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 المستخلص:

مسإولية من حيث اللمحاسبة  مفاهيميالاطار اإلعلى توضيح بحث الهذا  ركز

مباشر بين معلومات ال رباطال ألهميته فيمعايير الو مبادئالو مفاهيمالهداؾ واألتحديد 

بمراكز  اتماطلوبالموجودات واليرادات واإليؾ والتكال)رباط  محاسبيالنظام ال

قرار على عدة الرباط في توزيع أعباء اتخاذ اليفيد هذا  اذ ,تنظيميالهيكل الو مسإولية(ال

وقت القرار وفي السرعة اتخاذ  إلىقتصادية مما يإد  االوحدة المواقع تنظيمية في 

معد ال اإللكترونيمحاسبي النظام اللبرنامج بحث دراسة تحليلية التناول هذا وي ،مناسبال

ذ  الواالتحاد   يةالمالرقابة المن قبل ديوان  (قتصاديةاالوحدات المعمم على كافة ال)و

مبذول الجهد الوقت والمناسب وتقليل الوقت اليساهم بتوفير معلومات في سإذا تم تنفيذه 

فرعية النظمة األمتعددة من على مجموعه  الحتوائهمعلومات الحصول على هذه الفي 

برنامج اؼفل نظام الإن هذا  ينباحثالوقد توصل ، رؼم من أنها أنظمة منفصلة ومستقلةالب

الى انه  باإلضافة، المركزيةالوحدات الرؼم من أهمية تاطبيقه في الب مسإوليةالمحاسبة 

محاسبية مستقلة، لذا سيهتم هذا البحث في تاطوير وتكامل النظام المحاسبي  أنظمةاطرح 

 الموحد ووفقا لمفاهيم محاسبة المسإولية. اإللكتروني

: النظام المحاسبي اإللكتروني الموحد, اإلاطار المفاهميمي لمحاسبة رئيسيةالكلمات ال
 .المسؤولية
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 مقدمة:ال .1

قتصادية تعمل في بيئة معقدة نتيجة التسا  نشااطها وتعدد االوحدات الأن   
الزمة ال داريةاإلقرارات المدير على اتخاذ العدم قدرة  إلىذلك  أدىووفروعها  هاالأعم

سلاطات التفويض بعض  مركزية( مما استوجبالتقليد  )النظام الوحدة كما في الإلدارة 
قرارات لإلدارات الالمركزية( وتفويض اتخاذ الدنيا )ال داريةاإلصالحيات للمستويات الو
مع للوحدة االقتصادية تابعة الفرو  الية لألقسام ولستقالاال إعاطاءمختلفة بمعنى ال
، مركزيةالسلاطة الوإدارتها من قبل  نشاطةاألمركزية للسياطرة على المن  بشيءحتفاظ اال

اتخاذ قرارات رشيدة المركزية في العلمي ألسلوب التاطبيق المسإولية الوتعد محاسبة 
محاسبة الوهو نظام فرعي من نظام ، قتصادية بشكل كلياالوحدة النفع على التعود ب

هيكل المراكز قرارات وفق  إلى قتصاديةاالوحدة اليقوم على فكرة تقسيم  داريةاإل
مقرر تحقيقها ال هداؾاألنظام تحديد اليتم بموجب هذا  إذ، قتصاديةاالتنظيمي للوحدة ال

ويتاطلب من  ،موجوداتاليرادات واإليؾ والتكالمسإولية )رباط اللكل مركز من مراكز 
الزمة ليتمكن الصالحية المراكز( ومنحة المتعلقة بهذه القرارات الين عن اتخاذ سإولمال

من  أداءهنحرافات وتقويم كفاءة االماطلوبة منة ومحاسبته عن ال هداؾاألمن تحقيق 
 .ما تحقق من نتائج لخال
 
 مشكلة:ال

كلفو  بصورة الي المالتصنيؾ الموحد على المحاسبي النظام الاعتماد  إن  
بشكل  قراراتالاتخاذ  عملية يإثر على دار اإلتصنيؾ ال إلى شارةاإلمنفصلة وبدون 

 .سلبي
 
 فرضية:ال

 (وإدار مالي وكلفو  ) بعاداإلمتكامل ثالثي  إلكتروني بناء نظام محاسبي إن  
 .قراراتال ترشيدعملية سيساهم في  وفقا لمفاهيم محاسبة المسإولية

 

 مسؤوليةالمفاهيمي لمحاسبة الاطار اإل ول:األمبحث ال .2

(The conceptual framework of responsibility accounting) 

 
 مسؤوليةالمفاهيم محاسبة   2.1

(Concepts of responsibility accounting) 

 يؾالتكال عن محاسبةالهدفه  محاسبي إدار  نظام هي وليةإمسال محاسبة  
 أساس على ويقومللوحدة االقتصادية  تنظيميال هيكلالب يرتباط، داءاأل وتقويم يراداتاإلو

 الزمةال صالحياتالو سلاطاتال وتفويض ،مسإوليةمراكز  إلى قتصاديةاالوحدة ال تقسيم
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 مركز كل أداء وتقويم فاعله رقابة تحقيق بهدؾ، مركز لكل موكلةال العماأل لتنفيذ
 رقابيةال تقاريرال وعمل، مسبقا   موضوعةال معاييرال ضوء على ومحاسبته، مسإولية

 [www.hiedues&patrt, 2011].مركزال ذلك أداء عن الزمةال

 
 هي:فمسإولية لتحقيقها ال محاسبةى تي تسعالساسية األ هداؾاألأما   

هيكل المحاسبي والنظام المباشر بين معلومات ال رباطال إلىنظام اليهدؾ  .1
قرار على عدة مواقع تنظيمية الرباط في توزيع أعباء اتخاذ التنظيمي يفيد هذا ال

 .مناسبالوقت القرار وفي السرعة اتخاذ  إلىقتصادية مما يإد  االوحدة الفي 

يرادات على مستوى مراكز اإليؾ والتكالأن تبويب وتجميع وتحليل عناصر  .2
منفذ بهدؾ المخاطاط والمقارنة بين التنفيذ والرقابة على الفي مسإولية يساعد ال

 [414، 2004 :ة وحنانال]كح .نحرافاتاالتحديد حجم 

رباط بين الهداؾ وذلك باألدارة باإلمسإولية في تاطبيق نظام المحاسبة تساهم  .3
تخاطياطية لمركز الموازنة الوتعد  ,مسإوليةالتخاطياطية وبين مراكز الموازنات ال
 يهاالتوصل التي تم النتائج المركز لتحقيقه فتقارن المسإولية هدفا يسعى ال
 .تي سبق تحديدهاالهداؾ األب

ستثناء فؤ  االدارة باإلتاطبيق مبدأ  إلىمسإولية اليإد  تاطبيق نظام محاسبة  .4
ما يإهله موقعه  االعمليات اليمارس وال يراقب من  مركز مسإولية ال

 [28، 2001 :ماطير ال] .تنظيميال
 

 مسؤوليةال محاسبة خصائص 2.2

(Characteristics of Responsibility Accounting) 

 :اإلدارةبعلم  رتبااطاالمن حيث  -أوال

: سلاطةالإن  إذ ,مسإوليةالسلاطة والختصاصات وتحديد االفصل بين ال لخال من  
 ملقاةال مسإولياتال أعباء تحمل من فراداأل ُتمكن تيال والحقوق صالحياتال مجمو هي 

 من محدودة أو مجموعة فرد إلى سلاطةال تخويلفهو  :سلاطةال تفويض أما على عاتقهم
 تزامال هيف :مسإوليةال أما ،ماطلوبة منهاال واجباتالب قيامال من تتمكن حتىفراد األ
وظيفة الهي من متاطلبات  أو عملال في رئيسه به كلفه معين بعمل قيامالب مرإوسال

 بقبول تخلقات تزامال هي مسإوليةال حقيقة ذلك فان وعلى، وظيفيالوصؾ الوضمن 

 .[32، 2008 :]كالب بها مكلؾال مهامالب قيامال مرإوسال
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 ية:الماليف والتكالرتبااط بمحاسبة االمن حيث  -ثانيا

 محاسبة في نظام ومهما   كبيرا   دورا   فعليال يؾالتكال محاسبة نظام يلعب  
 مع نفاقاإل برباطفعلية ال يؾالتكال عناصر وتحليل تجميع يمكن بمقتضاه إذ، مسإوليةال
 قياس أداة تخاطياطيةال موازناتال دما تع، كمسإوليةالو شراؾاإل وحدات من وحدة كل

برامج الو خاطاطالو عملياتال مختلؾ على رقابةال في مختلفةال داريةاإل مستوياتال تساعد
 يؾالتكال قيمة تقدير لخال من مسإوليةالو شراؾاإل وحدات من وحدة كل في
 .مسإولية مركز لكل يراداتاإلو

 تنفيذل امع وتسير، تحقيقها مرجوالهداؾ األ تخاطياط عملية مع تبدأ رقابةالإما عملية 
 تيال نحرافاتاال من اكتشاؾ وتمكن، مقدما   مخاطاطالب ومقارنتها فعليةال حداثاأل لمتابعة
 .تنفيذال لخال مصححة إجراءات تتخذ وقد)تنفيذال أثناء تحدث
 مسبباتها ومعرفة حدثت تيال نحرافاتاال بتحليل يهتم داءاأليم وتقفان  أخربمعنى 

 [332، 2003 :]ميده، هاعن مسإولال وتحديد

 
 :سلوكالمن حيث ارتبااطه بعلم  -ثاالث

 (.1) رقم شكلال لرتبااط من خالااليمكن توضيح درجة 

 

 [12، 2007 :كسبال]. سلوكالمسؤولية وعلم العالقة بين محاسبة ال( 1)شكل رقم 
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فالعامل قد  نيللعامل اإلنساني رة بالسلوكيكب بدرجة تتؤثر المسإولية محاسبة  
 لتنفيذ المرؼوب فيها االهتمام بالعمل أو فقدان الثقة بالنفس بسبب الضؽواط ؼير يفقد

 الثقة فقدان أو واإلدارة ولينإالمس بين الصدام إلى يإد  قد مماه عمل مفروض علي
 االستشارة أو معيار تقييم االداء وضع في المشاركةظام نا فإن سوء الفهم، لذ او بينهم

 والمادية المعنوية والمكافآت الحوافز عن فضال   المشاكل المذكورة اؼلب على سيقضي
 اكبر جهد االقتصادية لبذلالوحدة  داخل لإلفرادالسلوكي  التوجه تاطوير على تعمل التي
 األداء تقويم وتقبل هذا المعيار تجاه بالمسإولية اإلحساس وبالتالي المعيار لتنفيذ

 [12، 2007 :]الكسب .تنفيذه عن والمساءلة
 

 :مفيدةالمعلومات المن حيث توافر خصائص  :رابعا

 تنظيميةالخرياطة المسإولية مالئمة مع الأن تكون تقارير محاسبة  مالئمة:ال 
 أوتقرير موجها لمركز مسإولية معين الأ  ان يكون ، قتصاديةاالللوحدة 

ذ  ترفع له الدار  اإلتقارير مالئمة للمستوى البحيث تكون ، رئيس مباشر
 .تفاصيلالمستوى قلت الفكلما ارتفع 

 مناسبال وقتال في قساماأل أداء معلومات إتاحة من يمكن :مالئمال توقيتال 

 .مناسبةال جراءاتاإل باتخاذ قساماأل أداء في تحسين للمساعدة منها للمستفيدين
 معياريةالو فعليةال رقاماأل بين مقارناتال على يحتو  :قابلية للمقارنةال 

. مصححة إجراءات إلى تحتاج تيال جوهريةالنحرافات اال وتحديد مخاطاطةال

[www:.hiedues&patrt, 2011] 

 يتالءم ثابت نموذج وفق تصمم بحيث، تقاريرال وعناصر شكل ثبات ثبات:ال 
 باطريقة يةالمال بياناتال على للحصول يإد  مما، مسإوليةال مركز ونشااط
. مركز لكل سليمال تقييمالو رقابةالمن  للتمكن ألخرى فترة من ومنتظمة موحدة

 [339، 2009 :]ميدة
 
 مسؤوليةالافتراضات محاسبة  2.3

(Accounting assumptions responsibility) 

 وهي: ،أساسية فروض عدة مسإولية علىال تقوم محاسبة  

تي ال تنظيمال دائرة داخل تمت تيال نشاطةاأل مسإولية يتحمل أن يجب مدير كل إن .1

 .تحكمه ناطاق في تدخل
ا يسعى أن يجب مدير كل إن .2  .منه مرجوةال ؽاياتالو هداؾاأل تحقيق في جاهد 
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عليها أ بناء تيال هداؾاأل تقرير وضع في كافة دارةاإل الرج يشترك أن يجب .3
 .أدائهم يمووتق محاسبتهم سيتم

 .وءوكف الفع أداء ظل في تحقيقال ممكنة تكون أن يجب هداؾاأل هذه أن كما .4
 اواضح ونموها الوحدة تقدم في مسإوليةال محاسبة دور يكون أن يجب .5

 ا .ومفهوم

 وقتال في مدير لكل للمعلومات عكسيةال تؽذيةالو داءاأل تقارير تصل أن .6

 [43، 2008 :]كالب .مناسبال
 

 مسؤوليةالمحاسبة  قومات تاطبيق نظامم 2.4

(Elements of the application of responsibility accounting 

system) 

 نظام تاطبيق نجاح خاطوات أولى تنظيميال هيكلال يعد :تنظيميال هيكلال .1
 بمراكز مخاطاطةال داءاأل معدالت رباط إلى تسعى تيالو مسإوليةال محاسبة
 داءاأل لمتابعة مراكزال بنفس فعليال داءاأل معدالت رباط ثم محددة مسإولية
 إذا مسارال تصحيح على تساعد تيال كاملةال داخليةالالرقابة  تحقيق هو وقياس

 [www:.hiedues&patrt, 2011].لذلك مناسبال وقتال وفي انحرؾ

 فيهتتوافر  إنمسإولية فالبد النظام محاسبة  إلؼراضتنظيمي مالئما الهيكل اللكي يكون 
 شرواط وهي:المجموعه من 

 .وحدةال هذه أهداؾ على بناء منظمةال في مختلفةال نشااطاتال أنوا  تحديد .أ 
 .منظمةال في نشااط كل إلنجاز الزمةال عملياتال تحديد .ب 
 .نشااط لكل منظمةالب مسإوليةال مراكز تحديد ضرورة .ج 

 مجموعات شكل في متماثلةالو متشابهةال عملياتال ذات مسإوليةال مراكز تجميع .د 
 .سلسة بصورة ومهامها واجباتها من تؤدية لتمكينها

 .مسإوليةال مراكز في محددةال مهامالب خبرةال وذو  مإهلينال فراداأل تكليؾ .ه 

 ه.تؽييرات تاطرأ علي بؤيةيسمح ، مرن بشكل للمنظمة تنظيميال هيكلال إعداد .و 

 [252، 2010 :اخرونو فضلال]

 
 :مسإوليةال بمراكز تيةاآل دواتاأل رباط يجب وعليه

 ."مسإوليةال بمراكز" تاريخيال داءاأل وتبويب تسجيل رباط .أ 
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 ."مسإوليةال بمراكز" مخاطاطال داءاأل وتبويب تسجيل رباط .ب 
 ."مسإوليةال بمراكز" رباطالب تخاطياطيةال موازناتال وإعداد معاييرال بناء .ج 
، 2008 :]كالب ."مسإوليةال بمراكز" للرقابة الزمةال تقاريرال وتصميم إعداد .د 

43] 
دليل بعمل دليل لمراكز المحاسبي والنظام البضرورة أعادة هيكلة  ينباحثالعتقد يو
عتماد على االمسإولية باليومية بإضافة عمود تكتب فيه مراكز القيد مسإولية وتعديل ٍال

 .مسإوليةالمراكز  دليل
 

 :مسؤوليةمراكز  أنواع .2
 أنوا :عدة  إلىمسإولية اليمكن تقسيم مراكز 

 

 مسؤولية وصالحيات ومسؤوليات كل مركزالأنواع مراكز  (1)رقم  جدول

 مسؤولياتال صالحياتال مركزالنوع  ت

 مركز . 1
 كلفةال

تكلفة صالحية المراكز   مديرل
متعلق بإنتاج سلعة القرار الاتخاذ 

وتفوض لهم ، أو تقديم خدمة معينة
قرار لتحديد مزيج الصالحية اتخاذ 

عمل الخدمات بعناصر السلع وال
سلع وتقديم المستعملة إلنتاج ال
 .خدماتال

يؾ فقاط التكالمدير مسإول عن ال
يم أداء ذلك وتي يتم تكبدها ويتم تقال
مدير تحديدا على أساس قدرته ال

يؾ التكالسياطرة على الوتمكنه من 
تكلفة تضم الومراقبتها وان مركز 

أقسام خدمية وإنتاجية وبيعيه 
 .وتسويقية وإدارية

 مركز .2
 يراداإل

ة الحالمدير في هذه الصالحية  أن
منتجات وتحقيق الهو بيع 

بيع اليرادات وعن مصروفات اإل
خاضعة لرقابته التوزيع الو

 .وسياطرته

 سإوليراد ماإليكون مدير مركز 
يراد ويشمل اإلأساسا عن تحقق 

ة الحالمركز في هذه التقرير 
مركز التي حققها اليرادات اإل

 .خاطةالمقارنة ب

 مركز .3
 ربحيةال

يرادات اإل عناصر عن مسإوال  
 مركزه في تحدث تيال يؾالتكالو

 يقيم عليه وبناءا، لرقابته وتخضع
 مركز اعتبار ويمكن ,داءاال
 لها مستقلة اقتصادية وحدة ربحيةال
 بها خاصةال وإيراداتها يفهاالتك

 تعظيم إلى عنها سإولمال ويهدؾ
 .أرباحها

ربحية مسإولية الأن مركز 
يراد ونشوء اإلمشتركة بين تحقق 

يراد اإلمتسببة في تحقق التكلفة ال
متحققة من الربحية الومن ثم 

يراد اإلكلفة من المعادلة اطرح هذه 
 هذ  سيتم محاسبته عليالمتحقق وال

إزاء مؤتم تخاطياطه مسبقا 
 .كموازنات تخاطياطية
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 المسؤوليات الصالحيات نوع المركز ت

 مركز .4
 ستثماراال

ذ  تكون للمدراء المركز الويمثل 
قرارات الصالحية في اتخاذ الفيه 
يرادات اإلثر على األتي لها ال
 فضال   األرباح،يؾ ومن ثم التكالو

موجودات العن صالحية استخدام 
تصرؾ بها وان له الثابتة وال

صالحيات التفوق بكثير  صالحيات
يراد اإلربحية والمفوضة لمراكز ال
 .ونوعا   كلفة كما  الو

عما يحققه من  أساسا   مسإوال  
يؾ الإيرادات ويسببه من تك

استثماره  إلىومصروفات إضافة 
من موارد وأصول في مركز 

ستثمار االمسإولية لذا يعد مركز ال
 .ربحيةالتاطويرا لمركز 

 ينباحثال من اعداد جدولال

 

 

 [39، 2008 :كالب. ]مختلفةالمسؤولية العالقات بين مراكز الاطبيعة  (2)شكل رقم 
 

 .نحرافاتاال وتحليل مخاطاطال دا األب ومقارنته فعليال دا األ قياس .3
ثم  فعلية بيانات توفير مسإولية يستلزمال مراكز لمدير  فعليال داءاأل قياس إن  
 و هفيالتك له وتخصص، ّكله مسإوليةال لمراكز مخاطاطالداء األب فعليال داءاأل رباط يتم

 ويكون .للرقابة يراداإلو تكلفةال قابليةل اوفق، رئيسه قراراتب وتؤثرت نشؤت تيال إيراداته
، وفعلي مخاطاط تكلفة وإيراد من يخصه ما مسإوليةال مراكز من مركز توافر لكل قد
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 حاصلالنحراؾ اال تحليل ويتم .مسإولية مركز كل داء فياأل قياس عملية تسهل وبذلك

 تينالحال كلتا وفي، موجبا   أو باالس قد يكون ذ الو، مخاطاطال داءاألو فعليال داءاأل بين

ا يعد  داءاألفعلي وال داءاأل بين نحرافاتاال حدوث ويعود .مخاطاطال عن هذا انحراف 

 وعدم ،داءاأل ومعايير تخاطياطيةالمعدالت ال في دقةال عدم :هما سببينى إل مخاطاطال
، أسبابها لمعرفة وتسعى، نحرافاتاال تراقب أن دارةاإل تنفيذ وعلىال في كفاءةال

 [41، 2008 :]كالب .عن حدوثها مسإولينال ومحاسبة
 

 .مسؤوليةال لمراكز دا األ تقارير .4
 أسباب تعرؾ أمكن إذا ما مهمةالرقابية ال وسائلال من داءاأل تقارير تعد  

 ينسإولمالإلبالغ  تقاريرال وتستخدم .مقدما محددةال معاييرالعن  فعليال داءاأل انحرافات

 .مالئمة تصحيحية من إجراءات يلزم ما باتخاذ قيامالو، ومتابعتها، به
علمي في بناء نظرية محاسبة المنهج اليستخدم فيها  داءاأليم وعملية تق ان باحثينالعتقد وي
، خاص(ال إلىعام الستنبااطية)مخاطاطة من االبيانات المسإولية عن اطريق استخدام ال

 نحرافات.االدمج بينهما الستخراج ال، عام(ال إلىخاص الوبيانات استقرائية)فعلية من 
 داءاأل عن قاعدةال إلى قمةال من تتدرج مسإوليةال محاسبة في يةالمال بياناتال أن واقعالو
 وتتسلسل، ةقمال إلىقاعدة ال من فعليال داءاأل بيانات تتدفق عكسال وعلى، مخاطاطال
 تقاريرالتكون  ، اذدنىاأل دار اإل مستوىال إلى علىاألدار  اإل مستوىال من تقاريرال

 داريةاإل مستوياتال في وتتلخص تتجمع ثم ،بدقه مفصلة دنياال داريةاإل مستوياتال عند

 .[245، 2010 :واخرون فضلال] علياال

 

 حوافزال نظام .5
 يتاطلب مراأل فإن، نسانيةاإل عالقاتالأهمية  يبرز مسإوليةال محاسبة نظام نا  
 وتحليل، دوافع عامليها دراسة في دارةاإل من كبيرةال عنايةالو، واعيالتخاطياط ال
شخصيات  تكوين على يعمل ،للحوافز نظام من وضع لتتمكن، فيها مإثرةال عناصرال
 إن .مختلفةال داريةاإل للمستويات مسإولياتالو سلاطاتال وتفويض، للقيادة حةالص
 لب ،يكفي ال فاعل رقابي نظام وضع من أجل محاسبيةال قواعدالو مبادئال باتبا  تزاماالل

 عواملال يؤخذ نظام رقابي وضع أجل من، حوافزال بفلسفة سترشاداال مراأليستلزم 

 [441، 2004 :ة وحنانال]كح .حسبانال في نسانيةاإل
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 مسؤوليةالمحددات تاطبيق نظام محاسبة  2.5

(Determinants of the application of responsibility accounting 

system) 

  :يمكن ابراز اهم هذه المحددات باالتي

ة المسإولية لتكون فعاليؾ لنظام محاسبة التكالتصنؾ  :يفالتكالتصنيف  .1
سياطرة اليمكن  يؾ الالسياطرة عليها وتكالتي يمكن اليؾ التكالومناسبة بين 
معقدة المتنوعة والاطبيعة اليؾ بسبب التكالصعوبة اثناء تصنيؾ العليها تنشا 

 يؾ.الللتك
دقة القيد عن اطريق وضع معايير واضحة تتصؾ باليمكن تجاوز هذا  هان ينباحثال رىوي

 .تحكم بهاال يمكن ال والتيتحكم بها اليمكن  التييؾ التكاللفصل 

ذ  يضر بمصلحة المر األدارات اإلقد يكون هناك تنافس بين  :دار اإل تحيزال .2
خاصة الحهم المديرون على تحقيق مصالقتصادية ككل فقد يعمل االوحدة ال

 .قتصاديةاالوحدة الوليس مصلحة 
صريح الواضح والتحديد القيد عن اطريق اللهذا  مثلاألحل الإن  باحثينالرى وي

 .قتصاديةاالوحدة اللمسإوليات وواجبات وصالحيات كل مدير في 

قد فمراكز المسإولية نتيجة تعدد القد تتؤخر تقارير محاسبة  :بالغاإلفي  تأخير .3
 .تقاريراليؤخذ كل مركز وقت إلعداد 

موحد سيساهم في ال اإللكترونيمتكامل المحاسبي النظام الاعتماد  ان باحثينالرى وي
 تؤخير.مسإولية بشكل اسر  ودون المحاسبة تقارير  استخراج

مسإولية قد تعاطي معلومات زائدة عن التقارير محاسبة  توفير معلومات كثيرة: .4
 نظام.الوهذا خلل موجود في  دارةاإلحاجة 

تي تحتاجها التقارير الوتحديد  اإللكترونينظام الان تحديد مخرجات  باحثينالعتقد وي
حد من الستثناء تمكن من االدارة باإلوتفعيل مبدأ ، هداؾاألدارة باإلوتفعيل نظام  دارةاإل
 .ضروريةالمعلومات ؼير ال

عتماد االممكن ال من ؼير مسؤولية:الكامل على تقارير محاسبة العتماد اال .5
بل هو نظام ، داريةاإلمسإولية كؤداة للرقابة ال كامل على تقارير نظام محاسبةال
 .تدقيقالرقابة والمزيد الى إلتي تحتاج المنااطق اللتلك  دارةاإلوجهه ت

[www:.hiedues&patrt, 2011] 

نظام المسإولية اذا تم رباط العتماد على تقارير محاسبة االيمكن  هان باحثينالرى وي
 .رقابةالويزيد من فاعلية أجهزة  بنظام متكامل يوفر معلومات متكاملة
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 ةيمسؤولال مراكز تحديد معايير 2.6

(Criteria for determining the centers responsible) 

عند  عتباراال بعين أخذها يجب تيال شرواطالو سساأل من مجموعة هناك يوجد  
-مركز مركزال هذا كان سواء قتصاديةاال وحدةال في مسإوليةال مراكز وتقسيم تحديد
 :تياال نحوال على وهي ،استثمار أو ربحية أو إيراد أو تكلفة

 .متجانسة مسإوليةال مركز داخل تتم تيال العماأل اطبيعة تكون أن .1
 .قتصاديةاال للوحدة تنظيميال هيكلال ضمن مسإوليةال مركز يقع أن .2
 ضرور ال من كان حجمها كبر فكلما، قتصاديةاال وحدةال حجم يراعى أن .3

 .مسإوليةال في مراكز اكبر تفصيل

 تكلفة حدود ضمن مسإولية مراكز إلى قتصاديةاال وحدةال تقسيم تكلفة تكون أن .4

 [35، 2007 :جدبةال] .معتدلة
 .مسإولية ركزم كل في قراراتال اتخاذ لسلاطة واضحال تحديدال ضرورة .5
 تكون أن بمعنى، مختلفةال مراكزال بين مشتركةال مسإوليةال تجنب ضرورة .6

 منها كل لواستقال، مسإوليةال مركز بين فصلال أساس على تنظيم مبنيةال خاطة

 .مساءلةال من للتهرب المج هناك يكون ال حتى
 يضمن بما، ككل قتصاديةاالوحدة ال مستوى على عامة سياسات توفر ضرورة .7

 [44و 43، 2009 :مكي] .مختلفةال مسإوليةال بين مراكز تكاملالو تنسيقال
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نشاطة األ على أساسووظيفي ال ساساألعلى  مسؤوليةالنظام محاسبة  2.7
 :استراتيجيساس األوعلى 

 وهي: مسإوليةالمن نظم محاسبة  أنوا ثالثة  داريةاإلمحاسبة التعرض 
 

 انواع نظم محاسبة المسؤولية (2جدول رقم )

 ستراتيجياال نشاطةاأل وظيفيال الاطبيعة

من حيث بيئة 
 العماإل

تعمل  تيالوحدات ال
 الفي بيئة إعم

 مستقرة

 الإعمتعمل في بيئة 
تنافسية وحركية 

 )متؽيرة(

 الإعمتعمل في بيئة 
تنافسية وحركية 

 )متؽيرة(

من حيث اطبيعة 
 منتجاتال

منتجات وعمليات 
 نماطية أو معيارية

 إستراتيجية عمليات عمليات ؼير نماطية

منظور اليركز على  منظورالمن حيث 
 ي فقاطالمال

مقاييس اليستخدم 
ية المالية وؼير المال
عملياتي( في قياس ال)
 داءاأل

 ،يالملا منظورال
 ،عمالءالمنظور 

عمليات ال نظورم
منظور ، داخليةال
 نمو(التعلم وال

تركيز على وظائؾ ال وظائفالاطبيعة 
تنظيمية الوحدات ال
 فراداإلفرعية وال
 ينسإولمال

 نشاطةاأليركز على 
واجب تنفيذها وال ال

وحدات اليركز على 
 وظيفيةال

يعمل على تصميم 
لتحقق  داءاألمقاييس 

 ستراتيجيةإل هداؾاأل
للمنظمة وتكون 
متوافقة ومتراباطة مع 

 منظمةالأهداؾ باقي 
 باحثينال أعدادالجدول من 

 
ذ  النظام القتصادية يجب ان تختار االوحدة الموقفية فان الترتيبات الوحسب   

مسإولية على النظام محاسبة ، فقتصادية لبيئة عملهااالمتاطلبات السيتاطابق ويتكامل مع 
وكمرحلة أولى  بحثالفي  ينباحثال هاذ  ستعتمد عليالنظام الهو  وظيفيالساس األ

مسإولية على أساس المحلية وسيتم تفعيل نظام محاسبة البيئة اللتفعيل دور محاسبة في 
 محلية في مراحل الحقه.البيئة النشاطة وعلى أساس استراتيجي في األ
 

 واالتي اشكال توضيحية لهذه االنظمة وكاالتي: 
 
 



 الموحد في ظل اإلطاراإللكتروني يم النظام المحاسبي و تق
 مسؤوليةاللمحاسبة  المفاهيمي

 انمار حسن علي ،د. صفوان قصي
 

5103/  53العدد    

 

 ISSN (1681-6870)                                  35                           مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

 
 

 
 

 نظام المحاسبة على أساس المسؤولية الوظيفية (3شكل رقم )

  [Fowzia, 2011, p. 60] 
 
 

 

 ( نظام المحاسبة على أساس المسؤولية األنشاطة4الشكل رقم )

  [Fowzia, 2011, p. 60] 
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 االستراتيجي-( المسؤولية القائمة على النظام المحاسبي5الشكل رقم )

[Fowzia, 2011, p. 61] 
 

 مسؤوليةالمبادئ محاسبة  2.8

(Responsibility Accounting Principles) 

 :مسإوليةال محاسبة عليها ترتكز تيال سساألو مبادئال من

 تحديد يمكن بحيث؛ "مسإوليةال مراكز" الى شراؾاإل وحداتتقسيم  يتم ان .1

 مركز عن مسإولالو مشرؾال ومحاسبة، يراداإلو نفاقاإل عن مسإوليةال

 .إشرافه و سلاطاته حدود في يراداإل وخلق يؾالتكال إحداث مسإولية عنال
 ثم مسإوليةال مراكز من مركز كل في وتقييمه فعليال داءاأل على ضوءال قاءال .2

 يراداتاإلو يؾالتكال عناصر من عنصر لكل مستقبليةالداء األ معايير وضع يتم

 داءاألب "فعليال" تاريخيال داءاأل ومقارنة مسإوليةال مراكز من مركز كل في

 ."مخاطاطال" مقدما محددال
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 كل عند مراقبتها أو فيها تحكمال يمكن تيال يؾالتكال عناصر ضرورة فصل .3

 .مراقبتها أو فيها تحكمال يمكن ال تيال يؾالتكالعناصر  عن إدار  مستوى
 [27، 2008، ]كالب

 محاسبة بنظام خاصةال تقاريرال تصميم عند ستثناءاالب رقابةال مبدأإتبا   .4
 يتناولها تيال نشااطال أوجه جميع وتتناول شاقة عملية هي رقابةال؛ف مسإوليةال
 ترتباطاال يجب رقابةالف، فقاط نحرافاتاال معرفةل ليست رقابةال وأن ،تخاطياطال

 .خاطةال عن عملال سير اختالؾ بمدى وإنما، عملال سير بتقدم
 مرؼوبال هدؾال يتحدد بحيث، مسإوليةال مراكز أساس على خاطاطال تفصيل .5

 مركزال على واجبال داءاأل معايير وتتحدد، منها مركز كل تحقيقه في في

 .بها عملال
، كسبال] .مسإوليةال مراكز أساس على فعليال داءاأل عن بياناتال تجميع .6

2007 ،32]. 
 

معد من قبل ديوان الموحد المحاسبي ال نظامالتقييم  ثاني:ال مبحثال .3
 االتحاد  يةالمالرقابة ال

 

في ااطار محاسبة  (عينه البحث )محاطة ديزالت سامرا التحليلية لالدراسة  3.1
 المسؤولية

وهي احدى الوحدات االنتاجية التابعة للمديرية العامة النتاج الاطاقة الكهربائية /   

ونفذتها شركة وارت سيال البولندية  2004المناطقة الوساطى والتي تم التعاقد عليها سنة 

وقد  ،ميكاوااط 340ميكاوااط وبقدرة لتوليد  17سعة وحدة توليدية  20وتتكون من 

وتقع المحاطة في مدينة سامراء في محافظة صالح الدين  ،2010دخلت الخدمة سنة 

منتسب من  250ويعمل بالمحاطة حوالي  ،والمنااطق المجاورة لها المدينةوتؽذ  

 .التخصصات الفنية واالدارية

من الشعب وحسب الهيكل التنظيمي قسم كل قسم فيه العديد  12وتتكون المحاطة من 

 ،التجهيز والمخازن ،الرقابة والتدقيق ،الشإون المالية ،)الشإون الفنية لالقسام التالية
 ،التشؽيل ،االسناد الفني ،التخاطياط والمتابعة ،الميكانيك ،الكهرباء ،السياطرة الذاتية
اما الهيكل المقترح  .ويمارس كل قسم منها عدد من االنشاطة المعالجة( ،السالمة والبيئة

تقسيم هذا الهيكل الى مراكز مسإولية وحسب الوحدات من قبل الباحثان فيتضمن 
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وحدات انتاجية(  5مجموعات ولكل مجموعة  4وحدة انتاجية مقابل  20االنتاجية )

وذلك لتمهيد توزيع التكاليؾ على اساس المسإولية التي تمثل القدرة على التحكم بالكلفة 

تصنيؾ مراكز المسإولية في محاطة أدناه يوضح ( 3جدول رقم )ال .ههاوتؽيير اتجا

 .ديزالت سامراء باالعتماد على الهيكل التنظيمي للمحاطة
 

( تصنيف مراكز المسؤولية في محاطة ديزالت سامرا  باالعتماد على 3جدول رقم )

 الهيكل التنظيمي للمحاطة

 مركز المسإولية مركز التكلفة القسم

 888 18388 مدير المحاطة 

 888 18388 معاون مدير المحاطة 

 883 18383 قسم الشإون االدارية 

 888 18388 قسم الشإون المالية 

 888 18388 قسم الرقابة والتدقيق

 888 18388 قسم التجهيز والمخازن 

 881 88388 قسم الكيمياء 

 8818 883888 محفظة االولى 

 8818 883888 محفظة الثانية 

 8813 883883 محفظة الثالثة 

 8818 883888 محفظة الرابعة 

 8818 883888 8الشبكات 

 8818 883888 8الشبكات 

 8811 883881 3الشبكات 

 8811 883881 8الشبكات 

 8811 883888 ورشة الكهرباء 

 881 88388 قسم الميكانيك 

 8818 883888 8شعبة المحركات والمراجل 

 8818 883888 8والمراجل شعبة المحركات 

 8813 883883 3شعبة المحركات والمراجل 

 8818 883888 8شعبة المحركات والمراجل 

 8818 883888 ورشة الكهرباء 

 8818 883888 شعبة االجهزة المساعدة 
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 مركز المسإولية مركز التكلفة القسم

 8811 883881 المرشحات والزيوت 

 881 18381 التخاطياط والمتابعة 

 881 88383 االسناد الفني 

 8818 883838 الهندسة المدنية 

 8818 883838 التكييؾ 

 888 88388 قسم التشؽيل 

 8888 883888 8مناوبة 

 8888 883888 8مناوبة 

 8883 883883 3مناوبة 

 8888 883888 8مناوبة 

 888 88388 السالمة والبيئة 

 8888 883888 االاطفاء 

 8888 883888 السالمة 

 883 88388 قسم المعالجة 

 8838 883888 8معالجة مياه 

 8838 883888 8معالجة مياه 

 8833 883883 3معالجة مياه 

 8838 883888 8معالجة مياه 

 8838 883118 8معالجة الوقود 

 8838 883118 8معالجة الوقود 

 8831 883181 3معالجة الوقود 

 8831 883131 8معالجة الوقود 

 
وبهدؾ تفعيل هذه المراكز اقترح الباحثان اضافة حقل خاص بهذا التصنيؾ في   

وصل القبض وسند الصرؾ ومسند القيد لتبيين االبعاد الثالثية للحدث ماليا وكلفويا 
 .واداريا

ولتسلياط الضوء على ذلك سيتم اعادة توزيع االستخدمات من االساس الوظيفي   
على اساس مراكز المسإولية ودور هذا التحليل في تفعيل حسب نوعها الى التوزيع 

 :وكاالتي ،تم اعداد الموازنة وفقا لمراكز المسإولية عملية اتخاذ القرارات خاصة اذا ما
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لمحاطة ديزالت  2013 ةالجزئي لشهر اب لسن المراجعةميزان  (4جدول رقم )

 سامرا  

 المبلػ اسم الحساب رقم الحساب

 704905069 مخازن  13

 302410358 الرواتب  31

 2361751600 مستلزمات سلعية  32

 49891534 مستلزمات خدمية  33

 

 والمبين في الجدول أدناه. , لتبويب التكلفةهذا وتمتلك الوحدة نظام 

 ( تبويب التكاليف5رقم ) جدول 

 المبلػ اسم التبويب التبويب الكلفو  التسلسل

 18256777 مرحلة توليد الاطاقة  513121 1

 46512676 اجهزة التوليد 613111 2

 75500131 اجهزة توليد الكهرباء  613112 3

 753242917 منظومة خزن وضخ الوقود 613121 4

 80143663 شبكة تحويل الاطاقة  613122 5

 1465200 منظومة االجهزة الكهربائية  613123 6

 12433395 وحدة الاطوارئ  613124 7

 3829095 االنذار والمواصالت  613125 8

 805297398 (الخدمات الفنية )الورش 613132 9

 68696465 النقليات 613133 10

 38335000 اجهزة ااطفاء  613134 11

 17647158 االدارة الفنية  613135 12

 6167082 السالمة الصناعية  613141 13
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 المبلػ التبويباسم  التبويب الكلفو  التسلسل

 11656584 نقل العاملين 613142 14

 36642124 الماطعم  613143 15

 7247582 الاطبابة  613144 16

 44174538 االسكان  613145 17

 4142933 االدارية  81312 18

 6531584 المالية  81313 19

 51480000 التجهيز والمخازن  81314 20

 
التكاليؾ على اساس مراكز المسإولية ووفقا لالسس وبعد اعادة توزيع هذه   
الوقود والزيوت واالدوات  ،)رواتب العاملين على اساس عدد الموظفين:التالية

اللوازم والمهمات توز  على اساس  ،االحتيااطية على اساس الاطاقة االنتاجية الفعلية
االندثار على اساس  ،القراطاسية على االقسام االدارية ،الورش الميكانيكية والكهربائية

صيانة االثاث واالجهزة  ،الصيانة لالالت والمعدات توز  على قسم الميكانيك ،المساحة
سفر وايفاد يتم توزيعها على اساس عدد الموظفين وترتباط  ،على اساس االقسام االدارية

االستئجار يوز   ،الخدمات المصرفية توز  على اساس الشإون المالية ،بقسم التخاطياط
 .اساس الجهة المعنية بااللة المستاجرة على
 

  :وبعد استخدام هذه االسس في التوزيع تم تحديد تكلفة كل مركز مسإولية وكاالتي
 

 ( تكاليف مراكز المسؤولية6رقم ) جدول

 بالدينارالمبلػ  مركز المسإولية مركز التكلفة القسم

 88118888 888 18388 مدير المحاطة 

 8181811 888 18388 معاون مدير المحاطة 

 31181811 883 18383 قسم الشإون االدارية 

 88818888 888 18388 قسم الشإون المالية 

 8811811 888 18388 قسم الرقابة والتدقيق

 88888188 888 18388 قسم التجهيز والمخازن 

 1888111338 881 88388 قسم الكيمياء 

 811181818 8818 883888 محفظة االولى 
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 المبلػ بالدينار مركز المسإولية مركز التكلفة القسم

 818888818 8818 883888 محفظة الثانية 

 811838881 8813 883883 محفظة الثالثة 

 38181888 8818 883888 محفظة الرابعة 

 81818118 8818 883888 8الشبكات 

 83381888 8818 883888 8الشبكات 

 888181138 8811 883881 3الشبكات 

 831131811 8811 883881 8الشبكات 

 88838881 8811 883888 ورشة الكهرباء 

 8118118818 881 88388 قسم الميكانيك 

 118838813 8818 883888 8شعبة المحركات والمراجل

 838888188 8818 883888 8شعبة المحركات والمراجل

 181813818 8813 883883 3شعبة المحركات والمراجل

 8818188183 8818 883888 8شعبة المحركات والمراجل

 881888111 8818 883888  الميكانيكورشة 

 18888881 8818 883888 شعبة االجهزة المساعدة 

 888311818 8811 883881 المرشحات والزيوت 

 1113181 881 18381 التخاطياط والمتابعة 

 818888881 881 88383 االسناد الفني 

 11881831 8818 883838 الهندسة المدنية 

 81818831 8818 883838 التكييؾ 

 881181181 888 88388 قسم التشؽيل 

 88181831 8888 883888 8مناوبة 

 88181831 8888 883888 8مناوبة 

 88181831 8883 883883 3مناوبة 

 88181831 8888 883888 8مناوبة 

 88818181 888 88388 السالمة والبيئة 

 81131831 8888 883888 االاطفاء 

 83118831 8888 883888 السالمة 

 881188818 883 88388 قسم المعالجة 

 38181388 8838 883888 8معالجة مياه 

 38181388 8838 883888 8معالجة مياه 
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 المبلػ بالدينار مركز المسإولية مركز التكلفة القسم

 38181388 8833 883883 3معالجة مياه 

 38181388 8838 883888 8معالجة مياه 

 38181388 8838 883118 8معالجة الوقود 

 38181388 8838 883118 8معالجة الوقود 

 38181388 8831 883181 3معالجة الوقود 

 38181388 8831 883131 8معالجة الوقود 

 
بالمحاطة نالحظ ومن خالل الرجو  الى الكمية المتحققة من االنتاج الفعلي   

والتي تتضمن تكلفة )ولو اعتمدنا التكلفة الخاصة بكل وحدة  ،تباين في الكمية المنتجة
المحفظة الكهربائية +تكلفة شعبة الشبكات +تكلفة شعبة المحركات + التكاليؾ االضافية 

لتبين ظهور  (الخاصة بالورش الكهربائية والميكانيكية والزيوت واالجهزة المساعدة
حيث ظهرت تكلفة الوحدة االنتاجية االولى بتكلفة  ،تباين في تكلفة الوحدات االنتاجية

 ،للميكاوااط الواحد وتبين عاطل وحدتين فيها من اصل خمس وحدات دينار 36182

بالرؼم من ذلك فان الوحدة االنتاجية الثالثة كانت تكلفتها اكثر بكثير من الوحدة االولى 

دينار للميكاوااط الواحد، اما الوحدة االنتاجية الثانية فكانت تكاليؾ انتاج  46242فبلؽت 

وعليه فان هذه المعلومات وؼيرها وعلى  ،دينار 65949الاطاقة فيها هي االكبر فبلؽت 

مستوى مراكز المسإولية ستساهم في زيادة القابلية التخاذ القرارات خاصة اذا ما تم 
لية والراسمالية على مستوى مراكز المسإولية وبالتالي الحقا اعداد الموازنات التشؽي

ويعتقد الباحثان بؤن ذلك يتاطلب العمل بالنظام  ،تقييم االداء من خالل مراكز المسإولية
المستند  الماطور باتجاه مراكز المسإولية والذ  يعمل عن اطريق النظام االلكتروني 

  .(5الملحق رقم )المتكامل والذ  نقترح النماذج الخاصة به من خالل 
 

 :مقترحال اإللكترونينظام ال أهداف 3.2

وظهور الحاجة لتاطويره  1986بعد تاطبيق النظام المحاسبي الموحد منذ سنة   

وبشكل متواصل  االتحاد  يةالمالرقابة الديوان لذا سعى  ،من خالل التشؽيل االلكتروني
قابلة للتاطبيق على المعايير القواعد والعمل على تحسين النظمة واال هذه متابعة وتاطويرل
ذ  يجب إن يمثله هذا الحاجة للدور الوقد برزت ، محاسبة بشكل مستمرالدارة واإل
داء األرتقاء باالعام وال المالحفاظ على الجهة رقابية مهمتها  أعلى باعتبارهديوان ال
عامة وضمان توفير المصلحة الشاملة وتحقيق التنمية البما يخدم عملية وحكومي ال
مركز التي تعكس المحاسبية النظم التوفير  لمن خال داءاألشفافية لذلك المساءلة وال
 نظامالوألهمية ، مستفيدةالجهات اللخدمة  هاعن لإلفصاححكومية الي للجهات المال
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وحدات الكهرباء والقتصادية )ومنها وزارة االموحدات الفقد سعت  موحدالمحاسبي ال
استخدام  إلى( وهنا سيتم التركيز على محاطة ديزالت سامراء كعينه للبحث تابعة لهاال
مما ، نتائج بدقة وبسرعة تالئم احتياجاتهاالكترونية في تاطبيقه الستخراج االلحاسبات ال

ديوان بتشكيل فريق عمل القام ، تاطويره ومكننته إلىديوان الين في سإولمالشجع 
تدقيق الحاسبة وفريق البحوث ومركز الفنية والدراسات ال)من قسم  متخصص متكون

نظام الفي  واردةالسس األ على نفسذ  يعتمد الو اليدو نظام المكننة لكتروني( االل
تحقيقها بشكل تفصيلي وبدقة  إلىنظام التي يسعى الهداؾ األويمكن من تحقيق  مذكورال

ذ  يسهم بترشيد التفصيل والية بالمالمواقؾ اليتين ويمكن من استخراج الوبسرعة ع
 .قراراتال

شرح ، حساباتال)دليل رئيسية الضمن فصولة  كترونيااللنظام اليحتو    
دفترية المجموعة الو، يةالمالبيانات الية والمالقوائم ال، قيديةالجات المعال، دليلال
مصروفات( لضباط توزيع الكلفة )تحليل الأنشاطة أخرى كنظام  يهالوضم  مستندية(الو
وبهذه ، نشاطةاألقتصادية وؼيرها من االمختلفة للوحدة الكلؾ المصاريؾ على مراكز ال
حسابية الدوائر الية منه عن كاهل اليدو  ورفع نسبة عالعمل ال الاطريقة تم اختزال

 .وحدةال أداءخاطاط لتحسين المساهمة برسم النتائج والمإشرات وتحليل اللتتفرغ لدراسة 

 [1، 2012 :يةالمالرقابة ال]ديوان 
 

 :نظامالتي حققها هذا المميزات ال 3.3

تبويب وتسجيل ان الماطلع على هذا النظام يالحظ بؤن هذا النظام يقوم ب  
قاعدة بيانات )الخزن و موحدالمحاسبي النظام الية بموجب قواعد المالمعامالت ال

 توفيرو ،معينة اتمع إمكانية فصل او خزن بيانات سنو (Data Baseبياناتال

 ،نظامالعمل  وأسلوبتعرؾ على جميع مفردات المستخدم المساعدة بحيث يستاطيع ال
بيانات بصورة منفصلة بواساطة ال الإدخ ليؾ من خالالتكالرباط مع نظام الباالضافة الى 

موقؾ التعرؾ على التي تمكن من ال نيةاآلودورية الكشوفات التوفير و لذلك أعدتقيود 
ية كميزان التالمناسبة للفترة القرارات السابقة بما يساعد في اتخاذ الي للفترة المال
يها الرجو  اللعدة سنوات وتسهيل عملية  ستاذاألحتفاظ ببيانات حركة االو ،مراجعةال

 ية.المالعملية التعرؾ على تاطور مواقؾ اللتتيح 
 

 :اما الصفات االخرى في هذا النظام فهي

فتتاحي االرصيد الجة توزيع المع إمكانيةفتتاحية تلقائيا مع اال رصدةاأل تدوير .1
ية مباشرة من الحالسنة السابقة والسنة الحسابات بين ال هيكليةة اختالؾ الفي ح
 .نظامال لخال
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نظام الختامية اطبقا لنماذج وقواعد الحسابات السنوية وال العماإلاستخراج نتائج  .2
كشوفات البيانات وهذه ال الإلدخوفقا لكشوفات معدة وجاهزة  موحدالمحاسبي ال

حساب ، متاجرةالوحساب ، خسائرالو رباحاألوحساب ، ميزانيةال)كشؾ 
 يالإجمكشؾ توزيع ، جاريةالعمليات الكشؾ ، مصاريؾالو يراداتاإل
 .(مضافةال قيمةال يالإجمكشؾ ، مصاريؾال

يومية الحركة ال العند إدخسنو  )الشهر  والنقد  التدفق الاستخراج كشؾ  .3
نقد  التدفق التؽيير في كشؾ ال معرفة نقد  مما يمكن منالتدفق اليتؽير رصيد 

 .(بصورة مستمرة
تخاطياطية عن نفس الموازنة ال أرقامفترة مع الية على مدى المالعمليات المقارنة  .4

 .نحرافاتاالفترة لمعرفة ال
 .وسنويا   بنك شهريا  الكشوفات حركة واستخراج  .5
شهر  الندثار االمستخدمة واحتساب الثابتة الموجودات الاستخراج كشوفات  .6

موجودات الدفترية للموجود واستخراج كشوفات القيمة السنو  واستخراج الو
 .شهريةالسنوية والمباعة المشاطوبة وال

 .سنويةالشهرية والمباشرة المباشرة وؼير الكلؾ الاستخراج تقارير  .7
 .كلؾاليؾ حسب مراكز التكالاستخراج كشؾ تحليل  .8
 .يؾالتكالستخدامات على مراكز االاستخراج كشؾ توزيع  .9

 
ة الفي ح أعالهمذكورة المزايا الذ  يحقق الديوان البرنامج  أن باحثينالرى ي  

جهد وتحقيق نسبة الوقت والفقرات جميعها يكون قد ساهم في توفير التاطبيقه وتحقيق 
 تي الالو أعالهكشوفات التوفير  لمن خالقرارات المساعدة في اتخاذ الودقة الية من الع

 وتؤخذختامي الكشوفات تعد بعد استخراج ميزان اليا فهذه الماطبقة حالبرامج التوجد في 
في  تؤخرال إلىعام مما يإد  ال ستاذاألوميزان الماطابقة مع الاطباعة والوقت اطويل في 

 ماطلوب.الوقت المستفيدة في الجهات ال إلىها الحسابات وإرسالؼلق 
 

 يةالمالرقابة المعد من ديوان ال ممكننالموحد المحاسبي ال نظامال مشاكل 3.4
 االتحاد 

 

 :نظامالرئيسية في المشاكل ال . أ

يؾ فيكون التكالنظام مستقل ومنفصل عن  ()المالي موحدالمحاسبي النظام الإن  .1
 بيانات بصورة منفصلة بواساطةال الإدخ ليؾ من خالالتكالرباط مع نظام ال

، وهذا يعني عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لكل االنظمة قيود أعدت لذلك
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وبالتالي ارتفا  كلفة الحصول على المعلومات بسبب التكرار وعدم الرباط 

 .الذ  يتضح فيه عدم وجود نافذة لنظام الكلفة (1)ملحق رقم 
مالحظ المستخدمة سابقا فال ةمستنديالمجموعة البرنامج تستخدم فيه نفس الهذا  .2

)ملحق مسإوليةالمراكز حسب فقرة تصنيؾ  يةالمستخدم لم تضاؾ القيد ال ان

، وهذه المشكلة تم التركيز عليها من خالل اعادة تصنيؾ ميزان (2رقم 

المراجعة وفقا لمراكز المسإولية لمحاطة ديزالت سامراء بعد اعداد مجموعة 
ومراكز المسإولية  مستندية تساعد في ذلك باالضافة الى اعداد دليل للكلفة

 .للمساعدة في تقييم االداء واتخاذ القرارات على اساس مراكز المسإولية
رباط عن الفيكون  ثابتةالموجودات المستقل عن برنامج فان النظام وكذلك  .3

ه فقرة فيتوجد  برنامج الال إن إلى إضافةبيانات بصورة منفصلة ال الإدخاطريق 
فقرة  فيهتوجد  موجودات والالفتتاحية لحسابات اال رصدةاأل إضافة أولتدوير 

توجد  موجودات الالخاصة بالكشوفات المتراكم فالندثار االالحتساب مخصص 

 (3)ملحق رقم  متراكم.الندثار االفيها مخصص 
 أرصدةن فا ختاميةالحسابات الو العماإلنظام منفصل عن كشوفات نتائج ال .4

نما او ختاميةال حساباتال تلقائيا لكشوفات ألترحلنظام النهائية في الحسابات ال

 (4ملحق رقم ) .بيانات بصورة منفصلةال الإدخيكون 
عدم إمكانية فرعية وكذلك المراجعة للحسابات البرنامج ميزان اليوجد في  ال .5

فرعيات الأو تبديل أو تعديل تسمية  رئيسيةالإضافة فرعيات للحسابات 
 قتصادية.االوحدة البرنامج بم يتناسب مع نشااط الموجودة في ال

 .مصاريؾال او لإليراداتمسإولية التحليل على مراكز  توزيع او هتوجد في ال .6

 (1)ملحق 
 حسابات والاليوجد برنامج خاص بهذه  ال اذ ،مخازنالنظام حسابات الاؼفل  .7

 إلى ضافةاالبمخازن ال ارصدة مستلم اوال مصروؾ اوالتوجد تقارير خاصة ب
موجودات الؽيار مع منظومة المخازن لقاطع الرباط بين منظومة الضرورة 

 (1)ملحق  .ثابتةال
 
 نظامالبرمجية في المشاكل الاما اهم  . ب

 :يمكن تلخيصها باالتيو

حدث خاطا في  إذا قبضالأو صرؾ السند  أوتعديل للقيد  إجراءيمكن  ال  .1

 (2)ملحق  .ترحيلال إثناءتعديل الترحيل لعدم وجود فقرة ال
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مستند يبقى مخزون في الؽاء وحذؾ الترحيل ال يمكن العند حدوث خاطا في  .2

 (2 )ملحق. مرة ثانية ترحيلهحاسبة بحيث ال يمكن الذاكرة 
ال فتتاحية وكذلك اال رصدةاأل فيههر ظت المراجعة الوميزان عام ال ستاذاأل سجل .3

 .سابقةال لألشهربيانات الفقرة السترجا   توجد
تقارير وليس على الصرؾ في القبض والقيود والسندات والاعتماد تسلسل  .4

عمل فكيؾ يمكن سحب حركة لشهر معين او الفي  إرباكتواريخها مما يسبب 
 .فترة معينة

 .تواريخ وليس تاريخ شهر او فترة معينةالبيانات يقبل جميع ال الإدخعند  .5
 .تخاطياطيةالموازنة الوجود فقرة تعديل عند ترحيل خاطا في عدم  .6
 .يؾالتكالقيد خاطا في برنامج التعديل قيد عند ترحيل أو  ؽاءال إمكانيةعدم  .7
تخاطياطية في برنامج الزنة اموالترحيل رصيد أو  إلضافةفقرة  ال توجد .8

 .يؾالتكال
 .يؾالتكالفتتاحية لبرنامج اال رصدةاألتدوير  أوفقرة ترحيل  ال توجد .9

 
 

 توصياتالستنتاجات واال .4

 
 ستنتاجاتاال 4.1

ة التحقيق رقابة فع إلىمسإولية نظام إدار  محاسبي يهدؾ الإن محاسبة  .1
قتصادية االوحدات المسإولية في المحاسبة  تاطبيقمما يوجب  داءاألوتقويم 

 كترونيااللمحاسبي النظام ال إن اال نظام هذارؼم من أهمية الب .المركزيةال
مجموعة ال إلىيضؾ أؼفله ولم  ية قدالمالرقابة المعد من قبل ديوان الموحد ال
نظام الفي تقارير  ال توجدو مسإوليةالعلى أساس مراكز  تبويبال مستنديةال

 .مسإوليةالتقارير محاسبة 
مستفيدة المعلومات للجهات الفي توفير  سيساهم تاطبيقهتم  إذا نظامالهذا  إن .2

برنامج من برامج اليوجد في  ما لجهد من خالالوقت والمالئم وتوفير الوقت الب
بنك الموجودات وكشؾ النظام )وجاهزة منها متعددةمستقلة ومنفصلة فرعية 

 .(نقد التدفق الكشؾ  ختاميةالحسابات الوجداول وكشوفات 
انه نظام ؼير متكامل فيه  االكثيرة المميزات الرؼم من الديوان بالإن نظام  .3

نقد  التدفق الوكشؾ  موجودات,النظام  يؾ,التكال)نظام نظمة األعديد من ال
نظام اللكنها مستقلة ومنفصلة عن ختامية(,الحسابات البنك ,وكشوفات الوكشؾ 

 .موحدالمحاسبي ال
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نظام مخزني بمجموعة  ال يوجد اذمخازن النظام حسابات  أعالهنظام الاؼفل  .4
 .ديوانالموجودة في نظام الفرعية ال نظمةاال

وضع  ليمكن تجاوزها من خال يؾالتكالتي ترافق تصنيؾ الصعوبات ال ان .5
 .تحكم بهاال إمكانيةيؾ حسب التكالدقة لفصل المعايير تتصؾ ب

قتصادية وما قد ينشب من االوحدة الداخل  داراتاإلتنافس بين اليمكن تجاوز  .6
صالحيات البناء هيكل وظيفي واضح تحدد به  لصراعات داخلية من خال

 .قتصاديةاالوحدة الواجبات داخل الو
يستخدم فيها المنهج العلمي في بناء نظرية محاسبة  األداءيم وتق عمليةان  .7

 )مخاطاطة من العام إلى المسإولية عن اطريق استخدام البيانات االستنبااطية
العام(، الدمج بينهما  )فعلية من الخاص إلى الخاص(، وبيانات استقرائية

 الستخراج االنحرافات.
عن اطريق التحديد الواضح  لتجاوز التحيز االدار  هو األمثلالحل إن  .8

 .والصريح لمسإوليات وواجبات وصالحيات كل مدير في الوحدة االقتصادية
 استخراجاإللكتروني الموحد سيساهم في المتكامل المحاسبي النظام ان اعتماد  .9

محاسبة المسإولية بشكل اسر  ودون تؤخير، وبالتالي تزداد الفاعلية في تقارير 
 .اتخاذ القرارات والرقابة

 
 توصياتال 4.2

موجودة في الفرعية ال نظمةاأل إلىمسإولية النظام محاسبة  وإضافةاستحداث  .1
مستندية مما المجموعة ال إلىمسإولية التبويب مراكز  إضافة لنظام من خالال

سنوية الدورية وال( داءاألمسإولية)تقارير اليمكن من استخراج تقارير محاسبة 
 .قرارالومهم في عملية اتخاذ  التي لها دور فعال

وتبويب مراكز كلؾ المستندية بإضافة تبويب مراكز المجموعة التعديل  .2
 .يالمالتبويب ال إلى ضافةاإلبيومية القيد  إلىمسإولية ال

نظمة األمتكامل تكون جميع  (إدار ، كلفو ، يالمعمل على إعداد نظام )ال .3
 مخازنال، رواتبال، كافةكشوفات ال، موجوداتال ,يؾالتكالفرعية )ال

مسإولية ونظام البرنامج نظام محاسبة ال إلى وإضافةنظام ال(ضمن هذا وؼيرها
 .لتكوين نظام متكاملمخازن الحسابات 

قيد يرحل تلقائيا الترحيل النظام مجموعة مستندية واحدة عند التستخدم في هذا  .4
قيد لكل نظام فرعي على الترحيل ال إلىحاجة الفرعية دون النظمة األكافة  إلى

 .كلؾالوقت والتقارير وهدر التؤخر في إعداد ال إلىحدة مما يإد  
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Abstract: The research focused on clarifying the 

conceptual framework accounting responsibility in 

terms of setting goals and guideline principles, 

concepts ,and standards for its importance in the 

direct link between the accounting information 

system (linking costs and revenues and assets with 

responsibility centers)and organizational structure 

where this is useful to link the distribution of the 

burden of making decision on several sites in 

regulatory economic unity leads to the speed of 

decision-making and timely, addresses this research 

analytical study prepared for the program 

(generalized to all economic units) by the office of 
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financial supervision ,which carried out will provide 

information in a timely manner and reduce the time 

and effort spent in to obtain this information because 

it contains a variety of system although it is separate 

and independent system ,the researchers found that 

this program least out responsibility accounting 

system Although of the importance application in 

decentralized unit, althea these system is in depended 

and this theses focus on the improvement of Union 

Electronic Accounting System in according with the 

concepts of responsibility accounting.  

 

Keywords: The union electronic accounting system, 

the conceptual framework accounting 

responsibility. 


