرى

 305.032.254.33 298.524.325.11 278.579.295.00 110.000.000.00 تثبٌتات ٌجري امتٌازها

     سندات موضوعة موضع معادلة
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 (.2015-2012)من إعداد الطالب اعتمادا على ادليزانيات :                        ادلصدر

 

 

 

 

 

 

     مساهمات أخرى وحسابات دائنة

     سندات أخرى مثبتة

 145.500.000.00 145.500.000.00 14.500.000.00 14.500.000.00 قروض وأصول مالٌة غٌر جارٌة

     ضرائب مؤجلة على األصل

 912.021.014.98 872.021.021.27 799.919.102.25 579.589.375.82 مجموع األصول غير الجارية

     أصول جارية

 3.548.658.89 4.325.2547.64 5.590.820.37 13.255.373.48 مخزونات ومنتجات قٌد التنفٌذ

     حسابات دائنة واستخدامات مماثلة

 91.324.100.22 87.325.214.74 84.823.234.10 77.654.215.15 الزبائن

 13.021.248.55 11.325.214.88 10.624.994.61 7.255.168.05 المدٌنون اآلخرون

 25.326.214.37 23.254.326.55 21.236.119.05 17.561.879.28 الضرائب وما شبهها

     حسابات دائنة أخرى 

     الموجودات وما شبهها

األموال المرفقة واألصول المالٌة   
 الجارٌة األخرى

    

 83.054.214.88 71.325.157.45 65.295.743.46 49.498.268.37  الخزٌنة

 161.326.214.04 169.321.325.34 171.773.435.91 181.022.390.33 مجموع األصول الجارية

 1.154.012.012.47 1.033.013.012.37 971.692.539.50 760.611.755.33 المجموع العام لألصول
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 : الخصوم جانب - 2

 . يوضح جانب الخصوم: )6 (الجدول رقم                               

 دينار جزائري:                                                                                    الوحدة القياس
 2015 2014 2013 2012 الخصوم

     رؤوس األموال الخاصة

 25.000.000.00 25.000.000.00 25.000,000,00 25.000.000.00 رأس مال تم إصداره

 2.500.000.00 2.500.000.00 2.500.000.00 2.500.000.00 راس مال غٌر مستعان به

     عالوات واحتٌاطات

     فارق إعادة التقدٌر

     فارق المعادلة

نتٌجة حصة - النتٌجة الصافٌة 

 المجمع

171.203.747.45 173.929.969.73 176.021.014.65 179.032.012.01 

     ترحٌل من جدٌد

     حصة الشركة المدمجة

     حصة ذوي األقلٌة

 207.325.325.24 204.178.210.10 201.429.969.21 198.703.747.15 المجموع األول

     الخصوم غٌر الجارٌة

     قروض ودٌون مالٌة

     ضرائب

     دٌون أخرى غٌر جارٌة

     مؤونات ومنتوجات ثابتة مسبقا

     مجموع الخصوم غٌر الجارٌة

     الخصوم الجارية

 330.012.054.09 301.021.254.54 297.688.016.18 233.835.045.66 مورد وحسابات  ملحقة

 30.021.325.11 31.021.254.33 34.814.333.65 40.541.742.61 ضرائب

 504.247.325.34 498.235.021.14 437.760.218.44 287.531.220.15 دٌون أخرى

     خزٌنة سلبٌة
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 801.320.014.40 798.021.265.41 770.262.569.29 561.908.008.55 مجموع الخصوم الجارية

 1.154.012.012.47 1.033.013.012.37 971.692.538.65 760.611.755.73 المجموع العام للخصوم

 (.2015-2012)من إعداد الطالب اعتمادا على ادليزانيات :                       ادلصدر

 (.2015 - 2012)عرض جدول حسابات النتائج للفترة: المطلب الثاني

من خالل جدول حسابات النتائج ميكن أن يتبني لنا سلتلف التكاليف اليت أنفقتها ادلؤسسة، وختتلف اإليرادات  
 وفق ما يلي  (SCF)ادلتحصل عليها من خالل كل دورة مالية وسنوضح يف ىذا اجلدول األربع سنوات األخرية وفق 

 .حسابات النتائج لسنوات التالية(: 7)رقم جدول ال                              

 دينار جزائري:                                                                                        وحدة القياس

 2012 2013 2014 2015 

 1.749.251.021.41 1.723.325.142.18 12.436.17 1.695.1 238.071.22. 1.617 رقم األعمال

تغٌٌر المخزونات والمنتجات 

المصنعة والمنتوجات قٌد 

 التصنٌع

1.053.427.88 899.160.89 874.125.36 841.124.00 

 10.325.021.07 11.325.014.14 13.130.295.85 31.513.163.11 اإلنتاج المثبت

     إعانات االستغالل

 1.719.021.321.74 1.714.012.012.98 707.343.571.16 .1 1.649.804.662.28 إنتاج السنة المالية

 1.379.125.245.10 1.369.325.125.75 1.353.234.287.70 1.313.018.297.87 المشترٌات المستهلكة

 االستهالكات  الخدمات الخارجٌة

 األخرى

18.525.601.60 21.268.006.61 24.254.012.36 27.325.012.07 

 1.394.351.147.11 1.384.325.107.32 1.374.502.294.37 1.331.543.899.51 استهالك السنة المالٌة

 354.325.248.45 342.235.125.11 332.841,276.78 318.260.762.79 القيمة المضافة االستغالل

 62.325.120.36 57.325.154.01 53.026.915.82 48.823.152.18 أعباء المستخدمٌن

 2.301.078.31 2.344.012.77 2.379,567.62 2.756.632.57 الضرائب والرسوم والمدفوعات

 297.024.210.08 285.253.14.7.10 277.434.793.71 266.680.978.07 الفائض االجمالً عن االستغالل

 298.021.17 321.012.77 411.834.14 85. 1.300.057 المنتوجات العملٌة األخرى

 601.022.89 501.345.01 419.626.51 379.172.79 األعباء العملٌة األخرى
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 (.2015-2012)من إعداد الطالب اعتمادا على ادليزانيات : ادلصدر

 89.241.320.96 84.251.357.79 79.910.849.99 73.580.594.70 مخصصات االهتالك والمؤونات

     خسائر القٌمة 

 204.325.268.41 201.352.015.21 197.516.151.53 194.021.268.44 النتيجة العمالتية

 72.014.35 69.325.12 66.749.04 63.250.00 المنتوجات المالٌة

 220.325.78 229.253.01 231.265.61 252.142.29 األعباء المالٌة

 -149.325.11 -159.325.14 164.516.57- 188.892.29- النتيجة المالية

 204.325.017.55 201.352.104.10 197.351.634.78 193.832.376.15  قبل الضرائبالعاديةالنتيجة

الضرائب الواجب دفعها عن 

 النتائج العادٌة

22.628.629.00 23.421.665.57 24.210.369.41 25.201.364.12 

الضرائب المؤجلة حول النتٌجة 

 العادٌة

    

 1.801.35.018.74 1.758.210.0125.32 1.707.822.154.34 167.970.13. 1.651 مجموع منتجات األنشطة العادٌة

 1.612.124.789.43 1.589.325.310.10 1.533.892.181.13 479.964,229.18 .1 مجموع  أعباء األنشطة العادٌة

 178.325.017.79 175.214.012.19 173.929.969.21 171.203.747.15 النتيجة الصافية لألنشطة العادية

العناصر غٌر العادٌة للمنتجات 

 ٌطلب بٌانها

    

العناصر غٌر العادٌة  األعباء 

 ٌطلب بٌانها

    

     النتٌجة غٌر العادٌة

 178.325.017.79 175.214.012.19 173.929.969.21 171.203.747.15 النتيجة الصافية للسنة المالية

حصة الشركات الموضوعة 

موضوع المعادلة فً النتٌجة 

 الصافٌة

    

النتٌجة الصافٌة  للمجموع 

 المدمج األول

    

     الحصة ذو األقلٌة األولى

     حصة الجمع
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 . دراسة بعض المؤشرات المالية:المطلب الثالث 

 :النسب المالية - أوال

 .يوضح النسب المالية: (8)جدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 القانون البيان

 0.20 0.21 0.22 0.32 اخلصوم / األصول ادلتداولة  نسبة التداول

 نسبة السيولة

 السريعة

 

/  ادلخزون –األصول ادلتداولة 
 اخلصوم ادلتداولة

 

0.29 

 

0.21 

 

0.20 

 

0.19 

 

 (.2015-2012 )من إعداد  الطالب اعتمادا ادليزانيات : ادلصدر

نالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة تداول األصول ادلتداولة تقابل االلتزامات ادلتداولة فقد اطلفضت شلا يدل         * 
 فقد عرفت اطلفاض 2013أما يف سنة  % 0,32 كانت نسبة التداول 2012على ضعف سيولة ادلؤسسة، يف سنة 

أما يف السنة  % 0,21 عرفت تذبذب خفيف 2014، ويف سنة %10 أي نسبة االطلفاض 0,22فكانت النسبة 
  %.0,20األخرية فكانت نسبة التداول 

، وعرفت اطلفاض خالل  %0,23 نسبة 2012أما نسبة السيولة السريعة من خالل اجلدول فكانت يف سنة        *  
 فكانت 2015، أما يف سنة 0,20 ىناك تذبذب خفيف بنسبة 2014ويف سنة  %. 0,21 ب 2013سنة 

0,19 .%  
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 :رأس مال العامل : ثانيا

 .ببسكرة- رأس مال العامل لمؤسسة البركة : (9)جدول رقم 

2012 2013 2014 2015 

380.885.618.02- 598.489.133.33- 628.699.940.11- 639.993.800.40- 

 (.2015-2012)من إعداد الطالب اعتماد على حتليل ادليزانيات : ادلصدر 

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن رأس مال العامل يبني عدم قدرة ادلؤسسة على تسديد التزاماهتا وأنو كان سالبا يف * 
، ويف (-598.489.133.33 )2013،ويف سنة (-380.885.618.02 )2012كل السنوات، فكان يف سنة 

شلا أدى  (-639.993.800.40) ارتفع العجز إذل 2015، ويف سنة (-628.699.940.11 )2014سنة 
 .بادلؤسسة إذل عدم إمكانية تسديد التزاماهتا قصرية األجل باالعتماد على األصول ادلتداولة
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 :خالصة الفصل الثالث 

      بعد دراسة الفصلني النظريني أتت دراسة الفصل التطبيقي و التعرف على مؤسسة مطاحن الربكة االنتاج السميد 
والفرينة بزربية الوادي ببسكرة والتطرق ارل طموحات ادلؤسسة ورلاالت نشاطها وىيكلها التنظيمي اليت تسري وفقو 

 .ادلؤسسة

     حيث تستخدم مؤسسة مطاحن الربكة نظام ادلعلومات احملاسبية من خالل مدخالت النظام من كل مصلحة يف 
 مصلحة احملاسبة وادلالية ىي ادلصلحة األساسية اليت من خالذلا يتم ادخال مجيع البيانات وادلعاجلة وفق دلؤسسة وأن

 بتقارير سلتلفة وأن ىذا النظام يزيد A200اليومية ودفرت األستاذ للخروج مبيزان ادلراجعة وبعد ىذه ادلراجعة يقوم برنامج 
من دقة األداء ادلارل يف ادلؤسسة وذلك بدراسة ميزانيات ادلؤسسة أي أن نظام ادلعلومات يعطي ادلالئمة ادلناسبة 

 .دلستخدمني وأن استخدام النسب ادلالية يزيد من التحكم يف االداء ادلارل للمؤسسة
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    من خالل دراستنا دلوضوع دور نظم ادلعلومات احملاسبية يف حتسني األداء ادلايل للمؤسسة االقتصادية وحولنا 
سقاط اجلانب إمن خالل فصولو االجابة عن اإلشكالية ادلطروحة ورلموعة التساؤالت الفرعية ادلرتبط هبا وحاولنا 

النظري على التطبيقي للتعرف على دور نظم ادلعلومات احملاسبية وكيفية حتسني األداء ادلايل من خالذلا للمؤسسة 
ومن خالل تطرقنا ايل ادلفاىيم والطرق التقييم وادلعايري والدراسات  بتعمق لقد توصلنا ايل رلموعة من النتائج 

 .النظرية والتطبيقية ورلموعة أيضا من التوصيات واالقرتاحات

 :يلإ لقد توصلنا من خالل الدراسة ايل عدة نتائج مت تقسيمها :نتائج الدراسة:أوال

 :واليت تتمثل يف:النتائج النظرية - أ

تقوم انظمة ادلعلومات احملاسبية مبهامها بوظائفها من خالل جتميع البيانات وتبويبها يف ادلؤسسة االقتصادية - 
 .وتتم معاجلة ىذه البيانات وفق طرق ومعايري تستخدم لتصل يف االخري ايل ادلستخدم النهائي

 .تتسم سلرجات النظام بالشفافية وادلوضوعية والدقة ادلالئمة وىذا بسبب النظم ادلعلومات احملاسبية احملكمة- 

تقوم النظم ادلعلومات احملاسبية بالتكامل بني وظائف ادلؤسسة شلا يساعد حسن سري ادلؤسسة لتحسني أدائها - 
 .ادلايل

ضروري يف كل مؤسسة فهي تعد من أىم العوامل ادلسامهة يف بقاء احملاسبية إن إتباع نظم ادلعلومات - 
 .جانبها ادلايل الذي يعترب أىم ركيزة للمؤسسة ستمراريتها ومبا خيصإو

 .نظم ادلعلومات احملاسبية تزيد من دقة عملية التقييد يف الدفاتر وادليزانية للخروج يف األخري بالتقارير ادلناسبة- 

 .جيب على ادلؤسسة مراعاة جتديد وتطوير نظم ادلعلومات احملاسبية- 

 .دخال البيانات احملاسبية ادلالية الصحيحةإن مدخالت الصحيحة للنظم معلومات يكون  من خالل إ- 
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 : تتمثل نتائج التطبيقية يف:نتائج التطبيقية- ب

 .ىناك نظام معلومات زلاسيب يدوي أيل يف نفس الوقت يبدأ بتسجيل يف الدفاتر يف احلاسوب- 

 A200)  .  (ادلؤسسة تطبق نظام معلومات زلاسيب وفق نظام الربرلة الوحيد- 

 .نظام معلومات احملاسبية يساعد على حتسني االداء ادلايل- 

 مصادر ادلعلومات احملاسبية والتغريات اخلارجية اليت تلجأ إليها ادلؤسسة ىي شبكة االنرتنيت يف حني توجد -
 .مصادر اخرى 

 .ان سلرجات النظم ادلعلومات احملاسبية تتكون يف تقارير مالية مالئمة للعملية االنتاجية يف ادلؤسسة- 

 .على ادلؤسسة تطوير برنارلها لتتمكن من متاشي حسب متطلباهتا - 

 .نظم ادلعلومات احملاسبية ذلا أمهية كبري يف حتسني األداء ادلايل يف ادلؤسسة من خالل التحكم يف ادلعلومات- 

 :يل االقرتاحات والتوصيات التاليةإ من خالل النتائج السابقة توصلنا :توصيات واالقتراحات: ثانيا

توفري معلومات زلاسبية تعتمد على ادلعايري احملاسبية اجلزائرية واالىتمام بنظام ادلعلومات ادلايل لتكون ادلخرجات - 
 .أكثر دقة 

 .اكتشاف االخطاء وتصحيحها وفق معايري ادق لنظم ادلعلومات احملاسبية و اجياد حلول اخرى- 

 .يها إلجيب على ادلعلومات ان تفي بالغرض الذي خصصت - 

 .ستخدام ىذه النظمإوضع برنامج زلكم لتفعيل جوانب عدة لتكون العملية أدق وتوسيع رلاالت - 

 .توفري ادلعلومات األساسية للمؤسسة  وضع أنظمة زلاسبية تتماشى مع التقدم التكنولوجي- 

 .العمل على حتسني برنامج االيل من أجل كشف االخطاء قبل وقوعها ومواجهتها يف وقتها- 
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 : من خالل الدراسة توصلنا ايل مواضيع اليت نرى بأهنا حباجة للدراسة:أفاق البحث : ثالثا

 .دور نظم ادلعلومات احملاسبية يف حوكمة الشركات - 

 .امهية النظم ادلعلومات احملاسبية لتحسني ادارة اجلودة الشاملة- 

 .اثر النظم ادلعلومات احملاسبية على الرقابة ادلالية للمؤسسة االقتصادية- 
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 :ملخص

على إعتبار أن نظم " دور نظم املعلومات احملاسبية يف حتسني األداء املايل  " ذه الدراسة لتحديد    هدفت ه   

املعلومات هي أداة فعالة يف حتسني األداء املايل للمؤسسات االقتصادية وذات فاعلية هامة وقد تكون جراء القيام 

بدراسة ميدانية يف مؤسسة الربكة بزريبة الوادي ببسكرة من أجل إسقاط اجلانب النظري يف الواقع العملي ومن بني 

 :النتائج اليت مت التوصل إليها

هتدف نظم املعلومات احملاسبية لتحسني األداء املايل وهلا أمهية كبري من حيث خمرجات املعلومات الصحيحة - 
 .لبقاء استمرارية املؤسسات 

 .دور نظم املعلومات احملاسبية يهدف إىل توفري املعلومات االزمة لإلختاذ القرارات املناسبة- 

 .يوجد دور فعال لنظم املعلومات احملاسبية يف حتسني األداء املايل ملؤسسة- 

 .األداء املايل- األداء- املعلومات- البيانات- نظام املعلومات احملاسبية: الكلمات املفتاحية

 

Résumé: 

     Cette étude visait à déterminer la" Le rôle des systèmes d'information comptable 

pour améliorer la performance financière" Sur le terrain que les systèmes d'information 

sont un outil efficace pour améliorer la performance financière des institutions économiques 

et avec une efficacité significative peut être due à réaliser une étude sur le terrain dans une 

institution baraka ziribat el wadi- biskra .Afin de mettre sur le côté théorique dans la pratique 

Parmi les résultats qui ont été atteints: 

 

- L'information comptable a une grande importance en termes de la sortie de la bonne 

information à la survie de la continuité des systèmes d'entreprise 

 

- Le rôle de la comptabilité des systèmes d'information destinés à fournir des informations 

appropriées recombinaisons décisions . 

 

 

- Il y a un rôle actif pour la comptabilité des systèmes d'information pour améliorer la 

performance financière de l'institution . 

 

 

Les mots clés: Systèmes d'information comptable – données - d'information performance -

Performance financière. 
 



 

 

 

 

 

 
  

 


