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 املقدمت:
أنذظتيا زيادة كبيخة في  العالؼ، الىواالجتساعي الحي تذيجه معغؼ دوؿ أدى التظؾر االقترادي      
الحي فخض تظؾيخ الشغؼ السحاسبية لسؾاجية طمبات  بخامجيا، مذاريعيا، االمخعميو زيادة االنفاؽ  تختب

مؽ البج  وأصبح بو،ىشا أصبحت وعيفة السحاسبة تذكل مظمبا ممحا ال يدتياف  السالية، ومؽاإلدارة 
وجؾد نغاـ محاسبي حكؾمي سميؼ، قادر عمى اثبات كافة السعامالت السالية، لتؾفيخ معمؾمات مالئسة 

 لخقابة الفعالة والتأكج مؽ حدؽ األداء ودقة العسل وتظبيق مبجأ السدائمةيسكؽ االعتساد عمييا في اجخاء ا
 .(043، 7102، عميؾي، خدرجي)

 ات مؽ مرادرىا السختمفةوجؾد نغاـ معمؾمات محاسبي يقـؾ بجسع البياننجج مؽ الزخوري      
عسميات السخاقبة لمخظيط و تال عسميات ومعالجتيا وتؾصيل السعمؾمات الى السدتفيجيؽ مشيا بيجؼ مسارسة

 فزال عؽ صشع القخارات.  ،وحل السذاكل السحاسبيةالسحاسبية، 
وعميو جاءت الجراسة في أىسيتيا لكي تتجو نحؾ بشاء إطار نغخي، واخخ ميجاني يعكذ أىسية      

 وبسا يتشاسب وطبيعة السشغسة السبحؾثة.محؾسب،  ترسيؼ نغاـ معمؾمات محاسبي
كسيجاف لمتظبيق مؽ خالؿ  نيشؾى  في محافغة لؾطشية لرشاعة األثاث السشدليا وتؼ اختيار الذخكة     

 ىحه الذخكة. دراسة حالة
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 األولالفصل                                           

 والدراساث السابقت منهجيت البحج
 أوال: منهجيت البحج

 البحث  مذكمة-1
العرخ الحالي وىؾ ما يعخؼ بعرخ السعخفة، اذ يتؾجب عمى السدتفيجيؽ اليائمة في نغخا لمتظؾرات      

اسبة اف تؾاكب التظؾرات مؽ نغاـ السعمؾمات السحاسبي في بمجنا والسشغسات التي تسارس أنذظة السح
أخخ تالمسا يؤدي الى التقشية. حيث اف عجـ االعتساد عمى نغاـ معمؾمات محاسبي يدتشج عمى الحاسؾب 

 .مسدتفيجيؽـ تؾفخ معمؾمات كافية لعجبالتالي و  السحاسبية والسالية لمسدتفيجيؽ األنذظة في انجاز تمػ
ومؽ خالؿ الجراسة االستظالعية التي أجختيا الباحثتاف لؾحظ اف نذاط السشغسة يتزسؽ استخجاـ عميو، 

اثارة عميو يسكؽ  ،عمؾمات محاسبي محؾسبجدئي لتقانة السعمؾمات واالتراالت وافتقارىا لشغاـ م
 االتي:التداؤؿ البحثي 

 السبحؾثة؟في السشغسة  محؾسب محاسبي معمؾمات*ىل يسكؽ ترسيؼ نغاـ 
 أهسية البحث -2

تكسؽ أىسية الجراسة في ترسيؼ نغاـ معمؾمات محاسبي يديؼ في تؾفيخ السعمؾمات لمسدتفيجيؽ عمى      
كحلػ تعج ىحه الجراسة مداىسة ىامة في جمب انتباه  .سكشيؼ مؽ تحقيق األىجاؼ السشذؾدةالشحؾ الحي ي

السحؾسبة بيجؼ سعمؾمات النغؼ  ستخجاـنحؾ ااألنغسة التقميجية  مجيخي السشغسات التي تعتسج عمى وإدراؾ
 .تحقيق األىجاؼ السظمؾبة

  اهجاف البحث-3
ل الييا في التؾصفي ضؾء السذكمة البحثية يسكؽ صياغة جسمة مؽ األىجاؼ التي يشبغي الباحث      
  :البحثىحه 
 السعمؾمات.ؽ مؽ ت محاسبي يمبي احتياجات السدتفيجيترسيؼ نغاـ معمؾما . أ

واالتراالت، أىجافو، السعمؾمات  عمؾمات السحاسبي السدتشج عمى تقانةالتعخيف بسفيـؾ نغاـ الس . ب
 متظمباتو. ،سميؼ، مكؾناتوالخئيدية لتكؾيؽ نغاـ معمؾمات محاسبي  ػخرائرو، أىسيتو، الذخوط

 السشهج العمسي لمبحث-4
السشيج الحي يستاز بالؾصف التفريمي الجقيق لمسعمؾمات مشيج دراسة الحالة بؾصفو تبشت الجراسة      

 الت والتعسق بالسذكمة قيج البحث.والتحمي
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 ط سيخ البحثمخص-5
   

 السخخجات                                 معالجة                السجخالت                   
 تؾفيخ                                  ترسيؼ                     

 
 

                                             
 التغحية العكدية                                   

 
                                                

 
                                                                      

 يؾضح مخظط سيخ البحث (0رقؼ ) الذكل
 أساليب جسع البيانات والسعمهمات-6

 واألجشبية،اعتسجت الباحثتاف في الجانب الشغخي لمبحث عمى العجيج مؽ السرادر والجوريات العخبية      
كتخوني مؽ مرادر لتزسشو السحتؾى اال وماطاريح الجامعية واألفزال عؽ البحؾث والجوريات والخسائل 

 .رفح في الذبكة الجولية لمسعمؾماتذات عالقة بالجراسات مؽ خالؿ الت
الذخرية مع السدتفيجيؽ في  يتعمق بالجانب السيجاني فقج استخجمت الباحثتاف أسمؾب السقابالتاما فيسا 

سبحؾثة وذلػ بغية التعخؼ عؽ الدجالت والؾثائق الستؾفخة لجى السشغسة ال شخكة األثاث السشدلي فزال
السعمؾمات فيسا يخص نغاـ  ووضعيا الحالي ،وأىجافيا ،يخ وتظؾر السشغسة وطبيعة اعسالياعمى تار 

 السحاسبي.
 حجود الجراسة -7

 األثاث السشدلي. الؾطشية لرشاعة ذخكةالتؼ اختيار  :الحجود السكانية . أ
    4/ 7104الى  7103/07مؽ حجود الجراسة في السجة انحرخت  :الحجود الدمانية . ب

 
 ثانيا: بعس الجراسات الدابقة

ترسيم نطم السعمهمات السحاسبية عمى مدتهى التحفظ السحاسبي:  أثخ: "2118 أبه رأس،دراسة . 1
 في بهرصة عسان"بشهك التجارية األردنية السجرجة دراسة تصبيقية عمى ال

ترسيؼ نغؼ السعمؾمات السحاسبية في مدتؾى التحفظ السحاسبي  أثخىجفت ىحه الجراسة الى بياف       
تسثل مجتسع الجراسة بالبشؾؾ التجارية األردنية السجرجة و  ،في البشؾؾ األردنية السجرجة في بؾرصة عساف

 أموال 

 بيانات 

 افراد 

  

نظام   

معلومات 

 محاسبي

معلومات 

محاسبية 

ومالية 

 للمستفيدين
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كانت عيشة الجراسة مكؾنة و  ،7101حتى نياية عاـ  ( بشكا  01) قج بمغ عجدىاوالحي في بؾرصة عساف 
وقج تؼ تقجيؼ استبانة لكياس  ،اتباع السشيج الؾصفي التحميمي لكياس متغيخات الجراسة وتؼ ،بشكا   01مؽ 

 اما الستغيخ التابع فقج تؼ قياسو مؽ خالؿ نسؾذج  الجراسة، وزعت عمى عيشة الستغيخ السدتقل
(Beaver and Ryanالستعمق بالتحفظ السحاسبي )، إيجابي لترسيؼ  أثخانو يؾجج  وبيشت نتائج الجراسة

 حاسبية في مدتؾى التحفظ السحاسبي.نغؼ السعمؾمات الس
معمهمات محاسبي لتخصيط مهارد السشذآت التجارية : "ترسيم نطام 2116دراسة الساحي واخخون ،-2

 الرغيخة والستهسصة في إشار بصاقة األداء الستهازن "
ييجؼ البحث الى ترسيؼ نغاـ معمؾمات محاسبي يالئؼ طبيعة وحاجة السشذآت الرغيخة والستؾسظة      

تعالمات السظمؾبة لمسعمؾمات لتخظيط مؾاردىا لزساف استجامتيا، نغاـ يعسل عمى تؾفيخ كافة االس
بذقييا السالي وغيخ السالي لتحقيق تكامل نغاـ السعمؾمات السحاسبي مع نغاـ السعمؾمات الكمي في 

البحث السشيج الؾصفي التحميمي بجراسة الؾضع الخاىؽ لمشغؼ السحاسبية التقميجية ومجى  الذخكة. واستخجـ
حث عمى بشاء نغاـ محاسبي في اطار قاعجة حاجة تمػ السشذآت لمسؤشخات غيخ السالية ،ومؽ ثؼ عسل الب

بظاقة األداء الستؾازف .وتؾصل  البحث الى نتائج مشيا :قمة استخجاـ البيانات العالئكية لتظبيق مفيـؾ 
السشذأت الرغيخة والستؾسظة لشغؼ السعمؾمات السحاسبية ،وعجـ مالئسة غالبية نغؼ السعمؾمات السحاسبية 

عؽ تؾفيخ العجيج مؽ السؤشخات الالزمة والسفيجة لتخظيط مؾاردىا .لحلػ  السظبقة لتمػ السشذآت وعجدىا
اقتخح البحث نغاـ معمؾمات محاسبية باالعتساد عمى نغاـ قاعجة البيانات انظالقا مؽ نسؾذج قياس األداء 
الستؾازف والحي يؾفخ العجيج مؽ االستعالمات السظمؾبة بذكل فؾري وإمكانية االستجابة لالحتياجات 

ستغيخة لإلدارة مؽ السعمؾمات ويعسل عمى تحقيق تكامل نغاـ السعمؾمات السحاسبي مع نغاـ السعمؾمات ال
 مي لمذخكة الك
إثخ نطم السعمهمات السحاسبية السحهسبة في اتخاذ القخارات االستثسارية " :2115دراسة السخادمة ،-3

 "األردنية"دراسة تصبيقية عمى الذخكات 
نغؼ  أثخىحه الجراسة الى استقراء اراء عيشة مؽ الذخكات الرشاعية األردنية حؾؿ  تيجؼ     

مؽ خالؿ  ،السحؾسبةاالستثسارية في عل األنغسة السحاسبية السعمؾمات السحاسبية في اتخاذ القخارات 
ي عل االطالع ومخاجعة نغؼ السعمؾمات السحاسبية وبياف أنؾاع القخارات االستثسارية والخبط بيشيسا ف

تؼ اختيار خرائص السعمؾمات السحاسبية والستسثمة في: التؾقيت وقج  السحؾسبة.أنغسة السحاسبة 
 السقارنة، السعمؾمة،التثبت مؽ  الحيادية، التعبيخ،صجؽ  العكدية،التغحية  التشبؤ،القجرة عمى  السالئؼ،

( فخدا 041ئسة تكؾنت مؽ )جسعت البيشات مؽ خالؿ عيشة مالبيشسا  الذخكات.البخمجيات السدتخجمة في 
وقج اشارت  الرشاعية.العؾامل الدابقة في عسمية اتخاذ القخارات االستثسارية في الذخكات  تأثيخلسعخفة 

باستثشاء خاصية الحيادية  ةاالستثساريالشتائج الى اف جسيع العؾامل الدابقة تؤثخ في عسمية اتخاذ القخارات 
اذ وجج اف جسيع الخرائص الشؾعية لمسعمؾمات السحاسبية تتؾافخ بذكل كبيخ في  السقارنة،وخاصية 
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واف البخمجيات السدتخجمة في األنغسة السحاسبية السحؾسبة تؤثخ في اتخاذ  السحاسبي،معمؾمات الشغاـ 
سبية اف الدخعة التي وفختيا بخمجيات الحاسؾب أسيست في جعل البيانات السحااالستثسارية، كسا القخارات 

 .خاصبيانات ذات طبيعة مالئسة لستخحي القخارات بذكل عاـ ولستخحي القخارات االستثسارية بذكل 
 :"أثخ التقشيات عمى نطم السعمهمات السحاسبية"2114دراسة الرادق ،-4

تسثمت مذكمة الجراسة في دراسة أثخ اعتساد نغاـ السعمؾمات السحاسبي عمى الحاسؾب. ىجفت      
إيجاد الدبل لتظؾيخ نغاـ السعمؾمات السحاسبية بالدؾداف السعتسجة عمى الحاسؾب بأقل جيؾد الجراسة الى 

اختبخت الجراسة الفخضية االتية: اف استخجاـ الشغؼ يستاز بجرجة عالية مؽ الجقة يتسكؽ مؽ السخاجعة 
ية مؽ الجقة وتسكؽ االلكتخونية. الجراسة تؾصمت الى نتيجة اف استخجاـ التقشية الحجيثة يستاز بجرجة عال

تشاولت الجراسة أثخ التقشيات عمى نغؼ السعمؾمات السحاسبية بيشسا تشاوؿ البحث أثخ  السخاجعة االلكتخونية.
 استخجاـ نغؼ السعمؾمات السحاسبية السحؾسبة عمى التجارة االلكتخونية.
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 الفصل الخاني
 النظزي لنظام املعلىماث احملاسبي اإلطار

 تعخيف نطام السعمهمات السحاسبي .1
صبح العسل في الؾقت الحالي يعتسج بذكل كبيخ عمى األساليب العمسية الستظؾرة والشغخيات ألقج      

تكامل مع ، ويسكؽ تعخيف الشغاـ بذكل عاـ بأنو "ىؾ مجسؾعة مؽ العشاصخ او األجداء التي تالحجيثة
ج تحقيق ىجؼ معيؽ. نظاؽ محجد بقرليات معيشة وفي بعزيا وتحكسيا عالقات وآ

 (.7117،72)الحدشية،
ومؽ وجية نغخ أخخى يسكؽ تعخيف الشغاـ بأنػػو عبارة عؽ "مجسؾعة مؽ العشاصخ التي تذكل ما يجعى 
بسكؾنات الشغاـ التي تكؾف اما عبارة عؽ مكؾنات مادية مثل الحؾاسيب او الذاشات او خظؾط االتراؿ 

مكؾنات معشؾية مثل البخامج والسمفات واألنغسة والقؾانيؽ والتعميسات والعالقات  وأدوات الكتابة والظباعة او
أي ىي كل ما يعسل عمى ربط مكؾنات الشغاـ مع بعزيا بحيث تذكل ىحه العشاصخ مشغؾمة نافعة 

 (.02، 7111تؤدي وعيفة معيشة او مجسؾعة مؽ الؾعائف )قاسؼ ،
فقج تعجدت وجيات نزخ الكتاب والباحثيؽ وذلػ  ،السحاسبيةاما بخرؾص تعخيف نغاـ السعمؾمات      

 (0مؽ خالؿ ججوؿ رقؼ )
 ( تعخيف نغاـ السعمؾمات السحاسبية0الججوؿ )

 التعخيف الدشة الباحثين ت
 بجسع يختص والحي اإلداري  التشغيؼ مكؾنات أحج ىؾ 7111 الحيالي، حديؽ 1

 السالية السعمؾمات وتفريل وتحميل ومعالجة وتبؾيب
 الخارجية، وجيات األطخاؼ الى القخارات التخاذ السالئسة
 إدارة) داخمية مدتثسخيؽ، وأطخاؼ دائشيؽ، حكؾمية،

 .(الذخكة
ىؾ نغاـ يقـؾ بجسع وتدجيل وتخديؽ ومعالجة البيانات  7100 الخمحي، الحيبة  2

إلنتاج معمؾمات لرانعي القخار ليداعجىؼ في اتخاذ 
 القخارات السشاسبة.

 السؾارد باستخجاـ يقـؾ سشغسةال داخل متكامل ليكل ىؾ 7107 السظيخي   3
 الى االقترادية البيانات لتحؾيل ى االخخ  واالفخاد الستاحة

 السدتخجميؽ احتياجات اشباع بيجؼ محاسبية معمؾمات
 .السعمؾمات مؽ السختمفيؽ
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في مجاؿ ىؾ الشغاـ الحي يديؼ في تقجيؼ السعمؾمات السفيجة  7104 انيذ، عسخ  4
التخظيط والخقابة واتخاذ القخارات عؽ طخيق افخاد لكي تحقق 

 األىجاؼ السخجؾة لحا تدتخجـ الحاسبات لتذغيل بيانات.
ىؾ أحج مكؾنات التشغيؼ اإلداري يختص بجسع وتبؾيب  7102 بؾصيػ 5

ومعالجة وتحميل وتؾصيل السعمؾمات السالية والكسية واتخاذ 
 خمية والخارجيةالقخارات كال األطخاؼ الجا

 وتذيخ العسميات بيانات ويعالج يجسع الحي الشغاـ ىؾ 7102 مجفؾني  6
 السعمؾمات بشغاـ السيسة لألطخاؼ السحاسبية السعمؾمات
 .السحاسبي

أحج مكؾنات نغاـ السعمؾمات اإلدارية والحي ييتؼ بجسع  7102 التتخ 7
معمؾمات وترشيف ومعالجة العسميات السالية وتحؾيميا الى 

وتؾصيميا الى األطخاؼ السختمفة ذات العالقة مؽ اجل 
 تخشيج قخاراتيا.

ىؾ ذلػ الجدء األساسي والسيؼ لشغاـ السعمؾمات اإلدارية  7101 االخزخي   8
لمسشغسة في مجاؿ االعساؿ التي يقـؾ بحرخ وتجسيع 
البيانات السالية مؽ مرادر خارج وداخل السشغسة ثؼ يقـؾ 

البيانات وتحؾيميا الى معمؾمات مالية مفيجة بتذغيل ىحه 
 لسدتخجمي ىحه السعمؾمات خارج وداخل السشغسة.

يعخؼ نغاـ السعمؾمات السحاسبي بانو ذلػ األسمؾب السشغؼ  7101 ىاللي، عسخاف 9
او مجسؾعة اإلجخاءات التي يتبعيا السحاسب في تدجيل 

ليا وتبؾيب عسميات السشغسة مؽ واقع السدتشجات السؤيجة 
في الجفاتخ والدجالت السحاسبية لغخض بياف نتيجة نذاط 
السشغسة مؽ ربح وخدارة والؾقؾؼ عمى حكيقة مخكدىا 

 السالي في نياية فتخة مالية معيشة.
ىؾ مجسؾعة العشاصخ واالجداء الستكاممة والسدتمدمات  7102 العيدى 11

الزخورية لتحقيق ىجؼ معيؽ مؽ خالؿ معالجة بيانات او 
 لتييئة معمؾمات او مادة بفتخة زمشية.مادة 

مجسؾعة السكؾنات الستجاخمة واإلجخاءات الشسظية التي  7103 حدؽ 00
تعسل معا لتجسيع السعمؾمات السحاسبية التي تحتاجيا 
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السشغسة وتخديشيا وتؾزيعيا ونذخىا واستخجاعيا بيجؼ 
دعؼ العسميات واإلدارة والتعاوف والتحميل والترؾر والخقابة 

 خل السشغسة.دا
 السرجر: اعجاد الباحثتاف 

اما مؽ وجية نغخ الباحثتاف فشخى بخرؾص تعخيف نغاـ السعمؾمات السحاسبي عمى انو نغاـ      
 يؾفخ معمؾمات ذات طبيعة محاسبية ومالية تداعج في عسمية صشع واتخاذ القخارات.

 :نطام السعمهمات السحاسبية اهجاف-2
 مشيا: الى تحقيق العجيج مؽ األىجاؼ لعليدعى نغاـ السعمؾمات السحاسبي      
مة لخجمة اىجاؼ السشغسة سؾاء مالية او بيانية او إحرائية او تقاريخ التذغيل انتاج التقاريخ المد  . أ

 (.74-71، 7102اليؾمية واالسبؾعية )التتخ،
 .(74-71، 7102االعجاد والشتائج )التتخ،تؾفيخ تقاريخ تحتؾي عمى درجة عالية مؽ الجقة في  . ب
تقجيؼ التقاريخ في الؾقت السشاسب لتداعج اإلدارة في اتخاذ القخارات السالئسة في الؾقت السشاسب  . ت

 (.74-71، 7102التتخ،)
ربط األىجاؼ األساسية والفخعية في السذخوع بؾسائل وأدوات تحكيقيا وتتسثل ىحه الؾسائل  . ث

 (.71-72، 7114لتقاريخ الخاصة )الجاية،ختبظة باواألدوات في التقاريخ الس
عخض وتحميل الشتائج اعساؿ السذخوع بحيث يتسكؽ القائسيؽ عمى ادارتو مؽ تقييؼ أداء األنذظة  . ج

 .(71-72 ،7114الجاية،)السختمفة بو 
ربط األىجاؼ في السشغسة سؾاء كانت ىحه األىجاؼ اساسية او فخعية بؾسائل وأدوات تحكيقيا،  . ح

ىحه الؾسائل واألدوات في التقاريخ السالية الجورية والسؾازنات التخظيظية والتقاريخ وتتسثل 
 (.30، 7101السختبظة بالقخارات الخاصة )لسيؽ، 

عخض وتحميل نتائج نذاطات السشغسة بحيث يتسكؽ القائسؾف عمى إدارة السؤسدة مؽ تقييؼ أداء  . خ
 (.30، 7101األنذظة السختمفة ليا )لسيؽ، 

ؾمات لعسمية اتخاذ القخار والحي عادة يجب اف يتخح بالتشاسب مع عسميات السشغسة تؾفيخ معم . د
التخظيظية والخقابية واف ىحا اليجؼ غالبا ما يظمق عميو بسعالجة السعمؾمات )الجدراوي، 

 (.72، 7107الجشابي، 
تدجيل تحقيق الثقة لمبيانات مؽ خالؿ التحقق مؽ اف كل العسميات تؼ تدجيميا والتحقق مؽ  . ذ

العسميات في فتخات دورية والتخحيل عل فتخات دورية ومؽ خالليا يتؼ التأكج مؽ صحة األرصجة 
 (.02، 7102-7104)بفخوعو، 

تحقيق الشغاـ السحاسبي لذخوط الخقابة الجاخمية الالزمة لحساية اصؾؿ السذخوع ورفع كفاءة  . ر
 (.74، 7102لتتخ، ا)أدائيا مؽ خالؿ تؾفيخ وسائل الخقابة الجاخمية في الشغاـ 
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تشاسب تكمفة الشغاـ وتكمفة انتاج بياناتو مع األىجاؼ السظمؾبة مشو بيشسا يحقق تكمفة الشغاـ  . ز
 (.72، 7102التتخ، )وأىجافو 

تؾفيخ معمؾمات عؽ أوجو نذاط السشغسة ونتائج اعساليا والسخكد السالي خالؿ فتخة معيشة وتفيج  . س
اإلدارة واألطخاؼ الخارجية مثل السدتثسخيؽ ىحه السعمؾمات كل مؽ أصحاب راس الساؿ و 

 .(72، 7102)التتخ، سقخضيؽ وجيات الخقابة السختمفة وال
وأخيخا فاف نغاـ السعمؾمات السحاسبية يزيف قيسة لمسشغسة مؽ خالؿ تؾفيخ السعمؾمات الالزمة      

اتخاذ القخار )أبؾ خزخة خ عسمية التخاذ القخارات بجقة وفي الؾقت السالئؼ والحي بجوره يداىؼ في تظؾي
 (.71، 7113، واخخوف 

 خرائز نطام السعمهمات السحاسبية: -3
تجعمو نغاما معمؾماتيا حيؾيا في  تاف نغاـ السعمؾمات السحاسبي يتسيد بعجة خرائص إذا ما تؾفخ      

في  ءالسشغسة الستؾاججة فييا بحيث يكؾف مؤديا لؾعيفة التي طؾر ألجميا في ىحه السشغسة وحدب ما جا
 ( تسيد نغاـ السعمؾمات السحاسبي بالخرائص االتية: 24و23، 7111دراسة )حفشاوي ،

الدخعة في معالجة البيانات يجب اف يحقق نغاـ السعمؾمات السحاسبي درجة عالية مؽ الجقة و  .0
 السالية عشج تحؾيميا لسعمؾمات محاسبية.

جيل مؽ البجائل اف يدود اإلدارة بالسعمؾمات السحاسبية الزخورية في الؾقت السالئؼ التخاذ قخار ب .7
 الستؾفخة لإلدارة.

 االقترادية.اف يدود اإلدارة بالسعمؾمات الالزمة لتحقيق الخقابة والتقييؼ ألنذظة السشذأة  .1
مؾمات الالزمة لسداعجتيا في وعيفتيا السيسة وىي التخظيط القريخ عاف يدود اإلدارة بالس .4

 والستؾسط والظؾيل االجل ألعساؿ السشذأة السدتقبمية.
اف يكؾف سخيعا ودقيقا في استخجاع السعمؾمات الكسية والؾعيفية السخدنة في قؾاعج بياناتو وذلػ  .2

 عشج الحاجة الييا.
رف بالسخونة الكافية عشجما يتظمب االمخ تحجيثو وتظؾيخه ليتالءـ مع الستغيخات الظارئة اف يت .1

 عمى السشذأة.
 :نطام السعمهمات السحاسبي أهسية-4

ازدادت أىسية السعمؾمات في الؾقت الحالي، لكؾف اف السعمؾمات الدميسة تؤدي الى قخارات سميسة      
ومؽ ثؼ تؤثخ إيجابيا عمى مؾارد السشغسات وثؾراتيا، فزال عؽ انيا تؤدي الى كذف اإلمكانيات الحكيكية 

 سعمؾمات السحاسبي عمى انو:لتقجيؼ السجتسعات ونسؾىا، وعمى ىحا الشسؾ يسكؽ الشغخ الى أىسية نغاـ ال
بتؾفيخ معمؾمات محاسبية مفرمة ودقيقة تعكذ الرؾرة الرادقة لمؾضعية السالية لمسشغسة  يدسح . أ

 .(41، 7101-7102، ىاللي، عسخاف)
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 ىاللي، عسخافالحتياجات السدتثسخيؽ األجانب ) لالستجابةجع استثسار األجشبي السباشخ نزخا ش . ب
،7102-7101 ،41). 

-7102، ىاللي، عسخافبسقارنة القؾائؼ السالية لمسشغسة مع مشغسة أخخى لشفذ القظاع ) يدسح . ت
7101 ،41). 

السعمؾمات التي تذكل أساس التخاذ  أفزلفي تحديؽ تدييخ السشغسة مؽ خالؿ فيؼ  يداىؼ . ث
 .(41، 7101-7102، ىاللي، عسخافالقخار وتحديؽ اتراليا مع مختمف األطخاؼ )

ولكي يكؾف القخار جيجا وصائبا الى حج ما يجب اف يعتسج  ا التخاذ القخارالسعمؾمات أساس تعج . ج
عمى معمؾمات مالئسة مؽ بيشيا السعمؾمات السحاسبية التي تأخح قجرا مؽ األىسية ال يقل عؽ 

 .(02، 7102السعمؾمات اإلدارية األخخى )السظيخي ،
السالية والحي بسؾجبو عخفت أىسية نغؼ السعمؾمات السحاسبية مؽ خالؿ فيؼ السحاسبة  تتجمى . ح

عمى انيا نغاـ لمسعمؾمات واف اليجؼ الخئيدي  ةالسحاسبFASB)السعاييخ السحاسبية )لجشة 
 .(71،  7114،  يالجدراوي، الجشابلمسحاسبة ىؾ تدويج السعمؾمات السفيجة لستخحي القخارات )

الرمة بيا مؽ الحرؾؿ نغاـ السعمؾمات السحاسبية ىؾ وحجه الحي يسكؽ اإلدارة والجيات ذات  . خ
 (.30، 7101عمى صؾرة وصفية متكاممة صحيحة عؽ السؤسدة )لسيؽ ،

يترل نغاـ السعمؾمات السحاسبي بغيخه مؽ نغاـ السعمؾمات عؽ طخيق مجسؾعة مؽ القشؾات،  . د
التي تعتبخ حمقات وصل بيؽ مرادر الحرؾؿ عمى السعمؾمات ومدتخجمييا، وتذكل في 

 (.30، 7101مل لمسعمؾمات )لسيؽ ،مجسؾعيا مدارات الشغؼ الذا
يسكؽ نغاـ السعمؾمات السحاسبية ومؽ التعخؼ عمى احجاث السدتقبل بجرجة تقخب الى حج ما الى  . ذ

الرحة، وتؾجيو السؾارد الشادرة نحؾ االستخجاـ األمثل، كسا انو يؾفخ السقاييذ التي تداعج عمى 
 (.30، 7101)لسيؽ ، الخقابة تظؾيخ أساليب

 ساسية لتكهين نطام معمهمات محاسبي سميم:الذخوط األ-5
مؽ بيؽ اىؼ الذخوط التي يجب تتؾفخ في نغاـ السعمؾمات السحاسبي والتي تكؾف بسثابة معاييخ      

 (20، 7107‘ ة)بؾ فخوع تداعجنا في الحكؼ عمى مجى كفاءة وفعالية ىحا الشغاـ نؾجد فيسا يمي:
الحي بسؾجبو تديل عسميات التدجيل السحاسبي  دليل الحدابات: مثل السخظط الؾطشي السحاسبي .0

 والتؾجيو والتمخيص والعخض.
مجسؾعة الجفاتخ السحاسبية: مثل فتخ الجخد، دفتخ اليؾمية العامة، وغيخىا مؽ دفاتخ اليجوية  .7

 وااللية.
 مجسؾعة مدتشجات ووثائق محاسبية: بسؾجبيا يتؼ التدجيل السحاسبي وتعتبخ وسائل إثبات .1

 ا مثل الفؾاتيخ.العسميات وصحتي
 مجسؾعة التقاريخ السحاسبية: .4



 

11 
 

 .تقاريخ دورية مثل: ميداف مخاجعة 
 .تقاريخ خاصة مثل: محزخ الجخد 
 .تقاريخ ختامية مثل: السيدانية الختامية وججوؿ الشتائج 

االستغشاء عمى السعمؾمات التي تعتبخ الخكيدة األساسية لشغاـ  اوالججيخ بالحكخ ىشا انو ال يسكشش     
 السعمؾمات السحاسبي.

 :نطام السعمهمات السحاسبية مكهنات-6
ونغاـ  القخار،يعج الشغاـ السرجر األساسي لتدويج اإلدارة بالسعمؾمات السشاسبة لعسمية اتخاذ      

مؽ اجل انتاج  مشتغؼ،السعمؾمات ىؾ مجسؾعة مؽ السؾارد والسكؾنات الستخابظة مع بعزيا بعزا بذكل 
تخديؽ وايراؿ السعمؾمات الى السدتخجميؽ بالذكل  معالجة،تدسح بالحرؾؿ عمى  السفيجة،السعمؾمة 

،  7107)السظيخي،  إلييؼالسالئؼ وفي الؾقت السشاسب مؽ اجل مداعجتيؼ في أداء الؾعائف السؾكمة 
 لحلػ فإف العشاصخ األساسية السكؾنة لشغاـ السعمؾمات السحاسبية ىي:. (01

 اف البيانات تذكل مجخالت الشغاـ وألنيا متعمقة بعسميات السشغسة وبكية االحجاث  :السجخالت
كالسدتشجات والؾثائق  الالحقة،فيجب اف تجسع وتجخل الى الشغاـ مؽ اجل عسميات السعالجة 

 .سحيظة تذكل مجخل الشغاـ السحاسبيالتي ترؾر العسميات السالية بيؽ السشغسة والبيئة ال
 وعسميات  السحاسبية،الجانب الفشي مؽ الشغاـ وىي مجسؾعة مؽ العسميات  ت: تتسثلالسعالجا

سجخمة بيجؼ والفخز التي تجخي عمى البيانات ال والترشيف، والتمخيص، السشظكية،السقارنة 
 .مؾمات تقجـ الى السدتفيج الشيائيتحؾيميا الى مع

 وىي الشتائج الشاتجة مؽ السعالجة ويتؼ إيراؿ السعمؾمات الى السدتفيجيؽ عمى وفق  :السخخجات
فاف كل األنغسة صغيخة او كبيخة  البيانية،اشكاؿ متعجدة كالتقاريخ والججاوؿ والقؾائؼ واالشكاؿ 

و الكتخونية ليا الخؾاص نفديا وتعتسج األجداء السحكؾرة انفا نفديا معقجة او بديظة يجوية ا
 (03،  7112الجشابي،  الجدراوي،)
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 مكؾنات نغاـ السعمؾمات  ح( يؾض7رقؼ)شكل                                    

مجى كفاءة نغؼ السعمؾمات السحاسبية لجى شخكات تؾزيع الؾقؾد  ىجاؼ "تقييؼماىخ سالؼ أبؾ السرجر: 
 .7100اجدتيخ ،م ة"، رسالالعاممة في قظاع غدة 

 نطام السعمهمات السحاسبي متصمبات-7
بإنتاج وتقجيؼ وتؾصيل السعمؾمات لكل الجيات التي يسكؽ اف  شغسةي مأييتؼ نغاـ السعمؾمات ب     

ىحه الجيات  خارجيا، عالقةاو مؽ  سشغسةتدتخجميا وتدتفيج مشيا سؾاء كانت ىحه الجيات مؽ داخل ال
 مباشخة او غيخ مباشخة. سشغسةبال

األساس عمى وما يسكؽ مالحغتو بيحا الرجد اف نغؼ السعمؾمات في بجايتيا كانت تخكد بالجرجة      
 تخكيد قج ازدادالولكؽ في الؾقت الحاضخ فاف  نتيجة العتبارات قانؾنية عمى األكثخ، الجيات الخارجية

نحؾ تقجيؼ السعمؾمات لخجمة الجيات الجاخمية فزال عؽ الجيات الخارجية نزخا لتعجد ىحه الجيات 
 الجوريةالتقاريخ الجورية وغيخ  الىخ سا بيشيا وكحلػ حاجاتيا األكثفي أوتذعب العالقات التي يسكؽ اف تشذ

 .واستخجاماتيا في العجيج مؽ القخارات التي يسكؽ اف تتخح في داخل السشغسة
لكي يسكؽ تظبيق الشغاـ الستكامل لمسعمؾمات السحاسبية واإلدارية البج مؽ تؾاجج بعض الستظمبات      

 :ي يسكؽ اف تذسل أساسا عمى ما يميالت ،ةاألساسي
 السصمب األول: الحاجة الى نطام معمهمات لمسحاسبة اإلدارية 

كاف استجابة لحاجة اإلدارة العمسية الحجيثة  ةاإلداري ةيؾر السحاسبيعيذيخ بعض الكتاب الى اف      
حلػ وكتخظيط والخقابة واتخاذ القخارات مة ألغخاض الالز عيشة مؽ السعمؾمات السحاسبية الالى نؾعية م

التي يسكؽ اف تؾاجييا إدارة السشغسة، وعمى ىحا األساس  لحل السذكالت اإلدارية أكبخسداىسة بجور ال
اخحت تؾصف السحاسبة اإلدارية بأنيا امتداج عسمي بيؽ السحاسبة واإلدارة، والعامل السذتخؾ بيشيسا 

سؾؼ يديؼ بجرجو أساسية معمؾمات لمسحاسبة اإلدارية وىكحا فاف وجؾد نغاـ  يتسثل في اتخاذ القخارات.
 عمى وكبيخه في تحقيق اىجاؼ الشغؼ الستكامل لمسعمؾمات السحاسبية واإلدارية مؽ خالؿ االعتساد

 لمتكاليف،الشغاـ السحاسبي  السالي،السقؾمات السحاسبة اإلدارية التي تذسل كل مؽ الشغاـ السحاسبي 
ية وإدارية واحرائية وسمؾكية وتيتؼ باألحجاث خاصة اقترادالسالية وتدتخجـ أساليب تحميل  نغاـ الخقابة
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 شغسةالسالية وغيخ السالية تاريخية والحالية والسدتقبمية ومتابعتيا وتكيسيا وبسا يؤدي الى تحقيق اىجاؼ الس
 االزمة.مؽ خالؿ تخشيج اإلدارة نحؾ اتخاذ قخارات 

 السصمب الثاني: الحاجة الى قاعجة بيانات مخكدية 
البيانات عمى انيا ممف او مجسؾعة مؽ السمفات الستخابظة مشظكيا مشغسة بظخيقة تقمل تعخؼ قاعجة      

فيجيؽ بالتعامل تجعميا متاحة لتظبيقات الشغاـ السختمفة وتدسح لمعجيج مؽ السدتو  يااو تسشع تكخار بيانات
نتيجة  الى أىسية وجؾد قاعجة بيانات واسعة ومؾحجة مخكدية   Moscoveذيخوي. معيا بكفاءة ويدخ

 ة وبحلػ فاف ىحه الحاجة سؾؼ تدداد صخ خة السعاغالى دمج وتكامل كافة وضائقيا وفقا لمش شغسةحاجة الس
مخكدية يعتسج عمييا الشغاـ الستكامل لمسعمؾمات السحاسبية  توعميو فاف الحاجة الى وجؾد قاعجة بيانا

 في:واإلدارية سؾؼ يداىؼ 
التعامل معيا مؽ تجسيع وتخديؽ واستخجاع عمى وفق ما يسكؽ  يسكؽ تحجيج مالية البيانات التي .0

  .اف يحتاجو السدتفيج لستخحي القخار لمجرجة األساس
إمكانية مخاقبة كافة السمفات التذغيمية الخاصة لكل نغاـ فخعي بسا يؤدي الى مشع او تقميل  .7

عؽ إمكانية  ي فزالمؽ نغاـ فخع أكثخحاالت التكخار في البيانات والتي يسكؽ اف يذتخؾ فييا 
 مشيا.في التعامل مع تمػ البيانات مؽ قبل كل السدتفيجيؽ  خيةتحقيق االمؽ والد

يكؾف حجؼ ىحه  عشجماالسيسا و تدييل التعامل مع البيانات التي تشذا في كل الشغؼ الفخعية  .1
 متعجدا.البيانات كبيخة وتشؾعيا 

انات السختمفة وبسا يداعج في تقميل الؾقت .الدخعة في الحرؾؿ عمى احتياجات السدتفيجيؽ مؽ البي4
 السبحوليؽ.والجيج 

 السصمب الثالث: استخجام البيانات الحجيثة في نطام 
حيث انيا تداعج في تجسيع  السعاصخة،تذكل الؾسائل التقشية ركيدة أساسية لشغؼ السعمؾمات      

وتشتج وتثبت  ،في نساذج محجدة كسا تجدئيا معا، وتذكمياالبيانات وتخبظيا  وتخفع عشاصخالسجخالت 
سا تديؼ في ك، ج في الخقابة عمى الشغاـ وصيانتووتؾصميا الى السدتخجميؽ وتداعبعة السخخجات الشا

رئيدية  تثالثة اتجاىاوىي تذسل عمى ، األخخى بدخعة ودقة وكفاءة عالية خكائدتدييخ وتذسل كل ال
 مؽ:تذسل في كل 

 السبخمجؾف، الحؾاسب،يفيسؾف الؾسائل الفشية ويذغمؾنيا مثل مذغمؾ  االفخاد الحيؽ فشيؾف:ال .0
  اوغيخى ....الريانة واالتراالت ومجيخو الشغؼميشجسؾ  والسرسسؾف،السحممؾف 

مخىا أتي تجعل أجيدة الكسبيؾتخ تعسل وتالبخمجيات: تسثل ىحه البخامج السظؾرة او الجاىدة ال .7
 بأداء وعائفيا وإنتاج مخخجاتيا

او مكؾنات  خكائدالؾسائل التي تقجـ السدانجة لاألجيدة: وتذسل ىحه عمى تشؾع كبيخ مؽ  .1
 الشغاـ السختمفة 
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 :السصمب الخابع: الحاجة الى مجسهعة االفخاد السؤهمين
نجاح عسل الشغاـ الستكامل لمسعمؾمات اإلدارية بذكل عاـ والشغاـ السحاسبي بذكل خاص  فا     

وتحقيق فعالية سؾؼ يعتسج بجرجة أساسية أيزا عمى ضخورة اف يكؾف االفخاد القائسيؽ عمى العسل 
عمى درجة مؽ السعخفة العمسية والعسمية تتشاسب مع متظمبات عسل الشغاـ وإمكانية تحقيق أىجافو 

 مدتسخة في السجاالت االتية:المخ الحي يدتمـد ضخورة تظؾيخ ميارات االفخاد العامميؽ برؾرة ا
 (14- 22، 7107)بؾفخوعة،

 في الشطام: تصهيخ مهارات السحاسبية لمعاممين-1
ؼ اؿ السحاسبة ضخورة تظؾيخ مياراتيمجيتظمب مؽ االفخاد الستخرريؽ في في الشغاـ حيث      

تذتسل عمى كافة فخوع السعخفة السحاسبية، والعسل عمى دراسة كافة السدتججات في كل السحاسبية التي 
مشو، ضخورة تؾافخ الكفاءة االزمة لجراسة وفيؼ العالقات الستذابكة مع فخوع العمـؾ األخخى التي ليا عالقة 

سختمفة التي يسكؽ اف ، وبسا يسكشيؼ مؽ اجخاء عسمية التحميل لبيانات البالتأثيخ في بيئة االعساؿ الحجيثة
يقؾمؾا بتذغيميا وتجييدىا الى السدتخجميؽ الستؾقعيؽ سؾاء مؽ داخل السشغسات او خارجيا ،إضافة الى 
ضخورة تظؾيخ قجراتيؼ في إمكانية عخض محتؾيات التقاريخ والقؾائؼ السالية بالدخعة السسكشة ووفق الذكل 

 يؽ .الحي يسكؽ اف يؤثخ في زيادة الفائجة لجى السدتخجم
 :تصهيخ السهارات اإلدارية لمعاممين في الشطام. 2

الى ما يسكؽ اف يقجمو الشغاـ الستكامل لمسعمؾمات  شغسةخا لمحاجة الكبيخة مؽ قبل إدارة السغن    
والستعجدة بالدخعة والجقة  سختمفةالقخارات المعمؾمات تداعجىا في اتخاذ بيانات و مؽ السحاسبية واإلدارية 

فاف الالزمة في ضؾء التغيخات والتظؾرات العجيجة التي تحجث برؾرة مدتسخة في بيئة االعساؿ الحجيثة، 
ضخورة تظؾيخ مياراتيؼ اإلدارية مؽ خالؿ االطالع عمى كافة  خ يتظمب مؽ االفخاد العامميؽ فيواالم

،ضخورة الى تفيؼ عسمية اتخاذ ؼ السعمؾمات اإلداريةالسدتججات التي تحجث في مجاؿ إدارة االعساؿ ونغ
القخارات السختمفة التي يسكؽ اف تتخح في السشغسة والتؾاصل السدتسخ مع متخحي القخارات ،خاصة مؽ 
داخل السشغسة نغخا لتعجدىا وتشؾعيا .في سبيل تدييل مقابمة االحتياجات السختمفة مؽ خالؿ تدويج 

 بالدخعة السسكشة والؾقت السشاسب . البيانات والسعمؾمات الالزمة
 تصهيخ السهارات الحاسهبية لمعاممين في الشطام: -3

مسا الشػ فيو اف استخجاـ الحؾاسيب امخ يستج الى العجيج مؽ مجاالت الحياة ومشيا مجاؿ نغؼ      
ا السعمؾمات في السشغسات االمخ الحي يجعل البعض يعتقج اف وجؾد اي نغاـ معمؾمات يكؾف مختبظ

مع عجد  لباستخجاـ حؾاسيب فيو ،وبسا اف الشغاـ الستكامل لمسعمؾمات السحاسبية واإلدارية غالبا ما يتعام
كبيخ مؽ البيانات الخاصة بكافة الشغؼ الفخعية التي يزسيا يربح مؽ الزخوري اف يكؾف االفخاد 
القائسيؽ عمى العسل فيو عمى معخفة مشاسبة بالحؾاسيب مؽ حيث كيفية تذغيميا وبخمجتيا وكيفية 

لسعمؾمات في أي يتزح اف عسل نغاـ ا ـاستخجاـ التقشيات الحجيثة السختبظة بيا، ومؽ خالؿ ما تقج
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مشغسة يعتسج عمى مجسؾعة متخابظة مؽ األجداء البذخية والسادية االلية وغيخ االلية ،مع مالحغة اف نغؼ 
السعمؾمات في بجاياتيا كانت تخكد عمى العشرخ البذخي في الحرؾؿ عمى البيانات وتذغيميا واستخجاميا 

ي يسكؽ اف تداعج في اجخاء العسميات التذغيمية ،ثؼ ازدادت الحاجة الى استخجاـ بعض الؾسائل االلية الت
عمى البيانات ،وأخيخا ازدادت الحاجة الى استخجاـ الؾسائل االلكتخونية السيسا الحاسب االلي نغخا 

ات عشجما يتؼ لمسسيدات العجيجة التي تتؾافخ فييا وما يسكؽ اف يداىؼ في زيادة فاعمية نغؼ السعمؾم
 استخجاميا في عسميا.
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 الفصل الخالج/ االطار امليداني                             
 : نبذة تعزيفيت عن شزكت األحاث املنزيل   أوال
 شخكة األثاث السشدلي . 1

تعج شخكة األثاث السشدلي مؽ الذخكات السداىسة ذات القظاع السختمط والتي تأسدت في عاـ      
( ، وقج بجات نذاطيا الخئيذ بإنتاج 0442( لدشة )70( وفقا ألحكاـ قانؾف الذخكات السخقؼ )0431)

 غخؼ الشـؾ والسكاتب وغيخىا مؽ السشتجات السشدلية .
( بإنتاج االسخة الحجيجية والكخاسي السكتبة 7117ػػػػػ 7111لدشؾات )قامت شخكة األثاث السشدلي خالؿ ا

وبشؾعية جيجة  تالجوارة ومشاضج الحاسبات االلكتخونية واطقؼ االستكباؿ الستظؾرة ومشاضج التمفديؾنا
تزاىي السشتجات األجشبية اف لؼ تكؽ افزل مشيا ومشتجات أخخى خاصة بتأثيث الجوائخ الخسسية 

. وفي الؾقت الحاضخ تشتج شخكة األثاث السشدلي فزال عؽ السشتجات أعاله مشتجات  ومشاضج السكاتب
أخخى وىي غخؼ نـؾ بتراميؼ حجيثة، ودوالب بابيؽ، كؾمجي، وسخيخ نفخ واحج، ودوالب مظبخ ، وسيت 
طبالت، ومكتبة صاج وكخسي طعاـ، ومشزجة طعاـ، وطقؼ ديؾاف ، وسخيخ حجيجي، ودوالب حجيجي، 

وليكي، ورحمة جامعية، ورحمة دراسية، وممبؽ باب، واثاث متشؾعة . وتتبع إدارة الذخكة الى وكخسي ىيجر 
إدارة شخكة األثاث السشدلي الحي يزؼ إلداراتو كال مؽ معسل السخاتب ومعسل ترشيع السخمفات ومعسل 

 (1ع السدظحات، كسا مؾضح في الذكل )ترشيع الخذب الرمب ومعسل ترشي
 السشدليإدارة شخكة األثاث 

 
 
 ( معسل ترشيع4( معسل ترشيع الخذب    )1( معسل ترشيع     )7( معسل السخاتب     )0)

 السدظحات                  الرمبالسخمفات                                             
 السعامل التابعة إلدارة شخكة األثاث السشدلي (3الذكل )

السشدلي معخض متكامال داخل مجيشة السؾصل في مقخ الذخكة، وتقـؾ الذخكة تستمػ شخكة األثاث و     
( مشتدب في مختمف 711بالبيع السباشخ لكافة السؾاطشيؽ ودوائخ الجولة كافة يبمغ عجد مشتدبي الذخكة )

  :االختراصات مقدسيؽ وفق الججوؿ االتي
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 ( مشتدبي الذخكة7ججوؿ)
مجراء  االداريهن  السهشجسهن  الفشيهن  العسال السجسهع الحكهر االناث

األقدام 
 والسعامل

اإلدارة 
 العميا

 الهضيفة 

مجيخ         
 الذخكة

مجمذ 
 اإلدارة

 

 العجد  7 1 13 27 3 26 123 211 173 27
الشدبة  3.5% 1.5% 6.5% 13.5% 1.5% 13% 61.5% 111% 86.5% 13.5%

 السئهية
 لبيانات شعبة اإلحراء في الذخكة .السرجر: مؽ اعجاد الباحث استشادا 

اما مؾقع الذخكة فأنيا تقع في مجيشة السؾصل في نياية حي العخبي، عمى طخيق دىؾؾ متزسشة      
 ( دونسا .023السعامل ومخازف الذخكة وبشاية اإلدارة وتقع الذخكة عمى قظع ارض بسداحة )

 اهجاف شخكة األثاث السشدلي . 3
استثسار راس الساؿ بتؾجيو وقيادة القظاع الحكؾمي في حقل التشسية الرشاعية تيجؼ الى تذجيع      

وضسؽ الخظط السؾضعية بسجاؿ صشاعة األثاث السشدلي كسا تعتسج في نذاطيا عمى انتاج األثاث 
 الستشؾع .

 اعسال مشجدة لذخكة األثاث السشدلي .4
)اخذاب ،اقسذة متشؾعة  ،اصباغ ومدتمدمات لجى الذخكة اعساؿ مشجدة ميسة مشيا تؾريج مؾاد أولية      

انتاج وأدوات احتياطية لمسكائؽ، واثاث نرف مرشع مؽ القظخ الدؾري لتقميل كمف السشتجات السرشعة 
وتخفيض أسعار األثاث، التعاقج مع شخكة ميجاس لرشاعة األثاث والجيكؾر لغخض لسؾاكبة التظؾر 

ت الترشيعية والخبخات الفشية لجى شخكة األثاث السشدلي الحاصل في صشاعة األثاث نغخا لتؾفيخ القجرا
واالشخاؼ عمى عسمية ترشيع األثاث حدب السؾاصفات والسؾديالت الحجيثة وبسا يالئؼ وحاجة األسؾاؽ 

 السحمية .
 مداهسات شخكة األثاث السشدلي  .5

تأميؼ واالنبار مؽ مداىسات شخكة األثاث انيا ساىست برفة مؤسذ بخأسساؿ شخكة الخازر وال     
 إلنتاج السؾاد االنذائية وأيزا السرخؼ األىمي العخاقي 

 
 حانيا: واقع نظام املعلىماث احملاسبي يف شزكت األحاث املنزيل 

تفرح معمؾمات ىحا السبحث عؽ واقع نغاـ السعمؾمات السعتسج في الذخكة السبحؾثة، ومؽ ثؼ واقع 
 استخجاـ الحاسؾب فييا وكسا يمي:
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 تحميل واقع نطام السعمهمات الحاليأواًل: 
ـٍ لمسعمؾمات عمى وفق األطخ العمسية، لكؽ سشحاوؿ وصف       التعتسج الذخكة السبحؾثة تظبيقات نغا

ىحا الشغاـ عمى ىحا الشحؾ، الف الشغاـ الحالي يشفح في الذخكة ووفق نغاـ معمؾمات يجوي بديط. لحا 
فات فقط تعالج يجويا ، ووفق مجخل الشغؼ يسكؽ ترؾر الشغاـ يسكؽ القؾؿ إف الشغاـ الحالي يتكؾف مؽ مم

 ((:4الحالي عمى الشحؾ األتي )الذكل )
   
  
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 ( مخظط نغاـ السعمؾمات الحالي في شخكة األثاث السشدلي4الذكل )
 السرجر: إعجاد الباحثتاف.

 ويسكؽ تؾضيح الشغاـ كسا يأتي:    
 . السجخالت1

 تتبايؽ مجخالت الشغاـ الحالي وبحدب حاجة األنغسة الفخعية، وىي تتكؾف مسا يأتي:     
البيانات السالية والسحاسبية: تذتسل ىحه السجسؾعة عمى أنؾاع البيانات ذات الظبيعة السالية . 0

والسحاسبية، وىي تزؼ البيانات عؽ رواتب العامميؽ والشفقات واإليخادات كافة التي تتؼ في 
 الذخكة، وتقـؾ بتييئتيا قدؼ الحدابات.

                                                             
  .باالعتساد عمى الديارات السيجانية والسقابالت 

 
 

 

 

 

 

 السخخجات عسميات السعالجة السجخالت

 بيانات عن:

 السالية والسحاسبية *

 

 تجسيع *

 إعجاد تقاريخ *

 تخدين *

 استخجاع *

 القيهد اليهمية *

 دفتخ األستاذ العام *

 ميدان السخاجعة *

 قائسة الجخل *

 السيدانية*

 قاعجة بيانات *

 التغحية العكدية
 البيئة الجاخمية

 البيئة الخارجية
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تجسيع ىحه البيانات، يسكؽ عّج األقداـ والسشتدبيؽ وبالشدبة لسرادر تجسيع البيانات والفتخة الجورية ل
بؾصفيؼ السرادر الخئيدة التي تدود الشغاـ الحالي بسا يحتاجو مؽ بيانات، أما السرادر الخارجية 
لمبيانات فيتؼ الحرؾؿ عمييا مؽ الييئات الحكؾمية. وفيسا يخص الفتخات الدمشية لتجسيعيا، فيسكؽ القؾؿ 

 جسع عشج الحاجة إلييا وعمى وفق الفتخات الجورية لتييئة مخخجات الشغاـ الحالي.أف معغؼ ىحه البيانات ت
 . عسميات السعالجة2

وىي تتعمق بعسميات تحؾيل البيانات مؽ طبيعتيا الخاـ إلى الريغة السالئسة كسعمؾمات والتي تقجـ      
ة إلى أف الشغاـ الحالي يعسج إلى إلى السدتفيجيؽ مشيا عمى شكل تقاريخ تمبي احتياجاتيؼ، والبج مؽ اإلشار 

تشفيح ىحه العسميات باإلفادة مؽ الظخائق اليجوية عمى نحؾ رئيذ. وتتمخص أىؼ مياـ عسميات السعالجة في 
 الشغاـ الحالي بسا يأتي:

تحريل البيانات: وتتؼ عمى األغمب مؽ خالؿ وسائل االتراالت التحخيخية بيؽ مؽ يقؾـ بعسمية  .0
إلدارية السعشية بسياـ السعالجة( وبيؽ السرادر التي تتؾافخ فييا البيانات، وفي السعالجة )األقداـ ا

 حاالت تأخيخ اإلجابات يتؼ االستعانة بالياتف ألغخاض التأكيج.
إعجاد التقاريخ: تعج التقاريخ بشاءا  عمى حاجات السدتفيجيؽ، وفي إطار الجيات التي تظمب بؾاسظتيا  .7

 سعالجة يقـؾ بتؾحيج ىحه السعمؾمات في إطار التقخيخ السظمؾب فقط.السعمؾمات، فالقائؼ بعسمية ال
تخديؽ السعمؾمات: يتؼ التخديؽ باعتساد األساليب التقميجية مؽ خالؿ حفظ السعمؾمات في ممفات  .1

خاصة مؾدعة لجى شعبة ذاتية الذخكة ضسؽ قدؼ الذؤوف اإلدارية، وُيذخؼ عمييا مؾعف خاص، 
داـ التي أنجدتيا أيزا ، عمسا  اف التخديؽ يتؼ في إطار اإلفادة مؽ رقؼ كسا تحفظ ندخ أخخى لجى األق

 الرادرة وتاريخيا ورقؼ ممفة التخديؽ السخررة.
استخجاع السعمؾمات: تدتخجـ ىحه العسمية في الشغاـ الحالي مؽ حالة التأكيج عمى بعض السعمؾمات  .4

اإلجابات أو تأخيخ في إرساليا، وتشجد مؽ قبل السدتفيجيؽ عشجما يذعخ ىؤالء بؾجؾد أخظاء في 
باإلفادة مؽ سجل الؾاردة لتحجيج رقؼ وتاريخ أصل الظمب الدابق والجية السحؾؿ إلييا ورقؼ وتاريخ 
إصجار اإلجابة الدابقة، ثؼ يرار بعجئٍح إلى البحث عشو في ممفة التخديؽ السخترة لسعخفة مزسؾنو 

 وأسباب التأكيج عميو.
 . السخخجات3

سا تشؾعت مجخالت الشغاـ الحالي، تشؾعت مخخجاتو أيزا ، إذ يسكؽ القؾؿ إف مخخجات الشغاـ ك     
تعالج مؾضؾعات عجة تتشاسب مع طبيعة األنغسة الفخعية، إال أف ىحه السخخجات وعمى الخغؼ مؽ تبايؽ 

 مزاميشيا فإنيا تتسيد بالسدايا الخئيدة اآلتية:
 ل تقاريخ.تساثل الريغ السعخوفة فييا فيي عمى شك .0

تساثل الفتخات الدمشية التي تظمب فييا، فيي إما دورية تظمب في أوقات محجدة أسبؾعية، شيخية،  .7
 فرمية، نرف سشؾية، سشؾية، أو استثشائية تظمب عشج الحاجة. 
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 وفيسا يتعمق بسخخجات الشطام الحالي

السجيشة و الجائشة ، وتأتي  .القيؾد اليؾمية : بعج اف يتؼ تحميل العسمية السالية وتحجيج الحدابات0
مخحمة تدجيل القيج في القيؾد اليؾمية، وىؾ دفتخ يتؼ فيو تدجيل العسميات السالية اليؾمية عمى شكل 

 قيؾد السحاسبية حدب التدمدل الدمشي لحجوثيا.
 . دفتخ األستاذ العاـ : بعج اف يتؼ تدجيل العسمية السالية في دفتخ اليؾمية عمى شكل قيؾد محاسبية7

، يتؼ بعج ذلػ تخحيل تمػ القيؾد الى حداباتيا السؾجؾدة في دفتخ األستاذ ، وىؾ ذلػ الدجل الحي 
يحتؾي بجخمو جسيع الحدابات الخاصة بالسشذاة ، بحيث يكؾف لكل حداب صفحة خاصة بو تدسى 

ػ مؽ صفحة أستاذ تدجل فيو الحخكات السالية التي اثخت فيو سؾاء كانت حخكات مجيشة او دائشة وذل
 واقع القيؾد التي تؼ تدجيميا في دفتخ اليؾمية .

. ميداف السخاجعة : بعج عسمية التخحل الى دفتخ األستاذ والجفاتخ السداعجة وتخصيج الحدابات يتؼ 1
بعج ذلػ بتجسيع الحدابات مع ارصجتيا وذلػ بإعجاد كذف ميداف السخاجعة ، وىؾ كذف يحتؾي 

تيا الشيائية السجيشة والجائشة والتي يتؼ الحرؾؿ عمييا مؽ دفتخ داخمو عمى جسيع الحدابات مع ارصج
األستاذ ، ويذتخط اف يتداووا مجسؾع الجانب السجيؽ مع مجسؾع الجانب الجائؽ حتى نتحكؼ برحتو 

 مؽ حيث التؾازف .
. قائسة الجخل : بعج االنتياء مؽ اعجاد ميداف السخاجعة والحي يحتؾي بجاخمو عمى جسيع ارصجة 4

دابات بعج التعجيل ، يتؼ ذلػ اعجاد القؾائؼ السالية لمسشغسة ، بحيث يتؼ نقل ارصجة حدابات الح
اإليخادات والسرخوفات ألعجاد قائسة الجخل واستخخاج نتيجة الجخل مؽ ربح او خدارة ، ونقل ارصجة 

ل ارصجة حدابات حقؾؽ السمكية وحداب نتيجة الجخل ألعجاد قائسة التغيخات في حقؾؽ السمكية، ونق
 حدابات األصؾؿ وااللتدامات ألعجاد قائسة السخكد السالي )السيدانية العسؾمية ( .

السيدانية : تحتاج كل دولة او مشغسة لتقجيخ معجؿ إيخاداتيا ونفقاتيا ضسؽ مجة زمشية معيشة،  .2
ا، فكانت لتالفي الؾقؾع في العجد السالي السفاجئ،  وتجمب االضظخابات االقترادية التي تشتج عشي

ججولة ىحه السعمؾمات وتؾثيقيا في وثيقة رسسية ىي الحل األمثل لتجشب أي عخؼ اقترادي طارئ، 
قج يعخقل دوراف العجمة االقترادية لفتخات زمشية غيخ معمؾمة ، والسيدانية ىي العسمية التي يتؼ فييا 

( يؾضح ىحه 1الججوؿ )ف .حداب اإليخادات والشفقات لمجولة او السشغسة في بجاية كل سشة مالية
 السخخجات.

 ( التقاريخ السشتجة مؽ قبل الشغاـ الحالي1الججوؿ )
 الجهة السرجرة اسم التقخيخ ت
 السالية تقخيخ الجخد الدشهي  1
 السالية السيدانية التخسيشية 2
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 السالية الحدابات الختامية 3
 السالية تقخيخ الجخد السفاجئ 4
 السالية القيهد اليهمية 5
 السالية دفتخ األستاذ العام 6
 السالية ميدان السخاجعة 7
 السالية قائسة الجخل 8
 السالية السيدانية 9

 السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمى وثائق وسجالت الذخكة.
 . التغحية العكدية4

تتسثل أعساؿ التغحية العكدية لمشغاـ الحالي في إجابة التأكيجات عمى رسائل الجيات السدتفيجة في      
حالة التأخيخ في إرساؿ بعض اإلجابات، كسا تتسثل أيزا  باالتراالت التي تجخي بيؽ مؽ يقؾـ 

االختالفات في بالسعالجة وبيؽ األقداـ بؾصفيا مرادر البيانات الجاخمية، وذلػ عشجما تحرل بعض 
 إجابات األقداـ عسا يعتقجه العاممؾف في عسميات السعالجة.

 
 شخكة األثاث السشدلي.الهاقع الحالي الستخجام الحاسهب في ثانيًا: 
بإنجاز األعساؿ عؽ طخيق السعامالت الؾرقية  شخكة األثاث السشدليف في أغمب أجداء ؾ يقـؾ العامم     

وعؽ طخيق سمدمة مؽ العسميات التي يقؾمؾف بيا بجءا  مؽ  والجيج،لؾقت التي تدتيمػ جدءا  كبيخا  مؽ ا
وبالخغؼ مؽ تؾفخ الحاسؾب في كل قدؼ مؽ أقداـ  البيع،الشيائي ثؼ  اإلنتاجإلى  األوليةإستالـ السؾاد 

والؾثائق وتجقيقيا  األوراؽوإنسا لظبع  ،الحاسؾب إلنجاز األعساؿ ف ال يدتعسمؾ مع مذغل إال أنيؼ  الذخكة
  .أغمب األقداـ في  (Excel)و (Word)مؽ خالؿ بخنامجي 

 
 مات السحاسبي السحهسبالسعمه  ثالثا: نطام

لحلػ  ، السشغسة وكفاءة فاعمية تحجيج في دورىا تمعب ماىا رخاعش السعمؾماتحؾسبة  أصبحت لقج     
مؽ اجل التحكؼ في الكؼ اليائل مؽ السعمؾمات  ، معمؾماتالى ترسيؼ وبشاء أنغسة  السشغساتاتجيت 

وذلػ لزساف وصؾؿ معمؾمات مؾثؾقة وصحيحة ودقيقة الى كافة السدتؾيات  السشغسة،الزخورية إلدارة 
مؽ اجل استخجاميا في اتخاذ القخارات ومؽ ىحه األنغسة نغاـ  ،اإلدارية بالذكل السالئؼ والؾقت السشاسب 

في  ميامويجب اف يؤدي  والحي في السشغسة أنغسة السعمؾماتج جدء مؽ السعمؾمات السحاسبي والحي يع
وفي ىحا السجاؿ فاف عسمو يتخكد عمى الحرؾؿ عمى البيانات وتذغيميا وتحؾيميا  ،دعؼ العسمية اإلدارية 

لحلػ سيتؼ التخكيد في ، صالحة ونافعة لالستخجاـ في عسميات اتخاذ القخار مالية ومحاسبية الى معمؾمات
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 .عض السعادالت السدتخجمة في بشائوالفرل عمى بشاء نغاـ السعمؾمات السحاسبي ، فزال عؽ ب ىحا
 سحاسبيالسعمهمات العخض واجهات نطام وفيسا يمي سيتم 

وازرار  وكمسة السخورواجية الجخؾؿ الى نغاـ السعمؾمات السحاسبي تتكؾف مؽ اسؼ السدتخجـ      
 (2، كسا في الذكل) لمجخؾؿ لمشغاـ والخخوج مشو

 
 واجهة الجخهل الى نطام السعمهمات السحاسبي (5الذكل)

 
الهاجهة الخئيدية تتكهن الهاجهة الخئيدية من عجة نهافح وهي ) القيهد اليهمية ، دليل الحدابات ، دفتخ أما بخرهص 

 (6في الذكل)وكسا ، األستاذ العام ،  ميدان السعالجة ، االهالك ،  قائسة الجخل ، السيدانية (

 
 

 ( واجهة نظام المعلومات المحاسبي6الشكل )
 

 واجهة الشطام الخئيدية: وفيسا يمي سشدتعخض نهافح
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 :أوال: دليل الحدابات
ىي قائسة تحتؾي عمى أسساء وأرقاـ الحدابات والتي تحجد مؾقعيا في دفتخ األستاذ ، ومؽ الظخؽ 
السدتخجمة في اعجاد ىحا الجليل ىؾ اف يتؼ تقديؼ الحدابات الى خسذ مجسؾعات )أصؾؿ، التدامات، 

بات حقؾؽ السمكية، التدامات، مراريف ( بحيث يتؼ تخقيؼ كل مجسؾعة مؽ ىحه السجسؾعات والحدا
الفخعية التابعة ليا الى ارقاـ متدمدمة، وتختمف طخيقة التخقيؼ مؽ شخكة الى أخخى، وىحه احجى الظخؽ 

 (2وكسا مؾضح في الذكل )التي يتؼ استخجاميا في اعجاد دليل الحدابات، 

 
 

 ( دليل الحدابات2الذكل )
 :ثانيا: القيهد اليهمية

بعج اف يتؼ تحميل العسمية السالية وتحجيج الحدابات السجيشة و الجائشة الخاصة بيا، وكسا مؾضح انفا تأتي 
مخحمة تدجيل القيج في القيؾد اليؾمية، وىؾ دفتخ يتؼ فيو تدجيل العسميات السالية اليؾمية عمى شكل قيؾد 

 (3الدمشي لحجوثيا . كسا في الذكل )السحاسبية حدب التدمدل 
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( القيؾد اليؾمية3الذكل )  

 وفيسا يمي تهضيح لبعس السعادالت السدتخجمة في حهسبة القيهد اليهمية .  
 .معادلة االتدان:1

 =السجيؽ = الجائؽ )اإلجسالي (
 .معادلة الفخق:2

 مؽ جية اليسيؽ
=IF()مجيؽ)االجسالي > دائؽ     )  " الجائؽ اكبخ"; "السجيؽ اكبخ" ;

 (4وكسا في الذكل )

                
 ( معادلة الفخؽ 4الذكل )

 FXاو مؽ دالة 
=FX ( 01تغيخ واجية كسا في الذكل) 
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 )جية اليسيؽ( FX( دالة 01الذكل )

 و مؽ جية اليدار 
=IF() دائؽ  < مجيؽ )اإلجسالي مجيؽ –دائؽ  ;  دائؽ -مجيؽ  ;  ( (قيسة( 

 (00وكسا في الذكل )
 

 
 )جية اليدار(FX( دالة 00الذكل )

 .معادلة الجسع بذخط في اإلجسالي3
=SUMIF(range ; critira ; sum range)  

 Range (  (FN+F4) ب rangeونثبت اؿ )نحجد مؽ السجيؽ)اإلجسالي 
 Critira  ((FN+F4 ( ونثبت ب )نزغط عمى )السجيؽ او الجائؽ   
 Sum range النو  ) نحجد الكيؼ سؾاء لمسجيؽ او الجائؽ مؽ الخديشة ولكؽ بجوف التثبيت

  متغيخ (
(07وكسا في الذكل )  
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( الجسع بذخط07الذكل )  

 .معادلة الجسع العسهدي 4
=SUM+ENTER 

 
 دفتخ األستاذ العام : ثالثا:

بعج اف يتؼ تدجيل العسمية السالية في دفتخ اليؾمية عمى شكل قيؾد محاسبية ، يتؼ بعج ذلػ تخحيل تمػ 
األستاذ ، وىؾ ذلػ الدجل الحي يحتؾي بجاخمو جسيع الحدابات القيؾد الى حداباتيا السؾجؾدة في دفتخ 

الخاصة بالذخكة، بحيث يكؾف لكل حداب صفحة خاصة بو تدسى صفحة أستاذ تدجل فيو الحخكات 
السالية التي اثخت فيو سؾاء كانت حخكات مجيشة او دائشة وذلػ مؽ واقع القيؾد التي تؼ تدجيميا في دفتخ 

حؾسبة نغاـ السعمؾمات السحاسبي يتؼ ربط دفتخ األستاذ العاـ بالقيؾد اليؾمية  اليؾمية ، ...... عسمية
 (01ل )وباستخجاـ دالة الخبط ، وكسا مؾضح في الذك

 
 ( دفتخ األستاذ العاـ01الذكل )
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 رابعا: ميدان السخاجعة :
مع ارصجتيا بعج عسمية التخحيل الى دفتخ األستاذ وتخصيج الحدابات يتؼ بعج ذلػ بتجسيع الحدابات 

وذلػ بإعجاد كذف ميداف السخاجعة ، وىؾ كذف يحتؾي داخمو عمى جسيع الحدابات مع ارصجتيا الشيائية 
دفتخ األستاذ ، ويذتخط اف تتحقق السداواة بيؽ جانبيو  ؽالسجيشة والجائشة والتي يتؼ الحرؾؿ عمييا م

 (04مبيؽ في الذكل ) ( وكساfalseالسجيؽ والجائؽ ، وبخالفو سيتؼ اإلشارة الى بكمسة )

 
 ( ميداف السخاجعة04الذكل )

 
 ( وكسا يمي :indexومن السعادالت السدتخجمة في حهسبة ميدان السخاجعة هي معادلة ) 
 
 .األرصجة االفتتاحية )السجين(1

=INDEX(  ) FN+F4 (نحجد قيؼ األرصجة االفتتاحية مؽ األستاذ العاـ ونثبت ب ;; MATCH( الخديشة
جعة()ميداف السخا  ; )FN+F4 (+)(0; الحدابات األساسية)األستاذ العاـ) 
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 (02كسا في الذكل )

 
 )مجيؽ( Index( معادلة 02الذكل )

 .األرصجة االفتتاحية )دائن(2
 (01، كسا في الذكل )0نزيف عمييا + نفذ معادلة األرصجة االفتتاحية في السجيؽ فقط

 
 )دائؽ(  Index( معادلة 01 )الذكل

 خالل الفتخة )مجين(.األرصجة 1
=INDEX(  ) FN+F4 (نحجد قيؼ األجسالي مؽ األستاذ العاـ ونثبت ب ;; MATCH( الخديشة )ميداف
 رقؼ السجيؽ)األرصجة االفتتاحية(-((0; الحدابات األساسية)األستاذ العاـ(+) FN+F4( ; السخاجعة(

 (02وكسا في الذكل )

 
 )مجيؽ(  Index( معادلة 02الذكل)

 خالل الفتخة )دائن(.األرصجة 4
=INDEX(  ) FN+F4 (نحجد قيؼ األجسالي مؽ األستاذ العاـ ونثبت ب ;; MATCH( الخديشة )ميداف
 رقؼ الجائؽ)األرصجة االفتتاحية(-(1+(0; الحدابات األساسية)األستاذ العاـ(+) FN+F4( ; السخاجعة(

 (03كسا في الذكل )
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 )دائؽ( Index( معادلة 03الذكل )
 (الختامية )السجيناألرصجة .2

=IF()الجائؽ)األرصجة االفتتاحية( < السجيؽ)األرصجة خالؿ الفتخة(+السجيؽ)األرصجة االفتتاحية 
 )-(السجيؽ)األرصجة خالؿ الفتخة(+السجيؽ)األرصجة االفتتاحية(( ; الجائؽ)األرصجة خالؿ الفتخة(+
 (0;(الجائؽ)األرصجة خالؿ الفتخة( +الجائؽ)األرصجة االفتتاحية(

 (04كسا في الذكل )

 
 )مجيؽ( IF( معادلة 04الذكل )

 (.األرصجة الختامية )الجائن6
=IF()السجيؽ)األرصجة االفتتاحية( < الجائؽ)األرصجة خالؿ الفتخة(+الجائؽ)األرصجة االفتتاحية 
 )-(الجائؽ)األرصجة خالؿ الفتخة(+الجائؽ)األرصجة االفتتاحية(( ; السجيؽ)األرصجة خالؿ الفتخة(+
 (0;(السجيؽ)األرصجة خالؿ الفتخة( +السجيؽ)األرصجة االفتتاحية(

 (71كسا في الذكل )

 
 )دائؽ( IF( معادلة 71الذكل )

 :خامدا : االنجثار
ىي ندبة االىالؾ التي تحجدىا الذخكة طبقا لسا تخاه مشاسب مؽ اىالؾ ويغيخ بقائسة الجخل ، ندبة      

% ، األثاث 72% ، الديارات 71% ، األجيدة والبخامج 2االىالؾ الستعارؼ عمييا ) السباني 
 (70،كسا في الذكل)% ( 2% ، العجد واألدوات  07.2% ، االنذاءات والتجييدات  1والسفخوشات 
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 ( االنجثار70)الذكل 

 وفيسا يمي تهضيح لبعس السعادالت السدتخجمة في حهسبة االنجثار : 
 مرخوف االنجثار

 الذيخ * الشدبة  * السبمغ )قيسة( =
 صافي قيسة األصل

 مرخوؼ االىالؾ * السبمغ  =
 

 :قائسة الجخل :سادسا
وبعج االنتياء مؽ اعجاد ميداف السخاجعة والحي يحتؾي بجاخمو عمى جسيع ارصجة الحدابات بعج      

صشع القخارات  التعجيل ، يتؼ بعج ذلػ اعجاد القؾائؼ السالية لمذخكة والتي تمعب دورا ىاما وحاسسا في عسمية
السالية ، بحيث يتؼ نقل ارصجة حدابات اإليخادات والسرخوفات ألعجاد قائسة الجخل واستخخاج نتيجة 
الجخل مؽ ربح او خدارة ، ونقل ارصجة حدابات حقؾؽ السمكية وحداب نتيجة الجخل ألعجاد قائسة 

ألعجاد قائسة السخكد السالي التغيخات في حقؾؽ السمكية، ونقل ارصجة حدابات السؾجؾدات والسظمؾبات 
 )السيدانية العسؾمية ( . 

، فيتؼ اعجاد قائسة الجخل لسعخفة نتيجة عسل الذخكة مؽ ربح او خدارة في نياية الفتخة السالية، وعميو     
ويتؼ ذلػ عؽ طخيق مقابمة اإليخادات بالسرخوفات والفخؽ بيشيسا سيكؾف اما ربح او خدارة ، فاذا زادت 

ة عؽ السرخوفات تكؾف الشتيجة ربح ، اما اذا كانت السرخوفات اكبخ مؽ اإليخادات فالشتيجاإليخادات 
 ( .77خدارة ، وكسا مؾضح في الذكل )
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 ( قائمة الدخل22الشكل )

 -وفيسا يمي تهضيح لبعس السعادالت السدتخجمة في قائسة الجخل :
 صافي السبيعات .1

 السخدودات - رقؼ السبيعات  =
 السذتخياتصافي .2

 السخدودات –رقؼ السذتخيات  =
 تكمفة البزاعة الستاحة لمبيع.3

السذتخيات  + رصيج بزاعة اوؿ السجى  =  
 .تكمفة السبيعات4

 مخدوف بزاعة اخخ السجى - تكمفة البزاعة الستاحة لمبيع =
 .مجسل الخبح5

 تكمفة السبيعات – صافي السبيعات =
 .مجسهع السرخوفات اإلدارية6

 مرخوفات البيع والتؾزيع + مرخوفات العسؾمية واإلدارية =
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 .صافي الخبح التذغيمي7
 مجسؾع السرخوفات اإلدارية – مجسل الخبح =

 .مجسهع اإليخادات والسكاسب والسرخوفات األخخى 8
 مرخوفات وخدائخ أخخى  – اإليخادات والسكاسب االخخى  =

 .صافي الخبح قبل الزخيبة9
 مجسؾع اإليخادات والسكاسب +  صافي الخبح التذغيمي =

 .ضخيبة الجخل11 
 الزخيبة السفخوضة * صافي الخبح قبل الزخيبة  =

 .صافي الخبح بعج الزخيبة11
 (%22.5) ضخيبة الجخل - صافي الخبح قبل الزخيبة  =

 .صافي الخبح القابل لمتهزيع12
 صافي الخبح مؽ أي نذاط غيخ مدتسخ + صافي الخبح بعج الزخيبة =

 
 :سابعا: السيدانية

ونفقاتيا ضسؽ مجة زمشية معيشة، لتالفي الؾقؾع في العجد  اتحتاج كل دولة او شخكة لتقجيخ معجؿ إيخاداتي
السالي السفاجئ وما يشتج عشو مؽ مذاكل يشعكذ عمى أداء الذخكة ، فكانت ججولة ىحه السعمؾمات 

ثل لتجشب السذاكل والسعؾقات السالية التي وتؾثيقيا في وثيقة رسسية ، فزال عؽ حؾسبتيا ىي الحل األم
قج تؾاجو الذخكة لفتخات زمشية غيخ معمؾمة ، لحلػ فالسيدانية ىي العسمية التي يتؼ فييا حداب اإليخادات 

 (71ة مالية ، وكسا مبيؽ في الذكل )والسرخوفات لمذخكة في بجاية كل سش
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( السيدانية71الذكل )  

 
 

 السعادالت السدتخجمة في حهسبة السيدانية :وفيسا يمي تهضيح لبعس 
 .الشقجية وما في حكسها 1

السجيؽ)ميداف السخاجعة)األرصجة  + السجيؽ)ميداف السخاجعة)األرصجة الختامية)الخديشة(((=
 الختامية)البشػ(((

 .راس السال العامل 2
 اجسالي االلتدامات الستجاولة – اجسالي األصؾؿ الستجاولة =

  ثسار.اجسالي االست3
= راس االساؿ العامل    اجسالي صافي األصؾؿ طؾيمة االجل  +
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 الفصل الزابع
 االستنتاجاث واملقرتحاث

 
 االستشتاجاتالسبحث األول: 

 :ل الييا مؽ قبل الباحثتاف باآلتييسكؽ حرخ االستشتاجات التي تؼ التؾص     
السشغسات  عشو مؽ قبليسكؽ االستغشاء  صبح ضخوري الاف ترسيؼ نغاـ معمؾمات محاسبي أ .0

التي تخغب بالبقاء واالستسخار في عسميا وذلػ ألنو الؾسيمة التي مؽ خالليا تدتظيع السشغسة 
 لمسدتفيجيؽ بالؾقت السشاسب.وتؾفيخ السعمؾمات  بيئتيا،متابعة التغيخات الحاصمة في 

يتؼ  ومالية اسبيةمح قاعجة معمؾمات تحقيق أىجافيا البج اف تستمػ لكي تكؾف السشغسة قادرة عمى .7
 عمى ضؾئيا التخظيط لسدتقبل السشغسة.

إعادة وتقييؼ مكؾناتيا  مؽ السشغسة في عل نغؼ السعمؾمات السحاسبية السحؾسبة يتظمب لمعسل .1
واساليبيا السدتخجمة في تجسيع البيانات وتخديشيا ومعالجتيا ومؽ ثؼ تؾصيميا الى الجيات التي 

 يسكؽ اف تعتسج عمييا في اتخاذ القخارات.
أىجافيا  تحقيق مؽالسشغسة  ُيسكؽاعتساد األساليب الحجيثة في الحرؾؿ عمى معمؾمات محاسبية  .4

 السشغسة.دخيعة لمتغيخات في عخوؼ االستجابة ال فزال  عؽ
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 السقتخحاتالسبحث الثاني: 
 .ذاء وحجة متخررة لياامتالؾ السشغسة نغاما لمسعمؾمات السحاسبية مؽ خالؿ ان أىسية .0
ادخاؿ االفخاد في مجاؿ السعمؾمات في دورات تجريبية واشخاكيؼ في الشجوات مؽ اجل  إمكانية .7

عمى  السحؾسب نغاـ السعمؾمات السحاسبيو  نغؼ السعمؾمات بذكل عاـ تظؾيخ قجراتيؼ في مجاؿ
 .نحٍؾ خاص

حؾؿ ترسيؼ نغاـ معمؾمات التحميل السالي السحؾسب لكؾنو يعتسج الباحثتاف اجخاء دراسة  تقتخح .1
 عمى السعمؾمات السحاسبية والسالية في تقؾيؼ أداء السشغسة السالي.
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 السرادر
 :الكتباواًل: 
دار  ،"(، "اساسيات نطم السعمهمات السحاسبية2119إبخاهيم الجدراوي، عامخ الجدراوي،  .1

 اليازوري العمسية لمشذخ والتهزيع ، عسان، األردن.
، "نطم السعمهمات السحاسبية"،  2118سسيخ ،أبه خزخة ، حدام وعبجهللا، عذير وحدن ، .2

 مكتبة السجتسع العخبي 
(، "مبادئ نطم السعمهمات اإلدارية"، الصبعة الثانية، مؤسدة          2112)الحدشية، سميم،  .3

 الهراق لمشذخ والتهزيع عسان، األردن.
(، "نطم السعمهمات السحاسبية السحهسبة"، الجار العسمية الجولية 2113قاسم، عبج الخزاق دمحم، ) .4

 لمشذخ والتهزيع ودار الثقافة لمشذخ والتهزيع، عسان، االردن.
( ،"دار السديخة لمشذخ والتهزيع 2114ال محسهد الخمحي ، زياد عبج الحميم الحيبة ،نط .5

 والصباعة "، الصبعة الثانية ،عسان األردن .
 

  الخسائل الجامعية:ثانيًا: 
،"اثخ نطم السعمهمات السحاسبية في اتخاذ القخارات  2115احسج عبجالخحسن السخادمة ،  .1

تصبيقية عمى الذخكة األردنية ، رسالة ماجدتيخ ،كمية التجارة ، جامعة  االستثسارية"،دراسة
 القاهخة.

،"اثخ التقشيات عمى نطام السعمهمات السحاسبية "، رسالة ماجدتيخ ، 2114الرادق دمحم ادم ، .2
 جامعة الدهدان لمعمهم التكشمهجية ، الجراسات التجارية .

ة في السشذاة الفخدية "،رسالة ماجدتيخ، ،"تقييم الشطم السحاسبي 2118، حدؽ نعيؼ بذار .3
 الجامعة الدهرية االفتخاضية .

،"اثخ ترسيم نطام السعمهمات السحاسبية في مدتهى 2118رائج مرصفى حدن أبه راس ، .4
التحفظ السحاسبي )دراسة تصبيقية عمى البشهك التجارية األردنية السجرجة في بهرصة عسان (" 

 ة االقتراد والعمهم اإلدارية .، جامعة الدرقاء ، األردن ، كمي
،"اثخ استخجام نطام السعمهمات السحاسبي عمى جهدة القهائم السالية في 2115سارة مجفهني ،  .5

بن السهجي ابن البهاقي ، كمية العمهم  السؤسدة اإلنتاجية"، رسالة ماجدتيخ ، جامعة العخبي
 االقترادية ، عمهم التديخ والعمهم التجارية .

،"نطام السعمهمات السحاسبي ودوره في تدييخ السؤسدة االقترادية 2112به فخوعة ،  سهفيان .6
 ، رسالة ماجدتيخ ، كمية العمهم االقترادية وعمهم تدييخ ، جامعة مشتهري ، قدشصيشة .
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،" جهدة السعمهمات السحاسبية في ضل الشطام السحاسبي 2116فهزي هاللي ، خجيجة عسخان ،  .7
 مية العمهم االقترادية والعمهم التجارية وعمهم التدييخ."، رسالة ماجدتيخ، ك

،" دور الشطام السعمهمات السحاندبية االلكتخونية 2115عمي مانع ، صسهيج شخار السصيخي ،  .8
في تحدين قياس مخاشخ االئتسان في البشهك الكهيتية ، رسالة ماجدتيخ ، قدم السحاسبة ، 

 كمية االعسال ، جامعة الذخق األوسط.
،"تقييم مجى كفاءة نطم السعمهمات السحاسبية لجى شخكات تهزيع 2111خ سالم أبه هجاف ،ماه .9

قدم السحاسبة والتسهيل ، الهقهد العاممة في قصاع غدة"، رسالة ماجدتيخ ، كمية التجارة، 
 الجامعة اإلسالمية غدة .

شهعية ،"اثخ نطام السحاسبي االلكتخوني عمى الخرائز ال 2116دمحم شاهخ االخزخي ،  .11
لمسعمهمات السحاسبية ، رسالة ماجدتيخ ، جامعة قاصجي مخباح ، الجدائخ ، كمية العمهم 

 االقترادية والعمهم التجارية وعمهم التدييخ .
،"دور نطم السعمهمات السحاسبية السحهسبة عمى جهدة مخخجات 2115دمحم مشرهر التتخ ،  .11

اجدتيخ ، كمية التجارة ، الجامعة اإلسالمية الشطام السحاسبي لذخكة التامين التعاوني"، رسالة م
. 
،"اثخ استخجام نطم السعمهمات السحاسبية عمى جهدة البيانات 2115مشحر يحيى الجاية ،  .12

 السالية في قصاع الخجمات في قصاع غدة ، رسالة ماجدتيخ ، كمية التجارة ، 
 الجامعة اإلسالمية غدة .  .13

 
 ثالثا: السجالت :

،"اثخ التجارة االلكتخونية عمى جهدة 2116الحيالي ، صصم حدين، م دمحم مجسهد صجا .0
 . 3العجدالسعمهمات السحاسبية ، مجمة تكخيت لمعمهم اإلدارية واالقترادية ، 

،"مخاشخ استخجام نطم السعمهمات السحاسبية االلكتخونية 2116كميبات دمحم انيذ ، بشية عسخ ، .7
مة جامعة القجس السفتهحة لألبحاث والجراسات ، واثخها عمى فاعمية مخاجعة في الجدائخ ، مج

 .91كمية االقتراد وعمهم التدييخ ، جامعة باجي مختار ، العجد
"حهسبة نطم السعمهمات السحاسبية كاالية لتخشيج القخار اإلداري"،  ، 2113 شالبي عسار ، .1

 . 7جمة البحهث والجراسات اإلندانية ، العجد م
،"ترسيم نطام معمهمات محاسبي 2116الساحي ، يهسف الذبل ،دمحم الدين عسخ الدين ، ضخار  .4

لتخصيط مهارد السشذاة التجارية الرغيخة والستهسصة في اشار بصاقة األداء الستهازن ، مجمة 
 .21عمسية ، السجمج الدابع ، العجد
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،"اعتساد أساس االستحقاق في الشطام 2117دمحم عادل دمحم الخدرجي ، زهخة حدين عميهي ، .2
دراسة تصبيقية في كمية العمهم / الجامعة السدتشرخية، مجمة اإلدارة  -سبي الحكهميالسحا

 واالقتراد ، العجد مئة واثشا عذخ .
 


