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 أ 
 

من وقته لمعالجة وتبادل المعلومات، كما أن  %80ي الدول الصناعیة فحالیا إطار إداري یخصص 

إن ف لذلك أكثر من نصف الفئة العاملة یتم توظیفها في مناصب تعتمد في األساس على معالجة المعلومة،

  .العالم المحیط بناصدارها وسرعة تداولها یعطیان األهمیة التي تختص بها في إحجم المعلومات التي یتم 

بقي إنتاج المعلومات المكتوبة، تخزینها ونشرها محدودا إلى غایة اكتشاف الطابعة المتحركة من لقد 

اللندنیة التي  The Times من طرف 1814تستعمل إلى غایة  التي لمو  1450سنة  اليو ح Gutenbergطرف 

  .ظروف إنتاج وتخزین المعلومةفیما بعد الرقمیة ، لتقلب قامت بطباعة عدد كبیر من النسخ

مكتب ل، فحسب دراسة منذ عقودوقد تجسد ذلك في النمو السریع لكمیات المعلومة التي تم إطالقها   

 2011االستشارة في تكنولوجیات المعلومة فإن كمیة المعلومات الرقمیة التي تم خلقها ونقلها في ظرف سنة 

في  zettaoctets 3,52قد ترتفع إلى التي و ، )Gigaoctetsملیار zettaoctets )1800 1,8 قد بلغتفي العالم 

فقد ماثلت سرعة اإلنسان إلى غایة منتصف أما سرعة المعلومات  مرة أكثر، 20أي بحوالي  2020آفاق 

 المسافات مما ساهم في تسریع حركة األفراد والبضائع، تقلصتاختراعه لوسائل النقل وب، التاسع عشرالقرن 

، هذا التطور الذي سیتعاظم بمجيء ة المعلومةإلغاء الطابع المادي لحركتم التلغراف والرادیو  وبظهور

  .اإلعالم اآللي الذي یسمح بتداول المعلومة على شكل رقمي بطریقة شبه فوریة

عناه الحدیث هو من كلمتي المعلومة واآللیة، وفي م المكونة 1962ظهرت كلمة اإلعالم اآللي سنة 

الذي یتكلف بالجانب التقني للمعالجة العقالنیة للمعلومة، انتقل اإلعالم اآللي خالل عشریتین من الزمن العلم 

ونقل كمیة ، (serveurs)السرفر من المعالجة البسیطة باعتماده على مختلف الحواسیب إلى التخزین على

كلة والمرتبطة، لننتقل بذلك إلى هائلة من المعلومات إلى الشبكات بفضل مجموعة واسعة من التجهیزات المهی

  .نظم اإلعالم اآللي

اإلعالم اآللي داخل المنظمة، لتظهر عبارة نظم واندماج تعاظم تكامل  الحالي مع مطلع القرن

المعلومات التي تترجم النظرة الحالیة لمعالجة المعلومة والتي تدمج األجزاء غیر التكنولوجیة لهذا النظام 

لمفیدة للمؤسسة، المعدات والتقنیات الملحقة التي تجمع، تخزن، تعالج وتحول المعلومات ا المكون من

، األشخاص الذین یتحكمون في هذه التكنولوجیات من خالل تصمیم وتقدیم )الجانب اآللي البحت(المعلومات

إثراء ونقل والمستعملون الذین یقومون بموجب نشاطهم المهني بخلق، هیكلة،  ،)مهندسو اإلعالم اآللي(النظم

  .معلومات المؤسسة

تنتج معلومات المؤسسة من نظامها المحاسبي الذي یتفاوت في التعقید والتطور حسب نوع وحجم 

في العدید من األوقات كنماذج مصغرة  ذات الحجم الصغیر والمتوسطقد تم اعتبار الـمؤسسات فالمؤسسة، 



ةـــــــــــــــدمــــــــــــــــــــقــــــــــم  

 

 ب 
 

غالبا ما ال تجتذب اهتمام  الصغیرة، فالمؤسسات )GREPME,1994(عن المنظمات ذات الحجم الكبیر

الباحثین في میدان المحاسبة، وهذا راجع أساسا إلى أحكامهم المسبقة التي تعتبر أن هذه المؤسسات تنتج 

بیانات محاسبیة بدائیة، ففي محیط ال یشجع تطور القطاع الخاص أو یحفز إلقامة شركات كبرى، تم اعتبار 

وقد خلصت الدراسات التي . )Salman,1998(ة لتسجیل تعامالت المؤسسة مع محیطهاالمحاسبة كتقنیة بسیط

أجریت بهذا الخصوص إلى نتائج متباینة، غیر متجانسة ومتناقضة أحیانا، حیث تشیر بعضها إلى أن 

مسیري المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال یمتلكون إال نظام معلومات محاسبي بدائي موجه أساسا إلنتاج 

انات المحاسبیة اإلجباریة، في آجال طویلة والموجهة أساسا لتلبیة المتطلبات المفروضة من اإلدارة البی

  .الجبائیة

أن النظرة السابقة ال تتطابق مع واقع الممارسات في هذا النوع من المؤسسات آخرون  في حین یرى  

هذه الدراسات  ،هامة من المسیرین مؤكدین أن النظام المحاسبي یمثل جزء هاما من نظام المعلومات لشریحة

مصدر نشأة وابتكار الممارسات المحاسبیة ) أوروبا، أسترالیا، أمریكا الشمالیة( أجریت في الدول المتطورة التي

وبتعرض هذه الممارسات إلى تحوالت عمیقة التي تخص في غالب األحیان المؤسسات الكبرى ، والتسییریة

، تكنولوجیا المعلومات واالتصال، وتبني )االستراتیجي والتركیز على القیمةالبعد (إدخال أدوات وطرق جدیدةك

 المحددة الظروفعمل األساسیة، من المهم أیضا التساؤل عن الفلسفات ونظم عملت على تغییر مناهج 

وذلك نظرا  ،)PME( في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةدرجة تعقید النظم المحاسبیة  للممارسات المؤثرة على

  .لمساهمة الحاسمة لهذه الفئة من المؤسسات في التطور االقتصادي لبلد معینل

 

  اإلشكالیة

تدریجي من اقتصاد مراقب من طرف الدولة إلى اقتصاد االنتقال الالجزائر  تشهدمنذ عدة سنوات   

تحكمه قواعد السوق الحر، حیث تم اعتماد عدة إصالحات تهدف إلى عصرنة االقتصاد من أجل تسهیل 

االستثمارات المحلیة واألجنبیة، كما فرض التحریر التدریجي للتجارة الخارجیة على الصناعة الجزائریة 

تصبح أكثر عصریة وتغیر طرق تشغیلها، ومن أجل مجابهة هذا المحیط  المعتادة على دعم الدولة أن

سنحاول من  ،تغیرتالتنافسي الجدید المعقد وغیر األكید فإن نظرة المسیرین تجاه دور المحاسبة یمكن أن 

ي تالالممارسات المحاسبیة لمسیري عینة من مؤسسات والیة سطیف واقع خالل هذا البحث أن نصف ونحلل 

ومن أجل تقییم هذا النظام سنعتمد على  ونبین أثرها على نظامها المحاسبي،عدة عوامل ومحددات  اتحكمه
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حیث سیتم استعمال درجة تعقید النظام كمعیار إجمالي لتقییمه، فحسب نظریة الظروف  ،مفهوم التعقید

  .المحیطة للمنظمات فإن حالة تعقید النظام هي كاشفة عن مرحلة أو درجة تطوره

ال یكمن في محاولة إسقاط الممارسات المرتبطة بالمؤسسات الرائدة في الدول من البحث فالهدف  

بقدر ما هو محاولة تحدید عوامل الظروف  ،الغربیة التي تختلف ظروفها عن ظروف المؤسسات الجزائریة

  .لهاالمحیطة انطالقا من واقع المؤسسة الجزائریة من خالل استخالص محددات النظام المكیف 

، وبالرجوع إلى نظام المحاسبيالـ درجة تعقیدمن یمكن أن تغیر التي ظروف ال من أجل تحدید  

الدراسات السابقة یتبین لنا أن الباحثین قد اعتمدوا على نظریة الظروف المحیطة لإلجابة على هذا النوع من 

 وقد، )السلوكیة(والنظریة الشخصیة) الهیكلیة(، النظریة الموضوعیةمنظورین متمایزینخالل  من التساؤل

أظهرت نتائج الدراسات تباین نظام المعلومات المحاسبي بتعیین بعض عوامل الظروف المحیطة التي تؤثر 

  :، ومن هذا المنطلق یمكن أن نطرح اإلشكالیة األساسیة للبحث على النحو التاليعلى الخیارات المحاسبیة

أي مدى تفسر عوامل الظروف المحیطة التغیر في درجة تعقید نظام المعلومات المحاسبي  إلى    

  المكیف للمؤسسة الجزائریة؟

  :من أجل اإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة سنحاول في البدایة اإلجابة على األسئلة الفرعیة التالیةو 

  المحاسبي؟نظام المعلومات ) تعقید(ما هي العوامل المحددة لدرجة تطور  .1

  ما هي محددات الممارسات المحاسبیة لمسیري المؤسسات الجزائریة؟ .2

  ما هي محددات اعتماد نظم محاسبیة متكاملة في مؤسسات عینة الدراسة؟ .3

  

 الفرضیات

یسمح إطار التحلیل والفرضیات بقیاس تأثیر ظروف العوامل المحیطة الهیكلیة والسلوكیة على النظام   

  .والممارسات المحاسبیة

الحجم (النظام المحاسبي وعوامل الظروف المحیطة الهیكلیة) تعقید(هناك عالقة بین خصائص .1

  ..).، قطاع النشاطاإلستراتیجیةالمحیط، 

وخصائص ..) محاسبة عامة، تحلیلیة(بین ممارسات استعمال النظم المحاسبیة هناك عالقة .2

  ..).مهمة المحاسب في المؤسسةالتكوین، الخبرة، (المستعمل
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الحجم ( هناك عالقة بین ممارسات تكامل النظم المحاسبیة وعوامل الظروف المحیطة الهیكلیة .3

  ).، قطاع النشاطاإلستراتیجیةالمحیط، 

حسب الفرضیة األولى نعتبر النظام المحاسبي كمجموعة من البیانات الخام المتوفرة بموضوعیة 

تتم داخل المنظمات أو في محیطها المادي، والختبار حداث التي لأل الممثلةهذه البیانات  ،إلنتاج المعلومة

عتبر المؤسسة كنظام منفتح على تي تهذه الفرضیة سنعتمد على نظریة الظروف المحیطة الهیكلیة ال

المحاسبیة وعوامل الظروف المحیطة  المعلوماتلذا ینصب االهتمام على العالقة بین تعقید نظام  ها،محیط

  .نشرهاو سنعتمد على مؤشرات مرتبطة بإنتاج البیانات  النظامرجة تعقید الموضوعیة، ومن أجل قیاس د

تتجسد الممارسات المحاسبیة بإنتاج البیانات المحاسبیة واستعمال المعلومات، البیانات المحاسبیة هي 

بیانات تسییر داخلیة متوفرة داخل المؤسسة، والمعلومات المحاسبیة هي بیانات محاسبیة تساهم في أخذ 

 .)Dupuy;1994(.رارالق

إن مفهوم المعلومة هو نسبي بالنسبة للمستعمل، فقد تكون مفیدة لطرف معین وال تمثل إال بیانات   

خام وغیر قابلة لالستعمال بالنسبة لطرف آخر، فحسب الفرضیة الثانیة نعتبر النظام المحاسبي كمجموعة 

نافعة لمختلف العملیات القراریة، الفردیة أو الجماعیة من البیانات المالئمة التي یتم إسنادها فعلیا وبطریقة 

  .التي تتم داخل المنظمات

وتهدف إلى محاولة ) تكامل التطبیقات المحاسبیة( تمثل الفرضیة الثالثة البعد التقني للنظام المحاسبي

  .وعوامل الظروف المحیطة الهیكلیة )ERP( بواسطة حزم برامج إیجاد عالقة بین تكامل النظم المحاسبیة

  

  أهمیة الدراسة

 .اء على المستوى النظري أو التطبیقيو موضوع الرسالة أهمیة س يكتسی    

لوصف  خصص الجزء األول من الدراسة إلى عرض اإلطار النظري الذي سنعتمد علیهحیث   

الذي یمیز استعمال بیاناته موقعه ضمن نظم معلومات المؤسسة األخرى، ما و  خصائص النظام المحاسبي

ذات االستعمال المتعدد لمختلف المتعاملین  إلنتاج الوثائق المالیة المنمطة من أجل نشر المعلومة المالیة

الداخلیین والخارجیین، وكذا التطورات الحدیثة التي ألزمت المؤسسات اعتماد نظم محاسبیة متكاملة بفضل 

  .حزم برامج التسییر المتطورة
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تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاش المتعلق بالممارسات فى المستوى التطبیقي عل أما 

من خالل وصف وتحلیل الممارسات المحاسبیة لمسیري عینة من ف ،ات الجزائریةالمحاسبیة لمسیري المؤسس

المسیرین من بهدف توجیه وتحسین أفعال  فهم محددات هذه الممارسات سنحاول ،المؤسسات لوالیة سطیف

   .لمؤسسات العینة ومن جهة أخرى تقدیم مساهمة في إنشاء نظریة ظرفیة تطبق على النظم المحاسبیة ،جهة

  

  أهداف البحث

معرفة مدى تطور النظم المحاسبیة في مؤسسات العینة، هل هي نظم بدائیة أم متطورة إلى حد  -

  معین

وتعقید نظام المعلومات المحاسبي وربطه  قیاس تأثیر عوامل الظروف المحیطة الهیكلیة على بنیة -

باستعمال مخرجات النظام، فاالستعمال المنتظم للبیانات المحاسبیة في اتخاذ قرارات التسییر دلیل 

  .على تطور النظام

 ممارسات المحاسبة العامة(تحلیل الممارسات المحاسبیة لمسیري عینة من مؤسسات والیة سطیف - 

وتحدید عوامل الظروف المحیطة السلوكیة القادرة على تفسیر ..) ماليمحاسبة التكالیف، التحلیل ال

  .هذه الممارسات

  .تحدید أهم العوامل المحددة العتماد المؤسسات أنظمة معلومات محاسبیة متكاملة - 

  

  الدراسات السابقة

والتي  تكتسي دراسة النظم المحاسبیة أهمیة بالغة سواء من المنظور التنظیمي أو الجانب المعلوماتي،

، تقارب المخطط IFRS(تعاظمت نتیجة لواقع یشهد في اآلونة األخیرة تغیرات هامة في التنظیمات المحاسبیة

تكنولوجیات ، وتطورات تكنولوجیة وتنظیمیة جاءت بفضل ..)المحاسبي نحو المعاییر المحاسبیة الدولیة

  ..).EAI، مستودعات البیانات، ERPنظم (اإلعالم واالتصال

حول دراسة نظم المعلومات المحاسبیة في  2000- 1980األبحاث المنجزة خالل السنوات من بین  

  : )E. Tort, El Orf ,2006(فرنسا نجد نوعین أساسیین من األعمال

بـالمؤسسات الصغیرة الخاصة ) SDC( بنظم البیانات المحاسبیة ااألبحاث المهتمة أساس  

Montpellierلـمدرسة الظروف المحیطة «المنجزة من طرف و  )PME(المتوسطةو 
 Y. Dupuyتحت إشراف  »
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المتعلقة بدراساتهم حول المداخل  )Montgolfier)1995 و Chapellierكما تجدر اإلشارة إلى مساهمة   

 .المنهجیة في میدان البحث حول نظم المعلومات المحاسبیة

ة ومتعددة األبعاد ثیالمداخل الحدوتلك األبحاث التي تناولت النمذجة المحاسبیة انطالقا من   

المدرسة الفرنسیة «في التحدث عن  )Meylon)1988-1990 والمتكاملة للمحاسبة، في هذا االتجاه ال یتردد 

ة والتي ظهرت نتیجة ثیإلى تطور النظریة الحد )Leclère)1999 وDegos كما یشیر »ةثیللنظریة الحد

 .للنموذج المحاسبي المبني على أساس القید المزدوج ألسس النظریةلاالنتقادات التي تم توجیهها 

تقییم عناصر متنوعة كمستوى تعقید  األعمال المرتكزة عادة على مدخل الظروف المحیطةتحاول 

، أثر تطور نظم اإلنتاج على نظام )Chapellier,93-94(مؤسسات الصغیرة والمتوسطةالـالنظم المحاسبیة في 

، درجة استعمال المعلومة المحاسبیة من طرف المسیرین في إطار نظام )Abdou,1991(البیانات المحاسبیة

ومستوى إدماج معاییر جدیدة  ،)Lacombe –Saboly,1994-1995(مؤسسات الصغیرة والمتوسطةال القرار في

  .)Bac-Charry,1994(مؤسسات الصغیرة والمتوسطةفي الممارسات المحاسبیة لل

، أما في )Boussard )1997 المحاسبیة ال یمكن إغفال األعمال التي قام بهافیما یتعلق بالنمذجة 

، التطبیقات في القطاعات )ERP(فقد تركزت األعمال حول إشكالیات التكامل المحاسبي 2000بدایات سنة 

  :تجدر اإلشارة إلى أن األعمال التي سنذكرها فیما یلي، و المختلفة وحالة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

,1979,Peaucelle,1999,Moigne,19841991Reix,2002,Mélèse  تعود مرجعیتها ضمنیا أو ظاهریا للمداخل

 )Stepniewski)1987 أعمال : األعمال األساسیة التي تناولت النمذجة المحاسبیة نذكربین من ف. النظمیة

ة حقیقیة تمكن ثیمحاسبة حدة، وقد هدفت هذه الدراسة إلى وضع ثیالحوسبة ومبادئ المحاسبة الحد حول

ل إلى معلومة ممیزة انطالقا من قاعدة بیانات متشاركة، تجد داخلها كل معاملة كتابات و المستعمل من الوص

  .محاسبیة متعددة من خالل حسابات أصدرتها األحداث

 الذي، )Gensse )1983 من بینهم الخصائصقد فضلوا المدخل متعدد األبعاد و نجد أیضا باحثین   

 باالعتماد ،على أساس خصائص متنوعةو قدرة النظام المحاسبي على معالجة المعلومة بصورة متعددة معني ی

على تصنیف متعدد الخصائص واألبعاد للتدفقات االقتصادیة مع إدخال أبعاد كالزمن أو الخزینة وٕادماج 

  .متعدد للبیانات األساسیة

 Maloوالتي أعادها )Ijiri )1986 لـكما نشیر لالقتراحات التصوریة للمحاسبة ذات القید الثالثي  

میدان المحاسبات الموازیة ، الهادفة إلى تكملة النموذج المحاسبي الكالسیكي للقید المزدوج ببعد ثالث )1987(

، أو ..)مادیة، النسب(توسیع مجال النظام المحاسبي بإدماج بیانات جدیدة، )Colasse )1995  والمصفوفیة
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المیزانیة ( ، أو بطریقة ال تعتمد على المحاسبة بتوسیع المحاسبة النظامیة)بیئیة( محاسبة موازیة

  ..).االجتماعیة

 )Ferdinand et Lagrange )1987-1989 فیما یخص األعمال حول التكامل المحاسبي اقترح

النظام المتقاطع، الذي یهدف إلى التوفیق بین المداخل التحلیلیة والمالیة في نظام  )Cohen- Scali )1993و

) حسابات الربط( محاسبي موحد، ذو طابع داخلي وخارجي بتنظیم التصنیفات حسب الطبیعة والوظیفة

  .وباحترام مبدأ القید المزدوج

إلى أن ممارسات تكامل نظم  )Tort  )2000( ،Samara )2004(، El Orf )2005كما خلصت أعمال

 ،اإلستراتیجیةالحجم،  :المعلومات المحاسبیة واستعمال البیانات تتوقف على عوامل الظروف المحیطة

أما حدیثا فقد بدأت تنتشر مساهمات علمیة إیجابیة حول موضوع أو إشكالیة  .المحیط وتكوین المسیرین

) Sorter( ةثی، ففي إطار البحث النظري المستمد من النظریة الحدالمحاسبیةتكامل نظم المعلومات و  تمییز

على أساس  )2004( .Samara، یبین)Mintzberg( ونظریة الظروف المحیطة) Johnson( متعددة األبعاد

  : دراسات كمیة ونوعیة حالتین في نفس الوقت

أفضل تكیفا الحتیاجات المستعملین من  مالئمة النظم المتكاملة ومتعددة األبعاد في القطاع البنكي هي - 

 .النظم المتجاورة المعقدة جدا

 .تطبیق جزئي وظرفي للمدخل متعدد األبعاد - 

 

 خطة البحث

أساسیین، یخصص الجزء األول لتقدیم اإلطار النظري لموضوع البحث والذي یتضمن البحث جزئین     

ویتكون من ستة مباحث  في المؤسسةیشتمل على ثالثة فصول، یلخص الفصل األول نظام المعلومات 

یتناول المبحث األول مفاهیم عامة حول النظام، البیانات والمعلومات، یشتمل المبحث الثاني على ، رئیسیة

نظام المعلومات من خالل التطرق إلى مفهومه، أهدافه، مراحل نشأته، وظائفه في المؤسسة، الموارد التي 

ومستویاتها المؤسسة المبحث الثالث یتضمن أنواع النظم حسب وظائف  .یعتمد علیها واألبعاد المكونة له

المبحث  وٕاجراءات حمایتها من التهدیدات الداخلیة والخارجیة، یعرف هذه النظم التنظیمیة، مراحل تطویر

أن المبحث الخامس یعرف المكونات األساسیة لنظم الرابع قواعد البیانات واألعمال اإللكترونیة، في حین 

لنختم الفصل األول بالمبحث السادس الذي نخصصه لعالقة نظم . لومات المتأثرة بالتكنولوجیات الحدیثةالمع

  .ومراقبة التسییر باإلستراتیجیةالمعلومات 
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یعالج الفصل الثاني نظام المعلومات المحاسبي ویتكون من خمسة مباحث، یحاول هذا الفصل     

سیم المحاسبة إلى فئتین حسب المستعملین المختلفین لنتائجها إظهار االزدواجیة في مهام هذا النظام وتق

یتضمن المبحث األول والثاني نظام المحاسبة المالیة الموجه للمستعملین الخارجیین وتنظیمها الذي یتبع 

من خالل مجموعة من الوثائق وتبعا للمبادئ المحاسبیة المتعارف  ،إجراءات تقوم بإنتاج المعلومة المحاسبیة

نظام محاسبة التسییر المهتم بإنجاز تحلیل مفصل لطریقة اقتناء، تسییر  لثیتضمن المبحث الثا، علیها

یتعرض المبحث الرابع إلى توثیق النظم المحاسبیة و واستعمال الموارد في عملیات المؤسسة المختلفة، 

 .فیعرضها المبحث الخامس) الدورات المحاسبیة(، أما مكونات النظام المحاسبيمستعملة لذلكواألدوات ال

المبحث األول الذي یتناول حدود ونقائص : الفصل الثالث على أربعة مباحث تتمثل فيیشتمل     

هذا النظام النظام المحاسبي الحالي في محوریه األساسیین المالي والتسییري، ویشیر إلى التوجهات الحدیثة ل

  .في إطار النمذجة النظمیة والتوجه نحو تسییر األداء

یهتم المبحث الثاني بعالقة نظام المعلومات المحاسبي بالتكنولوجیا من حیث األدوات والتقنیات،   

، أما المبحث الرابع فیتضمن التعریف بالنظام ERPالتطور في إعداد التقاریر وحزم برامج التسییر المتكاملة 

التعریف بالممارسات المحاسبیة یمكن اعتباره كتمهید للجزء التطبیقي ألنه یتناول الذي المحاسبي المتكامل و 

التكامل ویتعرض لعوامل و  في المؤسسة وعوامل تحولها، االتجاه الحدیث للنظام المحاسبي في إطار التمییز

  .الظروف المحیطة المحددة للممارسات وخصائص النظام المحاسبي

  :في الجانب التطبیقي والذي نقسمه كما یليالجزء الثاني من األطروحة تمثل ی    

  یتطرق المبحث األول إلى الجانب المنهجي للدراسة الذي یصف عینة الدراسة، طریقة جمع البیانات

  .المحاور التي تضمنها االستبیان الموزع، المنهج المتبع واألدوات اإلحصائیة المعتمدة الختبار الفرضیات

لیخصص المبحث یوصف المبحث الثاني عینة الدراسة من خالل تحلیل أسئلة المحاور األساسیة،   

من أجل الوصول إلى استخالص  ،الثالث لدراسة أثر المتغیرات الظرفیة على خصائص النظام المحاسبي

نموذج یحدد العوامل الظرفیة المكیفة حسب خصوصیات مؤسسات العینة والمؤثرة على درجة تعقید نظامها 

  .تضمنه المبحث األخیر من الفصل التطبیقيیوهذا ما  المحاسبي
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  تمهید

تعبر المعلومات عن الحقائق واألفكار المتبادلة في الحیاة العامة لألفراد عبر وسائل االتصال 

المختلفة، والفرد الذي یحتاج ویستخدم المعلومات هو نفسه منتج لمعلومات أخرى وناقل لها عبر الوسائل 

 .المتاحة له

إن حجم التطورات التكنولوجیة والمعلوماتیة في المجال اإلداري یجبر المؤسسات على اختیارات 

عدیدة فیما یتعلق بنظمها اإلعالمیة، هذه الخیارات التي سرعان ما تتم مراجعتها بسبب سرعة التطورات 

ة التي تطرأ على المؤسسة والتشغیلی اإلستراتیجیةوكذا التغیرات ) المحیط، التشریعات، االبتكارات(الخارجیة

والتي تؤدي إلى خلق حاجات متنامیة لمعلومات یتم تداولها بین مختلف أقسام المؤسسة ووظائفها 

  ..).إنتاج تسویق، مالیة،(الداخلیة

ویقوم بإعداد المعالجات  یعرض نظام المعلومات معلومات المنظمة الضروریة لتنفیذ عملیة الرقابة  

  .المطلوبة وبالتصنیفات والعالقات التي تنشأ بین مختلف أنواع المعلومات یتم هیكلة المنظمات

األول إلى نظام معلومات المؤسسة، حیث سنعرض في ثالثة مباحث سنتطرق من خالل الفصل   

، مفهوم نظام المعلومات وأهدافه )البیانات والمعلومات( مفاهیم عامة حول النظام ومكوناته: على التوالي

سنخصص المبحث  .نشأته، وظائفه، موارده، أبعاده، أنواعه، مراحل تطویره وٕاجراءات حمایة وأمن هذا النظام

الرابع إلى التعریف بقواعد البیانات واألعمال اإللكترونیة، في حین سیتناول المبحث الخامس المكونات 

   .لمبحث األخیر إلى عالقة نظم المعلومات باإلستراتیجیة ومراقبة التسییراألساسیة لنظم المعلومات، لیتطرق ا
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  البیانات والمعلومات مفاهیم عامة حول النظام، :المبحث األول

 

  مفهوم مدخل النظم والنظام :المطلب األول

  

  مفهوم مدخل النظم -1

لهذا المدخل هو أي مدخل النظم هو األسلوب المستخدم لدراسة وحل مشاكل النظم، والنظام طبقا 

 .شيء یتكون من مجموعة من األجزاء المترابطة والمتشابكة، التي تسعى إلى تحقیق هدف أو أهداف معینة

  .)بتصرف.3.ص،1998الدهراوي،(

ویختلف مدخل النظم في أسلوب دراسة وحل مشاكل النظم عن المدخل التحلیلي، الذي ینظر إلى 

یتم دراسة النظام طبقا للمدخل التحلیلي ، حیث عن بعضها البعضالنظام كمجموعة من األجزاء المستقلة 

بتجزئته إلى أجزاء منفصلة ودراسة هذه األجزاء كل على حدة بافتراض أن النظام كل یعادل مجموع أجزائه 

ولهذا یتجنب ، إال أنه ال یمكن دراسة أجزاء النظام وهي مستقلة ومنفصلة عن بعضها نظرا لتأثرها فیما بینها

مدخل النظم القصور الذي یعاني منه المدخل التحلیلي بالنظر إلى النظام كوحدة واحدة، وبالتالي أخذ 

  .العالقات المتشابكة بین أجزائه في االعتبار عند دراسة وتقییم النظم

  

 مفهوم النظام -2

هو مجموعة من العناصر المترابطة، والتي تتفاعل مع بعضها من أجل تحقیق هدف 

تؤدي كل منها وظیفة مة من أنظمة فرعیة أصغر تدعمها و تتألف األنظ، و )24.ص،1ج،2009ارت،ستینب.(معین

  .نظم المعلومات التشغیلیة تتألف من النظام المحاسبي كنظام فرعي: محددة مثال

مجموعة من األجزاء التي ترتبط ببعضها ومع البیئة :"یعرف النظام طبقا لمدخل النظم بأنهو 

  .)4.ص،1998الدهراوي،(األجزاء تعمل كمجموعة واحدة من أجل تحقیق أهداف النظامالمحیطة، وهذه 

  .هذا التعریف بیانیا، والذي سنبین من خالله أجزاء النظام )1-1(یعكس الشكل رقمو 
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  :تتمثل مكونات النظام األساسیة في

  .بیانات خام یتم توفیرها من المنظمة أو محیطها: المدخالت - 

  .معنى بیانات الخام إلعطائهاالتحویل  ):التشغیل( المعالجة -

 .معلومات معالجة للمستعملین: المخرجات - 

 

 حدود وبیئة النظام -3

  حدود النظام   - 3-1

وتظهر  ي من خارج النظام،تتمثل حدود النظام في مجموعة العناصر والموارد المحدودة التي تأت

تحقیق أقصى كفاءة ممكنة العناصر والموارد لخدمة أهدافه و ام في كیفیة تطویع هذه نجاعة هذا النظكفاءة و 

  .)11.ص،1998الدهراوي،(لعملیاته

یتم تحدید حدود النظام حسب الغرض من البحث أو الدراسة، فعند دراسة نظام المشتریات على سبیل 

  .المثال فحدوده تتمثل في الحدود الخاصة بنظام المشتریات ولیس الوحدة ككل

 

 تصنیف،  معالجة مدخالت مخرجات

  حساب،  تنظیم

 

  المحیط  الموردون

  المنظمة

  الزبائن

  هیئات قانونیة

  التغذیة العكسیة

  المنافسین

  المساهمین

 K Laudon, J Laudon, 2006,p15 :المصدر

 أجزاء نظام معین داخل المحیط: 1-1شكل
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تعیین حدود النظام هو تحدید مجال االهتمام والوقوف على المتغیرات التي تؤثر في إن الهدف من 

إال أن هذه الحدود أصبحت ال تؤخذ بعین االعتبار في تحدید االستراتیجیات نظرا لتغیر  نجاحه ودیمومته،

 كذا المحیطو المستهلكین  العمالء، ل الموردین،المفاهیم وتطور التقنیات التي جعلت المؤسسة تتوسع لتشم

  :ویمكن أن تقسم حدود النظام إلى

 حدود داخلیة. 

 حدود خارجیة أو البیئة الفاعلة للنظام. 

 بیئة النظام - 3-2

امل المؤثرة فیه والتي ال تخضع لسیطرة أو رقابة و تتمثل بیئة النظام في كل العناصر والع

قد تمثل عوامل نجاح أو فشل و  والسریعه البیئة حالیا بالتغیر الكبیر وتتمیز هذ ،)11.ص،1998،الدهراوي(النظام

  .البیئة الداخلیةو  بیئة الخارجیة الخاصة بالمنظمةال بیئة النظام هي البیئة الخارجیة العامة،و  النظام،

.تتأثر ببعضها البعضست منفصلة عن بعضها بل تتداخل و هذه األوجه المختلفة للبیئة لی إن  

 البیئة الخارجیة العامة .1- 3-2

الذي یمد المنظمة بالموارد واإلمكانات، والتي تقع خارج حدود ونطاق رقابة هي المصدر األساسي 

المنظمة، تتكون من مجموع العوامل السیاسیة، االقتصادیة، الثقافیة، االجتماعیة، القانونیة والتكنولوجیة وتؤثر 

  :على

 فرص االستثمار والنمو؛ - 1

 التنظیمات والسیاسات اإلداریة؛ - 2

 لتي یجب أن تحقق؛أنواع ومستویات األهداف ا - 3

 صول علیها؛حأنواع وكمیات الموارد التي یمكنها ال - 4

 القیود واالعتبارات التي یجب االلتزام بها؛ - 5

 .القیم والمعاییر التي یجب االسترشاد بها - 6
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 البیئة الخارجیة الخاصة بالمنظمة .2- 3-2

الموردین العمالء، (هي مجموع العوامل التي تقع على حدود المنظمة وتشمل متعاملي المنظمة  

  .، وتختلف هذه العوامل من منظمة إلى أخرى وترتبط بعملیة اتخاذ القرار..)المنافسین

 البیئة الداخلیة .3- 3-2

المالیة ومن ثقافة  البشریة، تتكون البیئة الداخلیة للنظام من طاقات وٕامكانات المنظمة المادیة،

ستغاللها أو قیودا یجب تجنبها تؤثر على أهداف واستراتیجیات المنظمة وتمثل فرصا یجب ا المؤسسة،

  .ثارها السلبیةآأو التقلیل من 

 أنواع النظم -4

إال أنها تتصف بخصائص عامة محددة وتمیز نظریة  ،)119.،ص1994دبیان،( تتعدد أشكال النظم  

  :النظم بین أربعة أنواع رئیسیة

 النظم المغلقة - 4-1

فال یكون  وانعدمت الروابط الخارجیة بینهما،یعتبر النظام مغلقا إذا عزل تماما عن البیئة المحیطة به   

وهذا ما یعتبر نظریا أكثر منه واقعا  وال یتأثر بدوره من بیئته الخارجیة، بذلك للنظام أي تأثیر خارج حدوده

  .عملیا

 النظم المغلقة نسبیا - 4-2

وقابلة معروفة  ،نصف النظام بأنه مغلق نسبیا إذا كان یتفاعل مع البیئة المحیطة به بطریقة محددة  

كما أن ناتج تأثیر هذا  ویعتبر ناتج تفاعالت البیئة مع هذا النظام بمثابة مدخالت للنظام، للتحكم فیها،

  .األخیر على البیئة المحیطة به یعتبر كمخرجات له

 النظم المفتوحة - 4-3

فإضافة  للتحكم فیه، غیر قابلو یصبح النظام مفتوحا إذا كان تأثیر البیئة المحیطة به غیر محدود    

ن إجراءات تشغیل هذه النظم تتعرض لتأثیر ال یمكن التحكم فیه إف إلى وجود مدخالت ومخرجات بینهما،

 .وذلك نتیجة تفاوت وتباین المدخالت

  نظم التحكم بالتغذیة العكسیة - 4-4

یدخل في هذا اإلطار النظام الذي یتم إعادة بعض مخرجاته في صورة مدخالت إلیه، ویمكن تصمیم   

  .حیث تتحقق هذه التغذیة العكسیة للمساهمة في تحقیق أهدافهالنظام ب
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  البیانات والمعلومات :المطلب الثاني

من خالل نظام  تسجیلها، تخزینها ومعالجتها یتم جمعها، حقائق« هي مفهوم البیانات -1

  .)25.ص 1،ج2009ستینبارت،(»معلومات

المشاهدة أو االستقصاء ویمكن أن  ،قیاسات بدون محتوى أو تنظیم، تجمع عن طریق المالحظة« أو  

الوصف األولي لألشیاء أو «: كما یضیف النجار أیضا أنها ،)46.،ص2010النجار،(»تخزن بأسلوب معین

  . »المعامالت وهي مسجلة، مصنفة ومخزنة ولكن غیر منتظمة لتعطي معنى محدد 

معلومات كمخرجات وبالتالي قبل فالبیانات إذا مادة أولیة خام تعتبر كمدخالت تتم معالجتها لتعطي   

  .معالجتها ال تكون صالحة ومفیدة التخاذ القرار

لتجسد هذه الموارد األساسیة المعلومة ) أرقام، نصوص، صور، أصوات(تأخذ البیانات أشكال متعددة  

ة أو معلومات ناتجة عن معالجات سابق ،التي تمتلكها المنظمة، وقد تكون إما بیانات تترجم أحداث جدیدة

تشكل هذه البیانات المادة األولیة للمعالجات وتحقق مجموعة معارف المنظمة فومخزنة إلعادة استعمالها، 

  .باعتبارها أصل حقیقي لها وضروري لتشغیلها 

تخزن كذلك ذاكرات الحواسیب بیانات أخرى  ،كما تجدر اإلشارة إلى أنه بجانب هذه المادة األولیة  

حیث تحفظ هذه البرامج  ،مختلف البرمجیات المستعملة للمعالجات المتعددة ممثلة في مجموع البرامج، أي

 .باعتبارها مخازن حقیقیة لنماذج تطبیقیة تكون مجموع المعارف التشغیلیة للمنظمة

  

 المعلومات -2

 المفهوم - 2-1

البیانات التي تم تنظیمها ومعالجتها لتقدیم معنى للمستخدم، ویحتاج «: تعرف المعلومات على أنها

  .)25.ص،1،ج2009ستینبارت،( »المستخدمون إلى معلومات التخاذ قرارات أو لتطویر عملیة اتخاذ القرار

بیانات تمت معالجتها، إذ تم تصنیفها، تحلیلها، تنظیمها وتلخیصها بشكل «:وقد عرفت أیضا بأنها

البیانات «:أو هي  .)46.ص،2010النجار،(»یسمح باستخدامها واالستفادة منها، حیث أصبحت ذات معنى

المنظمة والمنسقة بطریقة تولیفیة مناسبة، بحیث تعطي معنا خاصا وتركیبة متجانسة من األفكار والمفاهیم، 

  .)30.،ص2005قندیجلي،(»تمكن المستخدم من االستفادة منها في الوصول إلى المعرفة واكتشافها
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  الروابط بین المعلومة، القرار واألفعال

 .E.Tort,2003,p07بتصرف : المصدر

الفعل

صاحب •
القرار

ترجمة •
الرسائل

عملیة اتخاذ القرار

قادرة على تغییر سلوك من یستقبلها 

بین  (W.Weaver)من الناحیة النظریة، تم تحلیل مصطلح المعلومة حسب ثالثة أبعاد، إذ میز

(Sémantique المتعلق بمعنى الرسائل 

  .ي نتائج هذه الرسائل على القرارات واألفعال

  :ومن هذا المنظور، ساهمت نظریات المعلومة والقرار في توضیح جوانب المعلومة وذلك بتفسیر

عند اإلصدار وحل (Codage) زمن جهة، میكانیزمات نقل الرسائل مع مختلف عملیات الترمی

وذلك كما یلخصه  ،القراریة انطالقا من الحصول على المعلومة
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الروابط بین المعلومة، القرار واألفعال :  2-1شكل 

 

المصدر

عملیة اتخاذ القرار معالجة المعلومة

المستقبل •

حل •
الترمیز

قادرة على تغییر سلوك من یستقبلها  (Signal) ارةتعرف المعلومة على أنها إش وبصفة عامة،

من الناحیة النظریة، تم تحلیل مصطلح المعلومة حسب ثالثة أبعاد، إذ میز

(Sémantiqueالمستوى التقني أین یتم النقل المادي للمعلومة، المستوى الداللي

ي نتائج هذه الرسائل على القرارات واألفعالومستوى الفعالیة أ

ومن هذا المنظور، ساهمت نظریات المعلومة والقرار في توضیح جوانب المعلومة وذلك بتفسیر

من جهة، میكانیزمات نقل الرسائل مع مختلف عملیات الترمی

  .الترمیز عند االستقبال

القراریة انطالقا من الحصول على المعلومةمن جهة أخرى، تحلیل العملیة 

:  

  

 اإلشكاالت الحدیثة للمعلومة

  

مصدر المعلومة

المرسل•

عملیة •
الترمیز

وبصفة عامة،

)Tort,2003,p.6(  

من الناحیة النظریة، تم تحلیل مصطلح المعلومة حسب ثالثة أبعاد، إذ میز

المستوى التقني أین یتم النقل المادي للمعلومة، المستوى الداللي

(Messages) ومستوى الفعالیة أ

ومن هذا المنظور، ساهمت نظریات المعلومة والقرار في توضیح جوانب المعلومة وذلك بتفسیر

 من جهة، میكانیزمات نقل الرسائل مع مختلف عملیات الترمی

الترمیز عند االستقبال

  من جهة أخرى، تحلیل العملیة

:الشكل التالي

 

 

  

  

  

  

  

  

  

اإلشكاالت الحدیثة للمعلومة - 2-2
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وقدرتها على التمكین من أخذ قرار واضح وفعل  الرسائل إن اإلشكالیة األساسیة لالتصال هي تفسیر  

مكیف، مما یستوجب إصدار إشارة مالئمة في الوقت المناسب بالنسبة للمستقبل، مع تجنب التالعب في 

  .المعطیات من طرف المرسل

كما تطرح إشكاالت أیضا عند االستقبال خاصة عند تفسیر الرسائل المستقبلة وباألخص موضوعیة   

قبل النهائي للمعلومة، لهذا السبب یجب أن تنظم المعلومات وترتب قبل أن تنشر لتلبي بدقة حاجات المست

  ).تشغیلي أو إداري(المستقبل، ولهذا تكیف خصائص المعلومة حسب شخص المستقبل والمستوى المستهدف

جمع التكالیف  أما اقتصادیا، فمن المهم تحدید تكلفة الحصول على المعلومة، ویستوجب هذا التقییم  

، إال أنه في المقابل )جمع، تخزین، معالجة، نشر(الجزئیة المرتبطة بكل عملیة من عملیات معالجة المعلومة

  .من الصعب قیاس األرباح التي یحققها اتخاذ القرار

 

 خصائص المعلومة - 2-3

 یقوم نظام المعلومات بتجمیع البیانات وتحویلها إلى معلومات ذات خصائص محددة، مفیدة  

سنحاول فیما یأتي التعرف   .لمستخدمیها وینظر إلى درجة نفعها لمتخذ القرار من خالل قدرته على تشغیلها

 ).، بتصرف41-38ص، 2008الخطیب،(على الخصائص التي تجعل المعلومات مفیدة التخاذ القرار

 القابلیة للفهم .1- 2-3

أهمیة المعلومات، إذ تكون إن توخي هذه الخاصیة في المعلومات یتیح لمستخدمیها فرصة إدراك   

واللغة التكنولوجیة ) عربیة، انجلیزیة(هذه األخیرة مفهومة لمستعملیها وذلك یشمل لغة المعلومة

  .)علمیة أو آلیة(المستخدمة

 المالئمة .2- 2-3

وذلك  تعتبر المعلومات مالئمة إذا كانت قادرة على إیجاد الفرق بین البدائل المتاحة عند اتخاذ القرار  

 .التقلیل من معدل عدم التأكد وزیادة التأكد بالنسبة لبدائل القرارعن طریق 

 الوقتیة .3- 2-3

إذ وصلت إلى متخذ القرار قبل أن تفقد ) الوصول في الوقت المناسب(تتصف المعلومات بالوقتیة   

  .رقدرتها على التأثیر على القرار المتخذ، فانعدام الوقتیة في المعلومات یجعلها غیر مالئمة التخاذ القرا

 القیمة التنبؤیة والتأكیدیة .4- 2-3
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تؤدي القیمة التنبؤیة إلى تحسین قدرة متخذ القرار على التنبؤ باألحداث المستقبلیة بمعرفة ما تحقق   

فعال في الماضي، فالمعلومات المعتمدة على أحداث ماضیة تفید في خبرة متخذ القرار للتنبؤ بالمستقبل، كما 

المعلومات على تأكید نتیجة القرارات التي تم اتخاذها والمساعدة على اتخاذ  أن القیمة التأكیدیة تأتي من قدرة

  .أخرى مستقبال

 صحة المعلومة .5- 2-3

یجب أن تكون المعلومات التي ینتجها النظام صحیحة، بحیث ال یسمح بتسجیل بیانات خاطئة أو  

  .وهمیة

 الدقة .6- 2-3

 .یقصد بالدقة التوافق بین المعلومات واألحداث المعبر عنها  

 االكتمال .7- 2-3

  .تعبر خاصیة االكتمال عن درجة شمولیة المعلومات عن كل البیانات المتاحة من عنصر معین  

 إمكانیة التحقق .8- 2-3

یمكن التحقق من المعلومات إذا تم إثبات صحتها عن طریق عدد من القیاسات المختلفة والمستقلة   

  .یعتبر قیمة موضوعیة یمكن التحقق منهافاستخدام مبدأ التكلفة التاریخیة مثال عند تقییم وتسجیل األصول 

 عدم التحیز .9- 2-3

  .یجب أن تكون المعلومات غیر متحیزة، بمعنى أن ال تكون دائما واقعة في مدى غیر حقیقي لها  

 إمكانیة المقارنة .10- 2-3

یقصد بها القابلیة لتحدید خصائص معینة نتیجة مقابلة جزئین من المعلومات كالعناصر المشتركة أو   

الحظ أن المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها تمكن مستخدمي البیانات من إجراء المقارنات االختالفات، وی

 .بین نتائج الوحدة المحاسبیة عبر الزمن ونتائج الوحدات المحاسبیة ببعضها في لحظة معینة

 التكلفة والعائد .11- 2-3

تكلفة إضافیة تخضع خصائص المعلومات المحاسبیة لمبدأ التكلفة والعائد، إذ تمثل كل خاصیة   

  .للنظام، لذا یجب أن یفوق العائد المتوقع من ضمان وجود كل خاصیة على التكلفة الالزمة لها

  .خصائص المعلومات وفق رأي عینة من كتاب نظم المعلومات التاليویلخص الجدول 
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  .خصائص المعلومات): 1-1(جدول رقم

  السنة/الباحث  خصائص�املعلومات

  Ein-Dor , Seger,1978  التكرار،ا��داثةالدقة،�املحتوى،�

  Kroenk,1989  .��يحة،�تقليص�عدم�التأكد،�املفاجأة وثيقة�الصلة،�التوثيق،

  Fitzsimmons , Sulivan,1982  .الوضوح،�املوضوعية،�املقارنة،�الوصول  الدقة، التوقيت، الصلة، وثيقة

  Lucass,1978  .التنظيم�التوقيت،التوقعات،املصدر،�درجة�التفصيل،�التكرار،�الدقة،

  Davis,1974  .املوثوقية ال�دف،�ال�ي�ل،�الكفاءة،�املعدل،�التكرار،��حتمالية،�ال�لفة،�القيمة،

التوقيت،�م�مة،�وثيقة�الصلة،جذابة�،�تجذب��،مت�املة،���يحة،�دقيقة،�مف�ومة

  .سر�ة،�خطار

Davis ,Olsoon,1985.  

 �خطاء،�كمية،�مف�ومة،التوقيت،قابلية�املقارنة،وثيقة�الصلة،���يحة،خالية�من�

�مالئمة،��،�حتمال �دقيقة، �مادية، �حيادية، �للقياس، �قابلة �متناسقة، املوثوقية،

  فر�دة،�مختصرة،�وا��ة�يمكن�تفس���ا،

  .�ي�لية

Stanga,1980.  

مساعدة،�جديدة،�مفيدة،�مرغو�ة،��ادفة،�مالئمة،�م�مة،�قيمة،�قابلة�لالستعمال،�

  .�ة،�حساسة،�فاعلة،�نا��ةضرور 

Swanson,1974.  

�املالئمة،� �وا���م، �الش�ل �مت�املة �حديثة، �موقوتة، ���يحة، �موثوقة، دقيقة،

  .تجنب�ا��طأ،السر�ة،�التوثيق،�التوقع،�الف�م،�املنفعة،�املرونة،�الت�امل

Gallagher,1974.  

�الش�ل(النوع �سر�ة �جديدة، �الوضوح، �الدور (التوقيت) الصلة، �وقت�الف��ة �ة،

  )ا��اجة،�س�ولة�الوصول،التقادم

Wan , Wah 1990  

  .44-43.،ص2009محمد الطائي، نعمة الخفاجي،: المصدر

 

 تكلفة المعلومة - 2-4

من تكلفة التشغیل  %15إلى  5تقدر تكالیف تشغیل البیانات وٕانتاج المعلومات في بعض المشاریع بـ  

  .في بعض المؤسسات المالیة %50الكلیة، والتي قد ترتفع إلى 

وكما تقسم مصاریف األنشطة المختلفة عند تقییم استثمارات جدیدة أو المفاضلة بین اقتراحات استثماریة بدیلة 

إلى مصاریف رأسمالیة وٕایرادیة، فإن مصاریف المعلومات تقسم بالمثل إلى مصاریف تصمیم، تطویر وتنفیذ 

  ).91-90،ص،2001صالح مبارك،().مصاریف إیرادیة(تشغیل تلك النظمومصاریف ) مصاریف رأسمالیة(النظام

وتكالیف التحول إلى  ،تتمثل تكالیف التصمیم والتطویر في تكالیف تحلیل نظم المعلومات، برمجتها

أما تكلفة التشغیل فتشمل التكالیف المنفقة على تجمیع، تشغیل، تخزین، استرجاع البیانات  ،م الجدیداالنظ

  ...المعدات والتجهیزات، الصیانة ،مستخدمیها وتتكون من تكالیف العاملینوٕایصالها ل
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نظام جدید أو تعدیل (تظهر أهمیة التقسیم السابق للتكلفة عند مقابلة تكالیف التصمیم أو التحویل

أما ، ه، مع القیمة الحالیة للمنافع الصافیة من النظام المقترح خالل فترة حیاته من أجل تقییم كفاءت)نظام قائم

لبلوغ صافي  ،تكالیف تشغیل وصیانة النظام الجدید فتخصم من إجمالي قیمة المنافع السنویة المتوقعة للنظام

 .المنافع السنویة لهذا النظام المقترح مع التكلفة االستثماریة إلنشائه وتنفیذه لتقییم قبول أو رفض هذا النظام



املؤسسة معلومات نظام إ�� مدخل: �ول  الفصل  
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 نظام المعلومات مفاهیم عامة حول: المبحث الثاني

  

 مفهوم نظام المعلومات: المطلب األول

  (Vidal,2005,p.4) حظي مصطلح نظام المعلومات بتعاریف متنوعة من خالل العدید من الكتابات 

  :حیث تدور هذه التعاریف حول أنه 

 »مجموع منظم من الموارد«  
(Reix,1998)، 

وسیلة « (Kelly,1970)»األفراد والوسائل اآللیةتركیبة من «

 »تستعلم منها المؤسسة
(Lesca,1995) ، 

»نظام متكامل بین الفرد واآللة«
(Davis,1974) » مجموعة من الوسائل

 »البشریة، التكنولوجیة، المنهجیة والتنظیمیة
) Courbon,1993( ،

  »تطبیق في المؤسسة«
(Wiseman,1985)، 

»المنظمة لغة«
(Peaucelle,1981) ،»تركیبة من التطبیقات« 

(Alter,1992) »منظمة ذات أهداف« 
(Pesqueux   

Bucky, 1991) &.  

هذا التعدد في التعاریف یجعلنا نعترف بأن المشكل األول عند دراسة نظم المعلومات هو محاولة 

مرجع  500، أن هناك ما یقارب R.I.Tricker )1969(أنجزها  قدیمة تعریفها، إذ أظهرت دراسة بیبلیوغرافیة

تضمنت تعاریف مختلفة لهذا المصطلح، حیث انقسمت  بین مؤلفات ومقاالت حول نظم معلومات التسییر

لذا سنعرض فیما یلي بعض التعاریف التي  ،بین تعاریف تركز على مكونات النظم وأخرى تركز على وظائفه

  .تستجیب للتقسیمین السابقین

المعدات، البرمجیات، األفراد، البیانات،  :مجموع منظم للموارد«:نظام المعلومات بأنه R.Reixیعرف 

على شكل بیانات، نصوص، ( باقتناء، معالجة، تخزین وٕایصال المعلومات :التي تسمح، اإلجراءات

 (Reix et al,2011,p.4).»داخل وبین المنظمات..) صور،أصوات

مجموع المتعاملین االجتماعیین، الذین «:أیضا نظام المعلومات بأنه Reixوفي تعریف أحدث یعرف 

  »من خالل تكنولوجیات المعلومة والطرق اإلجرائیة  (représentations) یقومون بحفظ وتحویل التمثیالت

تتمثل وظیفة نظام المعلومات في إنتاج «:التعریف الوظیفي التالي یقدمف )Le Moigne )1976 أما

 .»المعلومات وتمثیالت النشاط للنظام التشغیلي ثم وضعها في تصرف نظام القرار )حفظ(وتسجیل 

كما یرتبط مفهوم نظام المعلومات بالمستعمل، إذ تتباین نظم المعلومات حسب عدد المستعملین 

  :الذین یتقاسمون مجموع الموارد المكونة للنظام وهذا ما یمكن توضیحه بالجدول التالي

   



املؤسسة معلومات نظام إ�� مدخل: �ول  الفصل  

 

14 
 

  حسب مستعملیها مفهوم نظم المعلومات ):2- 1( جدول رقم

  أمثلة  ا��صائص  املستوى 

  الفردي

نظام�مستعمل�من�طرف�فرد�واحد�من�خالل�مركز�

  .عملھ،�و��ذا�النظام�ل�س�من�ابت�اره�لوحده

�ال�سي���- �مراقب �طرف �من �القيادة �لوحات متا�عة

  .باستعمال�ج�از�ا��اسوب

  .امل�ن�ا��رة-

  ا��ما��

� �من �مجموعة �نفس��ستعمل �املنظمة ��� �فراد

  ....النظام�املتعلق�بوظيفة،�خدمة

-� �الكالسيكية ���� ��عالم �تطبيقات إدارة�(معظم

  ..)�جور،�الطلبيات

  نظام�دعم�قرار�املجموعة-

  

  خاص�باملنظمة
  متاح�ملجموع�أعضاء�املنظمة-

  يتعلق�ب�امل�املنظمة�-

  .نظام�الرسائل��لك��ونية�املعمم-

  .�طالع�ع���الوثائق�العامةنظام��-

  ما�ب�ن�املنظمات
منظمات�مختلفة�تتعاون�لتبادل�و�معا��ة�معلومات�

  .تخدم�مصا���ا�املش��كة�عن�طر�ق�وسائل�آلية

اتصال�آلة�(تبادل�البيانات��لية�ب�ن�الز�ون�و�املورد�-

  ).بآلة

  .R.Reix et al,2011,p.7:المصدر

  

  المعلوماتأهداف نظام : المطلب الثاني

تمنح التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات إمكانات معتبرة لتحقیق مجموع وظائف نظم المعلومات في 

ظروف متمیزة، فبالنسبة للمستعمل تحدد أهداف النظام حسب المهام المنجزة، ویمكن حسب هذا األساس 

  :تمییز األهداف التالیة

 حوسبة مهام معالجة المعلومة؛ 

  یتم الحصول علیها من معالجة بیانات النشاط الیومیة أو  ،بتوفیر معلومات مكیفةدعم أخذ القرار

 استعمال نماذج أخذ القرار؛

 استعمال( االتصال داخل وخارج المنظمة EDI) (تبادل الرسائل اإللكترونیة ،لطلبیات الموردین (..

 ).اإلنترنتباستعمال شبكة (نشر المعلومات لالستعمال الخارجي

والتي یمكن أن تدمج (نظام هو توفیر الدعم لعملیات المنظمة حسب ثالث نقاط رئیسیةإن هدف أي 

  .دعم العمل البشري وحوسبة اإلجراءات ،توفیر المعلومة ):مع بعضها

یمكن أن تكون نظم العمل التي یدعمها نظام المعلومات فردیة، ذات مستعمل واحد أو جماعیة 

نظم المعلومات قد یكون إجباریا، منصوحا به أو تقدیریا، ولكن في  ، كما أن استعمال)متعددة المستعملین(

  .كل الحاالت تحدد خصائص نظام المعلومات بأهدافه، أي أهداف المنظمة التي یتشاركان فیها
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من  )37- 36،ص2002فهمي حیدر،(كما تحقق المنظمة عدة مزایا إذا توفرت على نظام جید للمعلومات

  :أهمها

تقلیص تكالیف العمال : تظهر الكفاءة في أداء المهام بصورة أسرع وبأقل تكلفة ومثال ذلك :تحقیق الكفاءة- 

تخفیض تكالیف التخزین بفضل استخدام النماذج الریاضیة التي تحدد المستویات  ،بإدخال الحواسیب اآللیة

  ؛المثلى للمخزون

وتتحقق في المساعدة على اتخاذ  تشیر الفعالیة إلى مدى تحقق أهداف المنظمة :الوصول إلى الفعالیة- 

  ؛القرارات ذات الجودة األفضل

 ؛تسعى نظم المعلومات إلى تقدیم خدمة ذات مستوى أفضل لعمالء المنظمة :تحسین أداء الخدمة- 

تلعب المعلومات دورا هاما في خلق وتطویر المنتجات خاصة في القطاعات  :تطویر المنتج- 

  ؛)وكاالت السیاحیةالبنوك، شركات التأمین، ال(الخدمیة

تعیش المنظمات الیوم في محیط سریع التغیر، ولضمان نجاحها یتوجب  :التعرف على الفرص واستغاللها- 

الفضل الكبیر في ) الحواسیب، البرمجیات(علیها ضرورة التكیف مع هذا التغییر، وللتكنولوجیا المعلوماتیة

نظمة في اتخاذ القرارات التي تمكنها من استغالل تحدید التغیرات أو االتجاهات في البیئة، ومساعدة الم

  .الفرص الجدیدة بسرعة

یمكن لكل من الشركة وعمالئها االستفادة من تكنولوجیات المعلومات فتستطیع  :ربط العمالء بالشركة- 

الشركة جعل عمالئها أكثر ارتباطا ووفاء لها، من خالل تحسین مستوى الخدمات لمنع تحولهم إلى شركات 

  .سةمناف
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  نشأة نظم المعلومات :المطلب الثالث

تتفق اآلراء على أن النظام المحاسبي هو أقدم نظم المعلومات ومع ذلك یمكن إرجاع تاریخ نظم 

المعلومات إلى ظهور الكتابة ، سنحاول من خالل الجزء الموالي إبراز التغیرات التي حصلت في أدوار نظام 

ألنه  (Vidal,2005,p,6-26) وسبةالتركیز على منشأ نظم المعلومات المحالمعلومات وفق نظرة تاریخیة مع 

Reix  كما یقول
لیس من الواقعي الیوم، التحدث عن نظم المعلومات دون الرجوع ضمنیا لتكنولوجیات «

  .»المعلومة

 

  خطوات نظم المعلومات ىأول :المرحلة األولى .1

، إدخال أول حاسوب في إدارة المؤسسة، ما یمثل نقطة انطالق نظم المعلومات 1954تم خالل سنة 

الحدیثة التي سمیت فیما بعد نظم المعلومات التشغیلیة، حیث استعملت التطورات الحدیثة لإلعالم اآللي 

 Electronic)لحوسبة اإلجراءات الیدویة لمعالجة البیانات في إطار ما أطلق علیه معالجة البیانات إلكترونیا 

Data processing) .  

، نظرا لما یتطلبه هذا النشاط من )إدارة األجور(وقد كانت أول اإلنجازات في مجال محاسبة المؤسسة

قیام  1960-1954المعالجات والحسابات المتكررة والطاقات العاملة المعتبرة للقیام بها، لذا فقد شهدت الفترة 

الجیل األول، التي صممت أساسا الستعمالها في الحساب من  منالعدید من المؤسسات باقتناء الحواسیب 

  ..المشتریات خالل حوسبة معالجة البیانات في میدان المحاسبة لتنتقل إلى میادین أخرى كاإلنتاج،

ة، حیث أصبحت ة جعل التفاعل بینها یكتسي أهمیة وأولویوسبكما أن تضاعف التطبیقات المح

مخرجات البیانات لتطبیق معین مدخالت لتطبیق آخر لتشكل هذه التطبیقات مجموعة متكاملة مثل النظام 

  .العصبي للمنظمة

  

  )ظهور نظام معلومات التسییر(سنوات الستینات :المرحلة الثانیة .2

التسییر كانت لم یعرف بعد مصطلح نظام المعلومات، إال أن فكرته ودوره في دعم  1960في سنة 

معروفة لدى العدید من المؤلفین والتي سبقت بالفعل ابتكار الحواسیب، إال أن التجدید حسبهم هو أن هذه 

  .النظم أصبحت ممكنة التحقیق بفضل التطورات التكنولوجیة

كما قد أدى الطلب المتزاید للمسیرین على ما یدعم قراراتهم باالرتكاز على التطویرات األولى لبحوث 

في  (SIG)لعملیات واإلعالم اآللي والمترافقة مع التطورات التكنولوجیة إلى ظهور نظم معلومات التسییرا
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منتصف الستینیات، وبالتالي انتقل دور نظم المعلومات من المعالجة اإللكترونیة للبیانات إلى توفیر 

وذلك في إطار ما یعرف بنظم المعلومات الضروریة لمتخذي القرارات عن طریق تزویدهم بمختلف التقاریر 

معلومات التسییر، التي تعتبر نظم متكاملة ما بین األفراد واآلالت من أجل توفیر المعلومة التي تدعم 

 .الوظائف التشغیلیة، اإلداریة وأخذ القرار في المنظمة

  

  )بدایات البحث في نظم المعلومات( بدایة السبعینات: المرحلة الثالثة .3

بظهور الجیل الثالث للحواسیب مما ساهم في ازدیاد سرعة وقدرة المعالجة للبیانات تمیزت هذه الفترة 

وبالتالي تطور نوع جدید من  ،لمساندة القرارات التي تتخذها اإلداراتالبحث عن تطبیقات جدیدة  ازدادكما 

والذي أصبح في نهایة السبعینیات وبدایة الثمانینات  ،القرار) مساندة(نظم المعلومات تمثل في نظم دعم

  .مجاال مستقال ضمن نظم المعلومات

  

  سنوات الثمانینات : المرحلة الرابعة .4

خالل الثمانینات، عرف مجال نظم المعلومات تطورا كبیرا حیث تناولته العدید من الدراسات 

مورد المعلومة  ،لومات أخذ اتجاهین أساسیینواألبحاث، والتي خلصت في تلك الفترة أن البحث في نظم المع

  .ودعم القرار

 یرى : مورد المعلومة Scott Morton )1984( حیث نعیش الیوم في مجتمع  ،أن قدرة المعلومة غیر مسبوقة

المعلومة أین تلقى اهتماما یفوق الزراعة والصناعة، هذه المعلومة التي تعالج، تحفظ ویتم إیصالها من خالل 

نظام المعلومات تعتبر كمورد ثمین ونادر لعملیة اتخاذ القرار في المنظمات، حیث ینظر لنظام المعلومات 

 . ومة المناسبة للمسیرین للتمكن من أخذ  القرار بطریقة فعالةضمن إنتاج المعلتكقاعدة بیانات ضخمة 

 تم فعلیا اإلقرار بأن نظم دعم القرار هي نظم مستقلة بین مجموع النظم األخرى، وهي النظم التي  :دعم القرار

 .تساند المقررین في حل مجموع اإلشكاالت وذلك من خالل أعمال أعطت نتائجها

 

برز البعد التنظیمي لنظم المعلومات من خالل نموذج نظام المعلومات خالل هذه الفترة أیضا     

والتي تجلت  المبادئ األساسیة لهذا النموذج، 1973منذ سنة  Le Moigne، حیث عرض (SIO)التنظیمي

  من خالل أبحاثه المتمحورة على التحول والتوجه نحو نظام المعلومات التنظیمي 1986بوضوح في سنة 

من خالل تبیین قدرة المنظمة على تمثیل ) اإلداري( الذي اعتبره یتناوب مع نظام المعلومات التسییري
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سلوكاتها وتحوالتها، ویمیز لذلك قراءتین للمنظمة، األولى تزامنیة تهتم بإنتاج المعلومات والثانیة تطوریة تهتم 

 .بحفظ المعلومات

من  واإلستراتیجیةثبات العالقة بین نظم المعلومات كما تم خالل الثمانینات من القرن الماضي إ

، الذي أظهر كیفیة إشراك اإلعالم اآللي ونظم المعلومات بفضل قدراتهم  (Wiseman,1985) خالل أعمال

باستعمال تكنولوجیات المعلومة إلنشاء  وذلك التقنیة في الحساب ونقل المعلومة في العملیة االستراتیجیة،

جدیدة، وبالتالي تجاوز النظرة التقلیدیة لنظم المعلومات القائمة على حوسبة اإلجراءات  استراتیجیةخیارات 

  .وتوفیر المعلومة لمستخدمیها والتوجه نحو نظرة استراتیجیة

 

  الحالیةنظم المعلومات  .5

أدت التطورات التقنیة المعتبرة إلى تخفیض هام لتكالیف معالجة وتخزین المعلومات، وبالموازاة مع 

نقل وتخزین المعلومة من أجل التوفیر السریع والفعال لمعلومات صحیحة  ،زیادة القدرة على معالجة ذلك

وقد أصبحت هذه التطویرات ممكنة بفضل النمو االستثنائي لتكنولوجیات المعلومة، من هذا الواقع ، وفاعلة

أهمیة البعد التقني لنظم المعلومات بقیت نظم المعلومات مقترنة فقط لفترة طویلة بالنظم اآللیة، لكن رغم 

  .اعتبر فیما بعد البعد التنظیمي أساسیا لدرجة بلوغ تسمیة نظم المعلومات التنظیمیة

لتطویرات األعمال الحدیثة حول  تبعاونظرا لضغوط المحیط االقتصادي التي تدفع إلى التنافسیة و 

نظم معلومات تمكن المنظمات من التعامل مع  االستراتیجیة وتغیرات بیئة األعمال العالمیة، استوجب نشوء

  .بیئة المنافسة االستراتیجیة مما ساهم في تطویر نظم المعلومات االستراتیجیة

الیوم، سمحت التطورات التكنولوجیة بإدماج مختلف عناصر البرمجیات التي تكون نظام المعلومات 

دیل االستراتیجیة، هیكل وعملیات المنظمة باإلضافة إلى تبني عملیات جدیدة في التسییر مما یستوجب تع

  .التنسیق والشراكة بین متعاملي المنظمة حیث تغیرت ظروف االتصال،

الذي اعتبر لفترة طویلة األفضل بالنسبة لتصورات  (Total System)مفهوم النظام الكلي لقد تغیر

وسمحت بتسریع  تطورا مذهالهذه النظم عرفت  حیث (ERP) بانتشار نظم ،مصممي نظم معلومات التسییر

، في حین ینجر عن هذه اإلجراءات وتحسین معالجة البیانات بارتكازها على نظرة متكاملة لنظم المعلومات

النظم المتكاملة إعادة هیكلة وتنظیم المنظمات وتغییر كبیر في دور األفراد الذین ینتمون إلیها، باعتبار البعد 

  .ي للنجاح بالنسبة لمسیري المنظماتالبشري لنظم المعلومات عامل أساس
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  وظائف نظم المعلومات: الرابع المطلب

نظم المعلومات هي النظم التي تعالج التدفقات التي تشكلها البیانات ویمكن اعتبارها كنظم فرعیة 

  .خاصة، أو نظم المؤسسة التي تحتل مكانة تمیزها عن باقي النظم األخرى

یتوسط نظام المعلومات بین النظام التشغیلي ونظام القیادة، فهدفه األساسي من هذا المنظور هو 

توفیر لكل متعامل تنظیمي كل المعلومات حول الوضعیة الحالیة أو المستقبلیة، یقوم بجمع معلومات 

ات، لهذا فان نظام أن تصنیفات وعالقات تتكون بین مختلف أنواع المعلوم إلىالمنظمة فیشیر جوهر النظام 

وتقوم هذه النظم بمعالجة المعلومات المستخرجة  ،(Loning et al,2008,p.209)المعلومات منظمة في حد ذاته

  :لوضعها في تصرف نظم القیادة، كما یوضحه الشكل الموالي) التقنیة(من النظم التشغیلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  النظرة الوصفیة لنظام المعلومات:  3- 1شكل ال

القيادةنظام   

 نظام املعلومات

 النظام التشغيلي
 إدخال إخراج

 قرارات
حول النظام  معلومات التشغيلي  

تغذية عكسية/ معلومات  

 J-L Le Moigne, 1976, p.140:المصدر
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تجمع البیانات األولیة من كل دورة من إن نظام المعلومات هو نظام مركزي تغذیه نظم قبلیة التي 

المعلومات التي یأخذها من نظام المعلومات ) تجمیع(دورات االستغالل، أما بعدیا فیقوم نظام القیادة بتركیز

  .والتي تدخل في عملیة أخذ القرار

الیة معلوماتیة وقراریة هو التقسیم األكثر تواجدا في الهیكلة الح هذا التقسیم للنظم إلى تشغیلیة،

حجز البیانات  :للمؤسسات، ویتمیز نظام المعلومات بعدة وظائف أساسیة صمم من أجل تنفیذها وتتمثل في

  .التخزین، المعالجة والنشر

هي العملیة التي یتم من خاللها توفیر البیانات الخام للنظام اآلتیة من المنظمة أو محیطها : حجز البیانات -1

  .في صورة تقبلها اآللة لمعالجتها

هي الوظیفة التي تسمح للنظام بتنظیم تدفقات المعلومات الداخلة والخارجة بداللة الزمن، تتدخل  :التخزین -2

. هذه الوظیفة قبلیا على مستوى البیانات الخام المجمعة، وبعدیا للتخزین المؤقت أو النهائي للبیانات المعالجة

  .إیجادها ودون أخطاءویتم حفظ البیانات بطریقة تمكن من استخدامها والسرعة في 

تجمیع، مجانسة، تبسیط (تمثل الوظیفة الرئیسیة لنظم المعلومات، تشمل عادة على إجراءات: المعالجة -3

من أجل جعل البیانات الخام قابلة لالستعمال، بتحویلها إلى نتائج بواسطة عملیات التحویل ..) ترتیب

  ..الحساب، االختیار

 ).أفراد، آالت(البیانات المجمعة إلى مختلف المستعملینتسمح هذه الوظیفة بإیصال : النشر -4

  

تظهر هذه الوظائف نظام المعلومات كنظام له مكانة خاصة عن باقي نظم المؤسسة، یكون عادة   

آلیا نظرا لعملیاته المتكررة وحجم المعلومات التي یعالجها، وبهذا تشكل نظم المعلومات أدوات لالتصال 

  .وأخذ القرار في آن واحد

  

  موارد نظم المعلومات: الخامس المطلب

   .هاتتكون نظم المعلومات من خمسة موارد أساسیة تعمل المنظمة على تعظیمها حتى تزید الفائدة من

  

  الموارد البشریة -1

  تحتاج كل منظمة تستخدم نظم المعلومات إلى األفراد العاملین لتشغیل وٕادارة هذه النظم ومكوناتها

  )57.ص،2010النجار،(والتطویر من األمور الهامة جدا لمواكبة التحدیث في نظم المعلوماتلتدریب فالذا 

  :وفي العادة تشتمل الموارد البشریة على
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  .هو كل من یستفید من مخرجات نظام المعلومات: المستخدم النهائي- 

األفراد المتخصصون في تطویر، تحلیل، تصمیم وتشغیل نظام  :تخصصي نظم المعلوماتم- 

  ..)محللي النظم، المبرمجین، المشغلین(المعلومات

  الموارد المادیة -2

، تشتمل على مختلف المكونات المادیة )45.،ص2005عامر إبراهیم،(وتسمى أیضا بموارد األجهزة

المستخدمة في العملیات التي تمر بها البیانات والمعلومات، فال تقتصر األجهزة على الحواسیب بل أیضا 

من الصفحات والورق الذي تستخرج علیه  ،واألغراض التي تسجل علیها البیاناتعلى كل الوسائط 

  ..المعلومات إلى األقراص الممغنطة أو الضوئیة

  موارد البرمجیات -3

تشتمل على أنواع التعلیمات المطلوبة في معالجة البیانات كنظم التشغیل التي توجه المكونات 

المطلوب لها، ثم برمجیات التطبیق وهي برامج توجه إجراءات  المادیة للحاسوب وتسیطر علیها وتقدم الدعم

 األجوربرامج  ،خاصة باستخدامات محددة للحواسیب من قبل المستخدم النهائي كبرامج تحلیل المبیعات

  ..والمستحقات

  موارد البیانات -4

فائدتها  تعتبر البیانات ذات قیمة عالیة في المنظمة إذ ینبغي أن تستثمر وتدار بشكل فعال لتؤمن

للمستخدم النهائي، فهي أكثر من أن تكون المواد األولیة لنظم المعلومات، ویمكن أن تأخذ عدة أشكال من 

ضمنها البیانات األلفبائیة والرقمیة التقلیدیة التي تمثل وتوصف تعامالت األعمال، األحداث والعناصر 

  .األخرى

  موارد الشبكات -5

اإلنترانت /نترنت، الشبكات الداخلیةألا(ومختلف أنواع الشبكاتتشتمل على تكنولوجیات االتصال 

التي اكتسبت أهمیة بالغة في إدارة األعمال اإللكترونیة الناجحة والعملیات و  ).األكسترانت/والشبكات الخارجیة

  .التجاریة بكل أنواعها عبر نظام معلوماتها في المنظمة
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  أبعاد نظم المعلومات : السادس المطلب

تؤمن نظم المعلومات القیمة للمنظمة، لذا یتطلب استخدامها بفعالیة الفهم الكامل ألبعادها 

  .)بتصرف 37- 32ص،،2010،النجار(اإلدارة وتكنولوجیا المعلومات المنظمة،:وهي

  

  المنظمة .1

وتمثل السیاسات والثقافة،  تتمثل العناصر األساسیة للمنظمات في األفراد، الهیاكل، معالجة األعمال،

تنجز المنظمات أعمالها من خالل الهیكل الذي یعطي السلطة ، نظم المعلومات جزء متكامال معها

  ).غیر رسمیة متعارف علیها ،رسمیة مكتوبة(كما تتضمن قوانین رسمیة وٕاجراءات إلتمام المهام ،والمسؤولیة

غلي المعرفة، ویتم إنجاز وتتحصل أغلب المنظمات على المهارات المتنوعة من األفراد والمدیرین ومش

  .التصنیع واإلنتاج، المالیة والمحاسبة والموارد البشریة التسویق والمبیعات، :وظائفها األساسیة المتمثلة في

  اإلدارة .2

التوجیه ومراقبة الموارد  ،هي تحقیق الغایات التنظیمیة بكفاءة وفعالیة من خالل التخطیط، التنظیم

تعمل على حل المشاكل التي تواجه المنظمة ، قیق األهداف بواسطة اآلخرینالتنظیمیة، إنها القدرة على تح

  .وضع االستراتیجیات وتخصیص الموارد المختلفة لتحقیق أهدافها وكذا وطریقة اتخاذ القرارات فیها

وفي هذا السیاق تلعب  ،كما تتولى اإلدارة مسؤولیة تأمین قیادات العمل بمعلومات ومعرفة جیدة

  .تكنولوجیا المعلومات الدور القوي في إعادة توجیه وتصمیم المنظمات

) اإلدارة العلیا، مدیرو اإلدارة الوسطى، المدیرون التنفیذیون(ویختلف الدور اإلداري في المستویات المختلفة

  .علما أن كل مستوى إداري یحتاج إلى معلومات ونظم مختلفة عن المستوى اآلخر

  التكنولوجیا .3

مجموع المعارف والتطبیقات المؤسسة من مبادئ علمیة في المیادین التقنیة، دراسة «:التكنولوجیا هي

  )L.Ménard,1994,p.734(»األدوات، تقنیات وٕاجراءات صناعیة

مجموعة األجهزة، البرمجیات، األدوات والوسائل، الطرق ونظم البرمجة التي تحتاجها المنظمة «:أو هي

لتحقیق أهدافها وتساعدها في تدوین، تسجیل، تخزین، معالجة، استخدام واسترجاع المعلومات المستخدمة من 

  )Reix et al,2011,p.31(.»قبل نظم المعلومات

  .وسنتطرق إلى التكنولوجیا ودورها في نظم المعلومات الحقا
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 یبین الشكل السابق األبعاد المختلفة لنظم المعلومات، البعد التنظیمي المتمثل في الروابط الهیكلیة 

یبین الشكل السابق األبعاد المختلفة لنظم المعلومات، البعد التنظیمي المتمثل في الروابط الهیكلیة 

من جهة أخرى  ،والتفاعالت مع مختلف عملیات التسییر واألفراد من خالل أدوارهم في المنظمة

الذي تتطور من  )االقتصادي- االجتماعي

خالله المنظمات، حیث یعاد النظر من خالل هذا البعد في مفهوم حدود المنظمة نظرا إلى الروابط وعالقات 

  ).الزبائن، الموردین(الشراكة القویة التي تسمح نظم المعلومات بإعدادها بین مختلف الشركاء الخارجیین

   

 

M.SCott Morton (1995) in:Pascal vidal et al  
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  .یمكن أن نعرض الشكل التالي لتوضیح مختلف أبعاد نظم المعلومات

یبین الشكل السابق األبعاد المختلفة لنظم المعلومات، البعد التنظیمي المتمثل في الروابط الهیكلیة 

یبین الشكل السابق األبعاد المختلفة لنظم المعلومات، البعد التنظیمي المتمثل في الروابط الهیكلیة 

والتفاعالت مع مختلف عملیات التسییر واألفراد من خالل أدوارهم في المنظمة

االجتماعي(، المحیطیظهر بعد التكنولوجیا من خالل المحیط التكنولوجي

خالله المنظمات، حیث یعاد النظر من خالل هذا البعد في مفهوم حدود المنظمة نظرا إلى الروابط وعالقات 

الشراكة القویة التي تسمح نظم المعلومات بإعدادها بین مختلف الشركاء الخارجیین

 

 

  أبعاد نظم المعلومات: 4-1شكل ال

M.SCott Morton (1995) in:Pascal vidal et al, 2005,P.25:المصدر

یمكن أن نعرض الشكل التالي لتوضیح مختلف أبعاد نظم المعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یبین الشكل السابق األبعاد المختلفة لنظم المعلومات، البعد التنظیمي المتمثل في الروابط الهیكلیة 

 

یبین الشكل السابق األبعاد المختلفة لنظم المعلومات، البعد التنظیمي المتمثل في الروابط الهیكلیة 

والتفاعالت مع مختلف عملیات التسییر واألفراد من خالل أدوارهم في المنظمة واالستراتیجیة

یظهر بعد التكنولوجیا من خالل المحیط التكنولوجي

خالله المنظمات، حیث یعاد النظر من خالل هذا البعد في مفهوم حدود المنظمة نظرا إلى الروابط وعالقات 

الشراكة القویة التي تسمح نظم المعلومات بإعدادها بین مختلف الشركاء الخارجیین
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 المؤسسةنظام المعلومات في  :المبحث الثالث

  أنواع نظم المعلومات: األول المطلب

  نظم المعلومات الوظیفیة -1

حیث تدعم النظم  ،یمكن تصنیف النظم من منظور وظیفي حسب الوظائف المختلفة في المنظمة

  .تلك الوظائف وتقدم تطبیقات وظیفیة لكل مستوى تنظیمي

للرفع من  ، وذلكالمعلومات المناسبةتتوزع نظم المعلومات الوظیفیة على األنشطة الرئیسیة لتقدم لها 

 .كفاءتها وتزویدها بالبیانات التي یتم معالجتها وترتیبها لتقدم إلى المستویات اإلداریة المختلفة

  

  .نظم المعلومات الوظیفیة): 3-1(جدول رقم

نظام�املعلومات�

  الوظيفي
  أغراضھ  نظمھ�الفرعية

الدور�ع���املستوي�

  �داري 

الدور�ع���املستوى�

  �س��اتي��

نظم�معلومات�

  ال�سو�ق�واملبيعات

  نظم�الت�بع�الرئ�سية-

  نظم�إدارة�املنتج-

  نظم�الت�بؤ�باملبيعات-

  نظم�إدارة�الز�ون -

  .دعم�املز�ج�ال�سو�قي-

  .تدعيم�أ�شطة�التخطيط-

  .تحس�ن�و�يع�املنتجات-

تفعيل�دور�التكنولوجيا����-

  .عالقات�املنتج

تدعيم�بحوث�-

�ال�سو�ق�وقرارات

  .السعر

  أداء�املبيعات� تحليل-

متا�عة�فرص�املنتجات�-

ا��ديدة�وتدعيم�

  .خطط�ا

نظم�معلومات�

  التص�يع�و�نتاج

  نظم�املخزون-

  نظم�عمليات�التص�يع-

  نظم�تخطيط�التص�يع-

  .نظم�جدولة�التص�يع-

  .واد�ا��اماملمتا�عة�توفر�-

جدولة�التج���ات�-

ال�س�يالت�و�العمالة�

  .�نتاجاملطلو�ة����

تحليل�ومراقبة�املوارد�-

  .وت�لفة��نتاج

تأم�ن�املعرفة�وا����ة�-

  .لقيادة�عملية��نتاج

تدعيم�أ�شطة�-

التخطيط�واملراقبة�

لعملية��نتاج�

و�س�ثمار����

  .تكنولوجيات�جديدة

علومات�منظم�

  .املالية�واملحاسبة

  .نظم��ستاذ�العام-

  .نظم�محاسبة�الت�اليف-

الدائنة�نظم�الذمم�-

  .واملدينة

  .نظم�إدارة��موال�والنقد-

  .نظم�التقار�ر�املالية-

  .إدارة��صول�املالية-

إنتاج�التقار�ر�واملوازنات�-

  .املختلفة

  .تحديد�املحافظ�املالية-

املساعدة�ع���-

�شراف�والتحكم����

  املوارد�املالية

التأس�س�الس�ثمارات�-

  .طو�لة��جل

نظم�معلومات�

  ال�شر�ةاملوارد�

  نظم�التعو�ضات�-

  نظم�التقدير-

  نظم��ستقطاب�-

نظم�تخطيط�املوارد�-

  ال�شر�ة

إنتاج�تقار�ر�خاصة�بالعمال�-

  وتقييم��داء

 تدعيم��ستقطاب-

  التعو�ضاتو 

  .وتدر�ب�املوظف�ن تطو�ر-

استقطاب�-

  .�عو�ضات�العامل�نو 

تدعيم�أ�شطة�-

العمل� تصميم

  .واملسارات�الوظيفية

لبات�القوى�تحديد�متط-

العاملة�من�م�ارات�

و�علم�وما�يتفق�

  .وا��طط�طو�لة��جل

  .130-117.ص ،2010من إعداد الباحثة باالعتماد على جمعة النجار،:المصدر
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إن التطبیقات الوظیفیة المذكورة في الجدول السابق منفصلة، أي أنها تعمل باستقاللیة وبالتالي ال 

الذي  ،لألعمال، ألن التسویق یؤثر على المخزون والذي یؤثر على اإلنتاجتستطیع تقدیم الفعالیة المطلوبة 

  .یؤثر بدوره على رضا الزبون وبالتالي التأثیر على المبیعات المستقبلیة

  

  نظم المعلومات حسب المستویات التنظیمیة -2

الدعم لها، من الممكن تقسیم نظم المعلومات على أساس المستویات التنظیمیة األساسیة التي تقدم 

تحصل عادة هذه المستویات على الخدمات المعلوماتیة من خالل أربعة أنواع رئیسیة من نظم المعلومات 

 .والتي تصمم ألغراض مختلفة ولعدد من المستخدمین

أمثلة عن نظم المعلومات التي تبین مستوى التنظیم  في الصفحة الموالیة )5-1(رقمیبین الشكل 

كل نظام، نظم المستوى االستراتیجي مجسدة في نظم المعلومات المستعملة من طرف والوظیفة التي یدعمها 

ونظم دعم ) SIG(، نظم مستوى اإلدارة بواسطة نظم معلومات التسییر)SID(المسیرین لقیادة المنظمة

، وتقسم النظم حسب كل )STT(، ونظم المستوى التشغیلي بواسطة نظم معالجة المعامالت)SAD(القرار

إلى أنواع خاصة تدعم أهم الخدمات الوظیفیة وتساعد الفرق والمسؤولین في وظائف البیع والتسویق مستوى 

  .اإلنتاج واإلمداد، المالیة والمحاسبة والموارد البشریة

  

   



املؤسسة

 

 

 

 وظيفة�ال�سو�ق�و�املبيعات   وظيفة��نتاج�و��مداد�

 

 نظم�إس��اتيجية

 

 نظم�إدار�ة

نظم��شغيلية�  

ع���مستوى�(

 )العمليات

  المستویات التنظیمیة

  Laudon et al,2006 p. 41 :المصدر

ت�اليف�������السنو�ة��������املخزون���������املبيعات�

التحول���������تحليل����������املخطط���������تحليل�

تحليل����������املردودية��������الزم���������������املبيعات

مسك���������������كشف����������������مراقبة������������������معا��ة�

ملفات�����������������جور�����������������حركة������������������و�متا�عة

العامل�ن�������������ا��سابات���������������املعدات����������������الطلبيات�
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وظيفة��نتاج�و��مداد�   وظيفة�املالية�و�املحاسبة�  وظيفة�املوارد�ال�شر�ة

   (SID)نظم�للمدير�ن�

  )نظم�لإلدارة�العليا

نظم�معلومات�

 

نظم�مساعدة�

 

المستویات التنظیمیةأنواع نظم المعلومات حسب  :5-1شكل ال

 

المصدر

  تخطيط                            

المبیعاتالعاملین األرباح   التشغیل    
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خصائص األنواع األربعة من نظم المعلومات حیث یتضمن كل نوع  )4-1(ویلخص الجدول رقم

  .مجموعة من المكونات التي یمكن أن تستعملها المستویات التنظیمیة

  

  .المعلوماتخصائص نظم معالجة ): 4-1(جدول رقم

  املستعملون   مخرجات�املعلومات�  املعا��ة  مدخالت�املعلومات  نوع�النظام�

�إجمالية�-  )SID(دعم�املس��ين نظم بيانات

  خارجية،داخلية

�بيانية- املحا�اة�،رسوم

  ،التفاعلية

إجابة�-عروض�البيانات�-

  ع���الطلبات

  �طارات�املس��ة

�ضعيف�-  )SAD(نظم�دعم�القرار� �بيانات ��م

�تقوم��أو  �بيانات قاعدة

  بتحليل�البيانات

�وأدوات�- �تحليلية نماذج

  تحليل�البيانات

  التفاعلية-

  املحا�اة-

  التحليالت-

  تقار�ر�خاصة-

  تحاليل�قرار�ة-

  إجابة�ع���الطلبات-

  ا����اء

  نظم�معلومات�ال�سي��

)SIG(  

  م��ص�التعامالت-

  ��م�مرتفع�للبيانات-

  نماذج��سيطة-

  تقار�ر�يومية-

  �سيطةنماذج�-

  تحليل�أسا���-

  إطارات�متوسطة  م��صات�وتقار�ر

�املعامالت� �معا��ة نظم

)STT(  

  معامالت-

  أحداث�-

  ترت�ب-

  إدماج-

  تحديث-

  تقار�ر�مفصلة�-

  قوائم�-

  م��صات-

  إطارات�وفرق��شغيلية

  .Laudon et al,2006,p.42بتصرف:المصدر

  

  مراحل تطویر نظم المعلومات: الثاني المطلب

بدورة حیاة شبیهة بالتي یمر بها الكائن الحي تتمثل في مراحل أساسیة مترابطة ومتداخلة، یمر النظام 

  .حیث أن مخرجات كل مرحلة هي مدخالت المرحلة الموالیة إلى أن تستكمل دورة تطویر النظام

یرها إلى مفاهیم وتقنیات تحلیل وتصمیم نظم المعلومات والمداخل المنهجیة لتطو  طلبلذا سیتطرق هذا الم

  .وذلك من خالل دورة تطویر النظم

  تحدید المشكالت ودراسة الجدوى -1

یقوم نظام المعلومات بتلبیة حاجات موضوعیة ملحة ولتقدیم حلول مشكالت التسییر المرتبطة 

بضعف اإلنتاجیة، تدهور جودة المنتجات والخدمات، تراجع الموقع التنافسي، ضعف في األداء الكلي 

لذا فإن الحاجة لوجود نظم وأدوات تكنولوجیا المعلومات هو ضرورة ملحة ، ..والمبادرةقدرات االبتكار و 

  .المعارف والمهارات اإلنسانیة من أجل تحقیق األهداف التنظیمیةو ستمرار المنظمة واقترانها باإلدارة ال
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الجدید، وذلك التنظیمیة والتقنیة لنظام المعلومات  تتناول دراسة الجدوى تحدید الجدوى االقتصادیة،

، معرفة اإلمكانات والقدرات )الجدوى االقتصادیة(بتقدیر التكالیف اإلجمالیة للنظام ومقارنتها بالمزایا المستقبلیة

الجدوى (التقنیة التي سیوفرها النظام ودرجة حاجة المنظمة إلیها وكذا مالئمتها مع الطاقة التشغیلیة المتوفرة

حلیل الجدوى التنظیمیة من خالل معرفة درجة التوافق بین التنظیم ، وتتكامل هذه الدراسة بت)التقنیة

  .ومستلزمات تشغیل نظام المعلومات بكفاءة وفعالیة

 

  تحلیل النظام -2

یقصد بتحلیل النظم عملیة تجزئة وتفكیك النظام ككل واحد إلى أجزاءه ومكوناته ونظمه الفرعیة وذلك 

   .)95.ص،2010سعد یاسین،(من أجل فحص ودراسة هذه األجزاء والمكونات

بحزمة من األنشطة المتكاملة التي تبدأ بتحلیل احتیاجات المستفیدین وتحدید «:أو نعرف تحلیل النظم

   )130.ص،2010سعد یاسین،(.أهداف النظام الجدید ومواصفاته، حدوده والقیود التي یعمل في إطارها

أوضاعها وتشخیص عالقاتها، من أجل فهم طبیعتها یتم خالل مرحلة التحلیل دراسة األجزاء واختبار 

  .ووظائفها ودور كل جزء أو نظام فرعي في سیاق عمل النظام الكلي المتكامل

  :وینتج عن مرحلة تحلیل النظم بیان بمتطلبات النظام وهي كاآلتي

 ؛المخرجات التي یقوم النظام بإنتاجها وتقدیمها  

 ؛خرجاتالعملیات واألنشطة المنفذة للحصول على م  

 ؛مدخالت النظام الضروریة من أجل التحصل على المخرجات  

 ؛الموارد الضروریة لعمل النظام  

 إجراءات وقواعد عمل النظام.  

تساهم هذه المتطلبات في تحدید المواصفات، المكونات المادیة والبرامجیة من خالل اختیار المنهجیة 

باستعمال أسالیب جمع وتحلیل البیانات من خالل  ،المناسبة لتحلیل احتیاجات المستفیدین من المعلومات

  .االستبیان، المقابلة، المالحظة والزیارة المیدانیة

  :ومن أهم أنشطة مرحلة التحلیل نذكر

 تحلیل احتیاجات المستفیدین؛ -

 تحدید نواقص وعیوب النظام الحالي؛ -

 وضع مواصفات عامة للمخرجات؛ -
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 وضع مواصفات عامة للمدخالت؛ -

 قواعد البیانات؛وصف بنیة  -

 .)138.ص،2010سعد یاسین،(رفع تقریر عن مرحلة تحلیل النظم وتوثیق المرحلة -

 

 تصمیم النظام -3

بتحویل  ،هي العملیة النظامیة التي تلي عملیة التحلیل حیث تعمل على مخرجات هذه األخیرة

   .التصمیم المنطقي للنظام ومواصفات اإلجراءات وأسالیب العمل إلى نماذج وبرامج عملیة

  . التصمیم المنطقي والمادي: تنقسم هذه المرحلة إلى حزمتین رئیسیتین من األنشطة

 التصمیم المنطقي - 3-1

عملیا، أي تجرید النظام وضع التصورات والمفاهیم المنطقیة للنظام قبل تشكیله وتنفیذه «:یقصد به 

ورسم صورة نظریة ومنطقیة عنه، نظمه الفرعیة، مكوناته ووظائف كل نظام فرعي قبل تصمیمه وبناءه 

  )بتصرف.139.ص،2010سعد یاسین،(.»مادیا

  :وتتكون مرحلة التصمیم المنطقي من األنشطة التالیة

ووسائط المخرجات وتنسیق  تصمیم المخرجات من خالل تحدید المحتوى، الشكل، الحجم، التوقیت -

 ؛المحتوى

 ؛تصمیم المدخالت وتحدید وسائط اإلدخال وجدولة توقیت األنشطة في بعض تطبیقات النظام -

 ؛تصمیم العملیات -

 ؛التصمیم المنطقي والمادي لقاعدة البیانات -

 ؛تحدید وتعریف البرامج المستخدمة في النظام -

 ؛ظاموضع مواصفات العتاد واألجهزة المستخدمة في الن -

 )183.،ص2005سعد یاسین،(.توصیف وتصمیم إجراءات العمل داخل النظام -

  التصمیم المادي - 3-2

في هذه المرحلة یتم نقل النظام من صورته المنطقیة المجزئة إلى شكله المادي من خالل تحدید 

  طرق ووسائل اإلدخال واإلخراج ،مواصفات تفصیلیة لعتاد الكمبیوتر، البرامجیات، منطق المعالجة

  :وتتضمن مرحلة التصمیم المادي ما یلي )141.،ص2010سعد یاسین،(.اإلجراءات الیومیة وأنشطة المراقبة

 ؛التصمیم المادي للمخرجات -
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 ؛التصمیم المادي لقاعدة البیانات -

 ؛تصمیم عملیات المعالجة أو تحدیدها واختیار البرامج المستخدمة لهذا الغرض -

 ؛یم المادي للمدخالتالتصم -

 .تصمیم المراقبة -

  

  التطبیق -4

تبدأ هذه المرحلة بوضع خطة التنفیذ وتدریب المستفیدین والعاملین في نظام المعلومات إلى استكمال 

  .تحمیل البرامج وتشغیل النظام ،أنشطة البرمجة، نصب األجهزة والمعدات

اإلجراءات التفصیلیة، تصمیم دلیل شامل لها وتتضمن مرحلة التطبیق أیضا األنشطة الخاصة بإعداد 

واستكمال إجراءات التغییر الضروریة لعمل نظام المعلومات الجدید، كما یتم اختباره بفحص وقیاس جودة 

أداءه لمعرفة مستوى استجابته لحاجات المستفیدین من خالل اختبار المكونات، الوظائف، النظم الفرعیة 

 .واختبار األداء الكلي للنظام

  

  التقییم -5

قاعدة انطالق نظام المعلومات للعمل في المنظمة وفق األهداف المنشودة منذ بدایة  یعتبر التقییم

دورة حیاة النظم، حیث تنتقل مسؤولیة إدارة النظام من فریق التطویر أو إدارة المشروع إلى إدارة النظام لتتولى 

  )بتصرف.157.ص،2010،سعد یاسین(.مباشرة مهام التشغیل والتقییم

  یبدأ التشغیل النهائي بعد أن تستكمل كل أنشطة تحلیل، تصمیم، تطویر، تمویل واختبار النظام

وتحدید المعاییر النوعیة المستهدفة  ،وبعد أن توضع الخطة الضروریة لمراقبة وحمایة أمن نظام المعلومات

  .لمعلومات ودوره في التأثیر على المنظمةلتقییم نظام اوذلك لقیاس كفاءة وفعالیة األداء ضمن هیكل شامل 

توجد في الواقع عدة أسالیب لتقییم نظم المعلومات، البعض للتقییم المباشر والبعض اآلخر للتقییم 

على إجراء مقارنة بین التكالیف الفعلیة  )قصیر األجل(یستند التقییم المباشر حیث ،على المدى الطویل

والمنافع المنتظرة، أما المنافع غیر المنتظرة فمن غیر المحتمل تحدیدها إال بعد فترة طویلة نسبیا من بدء 

  .تشغیل النظام

تصمیم وتشغیل نظم معلومات التسییر والتي  ،النظم منهجا لتحلیل المراحل السابقة لدورة تطویر تمثل

وزها حتى باستخدام مداخل حدیثة لتطویر وبناء هذه النظم، إال أنه یمكن استخدام تقنیات ال یمكن تجا
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كما أن المراحل السابقة ال ، دورة هذه الومداخل متعددة إلدارة وتنفیذ أنشطة كل عملیة أساسیة من عملیات 

وار تأثیرا خالل مراحل ویتولى أكثر األدتصل إلى غایتها دون تدخل محلل النظم، الذي یمارس دورا أساسیا 

تطویر النظم، بقیامه بمهام تحلیلیة، تقنیة واتصالیة وذلك باستخدام أدوات علمیة وتكنولوجیة وتوظیف الخبرة 

  .والتجربة المتراكمة عبر سنوات

  

  أمن نظم المعلومات: الثالث المطلب

في المنظمات تجعل من تشغیلها الیوم أمرا حیویا  اآللیةالمكانة التي تحتلها نظم المعلومات  إن    

فغالبیة المؤسسات تسجل تبعیة عالیة جدا لإلعالم اآللي في التسییر الیومي لنشاطها، وبذلك تصبح حمایة 

  .لیهاإالنظم المعتمدة علیه رهانا استراتیجیا بالنسبة 

  :لى تحقیقإاآللیة وتهدف حمایة نظم المعلومات 

 تضمن أن االطالع على البیانات یكون فقط لألشخاص المسموح لهم، وهذا یتطلب أن یحدد لكل نوع من  :السریة

 .لیهاإالبیانات من یسمح له بالوصول 

 لى التحقق من شخصیة المستخدم، وهذا یتضمن تقدیم ما یمكن أن إتهدف  :التحقق من البیانات الشخصیة

 ).كلمة السر، البصمة الرقمیة(یعرف به

 أو تعدیلها إال من طرف ) كلیا أو جزئیا(أو حذفها إتالفهاذ ال یتم إ :سالمة الوظائف والبیانات الحساسة

 .األشخاص المخول لهم بذلك

 لیهاإتتحقق عندما تتاح الموارد في وقت الحاجة  :الوفرة. (Soutenain et al,2012,p.155) 

 

  التهدیدات -1

مجموع الوسائل الموجهة للدفاع ضد كل أنواع األخطار التي یكون  اآللیةیشمل مفهوم الحمایة     

  .مصدرها مادي أو بشري، المقصودة أو العرضیة

  :األخطار األساسیة التي تهدد نظام المعلومات هي على أنواع عدیدة إن

 السرقة(البشریةأو ..)الصواعق، الحرائق، تسربات المیاه(المادیة المتعلقة باألسباب الطبیعیة التهدیدات  

 ...)تخریب العتاد

 أخطار اعتراض أو التشویش على االتصاالت. 
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  ،شباع نظم اإلعالم اآللي بمساعدة إ ، التحطیم و اإلتالفالهجمات البرامجیة التي تضم التسلل، االكتشاف

لحاق الضرر إوالمصممة من أجل ) عن طریق الخطأ أو بنیة التخریب(برامج مخربة تدخل على النظام

 .ساءة استغالل موارد النظامإ و 

  الضعف البشري، المتجسد في سلوك المستعملین الذین یرتكبون األخطاء وال یحترمون قواعد الحمایة في

 .طار جرائم منظمةإكثیر من األحیان، أو یتورطون في قضایا الرشوة أو یتم التالعب بهم في 

 لى مواردهإجراءات حمایته للوصول إ م و الثغرات التنظیمیة، حیث یستفید المهاجم من ثغرات التنظی. 

(Soutenain et al,2012,p.156). 

  

  :إلى وتتضاعف هذه األخطار بفعل الترابط الخارجي للشبكات الذي یمكن أن یؤدي

 .استغالل سرعة تحویل المعلومات على روابط آلیة من مستعملین سیئي النیة - 

 .استقطابهاتداول معلومات حساسة على الشبكات والتي یمكن  - 

ذ تتیح المنظمات المعنیة بیاناتها إن اللجوء لخدمات التورید الخارجي یفاقم األعطاب، إمن جهة أخرى ف

طار تعاقدي ال تحكمه أي قیود تنظیمیة خاصة، لذا یتوجب علیها أثناء مرحلة إألشخاص خارجیین في 

 .ة األخرىلى أعضاء المنظمإالتفاوض توسیع االحتیاطات التي تتخذها لعمالها 

  

  عداد مرجعیة لتسییر حمایة ورقابة نظم المعلوماتإ -2

 تتطلب حمایة الموارد اآللیة سیاسة عامة للحمایة الموثوقة ومجموعة من الرقابات، یمثل المعیار  

)ISO27002(  تجمعا للمعاییر الدولیة للحمایة والرقابة، یعرض معالما مفیدة تحدد الممارسات األكثر توافقا في

المشتملة على سیاسات الحمایة، التخطیط واستمراریة األعمال، حمایة و مجال أمن ورقابة نظم المعلومات 

  .صصة للحمایة داخل المنظمةنشاء وظیفة مخإ معدات األعالم اآللي، مراقبة المداخل، المطابقة للمعاییر و 

).(Laudon et al,2006,p.323  

 

  طرق رقابة نظم المعلومات -3

لي هي محور مراقبات عامة ومستهدفة خاصة على آلا اإلعالمن حمایة موارد المعلومات ونظم إ  

اآللي وكذا حمایة ملفات  اإلعالمالتطبیقات، تقوم الرقابات العامة على تصمیم، حمایة واستعمال برامج 

البیانات المخزنة في كل المنظمة، وتطبق في الحالة العامة لكل مكونات نظم المعلومات والمتكونة من 

  .الیدویة الهادفة لممارسة الرقابة الكلیة واإلجراءاتتركیبة من حزم البرامج 
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وتضم المراقبات الممارسة من  ،)معالجة الطلبیات ،األجور(أما رقابة التطبیقات فتستهدف كل تطبیق محوسب

  .المبرمجة واإلجراءاتطرف مستعملي نظام معین 

  

  العامة ابةالرق - 3-1

سیرورة عملیات  ،حمایة البیانات ،االستغالل اآللي ،اآللي اإلعالممعدات  ،تضم مراقبات حزم البرامج  

  .اإلداریةوضع النظام وكذا المراقبات 

 ن إ، من خالل رقابة استعمال نظام االستغالل والتنبیه باالستعمال غیر المصرح به مراقبة حزم البرامج

ألنه ینفذ وظائف الرقابة العامة للبرامج التطبیقیة التي تعالج مباشرة البیانات  ةلزامیإحمایة هذا النظام 

 .والملفات

  الثغرات المحتملة، فیتم  التحقق من أنه محمي من الناحیة المادیة وكشف ،اآللي اإلعالممراقبة عتاد

 .حمایته من الحرائق، الحرارة العالیة ، الرطوبة والسرقة

 اآللي المكلفین بهذه الوظیفة الحساسة  اإلعالمعلى مهندسي  اإلشراف، یتم مراقبة االستغالل اآللي

ات جراءات المبرمجة بطریقة مترابطة وصحیحة على مستوى تخزین ومعالجة البیانإلالتحقق من تطبیق ا

جراءات الحفظ إ استغالل الحاسوب و  ،برمجیة االستغالل ،وتتضمن مراقبة أعمال المعالجة اآللیة

 .واالسترجاع

 لیها إتضمن أن ملفات المؤسسة الهامة المخزنة على أقراص أو أشرطة ال یصل  ،مراقبة أمن البیانات

إال المصرح لهم بذلك، ال یتم تعدیلها أو إتالفها سواء كانت قید االستعمال أو مخزنة، وهذا یتعلق بقواعد 

 .Datamining)(البیانات التشغیلیة ومستودعات البیانات الخاصة بالمعالجات القراریة المؤجلة 

 على مختلف المراحل للتأكد ، تتم بالتحقق من عملیة تطویر النظم مراقبة سیرورة عملیات وضع النظم

من أنه تحت السیطرة ومسیر جیدا، والهدف هو البحث عن وجود اختبارات شكلیة منجزة من طرف 

استعمال منهجیة مدى و  ودرجة مساهمة المستعمل في كل مرحلة من العملیة ،المستعملین واإلدارة

ن خالل فحص استعمال المراقبات عداد النظم، وتتم المراجعة مإاألرباح عند /المراجحة بین التكالیف

 .وتقنیات تأمین الجودة من أجل تطویر البرامج

  وتوجیهات الرقابة التي تضمن التنفیذ المناسب  اإلجراءاتوضع المعاییر، القواعد، ، اإلداریةالمراقبات

 .(Laudon et al,2006,p.324)وتطبیق المراقبات العامة ومراقبة التطبیقات
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  التطبیقاتمراقبة   - 3-2

جراءات الیدویة والمحوسبة التي تضمن فقط للبیانات إلتشتمل رقابة التطبیقات على ا  

وبالمطابقة مع الخصوصیات الوظیفیة والتنظیمیة من طرف التطبیق  ،المسموح لها أن تعالج بالكامل

  .في حد ذاته

، حول المعالجة، وعند المراقبات عند اإلدخال :یوجد ثالثة أنواع من المراقبات حول التطبیقات

  .اإلخراج

  دخال من دقة واكتمال البیانات عندما تأخذ من طرف النظام ألول مرةإلتتحقق المراقبات عند ا

یدویة، للبیانات المسترجعة من ملف عمل والمستمدة من معالجة  دخالإلیمكن أن تكون عملیة ا

الزبائن لحساب عموالت رجال البیع  استرجاع بیانات طلبیات(خرآأخرى لنفس التطبیق أو من تطبیق 

 RFID.شارة مرسلة من بطاقة إأو یتم التقاط البیانات أتوماتیكیا كاستقبال  ،)في تطبیق األجور

أما رقابات المعالجة فتتحقق من اكتمال وصحة البیانات خالل كل مرحلة من عملیة التحدیث، في 

تتمثل هذه و كاملة وتوزیعها مالئم،  ،صحیحةلیة آلحین تضمن مراقبات الخروج أن نتائج المعالجة ا

الموجهة للمورد أو ملف عمل یعاد استعماله من طرف  )EDI(المخرجات في الطباعات، رسائل

  .)Laudon et al,2006,p.326(.معالجة أخرى أو عدة معالجات
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  واألعمال االلكترونیةقواعد البیانات : الرابعالمبحث 

  

  نظم قواعد البیانات: المطلب األول

  نقائص نظم إدارة الملفات .1

نظرا للزیادة في استخدامات البیانات من قبل العدید من اإلدارات والوظائف داخل الشركة، فإن هذه  

كانت إدارتهم تتم من خالل الملفات، هذا الشكل األخیرة بدأت تتحول إلى تطبیق قاعدة البیانات بعد أن 

  :نعرضها فیما یلي ،)386-383ص،،1998الدهراوي،(التقلیدي الذي تمیز بعدة عیوب وقصور

 تكرار البیانات 

یحتفظ كل استخدام من االستخدامات في نظام إدارة الملفات بالملفات الخاصة به، لذا سیتم تكرار   

من تطبیق أو استخدام، فالملف الرئیسي للمخزون یتم االحتفاظ به في كل  كل الملفات التي یحتاجها أكثر

من نظام التشغیل للمشتریات والمبیعات، كما أن نفس بنود البیانات تظهر في أكثر من ملف، إذ یوجد رقم 

بند المخزون ووصفه في الملف الرئیسي للمخزون، ملف أوامر الشراء وملف الموردین، هذا التكرار الذي 

  .ؤدي إلى زیادة تكلفة االحتفاظ بالبیانات في صورة المساحة المخصصة لحفظهای

 عدم توافق البیانات 

نتیجة تكرار البیانات والملفات فإن مواصفات البیانات وقیمها قد تكون غیر متوافقة، ألنه قد ال یتم     

  .في وقت ما تحدیث كافة الملفات في نفس الوقت مما یظهر نفس بنود البیانات بقیم مختلفة

 تخراج المعلومات من أكثر من مصدرصعوبة اس 

في ظل مدخل إدارة الملفات، تتمثل المعلومات المستخرجة في تقاریر یتم برمجتها مسبقا، وبالتالي     

فالتقاریر غیر المبرمجة التي قد تطلبها اإلدارة ال یمكن تقدیمها بسرعة بمجرد طلبها، خاصة إذا كانت 

بسبب عدم ارتباط وتكامل الملفات الموزعة على األقسام  وذلك ر تستمد من أكثر من إدارةالمعلومات بالتقری

  .والوظائف

 عدم المرونة 

عادة ما یكون من الصعوبة إجراء تغییرات في نظام إدارة الملفات وهذا نظرا للوقت المستغرق والتكلفة     

رات العتماد برنامج التشغیل للتطبیقات المختلفة الكبیرة، ویرجع السبب الرئیسي لعدم المرونة في إجراء التغیی

  .على البیانات المتاحة والوسیلة المادیة التي یتم تخزین البیانات فیها
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وتصمم عادة البرامج وفقا لهیكل السجالت وأسماء البیانات داخل الملفات المستخدمة، وبالتالي فإن     

  .ة كتابة البرامج وهو ما یتطلب تكلفة وجهد كبیرینأي تغییر في الملفات یؤدي إلى ظهور الحاجة إلى إعاد

أما السبب الثاني لعدم المرونة في نظام إدارة الملفات هو أن استقالل الملفات هو الهیكل الوحید     

  .المتاح لتنظیم البیانات، ولكل ملف طاقة قصوى ال یمكن تخزین كافة البیانات المرتبطة ببعضها فیها

واعد البیانات لمواجهة مشاكل تكاثر الملفات الرئیسیة والنقائص المتعلقة بنظام لقد تم تطویر أنظمة ق    

إدارة الملفات، فقیام الشركات بابتكار ملفات وبرامج جدیدة كلما دعت الحاجة للمعلومات، أدى إلى زیادة 

   ین رئیسیینالمنظمات بتخزینها، وخزن نفس البیانات في ملف تقومملحوظة في عدد الملفات الرئیسیة التي 

أو أكثر جعل عملیة تكامل البیانات المخزنة في ملفات مختلفة وٕابداء رأي شامل حول البیانات أمرا صعبا 

  .على الشركة، كما أن القیم الخاصة لهذه البیانات المخزنة قد ال تكون متناسقة

المتكاملة الحدیثة، ومن تشكل قواعد البیانات العالئقیة أساسا لمعظم أنظمة المعلومات المحاسبیة     

أجل تقییم قدرة قواعد البیانات تقییما كلیا، من المهم فهم بعض المبادئ األساسیة حول كیفیة تخزین البیانات 

في أنظمة الحاسوب، إذ یتم تخزین المعلومات الخاصة بخصائص أي وحدة في حقول، وتشكل جمیع الحقول 

، أما الملف فیتشكل من مجموعة من السجالت التي لها التي تحتوي على بیانات حول وحدة معینة سجال

  .عالقة فیما بینها، والمجموعة من الملفات المترابطة والمتناسقة مركزیا تشكل قاعدة البیانات

  

  مفهوم قواعد البیانات .2

ملف أو مجموعة من الملفات المترابطة منطقیا، منظمة بطریقة تقلل «:تعرف قاعدة البیانات على أنها    

تمنع تكرار بیاناتها وتجعلها متاحة لتطبیقات النظام المختلفة، وتسمح للعدید من المستفیدین بالتعامل معها أو 

  ).222،،ص1999منصور وأبو النور،(»بكفاءة ویسر

إذا فقاعدة البیانات هي مجموعة من الملفات المترابطة المنسقة مركزیا، والتي ینظر فیها للبیانات على أنها 

یة، یتوجب إدارتها واستخدامها من قبل الشركة بأكملها، ولیس فقط على مستوى القسم أو على موارد تنظیم

  ).160ص،،2،ج2009ستینبارت،(مستوى الوظیفة حیث تم إنشاء تلك البیانات

ویفترض مدخل قاعدة البیانات وجود حاجة إلى المعلومات من قبل العدید من المستخدمین، ولذلك     

  .بحفظ البیانات في قاعدة بیانات مركزیة تخدم كافة االستخدامات أو التطبیقات فإن هذا المدخل یقوم
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كما أن نظام قاعدة البیانات یستخدم نوع خاص من برامج التشغیل یسمى نظام إدارة قواعد     

، یعمل كحدود مشتركة بین قاعدة البیانات ومختلف البرامج التطبیقیة، وتسمى عملیة ضم (DBMS)البیانات

  .البیانات ونظام إدارة قواعد البیانات والبرامج التطبیقیة المتعلقة بها بنظام قاعدة البیانات قواعد

حاجة الوحدات االقتصادیة إلى دمج وتكامل للبیانات واسعة وموحدة نتیجة لإن أهمیة وجود قاعدة     

تكامل نظم المعلومات  كافة وظائفها، وبذلك فإن هذه الحاجة سوف تزداد من خالل النظرة المتطورة لضرورة

  .والتي یمثل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبیة أهم مجاالتها

 

  قواعد البیانات  نظم منافع .3

یتم تنفیذ معظم نظم المعلومات المحاسبیة الجدیدة باستخدام طریقة قواعد البیانات، فالمنظمات     

تستخدم هذه التكنولوجیا لتخزین، معالجة وٕاعداد التقاریر عن العملیات المحاسبیة، ویتعامل الكثیر من 

معالجة االستفسار عن المحاسبین مباشرة مع قواعد البیانات، ألنها تتدخل بصورة مباشرة في إدخال أو 

   البیانات، كما أنهم مسؤولون عن تطویر وتقییم الرقابة الداخلیة الضروریة لضمان سالمة قاعدة البیانات 

  .أو یعملون كمصممین أو مدراء لهذه القواعد

 1998الدهراوي،( إن تكنولوجیا قواعد البیانات واسعة االنتشار ألنها تقدم للمنظمات المنافع التالیة  

  ):389-387.ص

  

 تكامل البیانات 

 »مجموعة البیانات«یتم تنظیم البیانات في ظل نظام قاعدة البیانات في صورة هیكلیة مرنة تسمى     

  .ورغم أنها تتضمن ملفات وسجالت فإنها تتضمن أیضا البیانات المرتبطة ببعضها

للبیانات، بحیث یمكن للعدید من برامج ویتحقق التكامل من خالل دمج الملفات الرئیسیة في مجاالت أوسع 

التطبیق الوصول إلیها، كقاعدة بیانات المستخدمین التي تدمج البیانات الموجودة سابقا في الملفات الرئیسیة 

  .للرواتب واألفراد ومهارات العمل مما یسهل دمج المعلومات بطرق غیر محدودة

یؤدي إلى تحدیثها في نفس الوقت الذي یتم فیه  وتكامل مجموعة البیانات له عدة آثار إیجابیة فهو    

إدخال البیانات، وبالتالي تتصف مجموعة البیانات بالدقة وتمكن المستخدم من الحصول علیها بسهولة 

وسرعة مما یساهم في تقلیل الوقت والجهد المبذولین، كما تمكن أیضا عددا كبیرا من المستخدمین من 

  .فس الوقتالتعامل مع قاعدة البیانات في ن
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 استقاللیة البیانات 

تعتبر استقاللیة البیانات من المالمح الرئیسیة لنظام قاعدة البیانات، وتعني فصل البیانات عن     

البرامج الخاصة بالتطبیقات واستخدامات هذه البیانات، ویتم تحقیق هذه االستقاللیة من خالل برامج تشغیل 

  .(DBMS)تسمى بنظام إدارة قاعدة البیانات

كما تمكن استقاللیة البیانات من إجراء التغییرات على الملفات بسهولة ویسر وبتكلفة أقل عنه في     

ظل نظام إدارة الملفات، فالتغییرات تتم بالنسبة لنظام إدارة قواعد البیانات فقط بدال من تعدیل كافة برامج 

ط التخزین المادیة للبیانات دون التأثیر التطبیقات التي تستخدم البیانات، كما أنها یمكن أن تحدث في وسائ

على برامج التطبیقات، أما التغییرات التي تحدث على هذه األخیرة فال تؤثر على الهیكل المادي للبیانات 

  .التالي فإن واضعي البرامج یمكنهم تغییرها دون التأثیر على البیانات المخزنة في الملفاتبو 

 مركزیة إدارة البیانات 

مراقبة البیانات واالحتفاظ بها بصفة مستمرة بواسطة نظام إدارة قاعدة البیانات، فیكون حارسا یتم     

على قاعدة البیانات ویقدم النظرة المنطقیة للمستخدمین والبرامج التطبیقیة، باإلضافة إلى ذلك فإن هذا النظام 

  .یقدم حمایة للبیانات من خالل عدة مقاییس لألمان كاألرقام السریة

ما تتحمل إدارة قواعد البیانات مسؤولیة مصادر الحصول على البیانات وٕادارة التحكم في نظام قاعدة ك

  .البیانات، تعریف متطلبات البیانات، إنشاء هیكلها ووضع المعاییر الخاصة ببنودها

 نمطیة البیانات  

ة بغض النظر عن البیانات له تسمیة نمطی من بند كل في ظل نظام إدارة قاعدة البیانات، فإن    

، فكمیة المبیعات لها اسم وتعریف نمطي، وبالتالي فإن أي برامج تشغیل ألي نوع من لهاالستخدام 

  .االستخدامات یتعامل مع هذا البند بشكل واحد ونمطي وهو ما یسهل التعامل مع قاعدة البیانات

بیانات ومكان وحید لتخزین ویالحظ أنه في نظام قاعدة البیانات یكون هناك مصدر واحد إلدخال ال    

اإلسهاب والتعارض فیها، كما یقضي على عدم التوافق  ،زدواجیةاال، مما یؤدي إلى تقلیل  هاكل بند من بنود

  .في البیانات الموجودة في النظام التقلیدي إلدارة الملفات

 المرونة في إعداد التقاریر 

كما یمكن تصفح قواعد البیانات بسهولة للبحث یمكن تعدیل التقاریر وابتكارها بسهولة حسب الحاجة،     

  .عن مشكلة معینة أو الحصول على معلومات مفصلة عن تقریر مختصر
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  :ویمكن تلخیص فوائد ومنافع نظام إدارة قاعدة البیانات في الجدول التالي

  .منافع نظام إدارة قاعدة البیانات): 5-1(جدول رقم

  العملية�النتائج  املنافع�الناتجة  خصائص�النظام

  استقاللية�البيانات�

  توحيد�البيانات

يمكن��غي���برامج�التطبيقات��س�ولة،�  ز�ادة�املرونة�

  �سرعة�و�ت�لفة�أقل

  إدخال�البيانات�مرة�واحدة

  ت�امل�البيانات�

تقليل�وقت��،توف���مساحة�التخز�ن  تخفيض�التكرار�واس�بعاد�عدم���ساق

  ال�شغيل�وز�ادة�الثقة����البيانات�

يمكن�ا��صول�ع���البيانات�املطلو�ة�  إتاحة�البيانات��س�ولة�  ت�امل�البيانات�وامللكية�املش��كة�ل�ا

�سرعة�وس�ولة�مع�إم�انية�خدمة�عدد�

  كب���من�املستخدم�ن

تحس�ن�درجة��مان�للبيانات�وز�ادة�  إدارة�مركز�ة�للبيانات�

  الت�سيق

منع����اص�غ���املصرح�ل�م�من�

  .يانات�املخزنةالتعامل�مع�الب

تحديث�البيانات�وإتاح��ا�وفقا���اجات�

  .املستخدم�ن

  .391.،ص1998،الدهراوي: المصدر

  

  تصمیم قواعد البیانات .4

  ):802.ص،1،ج2009ستینبارت،(: یتوجب المرور بالمراحل الخمسة التالیةالبیانات لتصمیم قواعد     

 تحلیل األنظمة. 

 التصمیم المفاهیمي. 

 التصمیم المادي. 

 التنفیذ والتطبیق. 

 التشغیل والصیانة. 

 

تشتمل الخطوة األولى الخاصة بتحلیل األنظمة على التخطیط األولي الذي یحدد الحاجة لتطویر     

نظام جدید ومدى إمكانیة القیام بذلك، تتضمن هذه الخطوة أحكاما مبدئیة حول التكنولوجیا المقترحة ومدى 

تخدم للمعلومات، نطاق النظام الجدید المقترح، استخدام المعلومات جدواها االقتصادیة، تحدید حاجات المس

حول العدد المتوقع من المستخدمین وأحجام العملیات التخاذ قرارات مبدئیة حول متطلبات أجهزة الحاسوب 

  .والبرمجیات
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بالنظام یمثل التصمیم المفاهیمي الخطوة الثانیة، التي تساهم في تطویر مختلف المخططات الخاصة     

بتحلیل  تینالمرحلتین الخاص اتینالجدید على المستویات المفاهیمیة الخارجیة والداخلیة، ومن خالل ه

األنظمة والتصمیم المفاهیمي یتم نمذجة البیانات، من خالل تحدید قاعدة البیانات التي تمثل بصورة أفضل 

  .جمیع جوانب الشركة وتفاعالتها مع المحیط الخارجي

المرحلة الثالثة الممثلة في التصمیم المادي بترجمة مخطط المستوى الداخلي إلى هیاكل قواعد تقوم     

  .بیانات فعلیة تنفذ في النظام الجدید وكذا تطویر تطبیقات جدیدة

أما مرحلة التنفیذ والتطبیق فتتضمن جمیع األنشطة المقترنة بتحویل البیانات من األنظمة الحالیة إلى     

ات المحاسبیة لقاعدة البیانات الجدیدة، اختبار النظام الجدید وتدریب الموظفین على كیفیة نظام المعلوم

  وذلك من خالل مراقبة أداء النظام ورضا الزبون لتحدید الحاجة إلجراء تعزیزات  ،استخدامه والحفاظ علیه

  .أو تعدیالت علیه

نات رغم اختالف مستوى اشتراكهم من یساهم المحاسبون في كل مرحلة من عملیة تصمیم قاعدة البیا    

الشركة وتحدید حاجات مستخدم  إمكانیاتعلى تقییم  ونمرحلة ألخرى، فخالل تحلیل األنظمة یساعد

  ومن خالل مرحلة التصمیم المفاهیمي یشارك المحاسبون في تطویر المخططات المنطقیة المعلومات،

بمهارات جیدة في قواعد البیانات  من یتمتع منهمأن  تصمیم قاموس البیانات وتحدید الرقابات المهمة، كما

  .یمكن أن یسهم مباشرة في تنفیذ نموذج البیانات خالل مرحلة التصمیم الفعلي

فحص دقة قاعدة البیانات الجدیدة أو برامج  من خالل ،أثناء مرحلة التنفیذ والتحولیشترك المحاسبون أیضا و 

  .التطبیق التي تستخدم البیانات وكذا تقییم كفاءة الرقابات

تتخطى أنظمة قواعد البیانات مشكلة استخدام بیانات من عدة ملفات وذلك من خالل فصل عملیة     

 )163 .ص، 2ج،2009تینبارت،س(.تخزین واستخدام عناصر البیانات، وبهذا الصدد تقدم رأیین منفصلین للبیانات

الرأي المادي الذي یشیر إلى مكان وكیفیة ترتیب وخزن البیانات مادیا في نظام الحاسوب، والرأي المنطقي 

  .الذي یوضح كیفیة قیام المستخدم أو المبرمج بتنظیم وفهم البیانات ذهنیا

جدیدة، وتتعامل برمجیات نظام تسهل عملیة فصل اآلراء المنطقیة والمادیة للبیانات تطویر تطبیقات     

مع الرابط بین الطریقة التي یتم فیها تخزین البیانات مادیا والرأي المنطقي لكل  (DBMS)إدارة قاعدة البیانات

قاعدة البیانات بحیث یتمكن المستخدمون من الدخول  یراقب )DBMS(مستخدم في البیانات، لذلك فإن

مكان وكیفیة تخزین البیانات مادیا، وبنفس الطریقة یستطیع مدیر  واالستفسار أو التحدیث دون اإلشارة إلى
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    قاعدة البیانات تغییر الخزن المادي للبیانات من أجل تحسین أداء النظام دون التأثیر على المستخدمین 

  .أو برامج التطبیق

یمثل رأیا عاما على  تقسم البنیة المنطقیة لقاعدة البیانات إلى ثالثة مستویات، المستوى الذهني الذيو     

حول قاعدة البیانات ككل ویدرج جمیع عناصر البیانات والعالقات فیما بینها، أما المستوى الخارجي و الشركة 

  .فیتألف من مجموعة من آراء المستخدم لجزء من قاعدة البیانات ویشار لكل منها بالمخطط الفرعي

یصف كیفیة التخزین الفعلي للبیانات والوصول إلیها أما المستوى الداخلي فیقدم رأیا على مستوى أقل، إذ 

  .متضمنا معلومات حول تصامیم السجالت، التعریفات، العناوین والفهارس

  

  األعمال اإللكترونیة: المطلب الثاني

  المفهوم .1

وبناء فوقي ممثل بنظم المعلومات اإلداریة  ،هي تولیفة شبكیة إلكترونیة تتكون من بنیة تحتیة رقمیة

بیانات وتكنولوجیا اإلنترنت والشبكات، مما یتیح تنفیذ الالمعتمدة على نظم إدارة قواعد البیانات أو مستودعات 

األنشطة والعملیات، تبادل المعلومات وتكوین القیمة في سالسل متكاملة ومتعاضدة لتعزیز القدرة التنافسیة 

  .)240.ص،2010،یاسینسعد (للمنظمة

  

 نماذج األعمال اإللكترونیة .2

 SCM،CRM،E.procurement E.Market( أفرزت تكنولوجیا ونظم األعمال اإللكترونیة نماذج جدیدة

ERP(..  وهي نماذج غیر مسبوقة من حیث الوظائف، المضمون، البینة واألهداف، ترتبط بمفاهیم ومبادئ

الذي یوضح  )6- 1(الجدول  الصفحة الموالیة التقلیدیة، لذا سنعرض فيالنماذج جدیدة تختلف جوهریا عن 

 .نوع وطبیعة االختالف بین النموذجین
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  .مقارنة بین مبادئ ومفاهیم األعمال التقلیدیة واألعمال اإللكترونیة الجدیدة): 6-1(جدول رقم

  مبادئ�ومفا�يم��عمال��لك��ونية  مبادئ�ومفا�يم��عمال�التقليدية

�أك���- �املعلومات �تكنولوجيا �أصبحت ��لما �التغ���سر�ع معدل

  .ت�امال�مع�املنظمات

تراكم�معدالت�التغ���يؤدي�إ���نماذج�وأش�ال�جديدة�للمنافسة�ب�ن�-

  .املنظمات

  .�غي���تنظي���سر�ع�بفضل�تكنولوجيا�املعلومات-  .املنظمات�مستقرة�وعقالنية�وتبحث�عن�الكفاءة-

جديدة�من�بي��ا�الفرق��ف��اضية،�دعم�ال��و�د�تطو�ر�وسائل�عمل�-

  .ا��ار���و�شكيل�أدوار�وأعمال�ديناميكية�للمنظمة

التخطيط�ال�يزال�م�ما،�غ���أن�القدرة�ع����ستجابة�السر�عة����-  �س��اتيجيةأ�مية�التخطيط�طو�ل��جل�و�األخص�ا��طط�-

  .أك���أ�مية

  .خطط���داف�املث���التخطيط�املوقفي�أك���أ�مية�من�تطو�ر -

�أ�شطة�- �لدعم �تطبيقات �برامج �أو�شراء �لبناء �القصوى ��مية

  .املنظمة

-� �تحتية �ب�ية �شراء �أو �لبناء �القصوى �لدعم�ل��مية لتكنولوجيا

�الب�ئة� ��� �املستمرة �للتغ��ات �استجابة �تحدي��ا �إم�انية �مع املنظمة،

  .التنافسية

-� ��س�يا �للتفاوض �قابلة �املنتج�أسعار�املنتجات �نوع �ع�� اعتمادا

  .والسوق 

  . �غ����سعار�باستمرار-

�املعلومات�- �توفر �عدم �أساس �ع�� ��عمال �أ�شطة تصمم

  .الضرور�ة�وامل�مة

�امل�مة�- �الضرور�ة �املعلومات �أساس �ع�� ��عمال �أ�شطة تصمم

  .واملتاحة

�التخطيط- �أ�شطة �ب�ن �الفاصل �يمر��،الوقت �والرقابة التنفيذ

  .طو�لع���مدى�زم���

تت�امل�نظم�املعلومات�مع�أ�شطة��عمال�لتنفيذ�خطوات�أساسية�-

  .و���الرقابة�ع���عملية�تنفيذ�ا

�نظم�-  . نظم�املعلومات�مستقلة�عن�القيمة�املضافة����أ�شطة��عمال- �أ�شطة �مع �مندمجة ��عمال �أل�شطة �املضافة القيمة

  .املعلومات

-� ��� �الوظيفية ��عمال �نظم �مع �الز�ائن��رتباط �ومع املنظمة

  .واملوردين�محدود��س�يا

�الز�ائن�- �ومع �املنظمة ��� �الفرعية ��عمال �نظم �مع �الرا�� �رتباط

  .واملوردين�و�معادالت�م��ايدة�باستمرار

�التحليلية�- �النماذج �إ�� �وتحتاج ��املة �غ�� �املتاحة املعلومات

  .لدعم�القرارات

�النما- �توفر �مع �متاحة �ال�املة �لدعم�املعلومات �التحليلية ذج

  .القرارات

  بتصرف242-241،ص2010،سعد یاسینمذكور في Alter steven :المصدر
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  المكونات األساسیة لنظام المعلومات: المبحث الخامس

ساهمت عدة  )Hétérogènes(ینتج نظام معلومات المؤسسة من تداخل عدة تطبیقات غیر متجانسة

تطویرات خاصة في تكوینها، تتوافق هذه التطبیقات التي تجزأ النظام مع تطلعات اإلدارة واألهداف 

اإلستراتیجیة للمنظمة، ونظرا ألن المؤسسة تواجه تحدیات تحسین اإلنتاجیة، ضمان التفاعلیة في مواجهة 

عطیات أحد المتطلبات الضروریة لنموها مع هذه الم هاصبح تكیفأمحیط تنافسي معولم وفي تغیر مستمر، لذا 

مخصصة للزبائن وأفضل تكامل لتدفقات  )Transversal(مما یستوجب وضع تدفقات عرضیة ،واستمرارها

  .اإلدارة في المنظمة

یهدف هذا المبحث إلى تقدیم أهم تطبیقات المؤسسة الموسعة، حیث نعرض في المرحلة األولى 

، وعملیة الشراء اإللكترونیة باستخدام )CRM(، نظم عالقات الزبون)Front-office(أدوات واجهة المؤسسة

لنعطي  )EAI(و )ERP(، لنتطرق في مرحلة ثانیة إلى برمجیات التسییر المتكاملة)E-procurement(اإلنترنت

  .في األخیر نظرة  على تطبیقات االتصال والتعاون

  

  والعالقات مع الغیر )Front-office( الواجهةنظم : المطلب األول

األسواق  في أدوات الشراء اإللكترونیة، (Vidal et al,2005,p.146-152)تتمثل هذه النظم أساسا

اإللكترونیة إلدارة عالقات الموردین وعالقات الزبائن، والتي تسمح بتحسین وتسهیل تبادل البیانات بین 

  .المنظمات والتعاون بین الكیانات

  

  )CRM(الزبوننظم إدارة عالقات  .1

  المفهوم .1.1

تهدف تكنولوجیا هذه النظم إلى مساندة المؤسسة في تمییز وتحسین إدارة قنوات التوزیع والخاصة 

تكمن الصعوبة في إدارة عالقات الزبون في تجزئة المعلومة والبیانات، التي نجدها في ، و عموما بزبائنها

وخدمات الزبائن، فتداخل هذه التطبیقات وعدم األدوات والتطبیقات المخصصة للتسویق، إدارة المبیعات 

تكاملها بطریقة كافیة لتسمح بجمع المعلومات لتسهیل اتخاذ القرار، في حین تتطلب تطبیقات نظم المعلومات 

  .أدوات تصمیم جدیدة من أجل تطویر العالقات التمییزیة مع الغیر
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عالقات المنظمة مع زبائنها مهام إدارة  )CRM(ومن أجل تحسین عالقات الزبون، تتولى نظم 

الحالیین والمحتملین، تحسین حوسبة عملیات الزبائن، ترشیدها وصناعتها وذلك من أجل تلبیة احتیاجاتهم 

  .الفوریة الخاصة بطلبات الشراء، التورید، االستفسار أو طلب خدمات ما بعد البیع

  ألهدافا 2.1.

  :رئیسیةتعین نظم إدارة عالقات الزبون أربعة أهداف 

 تاریخ (الرفع من وفاء الزبون بتوفیر خدمة ذات جودة، وذلك بفضل جمع وتخزین بیانات متعددة حول الزبون

، وذلك من أجل توفیر خدمة سریعة ومعلومة مالئمة، كما تمكن أیضا )معامالته، المنتجات التي قام بشرائها

 ؛معالجة هذه البیانات من حساب تكلفة الزبون

  حیث أن نظام التسویق،تحسین فعالیة )CRM(  فعال یمكن من جمع وتركیز المعلومات حول الزبائن

 ؛الحالیین والمحتملین الجدد ووضع حمالت أكثر فعالیة

 تمییز الخدمة ودعم الزبون، وبذلك تنتقل المعلومة بسهولة داخل المنظمة. 

 الستغالل اآللي للبیانات التكالیف تحسین الفعالیة إلى أبعد مدى وتقلیص تكالیف نشاط التسویق، إذ یجنب ا

اإلضافیة المتعلقة باختبار البیانات یدویا، التحقق منها ومراقبتها، باإلضافة إلى إمكانیة استفادة باقي أقسام 

 .المؤسسة من قاعدة المعطیات المتعلقة بالزبائن

 

  العالقات مع الموردیننظم  .2

أحد الحلول الموجهة لتحسین وترشید وظیفة الشراء  )E-Procurement( تعتبر نظم الشراء اإللكترونیة

وطرق التموین باستخدام تكنولوجیات األنترنت، حیث تسمى المواقع اإللكترونیة المنظمة للمقابالت بین 

، المخصصة للتجارة مابین المؤسسات والتي تسمح )E-Market(المشترین والبائعین باألسواق اإللكترونیة

  .بالتعاون، التفاوض وٕابرام المعامالت التجاریة ألطراف التبادل التجاري

عروض (یتم من خالل األسواق اإللكترونیة اقتراح مختلف الطرق لالطالع على العرض والطلب

ویمكن أن  ،..)إدارة الفوترة، المخزونات(والحلول البرمجیة لمختلف المهام) البیع، المزادات، دلیل المنتجات

خاصة إذا تم تخصیصها فقط للمستعملین  وأ تخدمت من قبل كل المؤسساتتكون هذه المواقع عامة إذا اس

  .المعینین من طرف المؤسسة

تتعلق نظم عالقات الموردین بمشتریات اإلنتاج ومشتریات أخرى ال تتعلق مباشرة بعملیة اإلنتاج 

، وقد )للمؤسسة المصاریف العامة، مشتریات الخدمات، مشتریات المعدات التي ال تتعلق بالنشاط األساسي(

في األسعار  لتخفیضتطورت هذه النظم بسرعة لتمكنها من االقتصاد في مصاریف تسلیم الطلبیات وبا
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المرتبط بالمنافسة بین الموردین، باإلضافة إلى فرصة التعرف على موردین جدد یتم اختیارهم حسب معیاري 

من المشترین والممونین إلى مختلف السعر ونوعیة الخدمة، كما تعدى استعمال نظم إدارة الموردین 

  .المتعاملین كالمحاسبین والمقررین

  

  )Back-office(مسیرة لعملیات الدعمـنظم الال: المطلب الثاني

التسییر المتكاملة في تغطیة نقائص تكامل نظم المعلومات، التي  )progiciels(تساهم حزم برامج

كانت مجزأة ومكونة من عدة تطبیقات تقوم بنقل وتداول المعلومات بین نظم غیر متجانسة داخل المؤسسة 

التي ظهرت في منتصف التسعینیات، باإلضافة  )ERP(المشروعموارد وذلك من خالل تكنولوجیات تخطیط 

والتي تعتبر األحدث نسبیا واللذان ساهما في تكامل نظم معلومات  )EAI(إلى نظم تكامل تطبیقات المؤسسة

  .المؤسسة

  

   )ERP(المشروع موارد تخطیط .1

بطریقة موحدة لیضمن وضوح المعطیات من خالل تغطیة مجموع الوظائف وذلك  )ERP(یعمل 

  .باستبدال التطبیقات الفردیة غیر المتجانسة وضعیفة التكامل

المشروع، هي الصیغة العامة لحزم برامج التسییر المتكاملة التي تتكفل بالعدید من موارد تخطیط 

التطبیقات اآللیة التي تعمل على نفس النوع من المعطیات وتتشارك عملیات التنظیم، كما یحدد مجموعة من 

  )Vidal et al,2005,p.153(.في عدد معین من البرامج الفرعیة بصفة موحدة

مع مجموعة فرعیة لنظام المعلومات الذي یستجیب لعدة خصائص، حیث یسیر العدید  )ERP(یتوافق 

تعاون ومشاركة جمیع العملیات، لیتم فیما بعد تشارك تضمن  من مجاالت المؤسسة بواسطة وحدات مدمجة

  :بـ )ERP(ویتمیز ـ ،البیانات مع كل المؤسسة

 وحدة اإلدارة، بفضل بنیة مركزیة وتنظیم مرتكز على مركز الخدمة المتشاركة؛ 

 انتظام العالقة االتصالیة بین الفرد واآللة؛ 

 اإلمداد، إدارة المبیعات، إدارة اإلنتاج، إدارة الشراء و  المحاسبة، :إنشاؤه یتم حول عدة وحدات وظیفیة

 ..الصیانة، إدارة سلسلة التورید، إدارة الموارد البشریة واألجور
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المتكاملة میزة معتبرة في معالجة البیانات بطریقة  )ERP(كما أنه بالمقارنة مع النظم التقلیدیة، تقدم نظم 

إال أن هذه المزایا تتطلب ، ممركزة، إذ أن كل معلومة تدخل إلى النظام فهي متاحة لجمیع التطبیقات

  .مجهودات معتبرة الستعمال هذه النظم وضبطها لتحدید القواعد التي ستطبق آلیا من طرف النظام

  

  )ERP(وظائف  - 1-1

تغطي حزم برامج التسییر المتكاملة مجال وظیفي واسع، الذي یمر عبر إدارة اإلنتاج، إدارة  -

المبیعات، إدارة المشتریات، إدارة التموین، إدارة المخزونات والمحاسبة، وبالتالي یسهل هذا النوع من 

 .العملیات والتدفقات داخل المنظمة وتجانس المعلومة عرضیةالبرامج 

لبرامج المتكاملة لتحسین اإلنتاجیة وتسریع تسلم المنتجات، وكذا تسهیل قیادة النشاط یتم نشر حزم ا -

 .بفضل مركزیة قاعدة البیانات

حزم برامج التسییر هي أدوات مهیكلة بالنسبة للمنظمة، حیث تقوم بوضع عملیات التسییر المرتكزة  -

حیث حتى ولو تم  ،معیاریة )ERP(على تطبیقات تنشر في كل قطاعات النشاط، تبقى طرق تسییر 

تكییفها مع خصائص قطاع النشاط والمؤسسة من خالل قواعد الضبط، فهذه المعیاریة تستوجب أن 

 .(Vidal,2005,p.155).تتكیف المؤسسة وتنظیمها مع هذه الحزم البرمجیة ولیس العكس

 

  )EAI(تكامل تطبیقات المؤسسة .2

بإدارة التبادالت بین التطبیقات التي لم تصمم في  )EAI(تقوم تكنولوجیا تكامل تطبیقات المؤسسة

من أجل ذلك یتم وضع خریطة نظام المعلومات ونمذجة التدفقات بداللة  ،األصل لتكون متوائمة فیما بینها

عملیاته الوظیفیة، هذا التكامل من شأنه تسهیل االتصال بین ركائز نظام المعلومات إلعطائه میزات 

  .اإلجرائیة والتناسب التي یتطلبها الیوم تسییر المؤسسةالمرونة، التكییف، 

تسییر البیانات إلى وجهتها، التحویل، الربط بین : أربعة وظائف أساسیة )EAI(ا ـتؤدي تكنولوجی

التطبیقات ونقل البیانات، إذ تسمح بسریان المعلومات بین تطبیقات غیر متجانسة داخل مختلف وحدات 

  وتساهم في تسهیل ،، تسهل التبادالت بین الفروع التي تشغل بهیاكل مختلفة)تیرالطلبیات والفوا(المجموعة

تسریع تبادل البیانات بین متعاملي التورید أو الموردین في میادین اإلنتاج القائمة على التدفقات في الوقت و 

 (Vidal et al,2005,p.159) .المناسب
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  دورها -1- 2

موجهة إلدارة التدفقات الداخلیة، فإن االنفتاح المتزاید لنظم المعلومات  )EAI(إذا كانت تطبیقات  

حول متعاملي وزبائن المنظمة قد ولد حاجات متنامیة للتكامل ما بین األعمال، األمر الذي أثار اهتمام 

  :مصممي هذه التطبیقات لتطویر مختلف البیانات والحلول التقنیة من أجل ضمان

 المتزامنة وغیر المتزامنة التي تضمن استمرار الرسائل إدارة تدفقات االتصال. 

  االتصال، الربط مع نظم إدارة قاعدة بیانات السوق ومع نظم)ERP( بواسطة وسائل الربط. 

 تحویل البیانات لتصبح متوائمة مع بعضها. 

 إدارة العملیات وتسلسالتها. 

  

  )SCM(إدارة سلسلة التزوید .3

  المفهوم- 3-1

من تطبیقات المؤسسة، تتوافق ظروف ظهورها مع ظاهرة العولمة  )SCM( التزویدتعتبر إدارة   

وضرورة تحسین خدمات الزبون في مواجهة المنافسة الشدیدة، تمكن هذه السلسلة من ضمان تسهیل مراقبة 

التدفقات على مجموع سلسلة تموینات المواد األولیة إلى غایة تسلیم المنتوج النهائي للزبون، وذلك بغرض 

 2010سعد یاسین،.(للزبائن مع تقلیص قیمة المخزوناتالمعلومات وتسریع عملیة التسلیم  تحسین تدفق

  ).261.ص

  

   الخصائص- 3-2

ترتبط إدارة سلسلة التزوید بعملیات التصنیع، اإلنتاج، أنشطة النقل والتوزیع وتسهیالت اإلدارة 

العملیاتیة اللوجستیة على تدفق المنتجات اللوجستیة، ویبقى العنصر األهم في هذه السلسلة هو السیطرة 

والخدمات والمعلومات المرتبطة بهذه العملیات، والتي تتطلب المعالجة، التخزین، التحدیث والتوزیع لتكون كل 

ولضمان تنفیذ جمیع األنشطة والعملیات الضروریة في الوقت الحقیقي  ،األطراف على درایة بكل األحداث

 ).262.ص،2010،یاسینسعد (

كل جوانب التزوید، ابتداء من تخطیط الموارد إلى غایة تسلیم المنتوج مرورا  SCMتتضمن تطبیقات  -

بتنبؤات طلبات الزبون، التصمیم واإلنجاز ولیتم تصمیم العملیات السابقة حسب متطلبات وشروط 

 .المشتري
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عات من أجل تخفیض تتطلب عملیات التزوید تكامل العدید من مهام المؤسسة كإدارة اإلنتاج والمبی -

التكالیف، تقلیص المخزونات إلى الحد األدنى ودفع سلسلة اإلنتاج إلى إنتاجیة مثلى، تتولى قیادة 

وتخطیط ) المالیة، المادیة، المعلوماتیة(عملیة اإلنتاج حسب الطلب، مما یؤدي إلى شمولیة التدفقات

حوسبة مختلف تقسیمات سلسلة العملیات الهامة حول تطبیقي أدوات التنبؤ والتخطیط وأدوات 

 .التزوید

 ما عدة محددات، إذ ال یمكن استغالله إذا كانت مكوناته التطبیقیة مرتبطة )SCM(یواجه تطبیق  -

یجعل تكاملها معقدا، حیث أدى إدخال هذه التطبیقات في العدید من المؤسسات إلى تغییرات 

على إعادة النظر في  SCMوبذلك یتوقف تدفق المعلومات من خالل تطبیقات  تنظیمیة عمیقة،

  .التنظیمات المتواجدة

  

  SCMوظائف - 3-3

 حیث یتم التخطیط  ،)التزوید(التخطیط، هذا العنصر األساسي في عملیة تحسین تدفقات التورید

للطلب من أجل التنبؤ بحاجات اإلنتاج حسب المخزون، تنظیم اإلنتاج، إعادة التموین وأنشطة النقل 

دون أن یؤدي ذلك إلى انقطاع المخزون  ،من أجل الرفع من نجاعة اإلنتاج في الوقت المناسب

اجات على دراسة توفر وبالتالي التأخر على تسلیم المنتجات للزبائن، كما یرتكز تخطیط االحتی

 .تحسین وقیادة النشاط والتي تدمج عادة في حزم برامج متكاملة ،المنتجات

  تنفیذ العملیات التي تسمح بتسهیل تدفقات عملیات التزوید من خالل إثبات إعادة التموین، إطالق

یا لتحسین عملیات إدارة تدفقات التورید أساسخطة اإلنتاج، إثبات أوامر التسلیم، ولیبقى تكامل 

 .التدفقات وتقلیص اآلجال بین طلب الزبون والتسلیم مع تخفیض قیمة المخزون

 قیاس األداء، والذي یرتكز على تحدید نقاط الرقابة على امتداد عملیة التورید). (Vidal,p.164 
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 التمـــو�ن

 إدارة�سلسلة�التور�د

 املخزون

  .Vidal et al,2005,p.164 :المصدر

  

 سلسلة�تور�د�القيمة

 الت�بؤ�ملجموع�التدفقات�املادية�للمؤسسة

 SCM إدارة سلسلة التورید  وظائف : 6-1شكل ال

 الت�بؤ�للطلب

تحس�ن�الت�بؤ�
 باملبيعات

 الطلب

ال��و�د�بخطة�موج�ة�

 لإلنتاج

 

 تنظيم�تدفق��نتاج

 التص�يع

 ال��و�د�بالتمو�نات�بداللة�الطلب�

ال�سي���املادي�

 للمخزونات

 تحس�ن�النقل

 تحس�ن�دور�التوز�ع

 وظیفة تطبیقات إدارة سلسلة التورید التي تمس مجموع عملیات إدارة المنظمة) 6-1(یبین الشكل رقم

التنبؤات باالحتیاجات والتدفقات  ٕادارة المخزون معو الجانب التجاري والطلب، جانب المشتریات والتموینات 

   .على سالسل اإلنتاج
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  أدوات االتصال والتعاون: المطلب الثالث

تعمل أدوات االتصال على تیسیر التبادالت داخل وخارج المنظمة، بتوفیر محیط تحرر من 

  .المسافات والزمن ویمكن من التعاون والتبادل بین المتعاملین

  

  أدوات العمل الجماعي- 1

أدوات العمل الجماعي ف أدوات العمل الجماعي أدوات االتصال والتعاون وأدوات إدارة المعرفة،تشمل 

شكل متخصص من أشكال المؤتمرات عن بعد، ومؤتمرات  هي )groupware( أو البرمجیات الجماعیة

 .ومشاریع مشتركةالبیانات التي تسمح لألفراد الذین یعملون في مواقع مختلفة من أن یعملوا سویة على وثائق 

البرمجیات الجماعیة لمجموعة من األفراد العمل على مشروع مشترك دون قیود زمنیة أو مكانیة هذه  تسمحو 

تسهل العمل الجماعي في إطار إدارة هذا المشروع، تمكن من االتصال وتحسن التنسیق وتداول المعلومة بین 

  .فرق عمل تفصل بینها مسافات كبیرة

 

  أدوات المعرفة-2

یمكن تحقیق ، داخل المنظمة مجموع المعارف الظاهرة والضمنیة )KM( تعالج نظم إدارة المعرفة

إدارة المعارف الظاهرة بفضل أدوات اإلعالم اآللي، أما تحویل وٕادارة المعارف الضمنیة فهو أكثر صعوبة 

تبقى صعبة التحویل ) المهارات، الخبرة، مواهب العمال(وذلك ألن جزء كبیرا من كفاءات المؤسسة اوتعقید

  .إلى صورة ظاهریة وملموسة

في ظروف معینة على تكنولوجیا المعلومة واالتصال لالستغالل األمثل لهذه  )KM(ترتكز نظم 

جب إتباع میكانیزمات تحفز المتعاملین فمن أجل نقل المعارف الضمنیة یستو  ،المعارف التجریبیة والظرفیة

على تشارك معارفهم، ألن هذه المعارف تمثل القیمة في السوق وداخل المؤسسة والسلطة التقدیریة لهؤالء 

  .أكثر من المتطلبات التقنیة) االتصال، التنظیم(المتعاملین، لذلك فأدوات المعرفة تستهدف المتطلبات البشریة

  :رة المعرفة استعماال نذكرومن أكثر أدوات وطرق إدا

  خریطة المعارف، التي تهدف إلى تحدید وتعداد المعارف؛ - 

 تكوین وتحویل المعارف، تسهل تحویل معارف غیر محدودة ومستهدفة؛ - 

  طرق رسملة الخبرة والنمذجة، من أجل تحویل المعارف الضمنیة إلى ظاهریة؛ - 

 )Vidal et al,2005,p.166(.الضمنیة شبكة الخبراء والممارسین، التي تمكن من تبادل المعارف - 
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  ومراقبة التسییر باإلستراتیجیةت عالقة نظم المعلوما :المبحث السادس

  واإلستراتیجیةنظم المعلومات : المطلب األول

مجموع األنشطة والقرارات التي تهدف إلى تحقیق أهداف المؤسسة على المدى «:هي اإلستراتیجیة

  ).Laudon,2006,p.83(»الطویل وطبیعة التشغیل الذي یسمح بتحقیقها

  :بـ اإلستراتیجیةوتتعلق 

 التعریف بالمنتجات والخدمات التي ستنتجها المؤسسة؛ 

 قتصادیة التي ستعمل فیها؛اختیار القطاعات اإل 

 استهداف المنافسین، الموردین والزبائن الرئیسیین. 

 

 :عادة حول ثالثة مستویات اإلستراتیجیةوتتمحور 

 العملیات التي تنتج مجموع المنتجات والخدمات: عملیات المؤسسة. 

 هیكل اجتماعي یأخذ طابعا مستقرا ویتحصل على موارده من محیطه، یحول رأس المال  :المؤسسة

 .خدمات من خالل عملیة اإلنتاجوالعمل إلى منتجات و 

 المؤسسة لعملمجموع المؤسسات التي تشكل المحیط الصناعي أو البیئي : الصناعة. 

، من المهم اعتبار ثالثة مستویات اإلستراتیجیةمن أجل فهم كیفیة اندماج نظم المعلومات في العملیة 

  .تلعب نظم المعلومات دورا مهما في كل مستوى أین الستراتیجیات المؤسسة

  

  )نموذج سلسلة القیمة(االستراتیجیة على مستوى عملیات المؤسسة- 1

األداة التحلیلیة التي تركز على أنشطة  Porter یعتبر نموذج سلسلة القیمة لـ على مستوى العملیات

  .استراتیجيأین یمكن أن تقوم نظم المعلومات بدور  محددة في المؤسسة

یحدد هذا النموذج النقاط األساسیة التي تستطیع المؤسسة من خاللها استعمال نظم المعلومات لتحسین 

وضعیتها التنافسیة، إذ یتم اعتبار المؤسسة كمجموعة أو سلسلة من األنشطة التي تضیف القیمة لمنتجاتها 

   .وخدماتها

م األنشطة من خالل سلسلة القیمة، حیث یرى ضرورة المیزة التنافسیة تقسی هفي كتاب  Porter اقترح    

       تحلیل أنشطة المؤسسة المترابطة على طول السلسلة لتحدید قدرتها على خلق القیمة التي یستفید منها الزبون
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). Charon,1998,p.375( یقسمها إلى فئتین رئیسیتین هما، وبتحلیل أنشطة المؤسسة وهیكلتها أفقیا وعمودیا: 

  :األنشطة األساسیة وأنشطة الدعم كما یبینه الشكل الموالي

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األساسیةاألنشطة  - 1- 1

        تتضمن األنشطة األساسیة اإلنشاء المادي وبیع المنتوج، نقله إلى الزبون والخدمة ما بعد البیع

  :عددها خمسة ویمكن أن یجزأ كل واحد منها إلى أنشطة فرعیة وتتمثل األنشطة األساسیة في

بعد اإلنتاج كالتفریغ، مراقبة التخزین یشتمل على األنشطة المتعلقة بالوسائل الضروریة للمنتج  :اإلمداد الداخلي

  ..برمجة التنقالت

  .یضم األنشطة المرتبطة بتحویل عوامل اإلنتاج إلى منتجات نهائیة بما في ذلك التجمیع والتعبئة :اإلنتاج

تخزین المنتجات  :یتضمن مجموع األنشطة المرتبطة بالتوزیع المادي للمنتجات إلى الزبائن مثل :اإلمداد الخارجي

  ..النهائیة، التفریغ، معالجة الطلبیات

  ..یجمع األنشطة التي تمكن الزبون من معرفة المنتج وشراءه كاإلشهار، قوة البیع ودورة التوزیع :التسویق والبیع

  ..تشمل األنشطة التي تحافظ أو تزید من قیمة المنتوج كالتكوین، التصلیح، الصیانة :الخدمات

   

 اهلامش

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 سلسلة قیمة مثلى وتقسیماتها): 7-1(شكل رقم 

  إدارة

��شطة�

 التجار�ة

 

 �ش�ار

 

إدارة�قوة�

 البيع

 

�شغيل�

 قوة�البيع

 

التوثيق�

 التق��

  
 الت�شيط

 التطور�التكنولو��

 ب�ية�املؤسسة

  �سي���املوارد�ال�شر�ة

 التمو�ن

�مداد�

 الداخ��

 أ�شطة�الدعم

 

 �نتاج
�مداد�

 ا��ار��

ال�سو�ق�

 والبيع

 

 ا��دمات

 .M porter in Bussenault, Pretet, 1999,P.167:المصدر

 أ�شطة�رئ�سية
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  أنشطة الدعم - 2- 1

  :األنشطة على تدعیم األنشطة األساسیة وتتمثل فيتعمل هذه 

  .یمثل وظیفة شراء وسائل اإلنتاج المستعملة في سلسلة قیمة المؤسسة :التموین -

  .وهو مجموع األنشطة التي تهدف إلى تحسین المنتوج وعملیة اإلنتاج :التطویر التكنولوجي -

  ...العاملین كالتوظیف، التكوین والتنشیطتشمل كل األنشطة المرتبطة بإدارة  :إدارة الموارد البشریة -

 ..تتمثل في المدیریة العامة، التخطیط، المالیة، المحاسبة، إدارة النوعیة، العالقات الخارجیة :بنیة المؤسسة -

  

ناجعة لألنشطة التي تعظم قیمة منتجاتها  إستراتیجیةیجب أن تقوم المؤسسة بإعداد نظم معلومات 

  ).الموردین، مؤسسات اإلمداد والموزعین(وخدماتها، بما في ذلك تطویر روابط فعالة مع مجموع شركاءها

بفضل اإلنترنت وكونها مؤلفة من عدة تكنولوجیات معیاریة، من الممكن حالیا توسیع دمج األنشطة 

ین كل الموردین، الشركاء وزبائن المؤسسة، وهذا ما یسمى بسلسلة المكونة لسلسلة القیمة من أجل الربط ب

 المستعملة لإلنترنت ونظم المعلومات) Chaine de valeur web(القیمة ما بین المنظمات أو سلسلة قیمة ویب

  .)8-1(شكل

تستعملها والتي  تتكیف هذه السلسلة الجد مرنة بسهولة مع التغیرات التي تحدث في التموین والطلب،

وبالتالي یمكن تسریع ، المعامالت معهم المؤسسة للحفاظ على روابط على المدى الطویل مع عدة زبائن وٕابرام

وقت الوصول للسوق والزبائن وأخذ القرار بسرعة حول من سیورد المنتجات أو الخدمات بالسعر والوقت 

  .المناسبین
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  منتجات وخدمات نظم المعلومات - 2

تستطیع نظم المعلومات المساهمة في تنویع المنتجات وبذلك تمنع المنافسین من تقدیم منتجات 

         مشابهة، فالمنافسة لم تعد تقتصر على التكالیف فقط، بل أیضا على المحتوى الخاص لكل منتوج 

 ).Laudon et al,2006,p.86(أو خدمة

المرتكزة على نظم المعلومات من طرف مؤسسات مالیة  تم ابتكار عدد معتبر من المنتجات والخدماتلقد 

فمنذ السبعینات قامت معظم البنوك الفرنسیة بنشر الشبابیك وبطاقات السحب اآللیة، وبتأطیر من الهیئات 

المهنیة تم معایرة أشكال تبادل البیانات التي سمحت بتطویر خدمات ما بین البنوك على أساس خدمات مثل 

لتمكن  )En ligne(كما استمرت هیئات مالیة أخرى في التجدید بعرض خدمات بنكیة مباشرة، البطاقة الزرقاء

في الثمانینات، وأجهزة الحاسوب المزودة باإلنترنت ابتداء  )Minitel( زبائنها من القیام بمعامالتهم بمساعدة

 

 

التحالف االسرتاتيجي و 

 ة املؤسسات الشريك

  الزبائن

 أهم الزبائن

  املوردون

 أهم املوردون

 موردون غري مباشرين

  صناعة

  مؤسسة

نظم   نظم املؤسسة

  املعامالت األساسية
 نظم�إدارة�سلسلة��مداد نظم�إدارة�عالقات�الز�ائن

 �سواق��لك��ونية

  .قیمة ویبسلسلة  :8-1شكل 

  .Laudon et al,2006,p.86:المصدر
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یة تستغني عن من التسعینات، حیث تم ربطها بتطبیقات خاصة تعرض تشكیلة كاملة من الخدمات البنك

  .الوكاالت والشبابیك المادیة ومتوفرة على مدار الیوم

كما بدأ المنتجون ومؤسسات البیع بالتجزئة باستعمال نظم المعلومات البتكار منتجات وخدمات ممیزة 

تبعا لطلب الزبون، إذ تقوم المؤسسات ببیع منتجاتها مباشرة بواسطة نظام یقوم باإلنتاج حسب الطلب، هذه 

 .تجات الممیزة ذات خصائص ومكونات تلبي حاجات یحددها الزبائنالمن

  

  نظم مرتكزة على تقسیمات السوق - 3

تقوم یمكن أن تتدخل المؤسسة على تقسیمات جدیدة للسوق بتحدید هدف محدد لمنتج أو خدمة 

نظاما  والتي تتطلب بالتنویع المستهدف اإلستراتیجیةبطریقة مثلى بالمقارنة مع منافسیها، تسمى هذه  بعرضهم

شهاریة إأذواق وتفضیالت الزبائن من أجل إطالق حمالت  ،للمعلومات یسمح بتحلیل أشكال االستهالك

معامالت (تأتي بیانات هذه النظم من مصادر متنوعةو وتسویقیة فعالة وموجهة نحو األسواق المستهدفة، 

التي تستعملها و ، ..)استعمال المواقع اإللكترونیة البطاقات البنكیة، البیانات الدیموغرافیة، بیانات مجمعة من

نظم المعلومات لمعرفة احتیاجات المستهلكین باستعمال برامج  متطورة إلعداد نماذج واستنتاج قواعد تمكن 

  )Laudon,2006,p.87(.من توجیه العملیة القراریة

  

  نظم المعلومات واالستراتیجیات التنافسیة العامة - 4

المنافسة المالئمة  إستراتیجیةتعمل نظم المعلومات المحوسبة على توفیر الدعم المعلوماتي الختیار 

ثالثة استراتیجیات عامة یمكن أن تحقق للمنظمات میزة تنافسیة مؤكدة وتتمثل  Porterللمنظمة، ولذلك یقترح 

  :في

  استراتیجیة قیادة قلة التكالیف - 1- 4

المنظمة كأقل المنتجین تكلفة وذلك من خالل االستثمار األمثل للموارد  اإلستراتیجیةتعتبر هذه 

  .واإلنتاج بمعاییر نموذجیة والبیع باألسعار الرائدة في السوق

تستطیع نظم المعلومات على مختلف أنماطها الرئیسیة المساهمة في تخفیض تكالیف اإلنتاج، التخزین 

بیع، فنظم معلومات المصارف المستندة على تكنولوجیات اإلنترنت التسویق، النقل والتوزیع وخدمات ما بعد ال

وتقنیات األعمال اإللكترونیة یمكنها توفیر الجهد والوقت والتكلفة للعملیة المصرفیة بضمان التسلیم الفوري 

  .).83.،ص2010،یاسینسعد (.للخدمة في الوقت الحقیقي
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  استراتیجیة التمییز - 2- 4

خدمات للمنتجات بخالف ما یقدمه المنافسون بحیث تستطیع الشركة أن تعني إضافة خصائص أو 

 )39.ص،1،2009جستنبارت،.(تزید من قدرتها على التحكم بأسعار منتجاتها

  

  استراتیجیة التركیز - 3- 4

على أساس اختیار مجال تنافسي محدود داخل قطاع الصناعة، إذ یتم  اإلستراتیجیةتستند هذه 

والعمل على استبعاد اآلخرین  هالتركیز على جزء معین من السوق وتكثیف نشاط المنظمة التسویقي فی

  . )84.،ص2010،یاسینسعد (.ومنعهم من التأثیر في حصة المنظمة

على الشركات أن تختار موقفا استراتیجیا معینا من بین المواقف  أنه یجب أیضا Porterیرى كما 

  :االستراتیجیة األساسیة الثالثة

یشمل التخصص في تقدیم أو إنتاج مجموعة محددة من المنتجات أو  :الموقف االستراتیجي المبني على النوعیة -

  .الخدمات

وهو مبني على محاولة الشركة تلبیة معظم أو جمیع حاجات  :الموقف االستراتیجي المبني على االحتیاجات -

  .مجموعة معینة من العمالء یتمیزون بخاصیة معینة عن غیرهم

وهو مبني على خدمة مجموعة خاصة من العمالء عن طریق  :الموقف االستراتیجي المبني على الوصول -

  .الوصول إلیهم جغرافیا

  

أمرا مهما  هایعتبر اختیار  والتي األساسیة غیر متعارضة وغالبا ما تتداخل اإلستراتیجیةهذه المواقف إن 

حیث یتم تصمیم أنشطة الشركة بشكل یعزز أحدها اآلخر في دعم الموقف االستراتیجي الذي تم تبنیه وفي 

مما یحقق التوافق بحیث یكون أداء النظام الكلي للشركة أفضل من أداء  ، وهذاالشركة إستراتیجیةتنفیذ 

 .األنشطة الفرعیة المنفردة مما یصعب على المنافسین عملیة التقلید
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 نظم المعلومات ومراقبة التسییر: المطلب الثاني

  

 عملیة التسییروخصائص مفهوم  -1

  .حیث تتوافق كل مرحلة بعملیة محددة  (Helfer et al,2004) التسییر هو تتابع ألربعة مراحل

 عملیة تحدید الغایة )Finalisation:( الرؤیة، المهمة، الهدف،  الممثلة في تحدید مختلف غایات المؤسسة

  .إتباعهاوتحدید االتجاهات التي ترید المؤسسة  ..االستراتیجیة، المخطط، الموازنة 

 عملیة التنظیم )Organisation:( الهیاكل، میكانیزمات التنسیق، الهیاكل  ،حوكمة المؤسسة تحدید میكانیزمات

  .شریة للتشغیل الداخلي للمؤسسةوالتي تشكل البنیة التنظیمیة والب.. التنظیمیة، اإلجراءات

 عملیة تنشیط األفراد )Animation:(  تشتمل على میكانیزمات تسییر الموارد البشریة التي تظهر التحام األفراد

  .بالغایات وطرق تنظیم المؤسسة

 عملیة الرقابة (Contrôle) :  یتم من خاللها التحقق من التناسق بین األهداف والنتائج ومدى احترام مبادئ

  .التنظیم من أجل اإلجراءات التصحیحیة المناسبة

 

تتفاعل هذه العملیات األساسیة األربعة مع نظام المعلومات الذي یلعب دورا أساسیا على المستوى 

  :ائصاالستراتیجي والتنظیمي وذلك من خالل مجموعة من الخص

 تطبق عملیات التسییر على كل نشاط تسییري مهما كان مستواه داخل المنظمة :العامة. 

 في المسیرة التنظیمیة من الطبیعي البدء بتحدید الغایات، التنظیم، االستعالم حول مسائل تنشیط األفراد  :المرحلیة

 .وٕانجاز الرقابة في األخیر

 الطابع المرحلي لعملیة التسییر التفاعلیة التي توجد بین مجموعة المراحل، إذ تتفاعل یجب أن ال یخفي  :التفاعلیة

 .والتنشیط اإلستراتیجیةالجوانب التنظیمیة مع االختیارات 

 یعتبر هذا العنصر أساسیا عندما یتوقف أداء العملیة التسییریة على التناسق الداخلي لعناصرها :التناسق. 

 

  :الت لعدم التناسق بینوتواجه المؤسسات عدة حا

 موجهة نحو الزبون،في حین أنه یتم تنشیط مجموعة من األفراد اإلستراتیجیة( والتنشیط اإلستراتیجیة- 

  ).البیروقراطیین

  ).تنظیم حسب األنشطة مركز على النتائج ورقابة تقلیدیة للتكالیف حسب الوظائف( التنظیم والرقابة- 

  ).دینامیكیة للتطویر وتنظیم داخلي تقلیدي إستراتیجیة( الغایة والتنظیم - 
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من بین أدوار الرقابة التحقق من احترام الغایات المحددة والتقریر حول إجراءات تصحیحیة  ،التغذیة العكسیة- 

  .أو تغییرات في الغایات األولیة

للعالقة بالزمن احتلت تكنولوجیات المعلومة واالتصال في العملیة التسییریة مكانة هامة، فتغییرها لقد     

والمكان أدى إلى تغییر عمیق لمراحل عملیة التسییر، فقد تعدلت الغایة طبقا للتقنیات المنتشرة على األنترنت 

فتراضیة وأدوات العمل أصبح التنظیم یرتكز أكثر على فرق المشاریع اإل، فوأثرت على اختیاراتها االستراتیجیة

وتنشیط الفرق المتباعدة، ) Knowledge works(أعمال قواعد المعارفالجماعي، ویتكامل تنشیط األفراد مع 

وتتكامل أو تدمج العالقات القبلیة والبعدیة مع  أما الرقابة فتتم في الوقت الحقیقي على مجموع األنشطة

  .المتعاملین في نظم معلومات المؤسسة في إطار المؤسسة الموسعة

  

 تطور نظم المعلومات من نظرة إداریة تسلسلیة إلى نموذج في الشبكة  -2

سنتطرق إلى إعطاء نظرة حول الدور التاریخي للمناهج التقلیدیة للرقابة على تطور نظم معلومات     

  .التسییر، قبل التطرق إلى تطور هذه األخیرة نحو نموذج جدید یعكس المناهج الحالیة للتسییر والرقابة

یتمثل األول في تصور مفهوم التسییر والرقابة : إلى تأثیرینمنذ البدایة م معلومات المؤسسة خضعت نظ

داخل المؤسسات، وبالتالي الطلب على نظم المعلومات من طرف المسیرین لدعم أنشطتهم، أما الثاني فهو 

  .التطور التكنولوجي وما یوفره من معدات وبرمجیات المجسد في تأثیر النظام التقني

وعادة ما یرتبط هذین النظامین المؤثرین في نظم المعلومات، فعملیا عند تواجد تقارب بین العرض 

التكنولوجي المليء بالفرص والسیاسة االستراتیجیة للمؤسسة، یمكن لنظام معلومات جدید أن یتحدد ویعطي 

أفكار تسییریة ومسایرة للتغییر ال یمكن أن تقدم التكنولوجیات الجدیدة القیمة  أو نتائجه، فدون نوایا استراتیجیة

دون تكنولوجیات  المضافة المستدامة للمؤسسة، كما أنه یصبح من الصعب تجسید التصور الجدید للتسییر

  .معلوماتیة مكیفة

  

 اإلطار التصوري الكالسیكي لنظم معلومات التسییر- 2-1

وهو ما رجحه  Gorry et Mortonلقد تم تعریف التصور الكالسیكي لنظم المعلومات من طرف 

  .األغلبیة من المؤلفین إلى غایة نهایة الثمانینات

في  )Anthony )1965أعمالومن أجل إعداد هذا اإلطار التصوري قام المؤلفین باالعتماد من جهة على 

ن مراقبة لى أإوقد خلصا في مجال دعم القرار،  )Simon )1958مراقبة التسییر، ومن جهة أخرى على أبحاث
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التسییر ونظم المعلومات هما بالفعل نظامان مرتبطان عمیقا منذ البدایة سواء على المستوى التصوري أو 

  .الواقع الیومي في المؤسسات

بتقسیم نظم المعلومات بداللة طبیعة القرارات المتخذة داخل  )Gorry et Morton(یقوم نموذج  

) رقابة تشغیلیة، رقابة التسییر، الرقابة االستراتیجیة(إلى ثالثة مستویات Anthonyالمؤسسة، حیث یعید تقسیم 

) أین تكون البیانات، النمذجة وطرق الحل معروفة(بین قرارات هیكلیة Simonوالتي یقاطعها مع تصنیف 

 Giraud et .()المتعلقة بالمشاكل غیر العادیة والتي لیس لها طریقة محددة للحل(هیكلیةوغیر 

al,2004,p.348(  

لقد اعتمد معظم الباحثین في نظم المعلومات على هذا اإلطار التصوري القتراح النظرة الكالسیكیة 

وتنویع لطبیعة المعلومات لنظم معلومات المؤسسة، والتي ترتكز أساسا على تصور إداري تسلسلي للمنظمة 

  : الضروریة لكل مستوى وذلك من خالل الجدول التالي

  

  )Gorry et Mortonنموذج (التصور الكالسیكي للمعلومة): 7-1(جدول رقم

  �س��اتيجيةالرقابة�  رقابة�ال�سي��  الرقابة�ال�شغيلية  خصائص�املعلومة

  أساسا�خار��  داخ��  أساسا�داخ��  املصدر

  واسع�جدا  متوسط  بدقة،�ضيقمحدد�  املجال

    شامل  مفصل  مستوى�التجميع

  �فق�الزم��
ساعات�(املا����واملدى�القص���

  ).أيام

ا��اضر�واملا����القر�ب�

  )أسابيع،�أش�ر(

املستقبل�واملدى�الطو�ل�

  )سنوات(

  ضعيفة  متغ��ة  عالية  الدقة

  نوع�الوحدات
املعدل،�عدد�(عديدة�جدا�

  ..)القطع
  أساسا�مالية  )املالية�خاصة(أقل��عدادا�

  أقل�ارتفاعا  متوسط  مرتفع�جدا  تكرار��ستعمال

  معقد�جدا  أك���تنوعا  محدد�جدا  التعقيد

  أقل�ارتفاعا  متوسطة  متكررة�جدا  التحديث

  املرحلة�ا��اسمة����القرار
بيانات�وطرق�ا��ل�(�ختيار�

  )معروفة

البحث�وتحليل�(النمذجة�

  ).ا��لول�املمكنة

ف�م�املش�لة،�تحليل�( الذ�اء

  )املحيط

 )(Giraud et al,2004,p.349:المصدر

یبدو جلیا من قراءة هذا الجدول التباین الكبیر بین احتیاجات التشغیلیین واالستراتیجیین المعلوماتیة، لذا 

     .هماوبتموقع مراقبة التسییر الوسیطي بینهما سیعمل هذا األخیر على وصل



 املؤسسة معلومات نظام إ�� مدخل: �ول  الفصل

 

60 
 

  الكالسیكي في الوساطة بة التسییردور مراق2-2- 

كانت النتیجة العملیة للنموذج الكالسیكي لتقسیم المعلومة التأسیس لنظم معلومات ذات طبیعة متنوعة 

في المؤسسات خدمة للقرارات ذات المستویات اإلداریة الثالث، ومن أجل الحصول على معلومة متكاملة 

التي تحقق الوساطة وتصل بین مختلف ) موازنات، تقاریرمحاسبة، (یعتمد على نظم معلومات مراقبة التسییر

  .النظم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظم المعلومات التشغیلیة المحسوبة إلى ضمان التسییر الیومي للمهام، ولكن دون أغلب تهدف 

، في حین ترتكز نظم Gorry et Mortonإدماج أهداف مراقبة التسییر والتخطیط االستراتیجي كما حددها 

لومات مراقبة التسییر على المحاسبة العامة ومحاسبة التسییر لتضمن تجمیع البیانات، أما نظم المع

فقد بقیت حتى التسعینات غیر رسمیة، حیث یتم إعالم المسیرین من جهة بواسطة التسلسل  اإلستراتیجیة

 
 نظم�املعلومات��دار�ة�الكالسيكية�ودور�مراقبة�ال�سي������الوساطة�بي��ا:  9-1ش�ل�

 F.Giraud et al;2004;p350: المصدر

 نظم��شغيلية

  :نظم�الرقابة

  املحاسبات،�املوازنة،�التقار�ر

  

 نظام املعلومات االسرتاتيجي يبقى غري اس��اتي��نظام�

  رمسي بصورة كبرية

بالتجميع  نظام معلومات الرقابة يقوم

 على أساس مايل وآجال معتربة

ت
وما

عل
لم

ي�ل
ز�

ج
د�

عو
ص

 

 نظم املعلومات التشغيلية مقسمة حسب

 الوظيفة وتضمن التسيري العادي للمهام
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اإلداري والدراسات الشاملة التي یعدها المراقبون الداخلیون، ومن جهة أخرى عن طریق شبكاتهم الخاصة 

  . للمعلومات الخارجیة عن المؤسسة

تقوم مراقبة التسییر بتورید المعلومة للمسیرین بتحقیقها لتكامل البیانات وتقییم آداءات المصالح 

تخصص مراقبوا التسییر في تقییم التكالیف وفي تحقیق نمذجة مالیة للمؤسسة التي تتسم  حیثالتشغیلیة، 

تجانسة غالبا، كما أن بالتعقید في إعدادها، وهذا ألنها تستمد معلوماتها من أنظمة تشغیلیة غیر م

المحاسبات، الموازنات والتقاریر المالیة كانت المصادر الوحیدة للمعلومات الرسمیة المتكررة والموثوقة 

  ).Giraud,2004,p.351(.للمسیرین والتي كونت أداة قیادة المؤسسة

فحسبه ال ، لقد أصبح هذا النموذج المحدد والمطبق في مجموع المنظمات منذ السبعینات غیر مالئما

مراقبة التسییر ونظم المعلومات بتوفیر المعلومات الضروریة للمؤسسات، هذه األخیرة المعرضة لمحیط تقوم 

، المتمیز بعولمة األسواق، تسارع وعدم تأكد الوتیرات االقتصادیة، زبائن أقل وفاء ومتغیر بصفة متزایدةمعقد 

وأكثر تطلبا، تغیرات في األسواق التي تبحث عن التكیف بتغییر هیكلتها، التقرب أكثر نحو الزبون بتحسین 

ملین الداخلیین لنفس العملیات، تجمیع الخبرة بنشر واسع للمعلومات المالیة، الكمیة والنوعیة لدى كل المتعا

النشاط، وبهذا طورت هذه االحتیاجات الجدیدة بعمق إشكالیات قیادة المؤسسة وأعطت التصور الحالي 

مفهوم  جذریامع تكنولوجیات المعلومة الناشئة التي تسمح بمعالجة ونشر المعلومات تغیر  قترانوباالللرقابة، 

 .نظم المعلومات

  

 إلى نموذج في الشبكة مات التسییرتطور نظم معلو - 3- 2

 Anthonyكز على النظرة الكالسیكیة للرقابة الذي طوره تالمر  )Gorry et Morton( تعرض نموذج  

  ).Giraud,2004,p.352-353(.إلى العدید من االنتقادات والتي مست أغلب جوانبه

النموذج الكالسیكي لنظام معلومات المؤسسة على تصور إداري یفرق بین أدوار مسیر األنشطة  یقوم  

  ).اإلدارة(واالستراتیجیة) التأطیر الوسیطي(، التسییریة)التأطیر المیداني(التشغیلیة

یتأصل هذا التصور من جهة في نظام للقیم یفرق بین المقررین والمنفذین، ومن جهة أخرى في نظرة   

 ینالتي یستطیع من خاللها عدد قلیل من المسیرین قیادة كل األنشطة متبوع ثر مركزیة في سیر األعمالأك

بفئة وسیطیة كبیرة، إال أن تطور المحیط االقتصادي الذي یستلزم السرعة في أخذ القرار وتسییر جزء كبیر 

من األنشطة، وهذا ما شهدته الدول المتطورة من تزوید مؤسساتها بعمال استطاعوا على كل المستویات 
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ن أداء األنشطة واالستفادة في الخروج عن دورهم التنفیذي البحت، حیث كانوا قادرین على االبتكار لتحسی

  .میدانهم بقدر من االستقاللیة في أخذ القرار

كما أن تفویض سلطة القرار واالستقاللیة المتنامیة للوحدات المكونة للمؤسسات تترافق مع درجة معینة من 

ة لتطلعاتها الرقابة الذاتیة من طرف هذه الوحدات، التي تحتاج ألداء أنشطتها إلى أدوات الرقابة لالستجاب

  ).، أدوات الرقابة، المتابعة التشغیلیةإستراتیجیةنظرة (والتي تقوم بإدماج مجموع أبعاد التسییر

فقد التقسیم الكالسیكي للمعلومة التي تختلف بالنسبة لالستراتیجیین، التسییرین  ونتیجة لكل هذه المتغیرات

وح حالیا هو مدى ترابط نظم القیادة المالئمة شكال المطر والتشغیلیین من مصداقیته وصحته، وذلك ألن اإل

  .مع مختلف مستویات المؤسسة

تطور السوق، المحیط (إن مفهوم المعلومة المالئمة قد توسع فاتحا المجال للمؤشرات الخارجیة

المعبر عنها  التكالیف والقیمة التي یدركها السوق(ومركزا على نظرة متعددة األبعاد لألداء) المنافسین

، وعوض عن معلومة مزدوجة التقسیم حسب المستوى اإلداري وحسب طبیعة )یة، اآلجال، رضا الزبائنبالنوع

المعلومة المكیفة لمختلف المستویات، ظهر نموذج جدید یقدم ویطور عرضا مشتركا للمعلومة لمجموع 

على نظم معلومات یرتكز ) الزبائن، الموردین(المتعاملین، منفتحا على االتصال مع المتعاملین الخارجیین

  .متكاملة

، وٕانما یكیف مستوى التفصیل والمجال في النموذج الجدید ال تقسم المعلومة حسب المستوى اإلداري

الذي تغطیه مع الحاجات القراریة لمختلف المتعاملین، وبذلك یحاول المسیرون داخل كل وحدة إیجاد 

الضروریة لقراراتهم، ومثال ذلك أدوات قیادة األداء التي یجب أن  واإلستراتیجیةالمالیة  ،المعلومات التشغیلیة

الرهان في التوفر على نظام معلومات ال یكمن من هذا األساس  .تدمج مؤشرات متنوعة ومكیفة ألخذ القرار

ضمان التوافق الكلي، وذلك من لقیادة وحید، وٕانما لنظام قیادة مكیف لكل مستوى قراري ومنسق فیما بینها 

  .ل االعتماد على تكامل نظم المعلومات من خالل تقارب لنماذج العرض والقرار وتزاید االتصاالتخال
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  خالصة الفصل 

  

مجموعة من األفراد فیها إن نظام معلومات المؤسسة هو شبكة معقدة من العالقات المهیكلة یتداخل 

ذات المصدر الداخلي والخارجي اآلالت واإلجراءات بهدف تولید تدفقات منظمة للمعلومات المالئمة، 

المتضمن  للمنظمة تنظیم اإلداريالبدرجة كبیرة على  هیعتمد تصمیم، والموجهة لالستعمال كقاعدة للقرارات

  .لتخطیط، الرقابة والتحدید الصحیح لألهدافاجراءات إ لترتیبات تنظیمیة و 

أجهزة الحاسوب األولى یرتبط تاریخ نظم المعلومات أساسا بتطور اإلعالم اآللي، فبین ظهور 

هذه الفترة غیرت بشكل إال أن ر سوى نصف عقد من الزمن، موالتطور المذهل للشبكات اآللیة واالنترنت لم ی

كبیر طریقة تشغیل المنظمات وأدوات التسییر المرفقة، وقد انعكس ذلك على نظم المعلومات التي تطورت 

ومسیري المنظمات، فنظم المعلومات اإلداریة تنتج مختلف تبعا للتغییرات والمتطلبات المتنامیة لمتعاملي 

القرارات بتحسین وتسریع عملیات  دعمفي حین تقوم نظم  ،المعلومات من خالل التقاریر األسبوعیة والشهریة

فترى المعلومات كمورد استراتیجي والمصدر المحتمل للمیزة  اإلستراتیجیةاتخاذ القرارات، أما نظم المعلومات 

  . واإلستراتیجیةسیة التناف

األدوات المكونة للنظام العملي  هامعلومات من عدة تطبیقات تتكامل فیما بینها، أهمالیتكون نظام 

، أدوات عالقات الزبائن وٕادارة )ERP(المتضمنة برمجیات التسییر من نوع إدارة اإلنتاج والمحاسبة، نظم

  .االتصال بینها كالسیكیة أو تكنولوجیات مخصصةتضمن مختلف االتصاالت الوالتي ، سلسلة اإلمداد

، في حین تقوم )م عملیات الشراء أو البیعیتدع(تقوم بعض التطبیقات بتسهیل العملیات الداخلیة للمنظمة

وتضمن نظم تسییر المعارف  ).نائالزبو  أدوات العالقات مع الموردین(بإدارة العالقات مع الخارجأخرى 

تقوم ) فرق افتراضیة( لمهارات ووضع نظم تشاركیةلنشر أفضل بداءات األ التدریب المنظماتي وتحسین

  .بتقاسم وتقویم التجربة التي یعطیها مختلف المتعاملین

تجسدت هذه وقد المهام الرئیسیة لمراقبة التسییر،  هو أحدتزوید المسیرین بالمعلومات المالئمة إن 

تغیر محیط المؤسسة، تصمیم التسییر والتكنولوجیا، رسم وبالمهمة في البدایة في وضع نظم الرقابة المالیة، 

  .إطار جدید لمراقبة التسییر ولمفهوم نظم المعلومات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ا�يـــــالثالفصل�  

ات�ــــــام�املعلومــــــــــــنظ  

��ــــــــاســــــــاملح  

  

  تم�يد

  نظام�املحاسبة�املالية -1

 تنظيم�املحاسبة�املالية -2

 نظام�محاسبة�ال�سي�� -3

 توثيق�النظم�املحاس�ية -4

 مكونات�النظام�املحاس�� -5

 خالصة�الفصل
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  تمهید

تخبر المحاسبة حول الجوانب االقتصادیة والمالیة لحیاة المؤسسة بهدف توضیح القرارات، فهي    

طریقة للقیاس والتعداد تجعل العملیات ونتائجها حقیقیة، فتشكل بذلك نظاما لالعتراف بالمؤشرات المقبولة 

فعال تكون المحاسبة في عموما التي تصف الحیاة االقتصادیة للمؤسسة، وبوصفها لهذه الحقیقة ونتائج األ

من أجل التحضیر ألخذ القرارات المتعلقة بتخطیط الموارد، اقتناءها  إعدادهخدمة التقریر الذي یتم 

للمؤسسة، وتعتمد هذه القرارات على المعلومة المالیة  اإلستراتیجیةوتخصیصها بطریقة تسمح بتحقیق النوایا 

مرة من أجل التعرف، الحجز، المعالجة، التحلیل، تفسیر ونشر وغیر المالیة التي تعتبر استكماال لعملیة مست

  .البیانات والمعلومة التي تصف النشاط االقتصادي للمؤسسة

  : للمحاسبة مهمتین أساسیتین وتوكل

  تسهیل خلق القیمة بالمساعدة على أخذ القرارات المتعلقة باقتناء وتخصیص الموارد، هذه القیمة

الثروة االقتصادیة إذا تم اعتبار المساهمین فقط، وذلك لبحثهم عن یمكن أن تقتصر على التي 

مع كل  ، لتكیفهاالواقع فكلمة القیمة أوسع من ذلك ما ال یعكس وهذا ،العائد المالي الستثماراتهم

 .األطراف المتعاملین والذین ال یعبر عن منفعتهم فقط اقتصادیا أو نقدیا

 معینة وٕاخبار األطراف المعنیین قیاس القیمة التي تم خلقها خالل فترة. 

 .هذه االزدواجیة في المهام إلى تقسیم المحاسبة إلى فئتین حسب المستعملین المختلفین لنتائجها أدت

  المحاسبة المالیة، الموجهة لمختلف المستعملین الخارجیین والمهتمة بالجوانب المالیة أو

  .النقدیة لألداء االقتصادي للمؤسسة

  التسییر، التي تقوم بإنجاز تحلیل مفصل للطریقة التي تم بها اقتناء، تسییر محاسبة

  .واستعمال الموارد في مختلف عملیات المؤسسة

   



 نظام�املعلومات�املحاس��: الفصل�الثا�ي

 

66 
 

  نظام المحاسبة المالیة :المبحث األول

 

  المعلومة المحاسبیة :المطلب األول

تحظى هذه المعلومة بدور النظام المحاسبي المعلومة التي تتضمنها القوائم المالیة، وبذلك  ینقل    

محوري، ألن الهدف النهائي ألي نظام هو إیصال الرسائل التي تحتویها المعلومة للمستخدمین لها من أجل 

  .تفسیرها واالعتماد علیها في القرارات المختلفة

یمكن تحلیل المعلومة المحاسبیة والمالیة من عدة زوایا، حسب وجهتها داخل أو خارج المؤسسة   

، فبالنظر إلى الغایة أو الهدف المرجو من المعلومة المحاسبیة تتحدد )1-2(حسب الجدول رقموذلك 

  .الخصائص المطلوبة التي تختلف تبعا لمستعملیها

 المساهمین، (یتم في إطار أكثر تنظیما لنشر المعلومة المحاسبیة لدى الجمهور: االستعمال الخارجي

 ).اإلدارة

 هذا المستوى قیاس األداء الداخلي، مراقبة التسییر والسیاسة العامة یتم على : االستعمال الداخلي

 .للمؤسسة

  .أهم خصائص المعلومة المحاسبیة): 1-2( جدول رقم

  داخلية  خارجية  الغاية

  تحليل��سي��ي   تحليل�ما���وذمي  �ستعمال

�حسب�  النوعية �املؤسسة �ونتائج �الذمة،ال�شاط �عن �عددي �عب��

  والصورة�الوفية�مبادئ�الصدق،��نتظام

��قتصادي� �للواقع �تمثيال ��ك�� ال��جمة

  .بدرجة�عالية�من�املالئمة

  :����ساس���  طبيعة�البيانات

  )بيانات�عددية(كمية�-

  )ما�عدا�البيانات�الت�بؤ�ة(تار�خية�-

  شاملة-

  ...)كمية،�نوعية(ذات�طبيعة�جد�متنوعة�-

  )املوازنة(تار�خية�وت�بؤ�ة�-

  )ليليةتح(شاملة�ومفصلة-

�املتعامل�ن�-  ال�شر �من �كب��ة �لفئة �ومتاحة �مقننة معلومات

  ...)مسا�م�ن،�شر�اء�خارجي�ن(

  معلومات��سي��ية�واس��اتيجية-

�الداخ��- �لالستعمال �عضاء��:موج�ة

  ....العامل�ن�،التنفيذي�ن،��دارة

  )Codifié(إطار�قانو�ي�يتضمن�دليل�حسابات�ذو�ترم���-  التنميط

  .ومعاي���محاس�يةمبادئ�-

�معينة- �ملرجعية �وجود ��ختيار��،ال حر�ة

  .لتنميط�داخ������املؤسسة

  .قابلية�للمقارنة�زمنية�يضم��ا�مبدأ�ثبات�الطرق -  قابلية�املقارنة

�تنوع�- ��س�ب �ضعيفة �املؤسسات �ب�ن �ما �للمقارنة قابلية

 )USGAAP�،SCF�،IAS /IFRS(مرجعيات�املعاي���املحاس�ية�

-� �قابلية �أخرى �إ�� �سنة �من ) الزمن(للمقارنة

  ).امل�ان(ومن�مؤسسة�إ���أخرى�

  .تكرار�ش�ري�ع����قل����آجال�قص��ة  .تكرار�سنوي�أو�ش�ري����آجال�قانونية  التكرار

 (Tort,2003,p.8) بتصرف: المصدر
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  المعلومة ذات االستعمال الخارجي -1

محاسبیة جبائیة ومالیة، فهي من جهة موجهة للنشر تتمیز هذه المعلومة بأنها قانونیة ذات طبیعة     

. والسوق المالي بالنسبة للشركات المدرجة، ومن جهة أخرى توجه لإلدارة الجبائیة) الشركاء(لدى المساهمین

، وكذا اآلفاق )النشاط، المردودیة( تمكن المعلومة المنشورة لدى المساهمین من تقییم النتائج المتحصلة

أما اإلدارة الجبائیة فتستعمل . ت تطویر األداء ومردودیة األموال المستثمرة داخل المؤسسةاالقتصادیة لغایا

  .المعلومة المحاسبیة كوسیلة لتحدید الوعاء الضریبي لألرباح المحققة من طرف المؤسسة

إلى جانب المساهمین ومصلحة الضرائب، یتم نقل المعلومة المحاسبیة اإلجباریة إلى أهم الشركاء   

یستخدمون هذه المعلومة من أجل تقییم ) البنوك ومؤسسات اإلقراض( المالیین والتجاریین، فالشركاء المالیون

الوضعیة االقتصادیة والمالیة للمؤسسة وقدرتها على تحمل دیونها الحالیة وطلب دیون أخرى جدیدة، كما 

، أما بالنسبة ..)الستدانة والتسدیداالستقاللیة المالیة، قدرة ا( تفیدهم في حساب مختلف نسب المدیونیة

  .للشركاء التجاریین فتشكل المعلومة القانونیة الدلیل على المعامالت المنجزة والمؤشر على سیولة المؤسسة

كما تقوم المؤسسة المدرجة في البورصة التي تستدعي بانتظام الجمهور لالكتتاب في أسهمها   

واألسواق المالیة، وهذا ما یستلزم سیاسة حقیقیة لالتصال  بتطویر عروض للمعلومات موجهة للمستثمرین

المساهمین والمستثمرین المحتملین  إقناعالمالي تهدف إلى تحسین الصورة المالیة للمؤسسة من أجل 

  .)Tort,2003,p.9 (.للمساهمة في تمویل نموها ومشاریع تطویرها

  

  المعلومة ذات االستعمال الداخلي -2

مكیفة والتمكین من  یةالمعلومة الضروریة لقیاس أداء النشاط من وضع سیاسة تسییر تستجیب هذه     

نظم (على مستوى قیاس األداء، تستغل المعلومة الداخلیة في إطار العدید من أدوات القیادةر أخذ القرا

  :حسب أهداف التسییر ویمكن أن تكون..) التكالیف، لوحات القیادة

  لوحدات اإلنتاج، مراكز الربح بهدف قیاس مساهمة مختلف العملیات اإلنتاجیةأساس الرقابة التشغیلیة. 

 وسیلة لتقییم الفعالیة التسییریة للمسؤولین التشغیلیین. 

 ووضع اإلجراءات ) تقدیري/ فعلي(مصدر لعملیات الموازنة التي تسمح بتحدید التنبؤات، تحلیل االنحرافات

 . التصحیحیة

قییم والرقابة، تمثل المعلومة الداخلیة أداة حقیقیة للمساعدة على أخذ القرار باإلضافة إلى جوانب الت  

باعتبارها من أهم المصادر األساسیة للمسیرین عند اتخاذ قراراتهم، حیث یمكن أن یتم هیكلتها وترتیبها في 
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القرار نظام معلومات التسییر أو داخل لوحات القیادة، وتقدم خصائص وممیزات مختلفة حسب مستویات 

الموجهة إلیه، وبالتالي فتطویر هذه المعلومة المالیة الداخلیة هو أساسي لقیادة ودعم ) تشغیلي، استراتیجي(

  )Tort,2003,p.10(.القرار

 

  الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة -3

أربعة تهدف المعلومة المحاسبیة إلى دعم أو مساندة القرار االقتصادي الذي تساهم في تحقیقه     

  :)Michailesco,2009,p.1220( خصائص رئیسیة

 المالئمة )Pertinence( : ،قدرة المعلومة في التأثیر على قرارات مستخدمیها بتمكینهم من تقییم األحداث الماضیة

  .الحاضرة أو المستقبلیة، تأكید أو تصحیح التقییمات السابقة

 الموثوقیة )Fiabilité( : تستند هذه الخاصیة على غیاب االنحرافات أو األخطاء الملموسة في المعلومة التي یتم

ویتوقف هذا العرض الوفي على صحة وانعدام األخطاء في الوصف البحث عن  وفي عرض الحقیقة، إیصالها

  .الجوهر، قابلیة التحقق، الموضوعیة، الحذر والشمولیة

 قابلیة الفهم )Intelligibilité( : یتم إدراك المعلومة من قبل المستخدمین الذین یمتلكون معرفة كافیة بالنشاط

  .االقتصادي والمحاسبة ویرغبون في دراسة المعلومة بالعنایة المناسبة

 قابلیة المقارنة )Comparabilité( : تسمح هذه الخاصیة التي تتم خالل الزمان والمكان بتحدید اتجاهات الموقع

سسة، كما تمكن من المقارنة بین القوائم المالیة للمؤسسات المتعددة بتقییم وضعیتها المالیة، واألداء المالي للمؤ 

  .تطورها وأدائها

یصعب تحقیق هذه الخصائص على الوجه األكمل، فمن الضروري تحدید األهمیة النسبیة للمعلومة     

المستوى الكلي المقبول للنوعیة، كما أن هذه عتبة النوعیة الالزمة، وأخیرا التحكیمات الواجب إعدادها لبلوغ و 

الخصائص األربعة لیست فعالة إال بداللة آجال إنتاج المعلومة والتكلفة المتولدة من نشرها والمقارنة باألرباح 

  .التي تحققها

ال توفر هذه الخصائص النوعیة للمعلومة إال دعما محدودا بالنسبة لمعدي المعاییر المحاسبیة     

)normalisateurs(  أو على مستوى المؤسسة عند إعداد الوثائق المحاسبیة، وهذا یرجع أساسا إلى تدرج أو

ترتیب هذه الخصائص الذي یتغیر من مستعمل آلخر، كونها ال تمثل نفس درجة األهمیة التي تحدد حسب 

المعلومة المفیدة یجب أن تمتلك  فإنه )FASB(مجلس معاییر المحاسبة المالیةمنفعة المعلومة، وبهذا وحسب 

الخاصیة النوعیة الضروریة المتمثلة في األهمیة النسبیة، وبعد استیفائها ینبغي أن تكتسب الخصائص الثالث 

  ).1- 2(وهذا ما یبینه الشكل رقم المرتبطة بالمالئمة، الموثوقیة وقابلیة المقارنة وأخیرا بخاصیة قابلیة الفهم،
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ئص النوعیة التي ینبغي أن تتزود بها المعلومة لإلحاطة بعملیة یحدد القائم بإعداد المعاییر الخصا    

االتصال المحاسبیة، في حین أن وضع هذه اإللزامات في النوعیة یرتكز على منتجي الوثائق المحاسبیة 

وبالتالي یصبح مقیاس النوعیة الحقیقي وسیلة لفهم أفضل للطلب على المعلومات وحدود عرض المؤسسة 

  .وعیة المعلومة التي یتم نشرهاوسبیال لتقویة ن

 

   

  

  

  

 

 

 (FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD,SFAC N°02,1980)المصدر: 

 متخذي القرار وخصائصهم

  التكلفة>اإلجيابيات

 قابلية الفهم

  القراريةاملنفعة

 املوثوقية املالئمة

 الفرصة قابلية التحقيق الوفاء

 قیمة تأكدیة قیمة تنبؤیة
 احليادية

قابلية املقارنة (اليت تفرض ثبات 

 الطرق احملاسبية)

  النسبيةاألمهية

 اخلصائص األوىل 

 الضرورية ألخذ القرار

 

 اخلصائص املميزة من وجهة

 نظر  املستعملني

 مستعملي املعلومة احملاسبية

  .FASBترتیب الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة حسب ـ: 1-2شكل 
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  مفهوم المحاسبة المالیة :المطلب الثاني

تقیس النتیجة الكلیة للمؤسسة ولمجموع الدورة، تصف  بأنها إجمالیة وخارجیة Lassègueیعرفها    

في نهایة الدورة، في مقابل محاسبة التسییر التي تقوم بحساب التكالیف والعوائد  الوضعیة الذمیة للمؤسسة

  .(Lassègue et al,2012,p.134)األساسیة وتوفر بذلك تفسیرا لما تقتصر المحاسبة المالیة على وصفه

المحاسبة التي تهدف إلى تصنیف، تسجیل، تحلیل وترجمة األنشطة االقتصادیة لكیان تعرف أیضا ب    

ثار هذه األنشطة على الوضعیة المالیة للكیان، على نتائجه أو على تشغیله آمن أجل تحدید  بالقیمة النقدیة

المتمثلة أساسا في القوائم المالیة وذلك طبقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف  وٕانتاج معلومات بهذا الخصوص،

  .)Ménard,1994,p.304(علیها

العامة تكسبها منفعة خاصة في التحلیل المالي فتسمى أحیانا  إن األهداف المتبعة من المحاسبة    

بالمحاسبة المالیة، إال أن هذه التسمیة تمیل إلى تضییق مجال تطبیقاتها سواء داخلیا أو خارجیا بحذف 

  .عالقات الكیان مع محیطه، واستعمال البیانات المحاسبیة لغایات قانونیة وجبائیة بصفتها أداة إثبات

المحاسبة المالیة هي وصف لمختلف األحداث المتدخلة في حیاة المؤسسة، تتمثل ، Stolowyوحسب 

  )Stolowy,2010,p.28( ).الموردین والزبائن( باألخص في العملیات بین المؤسسة ومتعاملیها الخارجیین

تقییم إن وصف كل عملیة مبرر بوثیقة أساسیة تظهر البیانات المالیة وغیر المالیة التي تمكن من   

 )القوائم المالیة(العملیة، یتم تصنیف هذه البیانات، تسجیلها ومعالجتها من أجل إعداد الوثائق الشاملة

  .المتضمنة عموما المیزانیة، جدول حساب النتیجة وملحق كما یضاف إلیها جدول تدفقات الخزینة

نتاج الموحد، استقرار ، عملت خصائص المحیط والنشاط، معایرة اإلنتاج، اإل1929إلى غایة أزمة   

ذلك أن تكمل  بعد اقتضت بالمحاسبة المالیة، إال أن األمور كتفاءاالالمحیط وقلة المصاریف العامة على 

 تراقبفي حد ذاتها بعد أن كانت محاسبة ذمیة  هذه األخیرة تغیرت أیضامحاسبة التسییر المحاسبة المالیة، 

  .مقدمي األموال، أصبحت تساهم أیضا في تفسیر القرارات وقیاس األداء تحميلمالءة و ا

الحسابات مع  إقفالیتم إعداد القوائم المالیة دوریا مرة في السنة على األقل، ویمكن أن یتطابق تاریخ   

  .نهایة السنة المدنیة، إال أن معظم المؤسسات تختار تاریخ یتوافق مع تناقص نشاطها
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  .یمكن تسلیط الضوء على النقاط الرئیسیة المتعلقة بمفهوم المحاسبة المالیةومما سبق، 

 سیرورة العملیة (Processus) : تسمى طریقة وصف األحداث والعملیات وجمع البیانات المعبرة بسیرورة

العملیة المحاسبیة، تتكون من مجموعة من القواعد والممارسات الوصفیة المدعمة بالبرمجیات 

  .والتي توضع من طرف عدة أفراد خارج أفراد مصلحة المحاسبةالمتخصصة، 

 تتمثل في مجموع األحداث المتعلقة باقتناء الموارد، بیع منتجات المؤسسة، تسدید الكراء : العملیات

، ال تسجل المحاسبة المالیة إال العملیات التي لها أو ..شهریا، الحصول على قرض من مؤسسة مالیة

إال أن هذه القواعد التي تحكم المحاسبة المالیة تقبل ببعض االستثناءات  سیكون لها أثر مالي،

  .كاالهتالكات التي یكون تسجیلها سابقا لتسجیل الحدث الذي یخلق القیمة

 فاتورة، كشف بنكي، وصل أو وثائق إثباتیة (یتم تبریر كل عملیة بوثیقة ورقیة أو رقمیة: تبریر العملیات

  .ال یسمح للمحاسب بتسجیل العملیة ، وبدون هذه الوثیقة)أخرى

 تجمع العملیات حسب فئات متجانسة، لذا یتم تحدید القسم أو الفئة التي تنتمي لها كل عملیة : التصنیف

  .آلیاویمكن أن تتم هذه المهمة یدویا أو 

 القیمة تستوجب هذه المرحلة إعطاء قیمة نقدیة للعملیة التي سیتم تسجیلها، إذ من السهل معرفة : التقییم

  .النقدیة إذا كانت المعاملة مسنودة بفاتورة

 یتم حسب ترتیب زمني، یومیا في األساس وذلك في دفتر الیومیة: التسجیل. 

 

  المحاسبة المالیة ومحاسبة التسییر:المطلب الثالث 

المعلومة المحاسبة المالیة بإنتاج  نمیز عموما بین محاسبة التسییر والمحاسبة المالیة، حیث تقوم    

المالیة باإلضافة إلى معلومات أخرى الموجهة أساسا لمساعدة المسیرین في تحقیق أهداف المنظمة، كما 

  .یعتبر نظام محاسبة التسییر عنصرا هاما للتحكم في المنظمة

 فإن محاسبة التسییر تقوم بالتعرف، تولید، تقدیم (CIMA) حسب المعهد البریطاني لمحاسبي التسییر المعتمد

  )Horngren,2009,p.4( :وتفسیر المعلومة المالئمة من أجل

  المؤسسة؛ إستراتیجیةصیاغة 

 تخطیط ومراقبة األنشطة؛ 

 اتخاذ القرارات؛ 

 التوظیف العقالني للموارد؛ 
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 تحسین األداء وزیادة القیمة؛ 

 حمایة األصول المادیة وغیر المادیة؛ 

 تطبیق حكومة المؤسسة والرقابة الداخلیة.. 

المحاسبة المالیة فتقوم بإعداد القوائم والتقاریر المالیة الموجهة للنشر في إطار قانوني، تخضع أما    

لمبادئ محاسبة إجباریة التي تفرض قواعد لتقییم النواتج واألعباء وكذا قواعد لتصنیف عناصر األصول، 

  .الدیون واألموال الخاصة

ي فرنسا تتولى هذه المهمة هیئتان عمومیتان هما وتختلف هیئات التوحید المحاسبي من بلد آلخر، فف   

، الذي یدرس اقتراحات المعاییر المحاسبیة ویبدي رأیه علیها، في حین (CNC)المجلس الوطني للمحاسبة

لتتم الموافقة علیها بقرارات  (CNC)على إعداد قوانین ترتكز على آراء (CRC)تعمل لجنة التنظیم المحاسبي

أما في بریطانیا فیستأثر بهذا الدور هیئة خاصة تتمثل في مجلس معاییر ، إجباریاوزاریة لتجعل تطبیقها 

بمهمة التنمیط  1996، في الجزائر یقوم المجلس الوطني للمحاسبة الذي تأسس سنة (ASB)المحاسبة

  .المحاسبي وهو هیئة عمومیة تابعة للدولة

التي ال  )Horngren,2009,p.5(المالیة ومحاسبة التسییرونجد في العموم االختالفات األساسیة بین المحاسبة 

 :تقید بالمبادئ المحاسبیة المطبقة على المحاسبة المالیة مرتبطة بـ

 خارجیة، في  توجه تقاریر محاسبة التسییر بصفة دائمة تقریبا لالستعمال الداخلي وال تخضع لتنظیمات: التنظیم

 .طبقا للتنظیمات والتعلیمات الصادرة عن القانون والمهنة المحاسبیةحین تعد تقاریر المحاسبة المالیة عموما 

 تضم تقاریر محاسبة التسییر المعلومة المالیة، غیر المالیة والنوعیة التي یمكن أن تكون  :انتشار ودقة المعلومة

مة على مفصلة أو موجزة، في حین تتسم تقاریر المحاسبة المالیة بالشمولیة، فهي موجهة إلعطاء صورة عا

 .وضعیة ونتائج المنظمة في فترة ما، كما تركز على المعلومة المالیة

 وأحیانا على ) أسبوعیا یومیا أو ساعیا،(وذلك دوریا لمحاسبة التسییر یمكن إعداد تقاریر عدیدة :دوریة التقاریر

راتهم وممارسة فترة تمتد إلى عدة سنوات، وتفرض هذه الدوریة حاجة مستعملي المعلومة من أجل اتخاذ قرا

تقاریر المحاسبة المالیة سنویا، كما تقوم بعض كبریات المؤسسات أیضا بنشر تقاریر  تنشررقابتهم، وبالعكس 

 .سداسیة وفصلیة

 تضم تقاریر محاسبة التسییر المعلومة التاریخیة والحالیة، كما تعلم أیضا عن النتائج المتوقعة  :العالقة بالزمن

ا تقاریر المحاسبة المالیة فتعطي معلومات حول نتائج ووضعیة المنظمة في الفترة واألنشطة المستقبلیة، أم

  .المنتهیة، إذ هي تقاریر تعود إلى الماضي
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  :وبصفة عامة یمكن إجمال الفروقات بین محاسبة التسییر والمحاسبة المالیة في الجدول التالي

  .المالیةالفروق بین محاسبة التسییر والمحاسبة ): 2-2(جدول رقم

  املحاسبة�املالية  محاسبة�ال�سي���  معيار�التفرقة

  ال�دف
معرفة�تفاصيل�عملية�خلق�القيمة�ودعم�

  .القرارات�الداخلية

  .قياس�أداء�املؤسسة����مجموع�ا�وإعالم�املقرر�ن�امل�تم�ن

النتائج���مستعم�

  ن�ي�ساس

املدراء�واملس��ون�املسؤولون�بالتفو�ض�����ل�

  .املؤسسةمستو�ات�

�طارات�املس��ة�للمؤسسة،�لكن�����صل�توجھ�أساسا�

: للمستعمل�ن�ا��ارجي�ن�امل�تم�ن�بصفة�عامة�باملؤسسة

  ...مس�ثمرون،�بنوك،�ز�ائن،�عمال

  التنظيم

يتم�تنظيم�املعلومة�املالية،�أل��ا�ذات�منفعة�اجتماعية�من�  .ال�يوجد

املحاس�ية��طرف�ال�يئات�املنظمة�لألسواق،�من�طرف�امل�نة

و�يئات�املعاي���ال�ادفة�إلعطاء�تمثيل���يح�وصادق�لوضعية�

  .املؤسسة

  .كما�تفرض��دارة�ا��بائية�أيضا�قواعد�ا

  التأث���ع���السلوكيات
��دف�إ���وضع�الطاقات����املؤسسة�بإيصال�

  معلومة�مالئمة�ومحللة

ال���دف�إ���التأث���ع���السلوك�بل�تبحث�عن�ا��يادية�قدر�

  .�م�ان����نظر��طراف�املعنية

  العالقة�مع�الزمن

مؤسسة�ع���ال�شغيل�(موج�ة�نحو�الت�بؤ�

  ).الداخ���والعالقات�مع�السوق 

  .تحليل��نحرافات�ب�ن�املالحظات�والت�بؤات

  .موج�ة�نحو�املا���،���يل�موضو���لإلنجازات

  �فق�الزم��
مرنة�ومستمرة،�تتعلق�املعلومة�ب�امل�الف��ة�

  .ال�����تم���ا�املقرر 

  .�عد�القوائم�املالية�بانتظام

  التوجھ

التقسيم�إ���مواضع�للتحليل��العمليات،�

��شطة،�الوظائف،�قواعد�املعرفة،�الز�ائن،�

  ...املنتجات،�املوردين

التجميع�املنظم�للبيانات��ساسية�املصنفة�حسب�الفئات،�

�عكس�وضعية�موج�ة�إلعداد�القوائم�املالية�الشاملة�ال���

  .املؤسسة����تار�خ�مع�ن

  الدقة
  بيانات�مجمعة�ومعت��ة��عديا�  ��تمام�بالتفاعالت�و�شغيل�نماذج�املؤسسة

  

  ا��دود

،��س��اتيجيةأ�مية�ا��وانب�التجار�ة،�

ال�سي�ولوجية�و�قتصادية�ألخذ�القرار،�من�

الطبي���امتداد�التحليل�إ���ما�وراء�ا��دود�

  .للمؤسسةالقانونية�

���ل�املحاسبة�املالية�العمليات����حدود�مجال�الوحدة�،�كما�

  .�و�محدد�قانونيا

  .H.Stolowy et al,2010,p.43: المصدر
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  المحاسبة المالیة يمستعمل: المطلب الرابع

تعطي المحاسبة المالیة صورة عن النشاط االقتصادي للمؤسسة، هدفها هو السماح لمختلف     

فهم الوضعیة بصفة كاملة وشاملة، حیث تولد المعلومة الموجهة للمسیرین واألطراف  المستعملین من

  .الخارجیة، كما تستعمل غالبا لتحدید االلتزامات الضریبیة لوضعها تحت قواعد اإلدارة الجبائیة

یولة یتطلع الدائنون أن تقدم لهم المحاسبة المالیة فكرة عن مردودیة المؤسسة وقدرتها على تولید الس    

لتسدید المقرضین، أما الزبائن، الموردون واألجراء فیجدون فیها معلومات حول طبیعة األعمال الجاریة وآفاقها 

للمدى الطویل، إال أن أول مستعملي المحاسبة المالیة هو المؤسسة، حیث یحتاج المسیرون فیها لنظرة شاملة 

لمستعملین، فالقوائم المالیة التي تستجیب حول نتائج أعمالهم، كما توجد حاجات مشتركة بین جمیع ا

الحتیاجات المساهمین تلبي دون شك االحتیاجات األساسیة لباقي المستعملین الذین یبحثون عن تقریر 

  .مخاطر وٕایرادات عملیات المؤسسة

یة تنوع احتیاجات المستعملین وكیف تستفید كل فئة منهم من استعمال القوائم المال) 3- 2(یبین الجدول رقم

  .والتي تلبي تطلعاتهم واحتیاجاتهم المتباینة
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  المحاسبة المالیة واحتیاجاتهم يمستعمل): 3-2(جدول رقم

  آجال�ا��صول�ع���املعلومة  )محاس�ية�أو�أخرى (املتاحة�املعلومات�  الوثائق�املحاس�ية  �حتياجات  املستعمل�ن�

  �دارة�
معلومة�من�أجل�التخطيط،�التخاذ�القرار�حول��س��اتجية�وتخصيص�املوارد�

  .وللرقابة

الوثائق��ساسية،�

  .القوائم�املالية

استعمال��امل�للوثائق��ساسية�إ���غاية�القوائم�

  .املالية

تتوقف�معلومة�متاحة�باستمرار�

  .ع���املنظمة

املسا�م�ن�

  واملس�ثمر�ن

 :��تمام�بمخاطر�ومردودية�أموال�م

 معلومة��ساعد�ع���تحديد�وقت�الشراء،��بقاء�أو�البيع. 

 معلومة�تقدر�قدرة�املؤسسة�ع���توز�ع��ر�اح.  

القوائم�املالية�باإلضافة�إ���املعلومة�املتاحة�ل��م�ور�  القوائم�املالية

  .بنجاحات�املؤسسة����أسواق�ا�وعمليا��ااملتعلقة�

  

تار�خ��شر�القوائم�املالية�يجب�أن�

ي�ون�قبل�ا��معية�العامة،�و�نظم�

  .�ذا�التار�خ�حسب��ل�بلد

البنوك�

  واملقرضون 

قوائم�مالية�ماضية�  .معلومة�تحدد�إذا��ان��سديد�القروض�والفوائد�املتعلقة���ا��ستحق����آجال�ا

  وت�بؤ�ة

املالية�و�ا���الوثائق�العامة�واملعلومات�املتاحة�القوائم�

  .حول�نجاح�املؤسسة����أسواق�ا�و�شاط�ا

تقوم�املؤسسة�بإنتاج��ذه�الوثائق�

عند�طلب�أموال�لدى�البنوك�أو�

  .ع���مستوى�السوق 

املوردون�و�ا���

  الدائنون 

أقصر�من�معلومة�تحدد��سديد�الدائن�ن�����جال،�والذين���تمون�باملؤسسة�لف��ة�

املقرض�ن،�إال�إذا��ان��شاط�م�مرتبطا�باستمرار�ة��ذه�املؤسسة�باعتبار�ا�الز�ون�

  .امل�م

يقوم��ؤالء�املستعملون�باستعمال�املعلومات�الواردة����  القوائم�املالية

القوائم�املالية�إلعداد�مقارنات�وأخذ�فكرة�دقيقة�من�

  .خالل�ا

  حالة�بحالة

  الز�ائن
استمرار�ة��ستغالل�للمؤسسة،�خاصة����حالة�وجود�عالقات�ع���معلومة�حول�

  .املدى�الطو�ل�مع�ا

طلب�معلومات�مباشرة�من�أجل��خطار�بالفرص�  القوائم�املالية

  .والصعو�ات�املمكنة

  .حالة�بحالة

  

  املنافسون�
املجمعة�من��ي�تج�تحليل�املنافسة�من�قواعد�البيانات  القوائم�املالية  . ال�س�ية��داءمقارنات�

  .القوائم�املالية،�واملعرفة�ا��يدة�بالقطاع

حالة�بحالة�حسب�املوارد�

  .املخصصة���مع�املعلومات

العاملون�

  )املستخدمون (

  .معلومة�حول�استقرار�ومردودية�رب�العمل

  .معلومة��ساعد�ع���تقدير�قدرة�املؤسسة�ع���م�افأة�أجرا��ا،�وتوز�ع�معاشا��م

حالة�بحالة،�باعتبار�قانون�البلد�  .الوصول�إ���املعلومات�����ل�بلديق�ن�  القوائم�املالية

  .املع��

الدولة�وال�يآت�

  العمومية�

 .��تم�بتوز�ع�املوارد�وأ�شطة�املؤسسات

تفرض�إلزامات�حول�معلومات�املؤسسة�لتنظيم��شاط�ا،�تحديد�السياسات�ا��بائية�

  .وقاعدة��حصاءات�الوطنية

قوائم�مالية�م�ي�لة�

���ش�ل��عادة

  .استمارات�نظامية

�ستمارات�ا��بائية����حالة�الرقابة�ا��بائية،�السماح�

  .بالوصول�إ����ل�الوثائق��ساسية

  

  .قواعد�خاصة�ب�ل�بلد

  ا��م�ور�

تؤثر�املؤسسات�ع����فراد�واملجموعات،�إذ��سا�م��ش�ل�كب������اقتصاد�البلد�بتوف���

�ساعد�القوائم�املالية�ع���إعالم�.املحلي�ن�مناصب�العمل�و��و��ا�ز�ونا�للموردين

  .ا��م�ور�حول�اتجا�ات�التطورات�ا��ديثة�ونمو�املؤسسة�وكذا�ا�ساع��شاطا��ا

  حالة�بحالة  استعمال�منظم  القوائم�املالية

  (Stolowy,2010,p.32-33): المصدر
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  المبادئ المحاسبیة: الخامسالمطلب 

  

  مفهوم المبادئ المحاسبیة -1

تؤدي المحاسبة وظیفة اجتماعیة معلوماتیة، إذ توجه المعلومة المنتجة محاسبیا إلى عدد من     

المستخدمین الستعمالها في اتخاذ القرار، فیصبح من األساسي أن یدرك مختلف المستعملین أهمیة القوائم 

الوصف الصادق للوحدة االقتصادیة، من أجل ذلك یتم إعداد مجموعة من المبادئ المالیة ودورها في 

  .القواعد التي تبدأ من مبادئ نظریة بحتة إلى قواعد تطبیقیة المحاسبیة المشكلة لمجموع متناسق من

ع أو م/تدمج المبادئ عادة مع القانون التجاري و) فرنسا، بلجیكا، سویسرا(في بلدان القانون المكتوب    

المعاییر المحاسبیة والتي یتم إقرارها من طرف المشرع، في المقابل تتبع الدول األنجلوسكسونیة القانون 

العرفي الذي یستمد مبادئه من إجماع المهنة المحاسبیة وعالم األعمال، تتمثل الهیئة المسؤولة عن نشر هذه 

مجلس معاییر أو المتحدة األمریكیة  الیاتو ال في) FASB(مجلس معاییر المحاسبة المالیة المبادئ في 

  .على المستوى الدولي) IASB( المحاسبة الدولیة

 GAAPمبادئ (المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها إن تطور المبادئ المحاسبیة باتجاهي      

التي تعكس رأي عدد كبیر من  (IASB) المتأثرة بهیئات تنظیم أسواق البورصة، ومبادئ )األمریكیة

المستخدمین في المجتمع الدولي، قد تحول نحو توحید هاتین المرجعیتین خاصة بعد انهیار السوق المالي في 

      .والركود الذي تبعها 2008أكتوبر 

للمبادئ المحاسبیة حسب أربعة مجموعات وفق مجموع المتطلبات  اتصنیف) 2- 2(یمثل الشكل رقم    

  .والقیود في إطار استعمال المحاسبة
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  أهداف المبادئ المحاسبیة -2

بمرور الوقت ألنها تساعد منتجي ومستعملي المعلومات المحاسبیة على فهم  المحاسبیة فرضت المبادئ لقد

من خالل مجموعة من  كما تشكل سبال لتحسین نوعیة المعلومة المحاسبیة ،قیمة وحدود المعلومة

 .(Stolowy,2010,p.166).األهداف

  

  إعطاء الصورة الوفیة 1 -2

  :ما یلي على) 15،2007، فقرة IAS1(لقد نص المعیار المحاسبي

  .»وتدفقات الخزینة لوحدة مایجب أن تعطي القوائم المالیة صورة وفیة عن الوضعیة المالیة، األداء المالي «

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 طريقة التقييم

 عدم املقاصة وحدة القياس 

 التمثيل

 اجلوهر تغليب األمهية النسبية

 املوضوعية نوعية املعلومة

 الصورة الوفية

 الدورية احليطة واحلذر

 احلذر

 استقالل الدورات

 الدورة احملاسبية ربط األعباء 

 ثبات الطرق

استمرارية 

 االستغالل 

 اهلدف املبدأ احملاسيب

   (Stolowy et al,2010,p.165)لمصدرا

  المبادئ المحاسبیة:2-2شكل 
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إن الهدف من إعداد القوائم المالیة هو إعطاء صورة وفیة للنتائج والوضعیة المالیة للمؤسسة، تم     

الصورة الدقیقة والعادلة ألول مرة في إنجلترا والمترجمة فیما بعد إلى  )true and fair view( استعمال مصطلح

  و تعني كلمتي دقیقة و عادلة ما یلي .الصورة الوفیة

 تعني هذه الخاصیة أن ال تقوم القوائم المالیة بتغییر أو تبدیل الوضعیة المالیة للمؤسسة أو نتیجتها عند  :دقیقة

 .إقفال الدورة

 هي الصفة المطبقة على الحسابات التي تعطي لمستخدمیها معلومة شاملة ومالئمة من أجل اتخاذ  :عادلة

 .قراراتهم

  

  الموضوعیة -2-2

  وحدة القیاس- 1- 2-2

ال تسجل المحاسبة المالیة إال العملیات المعبر عنها بوحدات نقدیة رغم أنه ال یوجد أي مبدأ یمنع     

المحاسبة من تسجیل خلق القیمة أو استهالكها بطریقة غیر مالیة، إال أن خصائص التقییم غیر المالیة 

في حین أن القاسم المشترك األكثر موضوعیة بین األحداث والعملیات هو القیاس المالي  ،لیست موضوعیة

لنتائجها االقتصادیة، والتي ال یعبر عنها إال بالوحدات النقدیة، كما أن استعمال نفس معاییر التقییم هو 

  .عامل للتناسق یسمح لكل المستعملین من فهم األرقام بطریقة موحدة

  

  التقییمطرق  -2-2-2

التقییم هو العملیة المؤدیة إلى تحدید المبالغ النقدیة التي تسجل بها عناصر القوائم المالیة والمسجلة     

في المیزانیة أو جدول النتیجة وهذا باختیار الطریقة المناسبة للتقییم، یتم استعمال عدة طرق حسب درجات 

  .مختلفة وحسب تركیبات عدیدة في القوائم المالیة

المدفوعة أو القیمة العادلة للمقابل  )أو ما یكافئها(تسجل األصول حسب مبلغ الخزینة :تكلفة التاریخیةال - 

  .وتسجل الخصوم بمبلغ النواتج المستلمة في مقابل االلتزام المعطى القتنائها أثناء عملیة االقتناء،

التي یجب أن تدفع إذا  )أو ما یكافئها(تسجل قیمة األصول بمبلغ الخزینة): تكلفة االستبدال(التكلفة الحالیة - 

أو ما (تسجل الخصوم بالمبلغ غیر المحین للخزینةو كان نفس األصل أو أصل مكافئ تم اقتناؤه حالیا، 

  .الضروریة لتسدید االلتزام حالیا )یكافئها
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والتي یمكن الحصول علیها حالیا ببیع  )أو ما یكافئها(تسجل قیمة األصول بمبلغ الخزینة: تكلفة اإلنجاز - 

  .حسب قیمة تسدیدها تسجلف الخصوم أما األصل،

للمدخوالت الصافیة المستقبلیة للخزینة ) Actualisée(تسجل األصول بالقیمة التحیینیة: التكلفة التحیینیة - 

نیة للمخرجات تسجل الخصوم بالقیمة التحییفي حین التي یولدها أحد العناصر أثناء النشاط العادي، 

 .المستقبلیة الصافیة للخزینة

  

  عدم المقاصة -3- 2-2

إن المقاصة بین النتائج المتضادة لعدة عملیات یمكن أن تخفي بعض اإلشكاالت التي یفترض أن     

  .تقوم المحاسبة باكتشافها

هذه المقاصة  یتوجب على الوحدة أن ال تقوم بمقاصة األصول والخصوم أو النواتج واألعباء إال إذا كانت«

)IFRS( مفروضة أو مسموحة من طرف معیار محاسبي
«

)IAS1 32،2007، فقرة.(  

ولهذا السبب یعطي دفتر األستاذ تفاصیل كل المعامالت دون مقاصة، فالمحاسبة لیست فقط وسیلة لإلعالم 

اإلیجابیة حول الوضعیة المالیة للمؤسسة، فهي أیضا تبحث عن كیفیة تكون هذه الوضعیة وكشف الجوانب 

  .تهاووضعی تهاوالجوانب السلبیة التي تؤثر على نتیج والمناسبة ألهداف المؤسسة

  

  نوعیة المعلومة - 2-3

مبدأ (تظهر أهمیة القوائم المالیة بالنسبة للمستخدم في درجة تفصیلها دون المبالغة في هذا التفصیل    

للمؤسسة، وأن تكون مالئمة بإعطائها األفضلیة ، وٕاعطاء وصف وفي للوضعیة االقتصادیة )األهمیة النسبیة

  .للحقیقة االقتصادیة على الشكل القانوني

  

  مبدأ األهمیة النسبیة -1- 2-3

إن عدم دقة أو إهمال عدد من العناصر یكون ذا أهمیة إذا استطاعت هذه العناصر منفردة أو «    

ون على أساس القوائم المالیة، كل نوع أو فئة مجتمعة التأثیر على القرارات االقتصادیة التي یتخذها المستعمل

العناصر ذات الطبیعة أو الوظیفة  معبرة للعناصر المماثلة یجب أن تقدم بصورة مستقلة في القوائم المالیة،

  ).29،2007 و 7، فقرة IAS1( »غیر المتشابهة یتم تقدیمها مستقلة إال إذا كانت غیر ذات أهمیة
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  الوفي التمثیل أو التقدیم -2- 2-3

تكون المعلومة فعالة إذا قدمت صورة وفیة للمعامالت واألحداث األخرى التي تهدف إلى تمثیلها، في     

هذا السیاق تمثل المیزانیة صورة وفیة للمعامالت وباقي األحداث التي تولد األصول، الخصوم واألموال 

 .الخاصة للمؤسسة في تاریخ اإلقفال

  

  االقتصادي على الشكل القانونيتغلیب الجوهر  -3- 2-3

فمن الضروري أن یتم  ،إذا كان من اإللزامي أن تقدم المعلومة صورة وفیة للمعامالت وباقي األحداث    

تسجیلها وتقدیمها طبقا لجوهرها ولحقیقتها االقتصادیة وعدم االقتصار على شكلها القانوني، وذلك ألن جوهر 

  .ي كل الحاالت مع الشكل القانوني للعملیاتالتعامالت وباقي األحداث ال تتناسق ف

  

  الحیطة والحذر - 2-4

یتصف المحاسب بالیقظة بطبیعته حیث ال یسجل الربح أو الخسارة إال في حالة التأكد منهما، تقوم   

  .الدورات وربط األعباء بالنواتج یةالحذر، استقالل: ثالثة مبادئ بتحقیق هذا الهدف

  

  الحذر -1- 2-4

معدوا القوائم المالیة حاالت من عدم التأكد المحیطة بعدد كبیر من األحداث والظروف یواجه   

لذا تساعد المعلومة  ،..كصعوبات تغطیة الدیون المشكوك فیها، تحدید فترة المنفعة المحتملة للتثبیتات المادیة

   .القوائم المالیةالمتوفرة حول طبیعة هذه الحاالت على فهمها وبواسطة توخي الحذر في إعداد 

الحذر هو األخذ بدرجة معینة من االحتیاط في اتخاذ األحكام الضروریة إلعداد التقدیرات في ظروف عدم «

  »التأكد، حتى ال یتم المبالغة في تقدیر األصول أو النواتج وسوء تقدیر الخصوم أو األعباء

سوء تقدیر األصول أو النواتج واإلفراط  ممارسة الحذر ال یسمح بتكوین مؤونات مبالغ فیها أو«كما أن  

في ( »ألن القوائم المالیة ال تصبح بذلك حیادیة وتفقد خاصیة الموثوقیة في تقدیر الخصوم أو األعباء،

  ).37،1989، فقرة IASBإطار

  .أما عملیا، فیعني مبدأ الحذر عدم تسجیل األرباح إال إذا تحققت ویتم تسجیل الخسائر بمجرد حدوث أسبابها
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  الدورات یةاستقالل -2- 2-4

تقوم الوحدة بإعداد قوائمها المالیة حسب طریقة محاسبة التعهد، ما عدا المعلومات المتعلقة بتدفقات     

  ).27،2007، فقرة IAS1(» الخزینة

 تعكس القوائم المالیة األعباء والنواتج المتعلقة بالدورة المحاسبیة المعتبرة، الفرق بین تغیرات الخزینة    

،إیراد )أصل(، عبء مقید سلفا)خصم(والمبالغ المقیدة حسب محاسبة التعهد تظهر في الحسابات كعبء للدفع

  ).خصم(أو إیراد مقید سلفا) أصل(للقبض

  

  ربط األعباء بالنواتج -3- 2-4

یعتبر هذا المبدأ كقاعدة لمبدأ استقالل الدورات، تسجل األعباء في حساب نتیجة الدورة بشرط أن     

  .لها عالقة مباشرة بالنواتج المسجلة خالل هذه الدورةتكون 

التسجیل المتزامن أو المشترك للنواتج واألعباء التي «: بأنه) 95،1989فقرة ( IASB یعرف هذا المبدأ في إطار

  .»معا من نفس المعامالت أو أحداث أخرى تنتج مباشرة و

  

  الدوریة - 2-5

الدورة المحاسبیة، استمراریة االستغالل وثبات الطرق : مبادئیتضمن هذا الهدف أو المتطلب ثالثة     

 .كما أن له عالقة باستقاللیة الدورات وربط األعباء بالنواتج

 

  الدورة المحاسبیة -1- 2-5

التي  یتم إیصال المعلومة المالیة للمساهمین في مجال منتظم، تحدد هذه المجاالت الدورة المحاسبیة    

  .لدورة حیاة المؤسسات )arbitraire(یفيعادة تقسیم كال في تكون

  :تنشر نتائج القرارات وأفعال المسیرین مرة على األقل سنویا وذلك لتحقیق أغراض اقتصادیة وقانونیة

 ضرورة معرفة تغیرات األداء المحتمل للمؤسسة وتقییم المسیرین وقراراتهم باعتبارهم ممثلین لمجموع الشركاء؛ 

  من أجل اقتسامه بین الشركاء وذوي الحقوق اآلخرین؛ضرورة معرفة مبلغ األرباح 

 ضرورة تحدید الوعاء الضریبي. 
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  استمراریة االستغالل -2- 2-5

تستند إمكانیة توزیع النتائج بین الدورات على فرضیة أن معدل حیاة المؤسسة یفوق الدورة     

فمن مسؤولیة المسیرین أن تستمر المحاسبیة، وتفترض المحاسبة االستمراریة عند إعداد القوائم المالیة، 

المؤسسة في نشاطها أطول فترة ممكنة لفائدة الشركاء، كما أن مبدأ استمراریة االستغالل هو السبب الرئیسي 

  .لتقییم األصول والخصوم بالقیمة التاریخیة

اإلدارة بتقدیر قدرة أثناء إعداد القوائم المالیة تقوم «:أنه) 25،2007فقرة  1IAS(یشترط المعیار المحاسبي

الوحدة على متابعة االستغالل وعلیها إعداد قوائم مالیة على أساس استمراریة االستغالل، إال إذا رغبت 

  .» ..اإلدارة أو لیست لها حلول أخرى إال في تصفیة الوحدة أو إیقاف نشاطها

  

  ثبات الطرق -3- 2-5

المؤسسات في نفس قطاع النشاط، كما تسمح تمكن القوائم المالیة من إعداد المقارنات مع باقي     

أیضا بالمقارنة بین فترات متعددة لنفس المؤسسة من أجل كشف االتجاهات والتطورات، لذا یجب أن ال 

  .یتغیر شكل ومحتوى القوائم المالیة خالل الزمن

  : إذاعلى الوحدة الحفاظ على شكل تقدیم وترتیب العناصر في القوائم المالیة إال«أن) 1IAS(یبین

  تبین تبعا لتغیر هام لطبیعة أنشطة الوحدة أو طریقة تمثیل قوائمها المالیة، بأن طریقة تمثیل أخرى أو تصنیف

 .8IAS آخر سیكون أكثر مالئمة لمعاییر اختیار وتطبیق الطرق المحاسبیة حسب معیار

 إذا فرض التعدیل بواسطة معیار محاسبي)IFRS(.   

طریقة التقییم المطبقة في نهایة الدورة یجب أن تكون نفس الطریقة المتبعة في وحسب مبدأ ثبات الطرق فإن 

تساهم في إعداد المقارنة مع ) األرصدة النهائیة للحسابات(نهایة الدورة السابقة، كما أن أرقام الدورة السابقة

 .أرقام الدورة الحالیة
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  المالیة تنظیم المحاسبة: ث الثانيالمبح

  

 إجراءات إنتاج المعلومة المحاسبیة: األولالمطلب 

تمتلك المؤسسة نظام محاسبي منظم تقوم من خالله بإعداد القوائم المالیة، یستخدم هذا النظام     

البشري لتحدید ترتیب إجراءات موزعة على عدة مراحل ال تعتمد على التقنیات فقط، بل تتطلب أیضا التدخل 

  .العملیات ولتفسیر المعلومة المنتجة إذ ال یمكن إهمال أو سوء تقدیر العامل البشري

  

  المحاسبة ذات القید المزدوج وتسجیل العملیات -1

 مفهوم الحساب- 1-1

تعالج المؤسسات عددا كبیرا من العملیات باعتمادها على مستوى معین من التنظیم المنهجي     

لتفادي األخطاء، والذي یسمح لمستخدمي الحسابات من فهم تشغیل المؤسسة، یتعرض كل عنصر الضروري 

من عناصر المیزانیة أو جدول النتیجة آلالف التعدیالت خالل الدورة المحاسبیة، تتم هذه التغییرات المتتابعة 

في  )Compte( سابفي الحسابات التي تمثل تقسیمات لمراكز المیزانیة وجدول النتیجة، ویتخصص كل ح

في ) رصیدها(نوع معین من العملیات، لیتم في نهایة الدورة استعمال ملخص الوضعیة الصافیة للحسابات

  .إعداد القوائم الختامیة

  

  مفهوم الدائن والمدین -1-2

من أجل تفادي الخلط بین الزیادات والتخفیضات للمبالغ المسجلة في الحسابات یجب تحدید الجانب     

بالمدین والجانب األیسر بالدائن، فحساب النقدیات ) Tحرف( لها، یسمى الجانب األیمن للحساب المناسب

حق امتالك أحد األصول أو حق (هو رصید مدین، ویعني المدین حق المؤسسة لدى الغیر) حساب أصول(

رصید هذا فیزید في الجانب الدائن وینخفض في الجانب المدین، ف ، أما حساب القروض)على أحد الزبائن

  .الحساب طالما لم یتم تسدید هذا القرض هو رصید دائن والذي یعبر عن حقوق الغیر لدى المؤسسة

ویضم جانب الخصوم الحسابات  یضم جانب األصول في المیزانیة الحسابات ذات الرصید المدین    

واألرصدة الدائنة، تشتغل ذات الرصید الدائن، وطبقا لمبدأ توازن المیزانیة تتساوى مجموع األرصدة المدینة 

  .حسابات المصاریف مثل حسابات األصول في حین تشتغل حسابات النواتج مثل حسابات الخصوم
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 العملیة المحاسبیة  - 1-3

ترتكز المحاسبة ذات القید المزدوج على مبدأ أساسي، فتسجیل كل عملیة یتم من خالل جانبین     

رح القید المزدوج من جهة سبب القبض، ومن جهة أخرى متوازنین، فعند تسجیل تحصیل إیراد معین یش

  .موضع النقود المقبوضة

 

  

  الوثائق المحاسبیة: نيلمطلب الثاا

     

أساسیة أو دلیل إثبات وهي وثائق ذات  )Document( تسجل العملیات المحاسبیة على أساس وثیقة  

 استمارات التصریحات الجبائیة ، الشیكات، إیصاالت أقساط التأمین، العقود،فواتیر( قیمة قانونیة

، لم یبق إعداد هذه الوثائق األساسیة مقتصرا على الورق، إذ أصبحت هذه األدلة اإلثباتیة ..)واالجتماعیة

  .رقمیة في أغلبها وتسجل كل بیاناتها في الحسابات

ة أساسیة، ستقوم بتسجیلها وتعتبر هذه المسأل وأنها یتحقق المحاسب من أن الوثائق موجهة للمؤسسة   

فللمؤسسة شخصیة معنویة مستقلة عن الشركاء أو األجراء، كما یعتبر تسجیل المصاریف الشخصیة التي 

 .لیست لها عالقة باالستغالل أو أهداف المؤسسة تهربا ضریبیا یستلزم المتابعة القضائیة

  

  الیومیة -1

البیانات المحاسبیة المتعلقة بالعملیات هي دفتر یسجل فیه یومیا وبترتیب زمني  )Journal( الیومیة    

 .)Stolowy,2010,p.133(.المرخصة التي تظهر في الوثائق األساسیة

المعلومات المسجلة في الیومیة دقیقة من أجل إعالم المسؤولین عن األعمال الجاریة یجب أن تكون   

  .وٕارضاء االلتزامات القانونیة المتعلقة بإنتاج القوائم المالیة السنویة

  .ویتوقف شكل الیومیة على البرمجیة المستعملة، إال أن هناك خصائص تشترك فیها كل أشكال الیومیات

 تسمى مجموع الكلمات واألرقام المشكلة للعلمیة بقید ویشكل مجموع القیود الیومیة. 

 تستعمل الخانتین األولیتین في الیومیة لتسجیل أرقام الحسابات المدینة والدائنة. 

  الخانتین المركزیتین أسماء الحسابات المدینة والدائنةتضم. 



 املحاس�� املعلومات نظام: الثا�ي الفصل

 

85 
 

  تسجل الحسابات المدینة في بدایة القید في الجهة الیمنى، وتسجل الحسابات الدائنة تحت الحسابات

  .المدینة في الجهة الیسرى من القید

 لتسجیل المبالغ في الحسابات) واحدة للمدین واألخرى للدائن(تخصص الخانتین األخیرتین. 

  بیان القید الذي یشرح كل عملیة ویتضمن عادة اسم ورقم وثیقة اإلثبات الخاصة بكل عملیة

 .باإلضافة إلى اإلشارة إلى تاریخ كل عملیة

تجمع الخانات المدینة والدائنة والتي یجب أن تتساوى للتحقق من احترام مبدأ القید المزدوج، إذ ال یسمح في 

 .موعینهذه المرحلة أي اختالف بین المج

  

  دفتر األستاذ  -2

الذي ال یوجد على  )Grand Livre( تجتمع كل الحسابات المستعملة في المؤسسة في دفتر األستاذ    

كل حساب مدین أو  بترحیل كل البیانات المسجلة في الیومیة،، حیث ترحل إلیه مستواه خلق لبیانات جدیدة

دائن في الیومیة إلى مدین أو دائن الحساب المناسب لدفتر األستاذ، هذا الترحیل الذي كان یتم یدویا أصبح 

  .حالیا محوسبا بفضل برمجیات المحاسبة التي تعمل على توفیر الوقت وتجنب األخطاء

لها والبیان الذي یصفها، ویسمى  تترافق المبالغ المسجلة في حسابات دفتر األستاذ بالتاریخ الموافق   

الذي یمكن أن یكون مدینا أو دائنا، وعند استعمال  الفرق بین مجموع الجوانب المدینة والدائنة بالرصید

المؤسسة ألعداد كبیرة من الحسابات الفردیة، یستوجب علیها القیام بعملیة التحقق بترحیل المجامیع وأرصدة 

 .الحسابات إلى میزان المراجعة

  

  میزان المراجعة -3

قبل إعداد القوائم المالیة بوضع میزان المراجعة المتمثل في قائمة المجامیع المدینة یقوم المحاسب     

والدائنة وكل أرصدة حسابات دفتر األستاذ، تهدف هذه المرحلة إلى التحقق من أن مجموع كل األرصدة 

یزان المراجعة حسب كل مؤسسة أو حسب المدینة مساو لمجموع كل األرصدة الدائنة، ویختلف شكل م

  .برمجیاتها

إن الهدف الرئیسي لمیزان المراجعة هو التحقق الحسابي المباشر من خالل مراقبة أن كل التسجیالت     

إال أنه حالیا وبفضل  في الیومیة قد تم ترحیلها فعال إلى دفتر األستاذ وأنه تم تطبیق مبدأ القید المزدوج،

  :العالقتین محققتین دائما ورغم ذلك یتم االستمرار في إعداد میزان المراجعة لسببینالبرمجیات هذین 
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 میزان المراجعة ضروري لمراقبة الحسابات. 

 المیزانیة  یمكن میزان المراجعة من التحدید السریع لنتیجة الدورة قبل إعداد جدول حسابات النتیجة أو

 .المیزانیة تلیها حسابات األعباء والنواتجویقسم میزان المراجعة إلى قسمین، قسم حسابات 

 

  القوائم المالیة -4

إن إعداد القوائم المالیة أو الحسابات السنویة هي آخر مرحلة في العملیة اإلجرائیة المحاسبیة، إال أنه     

بأعمال یتم إنجاز بعض المعالجات المحاسبیة في نهایة الدورة من أجل التحضیر للقوائم النهائیة والمسماة 

 :نهایة الدورة أو أعمال الجرد، التي تتم من خالل إعداد قیود التسویة والتي تنقسم إلى

  

 تمثل القیود المعدة في نهایة الفترة المحاسبیة للتعبیر عن أحداث لم تسوى النقدیة المتعلقة بها :قیود المستحقات 

 .واألجور المستحقة الدفع ، ومثال ذلك تسجیل إیرادات الفوائد المستحقة)لم تقبض أو تدفع(

 تمثل القیود المعدة في نهایة الفترة المحاسبیة للتعبیر عن تبادل النقدیة قبل وقوع الحدث  :قیود المؤجالت

إثبات جزء من المدفوعات النقدیة المسبقة من الزبائن أو إثبات المصروف لجزء من األصول المدفوعة (المعني

 ).مسبقا

 اإلهتالك (ود المعبرة عن جزء من المصاریف التي تقع خالل فترات محاسبیة متعددة تمثل القی :قیود التقدیرات

 ).ومصاریف الدیون المعدومة

 هي القیود المعدة للتعبیر عن االختالفات بین القیمة المسجلة والحقیقیة لألصل أو للتعبیر عن  :قیود إعادة التقییم

 .تغییر المبادئ المحاسبیة

 ة عن القیود المستخدمة لمواجهة آثار إلغاء األخطاء الموجودة في دفتر األستاذ العامعبار  :القیود التصحیحیة. 
 

یتم تحضیر میزان المراجعة المعدل بعد إعداد جمیع قیود التسویة الجردیة كخطوة إلعداد وتحضیر القوائم 

  .المالیة

 

  القوائم المالیة صنافأ - 4-1

تقوم الوحدات االقتصادیة الداخلة في مجال تطبیق النظام المحاسبي باإلعداد السنوي للقوائم     

  : وتتضمن) 1الملحق رقم(المالیة

 المیزانیة؛ 

 جدول النتائج؛ 

 جدول تدفقات الخزینة؛ 
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 جدول تغیرات األموال الخاصة؛ 

 مكملة للمیزانیة وجدول النتائج الملحق الذي یبین القواعد والطرق المحاسبیة المستعملة، ویوفر معلومات. 

 

تعتبر القوائم المالیة استكماال لعملیة معالجة العدید من المعلومات وتتطلب أعماال للتبسیط، الشمولیة     

والهیكلة، تجمع هذه المعلومات، تحلل، تفسر، تلخص وتهیكل من خالل تجمیع ممثل في القوائم المالیة على 

والموازنة بین الفرص الممنوحة للمستعملین والتكالیف  ،ألهمیة النسبیةشكل خانات ومجامیع حسب مبدأ ا

  )SCF,2009,p.53(.المحتملة من أجل ذلك

خالصة الذمة والقیمة التي تخلقها  مشكلة في فرنسا بالحسابات السنویة القوائم المالیة تسمى    

المؤسسة، فالمیزانیة تصف الموارد التي تتوفر علیها المؤسسة في تاریخ معین وحقوق األطراف المعنیون بهذه 

الموارد، أما جدول النتائج فیصف الطریقة التي تم من خاللها خلق القیمة بین تاریخي میزانیتین متتابعتین، 

ق الذي یشرح الخیارات المحاسبیة التي اتبعتها المؤسسة ویعطي معلومات أكثر وتكمل هذه الوثائق بالملح

تعمقا حول تفاصیل وتقییم بعض العملیات، باإلضافة إلى جدول تدفقات الخزینة الذي یصف تغیر السیولة 

  .خالل تلك الفترة

من خالل  بتوضیح أسس العرض واإلفصاح في القوائم المالیة، )IAS1(یختص المعیار المحاسبي    

تحدید جملة من االعتبارات الكلیة لعرض البیانات المالیة واإلرشادات الخاصة بهیكلها والحد األدنى من 

  .المتطلبات لمحتوى البیانات المالیة

  

 أهداف القوائم المالیة - 4-2

المعامالت إذ تسجل ، االستغاللیتم إعداد القوائم المالیة على أساس محاسبة التعهد واستمراریة     

القبض من الخزینة أو ما یكافئها، فتسجل في الدفاتر  دون انتظار عملیة الدفع أو واألحداث بمجرد حدوثها

المحاسبیة ثم تعرض في القوائم المالیة الخاصة بالدورات المتعلقة بها، وتحضر هذه القوائم حسب فرضیة 

  .ا في المستقبل المتوقعاستمراریة االستغالل وذلك من خالل متابعة المؤسسة لنشاطه

هو موضح في تهدف مجموع القوائم المالیة إلى توفیر المعلومة حول الوضعیة واألداء المالي للمؤسسة كما 

  .في الصفحة الموالیة) 3- 2(الشكل 
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فیما بینها وتعكس مختلف الجوانب لنفس المعامالت أو األحداث  إن مكونات القوائم المالیة مترابطة    

توفر أیضا ) التي تعتبر جزء من القوائم المالیة(كما أن المالحظات التي تقدمها المالحق والجداول اإلضافیة

  .معلومات مالئمة للمستعملین

من أجل ضمان  ویمكن تلخیص النظام المحاسبي الذي یتم من خالله تسجیل كل عملیات المؤسسة    

الرقابة البعدیة، حیث یتم تجمیع البیانات األساسیة المهیكلة حسب مراحل متعددة، وینظم هذا اإلجراء من 

  ).4- 2(أجل تحقیق الشمولیة والفعالیة، وهذا ما یشرحه الشكل رقم

   

 

  توفیــــــر المـــــــعلـــــــــــومة حـــــــول

  الوضعية�املالية

 قياس�مقدرة�املؤسسة�

 توليد�النقديةع���

 تقييم�احتياجات�

��  �ستدانة�املستقبلية

و�توز�ع�التدفقات�

 النقدية

 قياس�مقدرة�املؤسسة�

ع���الوفاء�بال��اما��ا�
 عند��ستحقاق

  �داء

 قياس�قدرة�املؤسسة�

ع���توليد�تدفقات�

ا��ز�نة�ع���أساس�

  .موارد�ا�املتوفرة

 إعداد��ح�ام�حول�

الفعالية�ال����ستطيع�

خالل�ا�املؤسسة�من�

 .استعمال�موارد�إضافية

 

  �غ���الوضعية�املالية

 تقدير�أ�شطة��س�ثمار�

التمو�ل�وال�شغيل�خالل�

  .الدورة

 تقدير�قدرة�املؤسسة�ع���

توليد�ا��ز�نة�أو�ما�

ي�اف��ا�وتحديد�

احتياجا��ا�من�استعمال�

 تدفقات�ا��ز�نة

 الن�يجةحساب� جدول�التدفقات�النقدية امل��انية

ملن
ا

عــــفــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ـــــ
ة

 

الوثيقة�

  املحاس�ية

  .(Dandon et al,2007,p.25):المصدر

  .أهداف القوائم المالیة: 3-2 شكل
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  تحلیل، ترمیز      أحداث أوعملیات      

  حجز البیانات    األدلة اإلثباتیة       

  

  

  

  

  

  

  

  ترحيل احلسابات

  

  

  

 الرقابة                                              

 املرحلة الوثائق

 اليومية

 دفرت األستاذ

 ميزان املراجعة

 القوائم املالية

م     د                   

  م ج  م ج

 م    د   م   د 

 م     د  م     د

 

 

 

 أعباء         نواتج أصول       خصوم

  (Bonnebouche et al ,2001,p.80) بتصرف :المصدر

  النظام المحاسبي:  4-2شكل 
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  مخطط الحسابات: الثالث المطلب

مكیف حسب هیكلتها، نشاطها واحتیاجاتها ) 2الملحق رقم( تقوم كل وحدة بإعداد مخطط حسابات    

لمعلومات التسییر، ویمثل هذا المخطط قائمة لمجموع الحسابات المستعملة داخل المؤسسة والمنتمیة لقاعدة 

  .تسجیل التدفقات المحاسبیةالبیانات المحاسبیة الخاصة بها، أما الحساب فهو أصغر وحدة معتمدة لتصنیف 

  : تجتمع الحسابات في فئات متجانسة تدعى المجموعات والتي نمیز بین نوعین منها

 مجموعة حسابات الوضعیة. 

 مجموعة حسابات التسییر. 

یتم تقسیم كل مجموعة إلى حسابات مرقمة من عددین أو أكثر وذلك في إطار ترمیز عشري، وداخل     

فتح كل التفریعات الضروریة لتلبیة احتیاجاتهم، وبهذا یتشكل اإلطار المحاسبي  هذا اإلطار یمكن للوحدات

  .الذي یعد تطبیقه إجباریا بالنسبة لكل الوحدات مهما كان نشاطها أو حجمها

توزع العملیات المتعلقة بالمیزانیة في خمسة مجموعات تدعى بحسابات المیزانیة، أما العملیات المتعلقة 

فتوزع في مجموعتین أساسیتین تدعى بحسابات ) توزیع حسب طبیعة األعباء والنواتج( بحسابات النتائج

  .التسییر

وتصف حسابات المیزانیة الوضعیة المالیة للمؤسسة في وقت معین وهي مكونة من خمسة مجموعات ممثلة 

  : في الجدول التالي

  .حسابات المیزانیة :)4-2(جدول رقم

  املجموعة��و��

  �موالحسابات�رؤوس�

تقوم�ا��سابات�ا��اصة���ذه�املجموعة�ب���يل�العمليات�املتعلقة�بالتمو�ل�الثابت�للمؤسسة،��موال�

  .ا��اصة،�القروض�والديون�املماثلة

  املجموعة�الثانية

  حسابات�التث�يتات

تتضمن�التث�يتات�املمتل�ات�والقيم�املوج�ة�ل��دمة�الدائمة�ل�شاط�املؤسسة،�وت��جم�عمليات�

  .س�ثمار�بخلق��ذه�التث�يتات� 

  املجموعة�الثالثة

  حسابات�املخزون

�شتمل�املخزونات�ع���مجموع�السلع�وا��دمات�ال���تتدخل����دورة�استغالل�املؤسسة،�لتباع�ع���

  .،أو�يتم�اس��الك�ا�الستعمال�ا�كمواد�أولية)بضا�ع،�منتجات�تامة(حال�ا��ص���أو��عد�عملية��نتاج

  الرا�عةاملجموعة�

  حسابات�الغ��

���ل��ذه�ا��سابات�أساسا�ا��قوق�والديون�املتولدة�عن�عمليات��ستغالل�املنجزة�مع�املوردين،�

  .الز�ائن،�العامل�ن�وكذا�ا��قوق�والديون�تجاه�ال�يئات��جتماعية�والدولة

  املجموعة�ا��امسة

  ا��سابات�املالية

  :با��ز�نة���ل��ذه�ا��سابات�العمليات�املرتبطة�

 ...حر�ات�القيم�نقدا،��شيك -

 ).البنوك(العمليات�املحققة�مع�الوسطاء�املالي�ن� -

  .القيم�املنقولة�للتوظيف -

  (Bonnebouche et al,2001,p.50): المصدر
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  :أما حسابات التسییر فتفسر تشكیل وحساب النتیجة وتتكون من مجموعتین ممثلة في الجدول التالي

  .التسییرحسابات ): 5-2(جدول رقم

  املجموعة�السادسة

  حسابات��عباء

  :تجمع��ذه�املجموعة�ا��سابات�املخصصة�ل���يل��عباء�حسب�طبيع��ا�خالل�الدورة�واملرتبطة�بـ

 .�ستغالل�العادي�وا��اري�للمؤسسة -

 .ال�سي���املا�� -

 العمليات�غ���العادية -

  .مسا�مة��جراء����النتائج�والضرائب�ع����ر�اح -

  املجموعة�السا�عة

  حسابات�النواتج

  : تجمع��ذه�املجموعة�ا��سابات�املخصصة�ل���يل�النواتج�حسب�طبيع��ا�خالل�الدورة�و�املرتبطة�ـبـ

 .�ستغالل�العادي�وا��اري  -

 .ال�سي���املا�� -

 .العمليات�غ���العادية -

  .النواتج تحو�ل -

 (Bonnebouche et al,2001,p.51): المصدر

 

 

 نظم معالجة البیانات المحاسبیة: الرابعالمطلب 

  

یتوقف تنظیم المحاسبة في المؤسسة على خصائص األبعاد، الهیكل والنشاط، لذا تتوفر األدوات     

المحاسبیة المستعملة على المرونة الضروریة للتكیف مع االحتیاجات الخاصة لكل مؤسسة وتطورها المتوقع 

  .في إطار النظام المحاسبي وتسجل العملیات التي تضمن هذا التكیف

اقتصرت المعالجات األولى على تبدیل بسیط للطرق الیدویة للمعالجة المحاسبیة، وبمرور الوقت حدثت 

 .تغییرات عمیقة في طریقة إنجاز المعالجات المحاسبیة وطریقة ربط المحاسبة بباقي نظم المعلومات

  

  ر طرق معالجة البیانات المحاسبیةتطو  -1

البدایة تم تصمیم النظام المحاسبي في إطار المعالجة الیدویة والتي تمثل مصدر اإلجراءات في     

  .الحالیة، إن معرفة الطرق التقلیدیة للتنظیم المحاسبي ضروریة لفهم النظم المحاسبیة المحوسبة

دة والنظم ذات الیومیات النظام الكالسیكي المتمیز بالیومیة الواح: نمیز بین نظامین تقلیدیین للمعالجة الیدویة

 .الفرعیة المتمیزة بالیومیات المتعددة والتي تسمح بتقسیم العمل عند حجز البیانات
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 النظام الكالسیكي - 1-1

  .، إال أن معرفته ضروریة لفهم تشغیل النظم األخرىلم یعد هذا النظام مستعمال على شكله التقلیدي    

المحاسبیة في یومیة واحدة تسمى بالیومیة العامة انطالقا من الوثائق هو النظام الذي تسجل فیه األعمال 

اإلثباتیة، تبین في هذه الیومیة تاریخ العملیة، البیان، الحسابات المدینة، الحسابات الدائنة ومبالغ العملیة، 

سابات في ترحل فیما بعد هذه التسجیالت إلى حسابات دفتر األستاذ ثم تجمع المعلومات التي تظهر في الح

  )Bonnebouche et al,2001,p.93(.میزان المراجعة، لیتم إعداد الوثائق الشاملة نهایة كل سنة بعد الجرد

تقتصر مزایا هذا النظام على بساطته من خالل المراحل المتبعة في المعالجة وٕامكانیة الرقابة من   

واحدة فهو یجعل تقسیم العمل صعبا، وقیامه خالل الیومیة ومیزان المراجعة، أما كونه یعتمد على یومیة 

  .بترحیل الحسابات یزید من إمكانیة وقوع األخطاء، أما الرقابة فتأتي متأخرة العتمادها على میزان المراجعة

  

  النظم ذات الیومیات الفرعیة - 1-2

النظام : ، حیث یمكن الفصل بین نوعین أساسیینهذه النظم في الصفحة الموالیة) 5- 2(یشرح الشكل 

  .المركزي و النظام الكالسیكي ذو الیومیات الفرعیة
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  األدلة اإلثباتية

t1 

                                                                                             t2العمل اليومي

                           t3 

             t4  

 t5   

  املمركزة
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 مخطط النظام الممركز: 5-2شكل 

 (Bonnebouche et al;2001;p.95): المصدر
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 النظام المركزي -1- 1-2

یتم تفصیل دفتر الیومیة ودفتر األستاذ «:على أن) 7- 410مادة (لقد نص المخطط المحاسبي الفرنسي    

الیومیات  یتطلبه العمل التجاري، ویتم مركزة التسجیالت فيباعتبارهما یومیات فرعیة ودفاتر فرعیة حسب ما 

 (Bonnebouche et al,2001,p.94).»والدفاتر الفرعیة كل شهر في دفتر الیومیة ودفتر األستاذ

ویتمیز هذا التنظیم المحاسبي بتقسیم العمل والمركزیة، حیث تنجز مجموع األعمال یومیا وشهریا وتسجل في 

  .في مختلف الیومیات الفرعیة المتخصصة) مشتریات، مبیعات، تسدیدات(متجانسةمجموعات 

كل شهر وتتم على معلومات مجمعة، كما أن التصنیف المسبق  )Centralisation( تعد المركزة    

بها للوثائق اإلثباتیة یلعب دورا مهما، إذ یتم أوال ترتیب هذه الوثائق ثم تجمیعها بداللة العملیات التي تتعلق 

 :ویرتبط عدد الیومیات الفرعیة بطبیعة المؤسسة، حجمها وتنظیمها وكحد أدنى یتم اعتماد أربعة یومیات

  .یومیة المشتریات، یومیة المبیعات، یومیة الخزینة ویومیة للعملیات المختلفة

لف وتتم األعمال المحاسبیة في هذا النظام على مرحلتین، یتم الحجز الیومي للتسجیالت في مخت    

تتم المركزة لكل  یاوفي المرحلة الثانیة وشهر . الیومیات الفرعیة وتحدیث الحسابات الفردیة للزبائن والموردین

  .یومیة فرعیة بجمع وترحیل كل المعلومات إلى الیومیة العامة

  

 ي ذو الیومیات الفرعیةالنظام الكالسیك -2- 1-2

، إال أن  (Bonnebouche et al,2001,p.96)المركزيیتبع هذا النظام نفس المبادئ الخاصة بالنظام     

ترحیل الحسابات یتم یومیا دون انتظار المركزة الشهریة، ومن أجل تفادي االزدواجیة في التسجیالت یستوجب 

تحدید تنظیم الیومیات ومخطط الحسابات في النظام المركزي وكذا النظام الكالسیكي المزود بالیومیات 

 .الفرعیة
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 النظام المحاسبي خصائص وأهداف: الخامسالمطلب 

  الخصائص -1

یدرج النظام المحاسبي في مجموع النظم الخاصة بالمؤسسة، وكباقي نظم المعلومات تتمثل وظیفته     

  .األساسیة في معالجة البیانات الداخلة بتحویلها وٕایصالها إلى محیطه

  )Tort,2003,p.16 ( :إال أن النظام المحاسبي یتمیز بثالث خصائص رئیسیة

 ؛)العامة والتحلیلیة سابقا(وجود نظام مزدوج للمحاسبة المالیة ومحاسبة التسییر 

 اإلدخال المتزاید لآللیة وٕالغاء الطابع المادي للمعالجات واإلجراءات المحاسبیة؛ 

 نحو معایرة المحاسبیة المتجهة المحددة للقواعد والطرق )القوانین( التنظیمات كثافة 

)Standardisation( المحاسبة المالیة. 

 

 لمحاسبة المالیة ومحاسبة التسییرالنظام المزدوج ل - 1-1

التنظیم الخاص بنظام المحاسبة المالیة والذي یحدد دلیل  1999لسنة  )PCG( أعطى الدلیل الفرنسي    

  .الحسابات، طرق التسجیل والوثائق المحاسبیة التي تسمح بتجمیع حسابات الدورة

نظام للتنظیم المالي یمكن من حجز، تصنیف وتسجیل بیانات «: المحاسبة هي ،1999لسنة  (PCG) ـ حسب

أساسیة عددیة، وتقدیم القوائم التي تعكس صورة وفیة للذمة، الوضعیة المالیة ونتیجة المؤسسة في تاریخ 

ر اإلجراءات والوسائل ، أما من الناحیة العملیة فهو یترك للمؤسسة نوعا من الحریة في اختیا»اإلقفال

  .المرتبطة بتسجیل هذه العملیات

وخالفا لدلیل الحسابات السابقة، ال یقترح أي  )PCG)1999 فیما یتعلق بمحاسبة التسییر فإن ـ    

تعلیمات خاصة إجباریة أو اختیاریة تاركا بذلك حریة االختیار للمؤسسة، حیث ینظم نظام محاسبة التسییر 

وخصوصیات المؤسسة، بمعنى أن هناك عدة تصورات ممكنة إذ یمكن أن یكون نظام  تبعا لألهداف الداخلیة

  .محاسبة التسییر مستقال عن نظام المحاسبة المالیة أو مدمجا ومتكامال معه

  

  اآللیة المتزایدة للنظم المحاسبیة - 1-2

لبعض العملیات إن هیكلة النظام المحاسبي عادة ما تكون ذات طبیعة آلیة بسبب خاصیة التكرار     

وحجم المعلومات، كما أن البحث المستمر عن أرباح في اإلنتاجیة، الموثوقیة والدقة یبرر اللجوء المستمر 

  :والكبیر إلى حوسبة النظام المحاسبي وهذا ما یمنحه عدة میزات
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 السرعة في المعالجة وتوفیر المعلومة؛ 

  معاییر األمان والرقابة اآللیة؛الموثوقیة في الحفظ والحصول على البیانات بفضل 

  دقة البیانات بفضل القدرات الكبیرة للمعالجة التي تسمح بتخفیض األخطاء والتنوع في التحلیل انطالقا من

 .عناصر متعددة وحتى غیر متجانسة

    

المحاسبیة كما أن إدخال تكنولوجیات حدیثة في المعالجة وتبادل البیانات قد ساهم في تطویر نظم المعلومات 

  .التي تأقلمت معها وذلك وفقا لطرق التنظیم الداخلي وقیود المحیط

  .عرضا للتشغیل اآللي للنظام المحاسبي على أساس نظام للمحاسبة المالیة ) 6- 2(یبین الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمكن الحسابات من تصنیف مختلف المعامالت االقتصادیة والمالیة للمؤسسة حسب طبیعتها وحسب     

بالتسجیالت المحاسبیة للعملیات السابقة حسب زمن ) العامة والفرعیة(مبدأ القید المزدوج، وتقوم الیومیات

في نهایة الدورة یتم . اتحدوثها، یتم مركزة هذه الیومیات دوریا في دفتر األستاذ الذي یضم مجموع الحساب

 

  

  

  النظم القبلية

  

  

  اليوميات                                                                                         يوميات فرعية       

  

  نظم املعلومات احملاسبية                                              الربط، االزدواجية، التكامل

  نظم القيادة 

 العمال

 البيع

 الشراء اخلزينة

 حماسبة فرعية

 التثبيتات

 أصول أخرى

 احملاسبة العامة

 احملاسبة التحليلية

 نظام مراقبة التسيري

  التشغیل اآللي للنظام المحاسبي: 6-2شكل 

 (Tort.;2003;p.18) :المصدر
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طبقا للتشریع ساري المفعول بطریقة تصف فیها ) المیزانیة، حساب النتیجة والملحق(إعداد الوثائق الشاملة

  .بوفاء الوضعیة الذمیة ونتائج نشاط المؤسسة

الذي وأخیرا یتم جمع تدفقات المعلومات المختلفة في النظم التشغیلیة لیتم مركزتها في النظام المحاسبي و 

  .یوضع تحت تصرف نظم القیادة

  

  المنمط  لنظام المحاسبة المالیة التنظیم - 1-3

 )normalisé( یخضع النظام المحاسبي المالي لمجموعة من القواعد تجعل منه نظاما منمطا    

والقانون التجاري تحدد بصفة خاصة المبادئ األساسیة لعرض وتقییم  )PCG(ـ من فالمصادر القانونیة المكونة

الحسابات، یهدف هذا اإلطار القانوني المرجعي بالدرجة األولى إلى البحث عن الصورة الوفیة المعبرة عن 

الوضعیة االقتصادیة الحقیقیة للمؤسسة، یضاف إلى المصادر السابقة اآلراء والتوصیات الصادرة عن هیئات 

والتي تأتي لتكملة  ،)COB( أو لجنة عملیات البورصة )CNC( تنمیط كالمجلس الوطني الفرنسي للمحاسبةال

النصوص القانونیة بإعطاء الشروحات أو االنتقادات، وهي بذلك تضمن تطویر إیجابي للقانون المحاسبي 

  .نحو شفافیة مالیة أكبر وأكثر وضوحا على صعید الفقه القانوني

یظهر جلیا أن نظام المحاسبة ) الوثائق الشاملة(أو العرض) المبادئ(األمر بقواعد التقییموسواء تعلق     

المالیة هو أكثر  تقنینا من أجل االستجابة الحتیاجات المعلومة الخارجیة، أما على الصعید الداخلي 

  .یادةفالمؤسسات تسعى إلى تطویر نظم معلومات تسییر تكمیلیة مكیفة مع متطلبات التسییر والق

إن النظام المحاسبي هو نظام متطور ومنفتح على الخارج، مما یعني أنه یواجه تعقیدات كثیرة بسبب     

عدم التأكد المرتبط بالمحیط االقتصادي والمالي ووجود تنمیط قوي في المقابل یمنحه هیكلة منظمة، فالنظام 

 .ته ألغراض التسییرالمحاسبي هو نظام صارم بجوانبه القانونیة ومرن نسبیا باستعماال

 

  األهداف -2

 )Horngren,2009,p.7( إن النظام المحاسبي هو أحد أهم نظم المعلومات الكمیة في المنظمات  

  :یهدف إلى توفیر المعلومة التي تساعد على متابعة خمسة أهداف عامة

 ویتضمن ذلك تطویر منتجات جدیدة واالستثمار في األصول  :إعداد االستراتیجیات العامة والخطط طویلة األجل

ویستلزم في العادة تحریر التقاریر الخاصة، ) العالمات، البراءات، الموارد البشریة(والمعنویة) التجهیزات(المادیة

جل كما أن العدید من المنظمات أصبحت تبحث باستمرار عن المعلومة المتعلقة بالسوق، الموردین والزبائن من أ

 .تحدید االستراتیجیات على المدى الطویل
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 ستلزم دراسة مردودیة المنتجات والخدمات، أنواع من العالمات، الزبائن وقنوات ت التي :قرارات تخصیص الموارد

 .التوزیع

 وهذا ما یتطلب األخذ في االعتبار رقم األعمال، التكالیف،  :التخطیط والتحكم في تكالیف العملیات واألنشطة

 .ودیون الوحدات، المصانع ومراكز المسؤولیة األخرىأصول 

 ویتضمن مقارنة النتائج الفعلیة مع التنبؤیة المستندة على المؤشرات المالیة وغیر  :قیاس النتائج وتقییم العاملین

 .المالیة

 اسبیة تحدد النصوص القانونیة والتنظیمیة الطرق المح :االستجابة لاللتزامات القانونیة والتنظیمیة للنشر

المطبقة، فتسلم الوثائق المالیة في بعض المنظمات للمساهمین التخاذ قرارات الشراء، االحتفاظ أو بیع أسهم 

المؤسسة، وتتطابق هذه الوثائق عموما مع التوجیهات واإلجراءات المحددة بنص تشریعي والمطبقة في العدید من 

  .الدول األوربیة
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 نظام محاسبة التسییر: المبحث الثالث

   

توجه التكالیف عددا كبیرا من قرارات المؤسسة المتعلقة بإطالق منتجات جدیدة، تكییف سیاستها 

مردودیة زبائنها، تحویل عملیة التسعیریة، تصنیع بعض أنشطتها لدى الغیر، مردودیة خطوط اإلنتاج، 

، تأخذ هذه القرارات بعین االعتبار عدة متغیرات باإلضافة إلى التكالیف إال أن هذه ..اإلنتاج الیدویة إلى آلیة

  .األخیرة ذات أهمیة ال یمكن سوء تقدیرها

م لقد عرف مجال حساب التكالیف العدید من التطورات الكبرى خالل العشریتین األخیرتین، إذ ت

وضع نظم لحساب التكالیف في المؤسسات الصناعیة التي كانت أول من اهتم بتحدید أسعار تكلفة 

) النقل، الصحة، البنوك وشركات التأمین( المنتجات، ثم مؤسسات الخدمات الناشطة في العدید من القطاعات

  .تكلفتها بطریقة دقیقةوالتي تحت ضغط المنافسة انقادت تدریجیا إلى تبني نظم تمكنها من تحلیل أسعار 

  

   طرق حساب التكالیف الكلیة: األولالمطلب 

  .من أهم طرق حساب التكلفة الكلیة للمنتجات) األقسام المتجانسة( تعتبر طریقة مراكز التحلیل

  

   مفهوم التكلفة الكلیة -1

عرفت أصبحت التكلفة الكلیة المصطلح األساسي للقانون المحاسبي والضریبي في فرنسا وقد   

كل أعباء المؤسسة المتعلقة بالمنتجات المخزنة، باستثناء  «:  )Burlaud et al,2000,p.13(محاسبیا بأنها

  .»مصاریف التوزیع المحملة للمنتجات المباعة

أما ضریبیا، فتتضمن كل ما یتعلق بالتصنیع واحتیاجاته بما في ذلك المصاریف اإلداریة العامة،  

  .یر المرتبطة بعملیات التصنیع كالمصاریف الخاصة بالجانب التجاريوتستثنى منها المصاریف غ

طریقة أساسیة للمحاسبة التحلیلیة، تشتمل على  « :فیعرف التكلفة الكلیة بأنها )Cohen,1994,p.87( أما

مجموعة من اإلجراءات لتوزیع إجمالي األعباء المباشرة وغیر المباشرة التي تتحملها المؤسسة بین المنتجات 

واألنشطة المراد تحدید أسعار تكلفتها، كما تهدف هذه الطریقة إلى تحمیل كلي لألعباء على المنتجات مع 

  .»األخذ بعین االعتبار األعباء اإلضافیة وتصحیح بعض تقدیرات المحاسبة العامة

أعمال تستعمل لحساب التكلفة الكلیة طرق عدیدة لعل أهمها طریقة األقسام المتجانسة المستنبطة من   

ثم  )CEGOS( في إطار اللجنة العامة للتنظیم العلمي، قبل الحرب العالمیة الثانیة  Rimailhoالعقید الفرنسي
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     بقرار  ، وبعد ذلك اعتمدت من طرف لجنة توحید الحسابات)CNOF( من طرف اللجنة الفرنسیة للتنظیم

وظلت هذه الطریقة بمثابة  1947،1957وأدخلت إلى الدلیل المحاسبي الفرنسي العام لسنتي  1948أفریل  4

  .1982النظام األساسي في الدلیل المحاسبي لسنة 

  

  نظیمیة لطریقة األقسام المتجانسةاألسس التقنیة والت -2

المباشرة بین األقسام تقوم هذه الطریقة بتخصیص األعباء المباشرة للمنتجات وتوزیع األعباء غیر   

تحمیلها ، وانطالقا من هذا التمییز بین األعباء وتجمیعها حسب السلعة أو النشاط المعني بعدما  أن یتم قبل

  .كانت مجمعة حسب طبیعتها، یمكن الوصول إلى تكلفة تلك السلعة أو النشاط المراد حساب تكلفتهما

  

  تقسیم المؤسسة إلى مركز تحلیل - 2-1

المؤسسة إلى مجموعة من المراكز لیس ثابتا، حیث یؤدي كل تغییر في عملیات اإلنتاج إن تقسیم   

  .والتسویق أو في هیكل المؤسسة إلى تغیر عدد األقسام المحدد في التقسیم السابق

وتشكل مراكز التحلیل أجزاء النظام المحاسبي الذي تجمع فیه األعباء التي ال یمكن تخصیصها مباشرة، قبل 

  .)Burlaud,2000,p.20(تحمیلها لحساب التكالیف المعنیة أو أسعار التكلفة أن یتم 

فتتجسد في تماثل الوسائل المستعملة ) األقسام المتجانسة( أما خاصیة التجانس المفسرة للتسمیة التقلیدیة

  .والخدمات المقدمة والتي تضمن دقة تحمیل تكالیف األقسام إلى المنتجات) البشریة والمادیة(

نظریا التقسیم إلى مراكز تحلیل باستقاللیة عن أي عالقة بالهیكل التنظیمي، أما عملیا فیوجه معیار  یتم

  .المسؤولیة تقسیم المؤسسة لیتوافق مع تقسیم حقیقي

في مجموعة المخطط المحاسبي العام، والذي یوصي  92أعطي لحسابات مراكز التحلیل الرقم 

مع ..) إدارة، تمویل، تسییر العاملین، التموین، اإلنتاج(دیة للمؤسسةبتصنیفها حسب ترتیب الوظائف االقتصا

  : إمكانیة فتح عدد من مراكز التحلیل لكل وظیفة من تلك الوظائف وذلك لضمان

 مراقبة فعالة في تفویض المسؤولیات؛ 

 الدقة في حساب التكالیف الخاصة بمنتجات المؤسسة. 

التحلیل لیست لها عالقة مباشرة بالمنتجات، لذا یستحیل والجدیر بالذكر أن عددا معتبرا من مراكز 

تحمیل مصاریفها على هذه األخیرة، ولهذا الغرض یمیز المخطط المحاسبي العام بین نوعین من المراكز 

    .الرئیسیة التي تستفید منها المنتجات مباشرة والفرعیة التي تستفید منها مراكز أخرى
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 للمنتجاتتحویل األعباء المباشرة  - 2-2

األعباء المباشرة هي التي یمكن تخصیصها كلیا دون المرور بأیة مرحلة إضافیة لمنتوج أو نشاط   

وخالل هذه المرحلة األولى تحدد  ،...)الكیلوغرام، ساعة عمل، دوران اآللة( معین إلمكانیة تواجد وسیلة قیاس

لمباشرة لها، إذ یحول جزء منها على أساس التكلفة المباشرة للمنتجات أو األنشطة وذلك بتحویل األعباء ا

، والجزء اآلخر والمهم من هذه األعباء یتم تخصیصه على أساس )فواتیر الشراء( وثائق المحاسبة العامة

  ..).أذونات صرف المواد، كشوف العمل( وثائق خاصة بالمحاسبة التحلیلیة

  

  ل األعباء غیر المباشرة للمنتجاتتحوی - 2-3

غیر المباشرة األعباء المشتركة بین المنتجات واألنشطة، أي استهالكات الموارد التي  تمثل التكالیف  

 .)Lebas,1986,p.35(.تسمح بخلق محیط یمكن من القیام بالنشاط اإلنتاجي والتجاري

بعد أن یتم تخصیص األعباء المباشرة، یطرح مشكل األعباء غیر المباشرة ولفهم كیفیة تحمیل هذه األعباء 

  :نتبع الخطوات التالیة) منتج، نشاط، طلبیة(ضع المراد حساب تكلفتهاللموا

  

  )التوزیع األولي( لمراكز التحلیلتحمیل األعباء غیر المباشرة  -1- 2-3

قبل أن تحمل لمواضع التكلفة، إن ) فرعیة، رئیسیة(تمر األعباء غیر المباشرة عبر مراكز التحلیل 

، وتحمیلها )أعباء شبه مباشرة(للمنتجات ومباشر بالنسبة لمراكز التحلیلالبعض منها غیر مباشر بالنسبة 

للمراكز ال یمثل أي صعوبة فیتم بمجرد تخصیص بسیط، أما باقي األعباء التي تشكل أعباء غیر مباشرة 

للمنتجات هي أیضا غیر مباشرة بالنسبة للمراكز، لذا توزع بین المراكز المستهلكة حسب مفاتیح التوزیع 

نسبة ثابتة مطبقة على عبئ ما تحدد الحصة التي تخص «: )Burlaud,2000,p.35( مناسبة والمعرفة بأنهاال

والثانویة ) توزیع األعباء غیر المباشرة بین مراكز التحلیل(، ونمیز بین مفاتیح التوزیع األولیة»مركز معین

  ).المستعملة في تبادل الخدمات بین المراكز(

  

   )التوزیع الثانوي(راكز الرئیسیةالمراكز الفرعیة في المتفریغ أعباء  -2- 2-3

تشتمل هذه المرحلة على تفریغ المراكز الفرعیة في الرئیسیة لیتواجد مجموع األعباء غیر المباشرة كلیا   

ال یقدم فیها القسم  الذي یطرح عندما في حسابات المراكز الرئیسیة، وهذا بعد حل مشكل الخدمات المتبادلة

    .خدمات لألقسام الرئیسیة فقط وٕانما لقسم أو عدة أقسام فرعیةالفرعي 
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   عباء غیر المباشرة على المنتجاتتحمیل األ -3- 2-3

ترتكز هذه المرحلة على تفریغ حسابات المراكز الرئیسیة في حسابات تكالیف المنتجات، وتحمل   

عن نشاط المركز ویمكن التنازل  األعباء غیر المباشرة لهذه األخیرة بواسطة وحدات العمل، التي تعبر

 .بفضلها عن تكلفة مركز التحلیل بطریقة عادلة إلى مراكز أخرى أو تحمل إلى تكالیف المنتجات أو الطلبیات

  

  اختیار وحدات العمل - 2-4

عند توفر إمكانیة االختیار بین العدید من وحدات العمل، فإن الوحدات األكثر مالئمة هي المعبرة   

ویقول  ،ارتباط بین تغیر إجمالي التكالیف المتغیرة للمركز والتغیر الكمي لنشاطهعن أفضل 

)211Bouquin,1993,p.( :» لكي تكون وحدة العمل معبرة عن تكالیف المركز وحتى تستعمل لتحمیل هذه

لتي األخیرة، یجب أن یمارس المركز نشاطا واحدا ویكون سلوك التكالیف متشابها بالنسبة لكل المنتجات ا

، مما یؤدي )Loi d'équiproportionnalité( قانون التناسبیة المتساویةتمر عبر هذا المركز وهذا ما یعرف بـ

  .»إلى تقسیم دقیق للمؤسسة

، )ساعات عمل مباشرة( وترتبط وحدات العمل األكثر استعماال بالید العاملة المخصصة للمنتج 

  .، مبلغ معین من رقم األعمال)اآلالتساعات دوران (تشغیل العتاد المخصص للمنتج

  

  وحدات العمل المستهلكة للمنتجات تحمیل تكلفة - 2-5

بمعرفة تكلفة وحدة العمل لكل مركز رئیسي، یتم أخذ عدد الوحدات المستهلكة من طرف موضع   

  .التكلفة في كل مركز من المراكز الرئیسیة المساهمة في إنجازه
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  طرق التكالیف الجزئیة : ب الثانيالمطل

تحتل التكلفة الكلیة مكانا مركزیا في كل من الكتابات المخصصة للمحاسبة، مراقبة التسییر وفي   

التطبیق أیضا، إال أن هذه الطریقة غیر كافیة لتوضیح عدد معین من الخیارات، ولالستجابة لالحتیاجات 

تكلفة ثابتة، متغیرة، هامشیة، هیكلیة، حسب الوظیفة، : المتنوعة قام المحاسبون بتطویر مفاهیم أخرى

  ...تفاضلیة، مراقبة

 )البیع - اإلنتاج( إن كل قرار مرتقب ال یؤثر إال على جزء من التكالیف التي یمكن ربطها بدورة

لمنتج أو خدمة، لذا نحاول عزل التكالیف المالئمة فقط، فعدم تحمیل كل األعباء غیر المباشرة لتكالیف 

المنتجات هو أساس العدید من الطرق المؤدیة لتحدید التكالیف الجزئیة، هذه الطرق التي تتشارك فیما بینها 

تبقیة فتعتبر في هذه الطرق كتلة واحدة ال جزء فقط من األعباء في تكالیف المنتجات، أما األعباء الم أخذفي 

  .تتجزأ، ال تدخل في تحدید تكلفة المنتج وٕانما تحمل على الدورة

  : نمیز في طرق التكالیف الجزئیة نوعین أساسیین

  

 وتحلیل عتبة المردودیة )Direct Costing( التكلفة المتغیرة: طریقة التكالیف المتغیرة الممثلة في شكلین .1

 ).التكلفة، الربح، الحجمأو تحلیل (

 .طریقة التكالیف المباشرة .2

  

كما تعتبر طریقة التكالیف الهامشیة أداة تحلیلیة ال تعتبر إال جزء من األعباء، وبالتالي یمكن   

  .اعتبارها ضمن طرق التكلفة الجزئیة

بدورها على حجم ویتوقف االختیار بین مختلف هذه التقنیات على احتیاجات التحلیل أو الدراسة والمتوقفة 

، هذا االختیار الذي ال یكون ضروریا باألساس ألن هذه التقنیات ..المؤسسة، قطاع نشاطها، طبیعة منتجاتها

  .مكملة فیما بینها

  

  طریقة التكالیف المتغیرة -1

من األعباء التي تتغیر تبعا لحجم نشاط المؤسسة سواء  )Gervais,2000,p.94( تتكون التكلفة المتغیرة  

كانت تناسبیة مع هذا الحجم أم ال، وعوضا عن حساب النتیجة التحلیلیة لكل منتج، تحدد طریقة التكلفة 

  .)الثابتة(المتغیرة هامشا یقیس مساهمة المنتج للحصول على نتیجة المؤسسة ومدى تغطیته ألعبائه الهیكلیة
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  : تأخذ هذه الطریقة شكلین في العادة

 Direct Costingإجراء للتسجیل المحاسبي ،. 

 أداة تنبؤیة ،عتبة المردودیة.. 

  

  طریقة التكالیف المتغیرة البسیطة - 1-1

إن  تم إعداد هذه الطریقة ووضعها خالل الخمسینات من طرف اللجنة الوطنیة لمحاسبي التسییر،  

هو التكلفة المكونة من األعباء المتغیرة فقط مع كمیة اإلنتاج المباعة، ولذلك في األصل  Direct Costingـ

  .فإن الترجمة األكثر إرضاء للعبارة األنجلوسكسونیة ال یمكن أن تكون إال طریقة التكالیف المتغیرة

(Boisselier,2013,p.209)ةالمتغیرة مرتبطة بعتبة المردودی إن طریقة التكلفة
التقنیة ألنها عتمد على هذه تو  .

  :تستجیب لألهداف التالیة

 تحكم على أداء المسؤولین؛ 

  تقدر الربحیة اإلجمالیة للمنتجات المصنعة أو المباعة، ألنه في الوقت الذي یفوق فیه الهامش على

 التكالیف المتغیرة األعباء الثابتة تبدأ المؤسسة في تحقیق األرباح؛

  ،فانطالقا من الهامش على التكالیف المتغیرة الذي تولده، تقوم بتقدیم تشخیص لمردودیة المنتجات

التي تمثل هامشا مرتفعا أو االستغناء عن التعرف على یمكن أن تختار المؤسسة تطویر بعضها، 

 أخرى؛

 تسمح بتقدیر مردودیة العملیة في حالة التصنیع لدى الغیر؛ 

  العكس، ألنها تشكل السعر األدنى تمكن من االختیار إذا أرادت المؤسسة إنتاج أكثر من منتج أو

 .المطبق على السالسل الهامشیة

لقد تعرضت طریقة التكلفة المتغیرة البسیطة إلى تغییرات خالل الزمن، فإذا كانت هذه الطریقة في 

األصل ال تأخذ في عین االعتبار إال التكالیف المتغیرة فقط، فهي في طبعتها الحدیثة تقترح عدم االكتفاء 

ف المتغیرة بل بمجموع األعباء المحملة مباشرة متغیرة أم ال، وتعرف هذه الطریقة بالتكلفة المتغیرة بالتكالی

  .المطورة
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  صة أو التكلفة المتغیرة المطورةالتكالیف الخا - 1-2

إن أحد أهداف طریقة التكلفة المتغیرة هو التمكین من اختیار المنتجات التي یجب تفضیلها في   

التجاریة للمنشأة إال أنها قد تكون غیر كافیة، ومن جهة أخرى فإن التكلفة الكلیة للمنتج یمكن أن السیاسیة 

تظلل المسیر في اختیاره التخلي عن منتج أو ال، وذلك ألنها تحمل لكل منتج تكالیفا لیس بالضرورة هو 

  قة التكالیف الخاصةالمتسبب فیها، لهذا الغرض فمن األفضل القیام بتحلیل أكثر دقة وهو هدف طری

)Coûts Spécifiques .(  

إن هذه الطریقة  هي امتداد لطریقة التكلفة المتغیرة البسیطة، تحمل لكل منتج األعباء الثابتة المباشرة 

الخاصة به وبذلك تسمح بتكوین الهامش على التكالیف الخاصة، أي الخاصة بالمنتج والتي ترمي إلى تغطیة 

المشتركة للمؤسسة، وبذلك تمكن دراسة التكالیف الخاصة من توقع تخلي المؤسسة عن منتج التكالیف الثابتة 

  ).Boisselier,2013,p.218( .أو العكس

  

  عتبة المردودیة - 1-3

، وهي تمثل رقم األعمال الذي تحصل من خالله المؤسسة على  هي من تطبیقات التكلفة المتغیرة  

  ).Piget et al,1997,p.498(: نتیجة تحلیلیة معدومة، وتتجسد عتبة المردودیة في العالقتین التالیتین

  .التكلفة الثابتة+التكلفة المتغیرة= رقم األعمال

  .التكلفة الثابتة= الهامش على التكلفة المتغیرة 

  

  ا��الة�ا��اصة�لعتبة�املردودية  للت�لفة�املتغ��ة�ا��الة�العامة

CA=pu×Q 

-CV=CVu×Q  

CA0=SR=pu×Q0 

-CV0=CVu×Q0 

MCV=MCVu×Q 

-CF 

MCV0=MCVu×Q0 

-CF  

  Ra 0الن�يجة�التحليلية�

 

  .سعر البیع الوحدي: puحیث أن 

CVu :التكلفة المتغیرة الوحدویة.  

MCVu :متوسط الهامش المتغیر.  

Q0 : تسمح بالحصول على نتیجة تحلیلیة معدومةالكمیة التي.  



نظام�املعلومات�املحاس�� :الفصل�الثا�ي  

 

106 
 

CF :التكالیف الثابتة. 

تكون التكالیف الثابتة مستقلة عموما عن مستوى النشاط، كما أنه من الخطأ تحدید األعباء الثابتة   

  .الوحدویة ألنه إذا قسمت على الكمیة تصبح متغیرة، إال إذا كانت الكمیة المعنیة ال تتعلق بالنشاط

  تبقى ثابتة MCV/CAأي  )TDM(ة العامة فإن نسبة الهامشوفي الحال  

 MCV0/CA0= MCV/CA= أي نسبة الهامش 

 MCV0×CA= CA0×MCVو منه 

للحصول على نتیجة تحلیلیة معدومة وبذلك نصل إلى المعادلة   MCV0=CFو SR=CA0 : وعلما أن  

 :التالیة
   

= )SR(عتبة المردودیة 
رقم	األعمال×األعباء	الثابتة

	الهامش	على	التكلفة	المتغیرة
  

Q×pvu= CA 

Q×MCVu= MCV 

 

 =      :عتبة المردودیة: تصبح
��×���

����

%���×��

����/���
 

 

 

 

  .كما یمكن تحدید عتبة المردودیة بالكمیات للحصول على نتیجة تحلیلیة معدومة

  

  

 

 

  

   

= عتبة املردودية 
��

���
  

 =عتبة املردودية بالكميات  
	عتبة	املردودية

���
=

��

����
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   المباشرة التكالیفطریقة  -2

  المفهوم - 2-1

ویبین أنها  تصورا موسعا لمفهوم التكلفة المباشرة 1982یتبنى المخطط المحاسبي الفرنسي لسنة  

 :مكونة من

 .المسندة مباشرة إلیها) المتغیرة غالبا، والثابتة أحیانا(األعباء -

التي یمكن أن ترتبط بهذه التكلفة دون صعوبة حتى ولو كانت تمر عبر ) متغیرة أو ثابتة(واألعباء -

 .مراكز التحلیل

  : ویبرر ذلك بـ

 یمكن أن یجمع مركز العمل لغایات التسییر كل األعباء التي یكون مسؤوال عنها. 

  لیس من السهل التمییز بین األعباء المباشرة وغیر المباشرة حتى ولو كانت هذه األخیرة ترتبط

 )facteur de répartition.()Gervais,2000,p.113( باطا قویا مع عامل التوزیعارت

  : ویمكن أن نعتبر أن األعباء غیر المباشرة تنقسم إلى فئتین

  األعباء غیر المباشرة التي یتم توزیعها حسب قواعد عقالنیة والتي یوجد لدیها ارتباط قوي بین القیمة التي

هذه األعباء الموجودة غالبا في المراكز التشغیلیة ستكون مماثلة لألعباء سیتم توزیعها ووحدة العمل، 

  .المباشرة ویؤخذ بها في التكلفة المباشرة

  األعباء غیر المباشرة التي ال یمكن توزیعها حسب قواعد اتفاقیة، هذه األعباء الموجودة أساسا في

 .اب نتیجة الدورةالمراكز الهیكلیة ال یمكن تقسیمها ویتم تفریغها كلیا في حس

وبهذا فإن كل عبئ یتم تحمیله بقدر كافي من الموثوقیة والدقة یعتبر مباشرا ویدمج كما هو للتكلفة المباشرة 

  .للمنتوج

  

  طریقة الحساب - 2-2

المتغیرة أو (المسندة مباشرة واألعباء) المتغیرة أو الثابتة(تشتمل التكلفة المباشرة للمنتوج على األعباء    

المنتقلة عبر مراكز التحلیل والتي یمكن تحمیلها دون صعوبة، وبطرح التكلفة المباشرة من سعر البیع ) الثابتة

یساهم في تغطیة األعباء المشتركة الذي  تتحصل المؤسسة على هامش التكلفة المباشرة الموافق

  .والحصول على النتیجة التحلیلیة اإلجمالیة) األعباء غیر المباشرة(للمؤسسة
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  تقییم الطریقة - 2-3

تعمل طریقة التكالیف المباشرة على تجنب أعمال التوزیع الطویلة غالبا والذاتیة، فهي بذلك تبسط   

  .وتوضح حساب التكالیف

  : وحسب المخطط المحاسبي فإن استعمال هذه الطریقة یبرر

  للتكالیف والتي تكون عندما یتكون هیكل المؤسسة من أعباء مراكز التحلیل التي تحمل دون صعوبة

 .كبیرة بالمقارنة بالتكالیف األخرى

  إذا كانت المؤسسة ترید تغییر تشكیلة منتجاتها دون أن یغیر ذلك هیكلها األساسي في مواجهة سوق

یفرض علیها قیودا في بعض القطاعات، ویسمح لها بتطویرات هامة في أسواق أخرى، فحساب 

عنها یمكن من قیاس مساهمة القطاعات المختلفة في تغطیة  التكالیف المباشرة والهوامش الناتجة

 )Gervais,2000,p.114( .األعباء والتكالیف المشتركة

أما المخزونات فهي تقیم في هذه الطریقة بأقل من قیمتها في نهایة الدورة، وذلك ألنها ال تتضمن إال 

 .تقییمها عند إدماجها في المحاسبة العامة األعباء المباشرة المسندة أو المحملة دون صعوبة، لذا یجب إعادة

  

  طریقة التكالیف الهامشیة -3

تقترح هذه الطریقة دراسة تغیرات األعباء التي تتسبب فیها تقلبات النشاط وتقدیر أثر هذه التغیرات   

  .على الربح الكلي

إضافیة من السلعة أو الخدمة أو بیع وحدة /تتوافق التكلفة الهامشیة مع تزاید التكلفة الناتجة عن تصنیع و

 .منتج Nمنتج والموافقة لـ  N+1فهي مساویة للفرق بین التكلفة الكلیة الموافقة لـ

وتتكون التكلفة الهامشیة من األعباء المتغیرة التي نتجت من إنجاز هذه الوحدة اإلضافیة وهي الحالة العامة 

  .وتضاف إلیها في بعض الحاالت التكلفة الثابتة

المرتقب صغیرا جدا، فإن التكلفة الهامشیة تتوافق مع مشتق ) البیع أو(إذا كان التغیر في اإلنتاجنظریا، 

التكلفة الكلیة، أما تجریبیا فإن الحساب التفاضلي یطبق بصعوبة، وذلك ألن إنتاج الوحدات اإلضافیة یتحقق 

فة تغیر الوحدة المتناهیة في طویلة نوعا ما، لذا فإنه یجب استبدال تكل )série( عموما في شكل سلسلة

  .الصغر بدراسة تكلفة السلسلة اإلضافیة
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   التكلفة الهامشیةتطبیقات  - 3-1

   :ما یليإن أهم االستعماالت تتمثل فی

  

 حسب النظریة االقتصادیة، فإن الربح یتم تعظیمه برفع اإلنتاج إلى النقطة التي تعطي فیها الوحدة  :تعظیم النتیجة

إیرادا إضافیا یساوي بالضبط التكلفة اإلضافیة التي تنتج من تصنیعها وبیعها، أي برفع اإلنتاج  األخیرة المباعة

  .إلى النقطة التي یتساوى فیها اإلیراد الحدي والتكلفة الحدیة

  یقارن سعر شراء السلعة المصنعة لدى الغیر بالتكلفة الهامشیة لتصنیع : صة اللجوء إلى التصنیع لدى الغیرفر

  .لعة داخل ورشة المؤسسةهذه الس

 یطلب في غالب األحیان من المسؤولین التجاریین أخذ طلبیة  :سلة بسعر یقل عن السعر االعتیاديتسویق سل

إضافیة بسعر یقل عن السعر االعتیادي المطبق من طرف المؤسسة، فتقبل هذه الطلبیة إذا كانت المؤسسة قد 

إن معرفة التكلفة الهامشیة یسمح بتحدید التخفیضات ).األعباء الثابتةتمت تغطیة كل ( بلغت حد عتبة المردودیة

في السعر الممكن منحها دون التأثیر على النتیجة اإلجمالیة، فالبیع بتكلفة هامشیة تقل عن السعر المطبق ال 

  .یمكن التفكیر فیه إال في أسواق ال تهدد السیاسیة التجاریة للمؤسسة

 من المهم االستمرار في تمییز المنتج طالما كانت اإلیرادات الهامشیة الناتجة  :تجاتإمكانیة متابعة تمییز المن

  .عن هذه العملیة تفوق التكالیف الهامشیة

 ال یمكن تصور التخلي عن تشكیلة معینة إال إذا تم استبدالها بمنتجات  :االستغناء عن تشكیلة من المنتجات

المشتركة للمؤسسة، فاإلیقاف الكلي ودون التعویض عنه سیؤدي إلى التي ستقوم بتغطیة األعباء الثابتة و  أخرى

  ).Gervais,2000, p.116(.تخفیض إضافي لإلیرادات
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  أدوات توثیق النظم المحاسبیة: المبحث الرابع

یشمل التوثیق الوصف اإلخباري، خرائط التدفق، المخططات، الجداول والرسوم البیانیة التي توضح     

كیفیة عمل النظام وتعطي أجوبة عن التساؤالت الخاصة بإدخال البیانات، المعالجة، تخزین المعلومات 

التوثیق الجید إلى توضیح مكونات النظام وطریقة تفاعالتها خطوة بخطوة  مخرجاتها ومراقبة النظام، ویهدف

  .من أجل مساعدة المستخدم على فهم وتقییم هذا النظام

سنوضح من خالل هذا الجزء أكثر أدوات أنظمة التوثیق استخداما والتي تساهم في توفیر الوقت والمال على 

  .المؤسسة

  

 خریطة تدفق البیانات: المطلب األول

تصف هذه الخریطة بیانیا تدفق البیانات داخل الشركة، تتوفر على عدد محدود من الرموز البسیطة     

لتمثیل حركة تدفق البیانات بین اإلجراءات، الملفات والوسائط الخارجیة المحددة لمعالجتها، وتستخدم لتوثیق 

مصادر : ة عناصر أساسیة هياألنظمة الحالیة، تخطیط وتصمیم األنظمة الجدیدة، كما تتألف من أربع

  .ووجهات البیانات، تدفقات البیانات، عملیات التحویل ومخازن البیانات

ترتبط هذه العناصر إلظهار كیفیة معالجة البیانات، فالمصدر أو الوجهة على خریطة التدفق یمثل شركة أو 

ثیل مصادر البیانات أو وجهتها بیانیا فردا یرسل أو یستقبل البیانات التي یستخدمها النظام أو ینتجها، ویتم تم

بواسطة المربعات، أما تدفق البیانات فیمثل التدفق الخاص بالبیانات بین العملیات، مخازن البیانات 

ومصادرها، فالبیانات المارة بین مخازن البیانات، مصادرها أو وجهتها، ینبغي أن تأخذ شكل معین من أشكال 

عملیة التحویل، والتي بإجرائها تحول البیانات من صیغة خام إلى صیغة معالجة البیانات وذلك من خالل 

  .أخرى

تخزن البیانات في مخازن البیانات وهي مستودعات مؤقتة أو دائمة، إال أن خریطة تدفق البیانات ال     

ثل تظهر الوسط الذي تتم فیه عملیة الخزن المادي، كما أن أسماء مخزن البیانات یجب أن تكون وصفیة وتم

  ).113.ص،2009ستینبارت،(.على شكل خطین أفقیین
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  مخطط التدفق :المطلب الثاني

أسلوب تحلیلي یستخدم لوصف جانب من نظام المعلومات بطریقة واضحة، دقیقة ومنطقیة، یستخدم     

 مجموعة من الرموز المحددة إلعطاء صورة وفیة إلجراءات المعالجة التي تستخدمها الشركة وتدفق البیانات

من خالل النظام، لكل رمز معنى خاص یمكن فهمه من خالل شكله الذي یصف العملیات المؤداة 

  ).114.ص،2009ستینبارت،(.المدخالت، المخرجات، المعالجة ووسائل الخزن المستعملة

، رموز المدخالت الممثلة )7- 2(تقسم رموز تخطیط التدفق إلى أربعة أصناف حسب الشكل رقم    

المدخالت أو تدون المخرجات من عملیات المعالجة، رموز المعالجة التي تظهر نوع األداة ألدوات تقدم 

المستخدمة لمعالجة البیانات أو تشیر إلى وقت أداء المعالجة، رموز الخزن التي تشیر إلى تخزین البیانات 

الحظات تفسیریة غیر المستعملة، ورموز التدفق والمتفرقات التي تبین تدفق البیانات والسلع وتقدم م

  .لمخططات التدفق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 معاجلة احلاسوب

 التشغيل اليدوي

تنفيذ العمليات 

 باستخدام لوحة املفاتيح

 اإلدخال اليدوي

اإلدخال واإلخراج باستخدام 

 البطاقات املثقبة

 املستند

 العرض على الشاشة

 رموز املعاجلة

 رموز اإلدخال 

 واإلخراج

 القرص املمغنط

 الشريط املمغنط

 خزن على اخلط

 عملية احلفظ

 كوناتاملنقطة االتصال بني 

 تدفق الوثيقة او املعاجلة

املعلومات/ تدفق البيانات   

 قرار

 رموز  اخلزن

 رموز  التدفق

 رموز خرائط التدفق :7-2شكل 

  .بتصرف 181،ص،1994دبیان، :المصدر
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  مخططات تدفق الوثائق :المطلب الثالث

یتم استخدام مخططات الوثائق لتحدید مسارات المستندات بین الوحدات التنظیمیة داخل المنشأة     

الداخلیة في المنظمات موضع المراجعة، كما ویستخدم المراجعون تلك الخرائط لفحص وتوثیق نظام الرقابة 

یستخدم محللو النظم هذه الخرائط أیضا ألغراض توصیف اإلجراءات الیدویة التي یتم تنفیذها دون استخدام 

  ).188.ص،1994دبیان،(.الحاسبات عند بناء وتصمیم نظم المعلومات الجدیدة

والموضحة لخطوات قبول وتنفیذ طلب  على خریطة تحدید مسار المستند) 8- 2( ویحتوي الشكل رقم    

بیع ألحد العمالء، حیث یتلقى قسم طلبات العمالء أمر التورید من العمیل، ینسخ هذا األمر إلى أربعة نسخ 

لدورة المستندات الداخلیة التي تمثل أمر البیع، ترسل إلى قسم الشحن الذي یرفق النسخة الرابعة مع البضاعة 

لنسخة الثانیة إلى قسم طلبیات العمالء إلثبات التنفیذ، في حین تحفظ النسخة التي تشحن للعمیل، وترد ا

الثالثة لدى قسم الشحن في ملف خاص بطلبیات العمالء المنفذة، أما النسخة األخیرة وهي أصل أمر البیع 

الثة فیتم ارسالهما فترسل لقسم اعداد الفواتیر، تعد ثالثة نسخ من الفواتیر ترسل احداها للعمیل، أما الثانیة والث

  .إلى قسم حسابات العمالء

   



نظام�املعلومات�املحاس��: الفصل�الثا�ي  

 

113 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  العميل  قسم�طلبات�العمالء  قسم�ال��ن  قسم�الفوات��  قسم�حسابات�العمالء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

التوريد من  رأم

 العميل

التوريد  رأم

 من العميل

 إعداد أمر البيع

أمر البيع 

1  

النسخة الرابعة من أمر 

 البيع ترفق مع البضاعة
 أمر البيع

 حفظ

  نسخة البضاعة

4 

 1الفاتورة 

4 

3 

2 

أمر 

البيع 

1 

 حفظ

 1أمر البيع 

 حفظ

 قائمة األسعار

إعداد 

 الفاتورة

3 

2 

الفاتورة 

1 

تسلم أسبوعيا يف 

دائم إلعداد ملف 

 الفواتري

إعداد حسابات 

 العمالء

 .190.،ص1994دبیان،: المصدر

. خریطة تدفق الوثائق: 8- 2شكل   
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  مخططات تدفق النظام :المطلب الرابع

تصف مخططات تدفق النظام العالقة بین المدخالت، المعالجة والمخرجات الخاصة بنظام     

المعلومات المحاسبیة، فمخطط تدفق نظام معین یبدأ بتحدید المدخالت ومنشأها، وتدخل النظام بیانات جدیدة 

  .أو بیانات سبق تخزینها أو كلیهما

یتم تتبع المدخالت وجمیع المعالجات التي تتم علیها خالل مسار التدفق، أما المخرجات فهي المعلومات 

نها الستخدام الحق أو عرضها، كما أنه عادة ما تكون مخرجات عملیة ما الجدیدة الناتجة التي یمكن تخزی

  )118.ص،2009ستنبارت،(.مدخالت في عملیة أخرى

تخزن جمیع بیانات ، حیث مخطط تدفق نظام معالجة المبیعات في مؤسسة معینة )9-2(یمثل الشكل

الشركة، حیث یتم تلخیصها وطبع المبیعات على القرص، وفي نهایة الیوم تحول هذه البیانات إلى حواسیب 

تعالج بیانات الملخص ثم تستخرج وتطبع إجمالي الفواتیر  إجمالي الدفعة الممثلة إلجمالي مبلغ المبیعات،

  .وتقارن مع الفواتیر المستخرجة قبل عملیة المعالجة وتسوى جمیع األخطاء واالستثناءات

یانات تسویق المبیعات واألستاذ العام، وباستخدام نظام كما یتم تحدیث الحسابات الدائنة، المخزون، قواعد ب

 معالجة االستفسار الذي یقدم تقاریر نظامیة یتمكن المستخدمون من الوصول إلى البیانات التي یحتاجون

  . ها للقیام بمختلف التحلیالتإلی

ییم وتقدیم صیغة وبذلك تعتبر مخططات تدفق النظام من األدوات المهمة لتحلیل األنظمة، التصمیم، التق

مباشرة للتواصل بین العاملین، وبالتالي فهو أداة ممتازة لوصف تدفق المعلومات واإلجراءات داخل نظام 

  .المعلومات المحاسبي
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ت��يص�بيانات�

 املبيعات

تمر�ر�بيانات�

املبيعات�وطبع�

 وصل�العميل

بيانات�

 املبيعات

بيانات�

 مدخالت

 املبيعات

 ملف�عمليات

 اليوميةاملبيعات�

 وصل�العميل

 تحديث�قواعد�البيانات

 �ستاذ

 العام

قواعد�بيانات�

املبيعات�

 ال�سو�ق

قواعد�

بيانات�

 املخزون

قواعد�بيانات�

�ا��سابات

 الدائنة

 نظام�معا��ة��ستفسار

 وضع�حساب�العميل وضع�املخزون تحليل�املبيعات

 مخطط تدفق نظام معالجة المبیعات: 9-2شكل

  بتصرف.121.ص،2009ستینبارت،: المصدر
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  مكونات النظام المحاسبي :ث الخامسالمبح

  دورة اإلیرادات :المطلب األول

  

  المفهوم -1

تمثل دورة اإلیرادات مجموع العملیات المحاسبیة الناتجة عن األحداث االقتصادیة التي یتولد عنها     

للوحدة المحاسبیة، أو هي مجموع األنشطة المتكررة وعملیات معالجة المعلومات المتعلقة تحقیق اإلیرادات 

بها، وتتمثل هذه األنشطة في عملیات تزوید السلع والخدمات للزبائن والعمالء وجمع المتحصالت النقدیة عن 

 .تلك المبیعات

ودورة المبیعات معنیان متقاربان، فعملیة البیع هي  )Processus de vente( إن لعبارتي عملیة البیع  

أما  العقود التجاریة وتنتهي عند التسدید، إعدادتبدأ من  الزبائن إرضاءتسلسل األنشطة التي تكون غایتها 

 أین تولى أهمیة خاصة للجوانب القانونیة والضریبیة دورة المبیعات فتحدد النظرة المحاسبیة لهذه العملیة،

)Bonnebouche et al,2001,p.107(.  

  

  اإلیراداتنشاطات دورة  -2

  ):528-505ص،،2009ستینبارت،( یتم إنجاز أربعة نشاطات رئیسیة في دورة اإلیرادات    

 إدخال أوامر البیع 

 الشحن 

  إعداد الفواتیر 

 تحصیل النقد 

 

یتولى معالجتها قسم طلبات تبدأ دورة اإلیرادات بتسلم األوامر من الزبائن والتي : إدخال أوامر البیع -2-1

 :البیع وذلك من خالل ثالثة خطوات أساسیة

 

 تسلم أمر الزبون -1- 2-1

تسجل بیانات أمر الزبون على وثیقة أمر البیع التي تتخذ عادة الشكل اإللكتروني، ویتضمن أمر   

 .البیع معلومات عن أرقام المواد المطلوبة، كمیاتها، أسعارها ومواصفات أخرى
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تسلم أوامر الزبائن مباشرة في محل العمل، بالبرید، الهاتف، عن طریق األنترنت أو بواسطة مندوب ویمكن 

  .المبیعات

 

 الموافقة على االئتمان -2- 2-1

، وتتم المصادقة علیها قبل )على الحساب(تتم معظم المبیعات بین المؤسسات التجاریة باألجل    

الجیدة في دفع مستحقاتهم، فال یتم اعتماد االئتمان رسمیا بل یخول إجرائها بالنسبة للزبائن ذوي السمعة 

لمستلمي الطلبات للمصادقة علیها، من خالل إنجاز حد أو سقف االئتمان لكل زبون بناء على تاریخ ائتمانه 

ب ومقدرته على الدفع ویمكن إجراء الموافقة على االئتمان بتدقیق حد االئتمان، من خالل مقارنة كمیة الطل

ورصید الحساب الفعلي للزبون مع حد ائتمانه، فإذا كان الطلب الجدید ال یتسبب في حصول زیادة على 

  .رصید حساب الزبون تفوق حد االئتمان فیتم الموافقة علیه

  

  التأكد من توافر المخزون -3- 2-1

لزبائن بتاریخ تسلیم تتخذ الخطوة الموالیة لتقریر مدى كفایة المخزون لتلبیة الطلب حتى یتم إبالغ ا    

البضاعة المتوقع، فإذا توفر المخزون لتلبیة الطلب یتم استكمال طلب البیع وتخفض الكمیة المتوافرة في ملف 

الصنف النافذ  إنتاجالمخزون، وٕاذا لم یتوافر المخزون بما یكفي لمواجهة الطلب، فینبغي إعادة طلب شراء أو 

  .لتعزیز المخزون

المخزون ینشئ النظام المحاسبي بطاقة إخراج یدرج فیها األصناف والكمیة المطلوبة من  عند التأكد من توافر

  .والتي تخول لمراقب المخازن أن یخرج البضاعة إلى قسم الشحن طرف الزبون

  

 الشحن - 2-2

  : یتم خالل هذا النشاط تعبئة أمر الزبون وشحن السلعة المطلوبة وذلك كما یلي    

 والتعبئةتلقي الطلبات  -1- 2-2

یتم تلقي الطلبات بطبع قسیمة أمر الطلبیة والتي تتضمن السلعة المطلوبة، مواصفاتها وكمیاتها     

ترسل هذه القسیمة وتهیئ البضاعة المطلوبة وتسلم إلى قسم الشحن، یتم بعد ذلك تثبیت عملیة إخراج 

كان النظام یدویا أو بإدخال نفس البضاعة بالمواصفات والكمیات المحددة یدویا على قسیمة أمر الطلب إذا 

 .البیانات الكترونیا إذا كان النظام محوسبا
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تستعمل عدة أنظمة وتقنیات حدیثة تتمثل في أنظمة المستودعات اآللیة المؤلفة من الحواسیب     

یر األحزمة التحویلیة وتقنیات االتصال، هدفها توف ، الخطوط العمودیة،)أجهزة قراءة الرمز(وماسحات الشیفرة

  .الوقت والتكلفة في تحریك وتداول السلع وكذلك توخي الدقة في نظام الجرد المستمر

  

 شحن الطلبیة -2- 2-2

وكذلك  ،یقوم قسم الشحن بمقارنة كمیة الشحنة مع الكمیات المشار إلیها في مستند إخراج المخازن    

شحونة للبضائع المسلمة من رسل مباشرة إلى قسم الشحن، بعد تدقیق الكمیة المی ذيمع أمر البیع ال

المستودع، یتم إدخال رقم أمر الطلب وأرقام المواد المطلوبة وكمیاتها باستخدام الحواسیب، مما یمكن من 

تحدیث الكمیة المتوافرة في الجزء الموجود في الملف الرئیسي للمخزون، كما ینتج البرنامج أیضا قسیمة 

  1دة نسخ من بولیصات الشحن التعبئة ونسخا متعددة من فواتیر الشحن وع

یحتفظ قسم الشحن بنسخة أخرى من بولیصة الشحن لتتبع والتأكید على وصول البضائع إلى الناقل، كما 

ترسل نسخة أخرى من بولیصة الشحن وقسیمة التعبئة إلى قسم إعداد الفواتیر لإلشارة إلى أن السلع قد 

  .شحنت وأن البولیصة قد أعدت وأرسلت بالبرید

  

 إعداد الفواتیر - 2-3

یشتمل على إعداد فواتیر الزبائن وتحدیث استحقاقات  هو النشاط األساسي الثالث في دورة اإلیرادات    

األرصدة المدینة، فعملیة إعداد الفواتیر التي تلخص المعلومات الواردة في أمر البیع وعملیة الشحن تتطلب 

التي تم شحنها ومعلومات عن األسعار من قسم ن األوصاف والكمیات تبیمعلومات من قسم الشحن، 

  .المبیعات

الفواتیر بفاتورة المبیعات، التي تمثل إشعار  إعدادفي عملیة  إعدادهاتسمى الوثیقة الرئیسیة التي یتم     

خاصة لكبار  )EDI( للزبائن بالمبلغ المستحق علیهم ومكان التسدید، ترسل الفواتیر بالبرید أو عن طریق

وفر تكنولوجیا المعلومات الفرص لتقلیل التكالیف المرافقة إلعداد الفواتیر، باإلضافة إلى أنها العمالء، وت

أسرع وأقل تكلفة من إرسال الوثائق بالبرید، كما أن الفواتیر والمدفوعات اإللكترونیة تفید الزبائن أیضا في 

  .سوبتوفیر الوقت والتكالیف المصاحبة لألعمال الورقیة ومعالجتها في الحا

                                                           
  ).الزبون أو البائع(عقد قانوين يربم لتحمل مسؤولية البضائع أثناء النقل، يظهر وسيلة النقل، املصدر ووجهة الشحنة، ويشري للجهة اليت تدفع لناقل احلمولة 1
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الوظیفة الثانیة في نشاط إعداد الفواتیر في تحدیث وٕادامة األرصدة المدینة، فمن خالل تتمثل     

استخدام المعلومات الظاهرة على فاتورة البیع یجعل حسابا الزبون مدینا، وعند التحصیل یصبح هذا الحساب 

  .الرصید الشهري یتم التسدید عن طریق الدفع عن كل فاتورة أو أمر الدفع بموجبو دائنا، 

تختلف هاتین الطریقتین في تحصیل األرصدة وكیفیة تحدیث ملف األرصدة المدینة الرئیسي وتهیئة الكشف 

دفعة محددة، یتم إرسال نسختین من الفاتورة األولى طریقة الالشهري المرسل للزبائن، فیدفع الزبائن بموجب 

وتتم مدفوعات ) إشعار حوالة(تكون بمثابة وثیقةلللزبون بالبرید ویطلب منه إعادة نسخة مع المبلغ المطلوب، 

  .الزبون وفق فواتیر محددة

  المبلغ الظاهر في الكشف الشهري بدال من استحقاق فاتورة منفردة بموجب الطریقة الثانیةیدفع الزبون و 

یحوي هذا الكشف قائمة بكل المعامالت كمعامالت البیع واالستحقاق الخاصة بالشهر الماضي، كما یبلغ 

  .الزبائن بأرصدة حساباتهم الجاریة

  

 یالت النقدیةالتحص - 2-4

یستلم أمین الصندوق أو البائع المسؤول عن النقدیة  تختم دورة اإلیرادات بالتحصیالت النقدیة، حیث    

المبالغ المقبوضة من الزبون ویودعها في البنك، ومن أجل تجنب مخاطر السرقة ینبغي أن تفصل وظیفة 

  .حسابات الذمم المدینة التي تسجل الشیكات المستلمة من الزبون عن عملیة تسلم النقد والشیكات

دینة في تسجیل الشیكات والفواتیر المدینة، وعلیه یتم إرسال إشعارات القبض تتمثل مهمة قسم الحسابات الم

 .قسم لیقوم بتسجیلها، بینما یتم إرسال النقد ألمین الصندوق إلیداعه في البنكهذا المن الجهة المستلمة إلى 

  .المحاسبي لهاویمكن تلخیص المراحل السابقة في الجدول الموالي الذي یبین خطوات عملیة البیع والتسییر 
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 .والمحاسبي لعملیات البیع والوثائق المستعملة اإلداريالتسییر ):6-2(جدول رقم

العمليات�ذات�  ��شطة  الوثائق�التجار�ة  �حداث

  الصلة

  ال��مجيات

  بداية�العملية

  طلبية�الز�ون 
  استالم�طلب�البضاعة

 قابلية�البيع 

 املراقبات 

  تقدير�مخاطر�الز�ون 

  القبول  

 ��� �عالم-

قاعدة�البيانات،�(

  )ملف�الز�ون 

��دارة

  التجار�ة

�سليم�

  البضاعة
  سند�ال�سليم

 ال�شر 

 املراقبة،ال�سليم�مع�الفاتورة 

 متا�عة�الكمية�و�تحديث�املخزونات  

  القانون -

  �سي���املخزونات-

  ال�سي���

  املحاس��

  أحداث�خاصة

  املردودات-

  .ا��صومات

  الفاتورة

  فوات���مردودات�املبيعات

  فوات���متنوعة

 ال���يالت�املحاس�ية  
 ��� �عالم-

  )يومية�املبيعات(

  ال�سديد

  أدوات�ال�سديد

  نقدية-

  شي�ات-

  أوراق�تجار�ة-

 املراقبات 

 متا�عة��ستحقاقات 

 ال���يالت�املحاس�ية 

 تحليل�املخاطر  

  ��� �عالم

  �سي���ا��ز�نة

  تداول�الديون 

  قوائم�يومية-

  قوائم�ا��صم-

  قوائم�الفوترة-

 املراقبات 

 متا�عة��ستحقاقات 

 ال���يالت�املحاس�ية 

 تحليل�املخاطر  

  ��� �عالم

  �سي���ا��ز�نة

    ��اية�العملية

 إثباتمتا�عة�و� 

  تصفية�حساب�الز�ون 

 وضع�الوثائق�����رشيف  

  

التصر�حات�

  الضر��ية
  الوثائق�الضر��ية

 إعداد CA3 

 تصال�بمصا���الضرائب�  
  عمليات�ضر��ية

EXCEL 

EIS1 تصال��

  الداخ��

القيادة� لوحة

  )إحصائياتمخططات،(
 نظام�املعلومات  �تصال�ببا���املصا��  

 .Bonnebouche,2001,p.108:المصدر

   

                                                           
1

 نظم المعلومات التنفیذیة 
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  اإلیراداتتكامل نظام دورة  –3

أنشطة دورة اإلیرادات من خالل البیانات التي تتشاركها  )ERP( یدعم نظام تخطیط موارد المشروع    

 .)10-2(مختلف األقسام والتكامل الذي ینشأ بینها كما یمثله الشكل رقم

 

 

 

   

  

  

  

  ال��ن��������������������������������������������مندوب�املبيعات

  

  

  

  

  بيانات�

  ال�سو�ق�

  EDIفوات���

 

  

  

  توز�ع�الفوات��

  

  

ختطيط االنتاج                                                                                                                  دائرة التسويق                      دائرة االئتمان                                                                  

 �ن��نت

شاشة�

إدخال�

 أوامر�البيع

إدخال�بيانات�أمر�

 البيع

 

نظام�معا��ة�أمر�

 البيع

طلبات�

 مقبولة

بطاقات�

 ال��ن

���الت�فاتورة

 املبيعات

امللف�

الرئ�����

لفوات���

 املبيعات

امللف�

الرئ�����

للسلع�

 ال��ائية

ملف�

الز�ون�
 الرئ����

إ�شاء�الفوات���

 اليومية
دف���

�ستاذ�

 العام

 الز�ائن
كشف� فوات���الز�ون 

 م��ص
نظام�معا��ة�

 �ستعالمات

استعماالت��

 الز�ون 

حالة�حسابات�

 الز�ون 

تحليل�

املبيعات�

وضع�

 املخزون

 تكاملالمنظام دورة اإلیرادات :  10-2شكل 

  531.،ص2009ستینبارت،: المصدر
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أو عن  اإلنترنتیقوم النظام المحاسبي المتكامل بمعالجة أمر البیع بشكل مباشر سواء من خالل     

 .طریق مندوبي المبیعات، الذین یقومون باإلدخال المباشر ألوامر البیع انطالقا من الحواسیب المحمولة

كما تقوم دائرة المبیعات بإدخال األوامر المستلمة من زبائنها، بعد ذلك یتحقق النظام من ائتمان الزبون  

  .وتدقیق المخزون الختبار موجوداته وٕابالغ المستودع ودوائر الشحن بالموافقة على البیع

ومات عن بفضل التكنولوجیات الحدیثة تحسن أداء المستودعات وعملیات الشحن وتحدیث المعل    

وضع المخزون وجاهزیته، كما أن برنامج إعداد الفواتیر آلیا یقوم بتجهیزها دفعة واحدة ویتم طبعها على 

  .الورق أو جعلها فواتیر إلكترونیة للزبائن الذین یطلبونها

ها یمكن أن تستعمل مختلف الدوائر نظام معالجة االستفسارات للتأكید على أوضاع األوامر والتخطیط لنشاطات

المستقبلیة، كما ساهمت التكنولوجیا أیضا في تسهیل الوصول للمعلومات الدقیقة المحدثة من خدمات الزبون  

من خالل النظام المعالجة اآللیة لإلشعارات النقدیة المستلمة، حیث ترسل شیكات الزبائن ألحد  أیضا تنجزو 

الستخدامها في تحدیث حسابي الزبون  البنوك الذي یقوم بإرسال ملف یتضمن بیانات الشیكات المستلمة

  .والنقد

  

  )النفقات(دورة المصاریف :الثاني المطلب

یسعى نظام المعلومات المحاسبي إلى حل مجموعة من اإلشكاالت المتعلقة بدورة النفقات والتي     

  :تتمحور حول

 كیفیة تجنب نقص المواد المفاجئ؛و  كیفیة تسجیل األحداث في سجالت المخزون 

  واإلجراءات الالزمة لضمان تسلم نوعیة المواد المطلوبة في الوقت المحدد؛ تجنب مشاكل التأخیركیفیة 

 تخفیض االستثمار في المخزون؛ 

 قدرة نظام المعلومات المحاسبي على تقدیم معلومات أفضل لترشید عملیات التخطیط واإلنتاج؛ 

  النفقاتاستخدام تكنولوجیا المعلومات إلعادة تنظیم نشاطات دورة. 

 

  مفهوم دورة النفقات -1

عبارة عن مجموعة نشاطات تجاریة متكررة وما یتعلق بها من معالجة البیانات المرافقة «: هي    

  ).574.،ص2009،ستنبارت( .لمدفوعات المشتریات من السلع والخدمات
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المواد والمستلزمات التي مجموع العملیات المحاسبیة الناتجة عن األحداث االقتصادیة الالزمة لشراء «: أو هي

  )130.ص،1994دبیان،(.تحتاجها الوحدة المحاسبیة لمزاولة نشاطها

یتم تبادل المعلومات الخارجیة في دورة النفقات مع الموردین بشكل أساسي، وتتدفق المعلومات من     

والخدمات، كما تتدفق مختلف الدوائر وخاصة دائرتي المخزون واإلنتاج لمعرفة احتیاجات الشراء من السلع 

أیضا عن هذه الدورة البیانات المختلفة الخاصة بالمصاریف التي تنقل إلى دفتر األستاذ العام، لتساهم في 

  .إعداد البیانات المالیة والتقاریر اإلداریة المختلفة

  

   أنشطة دورة النفقات -2

 .ل البیانات المعالجة بكفاءةیقوم نظام المعلومات المحاسبي بتدعیم أنشطة المؤسسة من خالل نق    

  .في طلب السلع والخدمات، تسلمها وتخزینها ثم تسدیدها )576.ص،2009ستنبارت،(تتمثل أنشطة دورة النفقات

  

  طلب السلع - 2-1

یعتبر هذا النشاط رئیسیا في دورة النفقات حیث تتخذ أهم القرارات في هذه الخطوة األولیة، التي تتم   

 .رقابة المخزون أو مالحظة قرب نفاذه إلعادة طلب الشراءإما من خالل وظیفة 

  وظیفة رقابة المخزون -1- 2-1

تتطلب هذه الوظیفة عدم وجود خلل، حیث إن وجد قد یؤدي إلى نقص في المخزون أو التأخیر في     

  .التزود به في الوقت المحدد

تستخدم المؤسسة عدة طرق لرقابة مخزوناتها، فاعتمادها على الطریقة التقلیدیة في إدارة المخزون من خالل 

توفیر كمیات كافیة منه لضمان استمرار اإلنتاج دون انقطاع والتقلیل من مخاطر نفاذه، ینجم عنها تكالیف 

 قامت لذاموال المستثمرة في اقتناءه، مرتفعة لنقل وتخزین كمیات معتبرة من المخزون، وبالتالي تجمید األ

  .وسائل بدیلة لرقابة المخزون من أجل تخفیض أو حتى إلغاء كمیة المخزون المحتفظ به يتبنب

  :من بین هذه الوسائل البدیلة نذكر 

الذي یهدف إلى تخفیض مستویات مواد التصنیع المطلوبة من  :)MRP( نظام تخطیط احتیاجات المواد - 

  . قة تقنیات التنبؤ للحصول على أفضل تخطیط للمشتریات تكفي متطلبات اإلنتاجخالل تحسین د

طریقة یابانیة إلدارة المخزون تسعى إلى تخفیض تكلفة المخزون  :)JIT( نظام المخزون في وقت الطلب - 

إلى أدنى حد أو حذفها تماما، وذلك من خالل شراء وٕانتاج سلع تلبیة للطلبیات الفعلیة ولیس المتوقعة، لهذا 
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بتسلمها لكمیات صغیرة من المواد ونقلها مباشرة لمواقع استخدامها بدال من تسلمها  )JIT(تمتاز أنظمة 

  .میات ضخمة ونقلها للمخازنلك

  

  طلب الشراء -2- 2-1

یتم عادة بواسطة أنظمة رقابة و  یقدم طلب الشراء عند مالحظة نقص في المواد أو قرب نفاذها    

متقدمة، تقوم أوتوماتیكیا به عندما تهبط كمیة المادة المتوفرة دون مستوى حد إعادة الطلب، یقوم بهذه 

  .من خالل دائرة المشتریات المرتبطة بدورة اإلنتاج في المؤسسات الصناعیة) المشترین(الشراءالوظیفة عمالء 

ویتمثل القرار األساسي في النشاط الشرائي في اختیار المورد أخذا في االعتبار سعر المواد، نوعیتها     

یم منتجات من نوع محدد وطریقة توریدها، حیث یتسلم المورد أمر الشراء الذي یطلب منه رسمیا بیع أو تسل

وبأسعار محددة، وترتبط تكلفة الشراء بعدد األوامر المعالجة لذا فإن تقلیل عددها قد یؤدي لتوفیر ملحوظ في 

  .التكالیف

تعمل عدة طرق على تحسین عملیة الشراء بتوفیرها لتقنیات تساهم في تخفیض التكلفة المتعلقة بشراء     

  :هزة، كما تحسن أداء عملیة الشراء كما یليالمواد الخام ومخزون السلع الجا

 تخفض نظم التبادل اإللكتروني للبیانات )EDI(  التكالیف، فتطورها عبر شبكة األنترنت أدى إلى تخفیض

التكالیف بشكل كبیر لضمانها التبادل المباشر ألوامر الشراء مع الموردین، وبالتالي حذف العمل البشري 

 .الالزم لطباعة وٕارسال الوثائق الورقیة بالبرید، وتقلیل فرق الوقت بین إدراك حد إعادة الطلب وتسلمه

 لمخزون من قبل المورد، حیث یوكل المورد بمهام حفظ المخزون والشراء بإعطائه إمكانیة برامج إدارة ا

نقطة  إلىالوصول لمعرفة بیانات المبیعات والمخزون، ویخول بتعزیز المخزون أوتوماتیكیا عند الوصول 

إجراءات الطلب مما یساهم في خفض تكالیف النقل وكمیة المخزون، وتكالیف الشراء بالتخلص من  إعادة

 .تبادل أوامر الشراء

  المناقصات، أحد التقنیات المستخدمة لتخفیض النفقات المتعلقة بالشراء من خالل المقارنة بین الموردین

للحصول على المواد بأقل األسعار، مما یجعلها مالئمة لشراء المواد االعتیادیة أكثر من المواد الحساسة تجاه 

 .النوعیة

 ،تستخدم هذه التقنیة للكمیات الضخمة حیث یقوم المدقق الداخلي للشركة بزیارة كل  طریقة التدقیق المسبق

مما یؤدي  مورد للتعرف على الخصومات المقدمة،مدى دقة تنفیذ الشروط ومناقشة كل الخالفات الموجودة

 .إلى توفیرات معتبرة
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  تسلم وتخزین السلع - 2-2

النفقات، یتولى قسم التسلم قبول الطلبات من الموردین فیبعث یعتبر النشاط الرئیسي الثاني في دورة     

بتقاریر لمدیر المستودع كونه مسؤوال عن خزن البضائع، والذي یرسل بدوره تقریر لقسم التصنیع، كما ترسل 

 .المعلومات عن تسلم الصفقة المطلوبة لمحاسب المخزون لتحدیث السجالت

األولیة المستخدمة في النظام الفرعي لدورة النفقات، یوثق تفاصیل یتم إعداد تقریر التسلم وهو الوثیقة     

كل بضاعة من تاریخ التسلم، ناقل الشحنة، المورد ورقم أمر الشراء، ویتضمن مجاال لوضع تعریف 

  .األشخاص الذین تسلموا وفحصوا البضاعة مع اإلشارة لنوعیة المادة المستلمة

حنة رقم أمر الشراء الموضوع على قسیمة شحن المورد مع ملف یقارن عادة موظف التسلم عند وصول الش

أمر الشراء المفتوح للتحقق من السلعة، فیتم إحصاء كمیات السلع المستلمة وفحص عالمات التلف قبل إیداع 

في حالة وجود تلف بعد موافقة المورد استعادة السلع أو قبوله  المخزون إلى المستودع، ویعد إشعار مدین

  .یض في السعر المتفق علیهلمنح تخف

یسجل التعدیل المطلوب في اإلشعار المدین، وترسل إحدى نسخه للمورد الذي یقوم بدوره بإرسال إشعار دائن 

لإلعالم بالموافقة، عندها تبلغ دائرة الحسابات الدائنة ویعدل رصید الحساب الدائن للمورد وترفق نسخة من 

  .ل إلى قسم الشحن لیتم إعادتها للموردترس التي اإلشعار المدین مع البضاعة

 مدفوعات السلع والخدمات - 2-3

النشاط الرئیسي الثالث في دورة النفقات هو عملیة الدفع للمورد التي تتم في خطوتین، حیث تصادق     

المرحلة دائرة الحسابات الدائنة على الفواتیر لتسدیدها، ثم یقوم أمین الصندوق بتسدید الدفعة المستحقة في 

عند تسلم البضاعة یحصل التزام تسدید مستحقات الموردین، فتسجل الحسابات الدائنة بعد تسلم . الثانیة

وهذا ما یتطلب توفر معلومات داخلیة من  ،)محاسبة التعهد(ومصادقة فاتورة المورد دون انتظار عملیة الدفع

إلى أن المواد أو الخدمات المدرجة على قسمي المشتریات والتسلم، حیث یشیر وجود أمر الشراء المصدق 

  .استالم المواد فعال  فاتورة البائع قد تم طلبها فعال، ویؤكد تقریر قسم التسلم أنه قد تم

  .لمعالجة فواتیر البائع أو المورد تتبع طریقتان، طریقة النظام الالمستندي والنظام المستندي    

بالبرید لتدخل في ملفات سجالت المورد الخاصة بالحسابات في النظام الالمستندي ترسل كل فاتورة مصدقة 

الدائنة، تخزن بعدها في ملف الفواتیر المفتوح، وعند تسدید الفاتورة بالشیك الموقع، تنقل من الملف المفتوح 

  .ویؤشر علیها بكلمة مدفوعة وتودع في ملف الفواتیر المدفوعة
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یبین المورد والفواتیر غیر المسددة ویشیر للمبلغ اإلجمالي في نظام المستند، تعد وثیقة مستند الصرف الذي 

  . المطلوب بعد تنزیل الخصم والمسموحات

في المرحلة األخیرة یتم تسدید الفواتیر الموافق علیها من طرف أمین الصندوق، فیتم الدمج بین فاتورة المورد 

بإرفاق المستند بالفاتورة والذي یخول صرف  ، لیشكل ما یسمى)تقریر أمر الشراء والتسلم(والتوثیق المعزز لها

  .األرصدة بالشیكات أو النقل اإللكتروني لألرصدة الخاصة بالموردین

 :ولتلخیص األنشطة والوثائق المرتبطة بعملیة الشراء نعرض الجدول التالي

 .عملیة الشراء):7-2(جدول رقم

  ��شطة  الوثائق�التجار�ة  �حداث
العمليات�ذات�

  الصلة
  ال��مجيات

  بداية�العملية

التعب���عن�

  �حتياج

  قاعدة�البيانات

  موردون -

  املخزون-

 طلب�الشراء 

 املراقبات 

 التحليالت 

  القبول  

  ��� �عالم-
�سي���

  التمو�نات

  سند�الشراء  تمر�ر�الطلبية

 اختيار�املورد 

 متا�عة�املخزونات 

  

  القانون -

  �سي���املخزونات-

 ��� �عالم-

اليوميات�(

  )املحاس�ية
�سي���

  التمو�نات

  

  

  

ال�سي���

  املحاس��

استالم�

البضاعة�و�

  الفاتورة

  سند��ستالم-

  الفاتورة-

 املراقبات�و�تحديث�املخزونات 

 املقار�ة�ب�ن�سند�الشراء�و�سند��ستالم 

 ال���يالت�املحاس�ية  

  أحداث�خاصة

  املردودات-

  ا��صومات-

  فوات���مردودات�البضاعة

فوات���

  )امليناء،العمولة(أخرى 

 املراقبات 

 ال���يالت�املحاس�ية 

  

  ��� �عالم

  

  ال�سديد

  أدوات�ال�سديد

  نقدية-

  شي�ات-

  أوراق�تجار�ة-

 املراقبات 

 متا�عة��ستحقاقات 

 ال���يالت�املحاس�ية 

  

  ��� �عالم

  �سي���ا��ز�نة

    ��اية�العملية

 اثبات�ا��سابات 

 تصفية�حساب�املورد 

  

  ��� �عالم

 (Bonnebouche et al,2001,p.165):المصدر
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  لمعلومات في تحسین عملیة التسدیددور تكنولوجیا ا -3

إن عملیة تسدید الحسابات الدائنة التي تربط بین فواتیر البائع مع أوامر الشراء وتقاریر التسلم، هي     

كفاءة المعالجة یمكن إرسال فواتیر الموردین من أهم العملیات التي یجب أن تخضع للحوسبة، ولتحسین 

هذه الفواتیر المرتبطة أوتوماتیكیا بواسطة نظام یقوم بمقابلتها مع أوامر الشراء  ،)EDI( إلكترونیا عن طریق

 .وتقاریر التسلم تمهیدا لتقدیمها للصرف

التقلیدیة ذات األطراف كما أن اعتماد طریقة تقییم وصوالت التسلم المقدرة التي تستبدل عملیة الربط     

بعملیة ربط مزدوج ألمر الشراء وتقریر التسلم فقط دون ) التسلم وأمر الشراء فاتورة البائع، تقریر(الثالثة

االعتماد على فاتورة البائع، توفر الوقت والمال بتقلیل عدد الوثائق الالزم توفیقها ومطابقتها، وبالتالي تتالشى 

  .)589.ص،2009ستینبارت،(.ناتأخطاء عدم المطابقة في البیا

  

  تكامل نظام دورة النفقات -4

الذي یساند أنشطة دورة النفقات على المشاركة في البیانات  )ERP( یقوم نظام تخطیط موارد الشركة    

  .في الصفحة الموالیة  )11- 2(مهذه األنشطة كما یوضحه الشكل رق بین مختلف

، یقوم النظام بالبحث عن الملف أحد أقسام المؤسسةبه تتقدم  الذي طلب الشراءعلى  الموافقة بعد    

الرئیسي للمخزون من أجل التعرف على المورد، ثم یقوم بإعداد أوامر الشراء ویرسلها للمورد عن طریق تقنیة 

)EDI(،  تبلغ حسابات الذمم الدائنة عن الطلبات المقدمة من أجل التخطیط لدفع االلتزامات المالیة، ثم یتم

  .الم الدائرة المتقدمة بطلب الشراء عن إتمام اإلجراءات المتعلقة بهإع

یبلغ الموردون الرئیسیون إلكترونیا عن الطلبیة القادمة وبوصولها یتم استخدام نظام االستعالم للتحقق     

یتم منها وتسجیل موعد تسلمها، إذا تم نقل السلع إلى المستودع یتم التحقق من تعدادها في ملف المخزون ل

إدخال تلك البیانات إلى النظام، بعد ذلك ترسل فواتیر الموردین لتقارن مع المعلومات المحتواة في أمر الشراء 

  .وملفات التسلم لضمان الدقة والصالحیة

یستخدم أمین الخزینة نظام االستعالم لمراجعة الدفعات المستحقة ویصادق علیها للدفع، وباستعمال     

رونیة لألرصدة أو الشیكات المطبوعة لكل مورد، یتم احتساب مجموع الدفعات لهذا عملیة التبادل اإللكت

  .المورد ویطرح من رصیده في ملفه الرئیسي، كما یتم التأشیر على ملفات أوامر الشراء وسندات تقاریر التسلم

ار دفع لكل مورد، في المرحلة الموالیة تحذف الفواتیر المدفوعة من ملف الفواتیر الرئیسي ویتم إعداد إشع

یتضمن قائمة بالفواتیر التي تم دفعها وأي خصومات علیها بعد إتمام إجراءات معامالت النفقات، ویقوم 
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النظام بإعداد ملخص قیود الیومیة، حیث تجعل حسابات الذمم الدائنة مدینة وحسابات النقد دائنة وترحل 

  .القیود لدفتر األستاذ العام

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  رقابة املخزون      املشرتيات                         االستالم                                                        

 EDIوجهة   االستالم االعتماد الطلب  أوامر التوريد 

 نظام الشراء
 البائعون

معاجلة املدفوعات 

 النقدية

قاعدة بيانات 

 املصروفاتدورة 

نظام معاجلة 

 االستعالم

 حالة املخزون

حالة /موقف

 األمر

 حالة احلساب

معاجلة املدفوعات 

 النقدية

تسديدات عن  الشيكات

طريق حتويل 

 األموال إلكرتونيا

 البائع املتحكم
واجهة حتويل 

 األموال إلكرتونيا

 البنوك

 خریطة تدفق دورة المصروفات: 11-2شكل 

 591.،ص2009ستینبارت،:المصدر
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  دورة اإلنتاج :المطلب الثالث

  المفهوم -1

  .عبارة عن مجموعة متكررة من النشاطات وعملیات معالجة البیانات المتعلقة بتصنیع المنتجات    

تسجیلها عند تحویل المشتریات من المواد الخام إلى منتجات  مجموعة العملیات المحاسبیة التي یتم«:أو هي

»قابلة للبیع
  )130.ص،1994دبیان،(

ترتبط دورة اإلنتاج باألنظمة الفرعیة األخرى المكونة لنظام المعلومات المحاسبي، فنظام دورة     

إلنتاج ولمستوى اإلیرادات یقدم معلومات تتعلق بطلبات الزبون وتقاریر البیع المستخدمة في التخطیط ل

في المقابل نظام معلومات دورة اإلنتاج المعلومات حول السلع المصنعة والجاهزة  إلیها المخزون، ویرسل

للبیع، أما المعلومات الخاصة بالمواد الخام المطلوبة فیتم إرسالها لنظام معلومات دورة اإلنفاق بصیغة طلب 

مشتریات المواد الخام واإلنفاقات األخرى والتي تتضمن  الشراء، في حین یقدم نظام دورة اإلنتاج معلومات

أیضا تكالیف التصنیع غیر المباشرة، أما المعلومات الخاصة باالحتیاجات للعمالة فترسل لدورة الموارد 

البشریة والتي تتضمن بدورها بیانات عن تكلفة وتوفر العمالة، لترسل في األخیر المعلومات المتعلقة بالسلع 

  .دفتر األستاذ العامالمصنعة ل

یلعب نظام المعلومات المحاسبي دورا هاما في دورة اإلنتاج، إذ تشكل المعلومات المحاسبیة الدقیقة     

  .واللحظیة مدخالت ضروریة التخاذ قرارات عدیدة والتي تتطلب تفاصیل دقیقة عن التكالیف

ة البیانات الخاصة بأنشطة اإلنتاج ویتدخل نظام المعلومات المحاسبي في هذه دورة من خالل جمع ومعالج

  .تخزین وتنظیم البیانات الالزمة التخاذ القرار وتقدیم الرقابة لضمان موثوقیة البیانات وحمایة أصول الشركة

  

  أنشطة دورة اإلنتاج -2

تصمیم المنتج، : في )669ص،،2009ستینبارت،(تتمثل األنشطة األساسیة األربعة في دورة اإلنتاج    

  .والجدولة، عملیات اإلنتاج ومحاسبة التكالیفالتخطیط 

 

 تصمیم المنتج - 2-1

أول خطوات دورة اإلنتاج یهدف إلى تصمیم منتج یلبي حاجة الزبون من حیث الجودة، االستعمال     

 .وتأدیة وظیفته مع تحقیق أدنى حد لتكلفة اإلنتاج



نظام�املعلومات�املحاس��: الثا�يالفصل�  

 

130 
 

قائمة المواد المحددة لرقم القطعة  ویتطلب نشاط تصمیم المنتج وثیقتین رئیسیتین، تتمثل األولى في    

أوصافها وكمیة كل مادة مستخدمة في إنهاء تصنیع المنتج، أما الوثیقة الثانیة فعبارة عن تقریر التشغیل 

  .المحدد لتتابع الخطوات الالزمة لصنع المنتج، المعدات المستخدمة والفترة الالزمة إلتمام كل خطوة

  

 التخطیط والجدولة - 2-2

ف من هذه المرحلة هو تطویر خطة إنتاج كفؤة بشكل كاف لتوفیر األوامر الراهنة، الطلب إن الهد    

 .قصیر األمد وفي نفس الوقت تقلیل مخزون المواد الخام ومخزون السلع المصنعة إلى الحد األدنى

 واردالتصنیع والتصنیع حسب الطلب، فتخطیط م تخطیط موارد: تستخدم في تخطیط اإلنتاج طریقتان    

، الهادفة إلى إحداث توازن في الطاقة (MRP)المواد واردتعتبر امتدادا لتخطیط م (MRPII)  التصنیع

دفع «بأنها  (MRPII)اإلنتاجیة الحالیة والحاجة للمواد الخام الالزمة لمتطلبات البیع، ویشار عادة إلى

  .ئنفالسلع التي یتم تصنیعها تكون حسب الطلب المتوقع من قبل الزبا »التصنیع

فهي أنظمة للتصنیع حسب الطلب من الناحیة النظریة، تنتج فقط حسب  (JIT)أما التصنیع حسب الطلب

  .متطلبات الزبون أما عملیا فتضع خططا قصیرة األمد إلنتاجها

تطور أنظمة  (MRPII)ـتلفان في مدة التخطیط، فمقدما لإلنتاج إال أنهما یخ (JIT)و (MRPII)تخطط    

مناسبة إذا  (MRPII)یكون لمدة أقصر بكثیر، كما أن (JIT)خطط إنتاج تصل إلى سنة، في حین تخطیط 

فهي أكثر مالئمة لدورة إنتاجیة قصیرة ال یمكن  (JIT)أمكن التنبؤ باإلنتاج وكانت دورة اإلنتاج طویلة، أما 

  .یادتهالتكهن فیها بحجم الطلب ویصعب التخلص من المخزون في حال ز 

  

   الوثائق الرئیسیة -1- 2-2

  الكمیة الواجب بلوغها خالل فترة التخطیط وزمن إنتاجها (MPS)یحدد جدول اإلنتاج الرئیسي    

ولتحدید مستوى اإلنتاج تستخدم المعلومات الخاصة بأوامر الزبون، تنبؤات البیع ومستوى المخزون للسلع 

نتیجة تغیر ظروف السوق، إال أن  (MPS)النهائیة، وعلى الرغم من إمكانیة تعدیل الجزء طویل المدى من

لتأمین المواد األولیة، المستلزمات خطط اإلنتاج لكثیر من المنتجات یجب أن یتم إعدادها لعدة أسابیع مقدما 

  .والعمالة المطلوبة
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لتطویر جدول تفصیلي یحدد اإلنتاج الیومي واالحتیاجات من المواد الخام  (MPS)ویستخدم نظام    

تقارن هذه المتطلبات بمستوى المخزون الحالي وعند الحاجة ، من خاللهلتحقیق األهداف اإلنتاجیة المجدولة 

  .طلبات شراء وترسل لدائرة المشتریاتلمواد إضافیة تنشأ 

كما یعتمد نشاط التخطیط والجدولة على ثالث وثائق أخرى، أوامر اإلنتاج التي تخول المصنع بإنتاج كمیة 

محدودة لمنتج معین، طلب المواد الذي یخول تحویل الكمیة الالزمة من المواد الخام من المستودع لمكان 

لخام خالل المصنع على تذاكر النقل التي تبین األجزاء المنقولة من المواد، استخدامها، ویوثق نقل المواد ا

  .المكان الذي نقلت إلیه وزمن النقل الالزم

  

  عملیات اإلنتاج - 2-3

تنطوي المرحلة الثالثة في دورة اإلنتاج على التصنیع الفعلي للمنتج، تتنوع الطریقة التي یتم بها هذا       

  .المستخدمة في عملیة اإلنتاج الحوسبةالنشاط حسب الشركات ونوع المنتج وكذا درجة 

  

  محاسبة التكالیف - 2-4

التخطیط، الرقابة وتقییم عملیات تهدف آخر خطوة في دورة اإلنتاج إلى تقدیم معلومات من أجل     

اإلنتاج، تقدیم بیانات دقیقة عن تكالیف المنتجات الستخدامها في عملیات التسعیر وقرارات اختیارات 

المنتجات للتصنیع، وأخیرا جمع ومعالجة المعلومات المستخدمة الحتساب قیمة المخزون وتكلفة البضاعة 

  .المباعة التي تظهر في القوائم المالیة

  

  اإلنتاجكامل نظام دورة ت -3

نظام المعلومات المحاسبي لدورة اإلنـتاج، حیث تقوم دائرة الهندسة بوضع ) 12-2(یظهر الشكل رقم    

مواصفات لمنتجات جدیدة والتي تتطلب إنشاء سجالت جدیدة لقائمة المواد وقائمة العملیات، ومن أجل 

بمراجعة كال الملفین الختیار تصمیم منتجات مماثلة، الدائرة الهندسیة هذه تطویر تلك المواصفات تقوم 

  .وتحصل من األستاذ العام وملفات المخزون على المعلومات الخاصة بتكالیف التصامیم البدیلة

في مرحلة أخرى ترسل دائرة المبیعات معلومات عن توقعات البیع، كما تستخدم دائرة تخطیط اإلنتاج 

وتعرض قائمة تخطیط العملیات .ستوى المخزون لتطویر جدول إنتاج رئیسيالمعلومات والبیانات المتعلقة بم

التي تجعل عملیة  )CIM(تعلیمات متعلقة بذلك إلى واجهة إنجازها بشكل مفصل وترسل السابق حسب الشكل
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تخزین لتخویلها بإخراج الاإلنتاج أوتوماتكیة وتعطي التعلیمات لآلالت، وأخیرا ترسل طلبات المواد لدائرة 

  .لمواد الخام لإلنتاجا

  .لمواد الخام لإلنتاجاال

   

  

  

  وحدة احلاسب الفرعية            املخزون         حماسبة التكاليف          املهندس             ختطيط اإلنتاج           املبيعات    

  

  

  

  

  

  

  قاعدة بيانات

  دورة اإلنتاج

  

  

  

  

  

  

  

 حماسبة التكاليف                      ختطيط اإلنتاج                        مبيعاتمشرفو املصنع                       

بيانات أوامر اإلنتاج  الطلبات والتوقيعات

 واجلدولة

تكلفة املعيار والنسب  مواصفات املنتج

 الفوقية

 بيانات اإلنتاج التكلفة املعيارية

دفرت األستاذ 

 العام

نظام معلومات اإلنتاج عرب 

 الشبكة

مواصفات الرقابة 

 على التصنيع

  CIMواجهة 

حساب 

 املواد

بيان 

 العمليات

جدول 

اإلنتاج 

 الرئيسي

أوامر  خمزون

 اإلنتاج

إنتاج حتت 

 التشغيل

تعليمات و 

 جدول

نظام معاجلة 

 االستعالم

 تقارير حالة اإلنتاج تقارير حالة اإلنتاج حتليل التكلفة األداءتقارير 

  نظام المعلومات لدورة اإلنتاج عبر الشبكة: 12-2شكل رقم

  680.ص،2ج،2009ستینبارت،: المصدر
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  دورة الموارد البشریة والرواتب :المطلب الرابع

   المفهوم -1

تمثل إدارة الموارد البشریة ودورة الرواتب مجموعة من األنشطة وما یتصل بها من معالجة البیانات     

استخدام وتوظیف عاملین جدد، التدریب، تحدید : المقترنة بإدارة القوى العاملة، تتكون من أنشطة مختلفة

  ..الوظائف، دفع الرواتب، تقییم األداء، تسریح العاملین

اتب أحد أكبر وأهم أجزاء نظام المعلومات المحاسبي، لذا ینبغي تصمیمه لیتفق مع اللوائح یعتبر نظام الرو 

الحكومیة وتلبیة حاجات اإلدارة من المعلومات، فالكشوف المغلوطة أو المنقوصة ال تفسد اتخاذ القرار 

م كفئ وفعال فحسب، بل تؤدي أیضا إلى تحمل غرامات مالیة وعقوبات جنائیة، وهذا ما یجعل تصمیم نظا

  .أمرا حیویا وحتمیا

نظام فعال وجید التصمیم للموارد البشریة في تعیین الموظفین المناسبین في مختلف  یساعدكما     

الوظائف ویسهل مراقبة ورصد التطور المستمر ألصول الشركة الفكریة، فمعارف ومهارات الموظفین أصول 

  .ثمینة یجب إدارتها، تطویرها والحفاظ علیها

ومن أجل إدارة وتطویر رأس المال الفكري بفعالیة، ینبغي تصمیم نظام للمعلومات المحاسبیة ال یكتفي 

بتسجیل معلومات الوقت والحضور وٕاعداد شیكات الرواتب، بل أن یدمج مع نظام الموارد البشریة، حیث ال 

  .ت حول معارفهم ومهاراتهمیمكن فقط من الوصول للبیانات المتصلة بتكالیف الموظفین، بل حتى للمعلوما

  

  أنشطة دورة الرواتب-2

  :والمتمثلة فیما یلي )بتصرف 717ص، ،2009ستینبارت،(تشتمل هذه الدورة على سبعة أنشطة أساسیة    

  

 تحدیث الملف الرئیسي للرواتب - 2-1

یتضمن النشاط األول في دورة الرواتب تحدیث ملف الرواتب الرئیسي لیعكس مختلف التغیرات     

، تقوم دائرة الموارد )استخدامات جدیدة، تسریحات، تغیرات في نسب األجور،تغیر في االقتطاعات االختیاریة(

  .لها الحریة إلجراء هذه التغیرات على ملف الرواتب الرئیسيو  البشریة بتزوید هذه المعلومات

رة السداد التالیة، وأن ال في فت وٕاظهارها من المهم أیضا إدخال جمیع التغیرات على الرواتب في وقتها    

یتم شطب كشوفات الموظفین المنسحبین أو المطرودین في الحال، وذلك لتطلب بعض تقاریر نهایة الدورة 

  .معلومات حول الموظفین الذین عملوا لحساب الشركة خالل تلك الدورة
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 حدیث النسب الضریبیة واالقتطاعاتت - 2-2

لمعلومات حول نسب الضریبة واالقتطاعات األخرى، یقوم قسم یتم خالل هذا النشاط الثاني تحدیث ا    

الرواتب بعمل هذه التغییرات عند تسلم إشعار بالتغیرات في النسب الضریبیة وغیرها من اقتطاعات الرواتب 

  .من مختلف الوحدات الحكومیة وشركات التأمین

  

 تثبیت بیانات الوقت والحضور - 2-3

الرواتب تثبیت بیانات وقت حضور كل موظف، تتخذ هذه المعلومات یتم كخطوة ثالثة في دورة     

  .أشكاال مختلفة ویتوقف ذلك على وضع أجر الموظف

تستخدم كثیر من الشركات بطاقة الوقت بالنسبة للموظفین الذین یقبضون بالساعة، والتي تتضمن عدد 

  .لكل نوبة عمل الساعات المشغولة خالل فترة األجر وتكشف عن وصول الموظف ومغادرته

ویتسلم طاقم المبیعات أجوره على أساس عمولة مباشرة أو على أساس الراتب تضاف إلیه العمولة، كما یمكن 

  .أن یتقاضى عالوات مقابل تجاوز األهداف

ومن أجل جمع البیانات المستخدمة في حساب العالوات والمكافآت یتوجب ربط نظام الرواتب ونظم     

ودورات أخرى، كما یصمم برنامج الحوافز والعالوات بشكل سلیم بأهداف واقعیة متالقیة معلومات المبیعات 

  .مع أهداف الشركة، ممكنة التحقق ویمكن قیاسها بموضوعیة والتأكد من بقائها صحیحة

  

 إعداد الرواتب - 2-4

صادقة علیها تزود الدائرة التي یعمل بها الموظف المعلومات حول الساعات المشغولة والتي تتم الم    

  .ثم یتم الحصول على معلومات معدل األجر من ملف الرواتب الرئیسي

تتسلسل مجموع األنشطة في معالجة الرواتب، حیث یتم في البدایة ترتیب ملف معاملة دفع الراتب حسب رقم 

الرواتب ، حیث تتم قراءة ملف الخاص بهشیك الالموظف ثم یستخدم ملف بیانات الوقت المرتب إلعداد 

  . الرئیسي وملف المعاملة المقابل لكل موظف لیتم في األخیر حساب األجر اإلجمالي

بضرب عدد ساعات العمل في معدل األجرة، ثم تضاف  أجورهمحسب تأما بالنسبة لموظفي العمل بالساعة ف

ن الراتب بعدها مجموع عالوات أو مكافآت العمل اإلضافي، ویمثل األجر الخاص بموظفي المرتب جزء م

  .منه والذي یتم استالمه شهریا في كل فترة دفع 12/1السنوي الذي یمثل 
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ضریبة الراتب، ضرائب الضمان االجتماعي، المساهمات (یتم في المرحلة التالیة جمع كل اقتطاعات الراتب

  .لیطرح من األجرة اإلجمالیة للوصول إلى األجر الصافي..) في برامج التقاعد

كشف الراتب والشیكات، حیث یمثل كشف الراتب بیانا تسرد فیه األجرة اإلجمالیة للموظف،  یطبع في األخیر

االقتطاعات واألجرة الصافیة، كما یستخدم أیضا لتفویض تحویل األموال إلى حساب رواتب الشركة في 

  .البنك

حقق من الرمز یوزع نظام الرواتب تكالیف العمل على حسابات األستاذ العام المناسبة بواسطة الت    

على قید بطاقة توقیت العمل، ثم یحتفظ بمجموع مفتوح لجمیع هذه التوزیعات حتى تنجز جمیع قیود رواتب 

الموظفین، وتشكل هذه المجامیع ومجامیع العمود في كشف الرواتب القاعدة لقید الیومیة الموجز الذي یرحل 

  .إلى دفتر األستاذ العام بعد طباعة جمیع الشیكات

  

  صرف الرواتب - 2-5

تتمثل الخطوة الموالیة في دورة الرواتب في الصرف الفعلي للموظفین، إذ یتم الدفع لهم إما بالشیكات     

  .أو باإلیداع المباشر ألجرهم الصافي في حسابهم البنكي الشخصي

یتم  بعد إعداد الشیكات یرسل كشف الرواتب إلى قسم الحسابات الدائنة للمراجعة والمصادقة، عندها    

  .إعداد مستند صرف لتفویض تحویل المال من حساب الشركة العام إلى حساب الرواتب في البنك

یرسل مستند الصرف وكشف الرواتب بعدها إلى أمین الصندوق الذي یقوم بمراجعتها، ثم یقوم بإعداد وتوقیع 

ة توقیع وتوزیع شیكات الشیك الذي یحول األموال إلى حساب الرواتب البنكي للشركة، كما یقوم بمراجع

الشیكات غیر المقبوضة إلى حساب رواتب الشركة في البنك، وترسل قائمة بهذه  بعدهایعید لالموظفین 

  .تجهیز وتوزیع الشیكات المزورة لمنعالشیكات إلى قسم التدقیق الداخلي للفحص وذلك 

قات التوقیت، ویرسل مستند یعاد كشف الرواتب إلى قسم الرواتب حیث یحفظ حسب التاریخ إلى جانب بطا

  .الصرف إلى موظف المحاسبة الذي یستخدمه لتحدیث دفتر األستاذ العام

كما یمكن صرف رواتب الموظفین عن طریق اإلیداع المباشر الذي یمثل إحدى وسائل تحقیق     

على نسخة یحصل عموما  بهذه الطریقةالكفاءة وتقلیل تكالیف معالجة الرواتب، فالموظف الذي یتسلم أجره 

كما یغني اإلیداع المباشر عن  من قائمة األجر التي توضح المبلغ المودع مع بیان االستحقاق أو الدخل،

یقتصر عمله على تفویض تحویل المال من حساب الشركة الذي الحاجة إلى أمین الصندوق لتوقیع الشیكات 

یقلل من و وتوزیع الشیكات الورقیة، الجاري، كما یوفر على الشركة من خالل تجنب تكلفة شراء، معالجة 
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الرسوم البنكیة ومصاریف البرید، ومن هذا المنطلق تقدم معظم الشركات حالیا لموظفیها فرصة الدفع المباشر 

  .وتشجعهم على اختیار هذا الشكل

  

 احتساب المنافع والضرائب المدفوعة من قبل صاحب العمل - 2-6

الرواتب ومنافع الموظفین مباشرة كرسوم الضمان  یقوم صاحب العمل بدفع البعض من ضرائب    

االجتماعي والمبالغ المستقطعة من الموظف، كما یسهم المستخدمون غالبا في بعض أو كل المبالغ المدفوعة 

  .لصحة الموظف، عجزه وأقساط التأمین على الحیاة

موظف من التغطیة األدنى في  وتقدم أیضا كثیر من الشركات لموظفیها برامج منفعة مرنة، یستفید وفقها كل

التأمین الطبي ومساهمات التقاعد، إضافة إلى أرصدة منافع إضافیة یمكن استخدامها في الحصول على زمن 

  .ینإجازة أو تأمین صحي إضافی

  

 دفع ضرائب الرواتب واالستقطاعات المتنوعة - 2-7

الرواتب وغیرها من االقتطاعات یتمثل النشاط األخیر في دورة الرواتب في دفع التزامات ضریبة     

االختیاریة لكل موظف، حیث تعد الشركة بصفة دوریة الشیكات أو تستخدم نقل األموال إلكترونیا حتى تسدد 

  .مختلف التزامات الضریبة المترتبة

 تحدد في العادة الوكاالت الحكومیة المعنیة توقیت مثل هذه الدفعات، ویتم صرف األموال المقتطعة اختیاریا

  .من أجر الموظف لمختلف المنافع إلى الجهات المعنیة
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   صلخالصة الف

  

الرسائل التي تحتویها المعلومة لمختلف المستخدمین  إیصالإن الهدف النهائي ألي نظام هو     

لها الداخلي وذلك اأو الستعم منظم من خالل نشرها لدى الجمهور، إطارالستعمالها الخارجي الذي یتم في 

العام لنظام  اإلطارس األداء الداخلي، مراقبة التسییر والسیاسة العامة للمؤسسة، وبذلك یتحدد من أجل قیا

  .المعلومات المحاسبي في نظامین أساسیین، نظام المحاسبة المالیة ونظام محاسبة التسییر

باإلضافة  ،یقوم نظام المحاسبة المالیة بإنتاج المعلومة المالیة التي تشتمل على خصائص أساسیة    

معلومات أخرى لمساعدة المسیرین في تحقیق أهداف المنظمة، وذلك بإعداد القوائم والتقاریر المالیة  إلى

  .قانوني وطبقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها إطارالموجهة للنشر في 

ضروریة  الحالیة لتصمیم النظام المحاسبي ومعرفتها اإلجراءاتالمعالجة الیدویة تمثل مصدر  إن    

لفهم النظم المحوسبة، كما تتم التسجیالت المحاسبیة على أساس وثائق أساسیة تبرر مختلف العملیات 

المسجلة في الیومیة، في المرحلة الموالیة ترحل كتابات الیومیة إلى الحسابات التي تجتمع في دفتر األستاذ 

رحلة األخیرة أرصدة دفتر األستاذ إلى حسب فئات متجانسة وحسب طبیعة ونتائج العملیات، لترحل في الم

  ).المیزانیة وجدول النتیجة(القائمتین المالیتین األساسیتین

من بین المعلومات التي یوفرها النظام المحاسبي معلومات حول التكالیف التي لها عالقة مباشرة     

التكالیف  تستعمل لحساب ،بنوعیة هذا النظام، وتجمع هذه المعلومات في نظم تسمى بنظم معلومات التكالیف

إال أن هذه الطریقة غیر كافیة لتوضیح عدد معین ، طرق عدیدة لعل أهمها طریقة األقسام المتجانسة الكلیة

من الخیارات، فعدم تحمیل األعباء غیر المباشرة لتكالیف المنتجات هو أساس العدید من الطرق المؤدیة 

  .لتحدید التكالیف الجزئیة

وكباقي ، حاسبي في مجموع النظم الخاصة بالمؤسسة یتكون من أربع دورات أساسیةیدرج النظام الم    

من و محیطه،  إلى وٕایصالهانظم المعلومات تتحدد وظیفته األساسیة في معالجة البیانات الداخلة بتحویلها 

  .هوتقییم هلمساعدة المستخدم على فهم هالنظام یتم توثیقهذا أجل توضیح كیفیة عمل 
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 خالصة�الفصل
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  تمهید

 

مستقلة، إال أن  لقد تطرقنا فیما سبق لنظم معلومات المحاسبة المالیة والتكالیف في إطار أنظمة

  .االتجاه الحالي والذي عرفته المؤسسات منذ عدة سنوات هو وضع نظم معلومات مدمجة أو متكاملة

اهتمت المؤسسات بالدرجة األولى بتطویر نظم المعلومات المحاسبیة التي تهدف إلى تسجیل 

المعامالت الیومیة المسیرة لمجموع األنشطة، إذ یتم حجز كل عنصر من المعلومة حسب طبیعته في إحدى 

یبة هذه النظم حسب التطبیقات التشغیلیة أین سیتم استعماله إلدارة المهام التي تنجزها المؤسسة، وتتغیر ترك

المؤسسة وطبیعة أنشطتها وتتطور حسب احتیاجاتها، إذ طورت في البدایة العدید من التطبیقات التشغیلیة 

من طرف مصالح اإلعالم اآللي الخاصة بالمؤسسة، أما حالیا فقد ازداد االهتمام بالتطبیقات المعیاریة 

)Applications Standardisées(  الخارجیة والتي یتم ضبطها فیما بعد لتتكیف مع حاجات وحزم البرامج

  .المؤسسة
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  حدود ونقائص النظام المحاسبي الحالي: المبحث األول

یعتمد النظام المحاسبي الحالي على قواعد ومبادئ أساسیة تعطي المصداقیة والترابط للمعلومة   

لفرعیین المتعلقین بالمحاسبة المالیة ومحاسبة المالیة، إال أنه یلقى عدة انتقادات تعود للنقائص في نظامیه ا

  .التسییر، وكذا نقائص هذا النظام في مجموعه باعتباره وسیلة لترجمة الحیاة االقتصادیة للمؤسسات

  

 حدود ونقائص المحاسبة العامة: المطلب األول

العدیدة للتزییف إلى عدة عوامل مرتبطة أساسا باالحتماالت  (Tort,2003,p.32)تعود هذه النقائص  

لذا سنعرض من خالل هذا الجزء مختلف االنتقادات  ،..المحاسبي، تأثیر الجبایة، آثار انخفاض قیمة العملة

  .الموجهة إلى هذا النموذج المحاسبي على مستوى الحسابات االجتماعیة والموحدة وعلى مستوى الجبایة

  االجتماعیةنسبیة المعلومة المحاسبیة الناتجة عن الحسابات  -1

یتكون النظام المحاسبي من عدة قواعد ومبادئ تجمع بطریقة معینة محتوى ونوعیة المعلومة   

المحاسبیة، وذلك باعتماد درجة معینة من الحریة في التقییم واالختیار، مما یفتح المجال أمام التالعب 

 .المحاسبي

  اد الذاتیة عند التقییم المحاسبياعتم -1-1

مجاال واسعا للمناورة من خالل تقییمها المحاسبي لمختلف أصولها، إذ تستطیع تمتلك المؤسسة   

، أین یالحظ أن قیمة األصول ترتبط )1-3(التأثیر على مختلف عناصر المیزانیة كما یلخصه الجدول رقم

  .ارتباطا وثیقا بالسیاسة المحاسبیة المتبعة

  یةالتقییم المحاسبي ألهم عناصر أصول المیزان): 1-3(جدول

  �ختيارات�املحاس�ية  العناصر

  التث�يتات
 ).�صول�املالية�أو�املعنو�ة(أو�املؤونة) �صول�العي�ية(تتوقف�قيمة��صول�الدائمة�ع���سياسة���تالك-

  .سي�ون�لھ�تأث���ع���قيم��ا�الصافية) خطي�أو�متناقص(اختيار�ف��ات�وطر�قة���تالك-

  الدائنون 

  الز�ائن

مؤونات���صية�وح���جزافية�����عض�(���قيمة�الدائن�ن�من�تقدير�أخطار�عدم�التحصيل�ي�تج��نخفاض

  ).ا��االت

  املخزون
�FIFO/CMPخارج�سياسة�املؤونة،�تتوقف�قيمة�املخزون�ع���طرق�التقييم�املطبقة،�سواء��ختيار�ب�ن�طرق�

  ).قيد�التنفيذ�ومخزون�املنتجات�التامة(أو�درجة�تحميل�نفقات��نتاج

 (Tort,2003,p.33 ).:المصدر
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  حریة االختیارات الناتجة عن تطبیق القواعد المحاسبیة - 1-2

  تستفید المؤسسة من حریة نسبیة في تفسیر بعض النصوص بالنسبة لتطبیق القواعد المحاسبیة  

ویعود ذلك أیضا إلى وجود خیارات مختلفة منصوص علیها قانونیا، ومن األمثلة على ذلك التمییز بین 

  التثبیتات واألعباء والعدید من الخیارات المسموح بها من طرف التنظیم كتنشیط نفقات البحث والتطویر

  ..).مصاریف االقتناء، اإلصالحات الكبرى(توسیع النفقات

  

   والسیاسة المحاسبیة اإلبداع - 1-3

تشكل السیاسة المحاسبیة تبعا لألهداف االقتصادیة أو الجبائیة المنشودة والتي تترجم بتعظیم أو   

تقلیص النتائج، نتحدث في هذا السیاق عن المحاسبة اإلبداعیة بالنظر إلى اإلمكانات العدیدة لعرض 

  . (volontariste) حاسبیة اإلرادیةالمعلومة والتابعة الختیار المؤسسات في إطار السیاسة الم

حالیا، یحد مبدأ ثبات الطرق وٕاجباریة ذكر كل تعدیل أو تغییر في الملحق من الممارسات المفرطة 

فضرورة الحد من الخیارات والتوفیق بین المرجعیات المحاسبیة هو من المرغوب فیه بشدة لتفادي المناورات 

  .لخارجیین والداخلیین أكثر حذرا لنوعیة وموثوقیة المعلومة المنشورةالمحاسبیة، والتي تجعل من المتعاملین ا

  

  اإلنتاج المحاسبي الخاص بالتوحیدمرونة  -2

 أو )IAS( معاییر المحاسبیة الدولیةإن وجود مرجعیات مختلفة الخاصة بالحسابات الموحدة كال

  المحاسبیة للمجموعات الكبرى على سبیل المثال، یوفر كمیة متنوعة من المعاییر )USGAAP( األمریكیة

وبما أن التقارب بین هذه المرجعیات لم یكتمل بعد، تقوم هذه المجموعات بانتهاز هذه الوضعیة النتهاج 

  .المرجعیة التي تختارها حتى على حساب تجانس المعلومة المحاسبیة وقابلیتها للمقارنة

حدة للمؤسسة إمكانات محاسبیة إضافیة على الصعید الوطني، یمنح التنظیم الخاص بالحسابات المو 

عن تلك المعتمدة في الحسابات الفردیة والخاصة بالطرق التفضیلیة أو االختیاریة، عملیات مجانسة 

  .الحسابات الفردیة وطرق معالجة فروق االقتناء

  

   الطرق التفضیلیة واالختیاریة - 2-1

تستعمل إلعداد الحسابات الموحدة طرق تفضیلیة واختیاریة، الموصى بها بالنسبة لألولى أو الممكنة   

بالنسبة للثانیة، ال تأخذ هذه الطرق صفة اإللزامیة في التطبیق، بالرغم من أن األسواق تحث الشركات 



 ت�امل�النظم�املحاس�ية : الفصل�الثالث

 

142 
 

دیم مالحظة في الملحق في حالة المدرجة بطریقة غیر مباشرة بالتقید بالطرق التفضیلیة، أما قانونیا فیتم تق

  .عدم تطبیق طریقة تفضیلیة

وتبعا للطریقة المتبعة یمكن أن یتغیر مستوى النتیجة وعرض الحسابات الموحدة، فعند تسجیل العقود طویلة 

أو ) تفضیلیة( وطریقة االنتهاء، وأیضا بین تكوین المؤونات) تفضیلیة( األجل مثال بین طریقة تقدم األشغال

  .شارة في خارج المیزانیة إلى التزامات التقاعدعند اإل

كما یمكن أن تؤثر الطرق التفضیلیة واالختیاریة على عدة مستویات على القوائم المالیة كما تبینه األمثلة 

  : التالیة

  أمثلة عن الطرق االختیاریة والتفضیلیة في الحسابات الموحدة): 2-3(جدول

  املركز�املع���أو�املرتبط  الطرق�التفضيلية�و�ختيار�ة

  التث�يتات�واملخزونات  قيمة��س�بدال

  املخزونات  LIFOطر�قة�

  املخزونات  رسملة�الفوائد

� ��يجاري ��ئتمان �منتجات �حسب�(ت�شيط �تفضيلية طر�قة

  )الفر�����CRC 99-02التنظيم�
  التث�يتات

  املحررة�بالعملة��جن�يةا��قوق�  )طر�قة�تفضيلية(���يل����حساب�الن�يجة�فروق�التحو�ل

  (Tort,2003,p.35 ):المصدر

  مجانسة الحسابات الفردیة - 2-2

من أجل مجانسة وعرض الحسابات الموحدة، یمكن للمجموعة الرجوع إلى المبادئ المستعملة في   

خاصة الحسابات الفردیة، ما عدا تلك المبادئ الناتجة عن تطبیق طرق تفضیلیة أو إذا تعلق األمر بقواعد 

   .لقطاعات النشاط

باستثناء عملیات المجانسة اإلجباریة التي تهدف إلى إلغاء التأثیرات الضریبیة، تهدف هذه العملیات إلى 

المنتمیة لمجال توحید نفس المجموعة ) الفروع( التوفیق بین الطرق المحاسبیة المطبقة على مختلف الوحدات

ال كبیرا للمناورة عند مجانسة الحسابات الفردیة التي یمكن أن ال وهنا تترك الحقوق الممنوحة من القانون مجا

  .تكون حسابات الشركة الموحدة

  

  طرق معالجة فروق االقتناء - 2-3

إن وتیرة اهتالك فوائض القیمة المسجلة في میزانیة بعض المجموعات یمكن أن یكون لها آثار قویة   

 .فإن هذه السیاسة تبقى محسنة إلى حد بعید للنتیجة، لذا )حصة المجموعة(على مستوى النتیجة الصافیة
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من طرف القانون أو التنظیم فیما یتعلق بتقییم األصول المعنویة، فتسجیل ومتابعة هذه  اتشدید نشهدحالیا 

  .األصول في الحسابات الموحدة یجب أن یكون موضوع متابعة دقیقة خالل الزمن

  

   التفاعل بین المحاسبة والجبایة -3

إعداد الحسابات السنویة التي سیتم نشرها وتوجیهها لإلدارة الجبائیة، لهذا  فيالسیاسة الجبائیة  تؤثر  

بین النتیجة المحاسبیة  ائم المالیة، وباستثناء التفاوتتفرض بعض القواعد الجبائیة عند إعداد وعرض القو 

  .والجبائیة یمكن أن نحصي بعض التفاعالت التي تتم بین المحاسبة والجبایة

  

   مبدأ خصم األعباء - 3-1

  .هو مبدأ معروف جبائیا والذي یقضي بحذف عبئ من الوعاء الضریبي عند تسجیله محاسبیا  

   وجود مؤونات ذات طابع جبائي - 3-2

یالت جبائیة محضة، والمثال األكثر تداوال هو االهتالكات االستثنائیة یمكن أن تقوم المحاسبة بتسج  

الناتجة عن الفرق بین االهتالك الجبائي واالهتالك االقتصادي للتثبیتات العینیة، هذه التسجیالت المؤسسة 

  .بفضل نصوص جبائیة خاصة لها تأثیر مباشر على النتیجة المحاسبیة

   المعالجة بین المحاسبة والجبایة اختالفات - 3-3

 Cerfaتترجم االختالفات بین المحاسبة والجبایة في اختالفات المعالجة األكثر تعبیرا الواردة في  

2058-A  للشركات الخاضعة للضریبة، ویمكن ذكر حالتین على سبیل المثال، اهتالك شهرة المحل المقبول

القابلة للخصم جبائیا عند تكوینها  (à étaler) لنفقات التي تمددمحاسبیا وغیر المقبول جبائیا، أیضا حالة ا

  .والقابلة لالهتالك محاسبیا على عدة دورات

  

  نمذجة النظم المحاسبیة :المطلب الثاني

في محیط یتمیز بالتطور المستمر یتوجب على النظام المحاسبي أن یكون منظما من أجل التكیف معه 

على خالل السنوات األخیرة تنوع الطلب كما  ،البیانات المالیة بقدر متزایدداء وظیفة إنتاج من أجل آو 

المعلومات تبعا لرغبات المتعاملین الداخلیین والخارجیین، وهذا ما یعني بوضوح أن یأخذ النظام المحاسبي 

  : (Tort,2003,p.135) بعین االعتبار هذه المعطیات الجدیدة والتي تترجم بالتوجهات التالیة

 اإلثراء الكبیر للبیانات المالیة والمرتبط بتعدد المتعاملین المهتمین بهذا النوع من المعلومات. 
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  التخصص الواضح والتنوع في البیانات المالیة بسبب ازدیاد تخصصات األنشطة والمتعاملین

 .االقتصادیین

 الحاجات المتنامیة للبیانات التابعة للمجاالت المالیة. 

ورات ال یمكن أن یبق النظام المحاسبي منغلقا، فأحد الرهانات الحالیة یكمن في وعلى ضوء هذه التط

القدرة على تطویر تنظیم النظم المحاسبیة بنفس وتیرة هذه التطورات، والذي یمر عبر نمذجة 

)modélisation(  النظم المحاسبیة بإتباع عدة محاور تتوافق مع الحاجات المعبر عنها، وذلك بتطویر نوعیة

   ).المكننة، اآللیة(ومن جهة نظر تقنیة) التعدد، التنویع(رض المعلومة من وجهة نظر المستعملع

عن النمذجة النظمیة، أي تحدید ووضع قواعد وتقنیات تشغیل النظام المحاسبي من هذا المنظور نتكلم 

المحاسبیة، وهذا من بالنسبة لهذه األهداف، سنتعرض من خالل هذا المطلب إلى مختلف طرق نمذجة النظم 

 .خالل التعرف على المراحل األساسیة لعملیة النمذجة المحاسبیة

  

 الطرق األساسیة لنمذجة النظم المحاسبیة -1

إن هیكلة النظام المحاسبي تنبع من عملیة النمذجة الهادفة إلى تحدید المبادئ التصوریة وطرق   

انوني إلى البحث عن أشكال جدیدة للمحاسبة أكثر تشغیل النظام، وقد دفعت نقائص النظام المحاسبي الق

تطابقا للمتطلبات الحالیة لمختلف مستعملي المعلومة، وبمعنى آخر تهدف عملیة النمذجة إلى التفوق على 

النموذج المحاسبي الكالسیكي من خالل تجاوز االتفاقیات المحاسبیة التقلیدیة دون التخلي عن تطبیقها، إثراء 

بیة المنتجة بالتطرق إلى تصنیفات جدیدة واألخذ بعین االعتبار كل المعطیات التي تسمح المعلومة المحاس

 .)Tort,2003,p.136(.بحساب الكمیات واإلجراءات خارج المحاسبة

  

  األبعاد الجدیدة للنظام المحاسبي - 1-1

یتعرض لها باإلضافة إلى النقائص التي یعاني منها النظام المحاسبي الحالي، توجد قیود أخرى 

 .)Tort,2003,p.137( تتمثل في قیود اتفاقیة وأخرى تقنیة

  

 القیود التقلیدیة الناتجة عن مبدأ القید المزدوج - 1-1-1

كان یبقى مبدأ القید المزدوج أحد المیكانیزمات األساسیة للنظام المحاسبي الخاص بالمؤسسة إال أنه 

إذ بتركیزه على تسجیل تعامالت المؤسسة المختلفة في تسجیل مزدوج وتحمیله عدیدة، لنقاشات  موضوعا
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أو نشاط المؤسسة، وبتفضیله لألبعاد المالیة والذمیة على الجوانب االقتصادیة والوظیفیة من خالل /لذمة و

ة والدینامیكیة ، جعله غیر كافیا لإللمام بجمیع الجوانب االقتصادی)كمیة أو نوعیة(إقصاء البیانات غیر المالیة

  .لنشاط المؤسسات

كما تهدف محاسبة القید المزدوج إلى إنتاج معلومة فوریة باإلضافة إلى تقییم األصول والخصوم   

حسب مبدأ التكلفة التاریخیة، ما یجعلها محاسبة ال تهتم بالتدفقات وتقدم عرضا ساكنا لنشاط المؤسسة، فهي 

المحاسبیة واحترام مبدأ التقسیم إلى الدورة المحاسبیة، وتعتبر  تسعى لضمان ربط العملیات بمختلف الفترات

كوسیلة إلثبات الواقع وشمولیة المعامالت المنجزة خالل فترة معینة، لذا فمبدأ القید المزدوج ال یهدف إلى 

تسجیل التغیرات الزمنیة لعناصر األصول والخصوم، فغایته األساسیة تكمن في ترجمة المبادالت بالنسبة 

  .لزمن الحاضر ولیس تسجیل العملیات االقتصادیة التي تتم في دینامیكیة زمنیةل

ومن خالل ما سبق، یبدو واضحا أن بعدین تكمیلیین یمكن إلحاقهما بالنموذج التقلیدي من أجل 

وضع نظام محاسبي مكیف لمختلف احتیاجات المعلومة، فلیس من الضروري القیام بتحلیالت معمقة للتیقن 

موذج المحاسبي ذو القید المزدوج یحتاج إلى إثراء من خالل إضافة األبعاد االقتصادیة الزمنیة والبعد بأن الن

  .المالي

  

  یود الناتجة عن اإلمكانات اآللیةالق -2- 1-1

تأخذ نمذجة النظم المحاسبیة في االعتبار اإلمكانات التكنولوجیة، فقدرات معالجة ونشر البیانات   

ات المستعملة وهذا خالل كل مراحل معالجة المعلومة، فأداء الحاسبات یمكن أن یؤثر محدودة بقدرات األدو 

على إمكانات النمذجة وآجال الحصول على البیانات، كما أنه على مستوى التخزین تقید الذاكرة بحجم 

ذا المعلومات الكبیر كما تسجل عدة قیود عند نشر المعلومة وذلك حسب التكنولوجیا المستعملة عند ه

  .المستوى

إال أن التكنولوجیات الحدیثة للمعلومة واالتصال سمحت تدریجیا بالتحرر من هذه القیود المادیة، إذ 

تستطیع أدوات اإلعالم اآللي الحدیثة االستجابة لعدد كبیر من الطلبات بشرط أن تكون هذه األدوات مكیفة 

  .غیرة ومتوسطة مستقلةمؤسسة صمع المنظمة، فمؤسسة كبرى غیر ممركزة لدیها احتیاجات تختلف عن 

ففي الحالة األولى یتم توزیع وتشارك المعلومة بین مواقع متباعدة وبإمكانات ناجعة والتي تسمح بتوفیر 

بیانات متنوعة، أما في الحالة الثانیة فحزمة برمجیة بسیطة تكون كافیة لتلبیة المتطلبات الخاصة بمسك 
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یرین، لذا فإن اختیار نوع أو تصمیم معین لإلعالم اآللي الحسابات وكذا احتیاجات القیادة الخاصة بالمس

  .یكون أساسیا، إذ یتوقف على التنظیم العام للمؤسسة واحتیاجاته التي تنمو باستمرار

  

 علومة بالنسبة لمختلف المستعملینتحلیل االحتیاجات للم -3- 1-1

إن تحلیل هذه االحتیاجات یعتبر المرحلة األولیة لعملیة نمذجة النظم المحاسبیة، وباعتبار تنوع المعلومات 

  .من المهم التمییز بین المعلومات القانونیة الخارجیة عن بیانات التسییر الداخلیةفومستعملیها 

 المعلومة المحاسبیة الخارجیة   

المصادر التنظیمیة وهي تلك التي یتم استخراجها من النظام  تنتج هذه المعلومات من القوانین ومختلف

  التقلیدي للمحاسبة العامة، تكون نمذجة النظام المحاسبي بسیطة في مجال إنتاج هذه المعلومات اإلجباریة

وحسب الطرق التي تفرضها  ،إذ یجب علیه أن یعتبر كحد أدنى إنتاج الوعاء الضریبي في اآلجال القانونیة

   .وٕاعداد الحسابات السنویة االجتماعیة والموحدة اإلدارة

بالنسبة للشركات المدرجة یضاف إلى المعلومات السابقة البیانات المالیة المعطاة للمساهمین في الجمعیات 

العامة، المعلومات االقتصادیة المتضمنة البیانات التجاریة أو االقتصادیة التي یمكن أن تدمج أو تستثنى من 

والبیانات التشغیلیة ) EVA, ROE, ROCE..(1 م المحاسبي، المؤشرات المالیة المتعلقة بخلق القیمةمجال النظا

  .والقطاعیة التي ال یكون نظام المحاسبة العامة مصدرا لها

 لتسییر الداخلیة معلومات ا  

على عكس المعلومات السابقة فإن تحلیل احتیاجات المعلومة في المحیط الداخلي یكون أكثرا تعقیدا  

وتكمن الصعوبة في تباین مستویات المعلومة والتي تتطلب خصائص متنوعة، ففي حین تطلب معلومات 

على مستوى العامة، فإن بیانات أساسیة ومفصلة یتم البحث عنها  اإلدارةمجمعة وملخصة على مستوى 

  .مختلف أقسام المؤسسة

والتشغیلیة ألنها متغیرة  اإلستراتیجیةكما أنه ال یفید إحصاء شامل لمختلف احتیاجات المعلومة   

ومتذبذبة خالل الزمن، لذا فإن التحلیل األولي لهذه االحتیاجات یجب أن یكون محدودا ویهدف إلى تحدید 

                                                           
 

1
 ، Economic Value Addedالقیمة االقتصادیة المضافة  

 ، Return On Equityالعائد على األموال الخاصة 
 Return  On Capital Employedالعائد على األموال المستخدمة 
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وترتیبها أو إعداد قائمة لهذه المعلومات المطلوبة في المؤسسة على بتجمیعها وذلك ، لهاالفئات الكبرى 

  .مستوى اإلدارة العامة ومختلف األقسام األخرى

  

   لمحاور األساسیة للنمذجة النظمیةا -2

إن تعدد وتخصص الطلبات على المعلومات یتطلب نمذجة النظم المحاسبیة حسب ثالثة محاور   

  .لنظام محاسبي مكیف للمؤسسةأساسیة، والتي تعطي بعدا جدیدا 

  

 )multidimensionnel( محور متعدد األبعادال - 2-1

نقطة انطالق عملیة النمذجة، حیث تحدد في المدخل متعدد األبعاد یعتبر تحلیل االحتیاجات للمعلومة 

مختلف الخصائص ومحاور التحلیل حسب االحتیاجات األولیة للمستعملین، ویتجسد هذا المحور في إمكانیة 

إكمال النظام المحاسبي بأبعاد محاسبیة جدیدة، وذلك من خالل تصنیفات أخرى تستجیب لالحتیاجات 

  .متعدد الخصائص للمعلومة یجعل تنوع البیانات ممكناقیام بتحلیل الالجدیدة للمعلومة، كما أن 

  

  )événementiel( المحور الحدثي - 2-2

یمثل صلب النمذجة المحاسبیة إذ یتم من خالله اعتبار مجموع المعامالت االقتصادیة كأحداث   

متشاركة، ویتم أساسیة مولدة لتسجیل محاسبي، حیث تحفظ البیانات على حالها األصلي في قاعدة بیانات 

، في حین تحوسب التدفقات مما یجعل تسییرها )individualisés( استرجاعها حسب االحتیاجات الممیزة

  .سهال

  

 )intégré( المحور المتكامل - 2-3

یشكل هذا المحور تكامال ألشكال النمذجة السابقة، یهدف إلى توحید النظم الفرعیة للتسییر ویضمن 

معلومات المؤسسة، یعتمد عدة أشكال للتكامل وذلك حسب أهداف المؤسسة كما تناسق مجموع هیكل نظام 

  .یخلق الظروف المثلى إلنتاج معلومة موثوقة ومتجانسة

بعد التحلیل متعدد األبعاد الحتیاجات المعلومة، یتم تحدید تتكامل محاور النمذجة الثالثة فیما بینها، 

ثي من أجل حوسبتها، وعلى أساس هذه المبادئ یتم تطویر المعامالت االقتصادیة في إطار التسییر الحد

   .تكامل األنظمة المحاسبیة حسب المستویات المرغوب فیها
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األخذ بها كلها في مسیرة نمذجة النظام المحاسبي من أجل تحسین عرض  ویستلزم تكامل هذه المحاور

  المعلومة، فالنمذجة متعددة األبعاد والحدثیة یتم اعتبارهما عادة كآلیات لتشغیل النظام المحاسبي المتكامل

دد منتجو برمجیات التسییر المتكاملة في معظم الحاالت على هذه التصورات لجعل منتوجهم متعكما یركز 

 .األبعاد ومحوسب

    

 

  عوامل تحول محاسبة التسییر: ثالثال المطلب

التسییر مع إمكانیة ظهور أخرى مستقبال  يت المشاكل التي یتعرض لها محاسببمرور الزمن تزاید 

ومن أجل أن تبقى المحاسبة في خدمة المنظمات التي تستعملها، توجب علیها أن تتكیف مع تطور طرق 

1 المالیة والتسییریة ةالدولي للمحاسبین لجنة المحاسب أنشأ اإلتحاد لذلك.،التسییر
)FMAC(  والتي تولت أیضا

  .نشر مبادئ محاسبة التسییر مهام

  .)Horngren,2009,p.13(أربعة مراحل تاریخیة في توسع مجاالت محاسبة التسییر )FMAC(یمیز 

 التكالیف والرقابة المالیة باستعمال تقنیات ، اقتصر غرض المحاسبة في تحدید 1950 قبل: المرحلة األولى

 .الموازنات والمحاسبة التحلیلیة

 تحول االهتمام نحو التخطیط ومراقبة التسییر باستعمال مفاهیم مراكز 1965حوالي سنة  :المرحلة الثانیة ،

 .المسؤولیة وتحلیل القرارات

 الفترة حول تقلیص تبذیر الموارد المستعملة في ، تركز االهتمام خالل هذه 1985حوالي سنة  :المرحلة الثالثة

 .تشغیل المؤسسات

 في خلق القیمة بفضل االستعمال الفعال للموارد أخذا األولویات ، أصبحت 1995ابتداء من  :المرحلة الرابعة

 .باالعتبار لمعاییر تحدید القیمة من طرف الزبون

 

فقد تم اعتبار المحاسبة في المرحلة األولى تبرز هذه المراحل تطور محاسبة التسییر في المنظمات،  

كنشاط تقني ضروري لتحقیق أهداف المنظمة وقد أصبحت في المرحلة الثانیة نشاطا تسییریا، وظیفیا أكثر 

  .، أما في المرحلتین الثالثة والرابعة فقد أصبحت جزء متكامال في عملیة التسییر)تسلسلیا(منه إداریا

   

                                                           
 
1
 Financial and Management Accounting Committee 
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المحاسبیة الموجهة نحو التسییر تتطور مع تغیرات محیط المؤسسات، فحسب إن طبیعة المعلومة  

فإن تغییرات كبیرة ستشهدها طریقة استعمال محاسبة التسییر، حیث تم  )Scapens et al,2003(دراسة مهمة لـ

اسة االنتقال من منظور تقلیدي للمراقبة لتوجه یتمحور حول تدعیم أو مساندة األعمال، وقد أعطت هذه الدر 

  .لمؤسسةباتطلب درایة عامة ت التي اإلستراتیجیةدورا هاما لالنشغاالت التنظیمیة ولألولویات 

تمنح المحاسبة في العدید من المنظمات االقتصادیة تدریبا جیدا للوظائف التسییریة العلیا، إذ ال   

واسعة عن دور المسیرین تنفصل المحاسبة عن مهام التخطیط، الرقابة واتخاذ القرار، وهذا ما یعطي نظرة 

الذي ال یزید أهمیة عن دور المحاسبین، إذ یجب أن یعمل المحاسبون إلى جانب المسیرین عوض عن شغل 

  .وظائف محاسبیة مستقلة

  : وتتمثل األحداث التي لها تأثیر كبیر على تطور المعلومة المحاسبیة في 

 تسریع وتیرة التغییر في عالم األعمال؛ 

 یاة المنتجات وفترة االمتیازات التنافسیة؛تقلیص في دورة ح 

 التورید الخارجي للخدمات التي ال تقدم قیمة مضافة؛ 

 تنامي عدم التأكد واالعتراف الضمني بالخطر؛ 

 نظم مكافأة حدیثة؛ 

 تدخل نشط للمنظمین وتعدیل القواعد المتعلقة بالقوائم المالیة؛ 

 تركیز متزاید على إرضاء الزبائن؛ 

  تعقیدا؛معامالت أكثر 

 أخالقیات مهنیة جدیدة لحوكمة المؤسسات؛ 

 ضرورة االعتراف المحاسبي برأس المال الفكري؛ 

 7(..تطویر إجراءات تسییر المعرفةHorngren,2009,p.( 

بعد التعرض إلى اإلشكالیات المرتبطة بالتنظیم الوظیفي للنظم المحاسبیة، سنتناول فیما یلي الرهانات 

وذلك من خالل األدوات الحدیثة للقیادة والتسییر، حیث أن التطورات كبیرة في هذا المتعلقة بتسییر األداء 

المسیرین على البحث المستمر عن  تالمیدان، فالتكنولوجیا وطرق اإلنتاج الحدیثة لبعض الوظائف أجبر 

  .قواعد جدیدة للتسییر

إدارة مؤسساتهم في محیط  كما أن صعوبة استباق األحداث تقود التشغیلیین والمقررین باستمرار إلى 

  .غیر مؤكد مما استلزم وضع عدة طرق لقیاس األداء خالل العشریة األخیرة
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  لنظم المحاسبیة نحو تسییر األداءتوجه ا: الرابع المطلب

یقوم التنوع في األدوات بإثراء نظم التسییر المحاسبیة ویزید في تعقیدها في نفس الوقت، وقد أخذت   

متزاید األهمیة في التنظیم الحالي للنظم المحاسبیة الخاص بالمنظمات العاملة في محیط هذه األدوات دورا 

  : ویمكن حصر أهم أدوات تسییر األداء في تنافسي باندماجها الكلي في الهیكل المحاسبي المركزي،

 محاسبات األنشطة التي تهدف أساسا إلى البحث عن مالئمة المعلومة المالیة. 

  یةالمحاسبات المواز)parallèles(  ،التي سمح اتساعها بامتداد مجال تطبیق المحاسبة إلى میادین غیر مالیة

المستمدة من تطبیقات ذات  )Target costing( وٕادخال تقنیات متقدمة للرقابة كنظم التكالیف حسب الهدف

 .أصل یاباني

  المتخصصة والمتقدمةالمناهج التسییریة المبنیة على خلق القیمة كانتشار لوحات القیادة.  

والتي تم  )kaplan, Johnson(في نهایة الثمانینات أظهرت العدید من األعمال األمریكیة الخاصة بـ  

، نقاط الضعف  « Relevance Lost:«The rise and the fall of management accountingـنشرها في كتاب

 )األقسام المتجانسة( أو الكلیة) التكلفة المتغیرة( والنقائص في نظم التكالیف التقلیدیة سواء الطرق الجزئیة

بنشر نتائج أعمالها األولى والمتعلقة بتصور نظم محاسبیة أكثر تكیفا  1988سنة  وقامت مجموعة من الخبراء

مع خصائص محیط اإلنتاج المتطورة، اجتمع هؤالء الخبراء في نظم محاسبة التسییر من أكبر الشركات 

، مكاتب المستشارین )..IBM, Boeing,Philips, Siemens, General motors, Alcatel(متعددة الجنسیات

خبراء المحاسبین والمراجعین، وكذا جامعیین وباحثین فیما یسمى بالمجمع العالمي للبحث في میدان 

» النشاط«حیث اقترحوا إعادة بناء نظم للتمثیل المحاسبي على أساس مصطلحات ، CAM-I(1(الكمبیوتر

 )CAM-I(وقد طورـ ل للمؤسسات،ضوذلك من أجل الحصول على معلومات تمكن من تسییر أف» العملیة«و

)CMS(برنامجا یدعى بنظام تسییر التكالیف
یضمن تحقیق مجموعة من األهداف مكنت من ظهور محاسبة  2

   .بطابع جدید تعتمد النشاط كركیزة أساسیة لها

لطریقة وتبیین كیفیة االنتقال إلى نظام تسییر جدید یختلف جذریا عن إال أنه قبل التعرض إلى أساسیات هذه ا

سابقه، یجدر أوال التطرق إلى مجموعة العیوب والنقائص التي میزت الطرق التقلیدیة في نظم محاسبة 

  .التسییر

   

                                                           
 
1-  the Computer Aided Manufacturing-International. 
2 -Cost management System. 
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  البحث عن مالئمة نظم التكالیف -1

وطبیعة األنشطة واألسواق النظم لقد جعلت التعدیالت الهامة التي أدخلت في عملیات اإلنتاج   

  .التقلیدیة لتحلیل التكالیف غیر مكیفة

  

  ت في المحیط االقتصادي والصناعيالتعدیال - 1-1

خالل التسعینات سمحت العدید من األبحاث بتوضیح العوامل الداخلیة والخارجیة التي میزت   

أما في ..) االقتصادیاتعولمة األسواق، ارتباط ( التغیرات العمیقة للمحیط االقتصادي والصناعي للمؤسسات

  : مجال نظم التكالیف فقد تم تحدید التطورات التالیة

 تسارع وتیرة اإلنتاج تحت تأثیر الفناء السریع للمنتجات؛ 

 التعقید في عملیات اإلنتاج نظرا لإلدماج الدائم للتطورات التقنیة؛ 

 العولمة وتزاید المنافسة؛ 

 ةتغلیب الصفة الخدمی )Tertiarisation(  على بعض األنشطة والنمو القوي لوظائف الدعم مقارنة مع األنشطة

 .اإلنتاجیة البحتة

 

  عولمة األسواق وتزاید المنافسة - 1-2

الیابان، دول جنوب شرق (اشتدت ظاهرة توسیع وتكثیف المنافسة وعولمتها بسبب ظهور منتجین جدد 

   .جدیدة تبعا لموجات الخوصصةمن سنة ألخرى وامتدت لقطاعات ) آسیا

اقتصرت هذه المنافسة في بدایة األمر على قطاعات الصناعة القاعدیة، لتمتد تدریجیا لباقي القطاعات 

وحتى القطاع الخدمي، وقد تمیز المنافسون الجدد بتكالیف الید العاملة المنخفضة وتركزوا في األسواق 

سعار، لتتحول هذه المنافسة بعد ذلك إلى تكییف دقیق للمنتوج الغربیة مطبقین سیاسة المنافسة عن طریق األ

  .حسب حاجات الزبون

وتسییر الجودة  )JIT( كما أن دخول فلسفات جدیدة للتسییر ممثلة في اإلنتاج في الوقت المناسب

، قد سمح بعرض منتجات ذات نوعیة عالیة بأسعار جد تنافسیة وفي آجال محترمة بصرامة )MQT(الكاملة

هذه المعطیات جذریا ظاهرة المنافسة ألن التكلفة لم تبق العامل الوحید المالئم الذي یزید من قوة  غیرت

  .الشركات المنتجة
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كما تفرض أیضا شروط المحافظة أو كسب أجزاء جدیدة من السوق على المؤسسة تقدیم منتجات 

تعد لشرائها إذا أرضت جمیع ذات تشكیالت متنوعة ومنافع كثیرة، والتي تتوافق مع رغبة الزبون المس

إنتاج كتلي وبسالسل كبیرة مع تنوع ( الوفرة اقتصادیاتاحتیاجاته، وبذلك تم االنتقال من اقتصاد مبني على 

إلى نظام مبني على تنویع اإلنتاج وأخیرا إلى تنویع المنتوج في حد ذاته، باإلضافة إلى ) ضعیف للمنتجات

  ....التسلیم، طریقة التمویل وفترة الضمان تمییز الخدمات التي ترافقه من طریقة

وبذلك أدت كل هذه التطورات في المحیط إلى تغییر جذري في حاجات المسیرین للمعلومات المحاسبیة من 

  ..(De Rongé,1999,p.346;Milkoff,1996,p.3;Saada,1995,p.106)أجل اتخاذ القرار ومراقبة المنظمات

 

 التكنولوجيتسارع وتیرة التجدید  - 1-3

یعتبر التقلیص المذهل لدورة حیاة المنتجات أحد النتائج المهمة للوتیرة السریعة للتجدید التكنولوجي  

والتي لم تكن أسرع كما كانت في نهایة القرن العشرین، ففترة حیاة المنتجات في قطاع التكنولوجیا العالیة هي 

ا بعد البیع یتجاوزان في قطاعات معینة فترتي اإلنتاج أقل من سنة، كما أن فترتي تحضیر المنتج والخدمة م

والتسویق، لذلك على نماذج محاسبة التسییر أن تركز باإلضافة إلى فترة نضج المنتجات على فترة التصور 

  .التي تحدد التكالیف المستخدمة في مرحلة التصنیع

ف إلى توسع كبیر لقدرات كما یؤدي تطویر تكنولوجیا معالجة المعلومات مع التقلیص في التكالی

معالجة المعلومة، وتعمیم نظم تسییر اإلنتاج المستفیدة من الحواسب األكثر تطورا، مما یسهل متابعة 

ما یعدل في نقطة التوازن للمراجحة بین دقة المعلومة المحاسبیة وهذا المنتجات وتقلیص تكلفة متابعتها 

 ,Rongé,1999,p.347(.في تصورات النظم المحاسبیة التقلیدیةوتكلفتها، في حین تكون تكلفة المعلومة مرتفعة 

Melyon,1994,p.284(..  

  

   تعقید عملیات اإلنتاج - 1-4

ساعدت التكنولوجیا على مكننة طرق وآلیات اإلنتاج الصناعیة، إذ قامت التكنولوجیا اآللیة المستهلكة   

انخفاض سریع لحصة الید العاملة المباشرة للمعلومات بتعویض العمل المباشر بصفة تدریجیة، مما أدى إلى 

   .في التكلفة الكلیة للمنتجات
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إلى  40كان علیها تحلیل هیكل تكالیف مثلت فیه المواد األولیة  النظم التحلیلیة التقلیدیةعندما وضعت 

من التكلفة % 10والتكالیف غیر المباشرة أو المصاریف العامة مثلت % 50إلى  40العمل المباشر ، 50%

  .)De Rongé,1999,p.352(.اإلجمالیة لإلنتاج

هذه التطورات ، %15إلى  5أما حالیا فقد انتقلت تكالیف العمل المباشر في إجمالي التكالیف إلى ما بین 

غیرت هیكلة العدید من المؤسسات الصناعیة، حیث تقلصت حصة تكلفة اإلنتاج المسیطرة في السابق في 

  .والتطویر والتسویقمقابل تزاید نفقات البحث 

نتیجة تطور تقنیات اإلنتاج  )JIT( كنظامكما أن ظهور فلسفات جدیدة لتنظیم اإلنتاج وتعدیله 

تضع هذه األخیرة تحت الضغط حرصا على تطور رد فعلها ومرونتها لالستجابة لتغیرات  ،وتشغیل المؤسسة

 .).Milkoff,1996,p.4(السوق

العمیقة نتائج هامة على میكانیزمات تحلیل التكلفة، التي یجب ن كل هذه التحوالت عتنجر بالضرورة 

أن تتكیف مع المعطیات االقتصادیة الجدیدة التي تفرضها األسواق والمتمیزة بتغلیب الصفة الخدمیة، تنویع 

  .وتعقید األنشطة

 

  تائج على طریقة التكلفة المتغیرةالن -2

المؤسسات یصعب علیها أكثر مما سبق التمییز بین األعباء لمحیط  إن التطورات والتعدیالت الدائمة  

المتغیرة والثابتة، بالفعل فتغلیب صفة الخدمة على األنشطة وتعقید العملیات یجعالن الروابط الموجودة بین 

  .العبء ومستوى اإلنتاج أكثر تعتیما، أي صعوبة تحدید الخاصیة التناسبیة للعبء بالمقارنة بمستوى النشاط

الفائدة من طریقة التكلفة المتغیرة إذ لم یعد باإلمكان قیاس المساهمة حسب المنتوج تناقصت  هةفمن ج

توزیع التكالیف غیر المباشرة أكثر  أصبح انطالقا من الهامش على التكلفة المتغیرة المعبرة، ومن جهة أخرى

  .)Tort,2003,p.93(.تعقیدا بسبب مفاتیح التوزیع التقلیدیة غیر الدقیقة

  

  النتائج على طریقة التكالیف الكلیة -3

  : حول النقاط التالیة) األقسام المتجانسة(النقائص في نظم التكالیف الكلیة الكالسیكیة تمحورت

 حجم اإلنتاج؛ - 

 وحدات القیاس؛ - 

 األعباء الثابتة؛ - 
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 األنشطة المتسببة في التكالیف؛ - 

 متابعة التكالیف حسب طبیعة النفقات؛ - 

 ...أنشطة الدعم - 

  : ویلخص الجدول الموالي هذه النقاط

  .المنظور التقلیدي والحدیث لنظم حساب التكالیف الكلیة :3-3جدول 

  املنظور�ا��ديث  النتائج�ع���املؤسسة  املنظور�التقليدي  

��م�

  �نتاج

�املفسر�- ��نتاج ���م اعتبار

  .الوحيد�لتغ��ات��عباء

  .سياسات�التنو�ع�املحدودة-

  .ال�تخدم�صا���املؤسسةيؤدي�إ���قرارات�-

�معلومات�- �توفر �عدم �ن�يجة �م�لفة قرارات

  .دقيقة�عن�الت�لفة

�أك���- �ظا�ر�ا �مردودي��ا �القص��ة ��نتاج سالسل

  .من�املردودية�ا��قيقية

��ي�لية�- �بأعباء �الطو�لة ��نتاج �سالسل تحمل

مرتفعة�و�التا���تنخفض�مردودي��ا،�لذلك�تقوم�

  .القص��ةالسالسل�الطو�لة�بتدعيم�

�ت�اليف�- ���صة �منتظم انخفاض

  .�نتاج����الت�لفة��جمالية

�و- �ال�سو�ق �أ�شطة �ت�اليف أو�/نمو

  .البحث�والتطو�ر

�العمل�- �من �الت�اليف �معظم ت�تج

�قبل� �الت�اليف �تتقرر �إذ التصوري،

  .�نتاج

وحدات�

  القياس

�غ���- �عمل �وحدات استعمال

  .دقيقة

-� ���مية �قياس اليد�(وحدات

  )املباشرة�العاملة

  

  .تطور�ال�ي�ل��جما���للت�اليف-

انتقال�حصة�اليد�العاملة�املباشرة�إ���-

  .من�إجما���الت�اليف% 25أقل�من�

�ا��صة�- �تمثل �املباشرة �غ�� الت�اليف

  ).من�القيمة�املضافة% 75(�ك���

�عباء�

  الثابتة
  إ�مال��عباء�الثابتة-

�غ���- ��عباء �ب�ن �سب�ية �عالقة املباشرة�اف��اض

� �املرافقة �املتجا�سة �ارتباط�(و�قسام معامل

  .ال�يتحقق�إال�مع��عباء�املتغ��ة) قوي 

-���� �التحليل �مجال �من �الثابتة ��عباء إقصاء

  .طر�قة��قسام�املتجا�سة

�تحميل�- �مبدأ �بنفس �الثابتة ��عباء تحميل

  .�عباء�املتغ��ة�رغم��سب��ا�املرتفعة

  

��شطة�

امل�س�بة�

���

  الت�اليف

�ذات�- ���شطة �ت�اليف عزل

�مجال� �عن ��س��اتيجية ��مية

  .التحليل

�الس��الك�- �كب��ة �أ�مية إعطاء

  .املوارد�عوضا�عن�ال�شاط

طر�قة��قسام����طر�قة�لتخصيص�الت�اليف�-

  .ملختلف�املنتوجات

  .املنتوجات����ال����س��لك�املوارد-

  .جتجا�ل�تفاصيل���شطة�املسا�مة�����نتا-

-���� �الفع�� �امل�س�ب �ل�ست املنتوجات

  .حدوث�الت�اليف

�املس�بة�- ���شطة �ب�ن �عالقة وجود

  .للت�اليف�واملنتوجات

سياسات�

تخفيض�

  الت�اليف

  

�تخفيض�- �سياسات توجيھ

  .الت�اليف�إ���طبيعة�النفقات

�بقدر�- �املس��لكة �املوارد �نوع �معرفة �م�ما ل�س

  .معرفة�س�ب�اس��الك�ا

-� �أسباب �أساس�ف�م ��و النفقات

  التقليص

�ننفق� �أو�كيف �ننفق، �كيف �ننفق، ملاذا

  أقل����املستقبل؟
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  .المنظور التقلیدي والحدیث لنظم حساب التكالیف الكلیة :)تابع( 3-3جدول 

  املنظور�ا��ديث  النتائج�ع���املؤسسة  املنظور�التقليدي  

ت�اليف�

أ�شطة�

  الدعم

�ال���- �و��شطة �الت�اليف تجا�ل

مصار�ف�البيع�(خارج�املصا�ع�تقع�

  ).وال�سو�ق�واملصار�ف��دار�ة

�الدعم�- �أ�شطة �ت�اليف إ�مال

���شطة� ��ل �ع�� املشتملة

�أو� �سلعة �إلنتاج �املرافقة الالمادية

� �مباعة �البحث�(خدمة التصور،

�الضبط� �التنظيم، والتطو�ر،

  ...).واملراقبة،�التفاوض

السنوات�التطور�الكب���ملجموع��ذه��عباء����-

  .�خ��ة

-���� �املدمجة �الالماديات �أو �ا��دمات تزايد

  .السلعة

أصبحت��ذه��عباء�غ���املباشرة�تمثل�

�نظم� �ملسؤو�� ��ول ���تمام حاليا

  .معلومات�ال�سي��

مف�وم�

  القيمة

�أو�- �السلعة �ت�لفة �ارتفعت �لما

  .ا��دمة��لما�زادت�قيم��ا

�مجموع�- ��� �املضافة القيمة

  .الت�اليف

اس��الك�عوامل��نتاج�ال�يخلق�القيمة����حد�-

  .ذاتھ

من�أجل�تحس�ن�مردودية�املنتوج�يجب�-

�يمكن� �و�ل �القيمة، �مع�� ��� التفك��

�ع��� �التأث�� �دون �مع�ن �فعل حذف

  خصائص�املنتوج�املطلو�ة�من�الز�ائن؟

توجھ�

محاسبة�

ال�سي���

نحو�

املحاسبة�

  العامة

�املخزونات�- �تقييم �ع�� �قتصار

  ب�ت�لفة�البضاعة�املباعةوحسا

�املنتجات�- �ملخزونات �التدر��� �ختفاء

  .الوسيطية�و�التامة

-���� �الداخلية �التعامالت �عدد ز�ادة

املؤسسة�بفضل�نموذج�التنظيم�حسب�

� �املمدودة  Flux tirés par(التدفقات

l’aval( جراءات��� �تقف وال��

  .الكالسيكية�عاجزة�أمام�ا

 Burlaud et Simon; 2000/ Pesqueux et Martory;1995/Bouquin;1993/Lorino;1997) (:باالعتماد�ع���املراجع�الباحثة إعداد من: املصدر

  

 لیة لنظم معلومات تحلیل التكالیفاالتجاهات الحا: المطلب الخامس

طرح مباشرة السؤال حول نوعیة نظام معلومات تالقرارات  التخاذ الضروریةإن معرفة التكالیف  

االتساع، ویؤثر في نفس و المؤسسة، فمجال المعلومات المعالجة لمعرفة وفهم التكالیف ال یتوقف عن التطور 

وبالتالي هناك كمیة  ،على هذه األنشطة المؤثرة بدورهاالوقت على مجموع أنشطة المؤسسة وعناصر المحیط 

  .یجب أن تجمع، توصف، تفسر وتستخلص في آجال تتسم بالسرعة هائلة من المعلومات التي

 : )Mendoza et al,2009,p.337(من مجموعة من المركبات معلومات التكالیف تتكون بنیة نظم 

 نظم المعلومات المحاسبیة والتي تستمد منها نظم التكالیف بیاناتها. 

 الوحدة  المتخصصة في حساب التكالیف. 

 المكملة البیانات. 

 الوحدة المتخصصة في تقدیم ونشر المعلومة. 
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  تسجیل المعلومات الخاصة بالتكالیف -1

من أجل تتبع مجموع األحداث عبر مختلف المراحل التي تنتج نظاما للمعلومات خاص بالتكالیف 

یتسم بالمالئمة والموثوقیة، نعرض الجدول التالي الذي یبین كیف تأخذ نظم المعلومات المحاسبیة في 

 .االعتبار مختلف المعلومات واألحداث في مؤسسة ما

  

  صناعیة تسجیل المعلومات في مؤسسة): 4-3(جدول رقم

 املالحظة التطبيق�ال�شغي�� املعلومات

 حساب���تالك إدارة�التث�يتات )آالت(معدات�

  مش��يات�

  مواد�أولية�خام-

  قطع�مش��اة-

 .املواد�الكيميائية-

  

 ).الكمية،�السعر(واملش��ياتإدارة�املوردين�

 

  التص�يع

  اس��الك�املواد�-

  تص�يع�القطع�الصغ��ة-

 يد�عاملة�مباشرة-

  

  )الكمية،�القيمة(إدارة�املخزون�

  )الكمية،�القيمة(إدارة��نتاج

 إدارة�العمال�

  

��نتاج� �بحصص ��س��ال�ات ترتبط

�الزمن�( �املس��لكة، �الكميات املنتوجات،

 )الفع���أو�املعياري 

  املبيعات

  البيع�بالتجزئة�

 النقل

  

  إدارة�املبيعات�

 محاسبة�املوردين

 

 مبالغ�للتخصيص إدارة�العمال �جور�واملصار�ف

  مصار�ف��سي���متنوعة

 الك�ر�اء

  املحاسبة�العامة�

 محاسبة�املوردين

 مبالغ�للتخصيص

  .بتصرف�C.Mendoza et al,2009,p384: املصدر

  

أن النظم المحاسبیة إذا كانت تسجل جیدا مجموع األحداث فهي بالمقابل یتضح من الجدول السابق 

ضمن المعالجة الصحیحة ت هناك تفاصیل كافیةكون تإذ یجب أن  ال تمكن من متابعة مجموع التكالیف،

  :للتكالیف ومن بین أهم الصعوبات التي نستنتجها من الجدول السابق

  .ة في المحاسبة العامة والتكالیف التي ستحملاحتمال وجود اختالفات بین األعباء المسجل- 

المعلومات المستخرجة من إدارة اإلنتاج قد تكون غیر مفصلة بدرجة كافیة إذ یجب التأكد من تحدید لكل - 

  .اإلسناد المباشر لتكالیف المواد لكل منتوج تعذروٕاال  ،حصة إنتاج طبیعة المنتوج النهائي الموافق لها
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حصص الموافقة لمختلف المنتجات من أجل ربط استهالكات المواد الالنتاج یجب أن نمیز في نظم ا- 

  .المرتبطة بهذه المنتجات

الزمن المعیاري (تسجل األجور والمصاریف في تطبیق إدارة العمال،إال أنه یجب توفر معلومات عن اإلنتاج- 

  .من أجل تخصیص التكالیف الموافقة) أو الفعلي

  .یتم متابعتها في المحاسبة العامة) الیف غیر مباشرةتوافق تك(مجموعة من األعباء- 

محاسبة  )modules(ومن أجل تجاوز هذه الصعوبات تستعین نظم المعلومات المحاسبیة بوحدات

التسییر بهدف متابعة التكالیف، فبالعودة إلى الجدول السابق إذا أردنا تحمیل تكلفة اآلالت بحساب اهتالك 

نقوم بتعدیل في وحدة محاسبة التسییر كما یضاف  اقتصادي عوض االهتالك المسجل في المحاسبة العامة،

   .من أجل تخصیص التكالیف لكل منتوج) حجم اإلنتاج(مفتاح توزیع

ویمكن تعویض النقائص في إدارة اإلنتاج بإعداد بطاقات زمنیة تقوم بإحصاء الساعات التي یقضیها العمال 

في ممارسة األنشطة، ومن أجل تحمیل األعباء التي سجلتها المحاسبة العامة یتم تحدید قواعد لتحمیلها في 

 .وحدة محاسبة التسییر

  

  وحدة محاسبة التسییر ووظائفها -2

الوحدة المتخصصة في تحلیل التكالیف بالمعالجات وٕاعداد الخالصات الشاملة الالزمة لحساب تقوم 

  .(Mendoza et al,2009,p388)التكالیف، ویتم اختیار هذه الوحدة تبعا ألهداف التكالیف التي تقررها المؤسسة

تمكن للتسعى المؤسسة إلى تحلیل وتفسیر بیانات نظام المعلومات المحاسبي العدیدة بهدف متابعة التكالیف 

وهذا  ،من اتخاذ القرار المالئم، حیث یمكن أن نتساءل حول التكلفة والمردودیة الخاصة بمنتوج أو خدمة

فة الخاص، أو تهتم بمردودیة فئة یستوجب أن تقوم بتتبع مجموع المعلومات المالئمة وربطها بموضع التكل

  .معینة من الزبائن أو تبحث عن فرص التصنیع لنشاط من نشاطاتها لدى الغیر

في كل حالة من الحاالت السابقة تكون المعلومات حول التكالیف حاسمة في أخذ القرار، إال أن نظم 

على هیكلة المعلومات لغایات المعلومات المحاسبیة ال تستجیب مباشرة لهذه المتطلبات فهي غیر قادرة 

التحلیل المتعددة، لذلك في هذا المستوى تستعمل الوحدة المتخصصة في حساب التكالیف لقدرتها على هیكلة 

  .وترتیب المعلومة
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تدمج مختلف طرق حساب التكالیف في وحدات محاسبة التسییر، التي تجمع كل معلومات التكالیف التي 

، ومن جهة أخرى تقوم بتحمیل التكالیف )كالیف المحملة مباشرة لمواضع التكلفةالت(تأتي من النظم المحاسبیة

  .غیر المباشرة بداللة قواعد توزیع مضبوطة

  .ومن أجل تحلیل إدارة التكالیف بواسطة وحدة محاسبة التسییر نقترح الجدول الموالي

  

  .وظائف وحدة محاسبة التسییر): 5-3(جدول رقم

 املعا��ة����وحدة�محاسبة�ال�سي�� ال�شغي��التطبيق� الت�اليف

  إدارة�التث�يتات )�الت( املعدات

 

  حساب���تالك��قتصادي-

�التوز�ع�- �قواعد �بداللة �الت�لفة �مواضع �حول التوز�ع

 .املضبوطة

  التص�يع

  اس��الك�املواد

  

  تص�يع�القطع�الصغ��ة

  

  

 يد�عاملة�مباشرة

  

� �املخزون الكمية،�(إدارة

  )القيمة

��نتاج الكمية،�(إدارة

 )القيمة

  

 إدارة�العمال

  

�الت�لفة� �ملوضع �العاملة �اليد �وت�اليف ��س��ال�ات ر�ط

� ��نتاج �حصص �زمن�(بداللة �مس��لكة، �كميات منتوجات،

 . أو�التخصيص�حسب�قواعد�التوز�ع)معياري�أو�فع��

  املبيعات�

  البيع�بالتجزئة�

 النقل

  

  إدارة�املبيعات

 محاسبة�املوردين

  

� �املعلومات �بداللة �الت�لفة �بموضع �الت�اليف املنتوج،�(ر�ط

 ...)املص��ة�املعنية

�قواعد� إدارة�العمال �جور�واملصار�ف �حسب �غ���املباشرة �العاملة �اليد �ت�اليف تخصيص

 ).الزمن�املخصص�لل�شاط(% التوز�ع�مضبوطة�

 .مضبوطةتوز�ع�الت�اليف�حسب�قواعد� املحاسبة�العامة مصار�ف��سي���متنوعة

  بتصرف (Mendoza et al,2009,p389):المصدر

  

  :تدمج وحدة محاسبة التسییر نوعین من المعلومات لحساب التكالیف

  .تحدید مواضع التكلفة، مراكز التحلیل، مستویات التحلیل والتجمیعلهیكل تكالیف المنظمة - 

على مواضع التكلفة ) التحلیلالمحملة في مراكز (تسیر طریقة تخصیص التكالیف غیر المباشرة- 

  .باستعمال معلومات تتعلق بمفاتیح التوزیع

وتتطلب المعالجات المنجزة في وحدة محاسبة التسییر دقة النظم المحاسبیة التي تزودها بمختلف 

  :المعلومات، حیث یجب أن
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وافقة لوحدة یمیز نظام إدارة اإلنتاج بین االستهالكات بطریقة تنقل فیها التكالیف المباشرة الم- 

  .محاسبة التسییر

فیجب أن تسند إلى المنتوج األول أو الثاني في  بدقة،مثال إذا أرادت المؤسسة إدارة تكلفة الفضالت - 

  .وحدة محاسبة التسییر

أجر رئیس العمال بداللة عدد (أن تدمج وحدة محاسبة التسییر مفاتیح توزیع التكالیف غیر المباشرة- 

  ).المباشرة المستهلكة بالنسبة لكل منتوجساعات الید العاملة 

  

 )ABC(وحدة محاسبة التسییر - 2-1

ومن بین الوحدات  لقد تم تطویر وحدات تسییریة جدیدة استجابة لتطورات طرق حساب التكالیف،  

  .األكثر تطورا نجد حالیا تطبیقات متخصصة في تسییر طریقة محاسبة األنشطة

  :األنشطة على قیادة التكالیف من خاللتساعد وحدة التسییر على أساس 

 وضع خریطة األنشطة لكل وظیفة في المؤسسة؛ 

 تحدید المسببات؛ 

 تحدید الموارد المستهلكة؛ 

 تحدید مواضع التكلفة. 

وقبل أن  نتاجیة یتطلب مجهودا كبیرا لهیكلة وتأهیل المعلومة،إفي وحدة  )ABC(مثل إن وضع نظام 

 لى تحقیقهاإیجب في البدایة تحدید األهداف التي تسعى  الخاصة بأي مؤسسة،یتم إعداد قائمة األنشطة 

من خالل  وكیف یمكنها أن تعدل تنظیمها العمودي لیصبح أفقیا مكونا من مختلف األنشطة التي تمارسها،

  .تباعها وأدوات هامة یتم استخالصها من هذه القائمةإمراحل یتم 

ة تحدید عدد وطبیعة األنشطة المنفذة داخل كل مصلحة من تتطلب نمذجة المؤسسة الى أنشطة أفقی

  .من أجل اختیار درجة الدقة في وصف مختلف هذه األنشطة مصالح المؤسسة

  :المراحل التالیة إتباعیجب (Ravignon et al,1998,p.245) عداد قائمة أنشطة المؤسسة إومن أجل 

من أجل تحقیق أدق  رؤساء المصالحالتي تضم كل مسؤولي  تحدید المجموعة المنفذة للمشروع .1

 ؛ألنشطة المؤسسةتقسیم 

إعداد أنشطة قائمة أولیة من خالل تكوین المجموعة المنفذة للمشروع، المقابالت الشخصیة  .2

 واإلجتماعات؛
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سواء بخلقه القیمة للزبائن أو  إثبات قائمة األنشطة للتأكد من أن كل نشاط یعبر عن ما یتم فعال، .3

 أن عدد األنشطة لیس كبیرا جدا؛أیضا للتأكد و الستهالكه موارد كبیرة، 

اسم النشاط، تعریفه، من یطلقه، من ینفذ النشاط الموالي له، الموارد ( تحدید ملحقات كل نشاط .4

 ؛)التي یستهلكها

ل ملئ بطاقات زمنیة بصورة قیاس الزمن الذي یتطلبه كل نشاط والكمیات التي ینتجها، من خال .5

وبإحصاء الزمن والكمیات . دائمة أو دوریة، أو القیام باستجوابات مع القائمین على هذه األنشطة

المنتجة یمكن الحصول على عدد المسببات التي تستعمل لتحمیل تكالیف األنشطة على المواضع 

 المختلفة؛

دیدها في قاموس مشترك یتكون من مجموعة ، یتم تحلهاتجمیع األنشطة بعد أن یتم إعداد قائمة  .6

یقترح قاموسا لنشاط  ةالموالیفي الصفحة من البطاقات التي تصف مختلف األنشطة، والجدول 

 .المشتریات في مؤسسة معینة
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  .قاموس نشاط الشراء): 6-3(جدول رقم

�شاط�الشراء:  �سم  

  :تحديد��جراءات�ال���يحتو��ا��ذا�ال�شاط�

  .طلب�العتاد���يل��-  

  .إرسال�الطلبية�للموردين��-  

  .إعداد�العروض�للموردين�ا��دد��-  

  .دراسة�الفوات���املرسلة�من�املوردين��-  

  .إعداد�الطلبية��-  

  .إرسال�الطلبية�بواسطة�الفاكس�أو�أية�وسيلة�أخرى �-  

  .إعداد�طلب�شيك��-  

  .مراقبة�املش��يات��-  

  .ومدى�مطابق��ا��مراقبة�النوعية�من�طرف�املستعمل�-  

  :الوسائل�املستخدمة�

  .املوظفون��-  

  .برامج��عالم������-  

  :ز�ون��ذا�ال�شاط�

  .املحاسبة��-  

  :مورد��ذا�ال�شاط�

  .مختلف�املصا����ال�سي��ية�للوحدة  

  :وحدة�قياس�ال�شاط�

  .عدد�طلبات�العتاد��-  

  بتصرف (Bescos et al,1999,p260):المصدر

 

فإن تحدید أنشطتها یؤدي إلى تمییز األنشطة  إستراتیجیةعندما تتوفر المؤسسة على عدة تقسیمات 

وتصنف داخل هذه التقسیمات مختلف  الخاصة بكل تقسیم واألنشطة المشتركة بین تقسیمین أو أكثر،

  .وهذا ما یسمح بإعداد األنشطة حسب التقسیم االستراتیجي األنشطة حسب مواضع التكلفة،

متابعة  معالجة المستندات، فتحدید ووضع سیاسة تجاریة، ما یمكن أن تجمع األنشطة في العملیات،ك

كما تستطیع المؤسسة أیضا تمثیل  الزبائن یمكن جمعها في عملیة المتاجرة بواسطة التوزیع المتخصص،

من  مثیل هرمي تبیینهاوالتي ال یستطیع ت بالتعرف على مختلف األنشطة التي تنجزها، تنظیمها بطریقة أفقیة

  .التي تظهر توزیع األنشطة بین المصالح أو بین أفراد مصلحة ما مصالح/خالل المصفوفة المتقاطعة أنشطة
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  فة باستعمال وحدة محاسبة األنشطةمراحل حساب سعر التكل - 2-2

هو أن المنتوجات تستهلك األنشطة والتي تستهلك بدورها  )ABC(إن المبدأ الذي تقوم علیه طریقة   

ال یمكن تجنبه عندما  ألن هذا األخیر وتستعمل كلمة مورد بدل عبئ یتم تقییم تكلفتها، مجموعة من الموارد

  .وذلك باختیار مستوى استعماله والنشاط الذي سیوظف فیه في حین نؤثر على المورد یحدث،

  :یتم اتباع ما یلي خر للتكلفةآأي موضع  ولحساب سعر تكلفة منتوج أو

 تحدید الموارد المستهلكة من طرف األنشطة؛ 

 تحدید األنشطة المستهلكة من طرف مواضع التكلفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لموارد المستهلكة من طرف األنشطةتحدید ا -1- 2-2

من خالل البحث عن روابط  للموارد على مواضع التكلفةتتم هذه الخطوة بالتخصیص المباشر   

ومن أجل  مباشرة بین الموارد والمنتجات، فهي تحمل مباشرة للمنتوجات كل نوع من الموارد كلما أمكن ذلك،

  . تحديد�املوارد�املس��لكة�من�طرف���شطة : 1ا��طوة�

  . ر�ط�املوارد�باأل�شطة : 2ا��طوة�
   ىطرف�املنتوجات�أو�مواضع�الت�لفة��خرتحديد���شطة�املس��لكة�من� : 3ا��طوة�

 

 

 

 مواضع�

: الت�اليف  

منتوجات��-  

ز�ائن��-  

أسواق��-  

 

 

 

 
 املوارد

 

 

 

 

 أعباء�

 املؤسسة�

:ت�اليف�محملة�مباشرة�ملواضع�الت�اليف  

... مواد�أولية،�مصار�ف�متناسبة�مع�املبيعات  

 

 ��شطة�

 و

 العمليات

 

 املصا��

 

1ا��طوة�  

 

2ا��طوة�  
3ا��طوة�  

 تمثیل عام لحساب أسعار التكلفة حسب محاسبة األنشطة: 1-3شكل

  بتصرف� (Bescos et al; 1999,p.266): املصدر
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ویتم ذلك بربط الموارد قدر  ،)المتمثلة أساسا في األعباء غیر المباشرة(تقییم األنشطة تحمل بقیة الموارد

  .شرة باألنشطة ألن الربط المباشر یتجنب كل توزیع بواسطة مفاتیح توصف بالعشوائیةاإلمكان مبا

أما بالنسبة للموارد التي الیمكن تحمیلها مباشرة فتوزع أوال حسب المصلحة  ثم حسب النشاط، كما یمكن أن 

والتي تضم األعباء ، )مراكز الوسائل(تعتمد المؤسسة في كثیر من األحیان على األقسام التحلیلیة الموجودة

المستهلكة من طرف عدة مصالح، وبعد أن یتم تقییم هذه األخیرة تستعمل مسببات الموارد كمفاتیح لتحمیل 

وبذلك تقیم األنشطة بجمع الموارد المخصصة مباشرة والموارد الناتجة عن  أعباء هذه المصالح إلى األنشطة،

 .المصالح والمستهلكة من طرف األنشطة

  

  المستهلكة من طرف مواضع التكلفة دید األنشطةتح -2- 2-2

 یتطلب حساب سعر التكلفة في هذه المرحلة األخیرة االنطالق من التكالیف الوحدویة لمسببات التكلفة  

   .وبالتالي یتم تحدید عدد المسببات التي یستهلكها كل منتوج أو زبون

  مسببات التكلفة وهذا بالنسبة لكل نشاطوتتمیز محاسبة األنشطة باعتمادها على عدد كبیر ومتنوع من 

عدد الكشوفات أو  التنبؤ والتخطیط بعدد طلبیات الزبائن، فنشاط إطالق اإلنتاج یقاس بعدد أوامر اإلنتاج،

 ..)أذونات التسلیم عدد اإلدخاالت،(التخزین یرتبط بمسببات متعلقة بالدخول إلى المخزن دفتر الطلبیات،

  ..).عدد أوامر اإلنجاز(هنومسببات متعلقة بالخروج م

یتم تجمیع كل األنشطة التي لها نفس المسبب وذلك  بعد تحدید طبیعة وعدد المسببات بالنسبة لكل نشاط

ثم یتم حساب تكلفة كل مسبب وذلك بقسمة تكالیف مركز تجمیع األنشطة  تفادیا للتعقید في حساب التكالیف،

  .ذه التكلفة یتم تحمیلها مباشرة إلى المنتوجاتوبالحصول على ه على عدد المسببات الخاصة به،

 

  التجمیع التكمیلي للمعلومات -3

أصبحت هذه المرحلة ضروریة لتخطي نقائص النظم المحاسبیة ولتوزیع األعباء غیر المباشرة بداللة   

فالنظام وحدات العمل، تأتي عملیة التجمیع للمعلومات التكمیلیة من أجل ربط النظامین السابقین معا، 

المحاسبي یجمع البیانات الضروریة بطریقة موثوق بها، ثم یحولها دون أخطاء لنظام معلومات تحلیل 

  .التكالیف والذي یقوم فوریا بالتحلیالت المالئمة ألخذ القرار

 وبالتالي یصعب ضمان خصائص الوضوح البیانات الخاصة بالتكالیف كلال یمكن جمع  في الواقع  

ئمة لهذه المعلومات، لذلك ومن أجل نقل المعلومات من النظم المحاسبیة إلى نظم معلومات الشمولیة والمال
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التسییر، یستوجب استعمال وسائل لالتصال تتمثل في معلومات مكملة یتم تجمیعها لتزوید وحدة محاسبة 

لتي تستعمل التسییر، وتتمحور عادة هذه المعلومات حول الزمن المستغرق في النشاط، أو وحدات العمل ا

، وبذلك تساهم هذه العناصر في إثراء وحدة محاسبة التسییررغم أنها تتطلب ..لتوزیع األعباء غیر المباشرة

 .مجهودات كبیرة لجمعها وتنفیذها

 

 المتخصصة في تقدیم ونشر المعلومةالوحدة  -4

التي یجب أن یتضمنها یمثل النظام القراري الهدف المنشود، فالتفكیر في هیكلته وطبیعة المعلومات 

  .شغیلهسیحدد نموذج تحلیل التكالیف المستعمل في وحدة محاسبة التسییر وكذا المعلومات الضروریة لت

 Cube(المتمثل في المكعبات القراریة متعددة األبعاد یخصص نوع من البرامج لهذه التحالیل    

décisionnel(  قدرتها على توفیر أدوات التحلیل الشامل وهي نوع من البرمجیات تكمن نفعیتها األساسیة في

  .واالستعالم على معلومات التسییر بإنتاجها لمجموع التحالیل والتقاریر الشاملة

وتعتبر أداة الستخالص وتقدیم  تطورت هذه المكعبات الممثلة لنظام معلومات قراري منذ عدة سنوات  

وٕاعداد تساؤالت حسب حاجات  تحالیل التكالیف، یسمح بإعداد تجمیعات حسب محاور مختلفة

  .(Mendoza et al,2009,p.397).المسیرین

 عملیات خدمات، أقسام، منتجات،(تسعى المؤسسات إلى إعداد تحلیالت على مختلف مواضع التكلفة    

، هذا الهدف الذي تلبیه المكعبات القراریة بإعداد حسابات وتجمیعات مختلفة حسب التحلیل ..)أنشطة

قوم باستخالص ونشر النتائج المحققة تكما  تولید التقاریر والبیانات والتمثیل الذي تبحث عنه المؤسسة،

  .وترتیبها حسب مستوى األداء المنتظر

سابقة التي تكون بنیة نظم معلومات تحلیل التكالیف نعرض وبصفة عامة ولتلخیص كل العناصر ال  

  .في الصفحة الموالیة ) 2- 3(رقم الشكل 
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  القراري  املكعب

  القرار التخاذ الضرور�ة والتحليالت التجميعات الشاملة، ا��الصات �عد

 

 وحدة�تحليل�الت�اليف

وحدة�متخصصة�تحتوي�ع���قواعد�تحليل�

 الت�اليف

  التكمي�� ا��مع

معلومات�مكملة�غ���موجودة���النظام�املحاس���وضرور�ة�
 لتحليل�الت�اليف

  وال�شغيلية املحاس�ية املعلومات نظم

  ...)مش��يات،إنتاج،بيع،محاسبة�عامة(تجمع�املعلومات�

 

  ).Mendoza et al,2009,p.382:(المصدر

  .بنیة نظام معلومات تحلیل التكالیف :2-3شكل 
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  المعلومات المحاسبي بالتكنولوجیاعالقة نظام : المبحث الثاني

  

یعتبر نظام المعلومات المحاسبي مجموعة أعمال یدویة فمسك الدفاتر المحاسبیة، كتابة ونشر   

المعلومات معهم، هي أمثلة لعملیات منظمة تقوم بجمع، معالجة التقاریر اإلداریة، جمع المتعاملین لتبادل 

وٕایصال البیانات دون اللجوء إلى التكنولوجیات اإللكترونیة، وبذلك فالنظام الیدوي هو أساس نظم المعلومات 

والذي سبق النظام اآللي، إال أنه یجب اإلقرار بأن مفهوم نظام المعلومات قد نمى وتطور مع االستعماالت 

ولى للحاسوب في المؤسسات، إذ أصبح إجباریا ضمن الموارد المستعملة لتكوین نظام المعلومات، وحالیا األ

  .ترتكز معظم األعمال على التقنیات اآللیة لمعالجة البیانات

األدوات التقنیة المستخدمة لتمكین األفراد من إنجاز و تتمثل التكنولوجیا في مجموع التجهیزات «  

، كما یمكن )Reix,2011,p.30( ق مختلف التقنیات لتصمیم وٕانجاز منتج معین أو خدمة ماالمهام، حیث تطب

  .استعمال تقنیات متطابقة وأدوات مماثلة ألغراض مختلفة في نفس المنظمة أو في منظمات مختلفة

سنعرض فیما یلي خصائص التقنیات األساسیة المستعملة في نظم المعلومات، لنتطرق الحقا للجوانب 

  .األساسیة للعملیات المكونة للتكنولوجیا

  

  األدوات والتقنیات: جیاأسس التكنولو : المطلب األول

تتوافق تكنولوجیا المعلومات مع استعمال تقنیات تسمح بحجز، تخزین، معالجة وٕایصال البیانات على   

في المعالجة اإللكترونیة شكل رموز متنوعة ظاهریا، في حین أن تقنیة واحدة تتحكم في هذا التنوع والمتمثلة 

  .وهذا ما یفسر الخصائص األساسیة لتكنولوجیات المعلومة المستعملة حالیا )Numérisée( للمعلومة الرقمیة

  

  المكونات األساسیة -1

تعتمد معظم التطبیقات الحالیة على مبدأ الترمیز اإللكتروني للمعلومة من أجل معالجة، تخزین   

الهاتف (إشارات إلكترونیة، وتشهد هذه التطبیقات حالیا تعمیما للترمیز الرقميوتحویل البیانات باستعمال 

، الذي یوفر السرعة واألمان مع ضمان المواءمة المباشرة بین مختلف التجهیزات ..)الرقمي، التلفاز الرقمي

  :والتي تتمثل في
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  الحاسوب - 1-1

لمعالجة البیانات على الحواسیب التي  تمت اإلنجازات األولى التي استعملت التقنیات اإللكترونیة

أوتوماتكیة تقوم بمعالجة، تخزین وٕایصال معلومات ذات ترمیز رقمي ، وهي آالت تشتغل بفضل البرمجیات

  :ضم المكونات التالیةتو 

 لوحة المفاتیح :تحصل هذه األجهزة على البیانات بإدخالها بصورة مكیفة للمعالجة تتمثل في :أجهزة اإلدخال    

وقد عرفت هذه األجهزة تطورات تقنیة  .) Lecteurs d’étiquettes, scanner, codes barres (و تقنیات أخرى 

كبرى بفضل أجهزة التعرف الصوتي والتي تسمح باالتصال الصوتي مع اآللة، وهذا من شأنه أن یحدث تغییرا 

  .هاما في طریقة استعمال الحاسوب

 من استخراج البیانات بطریقة تسمح باالتصال مع اإلنسان كالشاشات  تمكن هذه األجهزة :أجهزة اإلخراج

  ..الطابعات، أجهزة اإلجابة الصوتیة

 القادرة على حفظ كمیة كبیرة من البیانات بطریقة متاحة لآللة، مثال ذلك األقراص  :أجهزة التخزین

  ...)القرص الصلب بمختلف األشكال(المغناطیسیة

 ون األساسي لجهاز الحاسوب وتشملتمثل المك :الوحدة المركزیة:  

o الجمع، الطرح(تتكون من عدة دارات إلكترونیة قادرة على تنفیذ العملیات الحسابیة  :الوحدة الحسابیة والمنطقیة (...

 ...)المقارنة، الجمع المنطقي(والمنطقیة

o شتغل تحت أوامرهاتقوم بقراءة تعلیمات البرامج وٕاعطاء األوامر للمكونات األخرى التي ت :وحدة التحكم. 

o تتمثل وظیفتها األساسیة في تخزین تعلیمات البرامج والبیانات قید المعالجة :وحدة الذاكرة المركزیة. 

 

  البرمجیات  - 1-2

من أهم خصائص التقنیات اإللكترونیة لمعالجة البیانات هو مستواها العالي من الحوسبة والذي 

   .یتحقق بفضل البرمجیات

هي تتابع لمجموعة من األوامر التي ستنفذ بالتوالي أو التسلسل بواسطة الحاسوب  )Logiciels( البرمجیات

بذلك المكمل األساسي والضروري لتشغیل الحاسوب، وتندرج ضمن  يمن أجل إنجاز مهمة معینة، وه

رامج البرمجیات مجموعة من المكونات كنظام التشغیل، برامج التجمیع، برامج مترجمة آلیة، مجموعة ب

  )Vidal et al,2005,p.81(.لالستعمال العام ومجموعة التطبیقات
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أو هي مجموعة من التوجیهات التي تترجم المهام المنجزة من طرف اآللة، مخزنة كالبیانات في 

الذاكرة المركزیة ومفهومة من طرف المكونات المادیة لآللة، وتشكل البرمجیات أیضا مجموع البرامج 

  )Reix,2011,p.32(.الحاسوب والتي بدونها ال یمكن تشغیله أو استعمالهالمستعملة من طرف 

للحاسوب بإعطائها تعلیمات وأوامر معدة من قبل  )Software( ومنه فالبرمجیات تكون المكونات غیر المادیة

له، للعمل بأسلوب أو طریقة معینة  )Hardware( المبرمج، منظمة خطوة بخطوة لتوجیه المكونات المادیة

  .المكونات المادیة بال فائدةتصبح من دون هذه البرمجیات فوٕانجاز الوظائف المختلفة 

  .ویمكن التمییز بین عدة مستویات للبرمجیات كما یوضح الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  )النظام(األساسیة البرمجیات - 1-2-1

هي برامج تعمیمیة مرتبطة بنظام التشغیل تعمل على إدارة الحاسوب وتسهیل استعماله، تساعد على 

واآللة، تساعد على إنشاء ووضع البرامج، أداء وظائف عملیاته األساسیة، تضمن االتصال بین المستخدم 

تقوم بإدارة موارد الحاسوب والسیطرة على وحدة المعالجة المركزیة والمعدات الملحقة بها، كما تتوسط بین 

البرمجیات األخرى واألجزاء المادیة للحاسوب باإلضافة إلى إدارة االتصاالت مع الحواسیب 

  )85.ص،2005قندیلجي،(.األخرى

 

  ةبرامج استعمالي

 ...ترتيب، طباعة

  برامج الرتمجة

جمموعة برامج تضمن ترمجة 

 الربامج

  نظام التشغيل 

 .يسهل استعمال اآللة

 برنامج إدارة االتصاالت

 

  برجمية أداتية

برامج التطبيق العامة، 

معاجلة النصوص، 

 اجلداول وتسيري امللفات
برجمية خاصة مصممة ملعاجلة 

  إشكالية معينة

 برجمية األساس

 معدات آلية

 برجمية التطبيق

  مفهوم البرمجیات :3-3شكل 

  (Reix et al,2011,p.32): المصدر
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  .برمجیات النظام من نظام التشغیل وبرامج أخرى تساعد في تطویر الحاسوبوتتكون 

 نظام التشغیل  

عبارة عن حزمة برمجیة للنظام األكثر أهمیة في الحاسوب، وهو أیضا نظام متكامل للبرامج الذي 

نظام یدیر عملیات وحدة المعالجة المركزیة، یسیطر على المدخالت والمخرجات، موارد التخزین ونشاطات 

الحاسوب، یقوم على تجهیز شتى خدمات الدعم واإلسناد أثناء تنفیذ الحاسوب لبرامج التطبیق الخاصة 

 .بالمستخدم

 البرامج المساعدة على تطویر الحاسوب  

، كالبرامج التي ةیدعد تضم مجموعة موحدة من األدوات توفر للمطورین دعما فعاال وهناك أنواع

وأخرى تعمل وفق لغات الجیل الخامس  والموجهة لتسییر قواعد البیانات،تعمل وفق لغات الجیل الرابع 

  .الموجهة نحو الكینونات، حیث تجمع بین البیانات والعملیات التي تجرى على هذه البیانات

  

  برمجیات التطبیق -2- 1-2

مجموعة من البرامج المستعملة من طرف مستخدم معین، تعمل على إنجاز وظائف محددة وتضم 

، أو )منتجات معیاریة ذات استعمال عام كمعالجة النصوص، إدارة البیانات، إعداد الجداول(برمجیات أداتیة

  ..).إدارة الطلبیات، الفوترة أو األجور، تطویر صفحة على الویب(برمجیات خاصة مصممة  لتطبیق خاص

یة إعدادها واختبارها یتطلب تمنح تقنیات البرمجیات مرونة كبیرة في استخدام الحواسیب، في حین أن عمل

كفاءات بشریة مؤهلة وبالتالي مكلفة، فغالبا ما تفوق تكلفة البرمجیات تكلفة المكونات المادیة، كما أن نوعیة 

 Reix et(.الخدمات المقدمة من طرف نظم المعلومات مرتبطة مباشرة بنوعیة إنجاز البرمجیات المستعملة

al,2011,p.33(. 

  

  التطبیقحزم برامج  - 1-3

مجموعة برامج مخصصة ألغراض وتطبیقات محددة تنجز من قبل مكاتب برمجیات تخطط لتسویقها 

  ) 92.ص،2005قندیجلي،.(لعدد من المستخدمین

ن والشركات لتناسب نشاطات متماثلة في عدد من یوالبرمجیات الجاهزة مصممة ومجربة من طرف المبرمج

، التطویر، البرمجة واالختبار یتم عرض هذه البرمجیات للبیع المؤسسات، وبالتالي بعد عملیات التصمیم
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ومن  ،لمجموع المستعملین من طرف الشركات المتخصصة في بیع أو تأجیر نظم الحواسیب اإللكترونیة

  :ممیزات هذه البرامج

 توفیر الوقت والجهد الذي یستغرق في عملیات البرمجة واختبار النظام؛ 

  األجهزة والبرمجیات، التركیب والصیانة الالزمة؛المورد هو المسؤول عن 

 تركیب النظام وتشغیله خالل زمن قلیل ومحدود؛ 

  في تصمیم  مختصیناالقتصاد في الخبرات والموظفین الفنیین، حیث ال یحتاج المستعمل إلى تعیین

 ؛برمجیاتوتحلیل النظم، وذلك ألن هذه الخدمات توفرها الشركة المتعاقدة على إدخال ال

 تدریب الموظفین من قبل الشركة المتعاقدة على عملیات تشغیل الحاسوب وٕادارته. 

أما المحددات فقد تتمثل في ارتفاع التكالیف، فالمؤسسة المعنیة باقتناء البرمجیات الجاهزة تدفع 

كما أن بعض النظم الجاهزة غیر مرنة أو قابلة للتطویع دون اعتماد نفقات  مصاریف تطویر نظام آخر،

اهظة، باإلضافة إلى أنها طورت وصممت خصیصا لمراكز ذات حجم وخدمات معینة، لذلك فإن استخدامها ب

 ختالف في طبیعة وأهداف هذه النظمفي مراكز أخرى قد ال یحقق النتائج المطلوبة بسبب اال

 )92.،ص2005قندیلجي،(

 

  الحالیة اتتكنولوجیا المعلوم دعائم -2

  :)Reix,2011,p.34-35( رئیسیة دعائمتتوفر حالیا أربعة 

 مراكز العمل 

تشكل الجانب المرئي لتكنولوجیات المعلومة في المنظمات، تتمثل في حواسیب بسیطة مكونة من   

أو حواسیب مزودة بقدرات مستقلة للمعالجة أو التخزین ومرتبطة  لوحة مفاتیح وشاشة مرتبطة بوحدة مركزیة،

  .بوحدات أخرى

 قواعد بیانات مشتركة 

یسمح التطویر المستمر لقدرات التخزین واالنخفاض النسبي للتكالیف بحفظ كمیة كبیرة من   

المعلومات، كما أن تحسین برمجیات إدارة البیانات یسمح بوصول مختلف المستعملین لقواعد البیانات من 

  .خالل شبكات االتصال وذلك في ظروف أمان جیدة

 شبكات االتصال 

  :شبكات االتصال بین مراكز العمل والعملیات ونجد الشبكات التالیة یتم نشر البیانات بواسطة
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o المستعملة داخل موقع معین وتربط مختلف األجهزة القریبة فیما بینها :المحلیة.  

o المستعملة من طرف المؤسسة لربط مختلف األقسام، تنقل هذه الشبكات الصوت والبیانات  :الخاصة

  .ةوهي مخصصة لالستعمال الحصري للمؤسس

o یعتبر الهاتف مثال كالسیكي لهذا النوع من الشبكات العامة التي تمنح  ):وطنیة ودولیة(العامة

خدمات متنوعة لنقل البیانات، الصور واألصوات، تسمح بالوصول إلى بعض خدمات اإلنترنت 

  .، وبذلك فهو مكون ضروري للعدید من مراكز العمل)SMS(وٕاصدار رسائل قصیرة

بفضل استعمال تقنیات االتصال المعیاریة یمكن لمختلف أنواع الشبكات أن ترتبط فیما بینها،   

وتعرض إمكانات جد موسعة لالتصال، فظهور اإلنترنت في التسعینات منح إمكانیة الوصول السریع 

 .العالم عبرلمصادر المعلومة المتعددة والمنتشرة 

  البرامج التنفیذیة المتخصصة  

ات الحساب، إدارة االتصاالت والبیانات أهمیة بالغة في المنظمات، لذا فمن المتداول أن تكتسي عملی

  .لها دور مركزي وتضمن التنسیق بین مختلف العناصر )processeurs( تقوم باستعمال وحدات متخصصة

 

 ئص الممیزة لتكنولوجیات المعلومةالخصا -3

  :في خمسة نقاط أساسیة )Reix et al,2011,p.37(للمعلومةتتمیز مساهمة تقنیات المعالجة اإللكترونیة 

 تقلیص الوقت؛ -

 تقلیص المكان؛ -

 توسیع المعلومات المخزنة؛ -

 المرونة في االستعمال؛ -

 .الربط -

 

  تقلیص الوقت - 3-1

من ) ترتیب، حساب، اختیار، نقل( تستوجب معالجة البیانات أن یتم تحویلها بواسطة عملیات متعددة

معلومات مالئمة، تحوسب هذه العملیات بواسطة األدوات اإللكترونیة بسرعة وأداء ال یقارنان أجل إنتاج 

بعمل اإلنسان، إذ تستطیع أبسط الحواسیب إنجاز المالیین من العملیات الحسابیة في ثوان معدودة، معالجة 

  .ملفات كثیرة في بضعة دقائق ونقل رسائل شبه فوریة بین حواسیب متباعدة
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  :ه الوفرات في الزمن إلى نتیجتین هامتینتؤدي هذ

  )تقنیة أو مالیة( اللجوء المطلق إلى حوسبة اإلجراءات - 

 .إمكانیة االستعانة ببعض طرق الحلول المعروفة والتي بسبب طولها یستحیل تطبیقها یدویا - 

 تقلیص المسافات - 3-2

بوفرات في الزمن بفضل منذ قرن مضى ) الهاتف، التلغراف(سمحت شبكات االتصال الكالسیكیة

االتصاالت عن بعد، أما حالیا فمن الممكن تحویل ونقل حجم كبیر من البیانات بین مواقع مختلفة من الكرة 

األرضیة، بفضل شبكة اإلنترنت التي تسمح بتبادل الرسائل واالتصال المباشر بین الحواسیب مهما كان 

  .موقعها

العالقات عن بعد بین األفراد والمنظمات، فظهور تقنیات تسمح  وتساهم هذه اإلمكانیات الجدیدة في تطویر

وعولمة األسواق تعتبر نتائج مباشرة لظاهرة إلغاء المسافات  )Télétravail( بمباشرة العمل من المنزل

  .باالستعانة بالتقنیات اإللكترونیة لالتصال

 توسیع المعلومات المخزنة - 3-3

 فإن المعتمدة على األرشیف وما تقدمه برمجیات إدارة قاعدة البیانات،بالمقارنة مع الطریقة التقلیدیة 

مكن ی ذيتسمح بتخزین كمیة معتبرة من البیانات، هذا التطور الهام الأدوات التخزین المغناطیسیة والبصریة 

السابقة من إیجاد وبسرعة بیانات مخزنة في قواعد ذات أبعاد كبیرة، كما أن هذه اإلمكانیة تضاف إلى المیزة 

للوصول إلى بیانات على مسافات بعیدة، وتستمر هذه التطورات في وسائل التخزین كما في برمجیات إدارة 

البیانات وٕادارة الوثائق اإللكترونیةـ، لتسمح الیوم للمستعمل المحتمل بالوصول دون صعوبات إلى كمیة من 

  .المعارف المخزنة وغیر المحدودة

 

 لالمرونة في االستعما - 3-4

صممت معظم اآلالت لتنفیذ مجموعة من المهام المحددة، فقد تم ابتكار الحاسوب لیقوم بتنفیذ عدد 

معین من العملیات األساسیة على رموز تمثل العملیات المختلفة، في حین أنه باإلمكان جعله یقوم بعدد كبیر 

ب یمكنه أن یتقبل عدة ومختلف من المهام وذلك بفضل المرونة التي تمنحها البرمجیات، فكل حاسو 

برمجیات مختلفة، فإضافة للعملیات األساسیة التي یمكن أن ینفذها یستطیع تنفیذ أخرى عندما یتوفر على 

  .البرمجیة المناسبة
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 الربط - 3-5

تتعدد تقنیات معالجة البیانات في الوقت الحالي إذ تتواجد أنواع مختلفة من األدوات في المنظمات 

هي إمكانیة ربطها بأدوات أخرى، وتظهر هذه الخاصیة في عدد مراكز العمل التي یمكن أهم خاصیة تمیزها 

  .أن تتقارب انطالقا من مركز معین وبكثرة التبادالت بینها

تتوقف خاصیة الربط على مدى المواءمة بین المعدات والبرمجیات المستعملة، فالتطویر العام للترمیز الرقمي 

إمكانیة الوصول إلى الرسائل اإللكترونیة واإلنترنت انطالقا (تماما في السابق حفز ربط أدوات كانت مستقلة

  ).من نوع معین من الهواتف النقالة

یضاعف إمكانات القرار بالنسبة للمستعمل عن طریق التكاملیة  )compatible( كما أن وجود أدوات متواءمة

أو االستبدال بین مختلف التقنیات، والتنوع المتزاید للحلول التي یمكن ابتكارها بتركیبة ممیزة لألدوات التي 

  .المستخدم یمتلكها

  

  التطور في عملیة إعداد التقاریر :المطلب الثاني

نامج المحاسبي لتزوده بالقدرة على تصمیم التقاریر بسهولة والقیام تتداخل قواعد البیانات مع البر     

بالتحلیالت الالزمة، وبفضل استخدام تكنولوجیا االتصاالت تم تقلیل الوقت والتكالیف الالزمة إلعداد وتوزیع 

لكترونیة لتسمح القوائم المالیة والتقاریر اإلداریة، إذ تظهر العدید من الشركات قوائمها المالیة على مواقعها اإل

للمستثمرین بالوصول إلیها، كما تعمل اإلدارة داخلیا على إعداد تقاریر تأخذ شكل أوراق العمل، توزعها عن 

  .طریق البرید االلكتروني أو ترسلها إلى االنترنت الداخلي للشركة

إال أنه وحتى وقت قریب لم  ،ترسل أیضا معظم الشركات ملفاتها الضریبیة والمالیة بشكل إلكتروني    

تتسم عملیة توزیع التقاریر المحتویة على معلومات مالیة وغیر مالیة إلكترونیا بالكفاءة المطلوبة، إذ تنبع 

المشكلة من أن متسلمي هذه التقاریر لهم احتیاجات متعددة من المعلومات، لهذا السبب عادة ما تخصص 

تحضیر التقاریر التي تحتوي على نفس المعلومات والمعبر عنها المنظمات مصاریفا معتبرة ووقتا كبیرا ل

بشكل مختلف، كما أن إدخال نفس المعلومات لتلبیة احتیاجات المستخدمین الخارجیین، یؤدي إلى إضافة 

تكالیف ال حاجة لها وال تضیف القیمة باإلضافة إلى احتمال حدوث األخطاء، وهذا ما یستدعي االعتماد 

  .(XBRL) ة ومتطورة كبرنامجعلى برامج حدیث
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  (XBRL)مفهوم برنامج -1

، ألنه صمم خصیصا سبقتهمج اهو اختصار للغة إعداد التقاریر الموسعة إذ یعتبر مختلفا عن بر     

  .)768ص،،2009ستنبارت،(.لیستخدم في التواصل مع محتویات البیانات المالیة

تم تغییر كل ما سبقه، إذ یقوم هذا النظام بعمله عن فقد  (XBRL) ونتیجة التطورات الحادثة في برنامج

طریق إیجاد أشرطة لكل بند بیاني تقوم بوظیفة الباركود والتي تحدد ما یعنیه رقم معین، تأتي أسمائها من 

لوصف البنود الظاهرة في القوائم المالیة، أما الجزء  المستخدمةالتصنیفات التي تم تطویرها لتحدید األنشطة 

  .األشرطة فیقدم معلومات محتوى كتحدید السنة التي تظهرها البیانات ووحدات القیاس اآلخر من

  

  (XBRL)ممیزات برنامج - 1-1

  : فائدتان رئیسیتان فیما یتعلق بإعداد وتوزیع البیانات المالیة إلكترونیا (XBRL)لبرنامج     

برنامج المنظمة قادرة على نشر المعلومات مرة واحدة من خالل استخدام األشرطة المعیاریة هذا الیجعل  -

ولطرف  ،(HTML)، فبعد أن كان إرسال البیانات المالیة ألحد األطراف یتم على شكل وثیقة الخاصة به

 فإن ملف برنامج ..ولطرف ثالث على شكل ملف نصي (Adobe Acrobat)آخر على شكل ملف

(XBRL) فتكون المنظمة  ،یمكن إرساله إلى جمیع هذه األطراف لیتم استخدامه بالشكل المرغوب فیه

 .بذلك قادرة على نشر قوائمها المالیة مرة واحدة وفي الشكل الذي یمكن استخدامه من أي شخص

من هي معلومات قابلة للتفسیر، مما یمكن أدوات دعم القرار   (XBRL)إن المعلومات المقدمة من أشرطة -

یمكن تحویلها إلى أدوات تحلیل والتي   (XBRL)تحلیلها، وكبدیل آخر إذا احتوت البیانات على أشرطة

 .، كما أن البحث عن البیانات من خالل االنترنت سیكون أكثر دقة وكفاءة(XBRL)جٍ تستطیع فهم برنام

تفادة من مزایاه دون كما أنه من ممیزات هذا النظام قدرة المحاسبین واختصاصي األنظمة على االس    

وذلك لقیام موردي البرمجیات بتطویر األدوات الالزمة إلیجاد شیفرات  ته،حاجتهم لمعرفة كیفیة كتاب

(XBRL) باإلضافة إلى أن دور هذا البرنامج ال یقتصر على كونه أداة لتبادل البیانات المالیة مع األطراف ،

خلیة وذلك ألن المعلومات المستقاة من نظام المعلومات الخارجیة، إذ یفید أیضا في إعداد التقاریر الدا

المحاسبي في المنظمة تصدر مرة واحدة، وتستخدم بعد ذلك من قبل المدراء المتنوعین في مختلف التطبیقات 

  .دون الحاجة إلعادة إدخالها یدویا، وهذا ما یؤدي إلى تطویر الكفاءة والدقة
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  ... EXEL  ،Wordال ...اإلكسل، الورد...  EXEL  ،Wordال ...اإلكسل، الورد

   

  

  

  

  ملعلومة املاليةا

  

  

  

  XBRLمعاجلة  

  يكون أوتوماتكيا

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  )تشغيل(

  XBRLمعاجلة 

 .يكون أوتوماتيكيا

  

  

  يل باستخداماملعلومة املالية  قابلة للتحليل باستخدام      املعلومة املالية  قابلة للتحليل باستخدام          املعلومة املالية  قابلة للتحل                    

 .. Word، الـ EXELالـ...                    Word، الـ EXELالـ.                  .Word، الـ EXELالــ..

نظام املعلومات 

 احملاسبية

 معاجل باستخدام اإلكسل

التشفري باستخدام لغة 

XBRL 

 XBRLبيانات مشفرة بالـ

 املستخدمني اخلارجينيالعديد من  موقع املنشأ اإللكرتوين بورصة األوراق املالية

 
حتويل البيانات املشفرة بلغة (

XBRL  إىل الشكل أو

 )الصيغة املطلوبة

حتويل البيانات املشفرة بلغة (

XBRL  إىل الشكل أو

 )الصيغة املطلوبة

حتويل البيانات املشفرة بلغة (

XBRL  إىل الشكل أو الصيغة

 )املطلوبة

 .(XBRL)التقاریر اإللكترونیة بلغة التقاریر التجاریة القابلة لالمتداد : 4-3شكل 

 .770ص،2009ستنبارت،:المصدر
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  حدیات إدارة تكنولوجیا المعلوماتت: المطلب الثالث

المعلومات الجدیدة مجموعة من اإلشكالیات والتحدیات إلى جانب أوجد تطبیق شبكات تكنولوجیا 

الفرص واإلیجابیات في المنظمة، تستوجب هذه التحدیات تشخیصا من أجل تأمین بنیة تحتیة مناسبة 

  ).202-200.ص،2005قندیلجي،(.لتكنولوجیا المعلومات وٕایجاد مشاریع متمكنة إلكترونیا ورقمیا

  

 اإلداریةفقدان السیطرة  -1

ال تقتصر البیانات والبرمجیات على الحواسیب الكبیرة  والتي تكون تحت إدارة قسم نظم المعلومات 

التقلیدي، وبدال من ذلك فقد تمر عبر عدة مواقع إداریة وحواسیب مختلفة مما یؤدي إلى فقدان السیطرة 

ف عن صعوبات تتجلى في فقدان نقطة اإلداریة، فإدارة نظم تكنولوجیا المعلومات والبیانات المشتركة تكش

 .السیطرة المركزیة التي تكون اإلدارة بحاجة إلیها

 

 تحدیات التكامل في الربط والتطبیق -2

إن تكامل التطبیقات صعب اإلنجاز في العدید من المؤسسات نظرا لمشاكل الربط التي تظهر بسبب 

قضایا الربط بالنسبة للشبكات الالسلكیة، فالشبكات عدم التوافقیة في الشبكات، وفقدان المعاییر بما في ذلك 

  .والمعاییر غیر المتوافقة تؤدي حتما إلى مشاكل في الربط والتكامل

 

 متطلبات التغییر التنظیمیة  -3

إن هیكلة إدارة األعمال وبنیتها التحتیة التي یمكن أن تتجاوب مع التغییرات السریعة لها متطلبات، إذ 

في ثقافة المنظمة وهیكلها التنظیمي وهذا لیس باألمر الهین، فالتوجه نحو الحوسبة تحتاج إلى تغییرات 

الشمولیة في كل المؤسسة یتطلب تغییرات تنظیمیة عمیقة على مستوى ثقافة المنظمة، بنیتها وهیكلها، هذه 

  .التغییرات یمكن أن تكون صعبة ومعقدة وتحتاج إلى وقت كاف لتأمینها وٕانجازها

 

  غیر مرئیة في حوسبة المؤسسة ومشاریعها تكالیف -4

رات التي تتوقعها من حوسبة عملیاتها لن تتحقق بفعالیة بسبب وفوجدت العدید من المؤسسات بأن ال  

التكالیف غیر المتوقعة، كتكالیف الوقت الذي یتطلبه إدارة نظام المعلومات والشبكة، تكالیف إیجاد الحلول 
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األجهزة والبرمجیات وتحدیثها، مما یستوجب ضبط هذه النفقات والسیطرة  للمشكالت الفنیة، تكالیف تنصیب

  .على التكالیف أثناء التخطیط للبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات

  

 تحدیات التطویر والموثوقیة -5

تتطلب حوسبة المؤسسة ومشاریعها بنیة تحتیة تستطیع وبسرعة أن تواكب وتتجاوب مع الطلبیات 

تؤمن أداء على مستوى عال للتطبیقات ذات المهام الصعبة والحرجة وتضمن وصوال آمنا لألفراد المستقبلیة، 

  .المخولین من داخل المؤسسة وخارجها
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  التسییر المتكاملة حزم برامج: المبحث الثالث

تشتمل المنظمة على أنواع متعددة من نظم المعلومات التي تدعم وظائف المستویات التنظیمیة   

تتصل مع بعضها، وبالتالي ال یمكنها  م إنشاء معظمها حول وظائف، فروع تشغیلیة وعملیات الت ،والعملیات

تبادل البیانات فیما بینها آلیا، فیجد المسیرون صعوبات في تجمیع البیانات من أجل الحصول على نظرة 

عامة وكاملة لعملیات المؤسسة، هذه التجزئة للبیانات في نظم منفصلة یمكن أن یكون لها نتیجة سلبیة على 

  .الفعالیة اإلجمالیة للمنظمة

  

  متكاملةنظم الـالنشأة : لمطلب األولا

بتوفیر نظام معلومات موحد لتنسیق ودمج العملیات األساسیة للمنظمة، فالمعلومة هذه النظم تقوم   

المجزأة بین مختلف النظم یمكن الیوم أن تتشاركها عدة عملیات، وذلك من خالل جمعها في قاعدة بیانات 

  .استعمالها من طرف الوحدات المختلفةموحدة ومهیكلة حسب مرجعیة واحدة یتم 

أو ما یسمى بتخطیط موارد المشروع في سوق  )ERP( ظهرت حزم برامج التسییر المتكاملة  

 ، أي بعد حوالي عشرون عاما من اقتراح إطارها النظري في المحاسبة من قبل1990البرمجیات في بدایات 

Sorter )1969( ر التاریخي لنظم المعلومات، ألنه تم االنتقال من ، وتسجل هذه الحزم البرمجیة ضمن التطو

  .)ERP(برمجیات التسییر إلى حزم البرامج المعیاریة لتصل إلى 

بالمقارنة مع البرمجیات المتكاملة األولى في درجة التغطیة، ذلك أنه یمس   )ERP(أصالة ـ تكمن

باستثناء بعض الوظائف ) الموارد البشریةالمحاسبة، اإلمداد، إدارة الجودة، تسییر ( تقریبا كل الوظائف

أما تصمیمها التقني فهو تطبیق لمدخل قاعدة البیانات وتجسید للمدخل الحدثي  كإدارات البحث والتطویر،

  .)Grenier, 2000(.للمحاسبة

ألول  )SAP(، من المصمم األلماني1994منذ  )ERP(لقد تضاعف عدد مصممي ومنتجي نظم   

 SAP ،PeopleSoft: نعد حالیا عشرات المصممین والمتمثلین أساسا في »SAP/R3«طبعة تم تسویقها 

، والذین یجمعون لوحدهم أكثر من نصف حصص السوق لحزم برامج التسییر المتكاملة، حیث Oracleو

یمتلكون موقع الریادة في السوق بفضل عرضهم األكثر تطورا والمكیف لمختلف مهام وأنشطة المؤسسات 

المؤسسات ، توجه المنتجون حالیا إلى )ERP( أن تم تزوید معظم هذه الشركات الكبرى بـ الكبیرة، وبعد

 .ثم إلى المهن الحرة والمتوسطة الصغیرة
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من المؤسسات % 81، أن 2011في ) MARKESSInternational( وقد أثبتت دراسة قام بها مكتب  

%  34بنسبة ) عامل 500إلى   250من ( ، ثم المؤسسات المتوسطة)ERP( الفرنسیة الكبرى مزودة بنظام

  %.25عامال بنسبة  50التي ال یتعدى عدد عمالها  صغیرةوال

   

  متكاملةنظم الـالمفهوم : المطلب الثاني

منذ عقود تم تطویر النظم الوظیفیة المختلفة للمؤسسات في فترات متباینة وحول وسائل ومناهج   

البیانات وطریقة المعالجة، وقد ساهم ذلك في خلق صعوبات مختلفة، مما أدى إلى عدم التجانس في عرض 

في االتصال بین مختلف مجاالت التسییر والتي من المفترض أن تقوم بتشارك البیانات فیما بینها، صعوبات 

أخرى سجلت في مراقبة العملیات بسبب تعدد المعالجات الضروریة للحصول على القوائم الشاملة، وتعقید 

  .ال برمجیات مختلفة في طریقة تشغیلهاالتكوین الستعم

الهادفة إلى  )ERP(في مواجهة هذه المشاكل المتكررة، یقترح مصممي البرمجیات والشركات االستشاریة نظم ـ

  .تحسین الترابط الكلي لنظام المعلومات

منتج برمجي مضبوط یساهم في إدارة « :هي فإن حزم برامج التسییر المتكاملة ،Soutenainحسب 

، ویجمع حول قاعدة ..)التموین، اإلنتاج، اإلدارة التجاریة، المالیة، الموارد البشریة(عملیات تسییر المنظمة

بیانات وحیدة مكونات برمجیة متكاملة بطریقة الوحدات وباالرتكاز على مرجعیة واحدة محددة للبیانات وقواعد 

  )Soutenain et al,2012(.»التسییر

على سلسلة من الوحدات البرامجیة المتكاملة وقاعدة )ERP( )Laudon,2013,p.355(كما تؤسس نظم   

بیانات موحدة مشتركة، تستقبل قاعدة البیانات مجموع البیانات من التطبیقات العدیدة وتعید ضخها في 

عاد مختلف التطبیقات التي تتكفل تقریبا بجمیع األنشطة الداخلیة للمؤسسة، وعندما تولد عملیة بیانات جدیدة ی

  .استعمالها فوریا أو بعدیا من قبل عملیات أخرى كما یوضحه الشكل الموالي
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  : وتغطي مجموع الوحدات البرامجیة كل من

 إدارة المحاسبة والمالیة؛ - 

 مراقبة التسییر؛ - 

 ؛)MRPمن نوع ( تسییر اإلنتاج - 

 تسییر المشتریات والمخزونات؛ - 

 إدارة المبیعات؛ - 

 ؛)  DRP من نوع( اإلمداد - 

   .األجور - 

 

 قاعدة�بيانات�موحدة

 املالية�واملحاسبة

قروض�/ �يرادات�/ حسابات�مدينة�/ املقبوضات�

 الز�ائن

 التص�يع�و�نتاج

/ توار�خ��رسال/ مخطط��نتاج�الزم���/املش��يات

املعدات/ قدرة��نتاج�  

 املوارد�ال�شر�ة

 مصار�ف�اليد�العاملة

 الكفاءات

 ساعات�العمل�املنجزة

 

 املبيعات�و�ال�سو�ق

 الطلبيات

 �غي��ات��سعار

 طلبات��عادة

 تقديرات�املبيعات

 

  )ERP(المشروعتخطیط موارد هندسة : 5-3شكل 

  ) ,Laudon,2013,p.356: (المصدر



ت�امل�النظم�املحاس�ية: الفصل�الثالث  

 

181 
 

  :تسمح بـ: وحدة إدارة اإلنتاج -1

  والذي یحتوي على قواعد حساب زمن التنفیذ والتكالیف؛تحدید موضع محدد یخصص لمركز تكلفة  

 منح قیم معیاریة لمختلف العملیات المستعملة لتقدیر التكالیف والوقت؛  

 بداللة مستوى نشاط مركز العمل) استهالك الطاقة مثال(تحدید قواعد استهالك الموارد.  
  

  :تعرض اختیار بین مختلف الضوابطتسمح بتحدید مبادئ تقییم المخزونات و  :وحدة إدارة المخزونات -2

 تقیم كل المخزونات الخاصة بمنتج بنفس السعر المعیاري وتحمل االنحرافات في  :سعر معیاري

  حسابات االنحراف على السعر؛

 یتم الحصول على سعر تقییم مخزونات المنتج بمتوسط سعر اإلدخاالت إلى  :سعر متوسط مرجح

  .المخزون
  

  :تتضمن نظام متابعة الوقت والتوزیع على مواضع التكلفة:  البشریةوحدة إدارة الموارد  -3

 حجز الوقت لفرد معین في مركز عمل خاص؛ 

 مراكز التكالیف، كمیات اإلنتاج، المشاریع( على مواضع التكلفة اإلسناد(.. 

  

بأنها الحزم البرمجیة التي تدمج أو تكامل المكونات الوظیفیة  )ERP(ظم نومما سبق یمكن تعریف   

للوصول إلى التسجیل المحاسبي اآللي  )محاسبة، مراقبة التسییر، األجور، الموارد البشریة(األساسیة للمؤسسة

للعملیات المحاسبیة، وبمساعدة هذا النظام الموحد یعمل مختلف المستعملین في نفس المحیط، وباعتماده 

  . قاعدة بیانات موحدة یضمن هذا النموذج صدق البیانات، عدم تكرار المعلومة وفترات معالجة مخفضة على

CXPوحسب 
  : برمجیة التسییر أن فإنه یتطلب تكامل 1

 تنبع من مصدر واحد؛ 

 تضمن للمستعمل وحدانیة المعلومة؛ 

 المخصصة؛ ترتكز على التحدیث في الزمن الحقیقي للمعلومات المعدلة في كل الوحدات 

 توفر مواقع للتدقیق؛ 

 للتسییر أو كل نظام المؤسسة، إذ یتكفل بكل العملیات من اإلنتاج إلى التوزیع مرورا ) أو فرع(تغطي وظیفة

 ..بالمحاسبة، مراقبة التسییر، تسییر المخزونات

                                                           
CXP:  تقدیم خدمة كاملة للمساعدة في تقییم واختیار حزم  إلىذو طابع تعاوني، یھدف ) مؤسسة حالیا 1300( العالمیةتجمع لعدد من المؤسسات

 .البرامج



ت�امل�النظم�املحاس�ية: الفصل�الثالث  

 

182 
 

  )ERP(خصائص نظم  :المطلب الثالث

كتطبیق مضبوط یعتمد على الوحدات ومتكامل، یهدف إلى التحدید األمثل  )ERP(نظم  Reixیعتبر  

  .لعملیات تسییر المؤسسة وتوحیدها، باقتراح مرجعیة وحیدة واالعتماد على قواعد تسییر معیاریة

  :)ERP( )Reix, 2000(یشیر هذا التعریف إلى خصائص 

 ERP واحد، لیتطابق مع مجموعة من البرامج المصممة من طرف منتج : هو حزم برامج

المساعدة في وضع النظام، التكوین (احتیاجات العدید من المؤسسات والمسوق مع خدمات ملحقة

 ..).الصیانة

 ERP یتم تكییف حزم البرامج الحتیاجات مؤسسة معینة عن طریق الضبط: قابل للضبط 

)Paramétrage( تیار شكل البیاناتمن خالل اختیار قواعد التسییر، انتقاء خیارات المعالجة، اخ.. 

  .ویكمل هذا الضبط باللجوء إلى برامج مكملة خاصة مرتبطة ببرامج معیاریة

 ERP هو مجموعة من البرامج أو الوحدات: یعتمد على الوحدات )modules(  التي یمكن

وحدة یقوم  40على أكثر من  )ERP(فصلها لتتوافق كل واحدة منها مع عملیة تسییریة، یحتوي ـ

 .بتجمیعها من أجل توسیع االستعمال لمختلف میادین التسییر

 ERP إن الوحدات المختلفة لیست مصممة بطریقة مستقلة حیث یتم تبادل : متكامل

المعلومات حسب مخططات مقدرة، فتسجل الطلبیة المقدمة من طرق الزبون في وحدة تسییر 

، وبذلك یسمح هذا ..ییر المخازن ثم لوحدة تسییر أوامر اإلنتاجالطلبیات، ثم ترسل لوحدة تس

 .االتصال بین العملیات بتحسین الترابط الداخلي وتجنب تكرار المعالجات

  یرتكز ERPتخزن كل البیانات في قاعدة بیانات واحدة : على قاعدة بیانات مشتركة

، ومسیرة من طرف )شكل مماثل(ةومستعملة من طرق مختلف الوحدات، محددة بطریقة معیاریة واحد

 ).نظام تسییر لقاعدة البیانات العالئقیة عادة(نوع واحد من البرمجیات

بطریقة  ،..وتحدد العالقات بین المستعمل واآللة من خالل أدوات اإلدخال، الشاشة، لغة األوامر

مماثلة مهما كانت الوحدات، وبذلك یبسط هذا التوحید القوي للبیانات واللغات االتصال ویقلص 

  .صعوبات تدریب المستعملین

  یهدف ERP عند إنشاء : إلى التحدید األمثل لعملیات التسییرERP یستند المصمم على نماذج 
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مهارات أفضل المؤسسات في مجال  للعملیات مستمدة من أفضل الممارسات للقطاع، فیقوم بتثمین

نشاط معین، ومن تحلیل أفضل الممارسات یتحصل مصمم حزم البرامج على مجموع قواعد التسییر 

 .التي تشكل معیارا فعلیا لقطاع محدد

  

أنه یقترح تكامل العملیات األساسیة في المؤسسة،  ERPفیرى أنه من أهم خصائص  Bidanأما 

فبمجرد  صول إلیها انطالقا من كل الوظائفویضع نظام معلومات مترابط یضمن وحدانیة المعلومة والو 

دخول المعلومة للنظام تخزن ویتم معالجتها، تحلیلها أو تحدیثها شبه فوریا من طرف كل مستعمل مرتبط 

ح بالحد من أخطاء الحجز والمتابعة الدقیقة لكل المعامالت، فالعاملون ال ومخول بالنظام، وهذا ما یسم

  )Bidan,2000( .یحجزون المعلومة إال مرة واحدة والتي توضع تحت تصرف كل أنظمة المؤسسة

إذ   میزة معتبرة في معالجة البیانات بطریقة ممركزة )ERP(بالمقارنة مع النظم الكالسیكیة تقدم نظم و    

أن كل معلومة تدخل إلى النظام تتاح لجمیع التطبیقات، إال أن كل هذه المزایا تتطلب مجهودات معتبرة 

  .)Mendoza et al,2009(.تحدید القواعد التي ستطبق آلیا من طرف النظامو الستعمال هذه النظم وضبطها 

  

  )ERP(محددات وضع نظام  :المطلب الرابع 

الیوم كمرجعیة مفضلة لنظام المعلومات ووسیلة ال یمكن تجنبها لنظام مراقبة التسییر  )ERP(یظهر 

هذه النظم الهادفة إلى تسییر الموارد باقتراح هندسة تعتمد على الوحدات ومرجعیة وحیدة لكل مكونات 

 .)Loning et al,2008,P.210(.المنظمة، هي في تطور مستمر ویتم إثرائها بانتظام بوحدات جدیدة

هي التكامل المعلوماتي حیث یتم التعامل داخل المنظمة بلغة  )ERP(ـإن الخصائص األساسیة ل

طرق وأدوات مشتركة، هذا التكامل الذي یسهل مراقبة التسییر، توحید الحسابات للمجموعات الكبرى 

للمنافع  )ERP(نظم  والمساهمة في بناء نظرة موحدة للمنظمة، ویرتبط لجوء المؤسسات إلى االعتماد على

  . التي یحققها أو ألسباب تحددها مجموعة من العوامل الخارجیة عنها
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  الفوائد المنتظرة -1

  )Soutenain et al,2012,P.401( :یمكن ذكر ما یلي المنتظرة  من بین الفوائد

 األرباح الناتجة عن تقلیص التكالیف وآجال المعالجة؛ -

 الخدمة المقدمة للزبون؛خلق القیمة المتولد من تحسین  -

 المرتبطة بالتسییر األمثل للمشتریات؛ وفراتال -

 تقلیص مستوى المخزون والمنتجات قید التصنیع بفضل تحكم أفضل في التدفقات؛ -

 ؛)حجز وحید، تقلیص األخطاء( تقلیص تكلفة معالجة المعلومة -

 ؛..)اإلنتاج غیر الكافیةانقطاع المخزون، قدرة ( الفوائد المرتبطة بالتوقع المسبق للمشاكل -

قاعدة بیانات وحیدة، لوحات قیادة في الزمن (تحسین فعالیة المنظمة المرتبطة بوصول كامل وسریع للمعلومة -

 . )الحقیقي

 األسباب الخارجیة -2

في كثیر من الحاالت بمحیط المنظمات، فإذا تبنى المتعاملون الكبار في قطاع  )ERP(یرتبط قرار 

معین مثل هذه الحلول، یمیل المتعاملون اآلخرون إلى تتبع هذا المنهج، یلعب هذا األثر في التقلید دورا هاما 

یها أول في تطویر تكنولوجیات المعلومة، فمالحظة اإلیجابیات الفعلیة أو المفترضة التي یتحصل عل

  .مستعملي الحلول الجدیدة هو عامل أساسي

العدید من األمثلة الواقعیة لحاالت  )ERP(معدي برامج اإللكترونیة لمواقع المن جانب آخر، تقدم 

زبائنهم، التي تهدف إلى إظهار هذه النظم كإجابات مكیفة لكل أنواع المنظمات من خالل المساهمة في حل 

وضعها بسهولة وهذا ما یدخل في العملیة التجاریة المكثفة المعتمدة من طرف  حیث یتم ،المشاكل المختلفة

 .والمدعومة من مكاتب االستشارات لتحفیز المنظمات على التجهز بمثل هذه البرامج )ERP(معدي 

Soutenain, p.401).(  

كما یمكن اعتبار التغییرات في المساهمین والمؤدیة إلى االندماج في مجموعة أخرى عامال لتبني 

  .، لمساهمته في ترابط نظم المعلومات داخل المجموعة وسعیه للتوجه نحو نظام موحد)ERP(نظم 
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  )ERP(صعوبات وضع نظام : المطلب الخامس

  عملیة طویلة ومكلفة-1

هي في نفس الوقت معقدة وغیر أكیدة، فاالحتیاجات المعبر  )ERP( نوع إن عملیة وضع نظام من  

عنها والمرتبطة بعملیة التسییر غیر معروفة بصورة جیدة، كما یجب تجمیع للمعارف المفصلة على مستوى 

یقترح نظرة معیاریة والتي من  )ERP(العملیات وأخذ نظرة كاملة على تشغیل المنظمة، باإلضافة إلى أن 

مرات، هذا عدة ر أن تتوافق كما هي مع خصوصیات المنظمة، ولهذا فإن وضعه یتطلب ضبطا لالناد

  .المشروع الذي یمكن أن یستغرق من عدة أشهر إلى عدة سنوات تبعا لحجم المؤسسة

 250فإن دراسة تم إجراؤها على  )Panorama Consulting Group)2012حسب التقریر السنوي لـف    

شهرا  16یستغرق  )ERP(أن وضع نظام تالقطاعات، بین لجمیعمؤسسة على مستوى العالم بكل األحجام و 

في المعدل ویتأثر ذلك بعدة عوامل المتمثلة خاصة في تعدیل مجال المشروع، االنشغاالت حول إدارة التغییر 

  : التي توصف بالمرتفعة فتنقسم إلىالمشروع ما تكلفة أ، )Soutenain, P.402(..التكوین، الموارد

الموجهة  ERPـلكل مستعمل بالنسبة ل  $2500و 500 تكلفة حزم البرامج في حد ذاتها، التي تتراوح بین -

 .للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

المنفذة التكالیف المرتبطة باإلنشاء، إعادة تنظیم العملیات، تكوین المستعملین، مكافأة الفرق  -

 ).داخلیا ومكافأة المستشارین(للمشروع

 ).من المیزانیة االفتتاحیة كل سنة %25-20من ( تكالیف الدعم والتحدیث -

 

  مشاكل التكیف -2

بوظائف ضبط متقدمة جدا تمكنه من التكیف مع كل المنظمات، إال أنه في الواقع فإن  )ERP(یجهز 

  .أغلب المؤسسات تستغل بطریقة سطحیة إمكاناته ألسباب تكلفة ضبطه ونقص في تكوین مستخدمیه

هي أوال مشاریع تجمع مجموعة من األشخاص تقوم بهذا اإلنشاء حسب دفتر أعباء  )ERP(إن إنشاء نظم 

محدد مسبقا من حیث التكالیف واآلجال، والتي تنسق عموما مع مبادرات أخرى كمشروع قیادة التغییر أو 

إعادة هندسة العملیات، لبلوغ أهداف تم تحدیدها مسبقا والمسیرة بفضل االعتماد على خبراء 

  .)Loning et al,2008,P.211(یناستشاری
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إن إعادة هندسة عملیات المنظمة هي إعادة نظر أساسیة لطرق التعامل، تؤدي إلى تغییر الطرق 

قد یؤدي إلى ما اإلجرائیة وتوفیر الكفاءات الضروریة، ویمر نجاح هذه العملیة أوال بتغییر في عادات العمل، 

  .على مستوى العالقات البشریة داخل المنظمة حذف بعض المناصب وهذا ال یتم دون خلق مشاكل

  األثر على عالقات السلطة -3

یقوي التكامل الكلي للمعلومة سلطة اإلدارات المركزیة داخل المؤسسات الكبیرة ویقلص من احتفاظ 

  .)ERP(هامش المناورة، وهذا ما یمكن أن یفسر بعض أسباب مقاومة وضع نظام باإلدارات المحلیة 

آثارا ال مركزیة بتمكین المسیرین من الوصول إلى المعلومة، فالتكامل  )ERP(یكون أیضا لـیمكن أن 

المعلوماتي یسمح لكل شخص یملك الحقوق الكافیة للوصول إلى المعلومة، من المتابعة المباشرة ألنشطة 

ة إلى نظام یتیح مختلف المشاركین، فینتقلون بذلك من نظام یتحكمون من خالله في نشر المعلومات المعالج

المعلومة للجمیع، إن هذه الشفافیة تسهل الرقابة اآللیة والتعرف على المسؤولیات وفقدان التحكم في المعلومة 

ن یدرك على أنه فقدان للسیطرة بالنسبة لألطراف المعنیة وهو سبب آخر أالذي یترتب عن ذلك یمكن 

  .)3Soutenain,2012,p.40(.لمقاومة هذا النظام

  األثر على التنظیم المحاسبي -4

 Stepniewski على الوظیفة المحاسبیة قد تم توقعه من طرف مؤلفي النظریة الحدثیة ERPإن أثر 

(1986)Augustin (1985)، Gensse (1989).1  

قواعد البیانات هي أكثر من مجرد تقنیة حدیثة لتخزین المعلومة، فهي تتضمن مدخال «:فإنAugustin حسب 

  .»لتصمیم واستعمال نظم المعلومات، ویمكن أن تكون لها نتائج تنظیمیة بعیدة عن إطار اإلعالم اآلليجدیدا 

فیشیر إلى النتائج التنظیمیة لحوسبة التحمیل المحاسبي بفضل النظم الخبیرة، التي تمثل جانبا  Gensseأما 

التحمیل اآللي للوثائق األساسیة ممكنا، تجعل النظم الخبیرة «:من تحقق النظریة الحدثیة على مهنة المحاسبین

مما سیعدل أكثر في مهمة المحاسبین المرتبطة بحوسبة معالجة المعلومة والحجز اآللي، وبذلك انتقلت 

مسؤولیة المحاسبین من الطابع المادي لجمع المعلومة نحو دور متنامي لتصمیم النظم اآللیة ووضع إجراءات 

 .»الرقابة

 

  

                                                           
1
 (El Orf;2013,p.103)ورد ذكر ھؤالء المؤلفین عند  
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  یجياألثر االسترات -5

نظام المعلومات في الوقت الحالي هو رهان استراتیجي خاصة بالنسبة للمنظمات التي تعمل في 

، إال أن تبني أداة معیاریة یمكن أن یقضي على میزة )البنوك، شركات التأمین( میدان تسییر البیانات

ثقیل ومعقد، كما أن ارتفاع  )Paramétrage( تنافسیة، وینتج هذا الخطر من الجمود المتولد عن وضع ضبط

  .درجة شكلیة الحوسبة لبعض العملیات یمكن أن یجمد المنظمة

معد البرنامج أو ( من خیارات المؤسسة باالرتباط بمورد لفترة طویلة )ERP(ومن جهة أخرى تحد نظم 

  .)Soutenain,2012,p.404(.، فتكون تابعة له من أجل تطویر نظامها للمعلومات)المستشار
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  النظام المحاسبي المتكامل: رابعالمبحث ال

  

 تحول الممارسات المحاسبیة: المطلب األول

تتمیز الممارسات المحاسبیة المعتمدة على نظم المعلومات المحاسبیة بخاصیتین أساسیتین، التنوع 

في االحتیاجات للمعلومة المحاسبیة استجابة لتغیرات اإلطار التنظیمي للمؤسسة من جهة، وتكامل النظم 

  .من جهة أخرى )ERP(المحاسبیة بحزم برامج 

بتحول جوهري للسوق مع  ت، والتي تجسدمنذ عدة سنوات نشهد تغیرات عمیقة في محیط المؤسسة

 ,Giard,2000(منافسة تتمحور أكثر من ذي قبل على آجال توفیر المنتج، االبتكار، الجودة وتمییز المنتجات

Malo et Mathé,2000,Lorino,1991(  وتطور في تكنولوجیات المعلومة واالتصال التي تمكن من تبادل

، ومن أجل مواكبة هذه )Kalika et al, 2000)(Reix,1999( البیانات بسهولة وبسرعة أكبر داخلیا وخارجیا

الخصائص الحدیثة للمحیط تقوم معظم المؤسسات بتطویر وتنفیذ استراتیجیات تنافسیة متنوعة، كاستراتیجیات 

 واستراتیجیات التحالف )الحجم التنویع، االبتكار، ،))personnalisation(الشخصنة اآلجال، الجودة،(زالتمیی

  ).)Joint-venture(الشراكة رأس مال مخاطر(

 &Tort(.على تنظیمها الهیكلي والمحاسبي التي عرفها محیط المؤسسة ستؤثرالسابقة إن التطورات  

El Orf,2006.(  

 المؤسسةار على تنظیم اآلث .1

  : یترجم باتجاهین تنظیمیین )Lorsch )1967 و Lawrenceحسب إن التطور السریع للمحیط 

 التمییز)Différenciation( في الوحدات لمواجهة التنوع والتغیر في جوانب المحیط )وهذا ما یفترض )التكیف ،

أو المنظمة، ویقظة تجاه  لرتب ودور المتعاملین في المؤسسةتمییزا في وقت واحد  )Bouquin )1998 حسب

 .تطورات المحیط في كل أبعاده

 تكامل)Intégration( الوحدات المتمایزة لمجابهة متطلبات المحیط وترابط استراتیجیات المؤسسة. 

  اآلثار على التنظیم المحاسبي .2

إن االتجاهین التنظیمیین السابقین لیسا دون أثر على نظام المعلومات المحاسبي والذي یمثل أیضا أحد 

  : أبعاد المنظمة ویتمثل هذا األثر في
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  التمییز في احتیاجات المعلومات المحاسبیة، وهي نتیجة مباشرة لتمییز المسؤولیات الناتجة أساسا من تقسیم

ولكي یتطابق النظام المحاسبي مع واقع األنشطة المادیة للمؤسسة یصبح ال محالة المنظمة إلى مراكز مسؤولیة، 

أو متعدد الخصائص، مع متابعة متعددة لمختلف جوانب المحیط  )Malo et Mathé, 2000( متعدد األبعاد

 ..).ابتكار، آجال، جودة، تكلفة(.المؤسسة وٕاستراتیجیة

  تكامل نظم المعلومات المحاسبیة بفضل)ERP(  من أجل التحكم في التنوع والتغیر في االحتیاجات للمعلومة

تسمح بتنسیق متزامن وانسجام األنشطة المادیة والمحاسبیة في المؤسسة وبهذا المنظور تجعل  ألنها المحاسبیة،

یة المؤسسة لتلب إستراتیجیةمن الممكن المتابعة في الوقت المناسب لعوامل النجاح األساسیة الناتجة عن تنفیذ 

اتجاه جد قوي نحو تكامل النظم تحت تأثیر إدخال «: )Tort,2000( ، وكما یقولالمتطلبات المرتبطة بمحیطها

تكنولوجیات حدیثة للمعلومة، البحث المستمر لفعالیة أفضل للنظم لصالح األداء العام واالحتیاجات الفردیة 

   ».للمستعملین

  

  متضاربینتطور متناسق التجاهین  :المطلب الثاني

إن الظهور والتطور المتزامن لتمییز وتكامل نظم المعلومات المحاسبیة یبرر التكامل بین هذین 

  .االتجاهین ووحدة عوامل الظروف المحیطة الخاصة بهما

محیط (ةالحتواء اإلطار التنظیمي للمؤسس یتمیز نظام المعلومات المحاسبي بواسطة أفعال للتكیف    

یفرض هذا التمییز أیضا الحاجة إلى التناسق والذي یمر عبر تكامل النظم الفرعیة ، ..)، حجمإستراتیجیة

 .)Dupuy, 1990(.المحاسبیة المختلفة

بمعنى آخر فإن التكامل یشكل بطریقة ما وسیلة تسمح بالتحكم في آثار التمییز، هذه األخیرة تعتبر     

عتهما المتضادة یبدو هذین البعدین كظاهرتین في حد ذاتها رافعة ضروریة لتكامل إطار المؤسسة، فرغم طبی

یمكن أن نصف عملیة التطور كتمییز في الهیكل وتكامل «: )Koestler )1960ال یمكن فصلهما، وكما قال 

 .»في الوظیفة، وكلما كانت األجزاء متمایزة ومتخصصة كلما كان التنسیق مطلوبا لتكوین الكل المتوازن

)Tort & El Orf,2006,p.16(.  
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  التمییز -1

إن دراسة تمییز نظم المعلومات المحاسبیة یكتسي أهمیة بالغة ألنها تمثل ممارسات التنظیم 

المحاسبي، كما أن مالئمة هذا البعد قد ازدادت مع تطور تكنولوجیات اإلعالم واالتصال، التي سمحت 

  .بزیادات كبیرة لقدرات تخزین ونشر البیانات

متها ئالكبیر للمعلومات، تطرح مسألة استعمال البیانات المحاسبیة ومالبغض النظر عن مشاكل التوفر 

على  Maloو Chapellier ،Reix :أمثالبالنسبة الحتیاجات المستعملین، لذا أكد من هذا المنظور مؤلفون 

أهمیة البحث حول استعمال البیانات المحاسبیة، حیث اتفقوا على أن میدان البحث ال یجب أن یقتصر على 

ض أو إنتاج البیانات المحاسبیة، وأنه من أجل إعداد دراسة فعالة لنظم المعلومات من الضروري تقدیر عر 

  .الظروف التي یتم فیها استعمال البیانات المعالجة من طرف مستقبلیها

  .ونعرض من خالل الجدول الموالي ملخصا لبعض التعاریف المقدمة لمفهوم التمییز المحاسبي

  ملخص للتعاریف المحددة للخصائص التقنیة لنظام المعلومات المتمایز ):7-3(جدول رقم

  التعار�ف  املؤلف�ن

Dupuy (1994) 
�العديدة �القرار�ة �للعمليات �ومفيدة �فعلية �بصورة �املدمجة �أي �املالئمة، �البيانات . مجموعة

  .الفردية�أو�ا��ماعية،�وال���تتم����املنظمات

Chapellier (1994)  املعلومات�املحاس���كنظام�للبيانات�املحاس�ية�املالئمة،�أي�املستعملة�عرف�نظام�.  

Demeestère (2004)  مجموعة�من�النماذج.  

CNC (2003)  مجموعة�من�النماذج.  

Richard et Colette (2005)  

مجموع�نظم�املعلومات�ال��صية،���دف�إ���قياس�قيمة�وسائل�ونتائج�الوحدة،�و��تج�عن�

�املحاسب �أن �تتا�ع�ذلك �مختلفة �معلومات �نظم �ش�ل �تظ�ر��� �حيث �الش�ل، ��� �متغ��ة ��� ة

  .أ�دافا�متعددة

  Tort,El Orf,2006,p.20) (المصدر

على النطاق المحاسبي فإن التمییز یبدو كمرحلة سابقة أو كنقطة انطالق لألعمال حول التكامل 

بالتحكم في تمییز النظم الفرعیة والمحاسبیة فتكامل النظم المحاسبیة هو مجموع اإلجراءات التقنیة التي تسمح 

أحد أشكالها األكثر تمثیال، حیث مكن من مباشرة المبادئ الكبرى الناتجة عن النظریة  )ERP(والتي یمثل الـ

الفصل بین قاعدة البیانات المشتركة والنظام التطبیقي، الحجز الوحید ومتعدد : أي ما یعني Sorter الحدثیة لـ

 .األبعاد للبیانات االقتصادیة، تخزین البیانات في حالتها الخام، االسترجاعات متعددة األبعاد والمتمیزة

)Tort,El Orf, 2006(.  



ت�امل�النظم�املحاس�ية: الفصل�الثالث  

 

191 
 

التمییز وعوامل ظروفه المحیطة، فإذا  باإلضافة إلى أن دراسة التكامل ال یمكن عزله عن دراسة

أخذنا مثال مؤسسة مصغرة، فإن التكامل المحاسبي یمكن أن یتم بمجرد برمجیة محاسبیة أساسیة، في حین 

أنه في مؤسسة كبیرة جدا أین یكون التمییز المحاسبي قویا، فإن احتیاجات التكامل تصبح أكثر تطورا وتلجأ 

التكامل أین تلعب -فینتقل التساؤل حول عالقة التمییز ،ومتعدد األبعادإلى حلول تعتمد على مدخل حدثي 

   .عوامل الظروف المحیطة دور الوسیط

إن تمییز نظم المعلومات المحاسبیة ال یمكن التطرق إلیه باستقاللیة عن اإلطار التنظیمي للمؤسسة 

الباحثین قد اعتمدوا على نظریة ، فبالرجوع إلى الدراسات السابقة یتبین أن )عوامل الظروف المحیطة(

-Raymond,1985,Holmes et Nicholls,1988(الظروف المحیطة لوصف الممارسات المحاسبیة وتقییم النظم

1989, Chapellier,1994, Bergeron,1996, Curran et al,1997, Reid et Smith,2000, Chenhall,2003, 

Bescos et al, 2004…(1.  

  

  یطة عوامل الظروف المح -2

  عوامل الظروف المحیطة الهیكلیة - 2-1

لقد شهدت الستینات والسبعینات میالد سلسلة من األعمال ساهمت في تحدید اإلطار التصوري 

، فاعتبار نظام المعلومات المحاسبي عنصر من الهیكلة )Structurelle(لنظریة الظروف المحیطة الهیكلیة

أن یتكیف مع مجموعة من  یفرض علیهمقید بخصائص المحیط الذي تتطور فیه المؤسسة، و التنظیمیة 

 .، حجم المنظمة، المحیط الذي تتطور فیهكاإلستراتیجیةالمتغیرات الظرفیة المحیطة 

)Chenhall,2003,p.127( .  

ستة  Brennemannو Separiضع یإن العوامل الظرفیة الهیكلیة هي عوامل أو مؤشرات تؤثر على المنظمة، 

 )Mintzberg)1990الهیكلة، الحجم، عمر وثقافة المؤسسة، توظیف التكنولوجیا والمحیط، ویحدد : عوامل

  .العمر، الحجم، التكنولوجیا، المحیط، الثقافة وعالقات السلطة: بدوره العوامل األكثر تأثیرا على نظم التسییر

لكیة والمدیونیة تشكل محددات ممارسات أن حجم المؤسسة، هیكلة الم )Lavigne )1999 یظهر

المحاسبة العامة، وٕاذا كانت مجموعة من العوامل الظرفیة الهیكلیة تحدد الممارسات المحاسبیة، فنفس هذه 

  .العوامل یجب أن تؤثر أیضا على نظام المعلومات المحاسبي

                                                           
1
   (Chapellier & . Mohammed,2010,p.3 ):تم ذكرھا في 
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فإنه في إطار المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، یمكن أن تقلص العوامل  )Chapellier)1994  وحسب

الظرفیة الهیكلیة إلى بعض الخصائص األساسیة المتعلقة بتعقید النظم ودرجة عدم التأكد، ویبقي على 

  .الحجم، عمر المؤسسة، درجة حوسبة التسییر وطبیعة النشاط: العوامل التالیة

عدیدة هي األعمال التي تبقي على مفهوم التعقید كوسیلة لتقییم وتمییز نظم البیانات المحاسبیة، وقد تم 

استعمال درجة تعقید النظام المحاسبي كوسیلة إجمالیة لتقییم النظم المحاسبیة، فحسب نظریة الظروف 

تطوره بالمقارنة مع النظم  نظام هي كاشفة عن مرحلة تطوره أو درجةالالمحیطة للمنظمات، حالة تعقید 

  .المتواجدة األخرى

للممارسات المحاسبیة وعوامل الظروف المحیطة المرتبطة، أثبت من  Chapellierومن خالل وصف     

خالل النتائج التي تحصل علیها مالئمة البیانات المحاسبیة في نظام معلومات مسیر المؤسسة الصغیرة 

  )Chapellier,1994(.ا یخص الممارسات المحاسبیةوالمتوسطة أین یكون دوره مسیطرا فیم

وفي موضوع مشابه ینصب على العالقات بین المنتجات المحاسبیة ومحدداتهم التنظیمیة، نجد أیضا 

، التي استهدفت أساسا أثر عوامل الظروف المحیطة على النظام )Lacombe-Saboly )1994،1995 أعمال

، وقد تقاربت النتائج نحو تأكید الدور المركزي للمسیر )دور المسیریندور المتعاملین المحاسبین، (المحاسبي

كمقرر محاسبي على مستوى وسائل نظم البیانات المحاسبیة، إضافة إلى أنه تم البرهان على أن الحجم 

واالنتماء إلى مجموعة یؤثر بصورة معبرة على التنظیم المحاسبي فیما یتعلق بالتورید الخارجي، االستقاللیة 

 ,Tort,El Orf (.وعلى نوعیة المنتجات المحاسبیة من منظور اآلجال، التواتر واستعمال البیانات المحاسبیة

2006(. 

صغیرة  مؤسسة 76حول  )Bac-charry, 1994( بینت الدراسة االستكشافیة التي أقامتها كما

إشكالیة تنمیط نظم البیانات المحاسبیة، حیث بینت النتائج انحرافات معبرة موجودة بین التطورات   ومتوسطة،

واستعمالها الفعلي في المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، نظرا لتعقید المرجعیة المحاسبیة ) القانونیة( التنظیمیة

  .وتسجیل عجز نسبي في االتصال لدى هذا النوع من المؤسسات

  

  عوامل الظروف المحیطة السلوكیة - 2-2

التقلیدي تلجأ المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في تسییرها إلى مقاییس الحدس، األحكام  قتصاداالفي 

  ).Dupuy, 1987(.المكون من بیانات محاسبیة إجباریة ما عداوالخبرة دون نظام آخر لمعلومات التسییر، 
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اضطراب عالم األعمال و إن غیاب أدوات التسییر یفسر عددا معینا من اإلخفاقات في الوقت الحالي مع تعقد 

المتولد من عولمة االقتصاد، لذا یتوجب على مسیري المؤسسة أكثر من ذي قبل أن یضیفوا إلى حدسهم 

  .تحلیال شكلیا یتضمن مختلف أدوات التسییر

 Lorrain et al,1994, Walsh(دید العالقات بین المسیر والمؤسسةوتبحث العدید من الدراسات عن تح

et Anderson,1994…( ، هو ألنه أصبح في مركز نظام تسییر المؤسسة والتأثیر من خالل نظرته، فالشخص

  . )Marchesnay,1992,p.30(.یكون المؤسسةمن 

التباین في بنیة نظم  تظهر األدبیات أن ظروف العوامل المحیطة الهیكلیة ال تكفي لتفسیركما 

لذا ، )Bergeron, 1996(المعلومات والممارسات المحاسبیة في المؤسسة ألنها تجهل استقاللیة التركیبة البشریة

 ,Holmes et Nicholls,1989, Chapellier,1994, Bergeron,1996, Lavigne,1999(یقترح باحثون آخرون

Flacke et Segbers, 2005…(1  الموضوعي للنظریة الظرفیة بإدماج عوامل الظروف المحیطة تجاوز اإلطار

  .السلوكیة

، لخصائص السلوكیة للمسیرین أثر داللي على تطور نظام المعلومات المحاسبيل یمكن أن یكون

، إذ یتموقعون في مركز نظام )خاصة PME(المالكون یلعبون دورا جوهریا في المؤسسة-فالمسیرون

  .المؤسسةالمعلومات، القرار ورقابة 

إن مفهوم الخصائص الشخصیة للمسیر هو متغیر مفسر مهم من حیث نظرته للمنظمة والتي یتم 

تسلط  )Brockhans,1980, Rotter,1966(التطرق إلیها من زوایا مختلفة، فالخصائص الشخصیة النفسیة

الضوء على تشكیلة متنوعة من مالمح الشخصیة، إذ تجمع جوانب نفسیة كالسلوك تجاه الخطر، اإلبداع 

 .Holmes et al,1991,Box et al,1993, Julien et Marchesnay,1996, Chapellier, 1997(2(الثقافة والتكوین 

  

هي أساس أو قاعدة  )Julien et Marchesnay,1988( أما الخصائص الشخصیة السلوكیة    

المختلفة، فالتجربة واألهداف یشكالن أیضا جزءا من الشخصیة السلوكیة وكذا  االستراتیجیات واألفعال الفردیة

الذي یلخص أهم األبحاث التي تم إجراؤها  )8- 3(ونعرض فیما یلي الجدول رقم .العمر ومستوى التكوین

  . لدراسة أثر عوامل الظروف المحیطة على نظام المعلومات المحاسبي

                                                           
1
 ,Chapellier&.Mohammed)2010( :في ذكرھا تم 

2
 (Ngongang,2007):في ذكرھا تم 
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  .أثر عوامل الظروف المحیطة على نظام المعلومات المحاسبي ):8-3(جدول رقم

  النتائج��ساسية  متغ��ات�الدراسة  املؤلفون 

Brunsو�Waterhouse 

)1975(  

� �تطور�/التنظيميةال�ي�لة درجة

  نظام�املوازنة) حداثة(

�لما��انت�املؤسسات�ذات���م�كب���ومتطورة،��لما��ان�نظام�

  .املوازنة�متطورا�وحديثا

Rosenzweig )1977(  
�التنظي�� �نظام�/التعقيد �عقيد

  )SIC(املعلومات�املحاس���

�تطورا �املحاس�� �النظام �نظام�) �عقيدا(يزداد ��عقيد بازدياد

  .ا��اص�باملؤسسة�نتاج�

Merchant  )1981(  
�الوظيفي �التمي�� �التنو�ع، / ا���م،

  نظام�املوازنة

يزداد�نظام�املوازنة�تطورا،��لما��ان���م�ودرجة�تمي���املنظمة�

  .م�ما

Gordon et al  )1984(  

���� �التأكد �عدم �التنظيمية، ال�ي�لة

�املعلومات�/ املحيط �نظام �عقيد

  )SIC(املحاس��

� ��انت �م�ما،��لما �التأكد �عدم �و��م �الالمركز�ة درجة

  .�و�أك���تطورا)SIC(فنظام

El More )1986(  
�الصناعة،� �التكنولوجيا، ا���م،

  �SICعقيد�
  مع��عقيد�التكنولوجيا�SICيتطور�

Lal )1987(  عقيد/ ا���م،��ي�لة���شطة� SIC  
�الـ ��ان ��لما �م�مة ���شطة ��ي�لة �درجة ��انت أقل���SICلما

  .تطورا،�و�زداد�تطورا�بك�����م�املؤسسة

Abdou )1991(  عقيد/ �عقيد�نظام��نتاج� SIC  
�قل� ��لما �قو�ا، ��نتاج �بنظام �املرتبط �التأكد �عدم ��ان �لما

  .�SICعقيد�

De Montgolfier )1994(  
� ��عقيد ��نتاج، �نظام ،�SICاملحيط،

  نظام�البيانات�غ���املالية

و�عقيد�نظم�البيانات�غ���املالية��SICمالحظة�توازن�ب�ن��عقيد�

  .للرقابة�املوجودة����املنظمة

Chapellier )1995(  
� ��� �السلوكية �عقيد�/ PMEالعوامل

SIC  

� �و�استعمال ��عقيد �املؤسسة�SICيزداد ���م التنوع،�(بازدياد

��ستعمال �)التفصيل، �يتطور ،SICاملؤسسة��� ��دف ��ان �لما

�املس��� �ت�و�ن ��ان ��لما �أيضا �تطورا �و�زداد �نحو�النمو، موجھ

  .�سي��ا

Nobre )2001(  
�مراقبة�/ا���م �أدوات استعمال

  PMEال�سي������الـ
  يزداد�استعمال�أدوات�ال�سي���بازدياد���م�املنظمة

Baidari )2005(  استعمال�البيانات�املحاس�ية/ ا���م  
ت��م�والرقابة�ال���تمارس�ا�تؤثر�ع���استعمال�إن���م�الشر�ا

  .البيانات�املحاس�ية

 (El Orf,2013,p.167): المصدر

  التكامل  -3

خالل عشریتین من الزمن انتقلت النظم المحاسبیة من وضعیة المحاسبة المستقلة إلى محاسبة 

متكاملة فعلیة والتي شملت المؤسسات الكبرى، إال أنها حالیا تنتشر أكثر فأكثر في الـمؤسسات الصغیرة 
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النظم المحاسبیة للمؤسسة ، وهو ما یمثل اتجاها أساسیا لتجدید )ERP(ـوالمتوسطة نتیجة اإلدخال التدریجي ل

 .مهما كان حجمها

  .یضم الجدول التالي ملخصا لبعض التعاریف المعطاة لنظام المعلومات المحاسبي المتكامل  

  ملخص للتعاریف المحددة للخصائص التقنیة لنظام المعلومات المحاسبي المتكامل): 9- 3(جدول رقم 

  التعار�ف  املؤلف�ن

Mullenbach  

et charpentier  

(1990) 

��ز�وحيد�للمعلومة��ساسية�منذ�التعرف�ع���ا��دث�«: يتوافق�النظام�املحاس���املت�امل�مع

�ت�امل� �مع �املحاس��، �النظام �بتغذية �تقوم �ال�� �قبلية، �نظم ��� �املولد �للفعل �أقرب أو�بصفة

�لالستغال �قابلة �أش�ال ��� �بيانات، �قواعد ��� �منظمة �ومحاسبة �والنقدية، �املادية ل�للتدفقات

  .»مباشرة�من�طرف�املستعمل�ن

Grenier (2000)  

�عا���نظام�املعلومات�املحاس���املت�امل����إطار�موحد�املحاسبة�املالية�ومحاسبة�ال�سي��،�يتم�

�حسب� �املعطيات �استغالل �يتم �ثم �أ�عاد�ا، ��ل ��� �واحدة �مرة ��ساسية �املعلومات ��ز

� �ي�ون �أن �يجب �لذا �محاسبة، �ب�ل �املتعلقة �ا��اصة�ا��صائص �للمفا�يم ��عر�ف �ناك

بالبيانات�وال��ابط�ب�ن�املعا��ات�ب�ن�املحاس�ت�ن،�����ذا��طار،�فإن�التصميم�املسبق�ملخطط�

  .ا��سابات،�قواعد�ا���ز�وقواعد�استغالل�البيانات��و�حاسم

Tysebaert (2000)  

�مر  �املعلومة �إدخال �فيھ �يتم �الذي ��و�النظام �املت�امل �املعلومات �نظام ����إن �وتخزن �واحدة، ة

�و�مجرد� �املعلومة ��ذه �واحد، �م�ان ��� �مخزنة �أ��ا �أساس �ع�� �يتصرف �أو�الذي �واحد، م�ان

  .تخز���ا�ف���متاحة����أي�وقت�ل�ل�ال��امج�ومستعم���النظام�املزود�بمستو�ات�حماية�مناسبة

Leclère (2002)  

��ل� �خاللھ �من �ي�س�ب �الذي ��و�النظام �املت�امل �املعلومات �والذي�نظام ���ز�واحد، ��� حدث

�وحيد �ملف �منھ �انطالقا �بيانات(نزود �قاعدة ��� �عموما �مختلف�)امل�ي�ل �ع�� �لنتحصل ،

  .املعا��ات�املتعلقة�بتطبيقات�خاصة�بميادين�ال�سي���املختلفة

��عض�ا� �عن �مستقلة �فرعية �نظم �عدة �يحوي ��و�الذي �غ���املت�امل �النظام �فإن �املقابل، و��

� �ل�ل �و�تطلب �ال�البعض، �وال�� �خاصة، �ملفات �إ�شاء �خالل �من ��سي���التطبيقات �فر�� نظام

�ت��ز�عدة� �أن �واحدة �ملعلومة �إذا �فيمكن �الفر��، �بالنظام �ا��اصة �إال�لالحتياجات �ستعمل

 .ب�ن�مختلف�التطبيقات)  interfaces(مرات،�و����عض�ا��االت�يجب�خلق�وسائط�اتصال

  El Orf,2013,p).140(: المصدر
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   ام المتقاطع والمحاسبة المتكاملةالتكامل المحاسبي بواسطة النظ - 3-1

  النظام المتقاطع -1- 3-1

منذ  )CNC(من طرف المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي )Croisé( تم نشر موضوع النظام المتقاطع 

وضع  ، حیثERPعشرات السنوات، إذ یظهر هذا النظام كنموذج لتكامل المحاسبات والمجسدة لظهور نظم 

  .قواعد محاسبة موحدة تهدف إلى التوفیق بین المداخل التحلیلیة والمالیة في نظام وحید

یسمح النظام المتقاطع بحل المشاكل الناجمة عن اختالفات التصنیف ) كلي وتحلیلي(وحسب مدخل مزدوج

یبة متناسقة للنظامین تركتنشئ بین المحاسبة العامة والتحلیلیة، لذلك یتبنى تمثیال مصفوفیا وحسابات للربط 

في نظام واحد مترابط، وبهذا یعتبر هذا النظام مؤهال للنجاح ال جدال فیه، بتصحیحه للقوائم الشاملة الكلیة 

  .)E Tort,2003, P.199(.والتحلیلیة وجدول التمویل

 

   Dormagen المحاسبة المتكاملة المقترحة من طرف -2- 3-1

عدة سنوات بعد ظهور النظام  )L’Oréal( داخل مجموعة استوحت المحاسبة المتكاملة وجودها  

 J.C من طرف المحاسب المحترف هاتحسین وتطویر النظم المحاسبیة، وقد تم تطویر  والهادفة إلى المتقاطع

Dormagen وترتكز هذه األخیرة أساسا على إثراء التسجیل المحاسبي )المحاسبة المتكاملة( من خالل مؤلفه ،

، وانطالقا من هذه الكتابات الثریة وتسجیل حركات المخزون في )الغرض( بعد جدیدمن خالل إدخال 

واسترجاع أهم قوائم ، المحاسبة العامة یصبح ممكنا تصنیف مختلف التدفقات حسب احتیاجات المؤسسة

  ).المیزانیة، جدول النتائج حسب الطبیعة والوظیفة، جدول التمویل(التسییر بطریقة آلیة

دة واالبتكار في المحاسبة المتكاملة فیكمن في إمكانیاتها المتعددة للتوثیق واسترجاع التسجیالت أما جانب الج

  .)Tort,2003,P.200( .المحاسبیة التي تسمح باإلشراك في نظام واحد المحاسبة العامة والتحلیلیة

  

  شكال الهیكلیة للتكامل المحاسبياأل: المطلب الثالث

لیشكل وسیلة مراقبة فعالة  ).Tort,2003,P.180(المحاسبي عدة أشكال هیكلیةیمكن أن یتخذ التكامل 

للمنظمات غیر المركزیة، لكن قبل التطرق إلیها یجب في البدایة التمییز بین تكامل مختلف التطبیقات 

بین المحاسبة والتسییر في نفس  )couplage( الخارجیة للنظام المحاسبي من جهة، ومن جهة أخرى الجمع

  .نظام المحاسبيال
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عن باقي ) التسییر–المحاسبة( من الضروري فصل المیادین المالیةفإال أنه على مستوى تحلیل النظم 

 قطاعات المؤسسة، ألن لها إشكالیة خاصة یجب أخذها بعین االعتبار في إطار إعادة التنظیم

)reengineering(  المرتقب، وفي المرحلة الثانیة من المهم معرفة نوع التكامل المحاسبي الذي ترغب المؤسسة

في تطبیقه، إذ یمكن تصور عدة حلول تنظیمیة حسب نوع التطبیقات المعنیة ومستوى التكامل المستهدف 

  :وبذلك یمكن ذكر ثالث مستویات للتكامل المحاسبي حسب الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

زناتیة، ثم التكامل العمودي اوالمو  بین المحاسبة الذمیة، التسییریةأوال التكامل األفقي المتعلق بالجمع 

والذي یتم بمركزة مختلف التدفقات القبلیة والبعدیة، إذ ترتبط التدفقات الداخلة بالمعطیات التي تزود التطبیقات 

التوحید، لوحات (والقیادةوالتدفقات الخارجة المتكاملة بعدیا مع أدوات التسییر ..) التموین، المبیعات(القبلیة

لتكامل  اكتماالوالذي یمثل النوع األكثر  أو الكلي )Transversal(، وأخیرا التكامل العرضي..)القیادة، التقاریر

یتم وضع نظام وحید یمركز مجموع معطیات المؤسسة مهما كانت  مرحلةمعلومة المؤسسة، إذ في هذه ال

ما كان مستوى التكامل المستهدف عالیا، كلما كان التنفیذ صعبا ، وكل)داخلیة أو خارجیة(طبیعتها ومصدرها

  .ومعقدا ویتطلب تعبئة قویة لمتعاملي المؤسسة

 

  الك��الت�امل�

 الداخ���وا��ار���

  الت�امل�العمودي

 )�عدية/ قبلية(تطبيقات�خاصة�

  الت�امل��فقي

 املوازنة–ال�سي����-املحاسبة�

 E.Tort,2003,p.181: المصدر

  المستویات المختلفة للتكامل المحاسبي: 6-3شكل 
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  للمحاسبات داخل النظام المحاسبي التكامل األفقي -1

تتمثل اإلشكالیة في معالجة الربط الضروري الذي یجب أن یتواجد بین المحاسبة المالیة وباقي   

  .وبالخصوص محاسبة التسییرمحاسبات المؤسسة 

  

  تسییر للمحاسبة المالیةالمزاوجة الضروریة لمحاسبة ال - 1-1

تمثل هذه المزاوجة رهانا صعبا وكبیرا بالنسبة للمؤسسة باعتبار االختالفات والتفاوتات في التشغیل   

طات المحاسبیة واألهداف لهذین النوعین من المحاسبة، بموجب مبدأ الثنائیة الفرنسي قامت مختلف المخط

، باستثناء الدلیل المحاسبي األخیر )CAE(والمحاسبة التحلیلیة لالستغالل )CG(بفصل المحاسبة العامة

)PCG(  لم ینص على تدابیر أو أحكام خاصة ولو حتى اختیاریة بخصوص محاسبة الذي  1999لسنة

  . التسییر، فكل مؤسسة تكیف نظامها للمحاسبة التحلیلیة ونظام الموازنة حسب خصوصیاتها

تطور التنظیم القانوني إیجابیا آخذا في االعتبار الواقع العملي للمؤسسات، ومع ذلك یبقى اإلشكال 

أو حسب الوظیفة األكثر  اإللزامات القانونیة تصنیف متمیز على أساس الطبیعةمطروحا عندما تفرض 

تصبح أساسیة لتفادي مسك محاسبة  )CAE(و )CG(استعماال في التسییر، لذا فالمزاوجة األوتوماتكیة بین

مزدوجة، وذلك من خالل خلق توافقات أو صالت مشتركة بین مخطط المحاسبة العامة والتحلیلیة، إال أن 

الصعوبة تكمن في تحدید الروابط التي یمكن أن توجد بین هذین المرجعیتین المحاسبیتین، فنظرا للتطور 

المحاسبیة بسبب التغیرات المهمة التي تحدث في المنظمة یصبح من ) المخططات( السریع للمرجعیات

  .)Tort,2003,P.183(.الصعب والمعقد تسییر ذلك

لتحدیث هذه المخططات هو عادة ضروري لتجنب مسك محاسبتین لذا فإن اعتماد إجراءات دقیقة     

متوازیتین وغیر مرتبطتین، فالمزواجة بین المحاسبة العامة والتحلیلیة تجعل من اإلمكان التوفیق الدائم بین 

النتیجة المحاسبیة مع تلك الناتجة عن دورة التسییر، فاالختالفات غیر المفسرة لنتیجة التسییر المستخرجة من 

التقاریر الشهریة، والنتیجة المحاسبیة لنهایة الدورة التي تظهر في الوثائق القانونیة الختامیة والتي كانت 

ممكنة الحدوث في الماضي، هي حالیا غیر مسموح بها في المنظمات الحدیثة أین یجب أن تكون القرارات 

  .قیقاسریعة، اإلجراءات التصحیحیة شبه فوریة وٕایصال المعلومة المالیة د
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   بات الموازنة في النظام المحاسبيدمج محاس - 1-2

من باب التوسع دمج محاسبة الموازنة داخل النظام یتم بعد المزاوجة بین المحاسبة العامة والتحلیلیة   

المحاسبي، وانطالقا من ذلك سیصبح من السهل استرجاع البیانات الحقیقیة المقارنة بالموازنة حسب طریقة 

التحلیلي الخاص بالمؤسسة، إال أن هذا ال یمنع من تطبیق بعض التجمیعات في خانات الموازنة العرض 

  .والموجهة لحاجات معینة

كما تجدر اإلشارة إلى أن إجراء حجز الموازنة في النظام المحاسبي هو عموما شاق إذا كانت غیر 

في الـمؤسسة الصغیرة والمتوسطة بشكل  الموازنةتسیر  محوسبة، وهذا نظرا للملفات الكبیرة التي تحتویها،

مبسط خارج النظام المحاسبي، إال أن ذلك یصبح صعبا في مؤسسات ذات حجم معین تمارس أنشطة 

متنوعة ولدیها هیكلة تحلیلیة معقدة، لذا في هذه الحالة من األجدر القیام بدمج الموازنة في النظام المحاسبي 

  : من أجل

 تیة منتظمة في إطار التقاریر الشهریة، التي تسمح بتحدید انحرافات الموازنة لمختلف ضمان رقابة موازنا

 ).األنشطة(مراكز المسؤولیة

  القیام بالمراجعات الموازناتیة خالل الدورة باالعتماد على مقارنات أكثر تفصیال بین البیانات الحقیقیة

 .وبیانات الموازنة

نظام المحاسبي یتم بطریقة مفصلة حسب الطبیعة والقسم التحلیلي وهذا ما یفترض أن حجز الموازنة في ال

بطریقة تسمح بمقاربة آلیة تتم مع العملیات الحقیقیة المسجلة في المحاسبة التحلیلیة، وعلى أساس شهري في 

 .)Tort,2003,P.184(.نشاط لكلالنظام المحاسبي حسب توزیع مكیف 

  

  التكامل العمودي -2

كشكل خاص من التنویع داخل المؤسسة تتم قبلیا أو العمودي التكامل  إستراتیجیةیمكن اعتبار   

  .بعدیا

تقوم المؤسسة بأخذ دور المورد حیث تقوم بعمله، أما في  )en amont(ففي حالة التكامل القبلي 

  .التكامل البعدي فتقوم بمنافسة زبائنها

فالمؤسسة تخاطر بمجموع مهاراتها، خبرتها التقنیة یطرح التكامل إشكاالت تقنیة أو بشریة صعبة،   

  .المتراكمة، ومهنتها األولى من أجل البحث عن تكنولوجیات جدیدة تبعدها عن أهدافها األساسیة
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كما  واإلستراتیجیةالمالیة، التكنولوجیة : لها مجموعة من المبرراتالعمودي إال أن سیاسة التكامل   

  :یوضحها الجدول الموالي

  

  .مبررات التكامل): 10-3(رقمجدول 

  امل��رات��س��اتيجية  امل��رات�التكنولوجية  امل��رات�املالية

�أو�- �املوردين �ر�ح ��وامش �ع�� �ستحواذ

 .الز�ائن

 .انخفاض�ت�اليف�الرقابة�والت�سيق-

  .انخفاض�ت�لفة�املخزونات�قبليا�أو��عديا-

 .اقتناء�التكنولوجيات�قبليا�أو��عديا-

 .التحكم����النوعيةتحس�ن�-

  .ت�سيط�عمليات��نتاج-

 .توسع���م�املؤسسة-

 .إم�انية�استعمال�أسعار�التنازل�الداخ��-

�محتمل�ن�- �متعامل�ن �ا��واجز�لدخول رفع

 .جدد

�التوز�ع- �أو�منافذ �التمو�نات أسواق�(تأم�ن

 ).مستقطبة

�املنظمة�- �مؤ�الت �ب�ن �التالؤم ضمان

�السوق  ��� �النجاح الت�امل�(وعوامل

  ).البعدي

 (Helfer et al,2004,p.195) :المصدر

  )Helfer et al,2004,p.197( .وتمثل سیاسة التكامل مجموعة من المزایا والمحددات

 المزایا واالیجابیات  

 تنویع األنشطة؛ -

 اكتشاف أسواق جدیدة أكثر مردودیة؛ -

 التي تمنع المنافسة؛ رفع الحواجز -

 تخفیض األخطار؛ -

 ؛)تكالیف المعامالتخاصة (تحقیق الوفرات -

 توسیع المعلومة؛ -

 زیادة السیطرة على السوق؛ -

 تموینات ومنافذ مستقطبة؛ -

  المعوقاتالمحددات أو  

 الحاجة إلى استثمارات كبیرة جدا؛ -

 استنفاذ الموارد؛ -

 فقدان الهویة، انحالل ثقافة المؤسسة؛ -

 تراجع المهمة األساسیة للمنظمة؛ -

 ؛التشتت - 
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 تقلیص المرونة؛ -

 العراقیل؛تعدد  -

 .صعوبة التنسیق -

   

أكثر نحو التكامل البعدي، إذ تسمح هذه المناورة االستراتیجیة للمؤسسات  حالیا تتجه المؤسسات 

الصناعیة خاصة التقرب من الزبون النهائي، إذ أنه في محیط متغیر تتذبذب فیه متطلبات السوق فمن 

األفضل التقرب من مجموع المستهلكین، وهذا ما یفسر قیام العدید من المنتجین بإنشاء شبكات التوزیع 

  . صة بهمالخا

وال تتكامل قبلیا إال المؤسسات التي تبحث عن تموین منتظم للموارد األولیة أو المكونات األخرى، في   

حین تسعى مؤسسات أخرى لالستحواذ على تكنولوجیات قبلیة، وهذا في حالة تكنولوجیات المعلومة واالتصال 

جل التحكم في التكنولوجیات الجدیدة حیث یتكامل كبار المتعاملین قبلیا عن طریق توسع خارجي من أ

)Microsoft,IBM,Cisco(. 

  

   ات المتخصصة في نظام محاسبي واحدالتكامل العمودي للتطبیق- 2-1

یتم التكامل العمودي بین مختلف التطبیقات المالیة وغیر المالیة المتزاید عددها في المنظمة الحدیثة   

تطور التطبیقات الفردیة المتخصصة، یطالب النظام المحاسبي حیث أن تنوع المتعاملین االقتصادیین یحفز 

بأن یضع تحت تصرف مختلف المستعملین معلومة ممیزة حسب احتیاجات كل واحد منهم، لذا فرغبة 

المؤسسة كبیرة إلنشاء تطبیقات لكل االحتیاجات الخاصة والقیام بدمجها في نظام واحد من أجل تحقیق 

 .یكل في مجموعهالموثوقیة وضمان ترابط اله

  

  للتكامل العمودي مركزة المحاسبات الفرعیة، المستوى األول- 1- 2-1

نص التنظیم المحاسبي على شكل مصغر للتكامل العمودي وذلك بفضل النظام     

الفرنسي لسنة  )PCG(الذي یمركز المحاسبات الفرعیة في المحاسبة العامة، ویبین  )Centralisateur(الممركز

  : میكانیزمات المركزة المحاسبیة كما یلي 1999

ترحل كتابات دفتر الیومیة إلى دفتر األستاذ موزعة حسب مخطط حسابات الوحدة، یتفرع دفتر الیومیة «

ودفتر األستاذ إلى یومیات فرعیة ودفاتر أستاذ فرعیة حسب ما تتطلبه احتیاجات الوحدة، أما التسجیالت 
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 .»ستاذ الفرعیة فیتم مركزتها شهریا على األقل في دفتر الیومیة ودفتر األستاذالمرحلة من الیومیات ودفاتر األ

)PCG  7-410فقرة(. 

  

  ات التشغیلیة في النظام المحاسبيالتكامل العمودي للتطبیق- 2- 2-1

من أجل تكامل ناجح من األفضل تجاوز اإلجراءات القانونیة وذلك لتنفیذ تكامل عمودي حقیقي   

القبلیة، إذ یصبح النظام المحاسبي الوعاء الذي یجمع مختلف التدفقات الناشئة في وحدات قبلیة للتطبیقات 

  ..سواء كانت تطبیقات الشراء، البیع، األجور والموارد البشریة

تكمن إیجابیات التكامل العمودي في انعدام إعادة الحجز الیدوي الذي یمثل في العادة مصدرا 

  ).المادیة والنقدیة(اآللیة داخل النظام المحاسبي لمختلف التدفقات الحقیقیة القبلیةلألخطاء، وفي المركزة 

وهذا یجعل باإلمكان االسترجاع في الوقت الحقیقي للمعلومات المعاد معالجتها المستخرجة من التداخل بین 

  .البیانات المالیة وغیر المالیة

المحاسبي عموما عن طریق مختلف الوسائط  ویتحقق تحویل بیانات التطبیقات القبلیة نحو النظام

من خالل تجمیع المعلومات المتعلقة بالمعامالت الداخلیة والخارجیة للمؤسسة حسب طبیعة، وجهة واستعمال 

هذه البیانات، كما أنه من المالئم احترام بعض االحتیاطات المتعلقة خاصة بالبیانات الحساسة أو السریة 

ط على مجموعة خاصة من المستعملین، أما بالنسبة للبیانات ذات االستعمال حیث یقتصر الوصول إلیها فق

یجب أن یتوافق مع المستوى المطلوب في تحدیث  )interfaçage( المنتظم فإن مستوى تكرار الوساطة

  .)Tort,2003,P.188(.البیانات

  

 تغذیة باقي نظم معلومات المؤسسة بواسطة النظام المحاسبي- 3- 2-1

النظام المحاسبي بتزوید باقي نظم معلومات المؤسسة انطالقا من البیانات المجمعة، وتكون هذه یقوم   

، أو لنظم المعلومات الخاصة )الخزینة( التدفقات الخارجة مصدرا لتزوید باقي النظم الفرعیة المالیة للمؤسسة

  التقاریر(قیادة المؤسسةولنظم معلومات شاملة مرتبطة ب) جداول القیادة المتخصصة( بمصلحة أو نشاط

  ).ستراتیجیةاإلقیادة الجداول 

 )Périphérique( تكمن الفائدة األساسیة في إمكانیة التحویل اآللي لبعض البیانات إلى تابع معلوماتيو 

متخصص في إنجاز مهمة محددة أو نشاط خاص، والوسائط األكثر استعماال تقوم بمعالجة التدفقات بین 

    .المحاسبة والجبایة المحاسبة والخزینة، المحاسبة والتوحید،
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   لة لمراقبة نظام معلومات المؤسسةالتكامل الكلي كوسی -3

إذا كان من الممكن دمج مختلف النظم الفرعیة التشغیلیة في نظام واحد، فالسؤال الذي یطرح هو   

محاولة معرفة المكان الذي یجب أن یحتله النظام المحاسبي في هذا النظام الجدید، فبوظیفته األولى في 

ة، وانطالقا من ذلك النظام مكانا مركزیا داخل نظام معلومات المؤسسهذا تسجیل مختلف التدفقات یحتل 

تعمل هذه األخیرة على االستفادة من هذا التموقع للوصول إلى تكامل كلي لمجموع البیانات الداخلة 

  .والخارجة

  

   فوائد التكامل المحاسبي في المنظمات غیر المركزیة- 3-1

ومراكز القرار تصبح هیكلة البیانات في قاعدة واحدة ومتشاركة ضروریة، إذا كانت الالمركزیة قویة   

موزعة على مختلف مستویات المسؤولیة للمؤسسة مع درجة تفویض عالیة، إذ یتم وضع وسائل لضمان 

تجانس المعلومات المتبادلة داخل المؤسسة، ویتم التكامل الكلي للمعلومة انطالقا من الوقت الذي یمكن فیه 

  .ة والذي یضمن صدق البیاناتلمجموع المستعملین الداخلیین الوصول إلى مصدر مشترك للمعلوم

إن وضع نظام متكامل في المنظمات غیر المركزیة یزید من توافق المعالجات على مختلف مراحل 

  :).Tort,2003,P.192(التنظیم

 .بین مختلف الفروع التي تمتلك نظم مستقلة متشابهة -

 .مشتركة للبیانات بین الوحدات المختلفة لنفس الفرع التي تصل لنظام متكامل مشترك وحتى قاعدة -

 .بین المستعملین المتعددین لوحدات التسییر المدمجة كلیا في النظام المحاسبي -

من جهة أخرى یسهل استعمال النظم المحاسبیة المتكاملة وضع إجراءات إداریة مشتركة ومعاییر یمكن 

ذا النظام المتكامل اقتسامها مع باقي مصالح المؤسسة، ومن خالل اقتراحه لمخطط تشغیلي نموذجي یجبر ه

  .المستعمل على االعتماد على قواعد خاصة في المعالجة

كما یستجیب التكامل المحاسبي أیضا لألخطار المرتبطة مباشرة لبعض أشكال الالمركزیة اإلداریة، حیث 

  ..یحد من األخطاء المحاسبیة التي یمكن أن تتولد عن الوحدات الالمركزیة كأخطاء الترمیز واإلسناد

هذا یشكل أداة تكمیلیة للمراقبة لغیر المحاسبین وللفرق المالیة المتدخلة في السلسلة اإلداریة، ویضمن وب

اتصاال أفضال بین المسیرین المحلیین والمصالح المحاسبیة المركزیة وكذا تحسین موثوقیة مراقبة وحدات 

  .األعمال
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  المؤسسةحاسبي داخل نظام معلومات الدور المنظم للنظام الم- 3-2

 ,Tort(على المستوى التنظیمي یقدم بعض المختصین تصورین متعارضین لدور النظام المحاسبي  

P.193.( ، یرتكز هذین التصورین على فكرة أن النظام المحاسبي یضطلع بمهمة مزدوجة، من جهة وظیفة

ي النظم الفرعیة المرمكز لمختلف التدفقات الداخلة، ومن جهة أخرى مهمة نشر بیانات معینة لدى باق

  .للمؤسسة

) شراء ،بیع إنتاج،(النظم القبلیةب الخاصةفي التصور األول یمركز النظام المحاسبي مختلف البیانات 

ویضمن أیضا نشرها للنظم غیر المركزیة لمعلومات التسییر، وبذلك تتوفر هذه األخیرة على معلومات مكیفة 

  .الحتیاجات متعاملیها الداخلیین

الثاني ونظرا لتعقید بعض هیاكل المؤسسة مما ال یسمح بإعداد التركیز الكامل للمعلومات في التصور 

المالیة، یتموقع النظام المحاسبي بعدیا عن النظم الداخلیة للتسییر مما یمكنه من ضمان تكامل وتناسق 

  .البیانات البعدیة

األمثل لمختلف التدفقات، سواء  یساهم التصورین السابقین في التناسق بین النظم الفرعیة والتنظیم

قبلیا بواسطة وحدانیة مصدر المعلومات وجمع التدفقات الداخلة، أو بعدیا بواسطة مراقبة نظم التسییر 

المستقلة والتدفقات الخارجة، فیستطیع النظام المحاسبي ممارسة دور رقابة تناسق البیانات المجمعة ویضمن 

  .جودة المعلومة التي یتم إیصالها

یفضل مدخل التكامل المحاسبي المناسب أكثر  اإلستراتیجیةوبإتباع التنظیم العام للمؤسسة والرهانات   

ؤدي بالضرورة لتكامل كلي تلموازنته بین المركزة والنشر، فبتركیبة مالئمة للتصورین السابقین األساسیین س

للمعلومة والتي من خاللها یضمن النظام المحاسبي المتكامل في وقت واحد تجانس البیانات وكذا تنویعها، إذ 

البیانات الذي یبقى متطلبا أساسیا في  )personnalisation( شخصنةال یمكن أن یتم التكامل على حساب 

  .المؤسسات الحدیثة
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   حاسبي المتكامل على خارج المؤسسةالمانفتاح النظام - 3-3

بعد التركیز على تكامل البیانات الداخلیة للمؤسسة ینبغي عدم إهمال المعالجة المخصصة للبیانات   

، وذلك نظرا لالتصال المتزاید للنظام المحاسبي مع خارج المؤسسة نمتعاملیالالخارجیة التي تأتي من مختلف 

  : في میادین عدیدة

 تقاد المؤسسات حسب حجمها إلى تطبیق االتصاالت الالسلكیة لتقدیم تصریحاتها الجبائیة وكذا : ائيالمیدان الجب

 .تسدید الضرائب الموافقة، هذا االتجاه الذي سیتم تعمیمه على المدى القصیر أو المتوسط لمجموع المؤسسات

 تتم االتصاالت عن بعد :المیدان المالي )Télétransmission(  مع متعاملي المؤسسة، إذ تسمح بالمعالجة

 .الیومیة لمختلف عملیات الخزینة مع البنك والحصول على تقریر یومي لمختلف التحركات وكذا الوضعیات البنكیة

 تطبق العدید من المؤسسات منذ سنوات تكنولوجیا االتصال عن بعد لتبادل البیانات  :مع باقي المتعاملین

 .موردیهاالمحوسبة مع زبائنها و 

أو اقتصادیة التي یمكن إعادة تدویرها في ) جبائیة ومالیة( یضمن النظام المحاسبي جمع معلومات معیاریة

نظام معلومات المؤسسة، وبهذا یمكن أن یشارك في التكامل الكلي وفي إعطاء الموثوقیة للبیانات الخارجیة 

  .المسیرة من طرف نظام معلومات المؤسسة

 

  المحاسبات ذات الطبیعة المتكاملة والوحدات المالیة  -4

حسب الخیارات التنظیمیة بین مختلف األشكال الهیكلیة للتكامل المحاسبي نجد عدة حلول   

مضبوطة ( یتوافق كل مستوى للتكامل مع حزم برامج تفضیلیة تبدأ من حزم برامج معیاریة .تقنیة ممكنة

الذي یهدف إلى التكامل الكلي للبیانات  )ERP(محاسبة والتسییر، إلى التي تسمح بربط بسیط بین ال) مسبقا

عیة المتوسطة كما االقتصادیة، وبین هذین المستویین نجد عرضا وسطیا یتمثل في الوحدات المالیة ذات النو 

  .في الصفحة الموالیة یوضحه الجدول 
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  .المكیفةأشكال التكامل المحاسبي والحلول التقنیة ): 11-3(جدول رقم

�ش�ال�ال�ي�لية�

  للت�امل�املحاس��
  الوظائف��ساسية  الشر�ات�املعنية  ا��لول��لية

الت�امل��فقي�

  للمحاسبات

حزم��»املحاسبات�املت�املة«

  برامج�محاس�ية�معيار�ة

�الصغ��ة أو�) TPE(املؤسسات

)PME (مستقلة  

ت�امل�املحاسبة�العامة�والتحليلية�وح���

  .محاسبة�ا��ز�نة

الت�امل�العمودي�مع�

  التطبيقات�ال�شغيلية

�ذات� �املالية الوحدات

  .نوعية�متوسطة

PMEأو��� �متعددة �وحدات ذات

 .مجموعات�ذات���م�متوسط

فروع�ذات���م�صغ���أو�متوسط�

  .ملجموعة�كب��ة

 .�سي���التعددية�ال�ي�لية�والوظيفية

  .حوسبة�عالية�للمعا��ات�املحاس�ية

  .متطور �سي���تحلي���وموازنا�ي�

  .ت�امل�الوحدات�ال�شغيلية

الت�امل�الك���داخل�

نظام�معلومات�

  املؤسسة

  )ERP(حلول��املة�
�أو� �متوسط ���م �ذات مجموعات

  .كب���ومتعددة�ا���سيات

�املعلوماتية� �للبيانات �ك�� ت�امل

)CRM.(...  

�التجارة� �وع�� �ا��ارج �كب���ع�� انفتاح

  .�لك��ونية

  (Tort,2003,p.197): المصدر

  

یكتسي تكامل المحاسبات في الـمؤسسة الصغیرة والمتوسطة أهمیة ال یمكن تجاهلها، فانطالقا من عینة 

من تحدید وبدقة  Touronو Stolowy، تمكن )Lumière( مؤسسات والتي استعملت برمجیة 9تتكون من 

علق بالمعلومات المقدمة الفوائد المختلفة للتكامل المحاسبي بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات، وذلك فیما یت

  (Levant & Nikitin,2011).وجانب التنظیم، كما سجلوا أیضا تحسنا في موثوقیة، مالئمة واستعمال المعلومة

تمسك هذه العینة من المؤسسات محاسبة عامة وتحلیلیة غیر مرتبطتین قبل أن تقوم بوضع حزم برامج 

فقد ترجم  1998للتكامل المحاسبي، وحسب النتائج المعروضة على مؤتمر الجمعیة الفرنسیة للمحاسبة سنة 

  : التكامل المحاسبي بـ

 إنتاج بیانات ذات موثوقیة وبسرعة أكبر؛ 

  مفصل وغیر ممركز؛تسییر تحلیلي 

 نظرة محسنة للخزینة تسمح بقرارات مهمة؛ 

 إعداد التنبؤات. 

وتقوم حزم البرامج للتكامل المحاسبي بإرضاء نوع معین من المؤسسات الراغبة بدمج محاسباتها وتحسین 

كل تسییرها، إذ تختار هذه المؤسسات بین عدد معین من المنتجات القریبة تقنیا من بعضها البعض، ویشكل 

من درجة ضبط وقدرة البرمجیة على تسییر وٕادارة تعقیدات المؤسسة الفرق بین هذه المنتجات وباقي الحلول 
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، والتي تشكل حلوال وسیطة للمؤسسات المتوسطة أو الكبیرة وخاصة )ERP(المتطورة المقترحة حالیا من نوع 

  .المتمیزة بنمو قوي وتنوع لألنشطة

متوسط مجهزة بحزم برامج محاسبیة معیاریة الصغیر و من النوع المؤسسات  )12-3( یبین الجدول رقم

مستعملة من أجل مسك المحاسبة العامة أو التحلیلیة، إذ یتضمن العرض البرمجي الحالي حزم برامج 

معیاریة مضبوطة مسبقا، والتي إذا استعملت جیدا تقدم أداءات عالیة وتسمح بالربط بین المحاسبة العامة 

  .یلیة وتقترح وظائف مرضیة فیما یتعلق بالمعالجات المحاسبیة االعتیادیةوالتحل

  

  .المستویات المختلفة لتكامل المحاسبات): 12-3(جدول رقم

  تنظيم�املحاسبة  ال�ندسة��لية  مستو�ات�املحاسبة�املت�املة

  محاسبة�مستقلة- 1
  حواس�ب�مستقلة

  حزم�برامج�محاس�ية
  وضر�����ز�يدوي�ممركز،�محور�قانو�ي�

  محاسبة�شبھ�مت�املة�- 2

  حواس�ب�صغ��ة

  .شبكة�محلية

 تطبيقات�وظيفية�وسائطية

�محور� �املحاس�ية، �لل���يالت �آ�� �عميم

  .تنظي���و�سي��ي 

  محاسبة�مت�املة�- 3
  .معمار�الز�ون 

  .تطبيقات�مت�املة

  ��ز�وحيد�لألحداث

  .محاور�متعددة�التحليل

 (Tort,2003,p.198): المصدر

 

عن طریق الترجیح بین  مؤسسات الصغیرة والمتوسطةالـیتم اختیار حزم برامج التسییر المحاسبي في و     

ینفذ  إذیعتبر الحل األول سریعا وسهال للوضع ، اقتناء منتج معیاري أو وضع حزم برامج متكاملة ومتطورة

المنتوج المعیاري عددا كبیرا من الوظائف المضبوطة مسبقا، إال أنه في المقابل ال یتمتع بمرونة التكییف 

فاعتمادها یعتبر  ،والتي یمكن تعدیلها حسب الرغبة تبعا الحتیاجات المستعملین الحزم المتكاملةوفرها تالتي 

  .الداخلیة خاصة خالل مرحلتي الدراسة والضبط أنه یتطلب تعبئة هامة للموارد إالمتمیزا ومتطورا  حال
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 خالصة الفصل 

في ظل تنوع المتعاملین والمعلومة أصبح من الضروري هیكلة النظام المحاسبي لیقوم بدمج مجموع 

المعطیات االقتصادیة الضروریة لقیادة المؤسسة من خالل تنظیم المعلومة المالیة، حتى ال تواجه المؤسسة 

  .یر مراقبة للمعلومة، والتي ال تضمن مالئمة وموثوقیة المعطیات المنتجةمصادر كثیرة وغ

عن التنظیم الحدیث للنظام المحاسبي بفضل حزم البرامج المتكاملة أو نظام تخطیط موارد  الیوم نتحدث

، الهادفة إلى تكامل النظم المحاسبیة للمؤسسة بإتباع طرق مختلفة، إذ من الممكن تصور )ERP( المشروع

المؤسسة، درجة تعقید تبعا لحجم  والممثلة عموما في ثالثة مستویات مختلفة عدة أشكال للتكامل المحاسبي

  .اإلستراتیجیةأهدافها و تنظیمها 

یترجم النمو في التكامل المحاسبي بتحول عمیق للنظم المحاسبیة، التي انتقلت في غضون عشریتین من 

ومستودعات البیانات والتي ال یقتصر  )ERP(نة حدیثا بتطورات محاسبات مستقلة إلى نظم متكاملة والمقتر 

 .استعمالها على المؤسسات الكبیرة بل امتد أیضا إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

المحاسبي المركزي، وتتحدد  إن أغلب حزم البرامج المتوفرة تتداخل دون صعوبة كبیرة في النظام

الحجز في بعض البیانات الخارجیة مما یساهم في حذف األخطار المتعلقة باألخطاء المرتبطة بالتدخل  ةإعاد

، إال ..عدة وحدات مدمجة تتعلق بالمالیة والمحاسبة، اإلدارة التجاریة، اإلنتاج اإلمداد ERPوتتضمن  .البشري

لمیادین والتي تتوقف على خصوصیات یتمثل في وحدة المالیة والمحاسبة، باستثناء باقي ا هأن أهم أجزاء

  .المؤسسة وقطاع نشاطها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

را�عالالفصل�  

ل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

بيقيــــــــــطـــــــــــــــــــالت  

 

  

  تم�يد

 ا��انب�امل���� -1

 توصيف�عينة�الدراسة -2

�خصائص� -3 �ع�� �الظرفية �أثر�املتغ��ات دراسة

 النظام�املحاس��

�أثر� -4 �لدراسة �املتعدد �ا��طي ��نحدار نموذج

�النظام��املتغ��ات ��عقيد �ع�� الظرفية

 املحاس��

 خالصة�الفصل
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 تمهید

على  لقد ركزت البحوث السابقة المنجزة حول موضوع نظام المعلومات المحاسبي في الـمؤسسات  

فقد حاولت قیاس درجة استعمال ) وهي لیست كثیرة( دراسة البیانات المحاسبیة المنتجة، أما باقي الدراسات

  .هذه البیانات من طرف المسیرین

النظام، كما أن نجاح النظام وفعالیته في المؤسسة یتوقف إن هذا المعیار األخیر أساسي لوصف   

على مدى استعمال مخرجاته من طرف المسیرین التخاذ القرارات المختلفة، ولهذا السبب سنعتمد على معیار 

  .استعمال البیانات في دراستنا لمعرفة محددات النظام الناجح والمكیف لخصوصیات المؤسسة الجزائریة

بالبعد التنظیمي لنظام المعلومات، فالتطرق إلى الجانب التنظیمي والهیكلي  سنهتم في البدایة

للمحاسبة مهم، وذلك ألن إنتاج البیانات المحاسبیة یتم داخل ومن طرف منظمة محاسبیة، ونوعیة المنتوج 

المحاسبي یتوقف على بعض خصائص هذه المنظمة، لذلك فإنه من األرجح توسیع النظرة بإدماج البعد 

  .تنظیمي من أجل وصف تام وأكثر شمولیة لخصائص النظام المحاسبيال

سنتطرق في مرحلة ثانیة إلى البعد المعلوماتي لـنظام المعلومات المحاسبي، من خالل دراسة 

والمتعلقة بنظم  ..الممارسات المحاسبیة في مجال إنتاج البیانات المحاسبیة اإلجباریة، االختیاریة، التاریخیة

أما في المرحلة الثالثة سندمج البعد التكاملي لنظم ..لعامة، حساب التكالیف، التحلیل الماليالمحاسبة ا

المعلومات المحاسبیة من خالل تحدید عوامل الظروف المحیطة القادرة على تفسیر هذا البعد والمحددة 

 .ERPالعتماده بفضل نظم 

على ثالثة أبعاد رئیسیة و هي البعد  وبذلك ومن أجل إبراز تعقیدات النظام المحاسبي سنعتمد  

  .التنظیمي، البعد المعلوماتي و البعد التكاملي
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  الجانب المنهجي: المبحث األول

 أهداف وفرضیات البحث: المطلب األول

المدخل المعیاري : من أجل دراسة اإلشكالیة المقترحة للبحث، یمكن أن نمیز بین مدخلین أساسیین  

  .والمدخل الوضعي

یتطلب تحدید خصائص تكییف النظام المحاسبي من  (approche normative)فالمدخل المعیاري   

ومن ثم محاولة إسقاط أفضلها على المؤسسة ) الغربیة(خالل دراسة الممارسات في المؤسسات الرائدة 

  .الجزائریة بحب ممیزاتها

الممارسة المحاسبیة في المرحلة یعتمد هذا المدخل على منهجیة دراسة الحالة من خالل توصیف   

األولى ثم اقتراح نظام محاسبي یتماشى مع المتطلبات المختلفة وسیتحسن فیه استخدام منهجیة الدراسة 

  ).étude qualitative(النوعیة 

  : المتبع في الدراسة فقد تم اعتماده ألنه) approche positive(أما المدخل الوضعي   

من خالل دراسة ممارسات ) وهو الهدف األساسي للبحث(من الواقع المیداني یتطلب استنتاج المحددات  - 

  المؤسسات و من ثم استخالص أهم المحددات التي تجعلها تختار نظام المعلومات المحاسبي المكیف لها؛

  یعتمد على منهجیة المعاینة اإلحصائیة ألن طبیعة الدراسة كمیة وتقوم على أساس االستبیان؛ - 

ئص النظام المحاسبي في المرحلة األولى بهدف استنتاج النظام األكثر تكییفا بالنظر إلى یدرس خصا - 

  .خصوصیات العینة

  :نحاول من خالل الفصل الرابع اختبار الفرضیات الرئیسیة التالیة

 الحجم، المحیط، اإلستراتیجیة،( هناك عالقة بین تعقید النظام المحاسبي وعوامل الظروف المحیطة الهیكلیة .1

  ..).قطاع النشاط

التكوین، ( وخصائص المستعمل..) محاسبة عامة، تحلیلیة( بین ممارسات استعمال النظم المحاسبیة هناك عالقة .2

  ..).الخبرة، مهمة المحاسب في المؤسسة

الحجم، المحیط، ( هناك عالقة بین ممارسات تكامل النظم المحاسبیة وعوامل الظروف المحیطة الهیكلیة .3

  ).قطاع النشاط اإلستراتیجیة،
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لذلك سنعمد إلى تقسیمها إلى فرضیات جزئیة الختبار یتسم بدقة وفعالیة أكبر، وهذا ما یبینه الجدول   

  .في الصفحة الموالیة) 1-4(رقم 

 عینة الدراسة:المطلب الثاني

مؤسسة، إال أن االستبیانات القابلة  75تم االعتماد في جمع المعلومات على استبیان وزع على   

، وهي )03الملحق رقم (مؤسسة  61عینة الدراسة مكونة من وبذلك فإن . استبیان 61والصالحة للدراسة هي 

عینة حكمیة تم انتقاؤها بعنایة، إذ حرصنا أن تكون ممثلة قدر اإلمكان للواقع االقتصادي لوالیة سطیف 

  :وتشتمل على ثالثة فئات

 .عامال 50التي ال یتعدى عدد عمالها : ات الصغیرةفئة المؤسس - 

 .عامال 250وأقل من  50التي یتراوح عدد عمالها بین : فئة المؤسسات المتوسطة - 

  .عامال 250التي یتعدى عدد عمالها : فئة المؤسسات الكبیرة - 

وقد تم التركیز على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لدراسة نظامها المحاسبي والتعرف على درجة   

وبذلك نقصي . تطوره من خالل المعلومات التي ینتجها ومدى استعمالها من طرف المسیرین في اتخاذ القرار

  .10التي یقل عدد عمالها عن ) المصغرة(من مجال بحثنا المؤسسات الصغیرة جدا

إدماجنا للمؤسسات الكبیرة في عینة الدراسة فهو لدراسة البعد التكاملي للنظم المحاسبیة، ألن هذا النوع أما 

).ERP(من المؤسسات هو من یتجهز عادة بالنظم الحدیثة المتطورة والممثلة في حزم البرامج المتكاملة
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  أهداف البحث وفرضیاته الجزئیة: )1-4(رقم  جدول

  البيان  الفرضية  أ�داف�البحث

���� �املحاس�ية �النظم �تطور �مدى معرفة

�أم� �بدائية �نظم ��� ��ل �العينة، مؤسسات

  متطورة�إ���حد�مع�ن

  

�إلرضاء� �أساسا �موج�ة �محاس�ية بيانات

��دارة� �من �املفروضة �ل��امات

  .ا��بائية

�املحيطة� �الظروف �عوامل �تأث�� قياس

�املعلومات� �نظام �و�عقيد �ب�ية �ع�� ال�ي�لية

�مخرجات��املحاس�� �باستعمال ور�طھ

�للبيانات� �املنتظم �فاالستعمال النظام،

�دليل� �ال�سي�� �قرارات �اتخاذ ��� املحاس�ية

  .ع���تطور�النظام

H1: املحاس���� �النظام ��عقيد �درجة تزداد

  .�لما�زاد���م�املؤسسة

H2:  :ي�ناقص�� �املحاس�� �النظام �عقيد

  .عندما��يزداد�عمر�املؤسسة

H3:نوع� �ب�ن �عالقة �ودرجة��يوجد ال�شاط

 .�عقيد�النظام�املحاس��

H4 :ازدياد�� �مع �املحاس�� �النظام ��عقيد يز�د

  .حوسبة�ال�سي��

 

�نظام� �خصائص �ب�ن �عالقة �ناك

�الظروف� �وعوامل �املحاس�ية املعلومات

ا���م�،�العمر،�قطاع�(املحيطة�ال�ي�لية

  ..).ال�شاط

�عينة� �ملس��ي �املحاس�ية �املمارسات تحليل

�والية �مؤسسات ممارسات�( سطيف�من

�الت�اليف،� �العامة،محاسبة املحاسبة

�املا�� �الظروف�..) التحليل �عوامل وتحديد

�تفس����ذه� �ع�� �القادرة �السلوكية املحيطة

  .املمارسات

H5 :ستعملون��� �ت�و�نا ��ك�� املس��ون

� �بيانات �العامة،محاسبة لت�اليف،�ااملحاسبة

  .بطر�قة�و�كثافة�أع���التحليل�املا��

H6 :أقل�� �استعمال�م ��ك���خ��ة املس��ون

  .للبيانات�املحاس�ية

H7 :ج����� �املحاسب �م�مة �ب�ن �عالقة يوجد

�نظام� �ي�تج�ا �ال�� �البيانات واستعمال

 .املعلومات�املحاس��

�استعمال� �ممارسات �ب�ن �عالقة �ناك

�وخصائص� �املحاس�ية النظم

  ..).ا����ة،�مستوى�الت�و�ن(املستعمل

� �أ�م �ال �العواملتحديد عتماد�املحددة

�محاس�ية� �معلومات �أنظمة املؤسسات

  .مت�املة

H8:�� �ب�ن �عالقة املتبعة� �س��اتيجيةيوجد

 .واعتماد�نظم�مت�املة

H9 :املؤسسة�� �محيط �ب�ن �عالقة يوجد

  .وإتباع�ا�لنظام�مت�امل

�ناك�عالقة�ب�ن�ممارسات�ت�امل�النظم�

�املحيطة� �الظروف �وعوامل املحاس�ية

�(ال�ي�لية ،��س��اتيجيةا���م،

  ..).املحيط
  

  :ویمكن إیجاز إطار الدراسة في الشكل التالي

  والفرضیات المرتبطة إطار البحث: 1- 4شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H4 

H5 

H2 

H1 
 �عقيد�النظام�املحاس��

 البعد�التنظي��

 البعد�املعلوما�ي

 البعد�الت�ام��

 ��م�املؤسسة

 التوجھ��س��اتي��

 املحيط�التناف���

 قطاع�ال�شاط

 املؤسسةعمر�

 درجة�حوسبة�ال�سي��

 املؤسسةبم�مة�املحاسب�

 املستوى�التكو����للمس��

 ا����ة�امل�نية�للمس��

H8 

H9 

H3 H6 

H7 



  محددات��عقيد�النظام�املحاس���املكيف�للمؤسسة�ا��زائر�ة :الفصل�الرا�ع

 

214 
 

  االستبیان محاور: المطلب الثالث

نظام المعلومات ) درجة تطور( باألبعاد الثالثة المعتمدة إلبراز تعقیدلقد أحاطت أسئلة االستبیان 

  .المحاسبي، وتهدف إلى اإلجابة عن إشكالیة البحث على النحو الموضح في الجداول التي سنعرضها الحقا

ونشیر إلى عدم قیامنا باختبار صدق االستبیان الذي یتم باستخدام معامل ألفا كرونباخ بسبب عدم 

االستبیان على محاور تقیس أبعاد معینة في شكل سلمي، فقد كانت أسئلته متنوعة، سلمیة أحیانا، اشتمال 

وهذا ما یجعل استخدام أداة كمعامل . تحتمل اإلجابة بنعم أو ال أحیانا أخرىتتضمن عدة خیارات لإلجابة و 

  .ألفا كرونباخ غیر ممكن

والتي من شأنها ترجمة الفرضیات إلى اقتراحات سنعرض فیما یلي األسئلة التي تضمنها االستبیان     

  .لإلجابة في إطار محاور، حیث ترتبط كل مجموعة من األسئلة بجزئیة من اإلشكالیة العامة

  

  محاور البحث والفرضیات الموافقة لها: )2-4(رقم  جدول

  الفرضيات�املوافقة  املحور 

  H4،H7  .البعد�التنظي���للنظام�املحاس��

   H1،H2،H3،H4،H8، H9  .الظروف�املحيطة�ال�ي�لية�ع���درجة�تطور�النظام�املحاس��تأث���عوامل�

  ،H5،H6، H7  .تأث���عوامل�الظروف�املحيطة�السلوكية�ع���املمارسات�املحاس�ية

  H1،H8،H9  محددات�اعتماد�نظم�محاس�ية�مت�املة����عينة�الدراسة

  

المعلن عنه سابقا، فمن خالل أسئلة هذا المحور یجیب المحور األول للبحث عن الهدف األول     

المدروسة تحدد خصائص الوحدة المكلفة بإنتاج  المتعلقة بالبعد التنظیمي للنظام المحاسبي لعینة المؤسسات

ونشر البیانات المحاسبیة، مدى توافر مصلحة داخلیة للمحاسبة، استعمال البیانات من خالل قیاس التكرار، 

  .التسییر، الدور الذي یقوم به المحاسب في المؤسسة درجة حوسبة عملیات

  :ویتجسد هذا المحور في األسئلة التالیة

  أسئلة المحور األول: )3-4(رقم  جدول

  تكرار�استعمال�البيانات�املحاس�ية����املؤسسة  5  توفر�املؤسسة�ع���مص��ة�داخلية�للمحاسبة  4

  .املو�لة�للمحاسب�الداخ��امل�مة�  9  درجة�حوسبة�العمليات����املؤسسة  6

  .ترت�بھ�����ست�يان�الرقم�ع���يم�ن��ل�سؤال��ش���إ��: مالحظة
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یتضمن المحور الثاني األسئلة الخاصة بعوامل الظروف المحیطة الهیكلیة المتمثلة في حجم     

  ..المؤسسة، عمرها، قطاع نشاطها

على درجة تطور النظام المحاسبي من خالل ربط هذه تقیس هذه األسئلة مدى تأثیر العوامل الظرفیة الهیكلیة 

  .العوامل مع استعمال البیانات المحاسبیة التي ینتجها النظام

  :التالي في الجدولاألسئلة الموافقة لهذا المحور موضحة 

  أسئلة المحور الثاني: )4-4(رقم  جدول

  ��م�املؤسسة�حسب�عدد�العمال�ف��ا  1

  السنوات�منذ��شأ��اعمر�املؤسسة�مع���عنھ��عدد�  2

  القطاع��قتصادي�الذي�ت�شط�فيھ�املؤسسة  3

  درجة�حوسبة�العمليات����املؤسسة  6

  إس��اتيجيةتقوم�املؤسسة�بوضع�أ�داف�  10

  ت�شط�املؤسسة����محيط�تناف���  11

  .الرقم�ع���يم�ن��ل�سؤال��ش���إ���ترت�بھ�����ست�يان: مالحظة

  

المتوافق مع الهدف الثالث للدراسة إلى معرفة مدى مطابقة ممارسات المسیرین في یهدف المحور الثالث 

مع معاییر المهنة المحاسبیة، فهل تتجه ) ممارسات المحاسبة العامة، محاسبة التكالیف، التحلیل المالي( عینة الدراسة

جاه نحو إنتاج وثائق أخرى غیر أساسا بیانات النظام المحاسبي المنتجة نحو الوثائق اإلجباریة فقط أم هناك ات

ثم دراسة تأثیر الخصائص السلوكیة الخاصة بالمتعاملین التي . إجباریة بصفة منتظمة وألغراض التسییر المختلفة

یمكن أن تؤثر على هذه الممارسات، یأتي المدخل السلوكي كمكمل للمدخل الموضوعي بإدماجه للمتعامل الذي یمكن 

رة على نظام المعلومات المحاسبي، ومن أجل دراسة أثر عوامل الظروف المحیطة أن یؤثر سلوكه بطریقة معب

السلوكیة في تفسیر التباین في بنیة نظام المعلومات المحاسبي والممارسات المحاسبیة في المؤسسة، أدمجنا 

دد السنوات مستوى تكوین المسیر، خبرته المهنیة المقاسة بع: الخصائص الوصفیة لشخصیة المسیر المتمثلة في

  .المقضیة على رأس المؤسسة ومهمة المحاسب األجیر
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  أسئلة المحور الثالث: )5-4(رقم  جدول

  ت�تج�املؤسسة�الوثائق�املحاس�ية��جبار�ة�املفروضة�قانونيا  12

  ت�تج�املؤسسة�وثائق�ألغراض�ال�سي�� باإلضافة�إ���الوثائق��جبار�ة،  13

  أ�داف��شر�القوائم�املالية  14

  حساب�الت�اليف����املؤسسة  15

  ال�دف�من�حساب�الت�اليف 16

  تخصيص�قاعدة�بيانات���ساب�الت�اليف 17

  درجة�تطور�نظام�الت�اليف 18

  ممارسات�التحليل�املا��  19

  درجة�تطور�أدوات�التحليل�املا��  20

  استعمال�أدوات�ال�سي���ا��ديثة  21

  املؤسسة�املستوى�الت�و����للمس���الرئ�������  07

  ا����ة�امل�نية�للمس��  08

  م�مة�املحاسب����املؤسسة  09

  .الرقم�ع���يم�ن��ل�سؤال��ش���إ���ترت�بھ�����ست�يان: مالحظة

یتضمن المحور الرابع أسئلة تقیس البعد التكاملي للنظام المحاسبي من أجل معرفة المحددات التي     

والتعرف على درجة التطور التي بلغها في  ERPتساهم في اعتماد مؤسسات العینة لنظام متكامل من نوع 

  .هذه المؤسسات

  :یتوافق هذا المحور مع األسئلة الموضحة في الجدول التالي

  أسئلة المحور الرابع: )6-4(قم ر  جدول

 �ERPل�اعتمدت�املؤسسة�نظاما�من�نوع�  22

  ERPأسباب�اعتماد�نظام�  23

  ERPالتطبيقات�املدمجة����نظام�  24

  ERPدرجة��غطية�عمليات�املؤسسة�بواسطة�نظام�  25

  .مع�احتياجات�املؤسسة�ERPتكييف�  26

  .ERPتقييم�منافع�نظام�  27

  .���إعادة��ي�لة�نظام�ا�ERPإم�انية�استفادة�املؤسسة�من�نظام�  28

  .الرقم�ع���يم�ن��ل�سؤال��ش���إ���ترت�بھ�����ست�يان: مالحظة

  

 المنهج المتبع واألدوات اإلحصائیة: المطلب الرابع

الخاصة بعینة ألجل تحقیق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحلیلي، إذ تم تجمیع البیانات   

، ثم تم تفریغ )05و 04ملحق رقمال( الدراسة بتوزیع استبیان على مسیري المؤسسات باللغتین العربیة والفرنسیة
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، ثم االعتماد على األدوات اإلحصائیة SPSSهذه البیانات وتحلیل تكراراتها باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  :الممثلة في

جدول یحتوي (العالقة الموجودة بین متغیرین في جدول ذو مدخلین  یختبرالذي   )2χ(اختبار كاي تربیع 

هذا االختبار غیر المعلمي ). على أسطر وأعمدة بحیث تقاطع كل سطر مع عمود یعطي تكرار عددي 

  :یشترط مجموعة من االعتبارات التي تمت مراعاتها في هذا البحث وهي

 راسة المتغیرات المعنیة هي حجم المؤسسة في هذه الد): اسمي(أن تكون المتغیرات من جنس نوعي

 ...، درجة حوسبة عملیاتهاقطاع نشاطها ،)كبیرة أو صغیرة ومتوسطة(

 واحد مختلف عن اآلخرین مسیركل تكرار یمثل إجابة : استقاللیة وعشوائیة البیانات. 

ویمكن استخدامه في هو معامل یقیس االرتباط بین متغیرین كمیین أو ترتیبیین، : معامل االرتباط سبیرمان

 .حالة عدم التحقق من فرضیة التوزیع الطبیعي

إن التحلیل المفسر موجه الختبار الفرضیات المطروحة في البحث، وقد اخترنا : نموذج االنحدار المتعدد

لذلك النموذج اإلحصائي المتمثل في االنحدار الخطي المتعدد الذي یقوم بتفسیر المتغیر التابع بمجموعة من 

  .تغیرات، تستعمل لتحلیل العالقة بین متغیر تابع نوعي وعدة متغیرات مستقلة كمیةالم

التي تؤدي إلى نموذج یشتمل ) entrée par défaut( وقد اعتمدنا في التحلیل على طریقة اإلدخال    

  .على كل المتغیرات المستقلة المعنیة في المرحلة األولى

والتي بموجبها یتم إدخال كل المتغیرات في النموذج ثم ) descendante(ثم اعتمدنا الطریقة التنازلیة    

مع المتغیر التابع، وٕاذا ) corrélation( یتم حذف المتغیر تلو اآلخر، إذ یحذف المتغیر الذي له أقل ارتباط

حذف من النموذج فإن المتغیر الموالي سیقارن مع أصغر معامل ارتباط حتى تبقى فقط المتغیرات ذات 

  .امالت االرتباط القویةمع

یختبر االنحدار المتعدد العالقة بین متغیر كمي مستقل وعدة متغیرات تابعة كمیة، ومن أجل االستجابة 

، فإنه من الضروري أن تحول )كمیة ونوعیة( لهذا المتطلب بالنظر إلى المتغیرات المعتمدة في الدراسة

 .المتغیرات النوعیة مسبقا
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  توصیف عینة الدراسة: الثاني المبحث

جل وصف عینة المؤسسات التي تم اختیارها ومختلف خصائص النظام المحاسبي قمنا بتحلیل أمن    

  .1المطلقة والنسبیةالتكرارات 

 

  تحلیل أسئلة المحور المتعلق بالتنظیم المحاسبي وعوامل الظروف المحیطة: المطلب األول

  .المتعلق بحجم المؤسسة حسب عدد العمال فیها :لسؤال األولا -1

مال االجتماعي، رقم األعمال وعدد ال رأس: لقیاس حجم المؤسسة تستعمل في العادة ثالث مؤشرات  

 وقد تم االعتماد على المعیار األخیر في الدراسة لتوفر المعلومات المتعلقة بهذا الجانب. العمال في المؤسسة

  :لتاليوالتي نعرضها في الجدول ا

  توزیع العینة حسب حجم المؤسسة: )7-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 50,8  31  )عامل�50أقل�من�(املؤسسات�الصغ��ة�

  32,8  20  )عامل�250ا����50من�(املؤسسات�املتوسطة�

  16,4  10  )عامل�250أك���من�(املؤسسات�الكب��ة�

  100  61  املجموع

    

 10متوسطة و 20مؤسسة صغیرة،  31: مؤسسة موزعة كما یلي 61تتكون العینة المدروسة من   

أن معظم  إلىوهذا راجع  )50,8%(تمثل المؤسسات الصغیرة النسبة األكبر في عینة الدراسة. مؤسسات كبیرة

سسات أو مؤ ) عائلیة عادة(هي مؤسسات تضامنخاصة المؤسسات الجزائریة عامة ومؤسسات والیة سطیف 

 .)SARL(ذات مسؤولیة محدودة

تم التركیز على المؤسسات الصغیرة قد و ، 32,8% ل المؤسسات المتوسطة نسبةمثفي حین ت  

أما المؤسسات الكبیرة فمثلت ما نسبته  .والمتوسطة لنظرا لمساهمتها الحاسمة في النسیج االقتصادي للبلد

فعدد هذه األخیرة محدود في والیة سطیف وقد تم اعتمادها باألخص لدراسة البعد التكاملي للنظم  %16,4

  .المحاسبیة

                                                           
1
 06من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات المعالجة اإلحصائیة الموجودة في الملحق رقم كل الجداول التي تظھر في المبحث الثاني  
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  المتعلق بعمر المؤسسة  :السؤال الثاني - 2

 Holmesأظهرت بعض األدبیات المحاسبیة أن عمر المؤسسة یشكل خاصیة أساسیة، إذ یبین لقد   

أن تحضیر أو طلب الحصول على معلومات محاسبیة ذات مستوى نسبي من التفصیل  Nicholls )1988(1و

سنوات تتوفر على نظام  5یتناقص مع ازدیاد عمر المؤسسة، وبالتحدید فإن المؤسسات التي یقل عمرها عن 

ت سنوات، ویبرران ذلك بأن المسیر في السنوا 10معلومات أكثر تفصیال من المؤسسات التي یتجاوز عمرها 

لى قدر كبیر من المعلومات الذي إحیث یحتاج  ،األولى من عمر المؤسسة في مرحلة التدریب والتعلم

  .تم اختباره الحقایوهذا ما س. یتناقص تدریجیا مع مرور الوقت لیستقر فیما بعد

  المؤسسة عمرتوزیع العینة حسب : )8-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 11,5  7  سنوات��5أقل�من�

  29,5  18  سنوات�10 إ�� 6من�

  36  22  سنة��20 إ�� 11من�

  23  14  سنة�20أك���من�

  100  61  املجموع

 .عمر�املؤسسة�مع���عنھ��عدد�السنوات�منذ��شأ��ا
  

سنوات تمثل نسبة  5بالرجوع إلى الجدول نالحظ أن المؤسسات التي تم إنشاؤها منذ أقل من   

أما المؤسسات التي یزید عمرها . سنوات 10و 6تم إنشاؤها قبل فترة تتراوح بین  29,5%، ما نسبته %11,5

یبین أن المؤسسات المكونة للعینة لدیها خبرة معتبرة ما وهذا . 59%سنوات فتمثل نسبة تقدر بـ 10عن 

  .اكتسبتها من سنوات عدیدة في مجال أعمالها

   

                                                           
1
 (Lassoued,Abdelmola,2006) 
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  .یخص هذا السؤال القطاع الذي تنشط فیه مؤسسات العینة :السؤال الثالث - 3

في دراسات سابقة تبین أن قطاع نشاط المؤسسة له تأثیر على إنتاج البیانات المحاسبیة غیر   

اإلجباریة، وأن المؤسسات الصناعیة هي األكثر استعماال ألدوات التسییر تلیها المؤسسات الخدمیة ثم 

  .سات التجاریةمؤسسات البناء وأخیرا المؤس

  : لقد تم تبویب المؤسسات حسب قطاعات األنشطة في ثالث فئات كما یلي

 قطاع النشاطتوزیع العینة حسب : )9-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  القطاع

 44,3  27  صنا��

  47,5  29  تجارة�التجزئة�-توز�ع

  8,2  05  خدمات

  100  61  املجموع

    

الجدول والذي تضمنته أسئلة االستبیان على أساس أهم القطاعات التي ُأعتمد التصنیف الوارد في   

یمكن أن یشملها اقتصاد معین، وحسب هذا الجدول تحتل مؤسسات التوزیع وتجارة التجزئة النسبة األكبر 

     وهذا راجع أساسا إلى أن معظم المؤسسات التي تنشط في والیة سطیف هي مؤسسات توزیع  47,5%بـ

  . تجاریة وخاصة الصغیرة والمتوسطة منهاأو مؤسسات 

  

  .یهدف هذا السؤال إلى التحقق من تواجد مصلحة داخلیة للمحاسبة في المؤسسة :السؤال الرابع - 4

 :لقد كانت النتائج المتحصل علیها كما یلي

  توفر مصلحة داخلیة للمحاسبة: )10-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 63,9  39  ال

  36,1  22  �عم

  100  61  املجموع
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من المؤسسات المدروسة التي تصرح بوجود مصلحة للمحاسبة داخلیا وهذا  36,1%هناك ما نسبته   

ینطبق على المؤسسات الكبیرة والمتوسطة، حیث یتم إعداد المحاسبة من طرف مصلحة داخلیة، على عكس 

إذ تقوم بإرسال وثائقها لمكتب محاسبي  (63,9%) المؤسسات الصغیرة التي ال تمتلك مصلحة للمحاسبة

  .خارجي توكل له مهمة إعداد القوائم المحاسبیة وكذلك التصریحات الجبائیة

  

  تكرار استعمال البیانات المحاسبیة :السؤال الخامس - 5

  .تكرار استعمال البیانات المحاسبیة في مؤسسات العینة یبین الجدول الموالي

  البیانات المحاسبیةاستعمال : )11-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 4,9  3  ش�ري 

  8,2  5  ثال�ي�أو�سدا���

  23  14  سنوي 

 63,9  39  ال��ستعمل���ائيا

 100  61  املجموع
    

فقط من المسیرین قد صرحوا باستعمال البیانات   36,1%من الجدول السابق نالحظ أن ما نسبته  

ال یستعملون البیانات ) خاصة الصغیرة(المحاسبیة لذا فإن االعتقاد السائد بأن معظم مسیري المؤسسات

المحاسبیة یتوافق مع الواقع المدروس، ونادرا ما یكون هذا االستعمال مكثفا وهو خاص بنوع المؤسسة، إذ 

یستخدمون البیانات المحاسبیة بطریقة   8,2%ن باستعمالها شهریا، وما نسبتهیصرحو  4,9%فقط ما نسبته 

فتعود إلى  63,9%أما نسبة عدم االستعمال النهائي للبیانات والتي بلغت ). كل ثالثي أو كل سداسي(متوسطة

  .غیاب مصلحة داخلیة للمحاسبة وهذا ما تم اإلشارة إلیه سابقا
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  درجة حوسبة العملیات التسییریة في المؤسسة التعرف على: السؤال السادس - 6

لقد أشار بعض المؤلفین إلى أن إدماج تكنولوجیات حدیثة للمعلومات یؤدي إلى تغیرات معتبرة في 

الوظیفة المحاسبیة، فیوجه المحاسبون نحو دور أكثر نشاطا في عملیة أخذ القرار بسبب تغیرات الهیكل 

  .التنظیمي لمصلحة المحاسبة

حوسبة التسییر تسمح بمعالجة كمیة كبیرة من المعلومات وفي آجال أقصر، مما یحسن  كما أن  

ظروف أخذ القرار من طرف المسیرین، إال أن هذه الحوسبة ال تؤدي في كل الحاالت إلى استعمال أفضل 

  .للبیانات المحاسبیة ألن هذا االستعمال من مسؤولیة المسیرین

ر اعتمدنا على مقیاس االنتظام في إعداد معلومات التسییر ومن أجل قیاس درجة حوسبة التسیی  

فالحوسبة المحدودة هي التي ال تستعمل بصفة منتظمة إلعداد معلومات التسییر، والحوسبة الواسعة هي التي 

  .تستعمل بصفة منتظمة

  :وقد كانت النتائج كما یلي

  درجة حوسبة العملیات التسییریة في المؤسسة: )12-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 34,4  21  محدودة�جدا

  49,2  30  متوسطة

  16,4  10  واسعة

 100  61  املجموع

  

، ألن ما )65,6%( إن نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسات المدروسة هو محوسب بدرجة كبیرة    

من المصالح المحاسبیة تصرح باستعمالها المتوسط للحوسبة، فهي مصالح لدیها عدة  49,2%نسبته  

بانتظامها في إعداد معلومات التسییر وتتوافق  16,4%حواسیب وتستعمل برامج محاسبیة، في حین تصرح 

في  ، التي تشهد مصالحها حوسبة واسعة حیث تقوم)مؤسسات 10(هذه النسبة مع المؤسسات الكبیرة في العینة

إال أنه في المقابل ). نظام الموازنة نظام حساب التكالیف،(الغالب بحوسبة إنتاج البیانات المحاسبیة للتسییر

من المصالح استعمالها لتكنولوجیات اإلعالم اآللي محدود جدا نظرا لصغر حجم  34,4%هناك ما نسبته 

  .المؤسسة وعملیاتها المحاسبیة الضئیلة
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  المتعلق بالتعرف على مستوى تكوین المسیر الرئیسي في المؤسسة :السؤال السابع - 7

لقد درس العدید من المؤلفین أثر مستوى تكوین المسیرین على درجة استعمال البیانات المحاسبیة 

)Holmes et Nicholls1988,Chapellier1994,Lacombe-Saboly1994 ( وبینوا أن المسیرین األكثر تكوینا

أو التسییري له أثر على /بطریقة وبكثافة أعلى، وبالمقابل فإن نوع تكوینهم المحاسبي و یستعملون البیانات

  .هذا االستعمال

  .)13- 4(وقد تباین تكوین مسیري مؤسسات عینة الدراسة حسب المستویات الموضحة في الجدول

  مستوى تكوین المسیر الرئیسي في المؤسسة: )13-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 4,9  3  �عليم�ذا�ي

  41  25  ب�الور�ا�أو��عليم�م��

  54,1  33  جام��

 100  61  املجموع
  

غالبا ما یشاع أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعاني عموما من نقص في الموارد البشریة المؤهلة   

ومن تكوینها المتواضع، إال أن ذلك ال ینطبق على كل المؤسسات المالحظة التي تمتلك البعض منها 

 41معي،لهم تكوین جا 54,1%مسیر مسؤول هناك  61مسؤولین مؤهلین وذوو تكوین عالي، فمن بین 

  .فقط تكونوا ذاتیا % 4,9حاصلین على البكالوریا أو شهادة مهنیة، في حین أن %

  

  حول الخبرة المهنیة لمسیري مؤسسات العینة المتمحور: السؤال الثامن - 8

تضاربت النتائج واختلفت حول عالقة خبرة المسیر واستعماله للبیانات المحاسبیة، فهناك من یرى أن 

البیانات ترتفع مع التجربة المهنیة وهناك من ال یجد أي عالقة بینهما، في حین یرى مؤلفون درجة استعمال 

آخرون أن العالقة بینهما عكسیة، فحسبهم كلما كان للمسیر خبرة فهو یتقدم في العمر وبالتالي فهو یستهلك 

  .معلومات أقل

سنوات الخبرة خارج المؤسسة تحتسب (نعرض الجدول التالي الذي یبین عدد سنوات خبرة المسیر  

 )الحالیة في میدان التسییر
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  المسیرعدد سنوات خبرة : )14-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 23  14  سنوات�5أقل�من

  41  25  سنوات10-6من

  36  22  سنوات10أك���من

 100  61  املجموع
  

شغلوا هذا   41%،سنوات عدیدةحظ من الجدول أن مسیري مؤسسات العینة یزاولون مهامهم منذ نال  

سنوات على رأس مؤسسته، في حین  10لمن قضى أكثر من  %36سنوات،  10و 6المنصب لفترة تتراوح بین 

  .%23بـسنوات  5تقدر نسبة الخبرة التي ال تزید عن 

  

 المهمة الموكلة للمحاسب داخل المؤسسة :السؤال التاسع - 9

أن یكون لهم دور هام على الممارسات المحاسبیة خاصة  لقد ارتأینا دراسة متعاملین آخرین یمكن

مهمة (المحاسبین المهنیین، لذا أدمجنا في نموذج الدراسة متغیرات متعلقة بهؤالء المتعاملین األساسیین

  ).المحاسب األجیر

 .والجدول التالي یبین النتائج المتحصل علیها

  مهمة المحاسب داخل المؤسسة: )15-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 44,3  27  عون�محاسب

  37,7  23  محاسب�رئ����

  18  11  مراقب��سي��

 100  61  املجموع
  

محاسب أجیر في العینة في مسك المحاسبة، أي التحضیر  61من مجموع  44,3%تنحصر مهمة   

  .، وقد سمینا هذه الفئة باألعوان المحاسبین..)تسجیل ومتابعة الفواتیر، المقاربات(إلعداد القوائم السنویة

تتمثل في ضمان مسك المحاسبة واإلنتاج من وقت آلخر لبعض  37,7%في حین أن مهمة   

  .سییر وقد سمیناهم بالمحاسبینالمعلومات المحاسبیة لغایات الت



 محددات��عقيد�النظام�املحاس���املكيف�للمؤسسة�ا��زائر�ة :الفصل�الرا�ع

 

225 
 

في مسك المحاسبة واإلنتاج المنتظم للمعلومات واستخدامها في اتخاذ القرار  %18أخیرا، تتمثل مهمة   

  .والممثلة لفئة مراقبي التسییر

كما أدرجنا في االستبیان الموجه لمسیري مؤسسات العینة سؤالین یتناوالن اإلطار العام الذي یحیط     

ات، حیث تساءلنا عن مدى تحدید المؤسسة الستراتیجیات على المدى الطویل والمحیط الذي بهذه المؤسس

  .تنشط فیه

  

  حول تحدید المؤسسة الستراتیجیات على المدى الطویل :السؤال العاشر -10

  :لقد كانت النتائج المتعلقة باإلجابة على هذا السؤال كما یلي

  إستراتیجیة على المدى الطویلتحدید المؤسسة ألهداف ): 16-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 31,1  19  غ���موافق��شدة

  19,7  12  غ���موافق

  24,6  15  موافق

  24,6  15  موافق��شدة

  100  61  املجموع

  

أي ما  %50,8على المدى الطویل  إستراتیجیةتمثل النسبة اإلجمالیة للمؤسسات التي ال تحدد أهدافا     

یمثل نصف العینة، حیث تتمثل وظائفها في تتبع األحداث المتعلقة بالمشتریات، التموینات البیع، تسجیل 

، وباقتصار نظامها المحاسبي على تسجیل الفواتیر، إعداد )مؤسسات تجزئة( التعامالت مع الموردین، الزبائن

تسعى المؤسسة لتحقیقها على المدى الطویل ألن  إستراتیجیةفهو ال یحدد أهدافا ..الطلبیات، متابعة المخزون

  .هذه األخیرة ترتبط بمدى تطور نظم المعلومات

 20مؤسسات كبیرة و 10، فمؤسسات العینة مكونة من إستراتیجیةفیحدد أهدافا  %49,2أما ما نسبته     

  خفیض التكلفة منها في القطاع الصناعي، وهذا ما یلزمها بإتباع استراتیجیات ت 27مؤسسة متوسطة تنشط 

  .أو تنویع المنتجات
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  .التعرف على المحیط الذي تنشط فیه مؤسسات العینة :السؤال الحادي عشر -11

  :من أجل التعرف على خصائص المحیط الذي تنشط فیه المؤسسات المدروسة نعرض الجدول التالي

  محیط المؤسسة تنافسي): 17-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 26,23  16  موافق��شدة�غ�� 

  27,87  17  غ���موافق

  26,23  16  موافق

  19,67  12  موافق��شدة

  100  61  املجموع

  

نالحظ من الجدول أن النسبة اإلجمالیة للمؤسسات التي تصرح بأن المحیط الذي تنشط فیه ال یعتبر     

 توافق على أنها في محیط تنافسي، وما نسبته  %26,23في حین أن ما نسبته ، %54,1عالي التنافسیة تقدر بـ

 .توافق بشدة على قوة المنافسین الذین تتقاسم معهم السوق 19,67%

  

  تحلیل أسئلة المحور المتعلق بالممارسات المحاسبیة: الثاني المطلب

  ممارسات المحاسبة العامة - 1

  إنتاج الوثائق اإلجباریة ووثائق ألغراض التسییر :السؤال األول -1- 1

ینقسم هذا السؤال إلى شطرین، فالغرض هو معرفة ممارسات المحاسبة العامة في المؤسسة المتعلقة   

 .كما هو موضح في الجدول التالي بإنتاج الوثائق اإلجباریة واالختیاریة

  ألغراض التسییرإنتاج الوثائق اإلجباریة ووثائق : )18-4(رقم  جدول

  إنتاج�وثائق�ألغراض�ال�سي��  إنتاج�الوثائق�املحاس�ية��جبار�ة  البيان

  (%) ال�سبة  التكرار  (%) ال�سبة  التكرار

 39,3  24 0  0  غ���موافق��شدة

  29,5  18 0  0  غ���موافق

  21,3  13 67,2  41  موافق

  9,8  6  32,8  20  موافق��شدة

 100  61 100 61  املجموع
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أساسا نحو إنتاج الوثائق اإلجباریة فقط في آجال لنظام المحاسبي لتوجه اإن النظرة المختصرة 

طویلة، وبهدف وحید یتمثل في إرضاء االلتزامات المفروضة من اإلدارة الجبائیة یتوافق مع واقع أغلبیة 

موافقون  32,8%موافقون و 67,2%( المؤسسات المدروسة، فمعظم المسیرین یكتفون بإنتاج الوثائق اإلجباریة

الموردین الزبائن، (وذلك ألنهم یسیرون نظما بدائیة للبیانات صممت أساسا لتسییر العملیات الدائمة) بشدة

القوائم (، وفي المقابل یمتلك آخرون نظما متقدمة نوعا ما ال تتجه فقط نحو إنتاج الوثائق اإلجباریة)البنوك

من  21,3%ق أخرى غیر إجباریة من أجل تسییر أفضل لها، فنسبة بل تقوم أیضا بإنتاج وثائ) المالیة

تقوم بإنتاجها  %9,8مؤسسات العینة تقوم بإنتاج مختلف الوثائق ألغراض التسییر المختلفة، وما نسبته 

  .بطریقة منتظمة

  

المتعلق بالهدف من نشر القوائم المالیة والذي تضمن ثالثة خیارات لإلجابة، وقد تم  :السؤال الثاني -2- 1

 :على النحو التالي)06ملحق رقم (تجمیع اإلجابات من ثالثة جداول

  

  أهداف القوائم المالیة: )19-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  �عم  ال�سبة  ال  البيان

� �متا�عة �للمؤسسة، �بال�سبة ���داف تحقيق�ا�تحديد

  واتخاذ��جراءات�الت��يحية�عند�الضرورة

30  49,2 31 50,8 

 77  47  23  14  اتخاذ�قرارات��س�ثمار�بال�سبة�للمؤسسة

 67,2  41  32,8  20  �سي���ا��ز�نة�ورأس�املال�العامل
  

فیما یخص الهدف الذي تنشده مؤسسات العینة من إنتاجها ونشرها للقوائم المالیة فهناك ما   

من المؤسسات ترى في ذلك تحدیدا ألهدافها، متابعة تحقیقها واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة إذا %  50,8نسبته

من أجل تسییر الخزینة ورأس المال % 67,2تستعملها التخاذ قرارات االستثمار، و% 77اقتضت الضرورة، 

  .العامل
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 ممارسات محاسبة التكالیف - 2

  حساب التكالیف في المؤسسةالمتعلق بنظام : األول السؤال -1- 2

یهدف هذا السؤال إلى التعرف على مدى توفر مصلحة لحساب التكالیف في المؤسسة تقوم بتحدید   

  .تكلفة منتجاتها أو خدماتها

  قیام المؤسسة بحساب التكالیف): 20-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 42,6  26  غ���موافق��شدة

  23  14  غ���موافق

  24,6  15  موافق

  9,8  6  موافق��شدة

  100  61  املجموع

  

على أن % 24,6من مؤسسات العینة نظاما لحساب التكالیف، إذ یوافق  %34,4تمتلك نسبة   

من % 65,6یوافقون بشدة على ذلك، في المقابل  %9,8مؤسستهم تقوم بحساب تكالیف منتجاتها، وما نسبته 

  .المؤسسات ال تقوم بحساب تكالیف منتجاتها

  ق بالغرض من حساب التكالیف و درجة تطور نظام التكالیفالمتعل: لثاني و الثالثا السؤال -2- 2

مؤسسة  21المصرحة بعدم امتالكها لنظم حساب التكالیف یصبح حجم العینة  اتمؤسسالبحذف   

تتطرق إلى الغرض من حساب التكالیف  التي )22-4و 21- 4(ین الموالی ا یتم اعتباره في الجدولینوهذا م

درجة تطور نظام محاسبة وٕامكانیة تخصیص المؤسسة لقاعدة بیانات مستقلة خاصة بهذا النظام وكذلك 

  .المعتمد التكالیف

  الغرض من حساب التكالیف وقاعدة البیانات المخصصة ):21-4(رقم  جدول

  البيان

عدم�اقتصار�حساب�الت�اليف�

  الت�لفةع���تحديد�سعر�

امتالك�املؤسسة�لقاعدة�بيانات�

  مستقلة�خاصة�بنظام�الت�اليف

  (%) ال�سبة  التكرار  (%) ال�سبة  التكرار

 9,6  2  28,6  6  غ���موافق

  19  4  42,8  9  موافق

  47,6  10  28,6  6  موافق��شدة

  23,8  5  100  21  املجموع
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  درجة تطور نظام التكالیف في المؤسسة): 22-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

  47,6  10  )التحض��(���مرحلة��عداد

  52,4  11  متطور 

  100  21  املجموع
 

إن أغلب المؤسسات التي تعتمد نظاما لحساب التكالیف تمتلك قاعدة بیانات مستقلة خاصة بهذا   

 %42,8منها یعتبر أن هذا النظام في مرحلة متطورة، وما نسبته  %52,4، كما أن ما نسبته )71,4%(النظام

یوافق على أن نظام حساب التكالیف في مؤسسته ال یقتصر على تحدید سعر التكلفة، في حین یوافق بشدة 

  .على ذلك% 28,6

  

  ممارسات التحلیل المالي - 3

للبیانات التي ینتجها النظام المحاسبي، تضمن  من أجل التعرف على ممارسات التحلیل المالي  

االستبیان سؤالین یهدفان إلى معرفة مدى تطبیق هذه الممارسة على القوائم المالیة واألدوات المستعملة في 

  :ولإلجابة على ذلك نقوم بعرض الجدولین التالیین. ذلك، هل هي في األساس تقلیدیة أم حدیثة

  المؤسسة بممارسات التحلیل الماليقیام ): 23-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 1,6  1  غ���موافق��شدة

  3,3  2  غ���موافق

  68,9  42  موافق

  26,2  16  موافق��شدة

  100  61  املجموع

  أدوات التحلیل المستعملة لیست تقلیدیة): 24-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 31,1  19  غ���موافق��شدة

  42,6  26  غ���موافق

  21,3  13  موافق

  4,9  3  موافق��شدة

  100  61  املجموع
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على القوائم المالیة التي ینتجها نظامها  )%95(اعتماد أغلب المؤسسات )23(نالحظ من الجدول رقم  

المحاسبي الستخدامها في التحلیل المالي، وهذا ما یفسر بأهمیة المعلومة بالنسبة لهذه المؤسسات وخاصة 

فالتحلیل المالي یبرر بانعدام مصادر أخرى للمعلومات التي تتوفر غالبا في المؤسسات . الصغیرة منها

، لذا تلجأ أغلب المؤسسات الصغیرة التي ال تتوفر على )محاسبیة تنتج المعلومةالمتوفرة على مصالح (الكبیرة

 %26,2أنظمة داخلیة للمعلومات إلى االكتفاء بتحلیل قوائمها المالیة بأدوات تقلیدیة بسیطة، إذ یوافق فقط 

مؤسسات على وتعتمد هذه ال. أنها أدوات تقلیدیة في األساس %73,8على أنها لیست تقلیدیة، في حین یرى 

رأس المال العامل واحتیاجاته، الخزینة، (األدوات التي تقیس التوازن المالي انطالقا من بعض المؤشرات

  ..).النسب المالیة

  

  استعمال أدوات التسییر الحدیثة - 4

  استعمال أدوات التسییر الحدیثة): 25-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 42,6 26  غ���موافق��شدة

  21,3  13  غ���موافق

  24,6  15  موافق

  11,5  7  موافق��شدة

  100  61  املجموع

  

من المؤسسات تصرح باستعمالها ألدوات التسییر  36,1%أن هناك ما نسبته ضح من الجدول تی  

، في المقابل تصرح )جداول القیادة، إعداد التقاریر(الحدیثة المتمثلة أساسا في األدوات التي تقیس األداء

بعدم اعتمادها على هذه األدوات، وهذا الرتباطها في األساس بوجود نظام محاسبي متطور مكون  %63,9

من نظام لحساب التكالیف الغائب في العدید من مؤسسات العینة، التي تعتمد فقط على نظام المحاسبة 

  .العامة لتلبیة االلتزامات القانونیة والجبائیة
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  بالبعد التكاملي لنظم المعلوماتور المتعلق تحلیل أسئلة المح :المطلب الثالث

  :تضمن هذا المحور عدد من األسئلة تهدف إلى جمع المعلومات حول

  ERP.عدد المؤسسات التي تبنت نظم متكاملة من نوع - 

  .ERPدوافع تبني نظم  - 

  .ERPالتطبیقات المدمجة في نظام  - 

 .درجة تغطیة عملیات المؤسسة - 

 .مع احتیاجات المؤسسة ERPتكییف  - 

 .في إعادة هیكلة نظامها ERPنظام إمكانیة استفادة المؤسسة من  - 

 .ERPنظام تقییم منافع  - 

  

، تظهر اإلجابة علیه ERPبالنسبة للسؤال المرتبط بالمؤسسات التي اعتمدت على نظام  :السؤال األول - 1

  :في الجدول التالي

  ERPالمؤسسات المعتمدة على نظام ): 26-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 32,8  20  غ���موافق��شدة

  37,7  23  غ���موافق

  14,8  9  موافق

  14,8  9  موافق��شدة

  100  61  املجموع

  

من المؤسسات المدروسة ال تعتمد على نظم % 70,5یتبین من خالل هذا الجدول أن هناك ما نسبته     

ERP ویرجع ذلك لغیاب مصالح محاسبیة في عدد من هذه المؤسسات، أما السبب الثاني فیتمثل في صغر ،

  . حجمها

ومن ، %29,5مؤسسة أي ما یعادل  18هي  ERPأما المؤسسات التي صرحت باعتمادها على نظام     

  .61ن مجموع مؤسسة م 18هذا الواقع فإن كل النتائج التي سیتم تحلیلها خالل هذا المطلب تخص فقط 
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  ERPأسباب اعتماد نظم  :السؤال الثاني - 2

نعرض الجدول  ERPلإلجابة على السؤال المتعلق بالتعرف على األسباب أو الدوافع وراء اعتماد نظام 

  .الموالي الذي یبین التكرارات والنسب الموافقة لكل إجابة

  ERPدوافع االعتماد على نظام ): 27-4(رقم  جدول

  ال�سبة  �عم  ال�سبة  ال  البيان

 55,6 10 44,4  8  ي��ر��عوامل�خارجية�ERPاعتماد�نظام�من�نوع�

 66,7  12  33,3  6  �و�خيار�اس��اتي���ERPاعتماد�نظام�من�نوع�

� �نوع �من �نظام �ملتطلبات��ERPاعتماد �تلبية �و

  التكنولوجيا�ا��ديثة

1  5,5  17  94,5 

يحفزه�ا��مالت�املكثفة��ERPاعتماد�نظام�من�نوع�

  ملعدي��ذه�ال��امج�

11  61,1  7  38,9 

  

والتي یمكن أن تتعلق بمحیط  )55,6%( بعوامل خارجیة ERPیرتبط تبني مؤسسات العینة لنظام     

، )66,7%(المؤسسة أو تقلید المؤسسات التي سبقتها في االعتماد على مثل هذه النظم، هو خیار استراتیجي

، في حین ال تؤثر الحمالت التي یقوم بها معدي )94,5%(لمتطلبات التكنولوجیا الحدیثةیعتمد علیه تلبیة 

  .)38,9%(على قرار تبني هذا النظام ERPبرامج 

  

  . ERPالتعرف على أهم التطبیقات المدمجة في نظام  :السؤال الثالث - 3

  :من أجل التعرف على هذه التطبیقات نعرض الجدول التالي

 ERPالتطبیقات المعیاریة المدمجة في ): 28-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 100  18  �دارة�املحاس�ية�واملالية

  50  9  إدارة��نتاج

  38,9  7  إدارة�املوارد�ال�شر�ة�و�جور 

  94,5  17  �دارة�التجار�ة

  33,3  6  إدارة�املش��يات�و�مداد
  

المتمثلة خصوصا في تطبیقات  ERPالتي تم إدماجها في نظامیظهر الجدول السابق أهم التطبیقات     

، في المقابل لم تركز المؤسسات على إدماج تطبیقات )94,5%(، اإلدارة التجاریة)%100( المحاسبة والمالیة

یسمح  ERPالموارد البشریة والمشتریات، وهذا ما یوحي باألهمیة التي تحتلها المحاسبة، فاالعتماد على نظام 

بتحقیق عدة مزایا ) دور استراتیجي للمحاسبة(للمؤسسات التي تستعمل بیانات المحاسبة بصفة أساسیة
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، التقلیص من األخطار )الحجز في الوقت الحقیقي للبیانات التجاریة(كالمتابعة السریعة لتسدیدات الزبائن

  .المرتبطة بالزبائن وكذا آجال تنفیذ المهام المرتبطة ببیع المنتجات

  

   :السؤال الرابع - 4

  :الموضحة في الجدول التالي تمحور هذا السؤال حول معرفة درجة تغطیة عملیات المؤسسة

 ERPدرجة تغطیة عملیات المؤسسة بواسطة ): 29-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 11,1  2  ضعيفة

  50  9  متوسطة

  38,9  7  قصوى 

  100  18  املجموع

 

یغطي برنامجها جزء متوسطا من عملیاتها ) النسبة األكبر(من المؤسسات %50تظهر النتائج أن نسبة 

 38,9%المتوافقة مع تطبیقات المحاسبة والمالیة واإلدارة التجاریة المدمجة في النظام، في حین أن نسبة 

  ).تطبیقات اإلنتاج، الموارد البشریة والمشتریات(قامت بتغطیة أغلب عملیاتها بإدماج أكبر للتطبیقات
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  .من أجل تكییفه الحتیاجات المؤسسة ERPالضبط المسبق لبرنامج  :السؤال الخامس - 5

هذا المعیاري مع حاجات المؤسسة ینبغي القیام بضبط مسبق له، یتم ERP من أجل تكییف برنامج     

الضبط من طرف أفراد لدیهم في نفس الوقت معرفة جیدة بقواعد التسییر وتجربة مؤكدة في البرنامج، ویهدف 

  .إلى التكیف مع خصوصیات المؤسسة المتمثلة أساسا في حجمها

  حسب حجم المؤسسة ERPتكییف ): 30-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 5,5  1  غ���موافق��شدة

  22,2  4  غ���موافق

  38,9  7  موافق

  33,3  6  موافق��شدة

  100  18  املجموع

 

من المؤسسات بإجراء تعدیالت على البرنامج األصلي،  72,2%قامت  ERPمن أجل تكییف برنامج     

صممت معیاریا ومن النادر أن تتوافق مع خصوصیات المؤسسة التي اعتمدتها، لذا فإن  ERPألن نظم 

  .وضعها یتطلب ضبطها لعدة مرات وهذا ما یستغرق أشهرا وحتى سنوات تبعا لحجم المؤسسة

  

  .في إعادة هیكلة نظامها ERPالتساؤل حول استفادة المؤسسة من نظام  :السؤال السادس - 6

 ERPإعادة هیكلة نظام المؤسسة بفضل ): 31-4(رقم  جدول

  (%) ال�سبة  التكرار  البيان

 38,9  7  ال�يوجد��غي��

  44,4  8  )تحليلية/محاسبة�عامة(ت�امل�أفقي

  16,7  3  )قب���و�عدي(ت�امل�عمودي

  100  18  املجموع
      

لتغییر هیكلة عملیاتها، وهذا ما قد یفسر ERP من المؤسسات االستفادة من نظام 38,9% لم تستطع    

باعتماد هذه المؤسسات على هذا النظام حدیثا، أو لمشاكل تقنیة قد واجهت استخدامه، أو مشاكل متعلقة 

من تحقیق تكامل لنظامها المحاسبي وهذا ما یؤكد حرص  44,4%بمستعملي هذا النظام، في المقابل تمكنت 

وتحسین مخرجاته التي لها أثر كبیر في توجیه قراراتها التسییریة، حیث هذه المؤسسات على تحدیث نظامها 
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حقق  ERPترى أن نظام  66,7%حققت هذه المؤسسات أهدافها من تكامل نظامها المحاسبي ألن ما نسبته 

 )06 أنظر الملحق رقم( ترى العكس 33,3%منافعه بالمقارنة مع تكالیفه، في حین أن نسبة 

تصرح بأنها ال  63,9%إذا تظهر النتائج األولى تباینا في درجة تعقید النظم المحاسبیة المدروسة، 

 58بامتالكها نظاما لحساب التكالیف  34,4%تستعمل نهائیا البیانات المحاسبیة ألغراض التسییر، تصرح 

دت نظام متكامل من نوع اعتم29,5% تقوم بممارسات التحلیل المالي على قوائمها المالیة،  )%95(مؤسسة

ERP.  

لذا فإنه یبدو من المالئم التساؤل إلى أي مدى تفسر المتغیرات المستقلة لنموذج الدراسة التغیر في درجة 

أو السلوكیة /تعقید نظم المعلومات المحاسبیة، أو بصیغة أخرى تحدید عوامل الظروف المحیطة الهیكلیة و

  .بنظم المعلومات المحاسبیة لمسیري المؤسسات) ذات داللة(المرتبطة بطریقة معبرة
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 هم خصائص نظام المعلومات المحاسبيأعلى  دراسة أثر المتغیرات الظرفیة: المبحث الثالث 

اعتمدنا  نظام المحاسبيالعلى خصائص  )عوامل الظروف المحیطة( أثر المتغیرات الظرفیةلدراسة  

1 كاي تربیععلى اختبار 
)Khi deux(  مدخلینیختبر العالقة الموجودة بین متغیرین في جدول ذو الذي  

  .من خصائص النظام بشكل منفصل) عدبُ ( حیث درسنا أثر كل متغیر ظرفي على خاصیة

  

  المتغیرات الظرفیة على استعمال البیانات المحاسبیةأثر دراسة : المطلب األول

یبین نتائج اختبار كاي تربیع بین المتغیرات الظرفیة من جهة ومتغیر استعمال  )32-4(الجدول رقم  

استعمال سنوي  ي،ثالثي أو سداس استعمال شهري،: المحاسبیة الذي یتم قیاسه بعدة مستویات هيالبیانات 

 .ستعمل البیانات نهائیاتال 

 نتائج اختبار كاي تربیع بین المتغیرات الظرفیة واستعمال المعلومة: )32-4(جدول رقم

رقم�

  املتغ��

�درجاتعدد�  قيمة���اي�تر�يع  املتغ���الظر��

  ا��ر�ة

مستوى�الداللة�

  �حصائية

  0,000  9 47,09  التوجھ��س��اتي���للمؤسسة  1

  0,000  12  69,596  املحيط�التناف����للمؤسسة  2

  0,000  6  58,067  ��م�املؤسسة  3

  0,201  9  12,215  عمر�املؤسسة  4

  0,011  6  16,649  قطاع�ال�شاط  5

  0,000  6  36,753  م�مة�املحاسب����املؤسسة  6

  0,000  6  29,732  عمليات�ال�سي���درجة�حوسبة  7

  0,016  6  15,679  املستوى�الت�و����للمس��  8

  0,283  6  7,429  )�عدد�السنوات(ا����ة�امل�نية��للمس��  9

  

التوجه االستراتیجي، المحیط : أن المتغیرات الظرفیة الممثلة فيبق ایتبین من خالل الجدول الس  

التنافسي حجم المؤسسة، مهمة المحاسب فیها ودرجة حوسبة عملیاتها التسییریة تؤثر على استعمال المعلومة 

                                                           
1

  07التحلیل اإلحصائي الموضحة في الملحق كل الجداول الواردة في ھذا الجانب ھي من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات 
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وأن متغیرات قطاع النشاط، المستوى التكویني لمسیر المؤسسة تؤثر على ، %99المحاسبیة بمستوى داللة 

  .%95لها عند مستوى داللة استعما

في المقابل ال تؤثر متغیرات عمر المؤسسة والخبرة المهنیة للمسیر على استعمال المعلومة، إذ أن   

  ).لیس لها داللة إحصائیة(مستوى الداللة اإلحصائیة لهذه المتغیرات ضعیف

وهذا ما یتوافق مع  إن متغیر الخبرة المهنیة للمسیر مستقل عن درجة استعمال المعلومة المحاسبیة  

إال أن دراسات أخرى اختلفت حول أثر هذا المتغیر، حیث أكد  ،)Reix)1981النتائج التي تحصل علیها 

Marchesnay)1985(  أن درجة استعمال المعلومة تزداد مع الخبرة، في حین بینNadeau)1988(  أن العالقة

  .عكسیة فبازدیاد خبرة المسیر وتقدمه في العمر یقل استعماله للمعلومة المحاسبیة

في حین اختلفت الدراسات السابقة حول أثر عمر المؤسسة على استعمال المعلومات التي ینتجها   

استعمال أنه بازدیاد عمر المؤسسة یتناقص  )Holmes et Nicholls )1988نظامها المحاسبي، حیث أثبت

  .المعلومات

  

  ممارسات المحاسبة العامةالمتغیرات الظرفیة على أثر دراسة : المطلب الثاني

إنتاج یبین نتائج اختبار كاي تربیع بین المتغیرات الظرفیة من جهة ومتغیر  )33-4(الجدول رقم  

  .البیانات المحاسبیة غیر اإلجباریة

المحیط التنافسي الذي تنشط فیه، حجمها، مهمة تظهر متغیرات التوجه االستراتیجي للمؤسسة،   

أما متغیر الخبرة ، %99بـ المحاسب في المؤسسة ودرجة حوسبة عملیات التسییر مستوى داللة إحصائیة یقدر

، في المقابل فإن متغیرات عمر المؤسسة، قطاع النشاط، المستوى التكویني  %95المهنیة فهو معبر بمستوى 

  .إنتاج البیانات غیر اإلجباریة، وذلك إلظهار اختبار كاي تربیع عدم داللتها اإلحصائیةللمسیر ال تؤثر على 

أن حجم المؤسسة هو عامل محدد لممارسات المحاسبة العامة وهذا ما یتوافق Lavigne(1999) بین   

    مع النتیجة المحصل علیها سابقا فیما یتعلق بهذا المتغیر
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  .وٕانتاج البیانات المحاسبیة غیر اإلجباریةنتائج اختبار كاي تربیع بین المتغیرات الظرفیة :)33-4(جدول رقم

رقم�

  املتغ��

�درجاتعدد�  قيمة���اي�تر�يع  املتغ���الظر��

  ا��ر�ة

مستوى�الداللة�

  �حصائية

  0,000  9 39,494  التوجھ��س��اتي���للمؤسسة  1

  0,000  12  44,835  املحيط�التناف����للمؤسسة  2

  0,000  6  57,650  ��م�املؤسسة  3

  0,067  9  15,987  عمر�املؤسسة  4

  0,268  6  7,607  قطاع�ال�شاط  5

  0,000  6  38,878  م�مة�املحاسب����املؤسسة  6

  0,000  6  25,705  درجة�حوسبة�عمليات�ال�سي��  7

  0,786  6  3,180  املستوى�الت�و����للمس��  8

  0,023  6  14,688  )السنوات�عدد�(ا����ة�امل�نية��للمس��  9

    

كما أثبتنا أن متغیر قطاع النشاط ال یؤثر على ممارسات المحاسبة العامة في مؤسسات العینة   

الذي أثبت أن نوع النشاط لیس مرتبطا إال جزئیا Chapellier(1994) تتوافق هذه النتیجة مع دراسة 

أن )Holmes et Nicholls )1988في حین بینبالممارسات المحاسبیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

  .إنتاج البیانات المحاسبیة غیر اإلجباریةقطاع النشاط له تأثیر على مستوى 

العالقة بین المحاسب الداخلي والممارسات المحاسبیة، وأنها Chapellier(1994) أثبت من جهة أخرى   

ألنه إذا اقتصرت مهمته في القیام باألعمال أكثر أهمیة عندما یقوم هذا المحاسب بمهام مراقبة التسییر، 

  .المحاسبیة البسیطة كلما ابتعد عن مجال القرار والمساهمة في نجاح نظام المعلومات المحاسبي
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  اعتماد نظم حساب التكالیفالمتغیرات الظرفیة على أثر دراسة : المطلب الثالث

اعتماد  ومتغیریبین نتائج اختبار كاي تربیع بین المتغیرات الظرفیة من جهة  )34- 4( الجدول رقم  

 .نظم حساب التكالیف

 اعتماد نظم حساب التكالیفنتائج اختبار كاي تربیع بین المتغیرات الظرفیة و : )34-4(جدول رقم

رقم�

  املتغ��

�درجاتعدد�  قيمة���اي�تر�يع  املتغ���الظر��

  ا��ر�ة

مستوى�الداللة�

  �حصائية

  0,000  9  38,373  التوجھ��س��اتي���للمؤسسة  1

  0,000  12  47,672  املحيط�التناف����للمؤسسة  2

  0,000  6  64,640  ��م�املؤسسة  3

  0,160  9  13,047  عمر�املؤسسة  4

  0,038  6  13,326  قطاع�ال�شاط  5

  0,000  6  30,845  م�مة�املحاسب����املؤسسة  6

  0,002  6  20,282  ال�سي��درجة�حوسبة�عمليات�  7

  0,072  6  11,590  املستوى�الت�و����للمس��  8

  0,244  6  7,920  )�عدد�السنوات(ا����ة�امل�نية��للمس��  9

  

 :بق یتبین ما یليامن خالل الجدول الس

إن مستوى الداللة اإلحصائیة لمتغیرات التوجه االستراتیجي للمؤسسة، محیطها التنافسي وحجمها   

مستوى داللة قطاع النشاط ، % 99ــ لمهمة المحاسب في المؤسسة، درجة حوسبة عملیات التسییر مساوي 

    لیف منتجاتها وهذا ما یعني تأثیر هذه المتغیرات على اعتماد المؤسسة لنظم تقوم بحساب تكا %95هو 

أما متغیرات عمر المؤسسة، المستوى التكویني للمسیر وخبرته المهنیة فال تؤثر على اعتماد . أو خدماتها

  .المؤسسة لنظم التكالیف

لقد أثبت اختبار كاي تربیع أن متغیرات عمر المؤسسة، المستوى التكویني للمسیر وكذا خبرته ال   

المحاسبیة، لذا فإنه من المنطقي أیضا أن ال تثبت عالقتهم بنوع النظم التي تؤثر على استعمال المعلومات 

 .تعتمدها المؤسسة
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یؤثر المحیط على الممارسات المحاسبیة للمؤسسة فیما یتعلق بنظامها لمحاسبة التكالیف، فإذا كان   

ة دقیقة واالستفادة من تنافسیا تنقاد المؤسسة إلى تبني نظم تمكنها من تحلیل أسعار تكلفة منتجاتها بطریق

مخرجات نظامها المحاسبي الذي یوفر لها الدعم المعلوماتي من أجل البحث عن اإلقتصادات الممكنة 

  .واختیار اإلستراتیجیة المالئمة لتحسین میزتها التنافسیة

یؤثر قطاع النشاط على اعتماد المؤسسات لنظم حساب التكالیف، هذه النظم التي وضعت في   

الصناعیة بالدرجة األولى، ألنها أول من یهتم بتحدید أسعار تكلفة المنتجات، وبتوجیه التكالیف المؤسسات 

تم اعتماد نظم ..) تحدید األسعار، مردودیة الزبائن، تحدید السیاسة التجاریة(لعدد كبیر من قرارات المؤسسة

  .التكالیف في المؤسسات الخدمیة الناشطة في العدید من القطاعات

القة معبرة بین اإلستراتیجیة التي تضعها المؤسسة واعتماد لنظام محاسبة التكالیف مؤكدة وجود ع  

أن التي اقترحت  Mils et Snow(1978),Simons(1987),Gosselin(1997),Chenhall(2003)بذلك نتائج 

  .بعض الممارسات المحاسبیة ترافق أنواع معینة من االستراتیجیات

  

  اعتماد أدوات التسییر الحدیثةالمتغیرات الظرفیة على أثر دراسة : المطلب الرابع

اعتماد یبین نتائج اختبار كاي تربیع بین المتغیرات الظرفیة من جهة ومتغیر  )35- 4( الجدول رقم  

  .أدوات التسییر الحدیثة

  الحدیثةاعتماد أدوات التسییر نتائج اختبار كاي تربیع بین المتغیرات الظرفیة ومتغیر :)35-4(جدول رقم

رقم�

  املتغ��

�درجاتعدد�  قيمة���اي�تر�يع  املتغ���الظر��

  ا��ر�ة

مستوى�الداللة�

  �حصائية

  0,000  9 38,658  التوجھ��س��اتي���للمؤسسة  1

  0,002  12  31,304  املحيط�التناف����للمؤسسة  2

  0,000  6  43,022  ��م�املؤسسة  3

  0,045  9  17,261  عمر�املؤسسة  4

  0,003  6  19,616  قطاع�ال�شاط  5

  0,000  6  29,708  م�مة�املحاسب����املؤسسة  6

  0,012  6  16,317  درجة�حوسبة�عمليات�ال�سي��  7

  0,013  6  16,234  املستوى�الت�و����للمس��  8

  0,119  6  10,133  )�عدد�السنوات(ا����ة�امل�نية��للمس��  9
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   :بق یتبین ما یليامن خالل الجدول الس

تؤثر متغیرات التوجه االستراتیجي، المحیط التنافسي، حجم المؤسسة، قطاع النشاط، مهمة المحاسب في 

درجة حوسبة التسییر، عمر المؤسسة والمستوى التكویني للمسیر بمستوى  ،%99المؤسسة بمستوى داللة 

  .في حین ال تؤثر الخبرة المهنیة للمسیر على اعتماد مؤسسته على أدوات التسییر الحدیثة ،95%

 یؤثر قطاع النشاط وحجم المؤسسة على استعمال أدوات التسییر الحدیثة، وهذا ما یتوافق مع دراسة 

Banaszak(1993) أما على الذي أكد أن هناك نقص في استعمال المحاسبات التسییریة في مؤسسات البناء ،

المؤسسات الصناعیة الخدمیة : مستوى أدوات التسییر فإن المؤسسات األكثر تجهزا بها هي بالترتیب التالي

كما أن نمو حجم هذه المؤسسات یترافق بتنوع وتعقید أدوات  .مؤسسات البناء وأخیرا المؤسسات التجاریة

ت مراقبة التسییر المستعملة في إلى خصائص طرق وأدوا Nobre(2001)كما أشارت دراسة  .التسییر

  . المؤسسة الصغیرة والمتوسطة ودور حجم المؤسسة في تفسیر استعمال أدوات القیادة

  

  في المؤسسة ERPاعتماد نظم المتغیرات الظرفیة على أثر دراسة : المطلب الخامس

اعتماد یبین نتائج اختبار كاي تربیع بین المتغیرات الظرفیة من جهة ومتغیر  )36- 4( الجدول رقم  

  .ERPنظم 

 ERP اعتماد نظامنتائج اختبار كاي تربیع بین المتغیرات الظرفیة و : )36-4(جدول رقم

رقم�

  املتغ��

عدد�درحات�  قيمة���اي�تر�يع  املتغ���الظر��

  ا��ر�ة

مستوى�الداللة�

  �حصائية

  0,000  9 37,246  �س��اتي���للمؤسسةالتوجھ�  1

  0,000  12  38,268  املحيط�التناف����للمؤسسة  2

  0,000  6  49,183  ��م�املؤسسة  3

  0,161  9  13,027  عمر�املؤسسة  4

  0,156  6  9,321  قطاع�ال�شاط  5

  0,001  6  22,371  م�مة�املحاسب����املؤسسة  6

  0,003  6  19,554  درجة�حوسبة�عمليات�ال�سي��  7

  0,217  6  8,293  املستوى�الت�و����للمس��  8

  0,025  6  14,492  )�عدد�السنوات(ا����ة�امل�نية��للمس��  9
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تؤثر متغیرات التوجه االستراتیجي للمؤسسة، المحیط التنافسي، الحجم، مهمة المحاسب ودرجة   

على اعتماد المؤسسات  %95الخبرة المهنیة بمستوى ، %99بـحوسبة العملیات بمستوى داللة إحصائیة یقدر 

  . ERPلنظم 

في المقابل فإن متغیرات عمر المؤسسة، قطاع نشاطها والمستوى التكویني للمسیر لیس لها داللة   

  .ERPنظم  إحصائیة وبالتالي ال تؤثر على اعتماد

 2000( ،Samara)2004(،El( Tortأعمالمع ) باستثناء متغیر تكوین المسیر( تتوافق هذه النتائج  

Orf)2005(  إلى أن ممارسات تكامل نظم المعلومات المحاسبیة تتوقف على عوامل الظروف التي خلصت

  .المحیط وتكوین المسیرین ،الحجم، اإلستراتیجیة :المحیطة

لقد حاولنا من خالل تحلیل كاي تربیع اإلحصائي تحدید أثر المتغیرات الظرفیة على أبعاد النظام  

هذه العوامل على كل بعد بشكل مستقل عن األبعاد األخرى، وقد خلص هذا  ولكن بدراسة تأثیر ،المحاسبي

المستوى من التحلیل إلى استخالص جملة من المتغیرات التي تساهم في تحدید خصائص تعقید النظام 

تبین أنها غیر مؤثرة لذا ) عمر المؤسسة، الخبرة المهنیة للمسیر(المحاسبي، ومجموعة أخرى من المتغیرات

  .ستبعادها في المستوى الثاني من التحلیلسیتم ا

من المهم في المرحلة القادمة من التحلیل اإلحصائي تبیان مدى مساهمة العوامل المؤثرة مجتمعة في   

تحدید درجة تعقید النظام ولیس بشكل منفصل، لذلك سنعمد إلى استخدام النموذج الخطي المتعدد ونبدأ 

  .بالتعریف بالمتغیرات التي سیدمجها
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  دراسة أثر المتغیرات الظرفیة على تعقید النظام المحاسبي باستعمال نموذج االنحدار المتعدد:المبحث الرابع

  وذج الخطي المتعددنممتغیرات ال تحدید: المطلب األول

خصائص : حسب ثالثة أبعاد نسبیة 1سابقة یتم وصف النظام حسب درجة تعقیده وفقا لدراسات 

  .الوحدة المكلفة رسمیا بإنتاج ونشر البیانات، إنتاج البیانات المحاسبیة واستعمالها من طرف المسیرین

وحسب المعطیات المتوفرة في الدراسة فإن تعقید أو درجة تطور النظام المحاسبي للمؤسسات  

وأبعاد تنظیم المحاسبي، إنتاج البیانات ومدى استعمالها المدروسة في العینة یتحدد بمتغیرات تقیس أبعاد ال

النظام المحاسبي في خمسة متغیرات یتم قیاسها على سلم  تعقید تتمثل أبعاد. قیس البعد التكاملي للنظامت

أكبر  20نقطة و أقل قیمة لدرجة تعقید النظام  0تمثل فیه نقطة  ،)نقاط 4سلم مكون من ( یكرت الرباعيل

 20بالتالي فإن المؤشر اإلجمالي لتعقید النظام المحاسبي یقاس على سلم مكون من تعقید، و قیمة لهذا ال

  .2نقطة

  قیاس أبعاد تعقید النظام المحاسبي):37-4(جدول رقم

  عدد�النقاط  قياس�املتغ��  املتغ��

  استعمال�البيانات�املحاس�ية

  استعمال�ش�ري 

  ثال�ي�أو�سدا���

  سنوي 

  ال��ستعمل���ائيا

4  

2  

1  

0  

  إنتاج�البيانات�املحاس�ية�غ����جبار�ة

  غ���موافق��شدة

  غ���موافق

  موافق

  موافق��شدة

0  

0  

2  

4  

  حساب�الت�اليف����املؤسسة

  غ���موافق��شدة

  غ���موافق

  موافق

  موافق��شدة

0  

0  

2  

4  

  اعتماد�أدوات�ال�سي���ا��ديثة

  غ���موافق��شدة

  غ���موافق

  موافق

  موافق��شدة

0  

0  

2  

4  

 ERPاعتماد�نظام�من�نوع�

  غ���موافق��شدة

  غ���موافق

  موافق

  موافق��شدة

0  

0  

2  

4  

   

                                                           
1
 )Kandhwalla,1972,Rosenzweig,1977, Elmore,1986, Chapellier, 1994,Fisher ,1995,Al Omiri et Drury,2007,..(  

2
 (chapellier & mohamed;2006) و Chapellier(1994)تم اعتماد ھذه القیم استنادا إلى درسات  
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  متعدد لدراسة العالقة بین تعقید النظام المحاسبي والمتغیرات المفسرةالاالنحدار نموذج  :المطلب الثاني

هو قیاس مدى مساهمة المتغیرات المستقلة على  الخطي المتعدداالنحدار من نموذج الهدف   

بشكل مستقل  هاؤ إجراعلى اعتبار أن االختبارات السابقة تم  ،وقت واحدخصائص تعقید النظام المحاسبي في 

 .لكل نوع من المتغیرات

، القیاسات المعتمدة )المتغیر التابع والمتغیرات المفسرة له(النموذج متغیرات  يالموال یلخص الجدول  

هذه القیاسات في الذین استخدموا ) المرجعیین(ات السابقة مع ذكر المؤلفین األوائل اسعلى أساس الدر 

  .دراستهم

 یبین قیاس متغیرات النموذج: )38-4(جدول رقم

  درجة��عقيد�النظام�املحاس��: املتغ���التا�ع

  املتغ��ات
 القياسات

  املعتمدة�

 املؤلف�ن�

  املرجعي�ن

د�أ�عا

�عقيد�

�النظام

  املحاس��

  البعد�التنظي��

 ;Saboly-lacombe (1994)  توفر�املؤسسة�ع���مص��ة�داخلية�للمحاسبة

Kalika (1995); Lavigne 

(1999); Tort (2005); 

Chapellier & Mohammed 

(2010). 

  تكرار�استعمال�البيانات�املحاس�ية����املؤسسة

  درجة�حوسبة�العمليات����املؤسسة

  املو�لة��للمحاسب�الداخ��امل�مة�

  

  البعد�املعلوما�ي

دراسة�اثر�عوامل�الظروف�املحيطة�لتفس���

التباين�����عقيد�النظام�املحاس���واملمارسات�

  املحاس�ية����املؤسسة

Marchesnay (1985); 

Holmes & Nicholls (1988); 

 Chapellier (1994); Lavigne 

(1999); Nobre (2001); 

Chenhall (2003).  

) ا����ة،�الت�و�ن(عالقة�العوامل�السلوكية�

املحاسبة�(واستعمال�البيانات�املحاس�ية�

  ....)العامة،�محاسبة�الت�اليف،�التحليل�املا��

  

  البعد�الت�ام��

دراسة�العالقة�ب�ن�ممارسات�ت�امل�النظم�

املحاس�ية�وعوامل�الظروف�املحيطة�ال�ي�لية�

  ...)املحيط،�ا���م،��س��اتيجية،(

Tort (2000); Samara 

(2004); ElOrf (2005).  
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 یبین قیاس متغیرات النموذج): تابع( )38-4( جدول رقم

  عوامل�الظروف�املحيطة�ال�ي�لية�و�السلوكية): املستقلة(املتغ��ات�املفسرة�

  
  املتغ��ات

  القياسات

  املعتمدة�

 املؤلف�ن

  املرجعي�ن

العوامل�

  ال�ي�لية

  ا���م
 & Nobre (2001); Chapellier  العامل�نعدد�

Mohammed (2010). 

 Holmes & Nicholls (1988)  عدد�السنوات�ال���مضت�منذ�إ�شاء�املؤسسة  عمر�املؤسسة

 Chapellier (1994)  خدمي/تجارة�تجزئة- توز�ع/ صنا��  قطاع�ال�شاط

التوجھ�

  �س��اتي��

مدى�تحديد�املؤسسة�أل�داف�ع���املدى�

  الطو�ل

Chenhall (2003); Gosselin 

(1997); Simons (1987). 

  املحيط�التناف���
مدى�تنافسية�املحيط�الذي�ت�شط�فيھ�

  املؤسسة

Germain (2000); Abdelkader & 

Luther (2008) 

درجة�حوسبة�

  عمليات�ال�سي��

 Chapellier (1994)  واسعة/متوسطة/محدودة�جدا

 

العوامل�

  السلوكية

م�مة�املحاسب�

  املؤسسة���

 & Chapellier (1994); Chapellier  مراقب��سي��/محاسب�رئ����/عون�محاسب

Mohammed (2010). 

املستوى�الت�و����

  للمس��

  ;Lavigne & St Pierre (2002)  جام��/ت�و�ن�م��-الور�ا�ب/ت�و�ن�ذا�ي

Chapellier & Mohammed 

(2010). 

ا����ة�امل�نية�

  للمس��

 Chapellier (2003)  املنقضية����ميدان�ال�سي��عدد�السنوات�

  

  

قبل االنطالق في بناء نموذج االنحدار في حد ذاته ال بد  من اإلشارة إلى مصفوفة االرتباط التي   

بدرجة ..) ، قطاع النشاط، درجة الحوسبة، مهمة المحاسبحجم المؤسسة(تربط مختلف المتغیرات المفسرة

  .بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابعذات داللة  والتي تبین هي أیضا وجود عالقة  ،تعقید النظام
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  1معامالت االرتباط بین المتغیرات المفسرة والمتغیر التابع -1

الذي  )Spearman(نشیر إلى أن معامل االرتباط المحسوب في الجدول هو معامل سبیرمان  

كما أن طبیعة بعض ). فرضیة التوزیع الطبیعي غیر مؤكدة( نستخدمه نظرا لعدم معرفة طبیعة توزیع البیانات

درجة حوسبة التسییر، مهمة المحاسب  قطاع النشاط، حجم المؤسسة،( المتغیرات في الجدول هي غیر كمیة

  )هي بالفعل متغیرات ترتیبیةف

  بین المتغیرات المفسرة ومتغیر تعقید النظام المحاسبي معامالت االرتباط : )39-4(جدول رقم

  الداللة��حصائية  ��م�العينة  معامل��رتباط  املفسر�املتغ�� 

 0,000  61  0,776  ��م�املؤسسة

  0,002  61  0,392-  قطاع�ال�شاط

  0,000  61  0,544  درجة�ا��وسبة

  0,000  61  0,703  م�مة�املحاسب

  0,026  61  0,286  مستوى�ت�و�ن�املس��

  0,003  61  0,524  املحيط

  0,000  61  0,656  �س��اتيجية

  

 %95و %99عند مستوى ذات داللة) ثنائیة(من الجدول السابق نالحظ أن هناك ارتباطات إحصائیة    

وهذا ما یدفعنا إلى البحث عن النموذج  ،)تعقید النظام المحاسبي(بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع

  . اإلحصائي الذي یفسر طبیعة تلك العالقات

  النموذج األول معامالت التعیین وتحلیل التباین - 2

.معامالت التعیین والتعیین المعدل المحسوبة في النموذج األول لالنحدار المتعدد )39-4(یبین الجدول رقم  

)1(التعیین، والتعیین المعدلحساب معامالت ):40-4(جدول رقم  

DW R2 ajusté R2 R 1النموذج  

1,645 0,722 0,789 0,888  
 

معبر وله قدرة تفسیریة عالیة وهو  هأن األولاالنحدار نموذج یتضح من الجدول الذي یمثل نتائج   

  .صالح بكل متغیراته للتحلیل اإلحصائي

                                                           
1
  08والموضحة في الملحق رقم   SPSSكل الجداول الظاھرة في ھذا المبحث من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج  
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مساویة ) تربیع معامل االرتباط الخطي( التعیینحیث تظهر النتائج اإلحصائیة أن قیمة معامل   

، هذا المعامل الذي یقیس جودة النموذج المقدر من خالل تقدیر نسبة التباین المفسر في التباین 0,789لـ

  .الكلي

وهذا ما یعني أن  0,72فهو مساو لـ) المعدل  R2(أما معامل التعیین المعدل بعدد المؤشرات المقدرة  

تعقید النظام المحاسبي  تعقید النظام المحاسبي یفسره االنحدار، بمعنى آخر فإن من تباین درجة 72%

لمؤسسات العینة مفسر بطریقة صحیحة بواسطة عدة متغیرات ظرفیة هیكلیة وسلوكیة المعتمدة في نموذج 

  .الدراسة

یعني أنه  ، ما1,645ــ فهو مساو ل الذي یقیس االرتباط الذاتي للبواقي Durbin-Watsonأما معامل   

لیس هناك داللة لوجود ارتباط ذاتي لألخطاء موجب أو سالب وهذا مؤشر إضافي إلمكانیة استخدام 

  .النموذج

  :ومن أجل تحلیل التباین الخاص بالنموذج األول نعرض الجدول التالي

تحلیل التباین): 41-4(جدول رقم  

�حصائية الداللة  F املر�عاتمجموع� درجات�ا��ر�ة املر�عات�املتوسطة  1 النموذج�  

 املفسر 909,459 7 129,923 11,777 0,000

 املتبقي 242,707 22 11,032  

 املجموع 1152,167 29   

 

الموضحة في الجدول السابق الذي یقود إلى الفصل بین التباین  )ANOVA(إن نتائج تحلیل التباین 

المحسوبة مساویة  )Fisher(  Fتظهر أن قیمة) التباین المتبقي(المفسر من قبل النموذج والتباین غیر المفسر

، والذي نعرض نتائجه في وهذا ما یدل على أن النموذج مقبول عموما  99%عند مستوى داللة 11,77لـ

  .)41-4(الجدول رقم
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 )النموذج األول(عرض نتائج تأثیر المتغیرات الظرفیة على درجة تعقید النظام المحاسبي -3

نتائج نموذج االنحدار األول): 42-4(جدول رقم  

  1النموذج
معامالت�

  النموذج

اختبار�

  )t(س�يودنت

الداللة�

  �حصائية

�رتباط�

  ال�سيط

�رتباط�

  ا��ز�ي
VIF  

        0,000  5,182- 23,51-  القيمة�الثابتة

 3,999  0,612  0,825  0,001  3,633  9,347  ��م�املؤسسة

  1,246  0,435  0,069  0,034  2,266  3,469  قطاع�ال�شاط

  1,913  0,157-  0,366  0,463  0,747-  1,018-  درجة�ا��وسبة

  1,477  0,367  0,505  0,077  1,853  2,219  م�مة�املحاسب

  1,458  0,001-  0,307  0,996  0,006-  0,007-  مستوى�تكو�ن�املس��

  1,577  0,400  0,510  0,053  2,047  1,239  املحيط�التناف���

  2,708  0,040-  0,566  0,853  0,187-  0,127-  التوجھ��س��اتي���

  

لقد تأكدنا سابقا من خالل معامل فیشر أن النموذج مقبول ویمكن االعتماد على نتائجه، ویؤكد ذلك  

لمعامالت النموذج الذي كان له داللة إحصائیة ألغلب ) الجدول أعالهالموضح في ( اختبار ستیودنت

  .المؤشرات

  بحث نموذج االنحدار في تركیبة خطیة متعددة على النحو التاليی

� = ���� + ���� + ���� + ⋯+ � 

   :یأخذ الصیغة التالیةحسب الجدول السابق فالنموذج المفسر لدرجة تعقید النظام المحاسبي  

� = 9,35�� + 3,47�� − 1,02�� + 2,22�� − 0,01�� + 1,24�� − 0,13�� − 23,5 

  

ال ) متغیرات ذات قیم صفریة( لمتغیرات الظرفیةل قیم عني أنه في غیابو هذا ی، b=-23,5: أن یالحظ  

  .یمكن توقع قیمة موجبة لتعقید النظام المحاسبي

X1 :یمثل متغیر حجم المؤسسة  

X2 :یمثل متغیر قطاع النشاط 
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X3 :  یمثل متغیر درجة الحوسبة 

X4 :یمثل متغیر مهمة المحاسب في المؤسسة 

X5 :یمثل متغیر مستوى تكوین المسیر 

X6 :یمثل متغیر المحیط التنافسي 

X7 :یمثل متغیر التوجه االستراتیجي 

معامل ستیودنت ( 99% نالحظ من الجدول السابق االرتباط المعبر لحجم المؤسسة بمستوى داللة 

، االرتباط المعبر لقطاع النشاط، مهمة المحاسب في المؤسسة والمحیط التنافسي بمستوى )3,633ــ لمساو 

یعتبر ، في المقابل فإن مستوى داللة درجة الحوسبة، مستوى تكوین المسیر والتوجه االستراتیجي  95%داللة

 .ضعیف

یقیس االرتباط المشترك بین الذي  )VIF( معامل تضخم التباین السابق أنیتبین أیضا من الجدول   

  .4و  1حیث أن القیم المرتبطة به تراوحت بین  ، 1المتغیرات المستقلة كان في معظم األحیان مقبول

   

                                                           
ھذا  .فقط في إطار االنحدار المتعدد، ویعني وجود ارتباط بین المتغیرات المستقلة فیما بینھا )colinéarité( نتحدث عن االرتباط بین المتغیرات 1

 VIFالمعبر عن االرتباط المشترك، حیث كلما كانت قیمة  VIFحد من جودة النموذج وإمكانیة استخدامھ، لذلك نعتمد على حساب ت لةمشك األمر یعتبر
  :ونمیز الحاالت التالیة  .مرتفعة كلما دل ذلك على ارتباط المتغیرات المقدرة

VIF=1  الوضعیة المثالیة.  

5>VIF>1 لاالرتباط مقبو.  

VIF<10  النموذج غیر مقبول.  

  

  



 املحاس���املكيف�للمؤسسة�ا��زائر�ةمحددات��عقيد�النظام�: الفصل�الرا�ع

 

250 
 

  للنموذج الثاني معامالت التعیین وتحلیل التباین - 4

 :تظهر النتائج كما یلي

)2(حساب معامالت التعیین، والتعیین المعدل):43-4(جدول رقم  

DW R2 ajusté R2 R 2النموذج  

1,668 0,749 0,783 0,885  

  

، 0,74 إلى 0,72، حیث ارتفع من)R2(نالحظ من الجدول السابق تحسن قیمة معامل التعیین المعدل  

  .من سابقه نوعا ما وهذا ما یدل على أن النموذج الثاني أحسن

)2(تحلیل التباین): 44-4(جدول رقم  

 الداللة

 �حصائية

F املتوسطةاملر�عات� 2 مجموع�املر�عات درجات�ا��ر�ة  النموذج�  

 املفسر 902,663 4 225,666 22,611 0,000

 املتبقي 249,504 25 9,980  

 املجموع 1152,167 29   

  

في  22,61في النموذج األول إلى  11,77من) Fisher(یبین الجدول ارتفاع قیمة معامل فیشر  

 . وداللته اإلحصائیة األخیروهذا ما یعبر عن جودة النموذج  %99بمستوى داللة النموذج الثاني 

  

  عرض نتائج النموذج الثاني - 5

نتائج نموذج االنحدار الثاني): 45-4(جدول رقم  

  2النموذج
معامالت�

  النموذج

اختبار�

  )t(س�يودنت

الداللة�

  �حصائية

�رتباط�

  ال�سيط
 VIF  ا��ز�ي

        0,000  6,426- 23,984-  القيمة�الثابتة

  1,564  0,738  0,825  0,000  5,464  8,36  ��م�املؤسسة

  1,183  0,452  0,069  0,018  2,531  3,59  قطاع�ال�شاط

  1,225  0,389  0,505  0,045  2,112  2,19  م�مة�املحاسب

  1,528  0,408  0,510  0,035  2,232  1,265  املحيط�التناف���
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ذات ارتباط جزئي  متغیرات درجة الحوسبةباستعمال الطریقة التنازلیة قام النموذج اإلحصائي بحذف   

نظرا لـعدم مساهمة هذه  )0,040-(والتوجه االستراتیجي )0,001-(، مستوى تكوین المسیر-0,157یقدر بـ

  .المتغیرات في تفسیر درجة تعقید النظام المحاسبي

األكثر إن متغیرات حجم المؤسسة، قطاع النشاط، المحیط التنافسي ومهمة المحاسب هي المحددات   

ارتفاع معامالت أیضا نالحظ ، تأثیرا على درجة تعقید النظام المحاسبي والمقبولة إحصائیا في النموذج الثاني

 .النموذجهذا بالنسبة للمتغیرات التي اعتمدها ) t(ستیودنت

وهذا مؤشر ) وضعیة مثالیة(1تقترب من ) VIF( في نموذجنا األخیر یالحظ أن معامالت تضخم التباین  

  .على عدم ارتباط المتغیرات فیما بینها جید

إن أحسن نموذج لالنحدار المتعدد مكون من المتغیرات المقبولة في الطریقة التنازلیة ویمكن وبالتالي ف  

  :تجسیده كما یلي

� = 8,36�� + 3,59�� + 2,19�� + 1,26�� − 23,98 

 :حیث أن

Y  :یمثل درجة تعقید النظام المحاسبي.  

X1 : المؤسسةیمثل متغیر حجم  

X2 :یمثل متغیر قطاع النشاط 

X4 :یمثل متغیر مهمة المحاسب في المؤسسة 

X6 :یمثل متغیر المحیط التنافسي 
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  :في األخیر، یؤكد التحلیل اإلحصائي أربعة فرضیات من التسعة الموضوعة في بدایة الدراسة كما یلي

  ملخص لنتائج تحلیل العوامل الظرفیة :2-4شكل 

  

  

  

  

  

  

لقد تم التعرف على درجة تطور النظام المحاسبي لعینة من مؤسسات والیة سطیف باالعتماد على   

دراسة ممارسات المؤسسات ذاتها ومن ثم استخالص أهم المحددات معیار تعقید هذا النظام، وذلك من خالل 

والسلوكیة ) حجم المؤسسة قطاع النشاط، المحیط التنافسي(المتمثلة في عوامل الظروف المحیطة الهیكلیة  

  ).مهمة المحاسب داخل المؤسسة(

بدرجة تعقید النظام من العوامل الظرفیة الهیكلیة األكثر ارتباطا ) H1(یعتبر متغیر حجم المؤسسة   

المحاسبي، فهو عامل محدد للممارسات المحاسبیة  المشتملة على ممارسات المحاسبة العامة، المحاسبة 

التحلیلیة والتحلیل المالي، فازدیاد حجم المؤسسة یؤدي إلى استعمال أو تبني ممارسات أو أدوات أكثر تعقیدا 

  في تسییر المؤسسة

ضح على درجة تعقید النظام المحاسبي من خالل نتائج النموذج وا) H3(إن أثر قطاع النشاط   

اإلحصائي الثاني، و هذا ما یفسر بتأثیر هذا المتغیر على مستوى إنتاج البیانات المحاسبیة غیر اإلجباریة 

فاستعمال البیانات المحاسبیة التي ینتجها النظام المحاسبي، تبني . بصفة منتظمة وألغراض التسییر المختلفة

  .ظم لحساب التكالیف وتخصیص قواعد بیانات خاصة بها یزداد في المؤسسات ذات الطابع الصناعين

إن النظام المحاسبي جزء مهم من الهیكل التنظیمي للمؤسسة، و باعتبار هذه األخیرة نظاما منفتحا   

لى النظام أثر ع) H9(على محیطها تتطور فیه وتتكیف مع تغیراته، من األجدر أن یكون لهذا المحیط 

 

النظام��عقيد�

 املحاس��

  م�مة�املحاسب
 داخل�املؤسسة

H7 

 ��م�املؤسسة

 محيط�املؤسسة

 قطاع�ال�شاط

H1 

H9 

H3 
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المحاسبي للمؤسسة، و هذا ما أثبته النموذج اإلحصائي بإظهاره للعالقة المعبرة بین محیط المؤسسة ودرجة 

  .تعقید نظامها

كما تشیر أیضا نتائج النموذج األخیر لالنحدار المتعدد إلى التأثیر الهام لدور المحاسبین في   

.  وي بین هذا المتغیر و درجة تعقید النظام المحاسبيوالذي ترجم إحصائیا باالرتباط الق  )H7(المؤسسة 

تسجیل ومتابعة الفواتیر، القیام بالمقاربات (فوظائف األعوان المحاسبین تقتصر على مسك المحاسبة 

في حین تتمثل . من أجل التحضیر إلعداد القوائم الختامیة اإلجباریة في اتجاه المصالح الجبائیة...) البنكیة،

ن الرئیسین في مسك المحاسبة وٕانتاج بعض المعلومات المحاسبیة لغایات التسییر ، أما مهام مهام المحاسبی

  .مراقبي التسییر فتتعدى مسك المحاسبة واإلنتاج المنتظم للمعلومات إلى استخدامها في اتخاذ القرار

ن مجال بتطور مهام المحاسب في المؤسسة من العون المحاسبي إلى مراقب التسییر یجعله أقرب م  

  .القرار وأكثر مساهمة في تطویر نظام المعلومات المحاسبي و بالتالي الرفع من درجة تعقیده

  

  

  نتائج النموذج تحلیل  :المطلب الثالث

 

  في مؤسسات العینة نظام المعلومات المحاسبي تعقید علىالهیكلیة أثر عوامل الظروف المحیطة   .1

  

المحیط  حجم المؤسسة،: الداللي للعوامل الظرفیة التالیة المتعدد األثرالنموذج الخطي تظهر نتائج 

  .مهمة المحاسب في المؤسسةو  قطاع النشاطالتنافسي، 

إن حجم المؤسسة هو دون شك عامل محدد لبنیة وتعقید نظام المعلومات المحاسبي، إذ یترافق نمو 

  .لتكامل تطبیقاته مجهودات تنظیمیة معتبرةستلزم ما ی الحجم مع ارتفاع درجة تعقید النظام،

أن زیادة الحجم یترافق مع تنوع وتعقید  )Nobre,2001(بین حیث ،تتفق هذه النتیجة مع دراسات سابقة    

أدوات التسییر الموجودة في المؤسسة، كما أن العالقة بین الحجم وخصائص نظام المعلومات المحاسبي 

من المؤسسة بازدیاد الحجم یصبح من الصعب التنسیق المباشر على نشاط أنه ) Kalika,1988(تفسر حسب

  .العاملینأفعال  یمكنه من توجیهمسیر، مما یستوجب أن یقوم هذا األخیر بتحدید إطار الطرف 

  .كلما زاد حجم المؤسسة تزداد درجة تعقید النظام المحاسبيف ،محققة H1وبذلك فإن الفرضیة األولى   
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نظرا إلثبات عدم تأثیره على كل الخصائص  تطور أو تعقید النظامفي حین ال یفسر عمر المؤسسة   

  .غیر محققة H2وبالتالي فإن الفرضیة المحددة لدرجة تعقید النظام المحاسبي، 

 تعقید النظاممع مؤسسات العینة  لقطاع نشاطیبدو أیضا من خالل النتائج االرتباط الكبیر   

  .القائلة بوجود عالقة معبرة بین نوع النشاط وتعقید النظام محققة H3لذا فإن الفرضیة المحاسبي، 

للمحیط على درجة تعقید النظام المحاسبي، تتوافق ) المعبر(تبین أیضا نتائج نموذج االنحدار األثر الداللي

  Abdel-Kader & Luther(2008),Germain(2000),Chenhall et :هذه النتیجة مع عدة دراسات من بینها

Morris(1986),Gordon & Narayanan(1984).  أن المؤسسات التي تنشط في محیط متغیر ،التي أظهرت

  .وتنافسي تمتلك نظام محاسبي أكثر تعقیدا من التي تنشط في محیط مستقر وبسیط

كعوامل  ودرجة الحوسبة اإلستراتیجیةتقصي في نموذجها األخیر في المقابل فإن طریقة االنحدار   

اختبار كاي ظهار إلیس لها عالقة معبرة مع درجة تعقید النظام المحاسبي، فرغم  درجة الحوسبةف، مؤثرة

اعتماد نظم حساب التكالیف  ممارسات إنتاج البیانات غیر اإلجباریة،ثر داللي لهذا المتغیر على ألتربیع 

 qualité(معبرة نوعیة االنحدار اإلجمالي إحصائیةإال أنه ال یحسن بطریقة  واستعمال أدوات التسییر الحدیثة،

global de régression .( وبالتالي نثبت عدم تحقق الفرضیة.H4  

ثبت ارتباط متغیر التوجه االستراتیجي مع خصائص تكامل النظام وباقي الممارسات وهذا ما كما   

  .ارتباطه بدرجة تعقید النظامإقصاؤه في النموذج األخیر لضعف تم إال أنه ،   H8یثبت الفرضیة

  

  في مؤسسات العینة نظام المعلومات المحاسبي تعقید على السلوكیةأثر عوامل الظروف المحیطة  .2

    

  :من خالل االختبارات التي تم إجراؤها یتبین األثر المعبر لمستوى تكوین المسیر وخبرته المهنیة كما یلي

األثر الداللي لمستوى تكوین المسیر على ممارسات استعمال البیانات المحاسبیة وأدوات التسییر   

 إقصاؤهإال أنه ال یؤثر على درجة تعقید النظام المحاسبي حیث تم محققة،  H5وبالتالي فإن الفرضیة الحدیثة 

  .في النموذج الثاني لالنحدار المتعدد

تم استبعاد متغیر الخبرة المهنیة للمسیر من التحلیل اإلحصائي عندما أثبت اختبار كاي تربیع   

ومنه فإن . ارتباطه فقط مع ممارسات المحاسبة العامة وعدم ارتباطه مع باقي خصائص النظام المحاسبي

 .غیر محققة H6الفرضیة 
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 مع كل خصائص النظام المحاسبيفي المقابل تسجل مهمة المحاسب في المؤسسة ارتباطا معبرا   

وقد ). ممارسات المحاسبة العامة، محاسبة التكالیف، استعمال البیانات المحاسبیة وأدوات التسییر الحدیثة(

اعتبر ضمن المتغیرات األربعة التي تضمنها النموذج اإلحصائي المعبر عن المحددات األكثر تأثیرا وارتباطا 

یوجد  هالتي تفید بأن H7وبالتالي نثبت الفرضیة . خاص بالمؤسسات المدروسةبدرجة تعقید النظام المحاسبي ال

  .عالقة بین مهمة المحاسب األجیر واستعمال البیانات التي ینتجها نظام المعلومات المحاسبي

  



 

 

  ةــمــاتــــــــــــــــــــــــــــــــ�ـــــــــــا�
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   تعدد المعطیات ف یجمع نظام المعلومات المحاسبي ویتتبع یومیا مجموع األحداث داخل المؤسسة،  

كاستالم الطلبیات، إنتاج أحد  بهذه األحداث والخاصةأو البیانات الیومیة التي یجب معرفتها وتخزینها 

   المكونات، ساعات العمل، متابعة دراسة السوق حول منتوج جدید أو فئة جدیدة من المستهلكین، بیع منتج

تقوم نظم المعلومات المحاسبیة بالمتابعة الیومیة  لكلها تأثیر على تكالیف ومردودیة المؤسسة، لذ ،أو خدمة

  .في المؤسسة هام مالئم لتحلیلوتسجل قیمتها من أجل وضع نظا اله

محیط یتمیز بالتطور المستمر بعرض  جب على نظام المعلومات المحاسبي أن یتكیف معتو ی  

تنوع  نألمتزاید، ولتحقیق ذلك ینبغي أن یكون منظما ألداء وظیفة إنتاج البیانات المالیة، بقدر معلومات 

الطلب على المعلومات تبعا لرغبات المتعاملین الداخلیین والخارجیین في المؤسسة یعني بوضوح أن یأخذ 

التي تترجم باإلثراء الكبیر للبیانات المالیة،  ،النظام المحاسبي الیوم باالعتبار هذه المعطیات الجدیدة

  .التخصص والتنوع والحاجات المتنامیة لهذه البیانات

من بین أهم الرهانات الحالیة التي تواجه المؤسسات هو قدرتها على تطویر النظم المحاسبیة لذلك ف  

) التعدد والتنویع(بنفس وتیرة هذه التطورات، وذلك بتطویر نوعیة عرض المعلومة من وجهة نظر المستعملین

  ).المكننة، اآللیة( ومن وجهة نظر تقنیة

العامة، نتائج متعلقة بوصف الخیارات موعة من النتائج تم من خالل هذا البحث التوصل إلى مجلقد 

ونتائج أثر العوامل المحیطة على  نتائج متعلقة بمحددات التكامل المحاسبي ،المحاسبیة ومحدداتها المحتملة

القیود  وقد تم اإلشارة إلى بعض التوصیات لتجاوز ،درجة تعقید النظام المكیف للمؤسسات المدروسة

  .والتحدیات التي یواجهها هذا النظام

  

  العامة النتائج

  تتكون المنظمات من أنواع مختلفة من نظم المعلومات التي تدعم الوظائف، المستویات التنظیمیة

والعملیات، هذه النظم الضروریة لتحسین عمل وأداء المؤسسات وذلك شریطة فهمها، التحكم فیها 

 .ومعرفة آثارها

 التسییر الیومي للمؤسسة بفضل التكنولوجیات ونظم المعلومات والتي یبقى تكییفها مع  یتم تدعیم

 .حاجات المؤسسة تحدیا دائما ومستمرا

 هذه  ،تنامي حاجات المؤسسة لنظم المعلومات حسب مستویات التنظیم، الوظائف والعملیات

  .فرصا ومخاطر وحتى تهدیدات للمؤسسة والمسیرین الحاجات التي تولد
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 نتیجة التقنیات المستعملة وحجم المعلومات المعالجة، فمن الصعب  هو تعقید نظم المعلومات إن

 .التحكم في مجموع وظائف نظام معلومات المؤسسة

  یجب ) توسع، إعادة تنظیم(، ألن كل تطور للمؤسسةمتطور نظام معلوماتمن الصعب اإلبقاء على

 .أن یتبع بتطور موازي لنظام المعلومات

 نشاء معظم النظم حول وظائف، فروع تشغیلیة وعملیات ال تتصل فیما بینها وال یمكنها تبادل یتم إ

مما یصعب على المسیرین تجمیع البیانات الالزمة للتوصل إلى معرفة شاملة لعملیات  ،البیانات

 .هال وبالتالي یكون لتجزئة البیانات نتیجة سلبیة على الفاعلیة الكلیة ،المؤسسة

  باقي میادین البحث في علوم التسییر، یجب أن تعكس البحوث في نظم المعلومات على غرار

المحاسبیة تطور المؤسسة ومحیطها التنظیمي، ألنه قد ثبت تفاوت أكید بین الممارسات والنظریات 

 .حول هذه النظم

 تاجهامن األساسي أن تمتلك المؤسسة نظام تكالیف قادر على جمع المعلومات المتعلقة بتكالیف إن. 

  إن نوعیة نظم المعلومات في المؤسسة تساهم في معرفة التكالیف من أجل اتخاذ القرار، فمجال

 .على أنشطة المنظمة ومحیطها رالتكالیف یتمیز باالتساع والتأثیالمعلومات المعالجة لتحدید وفهم 

 أربعة شروط ن نظام المعلومات قد یعتبر عنصرا حاسما في مجال متابعة التكالیف إذا توفرت إ

 :رئیسیة

 .قامت نظم المعلومات المحاسبیة بتسجیل بیانات النشاط بدقة كافیة وموثوقیةإذا  - 

تم اختیار نظام محاسبة التسییر وضبطه بداللة قواعد حساب التكالیف واألهداف المقررة إذا  - 

  .من طرف المؤسسة

الضروریة للقیام بكامل للحصول على العناصر ) تكمیلیة(تم جمع معلومات إضافیة إذا  - 

 .التحلیالت

امتلكت المؤسسة أدوات تقییم وعرض التحلیالت التي تسمح بإعداد الخالصات إذا  - 

  .وتجمیعات التكالیف حسب محاور متعددة
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  عوامل الظروف المحیطة على الممارسات المحاسبیة النتائج المتعلقة بأثر 

وصف الخیارات المحاسبیة للمؤسسات المدروسة والتعرف على  المنجزةلقد حاولنا من خالل الدراسة 

محدداتها المحتملة، فتطور المحیط االقتصادي وتنامي تعقیداته، تنافسیة األسواق وعدم استقرارها تقود 

  .المسیرین إلى التركیز أكثر على البیانات المحاسبیة لتسییر مؤسساتهم

میزانیة، (والوثائق المحاسبیة ،مطابقة لمعاییر المهنةة في مؤسسات العینممارسات المحاسبة العامة     

موجهة أساسا لمفتش الضرائب، إال أن إعداد وثائق أخرى هي ممارسات منتشرة في محیط ..) جدول نتائج

المؤسسات المتوسطة والكبیرة الجزائریة، وهذا ما یبین أن القوائم المالیة لهذه المؤسسات یمكن أن تكون مفیدة 

أما محددات ممارسات المحاسبة العامة  .رى تتجاوز مجرد تسلیم الحسابات إلى الهیئات الجبائیةلغایات أخ

التوجه االستراتیجي للمؤسسة، المحیط : فیما یخص إنتاج البیانات المحاسبیة غیر اإلجباریة فتمثلت في

  .مة المحاسب األجیرالتنافسي، حجم المؤسسة، درجة حوسبة عملیات التسییر، الخبرة المهنیة للمسیر ومه

تباین في ممارسات المحاسبة التحلیلیة، اقتصار حساب تكالیف المنتجات على المؤسسات الصناعیة     

تفاوت في درجة و الكبیرة في عینة الدراسة، أغلبها تخصص قواعد بیانات مستقلة لنظامها الخاص بالتكالیف 

رحلة التحضیریة، بلغت نظم تكالیف مؤسسات تطور هذا النظام، فبینما ال تزال بعض المؤسسات في الم

ویتعلق اعتماد مؤسسات العینة على نظم للتكالیف بتوجهها االستراتیجي، محیطها،  .أخرى مرحلة متطورة

  .حجمها، قطاع نشاطها، درجة حوسبة عملیاتها والمهمة التي توكلها لمحاسبها الداخلي

ویرتبط استعمال كما بینت النتائج أن ممارسات التحلیل المالي منتشرة في مؤسسات عینة الدراسة، 

 ،هذه المؤسسات ألدوات التسییر الحدیثة بمحددات إستراتیجیة ومحیطیة، عوامل مرتبطة بـحجم المؤسسة

  .قطاع النشاط، مهمة المحاسب، المستوى التكویني للمسیر ودرجة حوسبة عملیات المؤسسة التسییریة
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  النتائج المتعلقة بتكامل نظم المعلومات المحاسبیة

المساهمة في توضیح محددات تكامل النظم المحاسبیة، هذا  المعلنةهداف الدراسة من بین أ

دراسة الكافیة من قبل الباحثین في المحاسبة ونظم المعلومات، حیث الموضوع الحدیث الذي لم یحظى بعد بال

في منتصف التسعینیات من خالل  1969سنة  Sorterتم تجسید النظام المحاسبي المتكامل المقترح من قبل 

  .ERP حزم البرامج المتكاملة

خاصة على المؤسسات الكبیرة والمتوسطة، حیث یتوجه هذا النظام بصورة  ERPوقد ركزنا بالنسبة لمدخل 

وتتمثل خصوصیات  ،)عینة الدراسة اشتملتهامؤسسات كبیرة  10(أولیة إلى المؤسسات ذات الحجم الكبیر

الحلول التي یقدمها هذا النظام في مبدأ شمولیة البیانات وهذا ال یمر دون تغییرات عمیقة في تنظیم 

  .المؤسسة

  :ومن بین النتائج التي توصلنا إلیها من خالل هذا المدخل ما یلي

إن نظام معلومات فعال هو مكون عموما من مزیج من التطبیقات غیر المتجانسة التي تعكس تنوع  - 

والذي ینبغي أن یعكس تصمیمه وتسییره تنظیم ، هیاكل المؤسسة والتابعة لمناهج تصوریة مختلفة

 .المؤسسة

لتكامل المحاسبي تختلف من مؤسسة إلى أخرى یتم اختیارها تبعا للقیود التي لعدة أشكال توافر  - 

 .تتعرض لها المؤسسة

بتكییف ومرونة مرتفعة مع تنوع كبیر لعملیات وسیناریوهات التسییر الممكنة  ERPیتمیز نظام  - 

 .نتوانفتاح واضح على خارج المؤسسة مع توفیر حلول تسییریة مرتبطة بشبكة األنتر 

 حظى، ینبغي أن یطویلة المدىستراتیجیات ال متبعةالمؤسسات الناشطة في محیط تنافسي ومتنوع ال - 

من أجل تسهیل إنتاج البیانات  ،میكانیزمات التكاملب تعلقدور مركزي فیما یبالمحاسبي  هانظام

ییر ویتضمن التحلیلیة الالزمة لتنفیذ اإلستراتیجیة التي تتبعها، حیث یصمم ألغراض مراقبة التس

بالضرورة تطبیقات متكاملة تضمن التكامل بین المحاسبة العامة والتحلیلیة وبین هاتین المحاسبتین 

 .والتطبیقات القبلیة

 درجةالحجم، المحیط،  التوجه االستراتیجي،: تأثیر المتغیرات الظرفیة الممثلة في اختبار كاي تربیعأثبت   

النظام المحاسبي والمكیف لمؤسسات  كاملومهمة المحاسب باعتبارها المحددات األساسیة لت حوسبة العملیات

  .عینة الدراسة
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وتنشط في محیط متجانس ومستقر ) أو لها نشاط واحد(إن المنظمات التي تكون أنشطتها قلیلة التنوع    

 .غیر متكاملةتختار نظما محاسبیة 

تواجه محیطا متغیرا النظم المتطورة، إذ التي و  ة المتنوعةذات األنشطفي المقابل تفضل المنظمات   

تسمح هذه النظم بفضل قواعدها للبیانات باستخراج قوائم متنوعة لتسییر ومراقبة مختلف الهیاكل وجوانب 

رقم األعمال حسب الزبون، (والتي تتطلب أدوات متطورة للتحلیل..) تعدد الزبائن، المنتجات، المنافسین(المحیط

 ..).لمنطقة، حسب الفترةحسب ا

النظام، فالمهام التي یقوم بها تعكس الدور الذي  كامللتتعتبر عامال محددا  مهمة المحاسبكما أن     

تحتله المحاسبة في سلسلة قیمة المؤسسة، فالمؤسسة التي تستعمل بیانات المحاسبة بصفة أساسیة یمكنها 

 .النظام المتطور من تحقیق مزایا عدیدة

  

  درجة تعقید النظام المحاسبيعوامل الظروف المحیطة على النتائج المتعلقة بأثر 

فالنتائج التي أفضت إلى استخالص نظام المحاسبي، تعقید الفیما یخص التعرف على محددات 

قد أثبتت في مجموعها فرضیات البحث المتعلقة بعوامل الظروف نموذج یتكون من المتغیرات األكثر تأثیرا، 

فالخصائص التنظیمیة وخاصة حجم قطاع النشاط والمحیط التنافسي، ، الحجم: الممثلة في طة الهیكلیةالمحی

مرتبطة بالممارسات المحاسبیة للمسیرین، غیر أن ذلك ال ینطبق على عوامل  وقطاع نشاطهاالمؤسسة 

المحاسبیة في المؤسسات إستراتیجیة المؤسسة ودرجة حوسبة عملیاتها فرغم تأثیرها على أغلب الممارسات 

  .المدروسة إال أنها ال تفسر درجة تعقید نظمها المحاسبیة

الهیكلیة مرتبطة بطریقة معبرة مع  عوامل الظروف المحیطةبینت الدراسة أنه إذا كانت بعض لقد 

كان فهي ال تكفي لتفسیر عدم التجانس المالحظ لممارسات المسیرین، فالهدف  ،درجة تعقید النظام المحاسبي

توسیع المدخل المتبع بإدماج بعض المتغیرات المتعلقة بمتعاملي المؤسسة، بتحدید إلى أي مدى ترتبط 

 عوامل الظروف السلوكیة المتعلقة بخصائص المسیر من جهة والمختصین في المحاسبة من جهة أخرى

  .تعقید النظام المحاسبيب

ي المؤسسة مرتبطة ومفسرة بدرجة كبیرة وقد أظهرت نتائج النموذج اإلحصائي أن مهمة المحاسب ف

كما أن درجة تعقید هذا النظام المدعم من طرف محاسب . في المؤسسات المدروسة تعقید النظام المحاسبيل

بالمقارنة مع نظام یقوم فیه المحاسبون الداخلیون بمهام تقتصر على  ةداخلي یقوم بمهام مراقبة التسییر مرتفع

     .سك المحاسبة وٕانتاج بعض المعلوماتتحضیر القوائم المالیة، م
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 التوصیات

  نقترح تجنید المسیرین في كل مستوى من مستویات المؤسسة من أجل ضمان معلومة صحیحة وكاملة

 .بصورة مناسبة في معالجات النظام الستعمالها

  المسیرونتشجیع المؤسسات الصغیرة على إنشاء مصالح محاسبیة داخلیة توفر المعلومة التي یحتاجها. 

  حث المؤسسات على استعمال مخرجات نظامها المحاسبي ألغراض التسییر واتخاذ القرارات المختلفة

 .وعدم االكتفاء بإنتاج الوثائق اإلجباریة المفروضة من اإلدارة الجبائیة

 بتقریبهم من مجال القرار الذي یساهمون  ،ضرورة إشراك المحاسبین المهنیین في إنجاح النظام المحاسبي

 .فیه بأداء مهام ووظائف ال تقتصر على تسجیل العملیات ومتابعة الفواتیر

  االهتمام بتطویر نظم لحساب التكالیف تمكن من تحدید أسعار التكلفة وتوجیه العدید من قرارات

 .المؤسسة

 لكفیل بضمان مالئمة وفعالیة متابعة  الرهان األكبر، ألنه ا لإن التحكم في نظام المعلومات یشك

نقترح على المؤسسات حدیثة االعتماد على نظم لحساب التكالیف والتحكم فیها داخل المؤسسة، لذا 

تؤدي إلى حوسبة مجموع المعالجات التي  ،النظم بالغة التطورالتكالیف أن تعتمد البساطة وتتجنب 

 .قیادتها والحسابات مما یفقد مستعملي النظام القدرة على

 ضرورة االعتماد على حلول تطبیقیة من نوع ERP  ٕاحداث الترابط والتكامل و لضمان االتصال الداخلي

 :نه أنأذلك أن تطبیق مثل هذه الحزم البرمجیة المتكاملة من ش. بین مختلف وظائف المؤسسة

المعلومة التي كانت ن من تشارك كلمؤسسة، إذ ُیمایوفر نظام معلومات موحد لتنسیق ودمج عملیات  -

 .مجزأة بین عدة عملیات على مستوى مختلف الوظائف

یضمن فعالیة أكبر للعملیات من خالل األدوات التحلیلیة التي تسمح باستعمال البیانات المستخرجة من  -

 .المعامالت التشغیلیة من أجل تقییم األداء الكلي للمؤسسة

 یز على الزبائن بدمج عملیات البیع، المشتریات،على خلق قاعدة ضروریة للوصول إلى الترك یساعد -

، من أجل االستجابة السریعة لطلباتهم المتعلقة بالمنتجات أو المعلومات، التنبؤ لمنتجات ..اإلنتاج

 .جدیدة، إنتاجها وتسلیمها حسب الطلب

یسیر هیاكل تنظیمیة مختلفة أو یخلق ثقافة تنظیمیة موحدة، أین یستعمل كل المتعاملین عملیات  -

 . وبیانات متجانسة وحتى متشابهة

 

ما یمثل  ،إال أن إدماج نظم معلوماتیة منفصلة هو عملیة معقدة تستهلك موارد تقنیة وتنظیمیة مهمة

لذا  ،تطبیقات المدعمة لمختلف مستویات وأقسام المؤسسةتحدیا حقیقیا للمؤسسات التي تستعمل العدید من ال
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ألجل  ،عملیةهذه الینبغي أن تقَیم كل مؤسسة حاجاتها للتكامل بالمقارنة مع الجهود والتكالیف التي تتطلبها 

 .تستعین المؤسسات غالبا بمجموعة من المستشارین المتخصصین وذوي خبرة لهذه المهمة ذلك

وذلك ألن هذه النظم تعمل  ،وعیا حاضرا ومشاركة من قبل اإلدارة العلیا ERPكما یتطلب جني فوائد 

هج العمل األساسیة، مما یجبر الموظفین على التدرب على إجراءات جدیدة واالقتناع ابطبیعتها على تغییر من

في  ERP بقیمة تغییر كیفیة أداء وظائفهم، إال أن مقاومتهم یشكل سببا رئیسیا في إخفاق الكثیر من تطبیقات

تحقیق منافعها لذا فإن مشاركة اإلدارة العلیا، تعهدها ودعمها للتغییرات الضروریة سیزید من فرص النجاح 

  .كثیرا

  

 الدراسةحدود 

یمكن أن یكون له أثر على  الحقاإن االعتماد على االستبیان لوحده في جمع المعلومات التي ستحلل   

تتوقف على مدى صحة وموضوعیة اإلجابات التي تضمنها هذا موثوقیتها ف ،النتائج المتحصل علیها

  .االستبیان

ال تزال ممارسات التكامل المحاسبي في مرحلة االستكشاف ومحاولة التعرف علیها تتم في مرحلة 

أولى من خالل دراسة حالة التي تتم غالبا على المؤسسات الكبیرة، إال أن ذلك غیر ممكن في حالتنا نظرا 

لمؤسسات عینة الدراسة، فهي مجموعة من المؤسسات المتوسطة والصغیرة والتي ) contexte( ملإلطار العا

  .ال تمثل أرضیة بحث مناسبة لهذا النوع من الدراسة

قد  نكون باعتمادنا فقط على نظریة الظروف المحیطة لتبیین محددات تكامل النظم المحاسبیة،و    

في المؤسسة كالموارد المالیة والكفاءات الداخلیة  ERPأخرى لها أثر على قرار تبني نظم  أقصینا عوامل

فالمؤسسات التي لدیها موارد مالیة كافیة وكفاءات بشریة تكون سباقة لتبني مثل هذه الحزم البرمجیة رغم 

  .كلفتها المرتفعة

ة متكاملة، فقد أثبتت دراسات ومن ثم اعتماد نظم محاسبی ERPالتقلید هو أیضا عامل لتبني حزم 

 اهذه النظم هو لتقلید مؤسسات سبقته هااعتمادقرار من المؤسسات الكبیرة والمتوسطة أن  اتتمت على عین

 .حتى وٕان كانت غیر مناسبة لتنظیمها، عوض على أن یكون عقالنیا ومنطقیا هافي تبنی

عقالنیون لدیهم ثقافة تسییریة عالیة، وهذا ما ن قرار التكامل هو خیار مدروس یتخذه مسیرون كما أ    

یمثل محددا أساسیا العتماد التكامل في النظم المحاسبیة خاصة في المؤسسات العائلیة ومتوسطة الحجم 

فإذا كانت ثقافة اإلدارة العمومیة التي ترى في التكامل ، ونوع التكامل فثقافة المسیر تحدد التنظیم المحاسبي
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لمتولدة من المصالح المختلفة بهدف إعداد الوثائق المحاسبیة اإلجباریة، فتكامل التطبیقات مركزة للبیانات ا

على فهم أفضل  ERPكما أن فهم هذه الثقافة سیساعد مصممي برامج المحاسبیة في المؤسسة سیكون جزئیا، 

  .لدوافع تبني هؤالء المسیرین لهذه النظم من أجل وضع نظام متكامل مكیف لوضعیتهم

  .صعوبة قیاسه میدانیافي الدراسة إلى عدم اعتمادنا على هذا المعیار  رجعوی

  

  آفاق الدراسة

القیام بدراسات في قطاعات  نظم المعلومات المحاسبیةمن المهم بصفة خاصة بالنسبة للباحث في 

البیانات المحاسبیة كقطاع  واسترجاعأنشطة ذات كثافة معلوماتیة كبیرة، المتضمنة لعملیات الحجز العدیدة 

  . البنوك حیث تلعب المحاسبة دورا مهما في سلسلة القیمة

كما تكتسي هذه البحوث أیضا أهمیة واضحة في المؤسسات الكبیرة التي تتمیز هیكلتها بتعقید 

 تنظیمي وتعدد لمستعملي المعلومة المالیة، كما أن المؤسسات التي تتبنى استراتیجیات السیطرة بواسطة

باعتباره  إستراتیجیةمكانة  یحتلالتكالیف یمكن أن تكون میدانا مالئما للبحث، فنظام المعلومات المحاسبي 

  . أداة لمتابعة التكالیف

األخذ بعین االعتبار متغیرات أخرى كالطابع العام أو الخاص یمكن فیما یخص متغیرات الدراسة 

یا للتنظیم المحاسبي هي في العموم أكثر تطورا في للمؤسسة، فمراقبة التسییر وباعتبارها محددا أساس

ألن النظام  ،بالدراسةأیضا جدیر ) عائلیة أو تساهمیة( هیكل الملكیةمتغیر ما أن كالمؤسسات الخاصة، 

عادة ما یكون  هالمالك التسییریة، في حین أن-المحاسبي للمؤسسة العائلیة غالبا ما یعكس ثقافة المسیر

یمتلكه عدة ( مؤسسة ذات رأس مال مفتوحمتطورا ومطابقا للمعاییر المتعلقة بنشر المعلومة المالیة في 

، وذلك ألن هذه المؤسسات تسیر في معظم األحیان من طرف مختصین في التسییر لهم ثقافة )مساهمین

 .تسییریة تمكنهم من وضع نظام محاسبي یعكس هذه الثقافة

في األخیر إلى أن النتائج التي أفضى إلیها البحث ال یمكن تعمیمها قبل أن یتم شارة وتجدر اإل  

  .نات إحصائیةإثباتها بواسطة دراسات تجریبیة أخرى أكثر تعمقا وبیّ 



 

 

  عــــــــــراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل

 



 املراجع

 

266 
 

 المراجع باللغة العربیة
 

  .، نظم المعلومات المحاسبیة، الكتاب األول، دار المریخ)2009(مارشال رومنيبول،  ستینبارت

  . ، نظم المعلومات المحاسبیة، الكتاب الثاني، دار المریخ)2009(مارشال رومني بول،ستینبارت 

 . ، نظم المعلومات المحاسبیة، الدار الجامعیة)1998( كمال الدین الدهراوي

 .لثقافة،األردنادار  ،اإلستراتیجیةنظم المعلومات  ،)2009( نعمة الخفاجي محمد الطائي،

 .، نظم المعلومات اإلداریة، دار الحامد)2010(فایز النجار

 .ات الجامعیةدار المطبوع ،مقدمة في نظم المعلومات المحاسبیة،)2008(عمرو العتر صبحي الخطیب،

 .دار الجامعة الجدیدة للنشر ،واإلداریةاقتصادیات نظم المعلومات المحاسبیة  ،)2001( صالح الدین مبارك

 .، نظم المعلومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلومات، دار المسیرة)2005( قندیلجي، عالء الدین الجنابي عامر

  .الدار الجامعیة المیزة التنافسیة،مدخل لتحقیق  نظم المعلومات، ،)2002( معالي حیدر

 .دار المناهج وتكنولوجیا المعلومات، اإلداریةأساسیات نظم المعلومات  ،)2005( سعد یاسین

 .دار المناهج تحلیل وتصمیم نظم المعلومات، ،)2010( سعد یاسین

 .الدار الجامعیة نظم المعلومات المحاسبیة، ،)1994( عبد المقصود دبیان

  

 الفرنسیة واإلنجلیزیةالمراجع باللغة 
  

ABDELKADER, M. &  LUTHER, R. (2008), "the impact of firm characteristics on management 

accounting practices: A UK empirical analysis", The British Accounting Review, vol 40, n1. 

AFFES, H. & CHABCHOUB, A. (2007), « Le système d'information comptable . Les 

déterminants de ses caractéristiques et son impact sur la performance financière des PME en 

Tunisie », La Revue des Sciences de Gestion, 2/2007 (n°224-225), p. 59-68. 

AL OMIRI, M. & DRURY, C. (2007), "A survey of factors influencing the choice of product 

costing systems in UK organisations", Management Accounting Researsh, vol 18, n4. 



 املراجع

 

267 
 

BAC-CHARRY, B. (1994), "Le système d'innovation et de diffusion des normes comptables et 

les changements dans les pratiques comptables des PME", thèse en sciences de gestion, 

Université de Poitiers. 

BANASZAK, L.(1993), L'expert comptable et le conseil de gestion en PME, Revue française de 

comptabilité, n249, Octobre, pp.24-31.  

BESCOS, P. & AL. (1999), Gestion par activités, la méthode ABC/ABM, piloter efficacement  

une PME ,Editions d’Organisation, Paris.  

BOISSELIER ET AL(2013), Contrôle de gestion, Vuibert, Paris. 

BONNEBOUCHE, J.  & GRENIER, C. (1998), Système d’information comptable : la 

représentation comptable de l’entreprise, 1ère édition, Foucher, Paris. 

BOUQUIN, H. (1993), Comptabilité de gestion ,Sirey, Paris. 

BOUQUIN, H. (2000), Comptabilité de gestion, Economica, Paris. 

BOUSSARD, D. (1997), La modélisation comptable en question, éditions Economica, 

Collection recherche en gestion, Paris. 

BURLAUD, A. & SIMON, C. (2000), Comptabilité de gestion, coût/contrôle, 2ème édition, 

Vuibert, Paris. 

BUSSENAULT, C. & PRETET, M. (1999), Organisation et gestion de l’entreprise, Tome 2, 

Vuibert, Paris. 

CARRICANO, M. &  POUJOL, F. (2009), Analyse de données avec SPSS, Pearson Education, 

Paris. 

CASTA,  J-F. (2000), « La comptabilité et ses utilisateurs », in Encyclopédie de Gestion, ,. 

Economica, pp.528-551. 

CHARRON, J.  &  SEPARI, S .(1998), Organisation et gestion de l’entreprise, Dunod, Paris. 

CHAPELLIER, P. & MOHAMMED, A .(2010), "Le Système d’information comptable des PME 

Syriennes :Complexité et déterminants", papier de recherche de Congrès International 

Francophone en Entreprenariat et PME, Paris. 

CHAPELLIER, P .(1994),  " Comptabilités et Systèmes d’information du dirigeant du PME, thèse 

de doctorat en sciences de gestion", Université de Montpellier. 



 املراجع

 

268 
 

CHAPELLIER, P. & MONTGOLFIER, C  . (1995), "une synthèse des approches 

méthodologiques du Système d’information comptable", 16éme  Congrès annuel de l'Association 

Francophone de Comptabilité, Montpellier.  

COHEN, E. (1994), Dictionnaire de gestion, Editions La Découverte, Paris. 

COLASSE, B (1995), "25 ans de comptabilité générale..une nouvelle naissance de la vieille 

discipline", Vingt ans de recherche à Dauphine, Masson, Paris. 

DANDON, O. & DIDELOT, L. (2007), Maitriser les IFRS, Groupe Revue Fiduciaire, 3ème 

édition, Paris. 

DEGOS, J.  &  LECLERE, D. (2009), "Comptabilité matricielle", in Encyclopédie de 

Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit, 2ème édition, Economica, Paris. 

DE RONGE, Y. (1999), Comptabilité de gestion, Collection: Comptabilité, Contrôle & Finance, 

Vuibert, Paris. 

DORMAGEN, J-C. (1990), "Du système croisé à la comptabilité intégrée", Economie et 

comptabilité, n°173, décembre. 

DUPUY, Y. (1987), "Vers de nouveaux Systèmes d’information pour le chef d'entreprise", 

papier de recherche de CREGO, Université de Montpellier2. 

EL ORF, L. (2013), Différenciation et Intégration des systèmes comptables, Doctorat 

EL ORF, L. & TORT, E. (2006), "Une synthèse des travaux sur les Systèmes d’information 

comptables en France: état des lieux et pistes de recherche", Congrès annuel de l'Association 

Francophone de Comptabilité, Tunisie. 

GENSSE, P. (1983), « Le renouvellement du modèle comptable : évolution ou révolution », 

Revue Française de Comptabilité, n° 139, octobre, pp 374-383. 

 

GENSSE, P. (1989), « La comptabilité informatisée », in Encyclopédie de gestion, tome I, 

Economica, pp. 390-406. 

 

GERMAIN, C. (2000), "Contrôle organisationnel et Contrôle de gestion: la place des tableaux de 

bord dans le système de Contrôle des PME", Doctorat en sciences de gestion, Bordeaux: 

Université Montesquieu- Bordeaux4. 



 املراجع

 

269 
 

GERVAIS, M. (2000), Contrôle de gestion, 7ème édition, Economica, Paris. 

GIRAUD, F. & AL. (2004), Contrôle de gestion et pilotage de la performance, Gualino, Paris. 

GOSSELIN, M. (1997)," The effect of strategy and organizational structure on the adoption and 

implementation of Activity based costing", Accounting, Organisation & Society, Vol 22, N2. 

GRENIER, C. (2000), « Systèmes d’information et comptabilité », in Colasse B.,Encyclopédie 

Comptabilité, Contrôle de gestion, Audit, Economica, Paris, p1117-1132. 

GREPME (1994), "Les PME: bilan et perspectives", sous la direction de Julien, P. , Economica, 

Paris. 

HELFER, J. & AL. (2004), Management: Stratégie et Organisation, Vuibert,5ème édition. Paris. 

HOARAU, C. (2002), Comptabilité et management, Collection Enseignement Supérieur, 1ère 

édition, Editions Foucher, Paris.  

HOLMES, S. & NICHOLLS, D. (1989), "Modelling the accounting information requirement of 

small business", Accounting and Business Research, Vol 19 n74,April. 

HORNGREN, C. & AL. (2009), Comptabilité de gestion, 4ème édition, Nouveaux Horizons, 

Paris. 

KALIKA, M. (1988), Structures d'entreprises, réalités, déterminants et performances, 

Economica, Paris. 

LACOMBE-SABOLY, M. (1994), "les déterminants de la qualité des produits comptables: le 

rôle du dirigeant", thèse en sciences de gestion, Université de Poitiers. 

LASSEGUE, P.  & AL. (2012), Lexique de comptabilité, 7ème édition, Dunod, Paris. 

LASSOUED,  K.  et  ABDELMOULA,  I.(2006),  «les  déterminants  des  systèmes  

d’information comptable  dans  les  PME:  une  recherche  empirique  dans  le  contexte  

tunisien», 27ème congrès  de l’AFC, Mai 2006 

 

LAUDON, K. & LAUDON, J. (2006), Management des systèmes d’information, Pearson 

Education, 9ème édition, Paris. 

LAUDON, K. & LAUDON, J. (2013), Management des systèmes d’information, Nouveaux 

Horizons, 13ème édition, Paris. 



 املراجع

 

270 
 

LAVIGNE, B. (1999), "Contribution de la genèse des états financiers des PME", Doctorat en 

sciences de gestion, Université de Paris Dauphine. 

LEBAS, M. (1986), Comptabilité analytique de gestion, éditions Nathan, Paris. 

LECLERE, D. (2004), L'essentiel de la comptabilité analytique, Edition d'Organisation, Paris. 

LE MOIGNE, J. (1976), Les systèmes d’information dans les organisations, PUF, Grenoble. 

LONING, H. & AL. (2008), Le contrôle de gestion, Organisation, Outils et pratiques, 3ème 

édition, Dunod, Paris. 

LEVANT, Y. & NIKITIN, M. (2011), "Les comptabilités financière et de gestion peuvent elles 

être totalement intégrées? Le rôle de l'Etat en France dans la séparation des comptabilités et 

l'échec du système croisé pour les réintégrer". cahier de recherche du CERAG, Paris. 

MALO, J-L. (1987),  "La comptabilité en partie triple, à la recherche d'une nouvelle dimension 

du système d’information comptable", Revue française de comptabilité, n183, octobre.  

MARECHESNAY, M. (1992), "La PME: une gestion spécifique?" problèmes économiques. 

MELESE,  J. (1991), L'analyse modulaire des systèmes, Les éditions d'Organisation, Paris. 

MICHAILESCO, C. (2009), "Qualité de l'information comptable", in Encyclopédie de 

Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit, 2ème édition, Economica.  

MILKOFF, R. (1996), "Le concept de comptabilité de gestion à base d’activités", Cahier de 

recherche du GREGOR, IAE de Paris1. 

MENARD, L.(sous la direction de) (1994), Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion 

financière, éditions CA, Canada. 

MENDOZA, C. & AL. (2009), Coûts et Décisions, Gualino éditeur, 3ème édition.Paris.  

MELYON, G. & AL. (1994), Comptabilité analytique: principes, techniques et évolutions, Eska 

Edition, Paris. 

MEYSSONNIER, F. & POURTIER, F. (2006), « Les ERP changent-ils le contrôle de gestion ? 

», Comptabilité - Contrôle - Audit 2006/1 (Tome 12), p. 45-64.  



 املراجع

 

271 
 

NADEAU & AL, (1988), "L'utilisation des méthodes quantitatives pour les décisions de gestion 

dans les PME Québécoises: une étude empirique", papier de recherche, Université de Laval, 

Québec. 

NOBRE, T. (2001), "Méthodes et outils du Contrôle de gestion dans les PME", Finance Contrôle 

Stratégie, n2.vol 4. 

PEAUCELLE, J-L. (1999), Systèmes d'information, le point de vue des gestionnaires, 

Economica, Paris. 

PIGET, P. (1997), Comptabilité analytique, Encyclopédie de gestion, Economica, Paris.  

REIX, R. (1992), "Systèmes d’information", in Encyclopédie du management, Vuibert, Paris. 

REIX, R. (2002), systèmes d’information et management des organisations, Vuibert, Paris. 

REIX, R. & AL. (2011), systèmes d’information et management des organisations, Vuibert, 

6ème édition, Paris. 

SAMARA, T. (2004), "Multiplicité des utilisateurs et pertinence des Systèmes d’information 

multidimensionnels :L'exemple du secteur bancaire", thèse en sciences de gestion, CNAM, Paris. 

SAADA, T. & AL. (1995), Comptabilité analytique et contrôle de gestion, Vuibert, Paris.  

SOUTENAIN, J. & AL.(2012), Systèmes d’information de gestion,5ème édition Foucher, Paris. 

STOLOWY, H. & AL.(2010), Comptabilité et Analyse Financière, une perspective globale, 

2ème édition, De Boeck, Bruxelles. 

THIETART, R-A., & AL. (2003), Méthodes de recherche en management, Dunod, Paris. 

TORT, E. (2003), Organisation et management des systèmes comptables, Dunod, Paris. 

VIDAL, P. & PLANEIX, P. (2005), Systèmes d’information organisationnels, Pearson 

Education, Paris. 

 



 

 

  ـقــــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــامل

 



نماذج�القوائم�املالية�حسب�النظام�املحاس���املا��:  01امل��ق�رقم  

 

273 
 

  جانب األصول    :نموذج الميزانية

  مالحظة  األصل
N  

  اجمالي

N  

  اهتالك رصيد

N  

  صافي

N-1  

  صافي

 أصول غير جارية

  املنتوج اإلجيايب أو السليب-فارق بني االقتناء

  تثبيتات معنوية

  تثبيتات عينية

  أراضي

  مباين

  تثبيتات عينية أخرى 

  تثبيتات ممنوح امتيازها

  تثبيتات جيري اجنازها

  تثبيتات مالية

  سندات موضوعة موضع معادلة

  مسامهات أخرى وحسابات دائنة ملحقة �ا

  سندات أخرى مثبتة 

          

  قروض وأصول مالية أخرى غري جارية

  ضرائب مؤجلة على األصل

  مجموع األصول غير الجارية

  أصول جارية

  خمزونات و منتجات قيد التنفيذ

  دائنة و استخدامات مماثلةحسابات 

  الزبائن

  املدينون اآلخرون

  الضرائب و ما شا�ها

  حسابات دائنة أخرى و استخدامات مماثلة

  املوجودات و ما شا�ها

  األموال املوظفة و األصول املالية اجلارية األخرى

            اخلزينة

            مجموع األصول الجارية

            المجموع العام لألصول

    النظام احملاسيب املايل: المصدر
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     جانب الخصوم :نموذج الميزانية

  N  N-1  مالحظة  الخصوم

        رؤوس األموال الخاصة

  رأس مال مت إصداره

  رأس مال غري مستعان به

  احتياطات مدجمة- عالوات و احتياطات

  فوارق إعادة التقييم

  املعادلةفارق 

  نتيجة صافية حصة ا�مع/نتيجة صافية

  ترحيل من جديد/رؤوس أموال خاصة أخرى 

  

        )1(حصة الشركة المدمجة

        )1(حصة ذوي األقلية

        1المجموع 

  

  الخصوم غير الجارية

      

        قروض وديون مالية 

        ضرائب مؤجلة و مرصود هلا

        ديون أخرى غري جارية

  مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا

  )2(جمموع اخلصوم غري اجلارية

  

  الخصوم الجارية

  موردون و حسابات ملحقة

  ضرائب

  ديون أخرى

  خزينة سلبية

  )3(مجموع الخصوم الجارية

  مجموع عام للخصوم

      

  النظام احملاسيب املايل: المصدر
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  نموذج جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة

  N  N-1  مالحظة  

  األعمال رقم

  تغريات خمزونات  املنتجات املصنعة و املنتجات قيد الصنع

  االنتاج املثبت

  إعانات االستغالل

      

        إنتاج السنة المالية -1

  املشرتيات املستهلكة

  اخلدمات اخلارجية و االستهالكات األخرى

      

        استهالك السنة المالية  -2

        ) 2 -1(القيمة المضافة لالستغالل  -3

  املستخدمنيأعباء 

  الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة

      

        إجمالي فائض االستغالل -4

  املنتجات العملياتية األخرى

  األعباء العملياتية األخرى

  املخصصات لالهتالك و املؤونات و خسارة القيمة

  اسرتجاع على خسائر القيمة و املؤونات

      

  النتيجة العملياتية -5

  املنتوجات املالية

  األعباء املالية

      

        النتيجة المالية -6

        )6+5(النتيجة العادية قبل الضرائب  -7

        الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

        عن النتائج العادية) تغريات(الضرائب املؤجلة 

        جمموع منتجات األنشطة العادية

        جمموع أعباء األنشطة العادية

        لألنشطة العاديةالنتيجة الصافية  -8

        )جيب تبيا�ا) (منتجات(عناصر غري عادية 

        )جيب تبيا�ا) (أعباء(عناصر غري عادية 

        النتيجة غير العادية -9

        النتيجة الصافية للسنة المالية -10

        )1(احلصة يف النتيجة الصافية للشركات اخلاضعة لطريقة املكافأة 

        )1(الموحد النتيجة الصافية للمجمع  -11

        )1(و منها حصة ذوي األقلية 

        )1(حصة ا�مع 

 ال تستعمل إال لتقديم القوائم المالية الموحد  )1(

  النظام احملاسيب املايل: المصدر
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  نموذج جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة

  N  N-1  مالحظة  البيان

        رقم األعمال

  كلفة املبيعات

  هامش الربح اإلجمالي

  منتجات عملياتية أخرى 

  التكاليف التجارية

  األعباء اإلدارية

  أعباء عملياتية أخرى

  النتيجة العملياتية

  تقدمي تفاصيل األعباء حسب الطبيعة

  )مصاريف املستخدمني، خمصصات االهتالك(

  نواتج مالية

  األعباء املالية

  النتيجة المالية

 النتيجة العادية قبل الضريبة

  الضريبة الواجبة على النتائج العادية

  )تغريات(الضرائب املؤجلة على النتائج العادية 

  النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

  األعباء غري العادية

  املنتوجات غري العادية

  النتيجة الصافية للسنة المالية

  )1(النتيجة الصافية للشركات اخلاضعة لطريقة املكافأة احلصة يف 

  )1(النتيجة الصافية للمجمع الموحد 

  )1(و منها حصة ذوي األقلية 

  )1(حصة ا�مع 

 ال تستعمل إال لتقديم القوائم المالية الموحدة )1(

 النظام احملاسيب املايل: المصدر

  



نماذج�القوائم�املالية�حسب�النظام�املحاس���املا��:  01امل��ق�رقم  

 

277 
 

  )المباشرة الطريقة(نموذج جدول تدفقات الخزينة 

 N  N-1 مالحظة  البيان

  تدفقات الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية

  التحصيالت املقبوضة من الزبائن

  املبالغ املدفوعة للموردين و املستخدمني

  الفوائد و املصاريف املالية األخرى املدفوعة

  الضرائب املدفوعة على األرباح

      

        العاديةتدفقات الخزينة قبل العناصر غير 

        )جيب توضيحها(تدفقات اخلزينة املرتبطة بالعناصر غري العادية 

        )أ(  صافي تدفقات الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية

  تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار

  مدفوعات اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية

  عينية أو معنويةمقبوضات عن عمليات التنازل عن تثبيتات 

  مدفوعات اقتناء التثبيتات املالية

  مقبوضات عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية

  الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية

  احلصص و األقساط املقبوضة من النتائج املستلمة

      

        )ب(صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 

  تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

  املقبوضات الناجتة عن إصدار األسهم 

  احلصص و غريها من التوزيعات اليت مت القيام �ا

  املقبوضات املتأتية من القروض

  تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة

      

        )جـ(صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

  تأثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت

  )جـ+ب+أ(تغري أموال اخلزينة يف الفرتة 

      

        

  اخلزينة و ما يعادهلا عند افتتاح السنة املالية

  اخلزينة و ما يعادهلا عند اقفال السنة املالية

  تغري اخلزينة خالل الفرتة

      

      

      

        احملاسبيةاملقاربة مع النتيجة 

  النظام احملاسيب املايل: المصدر
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  )الطريقة غير المباشرة(نموذج جدول تدفقات الخزينة 

 N  N-1 مالحظة  

  تدفقات الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية

  صايف نتيجة السنة املالية

  :تصحيحات من أجل

 االهتالكات واألرصدة -

 تغري الضرائب املؤجلة -

 تغري املخزونات -

 تغري الزبائن واحلسابات الدائنة األخرى -

 تغري املوردين والديون األخرى -

  نواقص أو فوائض القيم الناجتة عن عمليات التنازل صافية من الضرائب -

      

  )أ(  تدفقات اخلزينة النامجة عن النشاط

  تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار

      

  

  مدفوعات اقتناء تثبيتات 

  مقبوضات عن عمليات التنازل عن تثبيتات 

  مدفوعات اقتناء التثبيتات املالية

  )1(تأثري  تغريات حميط اإلدماج 

      

  )ب(تدفقات اخلزينة املرتبطة بعمليات االستثمار 

  تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات التمويل

      

  

  احلصص املدفوعة للمسامهني

  )املنقودات(زيادة رأس املال النقدي 

  إصدار القروض

  تسديد القروض 

      

        )جـ(تدفقات الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل 

  

  )جـ+ب+أ(تغير أموال الخزينة للفترة 

      

  اخلزينة عند افتتاح السنة املالية

  اخلزينة عند اقفال السنة املالية

  )1(تأثري تغريات سعر العمالت األجنبية 

      

        تغري اخلزينة 

 ال تستعمل إال لتقديم القوائم المالية الموحدة )1(

  النظام احملاسيب املايل: المصدر
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  تغير األموال الخاصة  نموذج جدول

رأسمال   مالحظة  

  الشركة

عالوة 

  اإلصدار

فارق 

  التقييم

فرق إعادة 

  التقييم

االحتياطات 

  والنتيجة

               N-2ديسمبر  31الرصيد في 

  تغيري الطريقة احملاسبية

  تصحيح األخطاء اهلامة

  إعادة تقييم التثبيتات

  األرباح أو اخلسائر غري املدرجة يف احلسابات يف حساب النتائج

  احلصص املدفوعة

  زيادة رأس املال

  النتيجة الصافية للسنة املالية

            

              N-1ديسمبر  31الرصيد في 

  تغيري الطريقة احملاسبية

  تصحيح األخطاء اهلامة

  تقييم التثبيتاتإعادة 

  األرباح أو اخلسائر غري املدرجة يف احلسابات يف حساب النتائج

  احلصص املدفوعة

  زيادة رأس املال

  النتيجة الصافية للسنة املالية

            

              Nديسمبر  31الرصيد في 

 النظام احملاسيب املايل :المصدر
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  حسابات 

  الميزانية 

  حسابات 

  التسيير 

 المجموعة

  األولى 

 المجموعة

  الثانية 

 المجموعة

  الثالثة 

 المجموعة 

  الرابعة

المجموعة 

  الخامسة

المجموعة 

  السادسة

 المجموعة

  السابعة 

حسابات رؤوس 

  األموال

حسابات 

  التثبيتات

حسابات 

  املخزون
  حسابات الغري

احلسابات 

  املالية
  حسابات النواتج  األعباءحسابات 

10  20  30  40  50  60  70  

رأس املال 

  واالحتياطات
  البضائع  التثبيتات املعنوية

املوردون 

واحلسابات 

  امللحقة

القيم املنقولة 

  للتوظيف

املشرتيات 

  املستهلكة

مبيعات البضائع 

و املنتجات 

املصنعة 

واخلدمات 

املقدمة 

واملنتجات 

  امللحقة

11  21  31  41  51  61  72  

  مواد أولية ولوازم  التثبيتات العينية  الرتحيل من جديد

الزبائن 

واحلسابات 

  امللحقة

البنوك 

واملؤسسات 

  املالية

اخلدمات 

  اخلارجية
  اإلنتاج املخزن

12  22  32 42  52  62  73  

  نتيجة الدورة
التثبيتات 

  املمنوح امتيازها

 متوينات

أخرى   

املستخدمون 

واحلسابات 

  امللحقة

املالية األدوات 

  املشتقة

اخلدمات 

  اخلارجية األخرى
  اإلنتاج املثبت

13  23  33  43  53  63  74  

النواتج واألعباء 

  املؤجلة

التثبيتات قيد 

  اإلجناز

السلع قيد 

  اإلنتاج

اهليئات 

االجتماعية 

واحلسابات 

  امللحقة

  الصندوق
أعباء 

  املستخدمني

إعانات 

  االستغالل
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15  26  34  44  54  64  75  

  لألعباءمؤونات 

املسامهات 

واحلقوق امللحقة   

  باملسامهات

اخلدمات اجلاري 

  إنتاجها

الدولة، 

اجلماعات 

العمومية اهليئات 

  الدولية

وكاالت 

التسبيقات 

  واالعتمادات

الضرائب والرسوم 

واملدفوعات 

  املماثلة

  نواتج أخرى

16  27  35  45  58  65  76  

القروض والديون 

  املماثلة

تثبيتات مالية 

  أخرى

خمزونات 

  املنتجات
  ا�مع الشركاء

التحويالت 

  الداخلية

األعباء التشغيلية 

  األخرى
  النواتج املالية

17  28  36  46  59  66  77  

الديون املرتبطة 

  باملسامهات
  اهتالك التثبيتات

خمزونات متأتية 

  من التثبيتات

خمتلف الدائنون 

  واملدينون

خسائر القيمة 

عن األصول 

  املالية اجلارية

  نواتج غري عادية  األعباء املالية

18  29  37  47    67  78  

حسابات االرتباط 

اخلاصة 

باملؤسسات 

  والشركات املسامهة

خسائر القيمة 

  عن التثبيتات
  خمزون لدى الغري

احلسابات 

  االنتقالية
  

األعباء غري 

  العادية

االسرتجاعات 

عن خسائر 

  القيمة واملؤونات

    38  48    68    

    
املشرتيات 

  املخزنة

أعباء و نواتج 

مقيدة سلفا 

  ومؤونات

  

خمصصات 

االهتالك و 

املؤونات وخسائر 

  القيمة

  

    39  49    69    

    

خسائر القيمة 

عن املخزونات 

واملنتجات قيد 

  التنفيذ

خسائر القيمة 

عن حسابات 

  الغري

  
الضرائب على 

  النتائج وما مياثلها
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N° DENOMINATION ACTIVITE SECTEUR TAILLE 

01 L'ORLAIT (LAITERIE TELL) 
PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS ET 

DERIVES 
INDUSTRIEL GRANDE 

02 BRANDT 
PRODUCTION DE PRODUITS 

ELECTROMENAGERS 
INDUSTRIEL GRANDE 

03 ERIAD INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES INDUSTRIEL GRANDE 

04 K-PLAST 
PRODUCTION ET DISTR DE PLASTIQUES ET 

AUTRES PRODUITS 
INDUSTRIEL/DISTRIBUTION GRANDE 

05 BCR 
BOULONNERIE COUTELLERIE 

ROBINETTERIE 
INDUSTRIEL GRANDE 

06 ERCE CIMENTERIE INDUSTRIEL GRANDE 

07 ENPEC 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE 

PRODUITS ELECTROLYTIQUES. 
INDUSTRIEL GRANDE 

08 MEDIFIL FABRICATION DE FIL A COUDRE INDUSTRIEL GRANDE 

09 AMC 
FABRICATION DE COMPTEURS 

ELECTRONIQUES 
INDUSTRIEL GRANDE 

10 EURL TIMLOUKA PHARM PHARMACIE GROS DISTRIBUTION/COMMERCE GRANDE 

11 SARL BATICERAM FAB  DE PLINTHES DALLE DE SOL INDUSTRIEL MOYENNE 

12 SARL SIT CERAM CERAMIQUE SANITAIRE INDUSTRIEL MOYENNE 

13 SARL SADI LAZHAR FABRIQUE DE CARRELAGES INDUSTRIEL MOYENNE 

14 SPA  G.H.MED DIST DE PRODUITS PHARMACETIQUE DISTRIBUTION/COMMERCE MOYENNE 

15 SARL BRIQUETERIE SITIFIS BRIQUETERIE INDUSTRIEL MOYENNE 

16 SARL SPAC KEROUANI FRERES FAB PATES ALIMENT ET COUSCOUS INDUSTRIEL MOYENNE 

17 SARL PROSATI PRODUCTION DE SACS TISSES INDUSTRIEL MOYENNE 

18 SPA CEVITAL ENTREPRISES FABRICATION METALIQUE INDUSTRIEL MOYENNE 

19 SARL GK PLAST TRANSFORMATION DE PLASTIQUE INDUSTRIEL MOYENNE 

20 
MOSTEFAOUI ABDELHAK B/ 

MAHDI 
TRANSFORMATION PLASTIQUE TUBES INDUSTRIEL MOYENNE 

21 SARL SAPA EST VENTE BISCUIT GROS DISTRIBUTION/COMMERCE MOYENNE 

22 SARL SETIF MEDIC DIST PROD PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTION/COMMERCE MOYENNE 

23 SARL SOFAFE STE SETIFIENNE DE FAB DE FIL INDUSTRIEL MOYENNE 

24 SNC TAIBA IGHEMINE ET CIE DISTR PRODUIT ALIMENTAIRE DISTRIBUTION/COMMERCE MOYENNE 

25 EURL SETIF MEDIC 2 PHARMACIE GROS DISTRIBUTION/COMMERCE MOYENNE 

26 SARL EL BARAKA FABRICATION DE PATES ALIMENTAI INDUSTRIEL MOYENNE 

27 SARL UNIDISTAL VENTE GROS PRODUITS COSMETIQUE DISTRIBUTION/COMMERCE MOYENNE 

28 
SARL FRERES MEROUANI 

ECLAIRAGE 
FAB ET VENTE GROS PROD ELECTRI INDUSTRIEL MOYENNE 

29 SARL SETIF MOULDING TRANSFORMATION DE PLASTIQUE INDUSTRIEL MOYENNE 

30 SARL SMID DU TELL FABRICATION DE PATES INDUSTRIEL MOYENNE 
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31 SARL FOUARA 08 MAI 45 IMPORT EXPORT DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

32 SPA NUMUDIS HYPER MARCHE UNO INDUSTRIEL PETITE 

33 SARL ACHEREF PLASTIC TRANSFORMATION DE TOUS PLASTIC INDUSTRIEL PETITE 

34 SPA UPROMEDIC VENTE GROS PROD PHARMACETIQUE DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

35 
SARL SOTREFIL TOUABET ET 

CIE 
MENUISERIE ALIMUNIUM INDUSTRIEL PETITE 

36 SPA SNTR TRANSPORT TRANSPORT DE MARCHANDISES PRESTATION DE SERVICES PETITE 

37 SARL JUS LA BELLE FABRICATION DES JUS INDUSTRIEL PETITE 

38 SARL EURO MOTOR IMPORT EXPORT DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

39 SARL SETIF CANAL FABRIQUE DE BUSES INDUSTRIEL PETITE 

40 EURL SEK DECO IMPORT EXPORT DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

41 SARL HOTEL TADJ EL MOUEDA HOTEL RESTAURANT PRESTATION DE SERVICES PETITE 

42 SARL GENERAL CCBS INSTALATION CLIMATISATION PRESTATION DE SERVICES PETITE 

43 SARL CLINIQUE MAHABI CLINIQUE PRESTATION DE SERVICES PETITE 

44 
SNC PHARMA DOCT ALGERIE 

SOUICI 
VENTE PROD PARAPHARMACE DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

45 SPA ALLIANCE ASSURANCE SOCIETE D ASSURANCE PRESTATION DE SERVICES PETITE 

46 
EURL BB STARTRADING 

BENBOURICH 
ALIMENTATION GLE GROS DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

47 SPA STAR GOODS VTE GROS ALIMENTATION GLE DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

48 SARL G G V VENTE DES VEHICULES NEUFS DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

49 EURL ATTIA PHARM VENTE PRTS PHARMACEUTIQUES DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

50 
SARL CHENITI DIS MILK 

DERIVE 
ALIMENTATION GLE GROS DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

51 EURL ESPACE CERAM IMPEX IMPORT EXPORT DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

52 SARL GLOBAL MOTORS CONCESSIONNAIRE AUTOS RENAULT DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

53 SPA STAR BRANDS VENTE PRODUITS COSMETIQUE DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

54 SARL CERAM SEK PLUS IMPORT EXPORT DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

55 
SPA BERGERAT MONNOYEUR 

ALGERIE 
VENTE MAINT VEHICULES LOURD DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

56 SARL GNT TELECOM VENTE TELEPHONE ET PUCE GROS DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

57 SARL CERA HOUSE IMPORT EXPORT DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

58 MEROUANI KARIM VENTE AUTOMOBILE DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

59 SPA AQUA SIM VENTE DE BOISSON NON ALCOOLISE DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

60 SNC LARADI MED LAID ET CIE VENTE GROS ALIMENTATION GLE DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 

61 SARL UDIS VENTE GROS DISTRIBUTION/COMMERCE PETITE 
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  ) صغ��ة�،�متوسطة�و�كب��ة(ؤسسات��قتصادية�ململس��ي�ااستمارة�موّج�ة�

  بـــــــواليــــــة�ســــــــــطيف
  

  

  

 املس��سيدي�

  :تحية�طيبة،�و�عد

  � �حول �أ�ادي�� �إطار�التحض���لبحث �ا��زائر�ة"�� �للمؤسسة �مكيف �محاس�� �نظام �عن �أن�"البحث ��شرفنا ؛

� �ال�� ��ستمارة ��ذه �أيديكم �ب�ن �مجموعةنضع �ع�� ��سئلة��شتمل �موضوعية�،من �ب�ل �ع��ا ��جابة . نرجو�منكم

��و ��ست�يان ��ذا � �من �تفس��� ال�دف �و �املتف�م �الظرفية،�ل �بالعوامل �املتعلقة �املحاس�ية��غ��ات                 املمارسات

  .النظام�املحاس���انطالقا�من�عينة�املؤسسات�املدروسة��عقيددرجة�يد�تحدأجل�من�ممارسات�الت�امل��و�

ستخدم�فقط�ألغراض�  
ُ
�بأن�البيانات�ال���س�تم�جمع�ا�من�خالل��ذه��ستمارة�س�بقى�سر�ة�وس�

ً
نحيطكم�علما

  .البحث�العل��

  .ّل�تقديرناشاكر�ن�لكم�ا�تمامكم�الذي��و�مح� إن�نجاح��ذه�الدراسة�يتوقف�ع���مشار�اتكم�الفاعلة  

  ...مع�خالص�التحية

  

 

 

   



�ست�يان�باللغة�العر�ية:  4م��ق�رقم�  
 

285 

  عوامل الظروف المحیطةالبعد التنظیمي للنظام المحاسبي و  :المحور األول

والتنظیم الداخلي للمحاسبة ...) الحجم، قطاع النشاط،( العوامل الظرفیةمعرفة  الهدف من هذا المحور هو  

  في المؤسسات المدروسة 

 

  ما��و�عدد�عمال�املؤسسة  01
  

  عامل�50أقل�من�

  

  عامل�250إ����50من�

  

  عامل�250أك���من�

  

  :تم�إ�شاء�املؤسسة�منذ  02

  

  أقل�من

  سنوات�5 

  

  10إ����6

  سنوات

  

  20إ����11

  سنة�

  

  20أك���من�

  سنة

  

  ت�شط�مؤسستكم����القطاع  03

  

  الصنا��

  

  

تجارة�/ التوز�ع

  التجزئة

  

  تقديم�ا��دمات

  

  

  ال     �عم     �ل�تتوفر�مؤسستكم�ع���مص��ة�للمحاسبة  04

  

  �ستعمل�البيانات�املحاس�ية�  05
  

  ش�ر�ا

  

  ثالثيا�أو�سداسيا

  

  نو�اس

  

  ال��ستعمل���ائيا

  

  ما����درجة�حوسبة�عمليات�ال�سي��  06
  

  محدودة�جدا

  

  متوسطة

  

  واسعة

  

  ما��و�مستوى�تكو�ن�املس��؟  07

  

  ت�و�ن�ذا�ي

)Autodidacte(  

  

  ب�الور�ا�أو

  �عليم�م���

  

  جام��

  

  

08  
تح�سب��ل�( كم�تقدر�خ��ة�املس����عدد�السنوات؟

  )سنوات�ا����ة�املاضية�

  

  سنوات�5أقل�من�

  

  سنوات�10-6من�

  

  .سنوات�10أك���من�

  

09  
���(ما��و�الدور�الذي�يقوم�بھ�املحاسب����املؤسسة؟�

  )للمحاسبة�حالة�وجود�مص��ة�

  

  عون�محاسب

  

  محاسب�رئ����

  

  .مراقب�لل�سي��



�ست�يان�باللغة�العر�ية:  4م��ق�رقم�  
 

286 

  

غ���موافق�    

  �شدة
  موافق    غ���موافق

  موافق

  �شدة 

      المدى الطویل فيتحدد المؤسسة أهدافا إستراتیجیة   10

  

    

          تنشط المؤسسة في محیط تنافسي  11

  

  

  الممارسات المحاسبیة:  المحور الثاني 

المرتبطة ...) محاسبة التكالیفالمحاسبة العامة، (معرفة الممارسات المحاسبیة الهدف من هذا المحور هو   

   بعینة المؤسسات المدروسة

  

غ���موافق�    

  �شدة
  موافق    غ���موافق

  موافق

  �شدة 

تقوم�مؤسستكم�ب�شر�الوثائق��جبار�ة�من�طرف�  12

  فقط) مص��ة�الضرائب(القانون 
    

  

    

باإلضافة�إ���الوثائق��جبار�ة،�ت�تج�املؤسسة�وثائق�  13

  ألغراض�ال�سي��
        

  

14  
  إن�ال�دف�من��شر�القوائم�املالية�السنو�ة��و

  

  

تحديد���داف�

بال�سبة�للمؤسسة،�

متا�عة�تحقيق�ا�واتخاذ�

  �جراءات�الت��يحية�

  

اتخاذ�قرارات��س�ثمار�

  بال�سبة�للمؤسسة

  

  

�سي���ا��ز�نة�ورأس�

  املال�العامل

  

  

  

غ���موافق�    

  �شدة
  موافق    غ���موافق

  موافق

  �شدة 

      تقوم�مؤسستكم�بحساب�ت�اليف�منتجا��ا  15

  

    

ال�دف�من�حساب�الت�اليف����املؤسسة��و�معرفة�  16

  سعر�ت�لفة�املنتجات�فقط
        

تمتلك المؤسسة قاعدة بیانات مستقلة خاصة بنظام   17

  التكالیف
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  ���مرحلة�متطورة     ���مرحلة��عداد     غ���موجود    نظام�حساب�الت�اليف����املؤسسة��عت���  18

  

غ���موافق�    

  �شدة
  موافق    غ���موافق

  موافق

  �شدة 

  بتحليل�وضعي��ا�املاليةتقوم�مؤسستكم�  19
    

  

    

أدوات�التحليل�املا���املعتمدة����أدوات�غ���  20

  تقليدية�
        

مؤسستكم��ستعمل�تقنيات�وأدوات�حديثة����  21

  ال�سي��
          

  

  

  النظام المحاسبي تكامل: المحور الثالث 

یهدف هذا المحور إلى معرفة الممارسات المتعلقة بالتكامل المحاسبي ومختلف الجوانب المرتبطة به في   

  ...)دوافع االعتماد، الخصائص( المؤسسات المعنیة

  

غ���موافق�    

  �شدة
  موافق    غ���موافق

  موافق

  �شدة 

  �ERPعتمد�مؤسستكم�ع���نظام�  22
          

  

  إ��ERP �عود�أسباب�اعتماد�نظام�  23

  

  عوامل�

  خارجية

  

  

  اختيار�

اس��اتي���

  للمؤسسة

  

تلبية�ملتطلبات�

التكنولوجيا�

  ا��ديثة

  

ا��مالت�املكثفة�

عدي�التحف��ية�مل

  �ذه�ال��امج�

  

24  

مع���ERPساسية�لـتتوافق�الوظائف�

  التطبيقات�املعيار�ة�التالية

  

  

�دارة�

املحاس�ية�

  واملالية

  

  إدارة��نتاج

  

  

إدارة�املوارد�

ال�شر�ة�

  و�جور 

  

  �دارة�التجار�ة

  

  

إدارة�املش��يات�

  و�مداد
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25  
  ERPإن�درجة��غطية�عمليات�املؤسسة�بواسطة�

  

  

  ضعيفة�

  

  متوسطة�

  

  قصوى 
  

  

غ���موافق�    

  �شدة
  موافق    غ���موافق

  موافق

  �شدة 

لالحتياجات�ا��اصة،�قمتم��ERPمن�أجل�تكييف�  26

  بالضبط�املسبق�لھ�تبعا�لـ��م�مؤسستكم
          

  ملقارنة�مع�ت�اليفھبااملنافع�املنتظرة��ERPحقق�  27
          

  

  استطاعت�مؤسستكم�إعادة��ي�لة�نظام�اERP بفضل�  28

  

ــــال�ي ـــ   وجدــ

  رــــــــ�غيي�

  

ت�امل�أفقي�

املحاسبة�(للمحاسبات

  ).التحليلية/العامة

  

  ت�امل�عمودي

  ).قب���و�عدي(
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Questionnaire destiné aux Gestionnaires d'entreprise (PME et 

grandes entreprises de la wilaya de Sétif) 

 

 

 

 

 

Monsieur le Gestionnaire,  

 Dans le cadre de la préparation d'un travail universitaire dont le thème porte sur: "la 

recherche d'un système comptable adapté à l'entreprise algérienne", nous vous prions de bien 

vouloir répondre en toute objectivité aux différentes questions proposées à cette fin.  

 L'objectif poursuivi par ce travail, étant d'analyser les variables de contingence, les 

pratiques comptables ainsi que les pratiques d'intégration en vue d'identifier les déterminants 

de complexité du système comptable des entreprises appartenant à l'échantillon étudié. 

 Par ailleurs, nous rappelons que les informations recueillies par questionnaire, resteront 

confidentielles et ne serviront qu'aux fins de la recherche scientifique. 

 En vous remerciant d'avance, nous vous prions Monsieur, d'agréer nos sentiments les 

plus sincères. 
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PREMIER AXE : Dimension organisationnelle et facteurs de contingence 

 la première série de questions a pour objectif de connaitre les principaux  facteurs de 

contingence ( taille, secteur d'activité,..) ainsi que l'organisation interne du service comptable 

des entreprises étudiées. 

01  

quelle est la taille de votre entreprise en 
fonction de son effectif? 

      

Petite  
(Moins de 50 

employés) 

Moyenne 
(de 50 à 250 
employés) 

Grande 
(plus de 250 
employés) 

 

02  

quel est l'âge de votre 
entreprise? (l'âge est exprimé en 
nombre d'années depuis la 
création) 

       

Moins 
 de 5 ans  

De 6  
à 10 ans  

De 11 
 à 20 ans  

 

Plus de 
 20 ans  

 

03  

dans quel secteur d'activité l'entreprise opère?       

Industriel 
Distribution 

/commerce de 
détail 

Prestation de 
services 

 

04  

Existe-t-il un service de comptabilité au sein de votre 
entreprise? 

    

OUI NON 

 

05  

quelle est la fréquence 
d'utilisation des données 
comptables? 

       

mensuelle  
Trimestrielle 

 ou semestrielle  
annuelle  

 
jamais  

 

06  

le degré d'informatisation de la gestion dans 
votre entreprise est jugé 

      

Très limité Moyen Large 

 

07  

quel est le niveau de formation du principal 
dirigeant de cette entreprise? 

      

Autodidacte 
Bac ou 

professionnel  
Universitaire 

 

08  

combien d'années d'expériences le dirigeant 
détient-t-il dans ce domaine? (pas uniquement 
dans cette entreprise) 

      

Moins de 
 5 ans 

De 6 à  
10 ans  

Plus de  
10 ans 
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09  

quelle est la mission assignée au comptable 
dans l'entreprise? (au cas où il existe un service 
de comptabilité) 

      

Aide  
Comptable 

Comptable 
Principal 

Contrôleur  
de gestion 

 

 Absolument 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

 

Plutôt pas 
d'accord 

Absolument 
pas d'accord 

  

10 
l'entreprise se fixe des objectifs stratégiques à 
long terme 

        

    

11 
l'entreprise opère dans un environnement 
concurrentiel 

     

 

DEUXIEME  AXE : pratiques comptables 

 les questions suivantes  visent la description de  certaines pratiques comptables des 

entreprises  ( comptabilité générale, calcul des coûts,..) 

 Absolument 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

 

Plutôt pas 
d'accord 

Absolument 
pas d'accord 

  

12 
l'entreprise produit tous les documents 
comptables obligatoires imposés par la loi 

        

    

13 

outre les documents comptables obligatoires, 
l'entreprise produit des documents comptables 
pour sa gestion 

     

 

14  
les principaux objectifs des états financiers 
sont  

      

fixer les  
objectifs, suivre 
leurs réalisation 
et prendre des 

mesures 
correctives  

prendre des 
décisions 

d'investissement 
pour l'entreprise  

gérer la 
trésorerie et le 

fonds de 
roulement  

 

 Absolument 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

 

Plutôt pas 
d'accord 

Absolument 
pas d'accord 

  

15 
l'entreprise procède à des calculs des coûts des 
produits ( ou services) 

        

    

16 
le calcul des coûts ne se limite pas  à la 
détermination du coût de revient 

     

       

17 
l'entreprise dispose d'une base de données 
autonome dédiée à la comptabilité analytique 
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18  
le système de calcul de coûts dans 
l'entreprise peut être considéré comme étant 

     

absent En gestation élaboré 

 

 Absolument 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

 

Plutôt pas 
d'accord 

Absolument 
pas d'accord 

  

19 
l'entreprise procède souvent à l'analyse 
financière des ses états financiers 

        

    

20 

les outils d'analyse financière utilisés ne 
reposent pas essentiellement sur une approche 
classique 

     

       

21 
l'entreprise s'inspire des techniques et outils 
modernes de gestion  

      

 

 

TROISIEME AXE: intégration des systèmes comptables 

 Cette série de questions concerne les entreprises qui ont mis en place un 

système d'information intégré. 

 

 Absolument 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

 

Plutôt pas 
d'accord 

Absolument 
pas d'accord 

  

22 
l'entreprise recourt à un système intégré du 
type ERP 

        

 

23  
l'adoption du système ERP est 
justifiée par (une réponse) 

       

des facteurs 
externes 

des 
considérations 

stratégiques 

aux exigences 
des 

technologies 
modernes 

par les 
compagnes 

publicitaires des 
éditeurs ERP 

 

24  

les fonctionnalités de l'ERP 
correspondent 
principalement  
 

        

à la gestion 
comptable et 

financière 

à la gestion 
de 

production 

à la gestion 
des 

Ressources 
Humaines 

à la gestion 
commerciale 
et marketing 

à la gestion 
achats et 
logistique 
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25  
le degré de couverture des fonctions de 
l'entreprise par le système ERP est jugé 

     

minimal moyen total 

 

 Absolument 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

 

Plutôt pas 
d'accord 

Absolument 
pas d'accord 

  

26 
l'ERP mis en place est suffisamment adapté à 
l'entreprise au regard de sa taille 

        

    

27 
l'ERP est il vraiment bénéfique pour l'entreprise 
selon une analyse coût/avantage? 

     

 

28  
grâce au système ERP l'entreprise a pu 
structurer son système comptable 

     

Pas de 
changement 

notable 

en une intégration 
Horizontale comp 

générale comp 
Analytique 

en une intégration 
verticale en 
amont  et  

en aval 
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Table de fréquences 

 النتائج المتعلقة بتوصیف العینة من خالل أسئلة االستبیان

 
quelle est la taille de votre entreprise en fonction de son effectif? 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
 

Valide petite (moins de 50) 31 50,8 50,8  

moyenne (de 50 à moins de 250) 20 32,8 32,8  

grande (plus de 250) 10 16,4 16,4  

Total 61 100,0 100,0  

 
quel est l'âge de votre entreprise? (l'âge est exprimé en nombre d'années depuis la création) 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide moins de 5 ans 7 11,5 11,5 11,5 

de 6 à 10 ans 18 29,5 29,5 41,0 

de 11 à 20 ans 22 36,1 36,1 77,0 

plus de 20 ans 14 23,0 23,0 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

dans quel secteur d'activité l'entreprise opère? 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
 

Valide industriel 27 44,3 44,3  

distribution/commerce de détail 29 47,5 47,5  

prestation de services 5 8,2 8,2  

Total 61 100,0 100,0  

 
le degré d'informatisation de la gestion dans votre entreprise est jugé 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide trés limité 21 34,4 34,4 34,4 

moyen 30 49,2 49,2 83,6 

large 10 16,4 16,4 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

quel est le niveau de formation du principal dirigeant de cette entreprise? 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide autodidacte 3 4,9 4,9 4,9 

bac ou professionnel 25 41,0 41,0 45,9 

universitaire 33 54,1 54,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

combien d'années d'expériences le dirigeant détient- t-il dans ce domaine? (pas uniquement dans cette entreprise) 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide moins de 5 ans 14 23,0 23,0 23,0 

de 6 à 10 ans 25 41,0 41,0 63,9 

plus de 10 ans 22 36,1 36,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

Existe-t-il un service de comptabilité au sein de votre entreprise? 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 39 63,9 63,9 63,9 

oui 22 36,1 36,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

 
 

quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide mensuelle 3 4,9 4,9 4,9 

trimestrielle ou semestrielle 14 23,0 23,0 27,9 

annuelle 5 8,2 8,2 36,1 

jamais 39 63,9 63,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
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quelle est la mission assignée au comptable dans l'entreprise? (au cas où il existe un service de comptabilité) 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide aide comptable 27 44,3 44,3 44,3 

comptable principal 23 37,7 37,7 82,0 

contrôleur de gestion 11 18,0 18,0 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

l'entreprise opère dans un environnement  concurrentiel 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas du tout d'accord 1 1,6 1,6 1,6 

pas d'accord 2 3,3 3,3 4,9 

d'accord 16 26,2 26,2 31,1 

tout à fait d'accord 11 18,0 18,0 49,2 

666 31 50,8 50,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

l'entreprise se fixe des objectifs stratégiques à long terme 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas du tout d'accord 19 31,1 31,1 31,1 

pas d'accord 12 19,7 19,7 50,8 

d'accord 15 24,6 24,6 75,4 

tout à fait d'accord 15 24,6 24,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

l'entreprise produit tous les documents comptables obligatoires imposés par la loi 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide d'accord 41 67,2 67,2 67,2 

tout à fait d'accord 20 32,8 32,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des documents comptables pour sa gestion 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas du tout d'accord 24 39,3 39,3 39,3 

pas d'accord 18 29,5 29,5 68,9 

d'accord 13 21,3 21,3 90,2 

tout à fait d'accord 6 9,8 9,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

les principaux objectifs des états financiers sont fixer les objectifs pour l'entreprise, suivre leur 
réalisation et prendre si nécessaire des mesures correctives 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 30 49,2 49,2 49,2 

oui 31 50,8 50,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

les principaux objectifs des états financiers sont prendre des décisions d'investissement pour 
l'entreprise 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 14 23,0 23,0 23,0 

oui 47 77,0 77,0 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

les principaux objectifs des états financiers sont gérer la trésorerie et le fonds de roulement 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 20 32,8 32,8 32,8 

oui 41 67,2 67,2 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas du tout d'accord 26 42,6 42,6 42,6 

pas d'accord 14 23,0 23,0 65,6 
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d'accord 15 24,6 24,6 90,2 

tout à fait d'accord 6 9,8 9,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

 
le calcul des coûts ne se limite pas  à la détermination du coût de revient 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas d'accord 6 9,8 28,6 28,6 

d'accord 9 14,8 42,9 71,4 

tout à fait d'accord 6 9,8 28,6 100,0 

Total 21 34,4 100,0  
Manquant valeur manquante 40 65,6   
Total 61 100,0   

l'entreprise dispose d'une base de données autonome dédiée à la comptabilité analytique 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas du tout d'accord 2 3,3 9,5 9,5 

pas d'accord 4 6,6 19,0 28,6 

d'accord 10 16,4 47,6 76,2 

tout à fait d'accord 5 8,2 23,8 100,0 

Total 21 34,4 100,0  
Manquant valeur manquante 40 65,6   
Total 61 100,0   

le système de calcul de coûts dans l'entreprise peut être considéré comme étant 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide absent 40 65,6 65,6 65,6 

en gestation 10 16,4 16,4 82,0 

élaboré 11 18,0 18,0 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

l'entreprise procède souvent à l'analyse financière de ses états financiers 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas du tout d'accord 1 1,6 1,6 1,6 

pas d'accord 2 3,3 3,3 4,9 

d'accord 42 68,9 68,9 73,8 

tout à fait d'accord 16 26,2 26,2 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
les outils d'analyse financière utilisés ne reposent pas essentiellement sur une approche classique 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas du tout d'accord 19 31,1 31,1 31,1 

pas d'accord 26 42,6 42,6 73,8 

d'accord 13 21,3 21,3 95,1 

tout à fait d'accord 3 4,9 4,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
l'entreprise s'inspire des techniques et outils modernes de gestion 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas du tout d'accord 26 42,6 42,6 42,6 

pas d'accord 13 21,3 21,3 63,9 

d'accord 15 24,6 24,6 88,5 

tout à fait d'accord 7 11,5 11,5 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

 
l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas du tout d'accord 20 32,8 32,8 32,8 

pas d'accord 23 37,7 37,7 70,5 

d'accord 9 14,8 14,8 85,2 

tout à fait d'accord 9 14,8 14,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

 
l'adoption du système ERP est justifiée par des facteurs externes 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 8 13,1 44,4 44,4 
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oui 10 16,4 55,6 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   

 
 

l'adoption du système ERP est justifiée par des considérations stratégiques 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 6 9,8 33,3 33,3 

oui 12 19,7 66,7 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   

l'adoption du système ERP est une réponse aux exigences de la technologie moderne 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 1 1,6 5,6 5,6 

oui 17 27,9 94,4 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   

l'adoption du système ERP est motivée par les compagnes publicitaires exercées par les éditeurs ERP 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 11 18,0 61,1 61,1 

oui 7 11,5 38,9 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   

 
 

les fonctionnalités de l'ERP correspondent principalement à la gestion comptable et financière 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide oui 18 29,5 100,0 100,0 

Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   

 
les fonctionnalités de l'ERP correspondent principalement à la gestion de production 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 9 14,8 50,0 50,0 

oui 9 14,8 50,0 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   

 
les fonctionnalités de l'ERP correspondent principalement à la gestion des Ressources Humaines 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 11 18,0 61,1 61,1 

oui 7 11,5 38,9 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   

 
les fonctionnalités de l'ERP correspondent principalement à la gestion commerciale et marketing 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 1 1,6 5,6 5,6 

oui 17 27,9 94,4 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant 666 43 70,5   
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Total 61 100,0   
 

les fonctionnalités de l'ERP correspondent principalement à la gestion achats et logistique 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 12 19,7 66,7 66,7 

oui 6 9,8 33,3 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   

 
le degré de couverture des fonctions de l'entreprise par le système ERP est jugé 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide minimal 2 3,3 11,1 11,1 

moyen 9 14,8 50,0 61,1 

total 7 11,5 38,9 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant pas de réponse 43 70,5   
Total 61 100,0   

 
l'ERP mis en place est suffisamment adapté à l'entreprise au regard de sa taille 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide pas du tout d'accord 1 1,6 5,6 5,6 

pas d'accord 4 6,6 22,2 27,8 

d'accord 7 11,5 38,9 66,7 

tout à fait d'accord 6 9,8 33,3 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   

 
grâce au système ERP l'entreprise a pu structurer son système comptable 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
 

Valide pas de changement 7 11,5 38,9  

en une intégration Horizontale compa 
générale compta Analytique 

8 13,1 44,4 
 

eu une intégration verticale en amont 
en aval 

3 4,9 16,7 
 

Total 18 29,5 100,0  

Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   

 
l'ERP est il vraiment bénéfique pour l'entreprise selon une analyse coût/avantage? 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 6 9,8 33,3 33,3 

oui 12 19,7 66,7 100,0 

Total 18 29,5 100,0  
Manquant 666 43 70,5   
Total 61 100,0   
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Résultats des tests de khi-deux 
  أثر المتغیرات الظرفیة على استعمال البیانات المحاسبیة

 
Tableau croisé quel est la taille de votre entreprise en fonction de son effectif? * quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Effectif   

 

quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Total mensuelle 
trimestrielle ou 

semestrielle annuelle jamais 
quel est la taille de votre entreprise 
en fonction de son effectif? 

petite (moins de 50) 0 0 0 31 31 
moyenne (de 50 à moins de 250) 0 7 5 8 20 
grande (plus de 250) 3 7 0 0 10 

Total 3 14 5 39 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 58,067 6 ,000 
Rapport de vraisemblance 63,751 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 42,196 1 ,000 
N d'observations valides 61   

 
 

Tableau croisé quel est l'age de votre entreprise? (l'age est exprimé en nombre d'années depuis la création) * quelle est la fréquence 
d'utilisation des données comptables? 

Effectif   

 

quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Total mensuelle 
trimestrielle ou 

semestrielle annuelle jamais 
quel est l'age de votre entreprise? 
(l'age est exprimé en nombre d'années 
depuis la création) 

moins de 5 ans 0 0 0 7 7 
de 6 à 10 ans 0 2 2 14 18 
de 11 à 20 ans 1 8 2 11 22 
plus de 20 ans 2 4 1 7 14 

Total 3 14 5 39 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 12,215 9 ,201 
Rapport de vraisemblance 14,578 9 ,103 
Association linéaire par linéaire 8,499 1 ,004 
N d'observations valides 61   

 
Tableau croisé dans quel secteur d'activité opère l'entreprise? * quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Effectif   

 

quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Total mensuelle 
trimestrielle ou 

semestrielle annuelle jamais 
dans quel secteur d'activité opère 
l'entreprise? 

industriel 3 10 4 10 27 
distribution/commerce de détail 0 4 1 24 29 
prestation de services 0 0 0 5 5 

Total 3 14 5 39 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 16,649 6 ,011 
Rapport de vraisemblance 19,333 6 ,004 
Association linéaire par linéaire 13,449 1 ,000 
N d'observations valides 61   

 
 

Tableau croisé quelle est la mission assignée au comptable dans l'entreprise? (au cas où il existe un service de comptabilité) * quelle est la 
fréquence d'utilisation des données comptables? 

Effectif   

 

quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Total mensuelle 
trimestrielle ou 

semestrielle annuelle jamais 
quelle est la mission assignée au 
comptable dans l'entreprise? (au cas 
où il existe un service de comptabilité) 

aide comptable 0 0 0 27 27 
comptable principal 2 6 4 11 23 
contrôleur de gestion 1 8 1 1 11 

Total 3 14 5 39 61 
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Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 36,753 6 ,000 
Rapport de vraisemblance 43,592 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 28,901 1 ,000 
N d'observations valides 61   

 
Tableau croisé le degré d'informatisation de la gestion dans votre entreprise est jugé * quelle est la fréquence d'utilisation des données 

comptables? 
Effectif   

 

quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Total mensuelle 
trimestrielle ou 

semestrielle annuelle jamais 
le degré d'informatisation de la gestion 
dans votre entreprise est jugé 

trés limité 0 2 0 19 21 
moyen 0 7 4 19 30 
large 3 5 1 1 10 

Total 3 14 5 39 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 29,732 6 ,000 
Rapport de vraisemblance 28,765 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 19,450 1 ,000 
N d'observations valides 61   

 
Tableau croisé quel est le niveau de formation du principal dirigeant de cette entreprise? * quelle est la fréquence d'utilisation des données 

comptables? 
Effectif   

 

quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Total mensuelle 
trimestrielle ou 

semestrielle annuelle jamais 
quel est le niveau de formation du 
principal dirigeant de cette entreprise? 

autodidacte 0 0 1 2 3 
bac ou professionnel 1 1 1 22 25 
universitaire 2 13 3 15 33 

Total 3 14 5 39 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 15,679 6 ,016 
Rapport de vraisemblance 16,957 6 ,009 
Association linéaire par linéaire 8,512 1 ,004 
N d'observations valides 61   

 
Tableau croisé combien d'années d'expériences le dirigeant dispose t-il dans ce domaine? (pas uniquement dans cette entreprise) * quelle est 

la fréquence d'utilisation des données comptables? 
Effectif   

 

quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Total mensuelle 
trimestrielle ou 

semestrielle annuelle jamais 
combien d'années d'expériences le 
dirigeant dispose t-il dans ce domaine? 
(pas uniquement dans cette entreprise) 

moins de 5 ans 0 1 1 12 14 
de 6 à 10 ans 1 6 1 17 25 
plus de 10 ans 2 7 3 10 22 

Total 3 14 5 39 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 7,429 6 ,283 
Rapport de vraisemblance 8,473 6 ,205 
Association linéaire par linéaire 6,102 1 ,014 
N d'observations valides 61   

 
Tableau croisé l'entreprise se fixe des objectifs stratégiques à long terme * quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Effectif   

 

quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Total mensuelle 
trimestrielle ou 

semestrielle annuelle jamais 
l'entreprise se fixe des objectifs 
stratégiques à long terme 

pas du tout d'accord 0 0 0 19 19 
pas d'accord 0 1 1 10 12 
d'accord 0 3 4 8 15 
tout à fait d'accord 3 10 0 2 15 

Total 3 14 5 39 61 
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Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 47,098 9 ,000 
Rapport de vraisemblance 49,489 9 ,000 
Association linéaire par linéaire 30,739 1 ,000 
N d'observations valides 61   

 
Tableau croisé l'entreprise opère dans un environnement  concurrentiel  * quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Effectif   

 

quelle est la fréquence d'utilisation des données comptables? 

Total mensuelle 
trimestrielle ou 

semestrielle annuelle jamais 
l'entreprise opère dans un 
environnement trés concurrentiel 

pas du tout d'accord 0 0 0 1 1 
pas d'accord 0 0 2 0 2 
d'accord 0 8 2 6 16 
tout à fait d'accord 3 6 1 1 11 
666 0 0 0 31 31 

Total 3 14 5 39 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 69,596 12 ,000 
Rapport de vraisemblance 63,350 12 ,000 
Association linéaire par linéaire 30,302 1 ,000 
N d'observations valides 61   

 
 

Résultats des tests de khi-deux 
 أثر المتغیرات الظرفیة على ممارسات المحاسبة العامة

 
 

Tableau croisé l'entreprise se fixe des objectifs stratégiques à long terme * outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit 
des documents comptables pour sa gestion 

Effectif   

 

outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des 
documents comptables pour sa gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

l'entreprise se fixe des objectifs 
stratégiques à long terme 

pas du tout d'accord 14 4 1 0 19 
pas d'accord 7 2 3 0 12 
d'accord 2 8 5 0 15 
tout à fait d'accord 1 4 4 6 15 

Total 24 18 13 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 39,494

a
 9 ,000 

Rapport de vraisemblance 40,138 9 ,000 
Association linéaire par linéaire 24,644 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 12 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,18. 

 
 

Tableau croisé l'entreprise opère dans un environnement trés concurrentiel  * outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise 
produit des documents comptables pour sa gestion 

Effectif   

 

outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des 
documents comptables pour sa gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

l'entreprise opère dans un 
environnement trés concurrentiel 

pas du tout d'accord 0 1 0 0 1 
pas d'accord 0 1 1 0 2 
d'accord 2 9 3 2 16 
tout à fait d'accord 0 1 6 4 11 
666 22 6 3 0 31 

Total 24 18 13 6 61 

 
 

Tests du khi-deux 
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 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 44,835

a
 12 ,000 

Rapport de vraisemblance 47,958 12 ,000 
Association linéaire par linéaire 24,528 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 16 cellules (80,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,10. 

 
Tableau croisé quel est la taille de votre entreprise en fonction de son effectif? * outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise 

produit des documents comptables pour sa gestion 
Effectif   

 

outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit 
des documents comptables pour sa gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est la taille de votre 
entreprise en fonction de son 
effectif? 

petite (moins de 50) 22 6 3 0 31 
moyenne (de 50 à moins de 250) 2 11 7 0 20 
grande (plus de 250) 0 1 3 6 10 

Total 24 18 13 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 57,650

a
 6 ,000 

Rapport de vraisemblance 52,909 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 34,364 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 7 cellules (58,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,98. 

 
Tableau croisé quel est l'age de votre entreprise? (l'age est exprimé en nombre d'années depuis la création) * outre les documents comptables 

obligatoires, l'entreprise produit des documents comptables pour sa gestion 
Effectif   

 

outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des 
documents comptables pour sa gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est l'age de votre entreprise? 
(l'age est exprimé en nombre d'années 
depuis la création) 

moins de 5 ans 5 2 0 0 7 
de 6 à 10 ans 10 6 2 0 18 
de 11 à 20 ans 6 5 6 5 22 
plus de 20 ans 3 5 5 1 14 

Total 24 18 13 6 61 

 
 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 15,987

a
 9 ,067 

Rapport de vraisemblance 18,705 9 ,028 
Association linéaire par linéaire 8,943 1 ,003 
N d'observations valides 61   
a. 11 cellules (68,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,69. 

 
Tableau croisé dans quel secteur d'activité opère l'entreprise? * outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des 

documents comptables pour sa gestion 
Effectif   

 

outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit 
des documents comptables pour sa gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

dans quel secteur d'activité opère 
l'entreprise? 

industriel 7 9 7 4 27 
distribution/commerce de détail 15 6 6 2 29 
prestation de services 2 3 0 0 5 

Total 24 18 13 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 7,607a 6 ,268 
Rapport de vraisemblance 8,871 6 ,181 
Association linéaire par linéaire 3,799 1 ,051 
N d'observations valides 61   
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,49. 

 
Tableau croisé quelle est la mission assignée au comptable dans l'entreprise? (au cas où il existe un service de comptabilité) * outre les 

documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des documents comptables pour sa gestion 
Effectif   
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outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des 
documents comptables pour sa gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quelle est la mission assignée au 
comptable dans l'entreprise? (au cas 
où il existe un service de 
comptabilité) 

aide comptable 21 5 1 0 27 
comptable principal 3 11 6 3 23 
contrôleur de gestion 

0 2 6 3 11 

Total 24 18 13 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 38,878

a
 6 ,000 

Rapport de vraisemblance 44,043 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 30,295 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 7 cellules (58,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,08. 

 
Tableau croisé le degré d'informatisation de la gestion dans votre entreprise est jugé * outre les documents comptables obligatoires, 

l'entreprise produit des documents comptables pour sa gestion 

Effectif   

 

outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des 
documents comptables pour sa gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord 
le degré d'informatisation de la gestion 
dans votre entreprise est jugé 

trés limité 15 5 1 0 21 
moyen 8 11 9 2 30 
large 1 2 3 4 10 

Total 24 18 13 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 25,705a 6 ,000 
Rapport de vraisemblance 24,881 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 19,825 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 7 cellules (58,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,98. 

 
Tableau croisé quel est le niveau de formation du principal dirigeant de cette entreprise? * outre les documents comptables obligatoires, 

l'entreprise produit des documents comptables pour sa gestion 

Effectif   

 

outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des 
documents comptables pour sa gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est le niveau de formation du 
principal dirigeant de cette 
entreprise? 

autodidacte 1 1 1 0 3 
bac ou professionnel 12 7 5 1 25 
universitaire 11 10 7 5 33 

Total 24 18 13 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 3,180a 6 ,786 
Rapport de vraisemblance 3,549 6 ,737 
Association linéaire par linéaire 1,405 1 ,236 
N d'observations valides 61   
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,30. 

 
 

Tableau croisé combien d'années d'expériences le dirigeant dispose t-il dans ce domaine? (pas uniquement dans cette entreprise) * outre les 
documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des documents comptables pour sa gestion 

Effectif   

 

outre les documents comptables obligatoires, l'entreprise produit des 
documents comptables pour sa gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

combien d'années d'expériences le 
dirigeant dispose t-il dans ce domaine? 
(pas uniquement dans cette 
entreprise) 

moins de 5 ans 9 5 0 0 14 
de 6 à 10 ans 8 7 9 1 25 
plus de 10 ans 7 6 4 5 22 

Total 24 18 13 6 61 

 
Tests du khi-deux 
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 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 14,688

a
 6 ,023 

Rapport de vraisemblance 17,530 6 ,008 
Association linéaire par linéaire 7,089 1 ,008 
N d'observations valides 61   
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,38. 

 
Résultats des tests de khi-deux 

حساب التكالیفأثر المتغیرات الظرفیة على اعتماد نظم   
 Tableau croisé l'entreprise se fixe des objectifs stratégiques à long terme * l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou 

services) 
Effectif   

 

l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

l'entreprise se fixe des objectifs 
stratégiques à long terme 

pas du tout d'accord 14 5 0 0 19 
pas d'accord 6 3 3 0 12 
d'accord 5 5 5 0 15 
tout à fait d'accord 1 1 7 6 15 

Total 26 14 15 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 38,373

a
 9 ,000 

Rapport de vraisemblance 43,159 9 ,000 
Association linéaire par linéaire 27,365 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 12 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,18. 

 
Tableau croisé l'entreprise opère dans un environnement concurrentiel  * l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou 

services) 

Effectif   

 

l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

l'entreprise opère dans un 
environnement trés concurrentiel 

pas du tout d'accord 0 1 0 0 1 
pas d'accord 0 1 1 0 2 
d'accord 3 3 8 2 16 
tout à fait d'accord 0 1 6 4 11 
666 23 8 0 0 31 

Total 26 14 15 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 47,672

a
 12 ,000 

Rapport de vraisemblance 57,635 12 ,000 
Association linéaire par linéaire 33,436 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 16 cellules (80,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,10. 

 
Tableau croisé quel est la taille de votre entreprise en fonction de son effectif? * l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou 

services) 
Effectif   

 

l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou 
services) 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est la taille de votre 
entreprise en fonction de son 
effectif? 

petite (moins de 50) 23 8 0 0 31 
moyenne (de 50 à moins de 250) 3 6 11 0 20 
grande (plus de 250) 0 0 4 6 10 

Total 26 14 15 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 64,640a 6 ,000 
Rapport de vraisemblance 67,623 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 42,323 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 8 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,98. 
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Tableau croisé quel est l'age de votre entreprise? (l'age est exprimé en nombre d'années depuis la création) * l'entreprise procède à des 
calculs des coûts des produits ( ou services) 

Effectif   

 

l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est l'age de votre entreprise? 
(l'age est exprimé en nombre d'années 
depuis la création) 

moins de 5 ans 5 2 0 0 7 
de 6 à 10 ans 11 4 3 0 18 
de 11 à 20 ans 7 4 7 4 22 
plus de 20 ans 3 4 5 2 14 

Total 26 14 15 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 13,047

a
 9 ,160 

Rapport de vraisemblance 16,792 9 ,052 
Association linéaire par linéaire 9,965 1 ,002 
N d'observations valides 61   
a. 11 cellules (68,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,69. 

 
Tableau croisé dans quel secteur d'activité opère l'entreprise? * l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

Effectif   

 

l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou 
services) 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

dans quel secteur d'activité opère 
l'entreprise? 

industriel 6 7 10 4 27 
distribution/commerce de détail 15 7 5 2 29 
prestation de services 5 0 0 0 5 

Total 26 14 15 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 13,326

a
 6 ,038 

Rapport de vraisemblance 15,428 6 ,017 
Association linéaire par linéaire 10,622 1 ,001 
N d'observations valides 61   
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,49. 

 
 

Tableau croisé le degré d'informatisation de la gestion dans votre entreprise est jugé * l'entreprise procède à des calculs des coûts des 
produits ( ou services) 

Effectif   

 

l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord 
le degré d'informatisation de la gestion 
dans votre entreprise est jugé 

trés limité 13 6 2 0 21 
moyen 12 7 9 2 30 
large 1 1 4 4 10 

Total 26 14 15 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 20,282

a
 6 ,002 

Rapport de vraisemblance 19,822 6 ,003 
Association linéaire par linéaire 15,655 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 7 cellules (58,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,98. 

 
 

Tableau croisé quelle est la mission assignée au comptable dans l'entreprise? (au cas où il existe un service de comptabilité) * l'entreprise 
procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

Effectif   

 

l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quelle est la mission assignée au 
comptable dans l'entreprise? (au cas 
où il existe un service de 
comptabilité) 

aide comptable 18 8 1 0 27 
comptable principal 7 6 8 2 23 
contrôleur de gestion 1 0 6 4 11 

Total 26 14 15 6 61 

 
Tests du khi-deux 
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 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 30,845

a
 6 ,000 

Rapport de vraisemblance 35,211 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 25,015 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,08. 

 
 

Tableau croisé quel est le niveau de formation du principal dirigeant de cette entreprise? * l'entreprise procède à des calculs des coûts des 
produits ( ou services) 

Effectif   

 

l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est le niveau de formation du 
principal dirigeant de cette 
entreprise? 

autodidacte 0 2 1 0 3 
bac ou professionnel 14 7 2 2 25 
universitaire 12 5 12 4 33 

Total 26 14 15 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 11,590a 6 ,072 
Rapport de vraisemblance 13,079 6 ,042 
Association linéaire par linéaire 1,841 1 ,175 
N d'observations valides 61   
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,30. 

 
 

Tableau croisé combien d'années d'expériences le dirigeant dispose t-il dans ce domaine? (pas uniquement dans cette entreprise) * 
l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

Effectif   

 

l'entreprise procède à des calculs des coûts des produits ( ou services) 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

combien d'années d'expériences le 
dirigeant dispose t-il dans ce domaine? 
(pas uniquement dans cette 
entreprise) 

moins de 5 ans 9 3 2 0 14 
de 6 à 10 ans 12 5 5 3 25 
plus de 10 ans 5 6 8 3 22 

Total 26 14 15 6 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 7,920

a
 6 ,244 

Rapport de vraisemblance 9,417 6 ,151 
Association linéaire par linéaire 6,652 1 ,010 
N d'observations valides 61   
a. 5 cellules (41,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,38. 

 

Résultats des tests de khi-deux 
على اعتماد أدوات التسییر الحدیثةأثر المتغیرات الظرفیة   

 
quel est la taille de votre entreprise en fonction de son effectif? * l'entreprise s'insipire des 
techniques et outils modernes de gestion 
 

Tableau croisé 

Effectif   

 

l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est la taille de votre 
entreprise en fonction de son 
effectif? 

petite (moins de 50) 21 5 5 0 31 
moyenne (de 50 à moins de 250) 5 8 6 1 20 
grande (plus de 250) 0 0 4 6 10 

Total 26 13 15 7 61 

 
 
 

Tests du khi-deux 
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 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 43,022

a
 6 ,000 

Rapport de vraisemblance 41,661 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 28,157 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 8 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,15. 

 
quel est l'age de votre entreprise? (l'age est exprimé en nombre d'années depuis la création) * l'entreprise 
s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

 
Tableau croisé 

Effectif   

 

l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est l'age de votre entreprise? 
(l'age est exprimé en nombre d'années 
depuis la création) 

moins de 5 ans 6 1 0 0 7 
de 6 à 10 ans 9 4 5 0 18 
de 11 à 20 ans 8 3 8 3 22 
plus de 20 ans 3 5 2 4 14 

Total 26 13 15 7 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 17,261a 9 ,045 
Rapport de vraisemblance 20,247 9 ,016 
Association linéaire par linéaire 9,091 1 ,003 
N d'observations valides 61   
a. 12 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,80. 

 
dans quel secteur d'activité opère l'entreprise? * l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de 
gestion 

Tableau croisé 
Effectif   

 

l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

dans quel secteur d'activité opère 
l'entreprise? 

industriel 7 8 5 7 27 
distribution/commerce de détail 14 5 10 0 29 
prestation de services 5 0 0 0 5 

Total 26 13 15 7 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 19,616

a
 6 ,003 

Rapport de vraisemblance 23,545 6 ,001 
Association linéaire par linéaire 9,175 1 ,002 
N d'observations valides 61   
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,57. 

 
le degré d'informatisation de la gestion dans votre entreprise est jugé * l'entreprise s'insipire des techniques 
et outils modernes de gestion 

Tableau croisé 
Effectif   

 

l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord 
le degré d'informatisation de la gestion 
dans votre entreprise est jugé 

trés limité 12 4 5 0 21 
moyen 14 7 6 3 30 
large 0 2 4 4 10 

Total 26 13 15 7 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 16,317

a
 6 ,012 

Rapport de vraisemblance 19,944 6 ,003 
Association linéaire par linéaire 11,468 1 ,001 
N d'observations valides 61   
a. 7 cellules (58,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,15. 

 
quel est le niveau de formation du principal dirigeant de cette entreprise? * l'entreprise s'insipire des 
techniques et outils modernes de gestion 
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Tableau croisé 
Effectif   

 

l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est le niveau de formation du 
principal dirigeant de cette 
entreprise? 

autodidacte 0 1 2 0 3 
bac ou professionnel 11 10 2 2 25 
universitaire 15 2 11 5 33 

Total 26 13 15 7 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 16,234

a
 6 ,013 

Rapport de vraisemblance 18,613 6 ,005 
Association linéaire par linéaire ,261 1 ,609 
N d'observations valides 61   
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,34. 

 
combien d'années d'expériences le dirigeant dispose t-il dans ce domaine? (pas uniquement dans cette 
entreprise) * l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Tableau croisé 
Effectif   

 

l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

combien d'années d'expériences le 
dirigeant dispose t-il dans ce domaine? 
(pas uniquement dans cette 
entreprise) 

moins de 5 ans 9 2 2 1 14 
de 6 à 10 ans 11 8 4 2 25 
plus de 10 ans 

6 3 9 4 22 

Total 26 13 15 7 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 10,133

a
 6 ,119 

Rapport de vraisemblance 9,806 6 ,133 
Association linéaire par linéaire 6,073 1 ,014 
N d'observations valides 61   
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,61. 

 
quelle est la mission assignée au comptable dans l'entreprise? (au cas où il existe un service de 
comptabilité) * l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Tableau croisé 
Effectif   

 

l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quelle est la mission assignée au 
comptable dans l'entreprise? (au cas 
où il existe un service de 
comptabilité) 

aide comptable 17 5 5 0 27 
comptable principal 8 6 8 1 23 
contrôleur de gestion 

1 2 2 6 11 

Total 26 13 15 7 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 29,708a 6 ,000 
Rapport de vraisemblance 25,579 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 17,142 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 7 cellules (58,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,26. 

 
l'entreprise opère dans un environnement trés concurrentiel  * l'entreprise s'insipire des techniques et outils 
modernes de gestion 

Tableau croisé 
Effectif   

 

l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

l'entreprise opère dans un 
environnement trés concurrentiel 

pas du tout d'accord 0 1 0 0 1 
pas d'accord 2 0 0 0 2 
d'accord 2 5 6 3 16 
tout à fait d'accord 1 2 4 4 11 
666 21 5 5 0 31 

Total 26 13 15 7 61 



عير�تي�اا��اص�باختبار����حصا�ي�مخرجات�التحليل: 7امل��ق�رقم�  

 

309 
 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 31,304

a
 12 ,002 

Rapport de vraisemblance 34,521 12 ,001 
Association linéaire par linéaire 17,528 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 16 cellules (80,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,11. 

 
l'entreprise se fixe des objectifs stratégiques à long terme * l'entreprise s'insipire des techniques et outils 
modernes de gestion 

Tableau croisé 

Effectif   

 

l'entreprise s'insipire des techniques et outils modernes de gestion 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

l'entreprise se fixe des objectifs 
stratégiques à long terme 

pas du tout d'accord 13 4 2 0 19 
pas d'accord 4 3 5 0 12 
d'accord 7 6 2 0 15 
tout à fait d'accord 2 0 6 7 15 

Total 26 13 15 7 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 38,658

a
 9 ,000 

Rapport de vraisemblance 40,284 9 ,000 
Association linéaire par linéaire 17,427 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 12 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,38. 

 

Résultats des tests de khi-deux 
  في المؤسسة ERPاعتماد نظم أثر المتغیرات الظرفیة على 

Tableau croisé l'entreprise se fixe des objectifs stratégiques à long terme * l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 
Effectif   

 

l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

l'entreprise se fixe des objectifs 
stratégiques à long terme 

pas du tout d'accord 9 10 0 0 19 
pas d'accord 6 3 1 2 12 
d'accord 5 8 2 0 15 
tout à fait d'accord 0 2 6 7 15 

Total 20 23 9 9 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 37,246a 9 ,000 
Rapport de vraisemblance 44,477 9 ,000 
Association linéaire par linéaire 20,857 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 12 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,77. 

 
Tableau croisé l'entreprise opère dans un environnement trés concurrentiel  * l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Effectif   

 

l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

l'entreprise opère dans un 
environnement trés concurrentiel 

pas du tout d'accord 0 1 0 0 1 
pas d'accord 1 1 0 0 2 
d'accord 2 4 6 4 16 
tout à fait d'accord 0 3 3 5 11 
666 17 14 0 0 31 

Total 20 23 9 9 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 38,268

a
 12 ,000 

Rapport de vraisemblance 47,163 12 ,000 
Association linéaire par linéaire 25,875 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 16 cellules (80,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,15. 
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Tableau croisé quel est la taille de votre entreprise en fonction de son effectif? * l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Effectif   

 

l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est la taille de votre entreprise 
en fonction de son effectif? 

petite (moins de 50) 17 14 0 0 31 
moyenne (de 50 à moins de 250) 3 9 6 2 20 
grande (plus de 250) 0 0 3 7 10 

Total 20 23 9 9 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 49,183a 6 ,000 
Rapport de vraisemblance 54,049 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 36,689 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 8 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,48. 

 
Tableau croisé quel est l'age de votre entreprise? (l'age est exprimé en nombre d'années depuis la création) * l'entreprise recourt à un système 

intégré du type ERP 
Effectif   

 

l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est l'age de votre entreprise? (l'age 
est exprimé en nombre d'années depuis 
la création) 

moins de 5 ans 4 3 0 0 7 
de 6 à 10 ans 6 9 3 0 18 
de 11 à 20 ans 7 5 5 5 22 
plus de 20 ans 3 6 1 4 14 

Total 20 23 9 9 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 13,027a 9 ,161 
Rapport de vraisemblance 17,203 9 ,046 
Association linéaire par linéaire 6,212 1 ,013 
N d'observations valides 61   
a. 11 cellules (68,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,03. 

 
 

Tableau croisé dans quel secteur d'activité opère l'entreprise? * l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 
Effectif   

 

l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

dans quel secteur d'activité opère 
l'entreprise? 

industriel 6 9 6 6 27 
distribution/commerce de détail 13 10 3 3 29 
prestation de services 1 4 0 0 5 

Total 20 23 9 9 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 9,321a 6 ,156 
Rapport de vraisemblance 10,059 6 ,122 
Association linéaire par linéaire 4,262 1 ,039 
N d'observations valides 61   
a. 8 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,74. 

 
 

Tableau croisé quelle est la mission assignée au comptable dans l'entreprise? (au cas où il existe un service de comptabilité) * l'entreprise 
recourt à un système intégré du type ERP 

Effectif   

 

l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quelle est la mission assignée au 
comptable dans l'entreprise? (au cas 
où il existe un service de comptabilité) 

aide comptable 12 14 0 1 27 
comptable principal 7 7 6 3 23 
contrôleur de gestion 1 2 3 5 11 

Total 20 23 9 9 61 

 
Tests du khi-deux 
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 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 22,371

a
 6 ,001 

Rapport de vraisemblance 24,971 6 ,000 
Association linéaire par linéaire 15,709 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 8 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,62. 

 
 

Tableau croisé le degré d'informatisation de la gestion dans votre entreprise est jugé * l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 
Effectif   

 

l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord 
le degré d'informatisation de la gestion 
dans votre entreprise est jugé 

trés limité 11 8 2 0 21 
moyen 9 13 3 5 30 
large 0 2 4 4 10 

Total 20 23 9 9 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 19,554a 6 ,003 
Rapport de vraisemblance 23,046 6 ,001 
Association linéaire par linéaire 15,964 1 ,000 
N d'observations valides 61   
a. 8 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,48. 

 
 

Tableau croisé quel est le niveau de formation du principal dirigeant de cette entreprise? * l'entreprise recourt à un système intégré du type 
ERP 

Effectif   

 

l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

quel est le niveau de formation du 
principal dirigeant de cette entreprise? 

autodidacte 1 1 0 1 3 
bac ou professionnel 11 11 1 2 25 
universitaire 8 11 8 6 33 

Total 20 23 9 9 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 8,293a 6 ,217 
Rapport de vraisemblance 9,136 6 ,166 
Association linéaire par linéaire 2,512 1 ,113 
N d'observations valides 61   
a. 8 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,44. 

 
 

Tableau croisé combien d'années d'expériences le dirigeant dispose t-il dans ce domaine? (pas uniquement dans cette entreprise) * 
l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Effectif   

 

l'entreprise recourt à un système intégré du type ERP 

Total 
pas du tout 

d'accord pas d'accord d'accord 
tout à fait 
d'accord 

combien d'années d'expériences le 
dirigeant dispose t-il dans ce domaine? 
(pas uniquement dans cette entreprise) 

moins de 5 ans 3 9 2 0 14 
de 6 à 10 ans 8 11 4 2 25 
plus de 10 ans 9 3 3 7 22 

Total 20 23 9 9 61 

 
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 14,492a 6 ,025 
Rapport de vraisemblance 16,299 6 ,012 
Association linéaire par linéaire 1,747 1 ,186 
N d'observations valides 61   
a. 7 cellules (58,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 2,07. 
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résultats des régressions multiples 

الخطي المتعدد نتائج االنحدار  

 
Corrélations non paramétriques 
 

Corrélations 

 
EnvironC
oncurren

ce1 

Stratégie
Entrepris

e1 

complexit
é du 

Système 
d'Informa

tion 
Comptabl

e 

quel est 
la taille 
de votre 
entrepris

e en 
fonction 
de son 
effectif? 

dans quel 
secteur 
d'activité 

opère 
l'entrepris

e? 

le degré 
d'informat
isation de 
la gestion 

dans 
votre 

entrepris
e est jugé 

quelle est 
la 

mission 
assignée 

au 
comptabl
e dans 

l'entrepris
e? (au 

cas où il 
existe un 
service 

de 
comptabil

ité) 

quel est 
le niveau 

de 
formation 

du 
principal 
dirigeant 
de cette 
entrepris

e? 
Rho de 
Spearman 

EnvironConcurrence1 Coefficient de 
corrélation 

1,000 ,289 ,524
**
 ,498

**
 -,365

*
 ,277 ,155 ,022 

Sig. (bilatéral) . ,122 ,003 ,005 ,047 ,139 ,412 ,909 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 

StratégieEntreprise1 Coefficient de 
corrélation 

,289 1,000 ,656** ,760** -,455** ,388** ,621** ,384** 

Sig. (bilatéral) ,122 . ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,002 
N 30 61 61 61 61 61 61 61 

complexité du 
Système d'Information 
Comptable 

Coefficient de 
corrélation 

,524** ,656** 1,000 ,776** -,392** ,544** ,703** ,286* 

Sig. (bilatéral) ,003 ,000 . ,000 ,002 ,000 ,000 ,026 
N 30 61 61 61 61 61 61 61 

quel est la taille de 
votre entreprise en 
fonction de son 
effectif? 

Coefficient de 
corrélation 

,498** ,760** ,776** 1,000 -,583** ,653** ,708** ,204 

Sig. (bilatéral) ,005 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,114 
N 30 61 61 61 61 61 61 61 

dans quel secteur 
d'activité opère 
l'entreprise? 

Coefficient de 
corrélation 

-,365
*
 -,455

**
 -,392

**
 -,583

**
 1,000 -,288

*
 -,440

**
 -,016 

Sig. (bilatéral) ,047 ,000 ,002 ,000 . ,024 ,000 ,900 
N 30 61 61 61 61 61 61 61 

le degré 
d'informatisation de la 
gestion dans votre 
entreprise est jugé 

Coefficient de 
corrélation 

,277 ,388** ,544** ,653** -,288* 1,000 ,545** ,055 

Sig. (bilatéral) ,139 ,002 ,000 ,000 ,024 . ,000 ,673 
N 30 61 61 61 61 61 61 61 

quelle est la mission 
assignée au 
comptable dans 
l'entreprise? (au cas 
où il existe un service 
de comptabilité) 

Coefficient de 
corrélation 

,155 ,621** ,703** ,708** -,440** ,545** 1,000 ,260* 

Sig. (bilatéral) ,412 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,043 
N 

30 61 61 61 61 61 61 61 

quel est le niveau de 
formation du principal 
dirigeant de cette 
entreprise? 

Coefficient de 
corrélation 

,022 ,384** ,286* ,204 -,016 ,055 ,260* 1,000 

Sig. (bilatéral) ,909 ,002 ,026 ,114 ,900 ,673 ,043 . 
N 30 61 61 61 61 61 61 61 

 
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

 
Régression 

 
Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites 
Variables 
éliminées Méthode 

1 StratégieEntreprise1, le degré d'informatisation de la gestion dans votre entreprise est jugé, dans quel 
secteur d'activité opère l'entreprise?, quel est le niveau de formation du principal dirigeant de cette 
entreprise?, EnvironConcurrence1, quelle est la mission assignée au comptable dans l'entreprise? (au 
cas où il existe un service de comptabilité), quel est la taille de votre entreprise en fonction de son 
effectif?b 

. Introduire 

 
a. Variable dépendante : complexité du Système d'Information Comptable 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation Durbin-Watson 
1 ,888a ,789 ,722 3,32147 1,645 
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ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 909,459 7 129,923 11,777 ,000b 

Résidu 242,707 22 11,032   
Total 1152,167 29    

 
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisé

s 

t Sig. 

Corrélations 
Statistiques de 

colinéarité 

B 
Erreur 

standard Bêta 
Corrélation 

simple 
Partiell

e 
Partiell

e Tolérance VIF 
1 (Constante) -23,510 4,537  -5,182 ,000      

quel est la taille de votre 
entreprise en fonction de 
son effectif? 

9,347 2,573 ,711 3,633 ,001 ,825 ,612 ,356 ,250 3,999 

dans quel secteur d'activité 
opère l'entreprise? 

3,469 1,531 ,248 2,266 ,034 ,069 ,435 ,222 ,803 1,246 

le degré d'informatisation 
de la gestion dans votre 
entreprise est jugé 

-1,018 1,362 -,101 -,747 ,463 ,366 -,157 -,073 ,523 1,913 

quelle est la mission 
assignée au comptable 
dans l'entreprise? (au cas 
où il existe un service de 
comptabilité) 

2,219 1,197 ,220 1,853 ,077 ,505 ,367 ,181 ,677 1,477 

quel est le niveau de 
formation du principal 
dirigeant de cette 
entreprise? 

-,007 1,189 -,001 -,006 ,996 ,307 -,001 -,001 ,686 1,458 

EnvironConcurrence1 1,239 ,605 ,251 2,047 ,053 ,510 ,400 ,200 ,634 1,577 
StratégieEntreprise1 -,127 ,677 -,030 -,187 ,853 ,566 -,040 -,018 ,369 2,708 

 
a. Variable dépendante : complexité du Système d'Information Comptable 

 
 

Diagnostics de colinéarité
a
 

Modèl
e 

Dimensio
n 

Valeur 
propre 

Index de 
condition 

Proportions de la variance 

(Constant
e) 

quel est la 
taille de 

votre 
entreprise 
en fonction 

de son 
effectif? 

dans quel 
secteur 
d'activité 

opère 
l'entreprise

? 

le degré 
d'informatis
ation de la 

gestion 
dans votre 
entreprise 
est jugé 

quelle est 
la mission 
assignée 

au 
comptable 

dans 
l'entreprise
? (au cas 

où il existe 
un service 

de 
comptabilit

é) 

quel est le 
niveau de 
formation 

du principal 
dirigeant de 

cette 
entreprise? 

EnvironCon
currence1 

StratégieEn
treprise1 

1 1 7,391 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,241 5,541 ,00 ,00 ,15 ,00 ,00 ,00 ,13 ,11 
3 ,180 6,413 ,00 ,00 ,01 ,02 ,00 ,01 ,29 ,23 
4 ,072 10,131 ,00 ,00 ,38 ,15 ,11 ,00 ,34 ,03 
5 ,061 11,006 ,00 ,01 ,06 ,17 ,18 ,19 ,02 ,11 
6 ,032 15,233 ,03 ,00 ,19 ,01 ,71 ,44 ,03 ,00 
7 ,016 21,594 ,75 ,02 ,20 ,25 ,00 ,37 ,07 ,00 
8 ,008 30,843 ,21 ,97 ,02 ,39 ,00 ,00 ,12 ,52 

 
a. Variable dépendante : complexité du Système d'Information Comptable 

 
 

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 
Prévision ,2812 18,2987 8,1667 5,60006 30 
Résidu -4,28285 5,97687 ,00000 2,89296 30 
Prévision standardisée -1,408 1,809 ,000 1,000 30 
Résidu standardisé -1,289 1,799 ,000 ,871 30 

 
a. Variable dépendante : complexité du Système d'Information Comptable 

 
 
Régression descendante  
 

 
Variables introduites/éliminéesa 
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Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 
1 StratégieEntreprise1, le degré 

d'informatisation de la gestion dans 
votre entreprise est jugé, dans quel 
secteur d'activité opère l'entreprise?, 
quel est le niveau de formation du 
principal dirigeant de cette entreprise?, 
EnvironConcurrence1, quelle est la 
mission assignée au comptable dans 
l'entreprise? (au cas où il existe un 
service de comptabilité), quel est la taille 
de votre entreprise en fonction de son 
effectif?b 

. Introduire 

2 
. 

quel est le niveau de formation du 
principal dirigeant de cette entreprise? 

Descendant (Critère : Probabilité de F 
pour éliminer >= ,100). 

3 
. StratégieEntreprise1 

Descendant (Critère : Probabilité de F 
pour éliminer >= ,100). 

4 
. 

le degré d'informatisation de la gestion 
dans votre entreprise est jugé 

Descendant (Critère : Probabilité de F 
pour éliminer >= ,100). 

 
a. Variable dépendante : complexité du Système d'Information Comptable 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 
 

Récapitulatif des modèlese 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

Modifier les statistiques 
Durbin-
Watson 

Variation de 
R-deux Variation de F ddl1 ddl2 

Sig. Variation 
de F 

1 ,888
a
 ,789 ,722 3,32147 ,789 11,777 7 22 ,000  

2 ,888
b
 ,789 ,734 3,24846 ,000 ,000 1 22 ,996  

3 ,888
c
 ,789 ,745 3,18273 ,000 ,038 1 23 ,846  

4 ,885
d
 ,783 ,749 3,15914 -,006 ,631 1 24 ,435 1,668 

 
ANOVA

a
 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 909,459 7 129,923 11,777 ,000b 

Résidu 242,707 22 11,032   
Total 1152,167 29    

2 Régression 909,459 6 151,576 14,364 ,000
c
 

Résidu 242,708 23 10,553   
Total 1152,167 29    

3 Régression 909,053 5 181,811 17,948 ,000
d
 

Résidu 243,114 24 10,130   
Total 1152,167 29    

4 Régression 902,663 4 225,666 22,611 ,000
e
 

Résidu 249,504 25 9,980   
Total 1152,167 29    

 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisé

s 

t Sig. 

Corrélations 
Statistiques de 

colinéarité 

B 
Erreur 

standard Bêta 
Corrélation 

simple 
Partiell

e 
Partiell

e Tolérance VIF 
1 (Constante) -23,510 4,537  -5,182 ,000      

quel est la taille de votre 
entreprise en fonction de 
son effectif? 

9,347 2,573 ,711 3,633 ,001 ,825 ,612 ,356 ,250 3,999 

dans quel secteur d'activité 
opère l'entreprise? 

3,469 1,531 ,248 2,266 ,034 ,069 ,435 ,222 ,803 1,246 

le degré d'informatisation 
de la gestion dans votre 
entreprise est jugé 

-1,018 1,362 -,101 -,747 ,463 ,366 -,157 -,073 ,523 1,913 

quelle est la mission 
assignée au comptable 
dans l'entreprise? (au cas 
où il existe un service de 
comptabilité) 

2,219 1,197 ,220 1,853 ,077 ,505 ,367 ,181 ,677 1,477 

quel est le niveau de 
formation du principal 
dirigeant de cette 
entreprise? 

-,007 1,189 -,001 -,006 ,996 ,307 -,001 -,001 ,686 1,458 

EnvironConcurrence1 1,239 ,605 ,251 2,047 ,053 ,510 ,400 ,200 ,634 1,577 
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StratégieEntreprise1 -,127 ,677 -,030 -,187 ,853 ,566 -,040 -,018 ,369 2,708 
2 (Constante) -23,521 4,050  -5,807 ,000      

quel est la taille de votre 
entreprise en fonction de 
son effectif? 

9,346 2,514 ,711 3,718 ,001 ,825 ,613 ,356 ,251 3,992 

dans quel secteur d'activité 
opère l'entreprise? 

3,468 1,487 ,247 2,332 ,029 ,069 ,437 ,223 ,814 1,229 

le degré d'informatisation 
de la gestion dans votre 
entreprise est jugé 

-1,017 1,314 -,101 -,774 ,447 ,366 -,159 -,074 ,538 1,858 

quelle est la mission 
assignée au comptable 
dans l'entreprise? (au cas 
où il existe un service de 
comptabilité) 

2,216 1,096 ,220 2,022 ,055 ,505 ,389 ,194 ,773 1,294 

EnvironConcurrence1 1,239 ,592 ,251 2,094 ,047 ,510 ,400 ,200 ,635 1,575 
StratégieEntreprise1 -,127 ,649 -,030 -,196 ,846 ,566 -,041 -,019 ,384 2,601 

3 (Constante) -23,328 3,850  -6,059 ,000      
quel est la taille de votre 
entreprise en fonction de 
son effectif? 

8,996 1,737 ,684 5,179 ,000 ,825 ,726 ,486 ,504 1,986 

dans quel secteur d'activité 
opère l'entreprise? 

3,522 1,432 ,251 2,460 ,021 ,069 ,449 ,231 ,842 1,187 

le degré d'informatisation 
de la gestion dans votre 
entreprise est jugé 

-,890 1,121 -,088 -,794 ,435 ,366 -,160 -,074 ,710 1,409 

quelle est la mission 
assignée au comptable 
dans l'entreprise? (au cas 
où il existe un service de 
comptabilité) 

2,167 1,045 ,215 2,073 ,049 ,505 ,390 ,194 ,816 1,226 

EnvironConcurrence1 1,259 ,571 ,256 2,205 ,037 ,510 ,410 ,207 ,655 1,528 
4 (Constante) -23,984 3,732  -6,426 ,000      

quel est la taille de votre 
entreprise en fonction de 
son effectif? 

8,360 1,530 ,636 5,464 ,000 ,825 ,738 ,509 ,639 1,564 

dans quel secteur d'activité 
opère l'entreprise? 

3,590 1,419 ,256 2,531 ,018 ,069 ,452 ,236 ,845 1,183 

quelle est la mission 
assignée au comptable 
dans l'entreprise? (au cas 
où il existe un service de 
comptabilité) 

2,190 1,037 ,218 2,112 ,045 ,505 ,389 ,197 ,816 1,225 

EnvironConcurrence1 1,265 ,567 ,257 2,232 ,035 ,510 ,408 ,208 ,655 1,528 
 
a. Variable dépendante : complexité du Système d'Information Comptable 

 
 

Variables exclues
a
 

Modèle Bêta In t Sig. 
Corrélation 

partielle 

Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF 
Tolérance 
minimum 

2 quel est le niveau de formation du 
principal dirigeant de cette entreprise? 

-,001
b
 -,006 ,996 -,001 ,686 1,458 ,250 

3 quel est le niveau de formation du 
principal dirigeant de cette entreprise? 

-,005c -,044 ,965 -,009 ,714 1,400 ,472 

StratégieEntreprise1 -,030c -,196 ,846 -,041 ,384 2,601 ,251 
4 quel est le niveau de formation du 

principal dirigeant de cette entreprise? 
,020

d
 ,185 ,854 ,038 ,780 1,281 ,629 

StratégieEntreprise1 ,028
d
 ,213 ,833 ,044 ,507 1,973 ,417 

le degré d'informatisation de la gestion 
dans votre entreprise est jugé 

-,088d -,794 ,435 -,160 ,710 1,409 ,504 

 
Statistiques des résidus

a
 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 
Prévision ,7074 17,7171 8,1667 5,57910 30 
Résidu -3,76636 6,76312 ,00000 2,93318 30 
Prévision standardisée -1,337 1,712 ,000 1,000 30 
Résidu standardisé -1,192 2,141 ,000 ,928 30 

 
a. Variable dépendante : complexité du Système d'Information Comptable 

 
 
 



 

  امل��ص�

�ا��زائر�     ��ش�د �الدولة �طرف �من �موجھ �اقتصاد �من �انتقاال�تدر�جيا �سنوات �عدة �تحكمھ��إ��منذ اقتصاد

�نظرة� �فإن �التأكيد �وعدم �بالتعقيد �ي�سم �الذي �ا��ديد �التناف��� �املحيط �مجا��ة �أجل �ومن �ا��ر، �السوق قواعد

  .مس��ي�املؤسسة�ا��زائر�ة�تحولت�إ���إنتاج�واستعمال�املعلومة�املحاس�ية�ال���تدعم�عملية�اتخاذ�القرار

�ذه�الدراسة��رميت) �شتمل�ع���مختلف����ام�( مؤسسة�لوالية�سطيف�61عينة�مكونة�من��انطالقا�من    

�أساسي�ن ��دف�ن �تحقيق �: إ�� �املحاس�ية �املمارسات �وصف �إ�� ��ول �الت�اليف،�(��دف �العامة،محاسبة املحاسبة

�املحاس����ذه�املمارسات�املتعلقة�بنظام�املعلوماتل ا��صائص�املؤثرةمن�أجل�ف�م�)  ERPالنظم�املت�املة�من�نوع�

  .املطبق

    � �الثا�ي �ال�دف �يبحث �ع�� �التعرف �إ�� ��املحدداتأ�م ��� ��سا�م �ال�� �املحاس�ية �النظم ملؤسسات��عقيد

  .العوامل�الظرفية�ال�ي�لية�والسلوكية�و�ذلك�من�خالل�تحليلاملدروسة�العينة�

�  قطاع�ال�شاط،�م�مة�املحاسب�داخل�املؤسسةا���م،: توضيح�أ�مية�العوامل�التالية�إ��يتوصل�البحث�    

  . ا��زائر�ة�و�املحيط�التناف��������عقيد�النظام�املحاس���املكيف�للمؤسسة

  :ال�لمات�املفتاحية

  ،�املمارسات�املحاس�ية،�التعقيد،�عوامل�الظروف�املحيطةERPنظام�املعلومات�املحاس��،�

  

  

RESUME 
  Depuis plusieurs années déjà, l'Algérie connaît un passage progressif d'une économie 
planifiée par l'Etat à une économie de marché. Afin de faire face à ce nouveau contexte à la 
fois complexe et incertain, marqué par une concurrence grandissante, le regard des dirigeants 
d'entreprises algériennes s'est davantage porté sur la production et l'utilisation 
d'informations comptables à même de faciliter la prise de décision. 
  A partir d'un échantillon de 61 entreprises de la wilaya de Sétif (toutes tailles 
confondues), cette recherche poursuit deux objectifs majeurs, le premier consiste à décrire 
les pratiques comptables (comptabilité générale, comptabilité de coûts, systèmes intégré de 
type ERP..) pour tenter de mieux comprendre les caractéristiques dominantes des systèmes 
comptables mis en place. Le second cherche à identifier les principaux déterminants 
susceptibles d'expliquer la complexité de ces systèmes, en analysant les facteurs de 
contingence d'ordre structurel et comportemental.  
  Les résultats de la recherche montrent l'importance de facteurs tels que: la taille, le 
secteur d'activité, la mission assignée au comptable dans l'entreprise ainsi que 
l'environnement concurrentiel de l'entreprise, dans la complexité du système comptable 
adapté à l'entreprise algérienne.  
  
MOTS CLES:  

système d'information comptable, ERP, pratiques comptables, la complexité, facteurs de 
contingence. 



 




