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تصميم نظام معلومات محاسبي يالئم طبيعة وحاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمعلومات ى لإالبحث  هدف: الملخص

تحقيق يعمل على توفير كافة االستعالمات المطلوبة بشقيها المالي وغير المالي؛ ل ، نظامن استدامتهااضمللتخطيط مواردها 
تخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي بدراسة الوضع . استكامل نظام المعلومات المحاسبي مع نظام المعلومات الكلي للشركة

الراهن للنظم المحاسبية التي تعمل بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خالل القيام بمسح لهذه المنشآت وتوزيع استبانة 

عمل ومن ثم  عليها للتعرف على أوجه قصور النظم المحاسبية التقليدية، ومدى حاجة تلك المنشآت للمؤشرات غير المالية،

لتطبيق مفهوم بطاقة األداء  (Relational Database)البحث على بناء نظام محاسبي في إطار قاعدة البيانات العالئقية 
مة ءعدم مالونظم المعلومات المحاسبية، لقلة استخدام المنشآت الصغيرة والمتوسطة  :إلى نتائج، منها البحثالمتوازن. توصل 

والمفيدة لتخطيط  المنشآت، وعجزها عن توفير العديد من المؤشرات الالزمةتلك لمحاسبية المطبقة بغالبية نظم المعلومات ا

لتحسين أدائها، اقترح البحث نظام حاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الستخدام مؤشرات ذات طابع خاص ها، موارد
موذج قياس األداء المتوازن والذي يوفر العديد من ا باالعتماد على نظام قاعدة البيانات انطالقًا من نمعلومات محاسبي  

وإمكانية االستجابة لالحتياجات المتغيرة لإلدارة من المعلومات، ويعمل على تحقيق  ،االستعالمات المطلوبة بشكل فوري

 تكامل نظام المعلومات المحاسبي مع نظام المعلومات الكلي للشركة.

 قواعد البيانات العالئقية، بطاقة األداء المتوازن والمتوسطة،المشروعات الصغيرة  الكلمات المفتاحية:
 

Designing Accounting Information systems for Planning (SMEs) 

Resource within the Framework of Balanced-Score Card. 
 

Abdel Rahman M. A. Mohamed, Elzain O. E. Elamin, Dirar E. E. Ahmed, & Yousef 

A. Alshebil 
 

Abstract: The primary objective of this study is to design an accounting information system 

that suits Small and Medium Enterprises (SMEs) to plan their resources and to maintain their 

sustainability. This accounting system is designed to provide all necessary requirements, both 

financial and nonfinancial information in order to achieve the integration between the 
accounting financial systems with the prevailing information system of the company. The study 

followed the descriptive and analytical methodology in studying the present situation of the 

accounting systems used by those (SMEs). A questionnaire was distributed to survey the nature 
of those (SMEs) and to illustrate the defects of the traditional accounting systems within the 

relational database when applying the balanced-scored card system. The study reaches 

numerous results such as few numbers of (SMEs) used accounting information systems which 
proved their unsuitability to provide the necessary indicators which might assist those (SMEs) 

in their resources planning. The Study finds out that (SMEs) require those new information 

accounting systems to provide the useful indicators of a particular nature and to improve their 

performance. The study proposed an information accounting system relying on data based 
system that focus on the balanced-scored system which provides immediate and required 

information and quick response of the changing needs to the management. The proposed system 

works to achieve integration between the accounting information system and the prevailing 
accounting system of those (SMEs). The study recommends owners and managers of (SMEs) to 

utilize accounting information systems so as to acquire the necessary information and improve 

their performance. 
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 :  مقدمة

الم الناامي نسان نماو عالياة فاي مجاال المنشاآت الصاغيرة والمتوساطة. تشهد اقتصااديات العا

وتعد من القوى الرئيسة المحركة لالقتصاد من خاالل توفيرهاا لفارص العمال واالسات)مار )الزياادات 

مان النااتج القاومي  40%(، لدرجة أنها تساهم في بعا  الادول الغربياة با ك)ر مان 2015وآخرون، 

، Nicolaescu, 2011:169)) فارص العمال% مان 70-60 لما باين وفيرها، ت(2014)البحيصي، 

% ماان حجاام 93وعلااى مسااتوى المملكااة العربيااة السااعودية تشااكل المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة 

أن هاذه المنشاآت تواجاه العدياد  المنشآت العاملة، وتسهم بنسبة عالية في الناتج المحلي اإلجماالي. إال

مااة المحاساابية التااي تعماال بهااا، وعااادة مااا تفتقاار إلااى نظاام ماان التحااديات، ماان أهمهااا ضااع  األنظ

المعلومات المحاسبية المناسبة، ضع  النظام المحاسبي في هذه المنشآت من العوامال التاي تحاد مان 

( حيث تركاز علاى تطبياق واساتخدام نظام المعلوماات 2014قدرتها على النمو والتطور )البحيصي، 

الاذي يعمال علاى معالجاة  فقاط ز على نموذج القيد المازدوجيتركلبا تصمم المحاسبية التقليدية، والتي

التعامالت المالية، أما المعلومات غيار المالياة األخارى المفيادة حاول عملياات المنشا ة يجاري جمعهاا 

 ومعالجتها خارج نظام المعلومات المحاسبي. 

خطاايط قصااور األنظمااة المحاساابية لاادى المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة يااؤثر ساالبًا علااى ت

دًا السااتدامة تلااك المنشااآت، ويخلااق فجااوة معلوماتيااة بااين المعلومااات التااي يااهدتمواردهااا ممااا يشااكل 

توفرها النظم المحاسبية التقليدية وبين تلك التي ينبغي توفيرها لمسااعدة اإلدارة فاي القياام بوفائفهاا، 

والمفيدة في فل بيئة قاعدة وهذا يتطلن تصميم النظم المحاسبية التي تكفل توفير المعلومات الالزمة 

البيانااات المشااتركة، وفااي فاال تكنولوجيااا المعلومااات الحدي)ااة، وذلااك ماان خااالل اسااتقطا  النماااذج 

المحاسبية، وغير المحاسبية لالستفادة من التقنيات الحدي)ة للحاسان اللاي لبنااء نظام محاسابية تساتند 

ماان نمااوذج القيااد الماازدوج )علااي، علااى قاعاادة بيانااات مشااتركة، والتااي تعااد أفضاال وأك)اار مالءمااة 

 (.121م: 2008

ونظًرا ألهمية منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة باإلضافة لعادم امتالكهاا ماوارد فائضاة 

السات)مارها فاي تطااوير أنظمتهاا المعلوماتيااة، فقاد جاااء هاذا البحااث كمحاولاة لتطااوير نظام معلومااات 

حااوالً االساتفادة مان محااور بطاقاة األداء م وتواكن طبيعة وخصاائ  هاذه المنشاآت مئمحاسبية تال

الشاركات  ينشاط المنش ة، لتزويد مادير أوجهالمتوازن التي تركز على إنتاج مؤشرات تغطي جميع 

التجارية بمعلومات تشغيلية مفصلة من أجل تخطيط وإدارة مواردها، ومن الضروري أن يقدم نظاام 

عادية لتحسين أداء المنشآت الصاغيرة الألحوال غير المعلومات المحاسبي تقارير لجلن االنتباه نحو ا

 والمتوسطة لضمان استمراريتها.

 

 مشكلة البحث

بصفة عاماة تعااني غالبياة الانظم المحاسابية التقليدياة المصاممة علاى نماوذج القياد المازدوج مان 

قصور في نوعية المعلومات التي ينبغي توفيرها مقابل تلك المعلومات التي توفرهاا تلاك الانظم، مماا 

لتاي ينبغاي أن وجد فجوة معلوماتية بين المعلومات التي توفرها النظم المحاسبية التقليدية وبين تلاك اأ

واتخاااذ القاارارات علااى مسااتوى أنشااطة  ،توفرهااا لمساااعدة اإلدارة فااي عمليااات التخطاايط والرقابااة

بااالنظر إلااى و. (121م: 2008المنتجااات والعمليااات فااي بيئااة تكنولوجيااا المعلومااات الحدي)ااة، )علااي 

ت التاي تنتجهاا نجادها تركاز علاى دور المعلوماافإنناا اهتمامات البحاث العالمياة فاي مجاال المحاسابة 

منشآت األعمال ذات الحجم الكبير وعلى نظم المعلومات في هذه الشركات، في حين يكون االهتماام 

(. ومان المشااهد 176: 2014بشكل أقل بالنسبة لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة، )البحيصي، 

عتماد علاى ي ل منهااوالقلياأيًضا أن معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل بادون أنظماة محاسابية 

 نظام إلى تفتقر ما عادةلمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث إن ا أنظمة تقليدية توفر فقط تقارير مالية،

 ماان المنشااآت هااذه فااي المحاساابي المعلومااات نظااام ضااع  ويعااد ،المناساابة المحاساابية المعلومااات

 باإلضاافة إلاى افتقاار ،Casta.o, 2008:98))التطاور و النماو علاى مان قادرتها تحاد التاي العوامال
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 التاي الشاركات المحاسابية، وأن المعلوماات لانظم المشاروعات صاغيرة ومتوساطة الحجام من الك)ير

وعليااه  ،Stefanou, 2002:1))بالمرونااة  تتميااز نظًمااا ال تطبااق الغالاان فااي الاانظم تلااك تسااتخدم

التقليادي المتبااع فااي تاتلخ  مشااكلة البحاث فااي ماادى إمكانياة التقلاان علااى قصاور النظااام المحاساابي 

، وغير المالية بمعالجاة جمياع أوجاه عملياات المالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتضمن الجوانن

، وعليه من خالل االستفادة من النظريات اإلدارية الحدي)ة والتقنيات الحدي)ة للحاسو  تلك المنشآت،

 :ةيمكن صياغة المشكلة في التساؤالت التالي

 نظمة المحاسبية التي تتعامل بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟هي طبيعة األ ما .1

 هل تلبي تلك األنظمة حاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ .2

صاميم نظاام محاسابي يناتج مؤشارات تاالستفادة من محاور بطاقة األداء المتوازن ل باإلمكانهل  .3

 تغطي جميع أوجه نشاط المنش ة؟ 

اجهاا نظام المعلوماات المحاسابية التقليدياة لتمكنهاا مان تاوفير ما هي المكونات اإلضافية التي تحت .4

 وفرص التحسين المستمر لألداء؟ االختناقاتكافة المعلومات المفيدة التي تكش  نقاط 

 

 أهمية البحث 

فاي مجاال تصاميم نظاام معلوماات  اعلمي ا اتتم)ل األهمية العلمية للبحث في أنه يضي  إطاارً 

المتاوازن وكال مان  األداءنظريات اإلدارية الحدي)ة، والتاي منهاا بطاقاة محاسبي يحقق التكامل بين ال

 التقنيات الحدي)ة ونموذج القيد المزدوج.

توحيد جميع أوجه عمليات وأنشطة المنش ة الصغيرة أن أما األهمية العملية للبحث فتنبع من 

ة فعالياة المعلوماات مان مع نظام المعلومات المحاسبي التقليادي يحقاق مناافع إساتراتيجية أهمهاا زيااد

معلومااات  ممااا ينااتج نظااامخااالل دمااج البيانااات الماليااة مااع البيانااات غياار الماليااة التشااغيلية األخاارى. 

 يستطيع إضافة قيمة للمنش ة من خالل تقديم معلومات تعمل على: اجيدً  امحاسبي  

ممااا  األداء. تحسااين جااودة المنتجااات والخاادمات وتقلااي  تكاليفهااا، وذلااك باااإلبال  عاان انخفااا  1

 زيادة الجودة وتقلي  هدر الموارد.إلى يؤدي 

تقااديم معلومااات فااي الوقااب المناساان، م)اال معلومااات دقيقااة ومحدثااة عاان كميااة ب. تحسااين الكفاااءة: 2

 .المخزون

 

 أهداف البحث

علوماات محاسابي يالئام طبيعاة وحاجاة المنشاآت الصاغيرة والمتوساطة يسعى البحث لتصميم نظاام م

 للمعلومات لتخطيط مواردها وهو ما يضمن استدامتها، من خالل:

المعلوماات وتقنياات الحاسان اللاي  اوتكنولوجياالسعي لالستفادة من النظريات اإلدارية الحدي)اة  -

المات المطلوبااة بشااقيها المااالي، يعماال علاى تااوفير كافااة االساتعم محاساابي االحدي)اة فااي بناااء نظا

  تحقيق تكامل نظام المعلومات المحاسبي مع نظام المعلومات الكلي للشركة.وغير المالي، ل

م ئاالسعي لتوفير المكونات المفاهيمية لشركات تصميم النظم المحاسبية إلنتاج نظاام محاسابي يال -

 طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

 منهجية البحث

البحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي بدراسااة الوضااع الااراهن للاانظم المحاساابية التااي تعماال بهااا اسااتخدم 

المنشاآت وتوزياع اساتبانة عليهاا للتعارف  هالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خالل القيام بمسح لهاذ

علاى أوجاه قصااور الانظم المحاسابية التقليديااة، ومادى حاجااة تلاك المنشاآت للمؤشاارات غيار الماليااة، 

 ضافة إلى استخدام المالحظة عند جمع بع  البيانات. باإل
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 Relational)عماال البحااث علااى بناااء نظااام محاساابي فااي إطااار قاعاادة البيانااات العالئقيااة 

Database)  لتطبيااق مفهااوم بطاقااة األداء المتااوازن التااي تعماال لتقااديم معلومااات ذات أبعاااد

  متعددة فيما يخت  باألداء التنظيمي.

 

 مجتمع البحث 

 يتم)ل مجتمع البحث في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

 محددات البحث

واجهاب  صعوبة كبيارة أن هنالكعلى المنشآت التجارية دون غيرها، باإلضافة إلى  البحث ركز

وقاد يعاود السابن فاي ذلاك لعادم تواجاد  ،للوصول ألصحا  المنشآت الصاغيرة والمتوساطة الباح)ين

 طة بالمنشآت بشكل مستمر. أصحا  المنشآت الصغيرة والمتوس

 

 هيكل البحث

 مقدمة.ال -

 .إطار نظري -

  .الدراسة الميدانية )المسحية( -

 سيشمل: والذيالمقترح  المحاسبي تصميم النظام -

 المقترح وأهدافه. المحاسبي التعري  بالنظام .1

 .المقترح المحاسبي االفتراضات التي يقوم عليها النظام .2

 المقترح. المحاسبي هيكل النظام .3

 استخدامات وفوائد النظام المقترح. .4

 .النتائج والتوصيات -

 

 اإلطار النظري

 مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المال وعدد العاملين، فالمشااريع الصاغيرة جاد ا هاي التاي  رأستقسم المشاريع بالدول العربية حسن 

دوالر )عاادا األبنيااة والعقااارات(، والمشاااريع  5000عمااال، وتساات)مر أقاال ماان  5تشااغل أقاال ماان 

دوالر )عادا األبنياة والعقاارات(،  15000عاامالً وتسات)مر أقال مان  15-5الصغيرة هي التاي تشاغل 

دوالر  25000 – 15000عااامالً وتساات)مر ماان  25-16أمااا المشاااريع المتوسااطة فهااي التااي تشااغل 

 (.2014)عدا األبنية والعقارات( )البحيصي، 

 

 علومات المحاسبية في المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجمنظم الم

ال تختلاا  حاجااة المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة ماان المعلومااات عاان حاجااة الشااركات الكبياارة لهااا، 

 (.2014ولعل االختالف البسيط بينها يتركز في حجم المعلومات المطلوبة )البحيصي، 

 

 مسؤولية تطوير تصميم نظم المعلومات المحاسبية 

الحاساو ،  يوزع مسؤولية تطوير تصميم نظم المعلومات المحاسبية بين المحاسبين وخباراء وفنياتت

 وذك على النحو التالي:

: تتضمن تحديد المكونات المفاهيمية لتصاميم نظام المعلوماات المحاسابية. المسؤولية المحاسبية .1

القيااس االقتصاادي حيث إن التطور التقني قد طور جميع أوجه وفائ  المحاسبة، بماا فاي ذلاك 

 واإلبال  المالي والتخطيط، فضالً عن تطوير الرقابة. 
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: تتضااامن تحدياااد المكوناااات المادياااة والبرمجياااة لتصاااميم نظااام المعلوماااات المسؤؤؤؤولية الفنيؤؤؤة .2

 المحاسبية.

 

 مراحل تصميم النظم المحاسبية في ظل قواعد البيانات المترابطة:

 خطوات التالية: يمكن تلخي  تصميم النظم المحاسبية في ال

تحديد الكيانات )األشياء( التي توجد في اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسابي، ثام تحدياد العالقاات  .1

 التي تربط هذه الكيانات.

 تكوين مخطط العالقة بين الكيانات الذي يصور الطبيعة الداللية للعالقات المحددة بين الكيانات. .2

النظاام ة، والتي ستكون موضع اهتمام مستخدمي تحديد خصائ  أو صفات كل كيان وكل عالق .3

 المحاسبي. 

أو عالقااة، وكاال جاادول يتضاامن  اتصااميم مجموعااة ماان الجااداول بحيااث يم)اال كاال جاادول كيانًاا .4

مجموعة من الصفات أو الخصائ  المحددة، مع تحديد الخاصية أو الصافة الفريادة لكال جادول 

 .(129م: 2008)علي، 

مبااالإل إلعااداد خطااط الطااواري بماادى يتااراوح مااا بااين   يالتخطاايط للطااواري، ويفضاال تخصاا .5

%( مان موازنااة نظااام المعلومااات الكلااي فااي المنشا ة، وذلااك حتااى يمكاان إعااادة القاادرة 10-2%)

علااى معالجااة البيانااات بساارعة وبسااهولة فااي حالااة حاادوا كارثااة كبياارة، )الحمااود وآخاارون، 

 (.129م: 2007

 

 ظل قواعد البيانات:لنموذج المحاسبي لتصميم النظم المحاسبية في ا

 Entity- Relationship)النماوذج المحاسابي للعالقاة باين الكياناان  (McCarthy , 1979)قدم مكارثي 

Model) :كنموذج محاسبي يصلح للتطبيق في فل نظم قواعد البيانات المبرمجة، ويتكون مما يلي 

والااوكالء  ةاالقتصاااديلمااوارد االقتصااادية، األحااداا فااي امجموعااة الكيانااات )األشااياء( المم)لااة  .1

 االقتصاديين، وذلك على النحو التالي: 

 الموارد االقتصادية: وهي الموارد االقتصادية المتاحة لدى المنش ة كالمخزون والنقدية.  . أ

األحااداا االقتصااادية: األحااداا االقتصااادية هااي كاال حاادا يااتم بااين طاارفين ويترتاان عليااه  . ب

 األحداا االقتصادية المتاحة للمنش ة. تغيرات أو حركة

 ن: وهم أطراف الحدا االقتصادي الذين يتبادلون الموارد االقتصادية. والوكالء االقتصادي . ت

 العالقات المرتبطة بالكيانات المحددة مسبقًا: ويمكن تصنيفها كالتي: .2

 .والوكيل الموارد، م)ل العالقة بين المورد والحدا، والعالقة بين الحدا عالقات تدفق . أ

ن يما)الن العملياة، كالعالقاة باين حادا يعالقات مبادلة، وهي عالقة تربط باين الحادثين اللاذ . ب

 البيع وحدا المتحصالت النقدية من العمالء في عملية البيع.

عالقات رقابة، وهي تم)ل الرقاباة علاى العالقاات باين الزياادة أو الانق  فاي الماورد، وباين  . ت

 رجي.الوكيل الداخلي والوكيل الخا

عالقااات مسااااءلة، وتشااير إلاااى رقابااة المساااتويات العلياااا التااي لاااديها القاادرة علاااى محاسااابة  . ث

 المسؤولين. 

 

 خطوات النموذج المحاسبي:

 تتمثل الخطوات األساسية للنموذج المحاسبي فيما يلي:

 تحديد أحداا المبادلة االقتصادية. .1

 تحديد الموارد االقتصادية التي تت ثر بهذه األحداا. .2

 االقتصاديين أو األطراف المشاركة في هذه األحداا. الوكالءد تحدي .3
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تضامين النمااوذج ب حااداا االلتاازام. وتتضاامن هااذه الخطاوة تحلياال كاال حاادا مبادلااة لتحديااد أيهااا  .4

يمكاان أن يتجاازأ إلااى واحااد أو أك)اار ماان أحااداا االلتاازام وأحااداا المبادلااة، وماان أم)لااة أحااداا 

 االلتزام أوامر العمالء.

قات ودرجة تكرار تلك العالقات، وتشير درجة تكرارية العالقات إلاى عادد الحااالت تحديد العال .5

ألحد الكيانات التي يمكن أن ترتبط بحالة معينة واحدة لكيان آخر، م)ال عادد عملياات البياع التاي 

يمكن أن ترتبط بكل عميل فاردي، وباالعك ؛ كام عادد العماالء يمكان أن يارتبط بكال عملياة بياع 

 فردية.

دة البيانات العالئقية، يم)ل كل كيان جدول وكل حالة عبارة عن صا  فاي ذلاك الجادول، في قاع

نتيجة لذلك، فإنه في قاعدة البياناات العالئقياة، فاإن درجاة تكرارياة العالقاات تشاير إلاى كام عادد 

الصفوف في جادول واحاد التاي يمكان أن تارتبط بكال صا  فاي جادول آخار فاي قاعادة البياناات 

 العالئقية. 

 القرارات هما: واتخاذدعمان عملية التخطيط والرقابة، ييوفر النموذج المحاسبي منظورين للمنظمة 

يصااور األحااداا االقتصااادية والمااوارد والااوكالء المتعلقااين بهااذه المنظؤؤور األو : المنظؤؤور الجز ؤؤي 

 .لخإ بيع...األحداا لمختل  عمليات المنش ة، م)ل عملية أو دورة التمويل، ودورة الشراء، دورة ال

وهو عبارة عن تكامل المنظورات الجزئية وعملياات المنشا ة ككال، المنظور الثاني: المنظور الكلي 

 .(2008 ،علي)كما يصور الروابط بين العمليات المختلفة في المنظمة 

 

 خطوات تنفيذ النموذج المحاسبي:

 يتضمن تنفيذ النموذج المحاسبي ثالا خطوات هي:

 .(Many-to-Many)إنشاء جدول لكل كيان ولكل عالقة من النوع متعدد إلى متعدد  .1

 التي يفضل أن يتضمنها كل جدول. (Attributes) تحديد الصفات .2

 اسااتخدام المفاااتيح األجنبيااة لتنفيااذ العالقااات واحااد إلااى واحااد، والعالقااات واحااد إلااى متعاادد .3
(One-to-Many).  

 Balanced Scorecaard (BSC)نموذج القياس المتوازن لألداء 

 

 مفهوم بطاقة قياس األداء المتوازن وأهميتها:

. فهااي تتضاامن 1992بطاقااة األداء المتااوازن اقترحهااا كاال ماان روباارت كااابالن وديفيااد نورتااون فااي 

ى المنافساااين، وأن المقاااايي  تتصااا  بالموضاااوعية لاااتضاااي  قيماااة لتحقياااق التفاااو  ع أداءمقاااايي  

 .(2006عبد الملك )ومات لتعك  رؤية المنظمة لتحقيق أهدافها لجزء من نظام المع وأنهاوالتوازن 

 

 أهمية بطاقة قياس األداء المتوازن:

استخدام بطاقة األداء المتوازن ولد نظاًما جديدًا في تقويم األداء يقوم علاى أسااس اساتخدام المقاايي  

، حياث يتمياز هاذا النظاام بالشامولية والتكامال عملي واحد إطارفي  التشغيلية((المالية، وغير المالية 

العتماده على مقايي  مالياة تصان فاي المنظاور الماالي، ومقاايي  غيار مالياة )تشاغيلية( تصان فاي 

: 2013العمااالء والعمليااات الداخليااة والااتعلم والنمااو. )الموسااوي، فااي المنااافير األخاارى، متم)لااة 

تعمل على الاربط باين الرقاباة المالياة التشاغيلية علاى (. باإلضافة إلى أن بطاقة األداء المتوازن 237

المدى القصير مع الرؤية اإلستراتيجية المستقبلية في المدى الطويل، ويمكن النظر إليها كنظام قياس 

متكامل يحتفظ بالمقايي  المالية لألداء في الماضي، ويوفر المحركات لألداء في المستقبل )المادهون 

 (.41: 2013والبطنيجي، 
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 المؤشرات المرجوة من النظم المحاسبية من منظور بطاقة األداء المتوازن:

مان خاالل رباط هاذه المقاايي  برساالة  أنشطتهاعلى المؤسسات اختيار مقايي  األداء المناسبة ألداء 

عماال متكاماال وناااجح، يسااعى فيااه نظااام المعلومااات  إطااارالمؤسسااة وأهاادافها اإلسااتراتيجية ضاامن 

افة قيماة للمنشا ة مان خاالل تاوفير مؤشارات ومقاايي  حاول عناصار النجااح فاي المحاسابي إلاى إضا

المنشاا ة، ويمكاان توضاايح المؤشاارات والمقااايي  المرجااوة ماان الاانظم المحاساابية ماان منظااور بطاقااة 

 األداء المتوازن في التي:

 (1جدو  رقم )

 المؤشرات المرجوة من النظم المحاسبية من منظور بطاقة األداء المتوازن
 محور التعلم والنمو محور العمليات الداخلية محور العمالء المحور المالي المحاور

عناصر 

 النجاح
 نمو رقم األعمال -

 تخفي  التكالي  -

حصر المنتجات  -

 المربحة

 الممولينتنويع  -

االلتزام بمبدأ كفاءة  -

 العمليات الشرائية

 مستوى رفيع في التسويق -

 نظام معلومات فعال  -

 نظام رقابة فعال -

االلتزام بالجودة  -

الشاملة في جميع 

 المراحل

)يحياوي ولدرع، 

 (87م: 2011

استقطا  الكفاءات  -

 المتميزة

 نظام رقابة فعال -

 نظام تحفيز مشجع -

قدرة الموف  على  -

تحقيق قيمة اقتصادية 

 للمنش ة

 نمو رقم األعمال - المؤشرات

 معدل العائد على -

 االست)مار

 معدل هامش الربح -

زيادة مبيعات  -

 المربحة المنتجات

 تخفي  التكالي   -

توفير مصادر تمويل  -

 جديدة

مقترحات مشاريع  -

جديدة لتنويع وزيادة 

 الممولين

 الشراء بعرو  أسعار-

)يحياوي ولدرع، 

 (87م: 2011

 الحصة السوقية -

من  معدل الوفاء للزبائن -

 :خالل

 متابعة عدد الزبائن

 :معدل المردودات -

رقم /قيمة المردودات

 األعمال.

ين مظهر ونوعية تحس -

 المنتجات

 اكتسا  عمالء جدد -

 التسليم في الوقب المحدد -

-240: 2013)الموسوي، 

241) 

 مؤشر الطاقة -

 .إلنتاجيةا

مؤشر الجودة من  -

 خالل قياس

معدل اإلنتاج  -

 المعين

 مؤشر التكالي  -

معدل النمو في  -

زمن تسليم 

 الموردين 

تنشيط وتسريع  -

 العمليات

تدرين - -

قناعة /العاملين

عدد /العاملين

المنتجات 

 نسبة/الجديدة

المبيعات الجديدة 

إلى إجمالي 

 المبيعات

)يحياوي ولدرع، 

 (87م: 2011

مستوى االستفادة من -

الطاقة االستيعابية 

 المتوفرة

)المدهون والبطنيجي، 

2013 :44) 

اإلنتاجية المتوسطة  -

 للعامل

رقم األعمال المتوسط  -

 للعامل

 معدل دوران العمال -

 زالعج معدل -

وقب /والتل 

عدد /االنتظار

دوران /المجهزين

نسبة الطاقة /المواد

 العملية

األفكار الجديدة من  -

 الموردين

م: 2011)يحياوي ولدرع، 

87) 

 معيار ربحية الموف  -

عدد االقتراحات من  -

 الموففين

 (106: 2013)الداعور، 

 



 

 2016 (21) 7، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك 84

 

 

 مكونات النظم:

النظااام فااي التااي )رومااي وسااتينبارت، إن تحديااد مكونااات النظااام ماان الخطااوات الضاارورية لبناااء 

2009:): 

 Data flow diagramخريطة تدفق البيانات   .1

وهي وصا  بيااني لمصادر ووجهاة البياناات، والاذي يظهار تادفق البياناات ضامن الشاركة، 

ة تخزينهاا. تتضامن خريطاة تادفق البياناات ياعلاى البياناات وكيف إجراؤهااتام  التيوالعمليات 

 التالية: للنظام المقترح العناصر

مصادر ووجهات البيانات: تم)ل في شاكل مربعاات وتهظهار المنظماات أو األفاراد الاذين  . أ

 يقومون بإرسال أو استقبال البيانات المستخدمة أو المنتجة عن طريق النظام. 

تدفق البيانات: تظهار علاى شاكل أساهم تهظهار تادفق البياناات باين المصاادر والوجهاات   .  

 ات.والعمليات  ومخازن البيان

تحويل البياناات الخاام إلاى صايغة أخارى وتظهار علاى  عمليات التحويل: وهي عمليات . ت

 شكل دوائر. 

مخااازن البيانااات: وهااي مسااتودع البيانااات المؤقااب أو الاادائم وتظهاار علااى شااكل خطااين  . ا

 أفقيين.

 لعمليات المعالجة والمخرجات بالنظام.  وصفالوص  السردي:  . ج

   Document flow chartمخطط تدفق الوثا ق  .2

حياث الشاركة بومراكاز المساؤولية  األقساامهو وص  بياني لتدفق الوثائق والمعلومات بين 

 بين: ي

  .من أين أتى المستندأي المستند،  إنشاءمكان  –

 .إلى أين يوزع –

 .كي  يستخدم –

  .الترتين النهائي للمستند –

   system flowchartمخطط تدفق النظام  .3

المدخالت والمعالجة والمخرجات ضمن نظام المعلومات. تبادأ هو وص  بياني للعالقة بين 

هذه المدخالت قد تكون بيانات جديدة، أو بيانات مخزنة لالستخدام  .بتحديد المدخالت للنظام

المساااتقبلي، أو كالهماااا، كااال مااادخل يتباااع بعملياااة  أي الخطاااوات التاااي تاااتم علاااى البياناااات، 

 المخرجات ممكن أن: و

  .اتخزن لالستخدام الحقً  –

 .تعر  على الشاشة –

 .تطبع على الور  –

  .أن تدخل في العملية التالية –

   program flowchartمخطط تدفق البرنامج  .4

 هو وص  بياني للعمليات المنطقية التي يؤديها الحاسو  عندما ينفذ البرنامج.

 

 الدراسات السابقة:

المشؤؤروعات صؤؤغيرة ومتوسؤؤطة دراسؤؤات اهتمؤؤا بواقؤؤع اسؤؤتخدام نظؤؤم المعلومؤؤات المحاسؤؤبية فؤؤي 

 Ismail and(، دراسة )2010(، دراسة )القشي والعبادي، 2014ومنها دراسة )البحيصي،  الحجم

King , 2007( دراساة ،)(Ismail and Zin , 2009، ( دراساةMayer, C. 2008) ، دراساة

(Stefanou, 2002)، ( دراساة(Maseko and Manyani, 2011، (Amoako, 2014) ، وقاد

صلب تلك الدراسات إلى أن درجاة اساتخدام نظام المعلوماات المحاسابية فاي المشاروعات صاغيرة تو

المفاااهيمي فااي نظاام المعلومااات  اإلطااارومتوسااطة الحجاام هااي ضااعيفة للغايااة، غيااا  أغلاان بنااود 
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المشااروعات صااغيرة ومتوسااطة  ماان الك)ياار افتقااار للمشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة، ةالمحاساابي

 نظًماا ال تطباق الغالان فاي الانظم تلاك تساتخدم التاي الشاركات المحاسبية، أن المعلومات لنظم الحجم

اإللكترونياة،  التجاارة ،م)ال العولماة العالمياة، التطاورات مواجهاة علاى قادرة غير، وبالمرونة تتميز

ئ  عدم توفر جمياع الخصااوأن الك)ير من هذه المنشآت تستخدم نظام القيد المفرد التقليدي البسيط، 

النوعية للمعلومات المحاسبية في قاوائم تلاك المشاروعات، محدودياة اساتخدام المعلوماات المحاسابية 

في اتخاذ القرارات، وتسيير العمليات في تلك المشروعات، باإلضافة إلى أن نسبة اساتخدام األنظماة 

راء عدم تطبيق نظم إن أهم األسبا  و .المحاسبية المحوسبة أقل بك)ير من استخدام األنظمة التقليدية

في عادم الشاعور ب همياة نظام المعلوماات المحاسابية لهاذه المشاروعات،  تتم)ل المعلومات المحاسبية

ن. إن يإمكانياة أن تسااتغني هاذه المشااروعات عان هااذه الاانظم بابع  التسااجيالت الجزئياة عاان الماادين

المعلوماات المحاسابي غير متطورة، ويعد ضاع  النظاام  استخدم نظمً تالغالبية من هذه المشروعات 

وقااد أوصاب معظام تلااك  فاي هاذه المنشاآت ماان العوامال التاي تحااد مان قادرتها علااى النماو والتطاور.

الدراسات بضارورة تطاوير أنظماة محاسابية تالئام أنشاطة المنشاآت الصاغيرة والمتوساطة، وتشاجيع 

  وحث مالك ومدراء تلك المنشآت الستخدام النظم المحاسبية.

بأهميؤؤة اسؤؤتخدام نظؤؤم المعلومؤؤات المحاسؤؤبية وأثؤؤرد علؤؤى فؤؤي اسؤؤتدامة ونجؤؤاح دراسؤؤات اهتمؤؤا 

(، دراساة 2013دراساة )البحيصاي، ومقاداد،  هاذه الدراساات ومان ،المنشآت الصغيرة والمتوسؤطة

 Husin and)دراسااة ) (،Grande & et al, 2011(، دراسااة )2014)القشااي والصاابا ، 

Ibrahim, (2013)( دراسااة ،Mohd., et al 2012 وقااد توصاالب إلااى ،) اسااتخدام نظاام أن

المعلوماات المحاسابية ياؤدي إلاى تحساين األداء الماالي للشاركات، وأن الشاركات التاي تساتخدم نظاام 

المعلومااات المحاساابية فااي األمااور الماليااة والضااريبية لااديها مؤشاارات أداء أفضاال ماان تلااك التااي ال 

نظم المعلومات المحاسبية التي يمكان االساتعانة تستخدم م)ل هذه النظم، باإلضافة إلى أن أهم أدوات 

بها لتحقيق ميزة تنافسية استخدام مؤشرات محاسبة التكالي  ضمن الخطة اإلستراتيجية، والمحاسابة 

اإلداريااة كاا داة رقابيااة لإلسااتراتيجية. وجااود عالقااة قويااة ومباشاارة مااا بااين أداء المنشااآت الصااغيرة 

أسبا  ، اسبية والنظام المحاسبي المعتمد لدى تلك المنشآتوالمتوسطة ونوعية وجودة الخدمات المح

فشاال العديااد ماان المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة يعااود إلااى غيااا  نظااام محاساابي يساااعد فااي حفااظ 

كفاااءة وتشااغيل واسااتدامة المنشااآت الصااغيرة  وأن المعااامالت المحاساابية واإلداريااة لتلااك المنشااآت.

 نظمة المحاسبية المتبعة في تلك المنشآت.والمتوسطة ترتفع وفقًا لجودة ونوعية األ

باإلضافة ألهمية تصميم نظم  دراسات تناولا دور بطاقة األداء المتوازن في تقويم وتحسين األداء

معلومؤؤات محاسؤؤبية متكاملؤؤة إلنتؤؤاج معلومؤؤات ماليؤؤة، و يؤؤر ماليؤؤة فؤؤي ظؤؤل بي ؤؤة قاعؤؤدة البيانؤؤات 

ومنهاا  ا لهؤذد الدراسؤات، ويعد هذا البحث امتداد  المشتركة، وفي ظل تكنولوجيا المعلومات الحديثة

 & Everestدراساة ) (،Tijani & Mohammed,2013، دراساة )(2013دراساة )الموساوي، 

Weber, 1977،) ( دراسااةMcCarthy, W.E. 1979) ، ،دراسااة م(2008دراسااة )علااي ،

(McCarthy, W.E. 1982)، ء المتاوازن بطاقاة األدا نظاام وقاد توصالب تلاك الدراساات إلاى أن

مقاايي  غيار البالشامولية والتكامال العتمااده علاى مقاايي  مالياة تصان فاي المنظاور الماالي و يتميز

)التشااغيلية( تصاان فااي المنااافير األخاارى متم)لااة فااي العمااالء والعمليااات الداخليااة والااتعلم  الماليااة

ااوالنمااو ا فااي نجاااح وتشااغيل ، وأن الاانظم المحاساابية القائمااة علااى تقنيااة المعلومااات تشااكل دوًرا مهم 

المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة، وأنااه يتطلاان ماان كافااة تلااك المنشااآت ضاارورة اسااتخدام تلااك الاانظم 

المحاسبية بغر  تحقيق االستقرار واالستدامة لتلك المنشآت، يجن أن يدرك البااح)ون والمنظارون 

لعالئقيااة هااو االتجاااه أن تحقيااق التكاماال بااين نظاام المعلومااات المحاساابية ونمااوذج قاعاادة البيانااات ا

المسااتقبلي لتطااوير نظاام المعلومااات المحاساابية، وعليااه ماان الضااروري بحااث قابليااة تطبيااق نظاام 

بشاكل النظم المحاسابية المعلومات المحاسبية في فل قواعد البيانات العالئقية، وأنه باإلمكان تصميم 

م( إطااًرا عاماا 2008ساة )علاي، وقد اقترحب درا العالئقية. بيئة قواعد البيانات فل في أك)ر واقعية

ومنهجيااة منظمااة لتصااميم وتطااوير الاانظم المحاساابية فااي بيئااة قواعااد البيانااات المشااتركة، لاادعم دور 
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المحاساابين اإلداريااين فااي تصااميم وتطااوير الاانظم المحاساابية الالزمااة لتااوفير المعلومااات لألغاارا  

 اقترحاب (McCarthy, W.E. 1982دراساة )باإلضاافة إلاى أن  المختلفة، وفاي التوقياب الفاوري.

ليساتخدم فاي بيئاة البياناات  Resources, Events, and Agents (REV)النماوذج المحاسابي 

  المشتركة لتوفير معلومات للمحاسبين، وغير المحاسبين.

ضاع  اساتخدام نظام المعلوماات المحاسابية فاي المشاروعات  الدراسات السابقةمن  ونويالحظ الباحث

غير متطورة، وهو ما قد يحاد  استخدم نظمً تأن الغالبية من هذه المشروعات و، الصغيرة والمتوسطة

ماان قاادرتها علااى النمااو والتطااور، باإلضااافة إلااى مناداتهااا ب هميااة تصااميم نظاام معلومااات محاساابية 

االستفادة من النظرياات الحدي)اة وبيئاة قواعاد البياناات المشاتركة لتمكاين النظاام المحاسابي ومتكاملة 

 تساعد في تخطيط موارد المنش ة وإضافة قيمة للمنش ة. مالية وغير مالية، مؤشراتمن توفير 

 

 الدراسة الميدانية

 الميداني: البحثهدف 

تهاادف الدراسااة الميدانيااة إلااى التعاارف علااى حاجااة المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة ماان المعلومااات 

 الجيد لمواردها.الالزمة التخاذ القرارات التشغيلية المختلفة بما يضمن التخطيط 

 

 عينة البحث

 بالمملكااة العربيااة السااعودية عينااة البحااث ماان المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة بمنطقااة القصاايم ت لفااب

( مااان المنشاااآت 60علاااى ) ةاالساااتبان اساااتمارة بتوزياااع ونعاااامالً( قاااام البااااح) 25-5)والتاااي تشاااغل 

 %(.67بنسبة )منها  (40الصغيرة والمتوسطة، وقد تم استرداد )

 

 ختبار الصدق والثبات ا

 منااهج مجاال فاي متمرساين أسااتذة قِبَال من تحكيمها طريق عن اختباره تم الظاهري: والصد  ال)بات 

  .الستبانةا فقرات على مالحظاتهم أبدوا حيث االستبانات، وإعداد العلمي البحث

عان كال عباارة مان الصد  وال)بات اإلحصائي: تم إجراء اختبار ألفا كرونباا  إلجاباات المساتجيبين 

وجاااءت نتااائج التقاادير للصااد  وال)بااات لعبااارات  .االسااتبانة ككاال ىعبااارات االسااتبانة وعاان مسااتو

(، وعلياه فاإن ثباات االساتبانة 0.6)االستبانة مرتفعة، وجميع هذه النسن مقبولة إحصائي ا وتزيد عان 

 لنتائج. يعتبر جيدًا ويمكن االعتماد عليها في اختبار محاور الدراسة وتعميم ا
 

 البيانات الديمو رافية للعينة

ن إلااى تااوافر الااوعي والخباارة يمطمئناا ينجعاال الباااح)يإن تحلياال البيانااات الديموغرافيااة للمسااتجيبين 

العلمية والعملية لدى المستجيبين، والتي تمكنهم من فهام موضاوع الدراساة وبالتاالي مان مصاداقيتهم 

ماان صااحة البيانااات التااي تاام الحصااول عليهااا بواسااطة األماار الااذي يعاازز  .فااي اإلجابااة علااى األساائلة

 .االستبانة

 

 خصا ص عينة الدراسة )أشخاص ومنشآت(
مااالك ماان حيااث المؤهاال العلمااي، التخصاا  العلمااي، ساانوات ال( خصااائ  2يبااين الجاادول رقاام )

 الخبرة:

 (2الجدو  رقم )

 خصا ص مالك المنشأة ضمن عينة الدراسة
 التخصص العلميمن حيث  من حيث المؤهل العلمي

 نسبة التخصص نسبة المؤهل

 %13.0 محاسبة/ نظم معلومات محاسبية % 26.1 ثانوي 
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 التخصص العلميمن حيث  من حيث المؤهل العلمي

 نسبة التخصص نسبة المؤهل

 %34.8 إدارة أعمال % 56.6 بكالوريوس

 %4.3 اقتصاد % 8.7 دبلوم فو  الجامعي

 %4.3 دراسات مصرفية % 4.3 ماجستير

 -- إحصاء -- دكتوراه

 %39.1 أخرى % 4.3 بدون مؤهل

 %4.3تخص      بدون سنوات الخبرةمن حيث 

 نسبة الخبرة

 % 30.4 سنوات 5سنة إلى 

 % 39.2 سنوات 10سنوات إلى  6

 % 30.4 سنوات 10أك)ر من 

 

فاو  )حاوالي  يوضح أن مستوى التعليم لدى جزء كبير مان المبحاوثين جاامعي فماا (2)الجدول رقم 

 الديهم عن المستوى ال)انوي، وهاذا يوضاح أن جازءً % فقط ال يزيد مستوى التعليم %26.1(  73.9

منهم لديهم القادر الكاافي لفهام االساتبانة وتعبئتهاا. أماا مان حياث التخصا  ف غلان المبحاوثين  اكبيرً 

األماار الااذي يعنااي حساان إدراكهاام ألهميااة  ؛%( ماان تخصصااات كليااات اإلدارة واالقتصاااد56.4)

ن لاديهم ور بشكل عاام. أماا مان حياث الخبارة، فاالمبحوثالمعلومات المحاسبية والمالية في اتخاذ القرا

 سنة. 25سنوات و 6خبرة جيدة في مجال عملهم تتراوح في أغلن الحاالت ما بين 

 

 تحليل ومناقشة نتا ج الدراسة الميدانية

 من خالل الخطوات التالية: تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانيةتم 

 محاور االستبانة.المستجيبين حول  واتجاهات التعرف على متوسط آراء .1

 اختبااار الفاار  بااين متوسااطات إجابااة األفااراد تبعًااا للخصااائ  الديموغرافيااة ألفااراد العينااة .2

 الختبار الفر  باين متوساطات، (One Way ANOVA)م تحليل التباين األحادي ااستخدب

شخصية ألفراد لمعرفة ما إذا كان هناك فر  بين متوسطات إجابة األفراد تبعًا للخصائ  ال

المؤهؤل العلمؤي العينة، حيث تم)ل الخصائ  الشخصية ألفراد العينة المتغيارات المساتقلة )

(، ومتوسطات عباارات الفرضايات المتغيار التاابع، لصاحب المنشأة، خبرة صاحب المنشأة

 الفرضيات التالية:  ونويختبر الباح)

 

 .بات تبعًا للمتغيرات الشخصيةال توجد فرو  بين متوسطات اإلجا :H0الفرضية الصفرية 

 .توجد فرو  بين متوسطات اإلجابات تبعًا للمتغيرات الشخصية: H1الفرضية البديلة 

 : واقع نظام المعلومات المحاسبي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة:أول  

 االختبارات التالية:  ونوللتعرف على واقع نظام المعلومات المحاسبي أجرى الباح)

 :واقع نظام المعلومات المحاسبيواتجاهات المستجيبين حو   آراء

( نتيجااة آراء واتجاهااات المسااتجيبين حااول واقااع نظااام المعلومااات 3يوضااح الجاادول رقاام ) 

 المحاسبي:

 (3جدو  رقم )

 آراء واتجاهات المستجيبين حو  واقع نظام المعلومات المحاسبي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 المتوسط عبارات محور واقع نظام المعلومات المحاسبي رقم العبارة
النحراف 

 المعياري
 النتيجة

 بشكل جز ي 0.82 1.87 درجة استخدام نظم المعلومات المحاسبية بالمنش ة األولى

توجد مكونات نظام المعلومات المحاسبي المادية )فواتير، سندات  الثانية

 الخ( .صرف وقب  أو سجالت،.

 بشكل كامل 0.73 1.57
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 المتوسط عبارات محور واقع نظام المعلومات المحاسبي رقم العبارة
النحراف 

 المعياري
 النتيجة

 بشكل جز ي 0.72 2.17 يوجد نظام معلومات محاسبي يدوي الثالثة

 بشكل جز ي 0.88 1.96 يوجد نظام معلومات محاسبي إلكتروني الرابعة

 بشكل جز ي 0.75 2.13 يدوي إلكتروني –يوجد نظام معلومات محاسبي مختلط  الخامسة

 نعم 0.42 1.22 يوجد محاسن متخص  ويقوم باألعمال المحاسبية  السادسة

 ل 0.42 1.78 بالمحاسبة امن يقوم باألعمال المحاسبية لي  متخصصً  السابعة

 ل 0.00 2 ال أحد يقوم باألعمال المحاسبية الثامنة

 

 ونساتخدمي ال( أن غالبياة ماالك المنشاآت الصاغيرة والمتوساطة 3يتضح من الجادول رقام )

نظم المعلومات المحاسبية بشاكل كامال ولكانهم يساتخدمون الانظم المحاسابية بشاكل جزئاي، أماا فيماا 

يخااات  بمااادى وجاااود المكوناااات المادياااة لااانظم المعلوماااات المحاسااابية فاااإن نتيجاااة آراء واتجاهاااات 

المسااتجيبين أوضااحب تااوفر تلااك المكونااات بشااكل كاماال، وفيمااا يخاا  ماادى وجااود نظااام معلومااات 

ء يدوي أو إلكتروني أو مختلط فإن نتيجة آراء واتجاهاات المساتجيبين أوضاحب وجاود محاسبي سوا

نظام محاسبي بشكل جزئي، بدورها فإن هذه النتاائج توضاح بشاكل كبيار عادم اساتفادة تلاك المنشاآت 

المنشاآت، وأن المنشاآت الصاغيرة المتوساطة  أعماالالنظم المحاسبية في جميع جوانن  إمكانياتمن 

م طبيعتهااا رغاام تااوفر المقومااات الماديااة لاانظم ئااقصاايم وال يتااوافر لهااا نظاام محاساابية تالفااي منطقااة ال

المعلومات المحاسبية، وهذا يتوافق مع ماا ذهباب إلياه العدياد مان الدراساات مان أن غالبياة المنشاآت 

م(، ومان 2014الصغيرة والمتوسطة ال تستخدم نظم المعلومات المحاسبية بشكل كامال )البحيصاي، 

ة فاإن غالبياة المنشاآت الصاغيرة والمتوساطة يخر، وفيما يتعلاق بمان يباشار األعماال المحاسابجانن آ

ة، وهااذه النتيجااة مؤشاار علااى اهتمااام يأوضااحب وجااود محاساان متخصاا  يقااوم باألعمااال المحاسااب

علاى االساتفادة  ينصايوجود محاسبين متخصصين وحر ب هميةمالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 المحاسبية. النظم إمكانياتمن 

 

 ألفراد العينة الديمو رافية . اختبار الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبع ا للخصا ص 2

( الفاار  بااين متوسااطات إجابااة األفااراد تبعًااا للخصااائ  الشخصااية ألفااراد 4يوضااح الجاادول رقاام )

 العينة:

 (4جدول رقم )

 تحليل التبايننتا ج مقارنة المتوسطات عن طريق اختبار 
 خبرة صاحب المنشأة المؤهل العلمي لصاحب المنشأة العبارةرقم 

مستوى 

 المعنوية

F مستوى  التباين

 المعنوية

F التباين 

 2.01 1.59 0.23 3.47 1.40 0.27 األولى

 0.22 0.20 0.82 3.09 1.62 0.21 الثانية

 0.77 0.41 0.67 2.28 0.57 0.73 الثالثة

 2.93 2.08 0.15 5.76 2.32 0.10 الرابعة

 2.56 2.57 0.10 2.08 0.89 0.49 الخامسة

 0.20 0.54 0.59 0.77 1.11 0.38 السادسة

 0.20 0.54 0.59 0.77 1.11 0.38 السابعة

 0.00   0.00   الثامنة

 

( أن التبااين باين المجموعااة والاذي يشاارحه العامال المسااتقل 4ماان الجادول رقاام ) للبااح)ينيتباين 

ال توجااد فاارو  ذات داللااة  يشااير إلااى أنااهخباارة صاااحن المنشاا ة والمؤهاال العلمااي لصاااحن المنشاا ة 

واقؤؤع نظؤؤام المعلومؤؤات المحاسؤؤبي إحصااائية بااين إجابااات أفااراد عينااة الدراسااة، حااول كاال عبااارات 
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، ومان هااذا 0.05غيار معنويااة عناد مسااتوى  (F)يم حياث إن كاال قا بالمنشؤآت الصؤغيرة والمتوسؤؤطة

يمكاان اسااتنتاج أن غالبيااة المسااتبانين بكاال فئاااتهم متفقااون علااى أن الغالبيااة العظمااى ماان المنشااآت 

 النظم المحاسبية لديها. إمكانياتالصغيرة والمتوسطة بمنطقة القصيم ال تستفيد من كل 

 :ثاني ا: مدى كفاية مخرجات نظام المعلومات المحاسبي

االختباارات  ونأجرى البااح) مدى كفاية مخرجات نظام المعلومات المحاسبيللتعرف على 

 التالية: 

 :مدى كفاية مخرجات نظام المعلومات المحاسبيواتجاهات المستجيبين حو   آراء. 1

مدى كفاية مخرجؤات نظؤام ( نتيجة آراء واتجاهات المستجيبين حول 5يوضح الجدول رقم ) 

 :المحاسبيالمعلومات 

 (5جدول رقم )

 راء واتجاهات المستجيبين حول مدى كفاية مخرجات نظام المعلومات المحاسبيآ
رقم 

 العبارة

 

عبارات محور مدى كفاية مخرجات نظام المعلومات 

 المحاسبي

 

النحراف  المتوسط

 المعياري

 النتيجة

 بشكل جز ي 0.793 2.09 يزود النظام اإلدارة بمؤشرات عن ربحية المنتجات  األولى

يزود النظام اإلدارة وبشكل دوري بجداول تحصيل  الثانية

 الديون الزمنية

 بشكل جز ي 0.85 2.00

يزود النظام اإلدارة بمؤشرات حول زيادة وتنويع  الثالثة

 الممولين

 ل يزود 6.48 3.00

 بشكل جز ي 0.88 2.04 يزود النظام اإلدارة بمؤشرات عن تطور أعداد العمالء الرابعة

يزود النظام اإلدارة بمؤشرات عن معدالت مردودات  الخامسة

 المبيعات

 ل يزود  0.86 2.26

يزود النظام اإلدارة بمؤشرات عن التسليم في الوقب  السادسة

 المحدد

 بشكل جز ي 0.85 2.09

يزود النظام اإلدارة بمؤشرات عن كفاءة العمليات  السابعة

 الشرائية

 جز يبشكل  0.80 2.21

يزود النظام اإلدارة بمؤشرات عن كفاءة اإلنفا  التي  الثامنة

 توضح مدى االلتزام ببنود الموازنة

 ل يزود  0.72 2.39

يزود النظام اإلدارة بمؤشرات عن متوسط إنتاجية  التاسعة

 العامل

 ل يزود  0.78 2.39

يزود النظام اإلدارة بمؤشرات عن تحسن معدالت  العاشرة

 والتل العجز 

 ل يزود  0.73 2.43

الحادية 

 عشر

يزود النظام اإلدارة بمؤشرات عن نسن المبيعات 

 الجديدة إلى إجمالي المبيعات

 ل يزود  0.70 2.30

 

بمؤشارات حاول أن النظم المحاسبية المطبقة لديهم ل تزودهم ( 5الجدول رقم )من  يتضح

معادالت مااردودات المبيعااات، مادى كفاااءة العمليااات الشارائية، ماادى كفاااءة  زياادة وتنويااع الممااولين،

تحساان معاادالت مؤؤدى اإلنفااا  التااي توضااح ماادى االلتاازام ببنااود الموازنااة، متوسااط إنتاجيااة العاماال، 

   نسن المبيعات الجديدة إلى إجمالي المبيعات.و العجز والتل 

ة بالمنشاآت الصاغيرة والمتوساطة إدارة أما بخصوص مدى تزويد نظم المعلومات المحاسابية المطبقا

تلااك المنشااآت بمؤشاارات حااول ربحيااة المنتجااات، الجدولااة الزمنيااة لتحصاايل الااديون، تطااور أعااداد 

العمالء وتسليم المنتجات في الوقب المحادد، باإلضاافة لكفااءة العملياات الشارائية، فاإن الغالبياة تارى 

 مجاالت.أن تلك النظم تزودهم بجزء من المؤشرات عن تلك ال
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بالمنشاآت الصاغيرة  المتداولاةمة غالبية نظم المعلوماات المحاسابية ءهذه النتائج تعك  واقع عدم مال

 والمتوسطة وعجزها عن توفير العديد من المؤشرات الالزمة والمفيدة لتخطيط موارد المنشآت. 

 

فراد العينة حو  مدى ألالديمو رافية . اختبار الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبع ا للخصا ص 2

 كفاية مخرجات نظام المعلومات المحاسبي:

( التااالي الفاارو  بااين متوسااطات إجابااة األفااراد تبعًااا للخصااائ  الشخصااية 6يوضااح الجاادول رقاام )

 ألفراد العينة:

 (6جدول رقم )

  التباين نتا ج مقارنة المتوسطات عن طريق اختبار

 رقم العبارة

 خبرة صاحب المنشأة المؤهل العلمي لصاحب المنشأة

مستوى 

 المعنوية
F التباين 

مستوى 

 المعنوية
F التباين 

 0.27 2.00 0.82 4.69 2.31 0.10 األولى

 4.06 3.40 0.05 4.86 1.96 0.14 الثانية

 78.18 0.93 0.41 46.47 0.24 0.91 الثالثة

 2.26 1.54 0.24 3.43 1.14 0.37 الرابعة

 0.74 0.50 0.61 4.53 1.71 0.19 الخامسة

 2.68 2.04 0.16 3.69 1.37 0.29 السادسة

 1.79 1.17 0.25 2.27 0.88 0.50 السابعة

 0.69 0.63 0.54 1.07 0.46 0.76 الثامنة

 2.97 2.83 0.08 2.25 0.90 0.48 التاسعة

 0.86 0.80 0.47 3.24 1.74 0.19 العاشرة

 2.08 2.37 0.12 2.81 1.57 0.23 ةالحادية عشر

 

( أن التباااين بااين المجموعااة الااذي تشاارحه المتغياارات 6للباااح)ين ماان الجاادول رقاام ) يتبااين

، أنااه ال يوجااد فاار  ذو داللااة المؤهؤؤل العلمؤؤي لصؤؤاحب المنشؤؤأة، خبؤؤرة صؤؤاحب المنشؤؤأةالمسااتقلة 

مؤدى كفايؤة مخرجؤات نظؤام المعلومؤات إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول كال عباارات 

، وماان هااذا يمكاان اسااتنتاج أن 0.05غياار معنويااة عنااد مسااتوى  (F)حيااث إن كاال قاايم  المحاسؤؤبي

تؤوفر  البيؤة  ل مخرجات النظم المحاسبية المطبقاة بالمنشاآت الصاغيرة والمتوساطة بمنطقاة القصايم

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة.المؤشرات والمعلومات ذات الطابع الخاص الذي تحتاجه 

 المؤشرات ذات الطابع الخاص: ثالث ا: الحاجة لستخدام

 ونأجاارى الباااح) مؤؤدى الحاجؤؤة لسؤؤتخدام المؤشؤؤرات ذات الطؤؤابع الخؤؤاصوللتعاارف علااى 

 االختبارات التالية: 

 :مدى الحاجة لستخدام المؤشرات ذات الطابع الخاصواتجاهات المستجيبين حو   آراء. 1

مؤؤدى الحاجؤؤة لسؤؤتخدام ( نتيجااة آراء واتجاهااات المسااتجيبين حااول 7يوضااح الجاادول رقاام ) 

 :المؤشرات ذات الطابع الخاص

 (7جدول رقم )

 آراء واتجاهات المستجيبين حو  مدى الحاجة لستخدام المؤشرات ذات الطابع الخاص

رقم 

 العبارة

 

 عبارات محور واقع نظام المعلومات المحاسبي

 

 المتوسط
النحراف 

 المعياري
 النتيجة

تحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات عن ربحية المنتجات  األولى

 الستخدامها لزيادة مبيعات المنتجات المربحة 

 أوافق  4.29 2.48

 أوافق بشدة 0.66 1.61تحتاج إدارة المنش ة وبشكل دوري لتقارير بقر  حلول آجل  الثانية
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 تحصيل الديون

الممولين وتنويع تحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات حول تنويع  الثالثة

شروط التسهيالت التمويلية الستخدامها في تنويع خيارات 

 مصادر التمويل

 أوافق  0.67 2.08

تحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات عن تطور أعداد العمالء  الرابعة

 الستخدامها في تقييم وتطوير خطط جذ  عمالء جدد

 أوافق بشدة 0.65 1.65

لمؤشرات عن معدل المردودات تحتاج إدارة المنش ة  الخامسة

 الستخدامها في تقييم وتطوير خطط المحافظة على العمالء

 أوافق  0.76 1.87

تحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات عن مدى التسليم في الوقب  السادسة

 المحدد لتفادي فقدان العمالء

 أوافق بشدة 0.80 1.78

 أوافق  0.81 2.13 العمليات الشرائيةتحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات عن كفاءة  السابعة

تحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات عن كفاءة اإلنفا  للتعرف  الثامنة

 على مدى االلتزام ببنود الموازنة

 أوافق  0.81 1.87

تحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات عن متوسط إنتاجية العامل  التاسعة

 لقياس مساهمته اإلنتاجية

 أوافق  0.69 1.91

تحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات عن تحسن معدل العجز  العاشرة

 والتل  لتقييم تعلم العاملين

 أوافق  0.78 1.83

الحادية 

 ةعشر

تحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات عن معدل دوران العمال لتقييم 

 فعالية خطط استقطا  الكفاءات المتميزة

 أوافق  0.82 2.04

الثانية 

 ةعشر

لمؤشرات عن نسبة المبيعات الجديدة إلى تحتاج إدارة المنش ة 

 إجمالي المبيعات لتقييم نمو المبيعات

 أوافق بشدة 0.66 1.61

 

فراد العينة توافق علاى حاجاة المنشاآت من أ( أن الغالبية العظمى 7الجدول رقم )يتضح من 

الصغيرة والمتوسطة الستخدام مؤشرات ذات طابع خاص تتعلاق بكال مان جوانان ربحياة المنتجاات 

جاال تحصاايل الااديون، تنويااع الممااولين أونساان المبيعااات الحاليااة إلااى السااابقة، تقااارير بقاار  حلااول 

دالت الماردودات، مادى التساليم فاي وتنويع شاروط التساهيالت التمويلياة، تطاور أعاداد العماالء، معا

الوقاب المحادد، كفاااءة اإلنفاا  للتعاارف علاى ماادى االلتازام ببنااود الموازناة، إنتاجيااة العااملين وماادى 

تحسان معاادل العجاز والتلاا ، معادل دوران العمااال، لتسااتخدم فاي مجاااالت زياادة مبيعااات المنتجااات 

ويل، تطوير خطط المحافظة علاى العماالء المربحة وتقييم نمو المبيعات، تنويع خيارات مصادر التم

  .وجذ  عمالء جدد، تقييم معدالت تعلم العاملين، تقييم فعالية خطط استقطا  الكفاءات المتميزة

إن موافقااة غالبيااة مااالك المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة علااى الحاجااة إلنتاااج واسااتخدام مؤشاارات 

 في تلك المنشآت. المحاسبيةظهر مدى الحاجة لتطوير النظم تمتعددة ومتنوعة 

ألفراد العينة حو  مدى الديمو رافية . اختبار الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبع ا للخصا ص 2

 الحاجة لستخدام المؤشرات ذات الطابع الخاص: 

فر  بين متوسطات إجابة األفراد تبعًا للخصائ  الشخصية ألفاراد ال( التالي 8يوضح الجدول رقم )

 العينة:

 (8جدول رقم )

 التبايننتا ج مقارنة المتوسطات عن طريق اختبار 
 خبرة صاحب المنشأة المؤهل العلمي لصاحب المنشأة رقم العبارة

مستوى 

 المعنوية

F مستوى  التباين

 المعنوية

F التباين 

 38.31 1.04 0.37 52.97 0.68 0.62 األولى

 0.40 0.44 0.65 0.57 0.29 0.88 الثانية

 0.56 0.60 0.59 1.52 0.82 0.53 الثالثة

 3.76 6.88 0.01 2.03 1.27 0.32 الرابعة
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 0.32 0.26 0.77 1.19 0.47 0.76 الخامسة

 1.34 1.07 0.36 1.11 0.39 0.81 السادسة

 4.89 5.04 0.02 2.51 0.93 0.49 السابعة

 4.32 4.20 0.03 2.35 0.86 0.50 الثامنة

 0.65 0.71 0.50 1.30 0.69 0.61 التاسعة

 0.45 0.35 0.71 1.11 0.41 0.80 العاشرة

 1.53 1.14 0.34 3.93 1.60 0.22 ةالحادية عشر

 2.34 3.27 0.06 1.07 0.57 0.69 ةالثانية عشر

 

( أن التباااين بااين المجموعااة الااذي يشاارحه العاماال المسااتقل 8يتبااين للباااح)ين ماان الجاادول رقاام )

الحاجؤؤة لسؤؤتخدام حااول عبااارات ماادى  خبؤؤرة صؤؤاحب المنشؤؤأة المؤهؤؤل العلمؤؤي لصؤؤاحب المنشؤؤأة،

أنه ال يوجد فر  ذو داللاة إحصاائية باين إجاباات أفاراد عيناة  اتضح المؤشرات ذات الطابع الخاص

، ال)انيااة، ال)ال)ااة، الرابعااة، الخامسااة، السادسااة، التاسااعة، العاشاارة األولااىالدراسااة حااول العبااارات 

خبؤؤرة ، أمااا بالنسابة لمتغياار 0.05غياار معنوياة عنااد مساتوى  (F)، حياث إن كاال قايم ةوالحادياة عشاار

يوجااد فاار  ذو داللااة إحصااائية بااين إجابااات أفااراد عينااة الدراسااة، حااول صؤؤاحب المشؤؤرون ف نؤؤه 

 . 0.05معنوية عند مستوى داللة  (F)( وقيمة 4.32، 4.89العبارات السابعة وال)امنة حيث بلإل التباين )

خبؤرة وجد بينهاا فارو  باين متوساطات اإلجاباات تبعًاا لمتغيار توللتعرف على المجموعات التي 

 Scheffeاختبااار شااافيه  ونموقااع فاارو  المتوسااط اسااتخدم الباااح) والكتشاااف صؤؤاحب المشؤؤرون،

Test ( التالي: 9ر نتائجه بالجدول رقم )هللمقارنات البعدية والذي تظ 

 (9)جدول رقم 

موقع فروق متوسطات إجابات أفراد العينة عن عبارات مدى الحاجة لستخدام  اكتشاف

 المؤشرات ذات الطابع الخاص
 خبرة صاحب المنشأة

تحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات عن كفاءة العمليات العبارة السابعة ) المقارنة

 الشرائية(

 الختالفمتوسط  متوسط الموافقة المعنويةمستوى  المقارن به المقارن

 قلأخمس سنوات ف

 

- - 1.57 - 

6 – 10 0,01 2.67 1.10 

11 – 25 0.26 2.00 0.43 

 - - - - سنوات 10إلى  6من 

11 – 25 0.07 - 0.67 

)تحتاج إدارة المنش ة لمؤشرات عن كفاءة اإلنفا  الثامنة  العبارة  

 للتعرف على مدى االلتزام ببنود الموازنة(

 الختالفمتوسط  متوسط الموافقة المعنويةمستوى  به المقارن المقارن

 - 1.86 - - خمس سنوات فأقل

 6 – 10 0,20 2.33 0.48 

 11 – 25 0.15 1.29 0.57 

 - - - - سنوات 10إلى  6من 

11 – 25 0.01 - 1.05 

 

 (، وفيمااا يتعلااق بالعبااارة السااابعة أن مااالك المشاااريع9يتبااين للباااح)ين ماان الجاادول رقاام )

سانوات هام األك)ار موافقاة علاى حاجاة  10وحتى  6الذين تتراوح خبراتهم من  الصغيرة والمتوسطة

إدارة المنش ة لمؤشرات عن كفاءة العملياات الشارائية، كماا يتباين مان نتاائج تحليال اختباار المقارناان 

فقاط باين  البعدية لشافيه أن متوسط االختالف بين آراء مالك المشاريع الصغيرة والمتوسطة معناوي

ساانوات،  10وحتاى  6قال وباين الاذين تتااراوح خبارتهم مان  ساانوات ف 5الاذين تتاراوح خباراتهم مان 
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( وهااي ذات داللااة عنااد مسااتوى 0.01، بمسااتوى معنويااة )1.0952حيااث بلااإل متوسااط االخااتالف 

قال وباين  سانوات ف 5، في حين بلإل متوسط االختالف بين مالك المشاريع الاذين خباراتهم مان 0.05

( مان جانان، 0.26بمساتوى معنوياة ) 0.4286سنة قد بلاإل  25وحتى  11ن تتراوح خبرتهم من الذي

 ةسان 25وحتاى  11سنوات والذين تتراوح خبرتهم مان  10وحتى  6وبين الذين تتراوح خبرتهم من 

 .0.05( من جانن آخر وهي غير ذات داللة عند مستوى معنوية 0.07بمستوى معنوية ) 0.6667

 6أن مااالك المشاااريع الااذين تتااراوح خبااراتهم ماان  يتضااحفارة الثامنؤؤة أمؤؤا بخصؤؤوص العبؤؤ

حاجة إدارة المنشا ة لمؤشارات عان كفااءة اإلنفاا  للتعارف  سنوات هم األك)ر موافقة على 10وحتى 

معنوياة  أوضاحبعلى مدى االلتازام ببناود الموازناة، كماا أن نتاائج تحليال اختباار المقارناان البعدياة 

 10وحتااى  6الك المشااريع الصاغيرة والمتوساطة الاذين تتاراوح خبارتهم مان االخاتالف باين آراء ما

، 1.04762سنة حيث بلاإل متوساط االخاتالف  25وحتى  11سنوات وبين الذين تتراوح خبرتهم من 

، أمااا متوسااط االخااتالف بااين مااالك 0.05( وهااي ذات داللااة عنااد مسااتوى 0.01بمسااتوى معنويااة )

 10وحتاى  6ت ف قال وباين كال مان الاذين تتاراوح خبارتهم مان سانوا 5المشاريع الذين خبراتهم مان 

 . اسنة فلم يكن معنوي   25وحتى  11سنوات والذين تتراوح خبرتهم من 

 

 المقترح المحاسبي تصميم النظام
 :تيتصميم النظام المقترح من ال يتكون

 

 المقترح وأهدافه، ويشمل: المحاسبي ول : التعريف بالنظامأ

 المقترح: المحاسبي التعريف بالنظام

تتضاامن باإلضاااافة ناااوعين ماان المؤشااارات، مؤشاارات مالياااة هااو نظااام مخاااتلط يعماال علاااى إنتاااج 

للمؤشرات المالية التاي تنتجهاا األنظماة المحاسابية التقليدياة مؤشارات ذات طاابع خااص تلباي حاجاة 

ور بطاقاة ومؤشارات غيار مالياة ذات طاابع خااص مساتنبطة مان محاا القرارات التشاغيلية المختلفاة،

 األداء المتوازن.

 :المقترحالمحاسبي أهداف النظام 

نظاام معلوماات محاسابي تحقيق التكامل بين النظريات المحاسبية والنظريات اإلدارية الحدي)ة إلنتاج 

تلبااي حاجااة القاارارات التشااغيلية يمكنااه إنتاااج معلومااات يالئاام طبيعااة وحاجااة المنشااآت الصااغيرة 

 .المختلفة

 

 المقترح المحاسبي الفتراضات التي يقوم عليها النظامثاني ا: 

 يقوم النظام المقترح على االفتراضات التالية:

 يصمم النظام في إطار قواعد البيانات العالئقية ويتم معالجة البيانات آلي ا. .1

االسااتعانة بنمااوذج قياااس األداء المتااوازن عنااد تحديااد كاال كيااان )جاادول( ماان كيانااات قاعاادة  .2

 العالئقية والذي يم)ل قاعدة بيانات فرعية لكل فرع من فروع النظام المقترح. البيانات

 يتم إدخال نوعين من البيانات هما:  .3

النظام المالي الفرعي للنظاام تستخدم إلنتاج معلومات  مدخالت مالية: وهي بيانات مالية . أ

 المقترح.

خدم إلنتااج تساتمختلفاة ومان مصاادر متعاددة  مدخالت ذات طاابع خااص: وهاي بياناات .  

نظاااام معلوماااات العماااالء، نظاااام بااااقي فاااروع النظاااام المقتااارح المتم)لاااة فاااي معلوماااات 

 ونظام النمو والتعلم. العمليات الداخلية

 

 المقترح: ويحتوي على: المحاسبي ثالث ا: مخطط النظام
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  .توثيق النظام .1

 .اإلطار المفاهيمي للنظام المقترح )الوص  السردي للنظام المقترح( .2

 النظام:  توثيق

 مخطط تدفق البرنامج:و تضمن مخططات النظام المقترح وتنقسم إلى هيكل النظامت

 المقترح: المحاسبي هيكل النظام

 ،نظاام معلوماات العماالء، نظاام العملياات الداخليااة، النظاام المااالي مؤن يتكاون هيكال النظاام المقتارح

 هيكل النظام المقترح: (1)نظام النمو والتعليم، ويوضح الشكل رقم 

 

 المقترح:  المحاسبي اإلطار المفاهيمي للنظام

وهااو الوصاا  السااردي لليااة إنتاااج مؤشاارات ومقااايي  النظااام المقتاارح حيااث يمكاان لمخرجااات 

نظام المعلومات المحاسبي المقترح إضاافة قيماة للمنشا ة مان خاالل تاوفير مؤشارات ومقاايي  حاول 

 حاجاة القارارات التشاغيلية المختلفاة ةخطايط الماوارد وتلبياتعناصر النجاح في المنش ة للمساعدة في 

 ويمكن تقسيم تلك المخرجات إلى نوعين: من المعلومات،

 مؤشرات مالية: .1

تتضمن باإلضافة للمؤشرات المالية التي تنتجها األنظماة المحاسابية التقليدياة مؤشارات ذات 

 طابع خاص تلبي حاجة القرارات التشغيلية المختلفة. 

 خاص.مؤشرات ذات طابع مؤشرات من منظور بطاقة األداء المتوازن: وهي  .2

ويمكاان تلخااي  اإلطااار المفاااهيمي للنظااام المقتاارح فااي األنظمااة الفرعيااة التاليااة تماشاايًا مااع محاااور 

 بطاقة األداء المتوازن:

 :النظام المالي

يحتااوي النظااام المااالي علااى معالجااات ماان واقااع اإلطااار العلمااي للمحاساابة ويترتاان عليهااا 

 المؤشرات التالية:

عاادل العائااد علااى االساات)مار، معاادل هااامش الااربح، وهااي م مؤشؤؤرات ماليؤؤة متعؤؤارف عليهؤؤا . أ

 تخفي  التكالي ، كفاءة اإلنفا .

 :ب. مؤشرات مالية من منظور بطاقة األداء المتوازن

 ويتم الوصول إليها من خالل حسا  ربحية المنتجات المختلفة فتري ا.  ربحية المنتجات: -

ويااتم الوصااول إليهااا ماان خااالل قياااس الزيااادة النساابية فااي المشاااريع  زيؤؤادة وتنويؤؤع الممؤؤولين: -

الجدياادة، تيسااير شااروط التموياال ماان حيااث معاادالت الفائاادة، إعااادة هيكلااة الااديون، زيااادة آجااال 

 التجاري، زيادة قيم الخصم المكتسن، والشراء بعرو  أسعار. االئتمان

 

 نظام معلومات العمالء:

 ترتن عليها المؤشرات التالية:تعلى معالجات يحتوي نظام معلومات العمالء 

رصااد نساان نمااو أو تاادهور المبيعااات مقارنااة  : ويااتم الوصااول إليهااا ماان خاااللالحصؤؤة السؤؤوقية -

  بسو  الصناعة الكلي.

ويتم الوصول إليه من خالل متابعة عدد العمالء، معادل الماردودات وهاو  معد  الوفاء للزبا ن: -

 قيمة المردودات مقسومة على رقم األعمال.

 ويتم الوصول إليه من خالل حسا  نسن نمو أعداد العمالء.اكتساب عمالء جدد:  -

ويااتم الوصااول إليااه ماان خااالل عاادد ماارات عجااز المخاازون، عاادد التسؤؤليم فؤؤي الوقؤؤا المحؤؤدد:  -

 الت خير.  ىشكاو

 (1)الشكل رقم 
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 المقترح المحاسبيهيكل النظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

،...، 2، 1الوجهات: 
5 

عالعالعال

،...، 2، 1الوجهات: 
5 

،...، 2، 1الوجهات: 
5 

،...، 2، 1الوجهات: 
5 

نظم املعاجلة 
 املالية

نظم معاجلة 
 العمالء

 نظم معاجلة
العمليات 
 الداخلية

نظم معاجلة 
 النمو والتعلم

 األهداف الفرعية

خريطة تدفق النظام 
 المالي

هدفها: إنتاج 
 مؤشرات مالية

المنشاة( الهدف العام للنظام )تخطيط موارد  

خريطة تدفق نظام 
 معلومات العمالء

هدفها: إنتاج مؤشرات 
 العمالء

خريطة تدفق نظام 
 العمليات الداخلية

هدفها: إنتاج مؤشر 
 داخلية

خريطة تدفق نظام 
 النمو والتعلم

هدفها: إنتاج مؤشرات 
 النمو والتعلم

5،..، 2، 1املصادر:  5،..،2، 1املصادر:   5 ،..،2، 1املصادر:   5،..، 2، 1املصادر:    

 مخازن مخازن مخازن مخازن

 قاعدة البياانت

 استعالمات وتقارير
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 مخطط تدفق البرنامج:

 المقترح: المحاسبي مخطط تدفق البرنامج للنظامالتالي  (2)يوضح الشكل رقم 

 

 (2)الشكل رقم 

 المقترح المحاسبي مخطط تدفق البرنامج للنظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نظام العمليات الداخلية

 ترتن عليها المؤشرات التالية:تيحتوي نظام العمليات الداخلية على معالجات 

اإلنتاجيااة يااتم الوصااول إليهااا ماان خااالل قياااس كفاااءة اإلنتاااج م)اال  :الطاقؤؤة اإلنتاجيؤؤة اتمؤشؤؤر -

 .المتوسطة للعامل

ويتم الوصول إليها من خاالل قيااس معادل اإلنتااج المعيان، مؤشار التكاالي ،  :مؤشرات الجودة -

معدل النمو في زمن تسليم الموردين، كفاءة اإلنفا  التاي توضاح مادى االلتازام ببناود الموازناة، 

 العمليات تدرين العاملين. تنشيط وتسريع

 

خمازن 
 بياانت

معاجلا
 ت

 مدخالت البياانت

 خمرجات

تالبياانمدخالت   

إذا حتققت 
 الشروط

 قياس االداء 
 البياانت

حتديث 
 احلساابت

واملؤشرات 
 البياانت

 نعم

 ال
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 نظام النمو والتعليم:

 ترتن عليها المؤشرات التالية:تيحتوي نظام النمو والتعليم على معالجات 

ماان خااالل قياااس تطااور متوسااط إنتاجيااة العاماال،  ا: ويااتم الوصااول إليهاامؤشؤؤرات تعلؤؤم العؤؤاملين -

 .سبة الطاقة العمليةن/دوران المواد/وقب االنتظار/معدل العجز والتل تحسن وقياس مدى 

ماان خااالل عاادد االقتراحااات الجدياادة ماان العاااملين، نساابة  ا: ويااتم الوصااول إليهاامؤشؤؤرات النمؤؤو -

 .المبيعات الجديدة إلى إجمالي المبيعات

 

 المقترح: المحاسبي رابع ا: استخدامات وفوا د النظام

يعمال علاى تاوفير كافاة إن بناء نظام المعلومات المحاسابي باالعتمااد علاى نظاام قاعادة البياناات 

يمكاان اسااتخدام مؤشاارات االسااتعالمات المطلوبااة سااواء كانااب ماليااة أو غياار ماليااة بشااكل فااوري، و

 النظام المقترح للحصول على العديد من الفوائد وذلك على النحو التالي:

 المؤشرات المالية ذات الطابع الخاص:  .1

والمساااهمة النساابية للمنتجااات فااي تسااتخدم للتعاارف علااى المنتجااات المربحااة  ربحيؤؤة المنتجؤؤات: -

وماا هاو التخصاي  األم)ال لألماوال  الربحية الكلياة للشاركة، زياادة مبيعاات المنتجاات المربحاة

 المست)مرة وهو ما يترتن عليه تعظيم أرباح المنش ة.

تستخدم للتعرف على مدى نجاح اإلدارة المالياة فاي صاياغة مقترحاات  زيادة وتنويع الممولين: -

ة، تنويااع وزيااادة الممااولين، وهااو مااا يترتاان عليااه نمااو المنشاا ة، تنويااع شااروط مشاااريع جديااد

 وخيارات التسهيالت التمويلية. 

  

 مؤشرات نظام معلومات العمالء: .2

ستخدم للتعرف على مدى نجاح خطط خدمة العمالء فاي المحافظاة علاى ي :معد  الوفاء للزبا ن -

 في التسويق. والء عمالء الشركة وهو ما يترتن عليه مستوى رفيع

  عمالء جدد. اكتسا ستخدم لقياس فعالية ونجاح خطط ياكتساب عمالء جدد:  -

ستخدم للتعرف على احتماالت تذمر العمالء واحتماالت فقدانهم في يالتسليم في الوقا المحدد:  -

 المستقبل، تحسين خطط المحافظة على العمالء.

  :مؤشرات نظام العمليات الداخلية .3

  .: يستخدم لتقييم فعالية نظام الرقابةتاجيةمؤشر الطاقة اإلن -

تسااتخدم لقياااس كفاااءة العمليااات الشاارائية وكفاااءة اإلنفااا ، جااودة المااوردين، مؤشؤؤرات الجؤؤودة:  -

 جودة الشاملة في جميع مراحل أعمال المنش ة.الومدى تحقيق 

 مؤشرات نظام النمو والتعليم: .4

تحفياز تشاجيع العااملين، قيااس قادرة الموفا  : يستخدم لتقييم فعالية خطاط مؤشر تعلم العاملين -

 .على تحقيق قيمة اقتصادية للمنش ة

 ستخدم لتقييم فعالية خطط استقطا  الكفاءات المتميزة.ت: مؤشرات النمو -

 

 النتا ج والتوصيات

 أول : النتا ـج 
بعااد أن تناااول الباحااث الجاناان النظااري لموضااوع الدراسااة قااام بااإجراء دراسااة مسااحية ميدانيااة 

تام تصاميم نظاام ومان ثام  المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملاة بمنطقاة القصايم،عينة من  استهدفب
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وقاد ، محاسبي مقترح يالئم طبيعة عمل تلك المنشآت ويعمل على إنتاج مؤشرات مالية، وغير مالياة

 :يمكن تلخيصها في التيلعدد من النتائج  ونتوصل الباح)

نظم المعلوماات المحاسابية رغام تاوفر غالبياة المكوناات لاقلة استخدام المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 ة لنظام المعلومات المحاسبي بمعظم تلك المنشآت.يالماد

حاجة المنشآت الصغيرة والمتوساطة الساتخدام مؤشارات ذات طاابع خااص تساتخدم لزياادة مبيعاات 

ت، تنوياع خياارات مصاادر التمويال، تطاوير خطاط المحافظاة المنتجات المربحاة وتقيايم نماو المبيعاا

على العمالء وجذ  عمالء جدد، تقييم معدالت تعلم العاملين، تقييم فعالية خطط اساتقطا  الكفااءات 

 المتميزة.

الانظم  إمكانيااتلغالبية العظمى من المنشآت الصغيرة والمتوساطة بمنطقاة القصايم مان اعدم استفادة 

حيث إن النظم المحاسابية المطبقاة لاديهم ال تازودهم بمؤشارات حاول زياادة وتنوياع المحاسبية لديها. 

الممااولين، معاادالت مااردودات المبيعااات، ماادى كفاااءة العمليااات الشاارائية، ماادى كفاااءة اإلنفااا  التااي 

توضح مدى االلتازام ببناود الموازناة، متوساط إنتاجياة العامال، مادى تحسان معادالت العجاز والتلا  

 ت الجديدة إلى إجمالي المبيعات رغم حاجتهم لها.ونسن المبيعا

مة غالبية نظم المعلومات المحاسبية المطبقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعجزهاا عان ءعدم مال

 .توفير العديد من المؤشرات الالزمة والمفيدة لتخطيط موارد المنشآت

لتي تحد من قدرتها علاى النماو يعد ضع  نظام المعلومات المحاسبي في هذه المنشآت من العوامل ا

  والتطور.

اقترحب الدراسة تصاميم نظاام معلوماات محاسابي باالعتمااد علاى نظاام قاعادة البياناات انطالقًاا مان 

 نموذج قياس األداء المتوازن والذي سيحقق:

 توفير كافة االستعالمات المطلوبة بشكل فوري وإمكانية االستجابة لالحتياجات المتغيرة لاإلدارة مان

 المعلومات.

 تحقيق تكامل نظام المعلومات المحاسبي مع نظام المعلومات الكلي للشركة. 

 

 ثاني ا : التوصيـات 
 بناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

ضرورة تطوير أنظمة محاسبية تالئام أنشاطة المنشاآت الصاغيرة والمتوساطة، وعلاى ماالك  .1

  استخدام النظم المحاسبية. الصغيرة والمتوسطة ومدراء المنشآت

 لالسااتفادة ماان الخطااوات المفاهيميااة للنظااام المقتاارح شااركات تصااميم الاانظم المحاساابية حاث .2

ويمكناااه االساااتجابة  م طبيعاااة المنشاااآت الصاااغيرة والمتوساااطةئاااإلنتااااج نظاااام محاسااابي يال

 لالستعالمات المختلفة سواء مالية أو غير مالية.

المحاسبية في فل قواعد البيانات العالئقياة لضامان مواكباة نظم المعلومات ضرورة تصميم  .3

 واستجابة نظام المعلومات المحاسبية للمتغيرات المختلفة لتوفير شتى أنواع المعلومات.
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