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  :مقدمة ١/١

بقدرتـه علـي تـوفير    تعتبر المحاسبة بصفة عامة نظامًا للمعلومات، يتميـز  

المعلومات المحاسـبية المتعلقـة بالوحـدة االقتصـادية التـي تسـتعين بهـا اإلدارة        
  .وغيرها من األطراف الخارجية المختلفة في اتخاذ القرارات السليمة

اإلجراءات المترابطة التي تعمل علي تجميع  المحاسبي هو مجموعة والنظام

وتسـجيل وتبويــب وتلخـيص وتفســير البيانــات والمعلومـات المتعلقــة بالعمليــات     
المالية التي تجريهـا الوحـدة االقتصـادية خـالل الفتـرة المحاسـبية، بغـرض تـوفير         

المعلومات التي تمكن متخذي القرارات سواء من داخل الوحدة أو خارجها من اتخاذ 
    . قرارات الصحيحةال

  :وبعد دراسة هذا الفصل يستطيع القارئ أو الدارس اإللمام بالنقاط اآلتية
  .مفهوم نظام المعلومات المحاسبية ١/٢

  .خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية ١/٣

  .أهداف وخصائص نظام المعلومات المحاسبية ١/٤
  .المقومات األساسية لنظام المعلومات المحاسبية ١/٥

  .اقتصاديات المعلومات وقياس القيمة ١/٦
  .القرارات واتخاذالمعلومات المحاسبية  ١/٧
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  :مفهوم نظام المعلومات المحاسبية ١/٢

Accounting Information system (AIS) 
لقد أصبح من المتعارف عليـه أن المحاسـبة نظـام معلومـات، ولـذا تزايـد       
اإلقبال علي استهالك المعلومات المحاسبية من قبـل أطـراف متعـددة سـواء مـن      

لعبء علي العاملين في مجال النظام المحاسبي اداخل الوحدة أو من خارجها وتزايد 
المنـتج النهـائي الـذي     الذين عليهم مقابلة هذا الطلـب المسـتمر والمتزايـد علـي    

خاصـة مـع تعـدد هـؤالء المسـتفيدين وتنـوع       ) أي المعلومـات (يقدمه هذا النظـام  
  .رغباتهم

ويمكن تعريف النظام بأنه مجموعة من األجزاء أو العناصر التي ترتبط مـع  
بعضها وتتفاعل في انسجام وتكامل وفقًا إلجراءات مترابطة ومحددة لتحقيق هدف 

  .فأو مجموعة من األهدا
  :وعمومًا فإن اإلطار العام ألي نظام يتكون من ثالث عناصر رئيسية هي

  عناصر المدخالت                 Input Variables                              
  العمليات اإلنتاجية(عناصر التشغيل(  Operating Processes  

  عناصر المخرجات      Output Variables                                      

بـًا مـا يضـاف لـذلك عنصـر آخـر هـو عنصـر         لولتحقيق كفاءة النظام فإنـه غا 
  .)Feedback –المرتدة  –أو التغذية العكسية ( Controlالرقابة 

 –ويقصد بها هنا تحقيق األهداف المحددة للنظام  –كما أن فعالية النظام 
تتحدد في ضوء فعالية مراحل وأجزاء النظام وتكاملها معًا وعـدم اضـطراب العمـل    
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بمعني آخر أن النظام ليس عبارة عن . األخرىفي أي جزء منها أو تعارضه مع األجزاء 
أجزاء مستقلة تعمل بمفردها، بل أجـزاء تعمـل مـع بعضـها كوحـدة واحـدة، وهـذه        

وثيقًا، وتتضـافر معـًا لتحقيـق مجموعـة مـن      األجزاء أيضًا مترابطة ببعضها ارتباطًا 
  . األهداف

وتحصل معظم الـنظم علـي مـدخالتها مـن البيئـة المحيطـة بهـا وتقـدم         
ها، ومن ثم تتفاعل أجزائها مـع العناصـر األخـرى خـارج حـدود النظـام       يمخرجاتها إل

والتي تمثل القيود المفروضة عليه، وهي التي توضح ما يجب أن يقـوم بـه النظـام    
وهـذه الحـدود ضـرورية لتمييـز النظـام مـن حيـث نوعيـة         . ال يجب أن يقوم بهوما 

  .لها وطبيعة المخرجات التي يوفرهابالمدخالت التي يق

  :ومن الممكن تصور ذلك كما يلي

  

  

   
 

  يبين عناصر النظام) ١(شكل رقم 
يشمل في داخله عديد من األنظمة الفرعية المكونـة  مع مراعاة أن النظام 

له كما أنه يعد في الوقت ذاته نظامًا فرعيًا لنظام آخر أو أكثر منـه شـموًال، ويفهـم     
من مما سبق أن النظام ال يعد بدون هدف، فالهدف المطلـوب تحقيقـه هـو الـذي     

   .يحدد نوعية أجزاء النظام وإجراءات تحليله وتصميمه وتقييمه

 مخرجات تشغيل مدخالت

 التغذية العكسية
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جزاء المكونة ألي نظام يجب أن تتوافق مـع مفـاهيم وفـروض ومبـادئ     واأل
اإلطار الذي يعمل النظـام فيـه، مـن هنـا وحتـى يمكـن وصـف النظـام بأنـه نظـام           
محاسبي فاألمر يتطلب أن يتم تصميم وتشغيل النظام في إطار مفـاهيم وفـروض   

لمحاسـبي  ومبادئ المحاسبة، وال يجب أن يفهم من ذلك أن هناك نمطية للنظـام ا 
معياري يصلح للتطبيق في كافة الوحدات علي  وأنه يمكن تصميم نظام محاسبي

اختالف أنواعها وأنشطتها وأحجامها، ولكن مـا يالئـم إحـدى الوحـدات مـن نظـام       
  .محاسبي ال يالئم بالضرورة غيرها

وعلي ذلك فلكل وحدة النظام المحاسبي الخاص بها، الذي يالئمهـا وذلـك   
الوحدات سواء من حيث الحجم أو كونها وحدة تجارية أو صناعية أو الختالف طبيعة 

زراعية أو خدمية أو كونها هادفة للربح أو غيرها هادفة له أو ما إلي ذلك مـن أوجـه   
  .االختالف

ومن أهم النظم الفرعية التي تشكل نظام المعلومـات الرئيسـي كـل مـن     
نظام و، Management Information system (MIS)نظام المعلومات اإلدارية 

، ويسـاهم  Accounting Information System (AIS)المعلومـات المحاسـبية   
  .كل في مجاله في تحقيق األهداف العامة للنظام

ــام      ــات األساســية لنظ ــر نظــام المعلومــات المحاســبية أحــد المكون ويعتب
للمحاسبة  ، وهو نظامًا رئيسيًا في عالقته بالنظم الفرعية(MIS)المعلومات اإلدارية 

حيث تختص المحاسبة المالية بإعداد التقـارير الماليـة   . المالية والمحاسبة اإلدارية
التي تشتمل علـي قائمـة الـدخل، قائمـة المركـز المـالي، قائمـة األربـاح          –الدورية 

وفقـًا للمبـادئ المحاسـبية المتعـارف عليهـا،       –المحتجزة، قائمة التـدفقات النقديـة   
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المالئمـة، كمــا  يـة المختلفــة بالمعلومـات الماليـة    ات الخارجوتزويـد األفـراد والجهـ   
  .يستخدم المدراء تلك المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية
الخــاص  Audit Trailويسـمح النظـام المحاســبي بتتبـع مسـار المراجعــة     

  :بالعمليات المحاسبية في السجالت وذلك كما يتضح من الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين مسار المراجعة في المحاسبة المالية) ٢(شكل رقم 
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أما نظام المحاسبة اإلدارية فهو نظام يهدف إلي إعداد تقارير المعلومـات  
الداخلية التي تهتم بها اإلدارة التخـاذ القـرارات ووضـع الخطـط ومتابعـة تنفيـذها       

وبــذلك يتضــمن نظــام المحاســبة اإلداريــة كــل مــن الموازنــات   . عليهــاوالرقابــة 
  .ومحاسبة التكاليف ودراسة النظم

نظام فرعي للمعلومات "وهناك من يعرف نظام المعلومات المحاسبية بأنه 
داخل المنشأة يتكون مـن مجموعـة إمكانيـات آليـة وبشـرية مسـئولة عـن تـوفير         

م الحصـول عليهـا مـن تشـغيل البيانـات      المعلومات المالية والمعلومـات التـي يـت   
التاريخية وذلك لمساعدة اإلدارة وفئات أخري خارجية في عمليات التخطيط والرقابة 

  .)١("واتخاذ القرارات
نظـام يتضـمن مجموعـة مـن المـوارد      أنـه  “كما أن هناك من يعرفه علـي  

، Classify، وتبويـب  Accumulateالبشرية واآللية التي تعد مسئولة عن تجميع 
المعلومــات  Communicate، وتوصــيل Analyzeوتحليــل  ،Processومعالجــة 

ــة      ــة كالجهــات الحكومي ــي األطــراف الخارجي ــرارات إل ــة المالئمــة التخــاذ الق المالي
  . )٢("والدائنين وإلي إدارة المنشأة

                                                 
  .٧٣، ص ٢٠١٠، بدون ناشر، دراسات يف النظم احملاسبيةحامد طلبه حممد، وآخرون، / د )١(

  :نقالً عن
  .٦٣، ص ١٩٨٤، دار الثقافة العربية، القاهرة، نظم املعلومات احملاسبيةفؤاد عبد اخلالق،  أمحد/ د

  .٣، ص ٢٠١٠/ ٢٠٠٩، بدون ناشر، "اإلداريةنظام معلومات احملاسبة "نظم املعلومات احملاسبية ثناء حممد طعيمة، / د (٢)
  :نقالً عن

Stephen A. Mqscove & Mark G. Simkin, Accounting Information 
Systems, Concepts and Practice for Effective Decision Making, 3th 
Edition, John Wiley & Sons, Inc., 1987, PP. 9-10. 
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النظام الفرعي داخل الوحدة االقتصادية الذي "بينما عرفه أحد الكتاب بأنه 
موعة من الموارد المادية والبشـرية التـي تتفاعـل داخـل إطـار معـين       يتضمن مج

وتكون مهمته تجميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات طبقاً لقواعد وإجراءات محددة 
  .)١("يد اإلدارة وفئات أخرى في اتخاذ القراراتفبهدف إنتاج وتوصيل معلومات ت

المحاسبية علي أنه أحد وبناًء علي ما تقدم يمكن تعريف نظام المعلومات 
النظم الفرعية لنظام المعلومات اإلدارية ويتضمن مجموعة من المـوارد البشـرية   
واآللية التي تتوافر في الوحدة االقتصادية والتي تعد مسئولة عن إعداد المعلومات 

خارجهـا   أو مـن ) اإلدارة(المالية وتقـديمها إلـي مسـتخدميها سـواء داخـل الوحـدة       
األجهـزة الحكوميـة    ،مسـتثمرون، المقرضـون والـدائنون، العمـالء    المساهمون وال(

  .في الوقت المناسب التخاذ القرارات السليمة) إلخ....مصلحة الضرائب  ،مثل

  :وبتحليل التعريف السابق لنظام المعلومات المحاسبية يتضح ما يلي

أن نظام المعلومـات المحاسـبي يعتمـد علـي مجموعـة مـن العناصـر الماديـة          )١
والبشرية ) تندات، السجالت، والدفاتر، الدليل المحاسبي، التقارير والقوائمالمس(
التي ) ماسكي الدفاتر، والمحاسبين ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين(

تتفاعل مع بعضها البعض بغرض تحقيق الهدف األساسي لنظـام المعلومـات   
 .المحاسبي وهو إنتاج وتوصيل المعلومات لمستخدمي النظام

                                                 
  .٥٩، ص ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣، بدون ناشر، نظم املعلومات احملاسبية: يفمقدمة مجال حممد وايل، / د )١(
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لمعلومات المحاسبي تمثل اأن البيانات التي يتم الحصول عليها من بيئة نظام  )٢
المدخالت الرئيسـية وتتمثـل بيئـة نظـام المعلومـات المحاسـبي فـي الوحـدة         
االقتصادية التي يعمل فيها النظام، كما يمكن أن تمتد هذه البيئة إلـي خـارج   

ــة معهــا مــن     ــة المتعامل ــوردين  الوحــدة لتشــمل الجهــات الخارجي عمــالء وم
 .ومستثمرين ودائنين ومقرضين وغيرهم

أن أنشطة نظام المعلومات المحاسبي تنقسم إلي ثالث مراحـل رئيسـية هـي     )٣
مرحلة المدخالت، ومرحلة التشغيل، ومرحلة المخرجات وتتضمن كل مرحلة من 
هذه المراحل مجموعة من األنشطة التي تتضافر مع بعضـها لتحقيـق الهـدف    

 .رحلةالعام في كل م
حسب حجم وطبيعـة نشـاط   (أن نظام المعلومات المحاسبي يمكن أن يتكون  )٤

مـن مجموعـة مـن الـنظم الفرعيـة مثـل نظـام حسـابات         ) الوحدة االقتصـادية 
المدينين ونظام حسابات الدائنين ونظام األستاذ العام والتقارير المالية وغيـر  

 .ذلك
مفروضة عليه، وقد تكون أن نظام المعلومات المحاسبي يتأثر ببعض القيود ال )٥

هذه القيود داخلية مثل حجم النشاط والمـوارد الماديـة والبشـرية والمسـتوي     
التكنولوجي المتاح للنظام أو قيود خارجية مثل القوانين واللـوائح والتعليمـات   

 .المتعلقة باألجهزة الحكومية
م أن نظام المعلومات المحاسبي يهدف إلي تقديم معلومات مالية دقيقة تتس )٦

ــدة       ــل الوح ــن داخ ــبية م ــات المحاس ــتخدمي المعلوم ــي مس بالموضــوعية إل
 .االقتصادية أو خارجها
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  :خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية ١/٣

The Qualitative Characteristics Accounting Information: 

لكي تكون المعلومات المحاسبية مفيـدة أي يمكـن االسـتفادة منهـا فإنـه      
فيها خصائص معينة وذلك حتى تكون معلومات ذات داللة بالنسبة  يجب أن يتوافر

  .لتساعدهم في إتخاذ القرارات –بصفة عامة  –لمستخدمي المعلومات المحاسبية 
ويعتبر مفهوم جودة المعلومات من المفاهيم المسـتحدثة فهـي أصـبحت    

من أهميـة  تتجه إليها الدراسات العلمية من قبل الهيئات العلمية العالمية بما له 
ق متطلبـات اإلفصـاح الالزمـة فـي تلـك      يـ عند إعداد القوائم والتقارير المالية وتحق

  .القوائم
 Theولعل هذه األهمية هـي مـا دفعـت مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة        

Financial Accounting Standards Board (FASB)  بالواليــات المتحــدة
  .دة المعلومات المحاسبيةاألمريكية إلى إصدار قائمة بعنوان خصائص جو

Qualitative Characteristics of Accounting Information 
والتي تأخذ هيكًال هرميـًا لتوضـيح الترتيـب الموضـوعي لألولويـات الواجـب       
توافرها في البيانات والمعلومات المحاسبية حتى تكون ذات فائدة ونافعة في إتخاذ 

على عدة خصائص منها خصـائص   FASB القرارات المختلفة وقد ركزت دراسة الـ
  :)١(يسية وخصائص فرعية وخصائص ثانوية، وذلك كما يتضح من الشكل التاليرئ

                                                 
، بـدون ناشـر،   دراسات يف نظم املعلومات احملاسبيةإبراهيم أمحد الصعيدي، وآخرون، / د: نقالً عن الشكل )١(

 .٧٣، ص ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥



ر العام لنظام المعلومات المحاسبية ١ ـا  الفصل األول اإلط

 )١٣٦كود (الفصل الدراسي األول  –المستوى الثاني  )١(المعلومات المحاسبية نظم 
 

 
 

    

٢١ 
 

   
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ) ٣(شكل رقم 

خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية كما وضعها مجلس معايير المحاسبة 
 (FASB)المالية  

 
Decision Makers 

 
Materiality 

 
Benefit > Cost 

 
Understandability 

 
Decision Usefulness 


 

Relevance 

 
Timing 

 
Feedback 

 
Predictive 
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Representational 
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Comparability 
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من هذا الشكل يتضح أن جودة المعلومات المحاسبية تتـأثر بثالثـة عوامـل    
  :هي

فمما الشك فيه  Users) المستفيدين ومتخذي القرارات(مستخدمي المعلومات  -١
أن منفعة المعلومات المحاسبية وتقديرها تتوقف على عـدة عوامـل منهـا مـن     
الذي يتخذ القرار؟ وما هو أسلوب التحليل المتبـع فـي تحليـل تلـك المعلومـات      

ــو  . واالســتفادة منهــا  ــب أن تك ــالطبع يتطل ــذا ب ــبية  وه ن المعلومــات المحاس
ر حتـى يمكـن االسـتفادة    لمتخذ القرا  Understandableالمعروضة مفهومه 

 .منها

 Materiality     :األهمية النسبية -٢

يختلف مفهوم األهمية النسبية من شخص آلخر فما قد يعتبره شخصًا 
ما معلومات محاسبية مهمة تؤثر على إتخاذ قرار ما بالنسـبة لـه، قـد تكـون ال     
يعتبره شخص آخر كذلك، ومن هنا فإن مفهـوم األهميـة النسـبية يرتكـز علـى      

وعلـى ذلـك فيجـب أن تكـون األهميـة      . تقديرات ذاتية وشخصية لمتخذ القـرار 
  .النسبية للمعلومات أكبر من تكلفة الحصول عليها

إن مفهوم  Economical (Cost< Benefit)): التكلفة أقل من العائد(االقتصادية  -٣
 )١(ضرورة أن تكون منفعة االستفادة من المعلومات تفوق تكلفة الحصول عليها

بخصـوص جـودة المعلومـات ولكـن     بر قاعدة صحيحة وسليمة لـيس فقـط   يعت

                                                 
 .سيتناول املؤلف كيفية قياس قيمة املعلومات يف جزء الحق من هذا الفصل )١(
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بتصـميم وتحليـل نظـم المعلومـات     الستخدامات عديـدة السـيما فيمـا يتصـل     
المحاسبية، فإذا كانت التكلفة أكبر من العائد إلنتفت الحكمة من استخدام تلك 

ع المعلومات، وإن كانت هناك صعوبة في تقدير بعـض المنـافع السـيما المنـاف    
، إال أن األخـذ بهـذا المفهـوم يصـبح      Intangible Benefitsغيـر الملموسـة   

 .ضروريًا عند مقابلة العائد بالتكلفة ألي نظام

  :ويمكن تناول خصائص المعلومات المحاسبية بإيجاز كما يلي

  Relevance: المالءمة ١/3/١

يقصد بالمالءمة أن تكون المعلومات قادرة على إحداث تأثير على القرارات 
المتخذة من جانب مستخدمي المعلومـات المحاسـبية بهـدف تكـوين توقعـات أو      

ــب     ــي ســوف تترت ــائج الت ــؤات عــن النت ــرة أو   تنب مــن األحــداث الماضــية أو الحاض
ة التأكـد بالنسـبة   المستقبلية، وتعتبر المعلومات مالئمـة إذا أدت إلـى تغييـر درجـ    

للقرار محل الدراسة، ويجب أن ترتبط إلى حد بعيـد بالهـدف أو الغـرض المطلـوب     
  .تحقيقه

ولكي تكون المعلومات المحاسبية مالئمة يستلزم توافر ثالثـة خصـائص   
  :فرعية هي

ويقصد بها توفير المعلومات في الوقت  : Timingخاصية التوقيت المالئم  -١
منفعتها وتصبح غير ذات معنى ممـا   دالمناسب لمتخذي القرارات، حتى ال تفق

القرارات، وهو ما يطلـق عليـه مبـدأ زمنيـة المعلومـات       اتخاذيؤثر على عملية 
Timeliness. 
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ويقصد بهـا مسـاعدة مسـتخدم     :Feedbackخاصية التغذية العكسية  -٢
ييم مدى صحة توقعاتـه السـابقة وبالتـالي تقيـيم القـرارات      المعلومات في تق

 .التي بنيت على هذه التوقعات

لكـي تكـون المعلومـات     :Predictive Valueخاصية القدرة التنبؤيـة   -٣
المحاسبية ذات تأثير على عملية اتخاذ القرارات يجب أن تؤدي هذه المعلومات 

متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل، أي  ةإلى تحسين قدر
 .أنها في ذاتها لها قدرة تنبؤية تؤدي إلى تعزيز أو تصحيح توقعاته

تماد على المعلومات ١/٣/٢ ية االع ن   :إمكا
بخاصـية االعتمــاد علـى المعلومـات درجــة الثقـة واالطمئنـان فــي       ويقصـد 

  .ن األخطاء الجوهريةالمعلومات المحاسبية وأن تكون خالية م
وحتى يمكن االعتماد على المعلومات يجـب تـوافر ثالثـة خصـائص فرعيـة      

  : هي
بالصدق ويقصد  Representational Faithfulness: الصدق في التعبير -١

في التعبير أن تمثل المعلومات عن األحداث واألنشطة للوحـدة االقتصـادية   
 .ذ قرارات سليمةمما يؤدي التخابصدق وال تعطي انطباعًا مخالفًا للحقيقة، 

المحاسـبية  ويعنـي بهـا خلـو الطـرق      :Neutrality) عدم التحيز(الحياد  -٢
المستخدمة في توليد هذه المعلومات مما قد يكون بها من تحيز، أو بمعنى 

رض غفي المعلومات ب Randomآخر يعني بها عدم وجود أي تغيير مقصود 
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تخاذ قرار معين أو القيام بتصـرف  التأثير على سلوك مستخدم المعلومات ال
 .معين

ويقصد بها ارتكاز المعلومات المحاسبية  :Verifiabilityالقابلية للتحقق  -٣
تعمل من خالل مفاهيم محددة  Objectivityعلى قواعد قياس موضوعية 

بحيث يمكن التحقق منها، كما يقصد بها أن النتائج التي يمكن أن يتوصل 
إليها فرد معين بإسـتخدام أسـاليب معينـة للقيـاس واإلفصـاح يسـتطيع أن       

 .يتوصل إليها فرد آخر يتمتع بنفس خبرة وكفاءة الفرد األول
الماليــة لمحاسـبة  كمـا أن هنـاك خصـائص ثانويـة حـددها مجلـس معـايير ا       

ة للمقارنة وخاصية الثبات، ويمكن تناولهما يأهمها خاصية القابل FASBاألمريكي 
  :بإيجاز كما يلي

وتعنــي أن يتـوفر فـي المعلومــات    :Comparabilityالقابليـة للمقارنـة    -١
المحاسبية إمكانية القيـام بـإجراء مقارنـات لنتـائج الفتـرات الماليـة المختلفـة        

صادية، وكـذلك إجـراء المقارنـات بـين نتـائج الفتـرة لعـدة        لنفس الوحدة االقت
 .وحدات اقتصادية ذات نفس النشاط

ويقصد به تحقيق الثبات واالستمرار في  :Consistencyالثبات واالنتظام  -٢
أساليب القياس واإلفصاح على مستوى الوحدة االقتصادية الواحدة وتوحيدها 
لعدة وحدات اقتصادية من ذات نفـس النشـاط، وهـذه الخاصـية تعمـل علـى       
إمكانية إجراء المقارنات بين الوحدات االقتصادية من نفـس النشـاط وداخـل    

 .الوحدة ذاتها
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  :أهداف وخصائص نظام المعلومات المحاسبية ١/٤

ية ١/٤/١   :أهداف نظام المعلومات المحاسب
يتحدد هدف النظام المحاسبي للوحدات الصغيرة في قيـاس نتـائج األعمـال    
خالل فترات زمنية وتحديد المركز المالي في نهاية كـل مـن هـذه الفتـرات بصـفة      

أصبح النظام يهدف إلى تحقيـق   دورية منتظمة، أما بالنسبة للوحدات الكبيرة فقد
عدة أهداف في وقت واحد هي قياس نتائج أعمال الوحدة وإستخراج مركزها المالي، 
ثم تقديم المعلومات التفصيلية المتعلقة بالعمليات التـي يؤديهـا كـل قسـم مـن      
أقسامها إلى المستويات اإلدارية المختلفـة لتسـاعدها فـي اتخـاذ قراراتهـا، وأخيـرًا       

مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، (علومات التي تحتاجها الجهات الخارجية تقديم الم
  ).الخ... مصلحة الضرائب، ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وزارة التخطيط

ويهدف نظام المعلومات المحاسبية بصفة عامة إلـى تحقيـق ثالثـة أهـداف     
  :رئيسية هي

ونتائج أعمالها والمركز المالي خالل توفير معلومات عن أوجه نشاط الوحدة  -١
فتـرة معينـة وتفيـد هـذه المعلومـات كـل مـن أصـحاب رأس المــال واإلدارة         

 .واألطراف الخارجية مثل المستثمرين والمقرضين وجهات الرقابة المختلفة
لإلدارة للقيام بوظائف التخطيط والرقابـة وتقيـيم   توفير المعلومات الالزمة  -٢

 .األداء وإتخاذ القرارات
حماية أموال الوحدة والرقابة عليها، فعن طريق إتباع اإلجـراءات والتعليمـات    -٣

التي تحكم تسجيل بيانات الوحدة ومعالجتها محاسبيًا، ومن خالل المعلومات 
التي يوفرها النظام تتمكن اإلدارة من متابعة ومراقبة نشاط العاملين، كما 
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دارة وتقيـيم كفاءتهـا   يتمكن أصحاب الوحدة من متابعة ومراقبـة نشـاط اإل  
 .النشاط بالوحدة هوجأواإلطمئنان على سير كافة 

إلى أن تحقيق النظام للهدف يقاس بمقياس الكفاءة والفاعلية وتجدر اإلشارة 
فقد يكون .وذلك للتأكد من إتمام األداء بطريقة صحيحة مع ضمان سالمة التنفيذ

أنه نظام كـفء ولكـن دون تحقيـق    النظام فعاًال ولكنه يؤدي إلى تبديد الموارد، أو 
األهداف، ويتطلب األمـر عـادة تحقيـق التـوازن بـين الكفـاءة والفاعليـة بمـا يحقـق          

  .الوصول إلى درجة التوازن المثلى
ية ١/٤/٢   :خصائص نظام المعلومات المحاسب

لكي يحقق نظام المعلومات المحاسبية أهدافه بكفاءة وفعالية يجب أن يتميز 
  :بالخصائص التالية

ــة -١ يجــب أن يــتالءم نظــام مالءمــة النظــام للبيئــة، حيــث  ويعكســها  :الواقعي
المعلومات المحاسبية للبيئة التي يعمل فيها من حيث طبيعة النشاط وحجمه 

في اعتباره الظروف ويجب على مصمم النظام أن يأخذ . وعالقة الوحدة مع الغير
يسـاعده علـى   الفعلية التي يعمل فيها مستخدمي المعلومـات بالشـكل الـذي    

تقديم القدر والنوعية المالئمـة مـن المعلومـات طبقـًا للمسـتويات واألهـداف       
 .الفعلية لمستخدمي هذه المعلومات

عن طريق ربط عدة نظم  ):تكامل النظام مع غيره من النظم الفرعية(الترابط  -٢
فرعية مع بعضها بحيث تخدمها مجموعة واحدة من البيانات، وبحيث تستخدم 
مخرجات بعضها كمدخالت للبعض اآلخر، وكذلك وجود وحدة تشغيل مركزيـة  

 .للبيانات وذلك منعًا لتكرار حدوثها لكل نظام فرعي على حده
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سـواء   ،سـلوب العلمـي  ارتكاز النظام المحاسـبي علـى األ  ويعني ذلك : العلمية -٣
باستخدام األساليب الكمية التي تساعد على توفير المعلومات الدقيقة لإلدارة 
فـي مجــاالت التنبــؤ والمفاضــلة بــين البــدائل وكــذلك للرقابــة، أو باســتخدام    

فـي تشـغيل البيانـات وتخزينهـا والوفـاء بمتطلبـات اإلدارة مـن         اآلليالحاسب 
 .تي تصلها في الوقت المناسبالمعلومات المالئمة لقراراتها وال

هـذا الصـدد ال يشـترط فـي أي نظـام محاسـبي للمعلومـات اسـتخدام          وفي
وإحتيـاج اإلدارة  الوحـدة  وإنمـا ذلـك يتوقـف علـى حجـم وإمكانيـات       . اآلليالحاسب 

  .للبيانات والمعلومات المحاسبية في فترات متقاربة ومتكررة
لمجموعـة المتغيـرات السـلوكية    ويقصد بذلك ضرورة مراعاة النظام : القبول -٤

التي تحكم العنصر البشري والذي يعتبر جزءًا أساسيًا مـن النظـام وذلـك علـى     
 :أساس أن تدفق البيانات والمعلومات يتأثر بالعوامل التالية

 .قدرات األفراد المكونين للهيكل التنظيمي  - أ 
 .رغبة كل فرد وشعوره بأهميته داخل الوحدة التنظيمية  -ب 
 .ية التي قد تتفق أو تتعارض مع أهداف الوحدة االقتصاديةالبواعث الشخص  - ج 
 .رغبة كل فرد أن يعامل بصفة شخصية وليس كجزء مادي من النظام  - د 

ويقصد بذلك أن يكون النظام مبرراً إقتصادياً بمعنى أن تكلفته ال  :االقتصادية -٥
 تزيد عن عائده على األقل وإال أصبح النظام غير مجدي وليس إال تحمـيًال علـى  

 .موارد الوحدة
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ويقصد بذلك أن يشمل النظام كافة أوجه النشاط بالوحدة من خالل  :الشمول -٦
ما يتفرع عنه من نظم فرعية سواء للمبيعات أو للمشتريات أو للمخازن أو غيـر  

 .ذلك من عمليات خاصة بأوجه النشاط بالوحدة
وقت توفير المعلومات بصفة مستمرة أي  :الدقة والسرعة في إنتاج المعلومات -٧

الحاجة إليها، مع وجود قاعدة بيانات يتم تحـديثها أوًال بـأول طبقـًا للتغيـر فـي      
 .الظروف المحيطة بالنظام مع مراعاة عامل التكلفة في إعداد البيانات

يجب أن يتصف النظام المحاسبي المقترح بالمرونة، فالبد :  المرونة النسبية -٨
عتبار المتغيـرات التـي قـد تحـدث سـواء فـي إحتياجـات اإلدارة        وأن يأخذ في اال

للمعلومات أو البيئة الخارجية المحيطة بالوحـدة االقتصـادية أي أنـه البـد وأن     
يأخذ نظام المعلومات في االعتبار ديناميكية التنمية االقتصـادية ومتطلباتهـا   

ئة االقتصادية بحيث يستجيب للتغيرات التي تطرأ على الهيكل التنظيمي أو البي
 .المحيطة بالوحدة أو المحيط التنافسي

ويتحقق وضوح النظام المحاسبي كلما إتسم بالبساطة ما أمكن ذلك  :الوضوح -٩
 .مما يساعد على فهم النظام وإمكان التعامل معه في سهولة ويسر

بمعنى أن يرتبط القياس المحاسبي  :قدرة النظام على التعامل مع المستقبل - ١٠
بالمستقبل لتوفير المعلومات التي تساعد على تخفيض حالة عدم التأكد لدى 
مستخدمي المعلومات المحاسـبية والتـي تسـاعد علـى اتخـاذ القـرارات، ممـا        
يستدعي أن تأخذ فـي االعتبـار التغيـرات االقتصـادية واالجتماعيـة المحيطـة       

ومستقبًال مع إسـتخدام األسـاليب المتقدمـة فـي      بالوحدة االقتصادية حاضرًا
 .إعداد المعلومات مثل األساليب الكمية وأساليب بحوث العمليات
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ــات     ــي يجــب أن يتســم بهــا نظــام المعلوم بجانــب الخصــائص الســابقة والت
المحاسبية للثقة في إمكانية تحقيق النظام ألهدافه فينبغي أن يتم تصميم النظام 

ومبادئ المحاسبة حتى يكون النظام تطبيقًا سـليمًا لمـا   وتشغيله في ضوء فروض 
  .يحدده الفكر المحاسبي

  :المقومات األساسية لنظام المعلومات المحاسبية ١/٥

حتى يحقق نظام المعلومات المحاسبي أهدافه ووظائفه بنجاح يتطلب توافر 
مجموعة من المقومات األساسية التي تساعد في ذلك، وتتضـمن مقومـات نظـام    

  :المعلومات المحاسبي ما يلي
تندات ١/٥/١   Documents: المس

تمثل المستندات الدليل الموضوعي والمصدر األساسي إلثبات المعامالت 
  :ستندات حسب مصدرها إلىموتنقسم ال. في سجل الوحدة االقتصادية

المستندات التي وهي تلك  Internal Documents: المستندات الداخلية  - أ 
بمعنى أنه يتم تصميمها داخليًا وذلك لالستخدام داخل أو تنشأ دخل الوحدة، 

رف المواد والمستلزمات التي توجه إلدارة المخازن أو صخارج الوحدة مثل إذن 
 .كشوف المرتبات واألجور أو فواتير البيع وإيصاالت توريد النقدية إلى البنك

وهي تلك المستندات التي  External Documents :المستندات الخارجية  -ب 
والعمـالء والهيئــات  تـرد للوحـدة مــن مصـادر خارجيـة كــالموردين والبنـوك      

أو جهة الحكومية، وطالما أن هذا النوع من المستندات يرد للوحدة من وحدة 
للوحدة االقتصادية المستلمة لهذه المسـتندات فـي تصـميم    أخرى فال دخل 

 .المستند
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ف ردات يتم تداولها من خالل دورة محـددة تعـ  وتجدر اإلشارة إلى أن المستن
بالدورة المستندية وهي تمثل المسار الذي يسلكه المستند منذ إعـداد أو إسـتالم   

  .الوحدة له حتى يتم حفظ المستند أو صورته
ومن الجدير بالذكر أن الدورة المستندية ألي عملية يمكن أن يتم توضيحها 

المسـتندات، والتـي تعتبـر علـى سـبيل التمثيـل       من خالل ما يعرف بخرائط تدفق 
  .المرسوم لخط سير المستندات وذلك لعملية معينة

ية ١/٥/٢ تر والسجالت المحاسب   Accounting Records: الدفا
والسجالت المحاسبية بمثابة الوعاء المستخدم لمعالجة البيانات تعتبر الدفاتر 

ت المحاسبية من إثبـات وترحيـل   التي تحتويها المستندات، حيث يتم إجراء العمليا
  .وعرض وتلخيص وكذلك العمليات الحسابية كالجمع والطرح والترصيد

  :وتنقسم الدفاتر والسجالت بصفة عامة إلى
كانت يومية عامة أو يوميات تحليلية وفرعية  سواء :مجموعة دفاتر  اليومية  - أ 

م اإلثبـات  ويـت ) أمريكيـة / إنجليزية/ فرنسية/ إيطالية(حسب الطريقة المتبعة 
واألحداث التي تتم في هذه المجموعة من واقع المستندات المؤيدة للعمليات 

 .داخل الوحدة
سواء كانت أستاذ عام أو أستاذ فرعي وذلـك أيضـًا    :مجموعة دفاتر األستاذ  -ب 

حسب الطريقة المحاسبية المتبعة، ويتم اإلثبات في هذه المجموعة من واقع 
 .صور المستندات أو الترحيل المباشر من اليوميات أو الدفاتر األخرى

حيث قد تستخدم الوحدة االقتصادية مجموعة من  :مجموعة السجالت األخرى  - ج 
يلية واإلحصائية األخرى يثبت بها كافة البيانات اإلضافية التـي  السجالت التحل
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ممـا يسـاعد فـي حـل     تعتبر الزمة لدراسة نتائج الوحـدة ومقارنتهـا وتحليلهـا    
المشاكل اإلدارية وغيرها، وهـذه السـجالت تختلـف مـن وحـدة ألخـرى حسـب        

 .الغرض وطبيعة النشاط
يل الحسابات ١/٥/٣   Chart of Accounts: دل

الحسابات عبارة عن قائمة تفصيلية تشمل كافة الحسابات اإلجمالية ودليل 
مـع طبيعـة الوحـدة    باألسلوب العلمي الذي يتالءم والفرعية من تبويبها وترميزها 

بمعنى آخر يعتبر دليل الحسابات بمثابة قائمة خاصة . االقتصادية وطبيعة نشاطها
نـوع النشـاط وحجـم    لكافة حسـابات الوحـدة مبوبـة فـي مجموعـات متناسـقة مـع        

  .الوحدة
  :ويمر إعداد دليل الحسابات بعدة خطوات نوجزها فيما يلي

 .حل إعداد دليل الحساباتمحصر وتحديد كافة الحسابات المتعلقة بالوحدة   - أ 
تصـنيف الحسـابات وتبويبهـا فـي مجموعــات متجانسـة، حيـث يمكـن تبويــب          -ب 

 :الحسابات حسب إرتباطها بالقوائم المالية إلى
  حيث يمكن تقسـيمها إلـى حسـابات    : تظهر بقائمة نتيجة األعمالحسابات

 .خاصة باإليرادات وأخرى خاصة بالمصروفات
 وتلك يمكن تقسيمها إلـى حسـابات   : حسابات تظهر بقائمة المركز المالي

 .خاصة باألصول وأخرى خاصة باإللتزامات
  :ترميز الحسابات أو ترقيمها  - ج 

للحسابات ) أرقام، أو حروف، أو مزيج منهما(بالترميز إعطاء رموز معينة يقصد 
هـذا ويعتبـر    .بحيث يسهل التعرف على اسـم الحسـاب والمجموعـة التـي تتضـمنه     
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الترميز أداة مفيدة للغاية في تشـغيل البيانـات المحاسـبية، ومـن ثـم فـإن أهميـة        
  :المعلومات المحاسبي تتمثل فيالترميز لنظام 

 .ترحيل البيانات المحاسبيةيسهل الترميز من عملية جمع وتسجيل و -١
خاصة مع اسـتخدام   –يسهل الترميز من عملية إسترجاع البيانات والمعلومات  -٢

بهـدف إعـداد القـوائم والتقـارير الماليـة التـي يخرجهـا نظـام          –الحاسب اآللي 
 .المعلومات المحاسبي لالستخدام الخارجي

األجهـزة فيقلـل   يساعد الترميز في تخزين البيانات والمعلومـات فـي الملفـات و    -٣
كثيرًا من المساحة المطلوبة للتخزين، كما يحافظ على وقت تشـغيل الحاسـب   

 .اآللي
وينبغي أن يختار مصمم النظام المحاسبي الطريقة المالئمة للترميز والتي 
تتمشى مع أهداف النظام وطبيعة الوحدة االقتصادية، على أن يكون نظام الترميز 

بيانـات وإحتياجـات مسـتخدمي المعلومـات وعمليـة      مالئمًا لكل من كمية ونـوع ال 
هذا باإلضافة إلى مراعاة المرونة الكافية حتى يتسع نظام الترميز . تشغيل البيانات

  .دون الحاجة إلى إعادة الترميز من جديد لكافة البنود الحالية والمستقبلية
ير ١/٥/٤ تقار   :Reports )١(ال

تمثل التقارير الركيزة األساسية في عمليـات الرقابـة وتقيـيم األداء وكـذلك     
إتخاذ القرارات ممـا يجعـل مـن الضـروري تناسـب تلـك التقـارير للمسـتوى اإلداري         

ولقـد سـبقت   . المقدمة إليه وكذلك تناسبها مع من تقدم إليـه مـن خـارج الوحـدة    

                                                 
ملزيد من التفاصيل حول أسس إعداد التقارير، خصائصها، أنواعها، حمتوياا، وطرق إعدادها ميكن الرجـوع   )١(

 .٢٠١١ناشر،  ، بدوندراسات يف التقارير املالية، حممود عبد احلليم امدأمحد ح/ د: إىل
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ظام المحاسبي، وبالتالي يتحدد فـي  اإلشارة إلى أن التقارير تعتبر الناتج النهائي للن
. ضوء فاعلية التقارير مدى االعتماد على النظام المحاسـبي ومـدى تحقيـق أهدافـه    

أو من خارجهـا، كـل ذلـك     ونظرًا لتعدد مستخدمي التقارير سواء من داخل الوحدة
أدى إلى زيادة الحاجة إلى التقارير المحاسبية بإعتبارها وسيلة لإلعالم واالفصاح عن 

شاط الوحدة إلى كل من يهمه أمر الوحدة االقتصادية بجانـب أن التقـارير أيضـًا    ن
أداة تساهم في ترشيد قيام إدارة الوحدة بوظائفها الرئيسية في التخطيط والرقابة 

ومن ثم فإن أي تصـميم محاسـبي سـليم يجـب أن يبـدأ بدراسـة       . وإتخاذ القرارات
  .ل الوسائل للوصول إلى هذه التقاريرالتقارير المطلوبة أوًال ثم يتعرف على أفض

تخدمة ١/٥/٥ ية المس ترون ية واإللك   :الوسائل اآلل
وهذا العنصر إن غاب قام النظـام المحاسـبي وأدى الهـدف منـه باألسـلوب      

أدى  –الوسـائل اآلليـة واإللكترونيـة     –اليدوي، وإن اشتمل النظام المحاسبي عليه 
ة وفاعلية، حيث السرعة والدقة أكثر كفاءي الهدف من ورائه بصورة النظام المحاسب

  .الممكن تحقيقها عند استخدام هذه الوسائل والتي يجب اختيار أنسبها للوحدة
 : إقتصاديات المعلومات وقياس القيمة ١/٦

يمة المعلومات ١/٦/١   The Value of Information :ق
بمثابـة   –وفقًا لنظريـة اقتصـاديات المعلومـات     –يمكن اعتبار المعلومات 

سلعة من السلع التي تتطلب تحديد سعر مناسب لها يتناسب مع المنافع التي تعود 
ار الخاص بالحصول على المستخدم عند الحصول على هذه المعلومات، وإلتخاذ القر

على المعلومات يجب دراسة الفرق بين التكلفة والعائد من هذه المعلومات، كما أن 
ها على سلوك متخذي القرارات، وبمعنى أكثر دقة قيمة المعلومات تشتق من تأثير
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يكون للمعلومات قيمة إذا خفضت من حالة عدم التأكد لدى مستخدم المعلومات، 
وعلى العكس ال يكون للمعلومات قيمة إذا لم تؤدي إلـى زيـادة معرفـة أو فهـم أو     
إدراك الشخص المستخدم لهـا فيمـا يتعلـق باحتمـاالت وقـوع األحـداث المرتبطـة        

  .لمشكلة المطلوب إتخاذ قرار بشأنهابا
  :هذا وتتوقف قيمة المعلومات على

ية المعلومات -أ    Information Quantity: كم
يمكن قياس قيمة المعلومات بواسطة مجموعـة مـن مقـاييس خصـائص     

وهي الدقة، المالءمة الزمنية، الموضوعية، الشمول،  –السابق ذكرها  –المعلومات 
ستخدام، المرونة، القابلية للقياس الكمي، وكمية المعلومات الوضوح، المالءمة لال

. المتاحة لالستخدام بواسطة المستفيدين من نظام معالجة البيانات والمعلومات
علمًا بأنه يوجد حد طبيعي لحجم المعلومات التي يمكن للنظـام تخزينهـا ويمكـن    

  .للمستفيد الرجوع إليها
  Information Quality: جودة المعلومات -ب

ترتبط جودة المعلومات بالكيفية التي يمكن بها استخدام هذه المعلومات 
ة، ودرجة االعتماد والثقة فيها، ويمكن قياس جودة المعلومات بخصـائص المالءمـ  

  .االعتماد، الثبات، والمقارنة
يد  ١/٦/٢ ية/ تحد يمة المعلومات المحاسب ياس ق   :ق

لمشكلة ما بحاجتـه الملحـة للحصـول علـى     يواجه متخذ القرار عند دراسته 
أكبر قدر من المعلومات المتاحة عن تلك المشكلة، وبالتالي فإنـه يجـب االهتمـام    
ليس فقط بقيمة المعلومات بالنسبة لمستخدميها بل أيضاً بتكلفة الحصول عليها، 
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بحيث تكون تلك المعلومات مجدية لمتخذ القرار أي أن العائد أكبـر مـن التكلفـة،    
دراسة قيمة المعلومات وتكلفتها تمثل أحـد االعتبـارات   ن هنا يمكن القول بأن وم

  .األساسية الواجب مراعاتها عند تصميم نظام المعلومات
ويخضع تحديد القيمة االقتصادية للحصول على المعلومات طبقًا لمجـاالت  

  :ومواقف اتخاذ القرارات لعدة فروض أساسية هي
عدم التأكد لدى متخـذ القـرار، ولـذلك فإنـه     أن المعلومات تقلل من درجة  -١

 .يحتاج إلى المعلومات للوصول إلى أكبر قدر من الثقة في سالمة قراره
قيمة المعلومات علـى تـوافر الشـخص الـذي لـه خلفيـة كافيـة عـن         تعتمد  -٢

موضوع القرار حتى يمكن استخدام تلك المعلومات، فالشخص األكثر خبرة 
ات نظرًا لقلة درجة عدم التأكـد لديـه مـن    يحتاج إلى قدر أقل من المعلوم

 .الشخص األقل خبرة في ذلك المجال
أن قيمة المعلومات تتحقق من زيادتها للقيمة المتوقعة للنواتج من القرار  -٣

 .تخاذهإالذي يجب 
أن المعلومات التي تحقق أكبر قدر من القيمة المتوقعـة للنـواتج سـتكون     -٤

 .هي األفضل من وجهة نظر متخذ القرار
الزيادة الناتجة عنهـا فـي   (على متخذ القرار أن يقارن بين قيمة المعلومات  -٥

وبين تكلفـة الحصـول علـى تلـك المعلومـات، إذ      ) القيمة المتوقعة للنتائج
 .يجب أن تكون قيمة المعلومات أكبر من تكلفتها أو مساوية لها على األقل

مرجحـًا   ويعتمد قياس المعلومات علـى اسـتخدام أسـلوب العائـد المتوقـع     
  :باالحتماالت لقياس قيمة المعلومات، وذلك بإتباع الخطوات التالية
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٣٧ 
 

   
 

 
 

تحديد القيمة المتوقعة لكل بديل واختيار أفضل البدائل في ظل المعلومات  -١
 .المتاحة

تحديد القيمة المتوقعة لكل بديل واختيار أفضل البدائل في ظل المعلومات  -٢
 .الكاملة

وتمثل الزيادة في القيمة المتوقعة ) لمضافةا(تقدير قيمة المعلومات الكاملة  -٣
 .السابقتينللنواتج بالفرق بين الخطوتين 

مقارنة المعلومات المضـافة بتكلفـة الحصـول عليهـا ويجـب أن تكـون قيمـة         -٤
المعلومات أكبر من التكلفـة وهـي عبـارة عـن الفـرق بـين قيمـة المعلومـات         

  .المضافة مطروحًا منها تكلفة الحصول عليها

دراسة اتخاذ القرارات في ظل حاالت الطبيعـة المختلفـة نجـدها تنقسـم     وعند 
  :إلى
  :اتخاذ القرارات في حالة التأكد: أوًال

في هذه الحالة يكون لدى متخذي القرار ناتج وحيد لكل بديل من البدائل 
  .المتاحة

  :إتخاذ القرارات في حالة المخاطرة: ثانيًا
عدة نـواتج مختلفـة كمـا أنـه قـادر       وفي هذه الحالة يكون لدى متخذ القرار

على تحديد إحتمال حدوث كـل حالـة مـن حـاالت األحـداث نتيجـة تجـارب الماضـي         
  .وكذلك توافر المعلومات لديه
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  :اتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد: ثالثًا
وفي هذه الحالة ال يوجـد لـدى متخـذ القـرار معلومـات كافيـة تمكنـه مـن         

داث المختلفة وكل بديل له عـدة نـواتج متعـددة وهنـا     حتماالت حدوث األحإتحديد 
متخذ القرار إلى استخدام نظرية المباريات التي تعتمد على مقياس التشاؤم أو يلجأ 

التفاؤل أو تساوي فرص االحتماالت، وهذه المعايير تفترض أن هناك احتمال معين 
يعتمد على ممكن أن يتحقق في المستقبل ومعنى ذلك أن متخذ القرار يمكن أن 

  .معلوماته وتقديره الشخصي في تقدير تلك االحتماالت
وفيما يلي نعرض بعض األمثلة لتوضـيح كيفيـة قيـاس قيمـة المعلومـات      

  :وذلك على النحو التالي
ثال رقم  (١(م تأكد):  ية في ظروف ال يمة المعلومات اإلضاف ياس ق   )ق

بشركة في إطار التحول من أسلوب التشغيل الحالي للنظام المحاسبي 
  إلى أسلوب أكثر كفاءة، أتيحت البيانات التالية والمتعلقة بالوفورات المتوقعة

  ).القيمة بالجنيه(إذا تم التحول من األسلوب الحالي ألي من األساليب المقترحة 
  

  الوفورات المتوقعة   لــــــــــالبدائ

  ١٤٠٠٠٠  شراء حاسب آلي
  ٩٥٠٠٠  إستئجار حاسب آلي

  ١٥٠٠٠٠  مشاركة في حاسب آلي
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أن هناك معلومات إضافية تم الحصول عليها من خالل دراسة ولو تصورنا 
فـي مجـال تصـميم     مـن خـالل مكتبـه االستشـاري     يقوم بها 

وأتيح عنها الوفـورات  جنيه  ٤٤٠٠وتحليل النظم المحاسبية وهذه الدراسة تتكلف 
  :المتوقعة على النحو التالي

  الوفورات المتوقعة كنتيجة للتحول  لــــــــــالبدائ

  ١٠٥٠٠٠  شراء حاسب آلي
  ٩٠٠٠٠  إستئجار حاسب آلي

  ١١٥٠٠٠  مشاركة في حاسب آلي

  .تحديد صافي قيمة المعلومات اإلضافية وإبداء الرأي والمطلوب
ــ الحل ــــ   ــ

قبل الحصول على المعلومات اإلضافية من الواضح أن االختيـار سـيكون فـي     :أوًال
صالح البديل الخاص بشراء الحاسـب اآللـي حيـث أنـه يعطـي أعلـى وفـورات        

  .ج١٤٠٠٠٠متوقعة متمثلة في 
في ضوء المعلومات اإلضافية نجد أن االختيار سيكون لبديل المشاركة فـي   :ثانيًا

في حين أن ما كـان سـيتم اختيـاره     ج١١٥٠٠٠راته المتوقعة وحاسب، ووف
قبل الحصول على المعلومات اإلضـافية تتمثـل وفوراتـه المتوقعـة األن فـي      

  .ج١٠٥٠٠٠
الوفورات المتوقعة للبـديل المختـار   = القيمة اإلجمالية للمعلومات اإلضافية : ثالثًا

ما سيحققه األن البديل الذي تم اختياره قبل  –بعد الحصول على المعلومات 
  .الحصول على المعلومات
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  ج١٠٠٠٠=  ١٠٥٠٠٠ – ١١٥٠٠٠= اإلجمالية  أي أن القيمة
صافي قيمة المعلومات اإلضافية يمكن تحديدها بإستبعاد تكلفة الحصـول   :رابعًا

  .على المعلومات اإلضافية وذلك من القيمة اإلجمالية للمعلومات اإلضافية
  ج٥٦٠٠= ٤٤٠٠ – ١٠٠٠٠= أي أن القيمة الصافية للمعلومات اإلضافية 

ظهرت موجبـة فهـذا   حيث أن القيمة الصافية للمعلومات اإلضافية : الرأي: خامسًا
والعكـس  (يعني أن الحصول علـى المعلومـات اإلضـافية فـي صـالح الوحـدة       

  ).صحيح

اإلجمالية للمعلومات من القيمة أقل إذا كانت الوحدة ستتحمل تكلفة  :بمعنى آخر
اإلضافية فقد تفضل اإلدارة الحصول على المعلومات اإلضافية، أما إذا كانت 
الوحـدة سـتتحمل تكلفــة أكبـر مــن قيمـة المعلومـات اإلضــافية فإنـه طبقــًا        
للتكلفة والعائد قد يكون من المناسب عدم السعي في سبيل الحصول على 

  .تلك المعلومات

للمعلومـات اإلضـافية تمثـل أقصـى قيمـة يمكـن أن        القيمـة اإلجماليـة   :ملحوظة
ــات     ــى المعلوم ــي ســبيل الحصــول عل تتحملهــا الوحــدة االقتصــادية ف

  .اإلضافية
ثال رقم  (٢(م ية في ظروف المخاطرة):  يمة المعلومات اإلضاف ياس ق   )ق

أتيحت البيانات التالية عن الوفـورات المتوقعـة نتيجـة التحـول مـن أسـلوب       

  ):القيمة بالجنيه(ي من ثالثة أساليب مقترحة التشغيل الحالي إلى أ
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األساليب 
  المقترحة

  الوفورات المتوقعة في الظروف 
  السيئة  العادية  الحسنة

  ٢٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ٣٧٥٠٠  )أ(
  ٢٣٠٠٠  ٢٧٥٠٠  ٣٠٠٠٠  )ب(
  ١٩٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ٢٧٥٠٠  )ج(

فـإذا تصـورنا أن الوفــورات المتوقعـة قـد ظهــرت بالصـورة التاليـة كنتيجــة       
 من خالل دراسة علمية دقيقةجنيه  ٣٤٧٥للحصول على معلومات إضافية تتكلف 

  .لالستشارات المالية والمحاسبية قام بها مكتب 
األساليب 
  المقترحة

  الوفورات المتوقعة في الظروف 
  السيئة  العادية  الحسنة

  ١٧٥٠٠  ٢٧٥٠٠  ٣٢٥٠٠  )أ(
  ١٢٥٠٠  ٣٧٥٠٠  ٤٥٠٠٠  )ب(
  ٧٥٠٠  ٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  )ج(

والمطلوب حساب صافي قيمة المعلومات اإلضافية وإبـداء الـرأي، إذا علمـت    
  :أن
        ؟؟، احتماالت الظروف الحسـنة والعاديـة والسـيئة قبـل الدراسـة علـى الترتيـب

٥٠، %١٠.% 
  ٤٥والسيئة بعد الدراسة على الترتيـب  احتماالت الظروف الحسنة والعادية% ،

 %١٥؟؟، 
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  ــــ الحلــــ 
قبل الحصول علـى  لكل من البدائل الثالثة المتوقعة يتم احتساب الوفورات : أوًال 

  :وتظهر كما يلي ةالمعلومات اإلضافي

  ٢٧٥٠٠ %) =٥٠×  ٢٠٠٠٠%)+(١٠×  ٢٥٠٠٠%)+(٤٠×  ٣٧٥٠٠= () أ(

  ٢٦٢٥٠%)= ٥٠×٢٣٠٠٠(%)+١٠×٢٧٥٠٠(%)+٤٠×٣٠٠٠٠() = ب(
  ٢٣٠٠٠%)= ٥٠×١٩٠٠٠%)+(١٠×٢٥٠٠٠%)+(٤٠×٢٧٥٠٠) = (ج(

هو األفضل لكونه يؤدي إلى أعلـى وفـورات   ) أ(ويتضح من ذلك أن البديل 
  .متوقعة

يتم احتساب الوفورات المتوقعة لكل من البدائل الثالثة بعد الحصول على : ثانيًا
  :كما يليالمعلومات اإلضافية بنفس الطريقة حيث تظهر 

  ٢٨٢٥٠%) = ١٥×١٧٥٠٠%)+(٤٠×٢٧٥٠٠%)+(٤٥×٣٢٥٠٠= (  ) أ(
  ٣٧١٢٥%) = ١٥×١٢٥٠٠%)+(٤٠×٣٧٥٠٠%)+(٤٥×٤٥٠٠٠) = (ب(
  ٢٢٦٢٥%) = ١٥×٧٥٠٠%)+(٤٠×٢٠٠٠٠%) + (٤٥×٣٠٠٠٠)  = (ج(

هـو األفضـل حيـث يحقـق وفـورات متوقعـة       ) ب(ويتضح من ذلك أن البديل 
الذي كان سـيتم اختيـاره يحقـق اآلن وفـورات     ) أ(البديل في حين  ٣٧١٢٥قدرها 

  .٢٨٢٥٠متوقعة قدرها 
  ٨٨٧٥= ٢٨٢٥٠ – ٣٧١٢٥= إجمالي قيمة المعلومات اإلضافية : ثالثًا
  ٥٤٠٠=  ٣٤٧٥  – ٨٨٧٥= صافي قيمة المعلومات اإلضافية : رابعًا

  .يمكن الرجوع واالسترشاد بما ورد بالمثال السابق: الرأي: خامسًا
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ثال رقم    ):٣(م

بالمفاضـلة بـين بـديلين للحصـول علـى       شـركة  قـوم إدارة  ت
إئتمان من أحد البنوك، حيث يرتبط كل بديل بتقديرات األرباح المتعلقة بالموقف 

وفيمـا يلـي التوزيـع     –حالة النجاح وحالـة التعثـر    –العام للشركة في الفترة المقبلة 
  :االحتمالي لألرباح المقدرة للبديلين

  البدائـــــــــل
  "الظروف"حاالت الطبيعة 

  رواج  عادي  انكماش

  ١٥٠٠٠  ٦٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  األول
  ١٢٠٠٠  ٣٦٠٠٠  ٣٩٠٠٠  الثاني

تحديد قيمة المعلومات اإلضافية وإبـداء الـرأي إذا علمـت أن    / حساب: والمطلوب
، %٤٠احتمـاالت الظـروف االنكمــاش والعاديـة والــرواج علـى الترتيــب     

  ،؟؟%٥٠

  ــــ الحلــــ 

ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ـ

ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ
ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ
ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
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   :المعلومات المحاسبية واتخاذ القرار ١/٧

The Accounting Information and Decision Marking 
تمت اإلشارة في مقدمة هذا الفصل إلى أنه ال غنى عن البيانات والمعلومات 

  .المحاسبية في مجال إتخاذ القرار
وتجدر اإلشارة إلى أن الدور الرئيسي لنظم المعلومات المحاسبية يتمثل في 
 عملية إتخاذ القرارات والتي تعتبر من المهام الرئيسية لإلدارة، وهي عملية مفاضلة
بين مجموعة من البدائل المتاحة في ضوء الموارد المحدودة الختيار أفضل البدائل 

  .والذي يحقق األهداف بأقل تكلفة ممكنة وأكبر عائد وكفاءة
ونتيجة لكبر حجم الوحدات وتعقد عملياتها كان التزايد في المتغيرات التـي  

دارة إلى أساليب حديثة تؤثر على القرارات المختلفة والذي ترتب عليه زيادة حاجة اإل
لحل مشاكلها المختلفة، كذلك زادت أيضًا أهمية المعلومات التـي يوفرهـا النظـام    
المحاسبي والالزمة التخاذ القرارات، وكان البد من البحث عن أفضل استخدام لهـا  

وبـذلك ممـا   . بأقل تكلفة إنتاج ألن المعلومات السليمة تؤدي إلـى قـرارات سـليمة   
يقدمه النظام المحاسبي من معلومات محاسبية سوف تساعد في  الشك فيه أن ما

عملية اتخاذ القرار بصورة مالئمة وهذا يؤكد أهميـة دور نظـم المعلومـات التخـاذ     
  .قرار معين

ويواجه متخذ القرار عند مواجهته لمشكلة ما، بحاجته الملحة للحصـول علـى   
على متخذ القرار التخـاذ   أكبر قدر من المعلومات المتاحة عن تلك المشكلة، ويجب

القرار الرشيد من االهتمام ليس فقط بقيمة المعلومات بالنسبة لمستخدميها بل 
جديـة لمتخـذ القـرار    مأيضًا بتكلفة الحصول عليها، بحيث تكـون تلـك المعلومـات    
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وبصفة عامة فإن قيمة المعلومات تقاس بقيمـة التغيـر   ). العائد أكبر من التكلفة(
لناتج عن الحصول على تلك المعلومات وذلك بعد استبعاد تكلفة في سلوك القرار ا

  .الحصول عليها

ومن ثم فإن العالقة بين نظام المعلومات المحاسبية وعملية اتخاذ القرارات 
  :ترتكز أوًال وأخيرًا على المعلومات وهذا يتضح من خالل الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٤(شكل 
  وعملية اتخاذ القرارالعالقة بين نظام المعلومات المحاسبية يوضح 
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عادة والقرارات المصنوعة والمتخذة قد ترتبط بفترة قصيرة تخص أداًء جاريًا 
ت بفترات تزيد عـن الفتـرة   ارالمالية الواحدة، وقد ترتبط هذه القراال يتعدى الفترة 
  .المالية الواحدة

وقصر الفترة التي تغطيها هذه القرارات أو طولها يجعـل هنـاك نـوعين مـن     
  :ت هماراالقرا
  ية وتحتـاج  رالطويل، وهي عادة ما تكون قـرارات اسـتثما  قرارات ترتبط باألجل

إلى دراسـات للجـدوى مـن أجـل تحديـد البـديل االسـتثماري األمثـل، كحـاالت          
التوسعات االستثمارية، واإلحالل والتجديـد وإبـدال أسـاليب التشـغيل الحاليـة      

 .اوله هذا الجزءبأساليب تشغيل حديثة، ويخرج ذلك عن حيز ما يتن
  وهي محور اهتمامنا في  –قرارات ترتبط باألجل القصير، وهي كثيرة ومتعددة

 :)١(منها –هذا الجزء 
 .قرار إستبعاد أو اإلبقاء على أحد خطوط اإلنتاج غير المربحة -١
 .قرار إضافة أحد المنتجات الجديدة -٢
 .قرار االختيار فيما بين الصنع أو الشراء -٣
 .طلبيات البيع الخاصة أو الطلبيات اإلضافيةقرار قبول أو رفض  -٤

                                                 
رة إىل أن التناول املفصل تناول هذه القرارات هنا مت بصورة موجزة خلدمة اهلدف من هذا الفصل، وجتدر اإلشا )١(

  :، مثلهلا ميكن حتصيله من خالل املراجع اخلاصة باحملاسبة اإلدارية
 .٢٠١١، بدون ناشر، دراسات يف احملاسبة اإلداريةأمحد حامد حممود عبد احلليم، / حامد طلبة حممد، د/ د
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ــات     ــارة مــن الحــاالت التطبيقيــة لبيــان البيان وفيمــا يلــي نتنــاول عينــة مخت
والمعلومات المحاسبية المطلوبة والمالئمة لصنع وإتخاذ القرار األفضل واألمثل في 

  .ضوء البدائل المتاحة

  ):١(مثال رقم 

والتـي تقـوم بإنتـاج وبيـع      فيما يلي قائمة الدخل المقدرة لشركة 
  ):ج(، )ب(، )أ(ثالث منتجات وهي 

  إجمالي  )ج(  )ب(  )أ(  البيـــــــان
  ٥٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  المبيعات

          :تكاليف
  ٢٦٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠  متغيرة

  ٢١٥٠٠٠  ٦٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠  ثابتة
  ٢٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  )١٥٠٠٠(  صافي نتيجة النشاط

  :فإذا علمت أن
محملة على المنتجات جنيه  ١٠٠٠٠٠التكاليف الثابتة اإلجمالية تشتمل على 

تجـات  نعلى أساس قيمة المبيعات، أما الباقي فيمثل تكـاليف ثابتـة منفصـلة، والم   
   .ج٢٠٠٠٠ ،جنيه؟؟ ٣٥٠٠٠يخصها على الترتيب ) ج(، )ب(، )أ(الثالثة 

تحديد البيانات والمعلومات الالزمة وذلك إلمكان إتخاذ القرار المالئم  :فالمطلوب
  :فيما يتعلق بالبديلين التاليين

نظـرًا لتحقيقـه خسـارة قـدرها     ) أ(المنـتج  ) حـذف / استبعاد(إسقاط  :البديل األول
  .جنيه ١٥٠٠٠
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بدالً منه حيث ستتمثل مبيعات ) ك(وإحالل المنتج ) أ(المنتج  إسقاط :البديل الثاني
 هجنيه، في حـين تتمثـل تكاليفـ    ٤٠٠٠٠٠في ) ك(المنتج الجديد 

مـن مبيعاتـه وتكاليفـه الثابتـة المنفصـلة فـي       % ٦٠المتغيرة في 
  .جنيه ١٤٠٠٠٠

  ــــ الحلــــ 
تخـاذ القـرار   فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات المطلوبة والالزمـة إلمكـان ا   

من التكاليف تتمثل فيما هو متاح من بيانات باإلضافة إلى تحديد نصيب كل منتج 
وحيــث أن هــذه . جنيــه١٠٠٠٠٠فـي مبلــغ  الثابتـة المشــتركة والمتمثلــة إجمــاًال  

  :التكاليف محملة على أساس قيمة المبيعات فيكون

  ×  ١٠٠٠٠٠  =  ث المشتركة. من ت) أ(نصيب المنتج 
١٠٠٠٠٠  

  جنيه ٢٠٠٠٠  =
٥٠٠٠٠٠  

  ×  ١٠٠٠٠٠  =  ث المشتركة. من ت) ب(نصيب المنتج 
٢٠٠٠٠٠  

  جنيه ٤٠٠٠٠  =
٥٠٠٠٠٠  

  جنيه ٤٠٠٠٠= ث المشتركة . من ت) ج(نصيب المنتج 

 توزع التكاليف الثابتـة المشـتركة   ) أ(حذف المنتج / استبعاد/ في  حالة إسقاط
 .جنيه لكل منهما ٥٠٠٠٠على أساس ) ج(، )ب(بين المنتجين 

 يكـون نصـيب   ) أ(بدًال مـن المنـتج   ) ك(إضافة المنتج / إدخال/ في حالة إحالل
جنيـه، بينمـا يتقاسـم     ٥٠٠٠٠مـن التكـاليف الثابتـة المشـتركة     ) ك(المنـتج  

 .جنيه الباقية من التكاليف الثابتة المشتركة ٥٠٠٠٠الـ) ج(، )ب(المنتجان 

  دخل لكال البـديلين المعروضـين وذلـك    بناًء على ما سبق يمكن إعداد قائمة
 :كما يلي
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  )أ(إسقاط المنتج : بالنسبة للبديل األول
  شركة هبة أحمد

  قائمة الدخل الحدية
ـان   )أ(اإلبقاء على المنتج   )أ(إسقاط المنتج   بيـــــــــــــــ

  ج+ ب+ أ   ج+ ب   
  ٥٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  المبيعات

  )٢٦٠٠٠٠(  )٢٠٠٠٠٠(  التكاليف المتغيرة) -(
  ٢٤٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  حد المساهمة

      :التكاليف الثابتة) -(
ر(المنفصلة    )١١٥٠٠٠(  )٨٠٠٠٠(  )مالئمة إلتخاذ القرا
ر(المشتركة    )١٠٠٠٠٠(  )١٠٠٠٠٠(  )غير مالئمة التخاذ القرا

  ٢٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠  صافي الدخل

ـاء علـى المنـتج            ـالح اإلبق ـافي الـدخل يتضـح أن القـرار فـي ص وعـدم  ) أ(بمقارنـة ص
  .جنيه ٥٠٠٠يقل صافي الربح اإلجمالي بمقدار ) أ(إسقاطه ألنه عند استبعاد المنتج 

  )ك(وإحالله بالمنتج ) أ(إسقاط المنتج  :بالنسبة للبديل الثاني
  شركة هبة أحمد

  )أ(بدًال من ) ك(قائمة الدخل مشتملة على المنتج 
ـان   )ك(وإحالله بـ  )أ( إسقاط  )أ(اإلبقاء على  بيـــــــــــــــ

  ج+ ب + ك   ج+ ب + أ  
  ٨٠٠٠٠٠=  ٢٠٠٠٠٠+ ٢٠٠٠٠٠+٤٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  المبيعات

  )٤٤٠٠٠٠= (١٢٠٠٠٠+٨٠٠٠٠+٢٤٠٠٠٠  )٢٦٠٠٠٠(  التكاليف المتغيرة) -(
  ٣٦٠٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  حد المساهمة

      :التكاليف الثابتة) -(
  )٢٢٠٠٠٠= (٢٠٠٠٠+٦٠٠٠٠+١٤٠٠٠٠  )١١٥٠٠٠(  المنفصلة
  )١٠٠٠٠٠(  )١٠٠٠٠٠(  المشتركة

  ٤٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  صافي الدخل



ر العام لنظام المعلومات المحاسبية ١ ـا  الفصل األول اإلط

 )١٣٦كود (الفصل الدراسي األول  –المستوى الثاني  )١(المعلومات المحاسبية نظم 
 

 
 

    

٥٠ 
 

   
 

 
 

و إحاللـه  ) أ(بمقارنة صافي الدخل يتضح أن القرار في صالح إسـقاط المنـتج   

  .بدًال منه) ك(بالمنتج 

يمكن الحل بإستخدام ما يعرف بالمنهج التفاضلي وذلك : الحل بطريقة أخرى
  :كما يلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ر العام لنظام المعلومات المحاسبية ١ ـا  الفصل األول اإلط

 )١٣٦كود (الفصل الدراسي األول  –المستوى الثاني  )١(المعلومات المحاسبية نظم 
 

 
 

    

٥١ 
 

   
 

 
 

  ):طلبات البيع الخاصة): (٢(مثال رقم 

وحـدة وأن طاقـة    ٢٠٠٠٠ بفرض أن الطاقة اإلنتاجية لشركة 
 ٦وحـدة، وتبلـغ تكـاليف اإلنتـاج المتغيـرة للوحـدة        ١٥٠٠٠التشغيل الحالية تبلغ 

 ١٠جنيه، وأن سعر بيع الوحـدة   ٤٨٧٥٠جنيه، أما التكاليف الثابتة السنوية فتبلغ 
  .جنيهًا

  :المطلوب
جنيه ويتردد مدير  ٩وحدة بسعر  ٣٠٠٠بفرض أن الشركة تلقت عرضًا إلنتاج  -١

في قبول العرض، حيث أن تكلفة الوحـدة اإلجماليـة    الشركة 
 :جنيهًا تفاصيلها كما يلي ٩.٢٥تصل إلى 

 جنيه ٦=         تكاليف صناعية متغيرة للوحدة 
  جنيه ٣.٢٥= وحدة  ١٥٠٠٠÷ ٤٨٧٥٠= تكاليف صناعية ثابتة للوحدة 

  جنيهًا ٩.٢٥ =         تكلفة الوحدةإجمالي 

 
أقل سعر / وحدة، ما هو أدنى ٥٠٠٠عرضت شراء  بفرض أن شركة  -٢

 .يمكن قبوله

  ؟)، خالف ذلك١٢، ٩.٢٥، ٧، ٥(هل هو  

  ـــ الحلـــ 

الجديد يتم إعـداد قائمـة الـدخل    لتحديد قبول أو رفض العرض : المطلوب األول

  :المقارنة وذلك كما يلي



ر العام لنظام المعلومات المحاسبية ١ ـا  الفصل األول اإلط

 )١٣٦كود (الفصل الدراسي األول  –المستوى الثاني  )١(المعلومات المحاسبية نظم 
 

 
 

    

٥٢ 
 

   
 

 
 

  شركة يوسف أحمد
  قائمة الدخل المقارنة

رض  بيـــــــــــان رض  عدم قبول الع   قبول الع

  ١٧٧٠٠٠= ٩×٣٠٠٠+١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠=١٠×١٥٠٠٠  )سعر البيع× عدد الوحدات المباعة (المبيعات 

  )١٠٨٠٠٠= (٦× ١٨٠٠٠  )٩٠٠٠٠=(٦×١٥٠٠٠  التكاليف المتغيرة) -(

  ٦٩٠٠٠  ٦٠٠٠٠  حد المساهمة

  )٤٨٧٥٠(  )٤٨٧٥٠(  التكاليف الثابتة) -(

  ٢٠٢٥٠  ١١٢٥٠  صافي الدخل

يتضح مما سبق أن القرار هو قبول العرض، ألن صافي الدخل قد زاد بمقدار 
، وألن اإليرادات التفاضلية والناتجة عن العـرض  )جنيه٩٠٠٠=١١٢٥٠-٢٠٢٥٠(

أكبـر مـن التكـاليف التفاضـلية التـي      ج ٢٧٠٠٠= ج ٩× وحـدة   ٣٠٠٠فقط وهي 
  .ج١٨٠٠٠= ج٦×وحدة  ٣٠٠٠تخص العرض ومقدارها 

قبوله، هو ذلك السعر الذي  أقل سعر يمكن لشركة : المطلوب الثاني
يغطي أو يتساوى مع التكاليف المتغيـرة للوحـدة، خاصـة وأن العـرض الجديـد فـي       

  .حدود الطاقة القصوى للشركة

ج، ٦هـو   وعلى ذلك فيكون أقل سعر يمكن قبوله من عرض شركة 
  .أي تكون اإلجابة خالف ما سبق

  



ر العام لنظام المعلومات المحاسبية ١ ـا  الفصل األول اإلط

 )١٣٦كود (الفصل الدراسي األول  –المستوى الثاني  )١(المعلومات المحاسبية نظم 
 

 
 

    

٥٣ 
 

   
 

 
 

  ) قرار الصنع أو الشراء): (٣(مثال رقم 
  :لصناعة التليفونات المحمولة بديلين همامحسن أمام شركة حسناء 

 ٧٥نتاج بطارية تليفون محمول داخليًا بتكلفـة قـدرها   إيتمثل في  :البديل األول
  .بطارية سنويًا ١٠٠٠٠جنيه باالرتكاز على إنتاج 

  .جنيه لكل بطارية ٧٢شراء البطارية من الخارج بسعر محدد قدره  :البديل الثاني
 ١٠٠٠٠وفيما يلي البيانات المتاحة عند التصنيع داخليًا باإلرتكاز على إنتاج 

  :بطارية
جنيه، تكاليف صناعية ٣٩٠٠٠٠جنيه، أجور مباشرة  ١٨٠٠٠٠مواد مباشرة 

  :جنيه فإذا علمت أن٨٠٠٠٠جنيه منها تكاليف ثابتة ١٨٠٠٠٠إضافية 
 ٢٠٠٠٠بمقدار  في حالة الشراء من الخارج يمكن تخفيض التكاليف الثابتة

  .جنيه
  :المطلوب

 .المفاضلة بين البديلين الصنع والشراء -١
هل يختلف األمر إن كان في اإلمكان تأجير الطاقـة الفائضـة سـنويًا بمبلـغ      -٢

 .جنيه ٧٥٠٠٠
  ــــ الحلــــ 

إلمكان تقرير المفاضلة بين الصنع أو الشراء يتم المفاضلة على : المطلوب األول
  :المالئمة إلتخاذ القرار وذلك كما يلي أساس التكلفة اإلجمالية

  
  



ر العام لنظام المعلومات المحاسبية ١ ـا  الفصل األول اإلط

 )١٣٦كود (الفصل الدراسي األول  –المستوى الثاني  )١(المعلومات المحاسبية نظم 
 

 
 

    

٥٤ 
 

   
 

 
 

ـان   بيــــــــــــ
  التكاليف الخاصة بالوحدة الواحدة

  الشراء من الخارج  التصنيع داخليًا

  ـــ  ١٨  مواد مباشرة
  ـــ  ٣٩  أجور مباشرة

      :إضافية صناعية تكاليف
  ــــ  ١٠  متغيرة

  ٦  ٨  ثابتة
  ٧٢  ــــ  سعر الشراء

  ٧٨  ٧٥  المالئمةالتكلفة اإلجمالية 

  نالحظ أن التكاليف المالئمة ليست فقط التكاليف المتغيرة، وإنما أيضًا الجزء
من التكـاليف الثابتـة الـذي يمكـن تـوفيره إذا قـررت الشـركة الحصـول علـى          

  .جنيه ٢٠٠٠٠البطاريات من الخارج ومقداره 
  لن يتغير وفقًا للبـدائل المتاحـة   أما الجزء من التكاليف الصناعية الثابتة الذي

جنيـه ألن الشـركة سـتتحملها     ٦٠٠٠٠وهو مبلـغ  فيعتبر تكاليف غير مالئمة 
  .سواء أنتجت البطاريات أو تم شراؤها من الخارج

القرار هو تصنيع البطاريـات داخليـًا حيـث يـؤدي ذلـك إلـى       يكون وعلى ذلك 
  .جنيه ٣٠٠٠٠بطارية أي / جنيه ٣توفير مبلغ 
  .المفاضلة بين الصنع أو الشراء وتأجير الطاقة الفائضة: الثانيالمطلوب 

  
  
  



ر العام لنظام المعلومات المحاسبية ١ ـا  الفصل األول اإلط

 )١٣٦كود (الفصل الدراسي األول  –المستوى الثاني  )١(المعلومات المحاسبية نظم 
 

 
 

    

٥٥ 
 

   
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ر العام لنظام المعلومات المحاسبية ١ ـا  الفصل األول اإلط

 )١٣٦كود (الفصل الدراسي األول  –المستوى الثاني  )١(المعلومات المحاسبية نظم 
 

 
 

    

٥٦ 
 

   
 

 
 

  أسئلة نظرية وحاالت عملية

يةأسئ: أوالً   :لة نظر
 .عرف نظام المعلومات المحاسبية -١
مفيدة أي يمكن االستفادة منها، فإنه يجب لكي تكون المعلومات المحاسبية  -٢

 .ناقش بإيجاز. أن يتوافر فيها خصائص معينة
 .أشرح هذه العوامل. تتأثر جودة المعلومات المحاسبية بعدة عوامل -٣
 .أذكر أهم أهداف نظام المعلومات المحاسبية -٤
يحقق نظام المعلومات المحاسبية أهدافه بكفاءة وفعالية يجب أن يتميز لكي  -٥

 .ناقش بإيجاز. بعدة خصائص
أذكر أهم المقومات األساسية لنظام المعلومات المحاسـبية، مـع شـرح إحـدى      -٦

 .هذه المقومات بالتفصيل
ما يلي - ٧  :ناقش بإيجاز 

 .ترميز وإعداد دليل الحسابات  - أ 
 .الدفاتر والسجالت المحاسبية  -ب 
 .لتقارير المحاسبيةا  - ج 

 :وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية - ٨
ال يخدم نظام المعلومات المحاسبية سـوى مسـتخدمي المعلومـات مـن       - أ 

 .داخل الوحدة
 .نظام المعلومات المحاسبية يعادل نظام المعلومات اإلدارية  -ب 
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ال يســمح النظــام المحاســبي بتتبــع مســار المراجعــة الخــاص بالعمليــات     - ج 
 .السجالتالمحاسبية في 

 .تتوقف قيمة المعلومات على كمية المعلومات فقط  - د 
دراسة قيمة المعلومات وتكلفتها تمثل أحد االعتبارات األساسية الواجب  -هـ

 .مراعاتها عند تصميم نظام المعلومات

ياً ن ية: ثا   :حاالت عمل
  ):١(حالة رقم 

سـب فـي   تقييم البدائل المختلفة إلتخاذ قرار مناتدرس إدارة إحدى الوحدات 
شأن تطوير نظامها المحاسبي، وكانت المعلومات المتاحة قبل وبعد الحصول على 

  ):المبالغ بالجنيه(جنيه كما يلي  ٣٠٠٠معلومات إضافية تتكلف 

 
 

 

 
 


 


 


 


 


 


 

       
       
       

إلدارة الوحـدة  تحديد جدوى المعلومات اإلضافية، موضـحًا نصـيحتك   : والمطلوب
  .االقتصادية في هذا الشأن

  ):٢(حالة رقم 

، مدير إنتاج شركة الدالي موقف أحد منتجاتـه  يدرس 
إلتخاذ قرار إما باإلبقاء عليه أو تعديله أو إستبداله بمنتج جديد وهي البدائل الثالث 
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ثالثـة أحـداث   س،ص،ع، وعند دراسة الطلب خـالل الفتـرة القادمـة وجـد أن هنـاك      
وإنخفـاض  % ٣٠وزيـادة الطلـب بإحتمـال    % ٦٠متوقعة هي ثبات الطلب بإحتمـال  

، وقد كان صافي العائد المرتبط بكل بديل من بدائل القرار %١٠الطلب بإحتمال 
  :ولكل حالة من الحاالت كما يلي

  لـــــالبدائ
  صافي العائد

  إنخفاض الطلب  زيادة الطلب  ثبات الطلب 

  ١٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  س
  ١٥٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ١٨٠٠٠  ص
  ١٢٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ١٣٠٠٠  ع

جنيه  ١٥٠٠فإذا علمت أن الشركة قد حصلت على معلومات إضافية تكلفتها 
تفيد بأن صافي العائد المرتبط بكل بديل وإحتمـاالت حدوثـه فـي كـل حالـة مـن       

  :الحاالت كما يلي

  لـــــالبدائ
  صافي العائد

  %٢٠ الطلبزيادة   %٧٠ ثبات الطلب 
إنخفاض 

  %١٠الطلب

  ١٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ١٦٠٠٠  س
  ١٥٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ١٩٠٠٠  ص
  ١٣٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ع

  ).اإلضافية(حساب قيمة المعلومات الكاملة : والمطلوب
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  ):٣(حالة رقم 
بتصـنيع ثـالث منتجـات وكانـت بيانـات المبيعـات        تقوم شركة 

  ).األرقام بالجنيهات: (والتكاليف عن الشهر الماضي كما يلي
  ع  ص  س  بيـــــــــــان

  ٥٠٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ١٢٥٠٠٠  المبيعات
        :التكاليف

  ٣٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠  متغيرة
        :ثابتة

  ٨٠٠٠  ١٢٥٠٠  ٣٠٠٠٠  يمكن تجنبها
  ٢٠٠٠٠  ٢٥٥٠٠  ٣٩٠٠٠  مشتركة/ عامة

  ٥٨٠٠٠  ٦٣٠٠٠  ١٠٩٠٠٠  إجمالي التكاليف
  )٨٠٠٠(  ١٢٠٠٠  ١٦٠٠٠  صافي الدخل

  :والمطلوب
 ، ما هو الربح الخاص بالشركة؟)ع(إذا تم إسقاط المنتج  -١
تباع الوحدة ) ع(ليحل محل المنتج ) ك(ركة في إدخال منتج جديد تفكر الش -٢

جنيه، والتكـاليف الثابتـة التـي     ٥٠جنيه، وتكلفتها المتغيرة  ٧٠بمبلغ  منه
جنيه، كم عدد الوحدات من المنتج  ٨٠٠٠يمكن تجنبها لهذا المنتج تبلغ 

 .يلزم بيعها للمحافظة على الدخل القائم) ك(الجديد 
جنيهًا وتبلغ الطاقة اإلنتاجيـة   ١٢٥) س(يبلغ سعر بيع الوحدة من السلعة  -٣

بعرض  تقدم وحدة في الشهر، ١٢٠٠ط اإلنتاجي لهذا الخ
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٦٠ 
 

   
 

 
 

جنيه للوحدة، بـين أثـر قبـول     ٩٠بسعر  وحدة من هذا المنتج ٥٠٠لشراء 
 .العرض على ربح الشركة

  ):٤(حالة رقم 

أتيحت البيانات التالية فيما يتعلق بإحدى الوحدات االقتصادية والتي تقوم  
  ).ب(، )أ(بإنتاج وبيع المنتجين 

  إجمالي  )ب(  )أ(  بيـــــــــــان

  ١٣٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  المبيعات
  )١٢٧٠٠٠(  )٧٣٠٠٠(  )٥٤٠٠٠(  تكلفة المبيعات

  ٣٠٠٠  ٧٠٠٠  )٤٠٠٠(  صافي نتيجة النشاط

جنيهـًا   ٨٥٥٠٠، ٤٦٠٠٠فإذا علمت أن إجمـالي تكلفـة المبيعـات بلغـت     
جنيـه   ١٠٠٠٠٠، ٤٠٠٠٠على الترتيب حينما كانت مبيعاتهما ) ب(، )أ(للمنتجين 

  .على التوالي

  :فالمطلوب

) أ(إعداد البيانات والمعلومات الالزمة التخاذ القرار بشأن اإلبقاء على المنتج  -١
 .أو إسقاطه

تشتمل ) أ(إن كانت التكاليف الثابتة المحملة على المنتج هل يختلف القرار  -٢
  .جنيه تكاليف ثابتة يمكن تجنبها ١٢٠٠٠على 
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  ):٥(حالة رقم 

من واقع البيانات المتاحة التالية عن نظام المعلومات المحاسبي وعناصره 
، مطلوب احتساب إجمالي الوفـورات المتوقعـة   "هبة أحمد"والقائمين عليه بشركة 

  :التشغيل اليدوي إلى أسلوب التشغيل اإللكترونيسنويًا نتيجة للتحول من أسلوب 

  :بيانات عن العمالة :أوًال

  بيــــان
  أسلوب إلكتروني  يدويأسلوب 

  متوسط أجر سنوي  عدد  متوسط أجر سنوي  عدد

  ٦٠٠٠  ٨  ٢١٠٠  ٧٠  فئة أولى
  ٧٥٠٠  ٣  ٢٧٠٠  ٢٠  فئة ثانية
  ٣٢٠٠  ٣٠  ١٦٠٠  ١١٠  فئة ثالثة

  :بيانات عن بعض عناصر النظام: ثانيًا

  بيـــان
  أسلوب إلكتروني  أسلوب يدوي

  عدد
متوسط 

  تكلفة الوحدة
  عدد

متوسط تكلفة 
  الوحدة

  ٠,٣  ٨٠٠٠  ٠,٢  ٢٤٠٠٠٠  مستندات
  ٠,٤  ٤٨٠  ٠,٣  ١٧٠٠٠  قوائم
رير   ٢,٩  ٧٢٠  ٠,٤  ١٩٠٠٠  تقا

  


