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اللهــم لــك الحمــد كمــا ينبغــي لجــالل وجهــك وعظــيم ســلطانك ، لــك  

  الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى 

علينـــا بإتمـــام دراســـتنا وإنجـــاز هـــذا العمـــل ، فـــإن  ًالحمـــد هللا الـــذي مـــن

ــا فمــن أنفســنا ، وصــل اللهــم وســلم  أصــبنا فبتوفيــق مــن اهللا ، وإن أخطأن

  .على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبعد 

 ذيالـ، بوزيـان العجـالنتقدم بخالص الشكر والعرفان لألسـتاذ المشـرف 

مــة لإلنجــاز فــي مســاعدتي وتقــديم كــل التوجيهــات الالز  جهــدادخر يــلــم 

و إلـى كـل مـن  ئياأتقدم بالشكر إلى كـل مـن صـديقكما   هذه الدراسة ، 

  .ساعدني في انجاز هذا العمل من قريب و من بعيد و لو بكلمة طيبة 
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  :اإلشكالية 

يف ظــــل حتــــديات ورهانــــات العوملــــة املعلوماتيــــة ، أصــــبح لزامــــا علــــى أصــــحاب القــــرار يف كــــل املؤسســــات االقتصــــادية     
قـــرارات  واختـــاذعليهـــا يف صـــناعة  االعتمـــادتكثيـــف الســـعي يف ســـبيل احلصـــول علـــى معلومـــات حماســـبية دقيقـــة ، ميكـــنهم 

  .وسليمة

بالغــة التعقيــد وســريعة التغيــري، متســمة بقلــة اليقــني وعــدم التأكــد ، ممــا القــرارات الــيت أضــحت  اختــاذوذلــك نــاتج مــن بيئــة 
  . يؤدي غالبا  إىل ارتفاع درجة املخاطرة املصاحبة للنتائج واألهداف املراد حتقيقها

ديثـــــة ، فقـــــد أصـــــبحت هنـــــاك ضـــــرورة ملحـــــة لتنميـــــة مهـــــارات صـــــناع القـــــرار يف خنتلـــــف املســـــتويات املختلفـــــة لـــــإلدارة احل
واملمارســات اإلداريــة املعتمــدة علــى امــتالك مهــارات اإلدارة األعمــال واألســاليب الكميــة املســتخدمة يف قيــاس التــدققات 
املاليــــة الداخلــــة واخلارجــــة مــــن املؤسســــة ، والــــيت تســــاعد يف االعتمــــاد علــــى املعلومــــات الكميــــة القابلــــة للقيــــاس املدعمــــة 

ذج اإلحصــائية والرياضـية يف التحليــل ، دون حتيــز شخصـي يف التوصــل إىل القــرار للحقـائق ، والــيت تسـتفيد مــن قــوة النمـا
  .األمثل 

 : طبيعة وأهمية الموضوع .1
تكمن أمهية املوضـوع مـن خـالل أمهيـة نظـام املعلومـات الـيت ال يكتمـل أمهيتـه إال إذا نظمـت وجسـدت يف شـكل        

إفتقدتـــه املؤسســة اجلزائريـــة لــذا يقـــع علــى عـــاتق املؤسســـة  أنظمــة معلومـــات فرعيــة ومتكاملـــة يف نفــس الوقـــت ، وهــذا مـــا
الوطنية السري قدما حنو إعداد النظم اإلدارية تتفرع حبسب عدد وظائفها و أنشطتها تعمل على توفري وإنتاج املعلومات 

لومــات احملاســيب نظــام املع والــيت هلــا تــأثري علــى نشــاطها ، ولعــل أهــم الــنظم الفرعيــة الواجــب إعــدادها ، الالزمــةاإلداريــة 
الــــذي خيــــتص جبمــــع وتبويــــب وحتليــــل وتوصــــيل املعلومــــة احملاســــبية املالئمــــة املتعلقــــة باملؤسســــة مــــن جهــــة وبتزويــــد هــــذه 

  .اخل .... املعلومات لألطراف اخلارجية كاجلهات احلكومية ، مصلحة الضرائب ، الدائنون ، املستثمرون 
 : أسباب اختيار الموضوع .2

يعترب موضوع نظام احملاسيب من املواضـيع اهلامـة إلدارة األعمـال وهلـذا يقتضـي اإلملـام مبختلـف جوانبـه ، والسـبب 
ـال علـى  االقتصادينيهذا املوضوع يعود أساسا إىل عدم التطرق إليه من طرف  اختيارالرئيسي يف  والبـاحثني يف هـذا ا

ـــ ت احملاســـيب امـــناحيـــة نظريـــة ويف ظـــل نظـــام املعلو  ا درســـت مـــنحـــد ســـواء ، وحـــىت وإن وجـــدت دراســـات مماثلـــة إال أ
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املوضوع وترقيتـه إىل تطبيـق امليـداين  استحداثالسابق بصيغة حبتة ، كما ال تشمل دراسة تفصيلية و حتليلية نتيجة عدم 
ا املوضـوع ، باإلضـافة إىل أسـباب ثانويـة كـرغبيت الشخصـية يف معاجلـة هـذ اقتصـاديةيف شكل دراسة تطبيقية يف مؤسسة 

مكانيات الوسائل املتاحة لذلك كاملراجع ، واألجهـزة املسـتخدمة يف اجلانـب احملاسـيب إلذلك ا إىلفيه ضف  االجتهادو 
  .اخل .... من حاسب آيل ، النظام احملاسيب املايل اجلديد 

 :التساؤل الرئيسي  .3
تطـــــور وســـــائل اجلمـــــع والتخـــــزين ومعاجلـــــة بـــــث املتزايـــــد باملعلومـــــات و  واالهتمـــــامويف إطـــــار التحـــــوالت املتســـــارعة        

لومــات ووســـائل االتصـــال و التنســيق بـــني الوحـــدات التنظيميــة داخـــل املؤسســـة وخارجهــا مـــع املؤسســـات األخـــرى ، املع
وتزايد االهتمام بتقنيات املعلومات واالتصال وكـذا ضـخامة حجـم اهليكـل التنظيمـي للمؤسسـة ، وارتباطهـا باملؤسسـات 

ا ووجود القوي الرافضة للتغيري من حوهلا باعتبار    .ها نظاما مفتوحا يؤثر بالبيئة اخلارجة ويتأثر 
  :ومن هذا املنطلق جند بصدد طرح تساؤل متمثل أساسا يف       

ــا يف اإلدارة مبــا متثلــه  يمــا هــو دور نظــام املعلومــات احملاســيب يف التســيري اإلســرتاتيج للمؤسســات االقتصــادية ؟ ة وتقنيا
  .من أنظمة جزئية داخل هذه املؤسسات ومبا سيشكله من إحداث تغريات قد تكون جذرية داخل املؤسسات ؟

 :التساؤالت الفرعية   .4
  :كما ميكننا أن نطرح األسئلة الثانوية التالية      
 علومات احملاسيب يف تسيري املؤسسة ؟ما مدى استجابة املؤسسة لتطبيق نظام امل 
 ما هي االنعكاسات الناجتة عن النظام املعلومات احملاسيب بالنسبة للمؤسسة االقتصادية ؟ 
 ما هي املتطلبات الالزمة لتطبيق النظام املتكامل للمعلومات احملاسبية و اإلدارية ؟ 
 االت س واء املالية واإلدارية والـنظم اخلبـرية و نظـم مسـاندة هل يؤدي تطور أنظمة املعلومات واالتصال يف خمتلف ا

 .القرارات إىل حل املشاكل يف إدارة املؤسسات والقضاء على التداخل يف أداء املهام ؟
 :الفرضيات   .5

املعلومـــات ، النظـــام ، خصـــائص املعلومـــات ، نظـــام : أدى حتديـــد املفـــاهيم اخلاصـــة بالدراســـة مـــن :  الفرضـــية األولـــى
وبالتــايل الــدور  األنظمــةوصــول إىل املفهــوم العــام لــنظم املعلومــات مبــا تشــمله مــن أنظمــة ومقومــات هــذه  املعلومــات إىل

  .الفعال الذي تلعبه هذه املفاهيم يف تسيري املؤسسة االقتصادية 
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ـــة  املســـامهة يف حـــل كـــل  األساســـيةمـــن الـــدعائم  االقتصـــاديةإن نظـــام املعلومـــات احملاســـيب يف املؤسســـة  :الفرضـــية الثاني
التنظيمية من خـالل اختـاذ القـرارات الرشـيدة والقضـاء علـى التـداخل يف املهـام بـني مشاكل املؤسسة سواء املالية منها أو 

ال الذي تستخدم فيه    .الوظائف املختلفة داخل املؤسسات ، وتصميم النظم بصفة عامة حبسب ا
اسيب يف املؤسسات االقتصادية من خالل ضرورة نظـام متكامـل للمعلومـات تطور نظام املعلومات احمل :الفرضية الثالثة 

احملاســبية واإلداريــة يقــع علــى عاتقــه حتقيــق عالقــات التنســيق والــرتابط والتكامــل بــني كافــة الــنظم الفرعيــة الــيت تتواجــد يف 
ونظــــام املعلومـــات اإلداريــــة نظــــام املعلومـــات احملاســـبية : املؤسســـة االقتصـــادية والــــيت تتمثـــل بالدرجـــة األســــاس بكـــل مـــن 

  .املختلفة 
 :المنهج المتبع  .6

و الدراسـة الـيت تقـوم  تـتالءمملام مبختلف جوانبه سوف نستخدم مـزيج مـن املنـاهج الـيت إللدراسة هذا املوضوع وا       
ضــمون نظــام املعلومــات احملاســيب يف املؤسســة مووصــف و  اســتعراضــا حبيــث نســتخدم املــنهج الوصــفي الــذي يناســب 

للموضـــوع حمـــل الدراســـة كمـــا نســـتعني  األساســـيةودوره يف تأديـــة املهـــام املتعلقـــة بـــه ، وكـــذا وصـــف املفـــاهيم  االقتصـــادية
 االسـتنباطيضـافة إىل املـنهج إلباملنهج التحليلي الذي يناسب شرح وحتليل اإلحصـائيات و اجلـداول املتعلقـة بالدراسـة با

  .ائج أهم النت استنباطو  استخالصالذي نستخدمه يف 
 :أهداف البحث  .7

ـدف الدراسـة إىل حتديـد نظـام املعلومـات احملاسـيب ودوره يف املؤسسـة االقتصـادية ومبـا ميكـن أن يسـاهم يف حتقيـق       
اهلدف العام بصورة أكثر فاعلية خاصة وأنه مل يعـد هـدف الوحـدة االقتصـادية حمصـورا يف الوقـت احلاضـر بتحقيـق أكـرب 

خفض التكاليف ومنـع اإلسـراف ، حتسـني اإلنتاجيـة ، إرضـاء : أهدافها وأصبحت تشمل  قدر من الربح ، بل تعددت
املستهلكني ، النمو وتنويع املنتجات ، حتسـني اجلـودة ، املسـامهة يف حتقيـق الرخـاء االقتصـادي للمجتمـع بصـورة عامـة ، 

طط واختاذ اخلطـوات الالزمـة حنـو حتقيـق اآلمر الذي أدى إىل ازدياد احلاجة إىل املعلومات احملاسبية لكي ميكن وضع اخل
  .أداء نظام املعلومات احملاسيب وما مدى استجابة املؤسسة االقتصادية هلذا النظام 

 :خطة الحث  .8
  :إىل فصلني أساسني نستعرضها كما يلي  اسةر قسمت الد



:مقدمة   
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املخصـــص للمفـــاهيم الفصـــل مفـــاهيم أساســـية حـــول نظـــام املعلومـــات احملاســـيب ومكوناتـــه ، ومـــن خـــالل : األولالفصـــل 
األساسية واملكونات نتطرق إىل مفهوم نظام املعلومات احملاسيب وكل ما هو متعلق باحملاسـبة حـىت يتسـىن لنـا ذلـك ال بـد 

  :من تقسيم هذا الفصل بدوره إىل مبحثني 
  .مفهوم النظام احملاسيب : املبحث األول 
  .متطلبات النظام احملاسيب : املبحث الثاين 
قابليـــة تطبيـــق نظـــام املعلومـــات احملاســـيب يف املؤسســـة ونتائجهـــا ، هـــذا الفصـــل ختصصـــه أسســـا إىل دراة :  الفصـــل الثـــاين

مـــدى اســـتجابة املؤسســـة لنظـــام املعلومـــات احملاســـيب وإبـــراز نتـــائج تطبيقـــه علـــى نظـــام املعلومـــات احملاســـبية يف املؤسســـة ، 
  :حيث نقسمه بدوره إىل مبحثني 

  .لنظام حماسيب فعل ودور األجهزة احملاسبية يف تسيري املؤسسة حاجة املؤسسة : املبحث األول 
  .تطبيق نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة : املبحث الثاين 

  
  

  
  



  

  

  

  :الفصل األول 
مفاهيم أساسية حول نظام املعلومات 

  احملاسيب
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  .مفاهيم أساسية حول نظام المعلومات المحاسبي: الفصل األول  

  :تمهيد 

املؤسســات إىل  اجتهــتاملعلومــات عنصــرا هامــا تلعــب دورهــا يف حتديــد فعاليــة وكفــاءة املؤسســة لــذلك  لقــد أصــبحت    

تصــميم وبنــاء أنظمـــة معلوماتيــة مــن أجـــل الســيطرة علــى الكـــم اهلائــل مــن املعلومـــات الضــرورية إلدارة املؤسســة ، وذلـــك 

لضــمان وصــول معلومــات موثوقــة وصــحيحة ودقيقــة إىل كافــة املســتويات اإلداريــة بالشــكل املالئــم والوقــت املناســب مــن 

  .القرارات  اختاذيف  استخدامهاأجل 

يف هــذا الفصــل  األساســيومــن خــالل هــذا الفصــل ســنقوم بدراســة نظــام املعلومــات احملاســيب بدقــة باعتبــاره العنصــر      

ذلــك بــالتطرق إىل كــل عنصــر منهمــا بالشــرح والتفصــيل مــن حيــث املفهــوم، مث حنــاول أن حنــدد املكونــات الرئيســية لنظــام 

  .مات احملاسيب كجملة واحدة مربرين أهم نظمه الفرعية احملاسيب يف األخري دراسة متطلبات نظام املعلو املعلومات 
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  .مفهوم النظام المحاسبي ومكوناته: المبحث األول

إن النظام احملاسيب مكون من سلسلة من اخلطوات و اإلجراءات تبدأ باملداخالت مرورا باملعاجلات املختلفـة و انتهـاء    

حقــوق امللكيـــة واإلدارة فقــد مت تقييــد خطواتـــه وإجراءاتــه بسياســـات ، ومبــا أنـــه قــد مت الفصــل بـــني أصــحاب باملخرجــات 

  .حماسبية خمتلفة لضمان حيادية نتائجه أو خمرجاته يف التعبري 

ـاالت املهنيـة بقـى النظـام احملاسـيب حمتفظـا بآليـة تسلسـل      رغم التطور التكنولوجي الكبري وحوسبة األنظمـة يف شـىت ا

  :ا التسلسل رافقه رقابة جديدة متاشيا مع كل من اخلطوات وإجراءات إال أن هذ

 .غياب التوثيق املستندي يف ظل استخدام احلاسوب 

إمكانيـة اخـرتاق خلصوصـية النظـام رغـم أن النظـام احملاسـيب .االعتماد على الذكاء الصناعي يف حتليـل ومعاجلـة العمليـات 

اليدويـــة إىل آليـــة احملســـوبة جعـــل عمليـــة مراقبـــة النظـــام  مل يتغـــري مـــن حيـــث جـــوهر املفهـــوم ، إال أن االنتقـــال مـــن اآلليـــة

 .والسيطرة عليه عملية صعبة ومعقدة ودقيقة ألبعد احلدود 

  .ماهية نظم املعلومات احملاسبية : املطلب اآلول 

  :النظام 

ض فــة معينــة أو عــدة وظــائف ، وبغــالــبعض وذلــك لتأديــة وظي يبعضــهايتكــون بصــفة عامــة مــن عــدة عناصــر مرتبطــة     

ظر إن كان ذلك النظام حمسوبا أم ال ، فدوما حتكمه سياسات وإجـراءات يـتم إتباعهـا بشـكل روتيـين كمـا تـتم مراقبـة الن

 .اسات املوضوعة يللس اخرتاقاإلجراءات من قبل املسؤول عن النظام للتأكد من عدم وجود أي 
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  :نظام املعلومات 

  .القرار اإلداري  اختاذلتزويد اإلدارة باملعلومات املناسبة لعملية  األساسييعد نظام املعلومات     

ويعرف نظام املعلومات بأنه جمموعة من املكونات املربوطة مع بعضـها الـبعض بشـكل منـتظم مـن أجـل إنتـاج املعلومـات 

م يف أدا ء الوظــائف املوكلــة املفيــدة ، وإيصــال هــذه املعلومــات بالشــكل املالئــم ، والوقــت املناســب ، مــن أجــل مســاعد

  .1إليهم 

  .أقسام نظام المعلومات المحاسبي : المطلب األول 

وما ميكن متييزه كاقتصـاديني أنـه ال ميكـن أن حيقـق نظـام املعلومـات احملاسـيب الغـرض واهلـدف املـراد لـو ال مكوناتـه        

نـــات األساســـية لنظـــام املعلومـــات وأقســـامه الـــيت تـــتالئم مـــع أهـــداف النظـــام ككـــل ومـــن هنـــا ميكـــن اســـتعراض أهـــم املكو 

  :احملاسيب واملتمثلة أساسا يف 

 :وحدة تجميع البيانات  )1

يقــوم هــذا اجلــزء بتجميــع البيانــات مــن البيئــة احمليطــة باملؤسســة أو عــن طريــق التغذيــة العكســية باملالحظــة والتســجيل ،  

ـــا مفيـــدة ، وجيـــب احلصـــول عليهـــا وتســـجيلها ،  ـــا احملاســـب ويـــرى أ وتتمثـــل هـــذه البيانـــات يف األحـــداث الـــيت يهـــتم 

  .انات اليت يتم جتميعها وتسجيلها يف النظام ولطبيعة املخرجات املطلوبة تأثري كبري على نوع البي

 :وحدة معالجة البيانات  )2

يقـوم احملاســب املــايل بالتسـجيل ، التوصــيل والرتصــيد والتحليــل ـ ويعتمــد احملاســب املــايل علـى النظــام التقليــدي كاليوميــة 

التكـــاليف علـــى أحـــد طـــرق العامـــة أو النظـــام املركـــزي اليوميـــات املســـاعدة أو نظـــام معاجلـــة آخـــر ، كمـــا يعتمـــد حماســـب 

  .حماسبة التكاليف حلساب سعر التكلفة وحتليل التكاليف 
                                                             

  .65: ،ص3002 األردنعبد الرزاق حممد قاسم ، نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبية ،دار العلم الدويل للنشر والتوزيع ،عمان ،   1
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ــة ( المعالجــة الجزئيــة   . أ حيــث يوجــد لكــل جــزء مــن نظــام املعلومــات احملاســيب برنــامج خــاص بــه مــثال  ):المتوازن

 .اخل .... برنامج حماسبة األجور ، برنامج حماسبة املواد 

ة تراعي العالقات املوجودة بني نظـام املعلومـات احملاسـيب وبقيـة أجـزاء نظـم عملية املعاجل :المعالجة المتكاملة   . ب

 :املعلومات اإلدارية األخرى ، وهناك ثالث مستويات من التكامل 

  يقوم كـل برنـامج بإنتـاج املعلومـة املطلوبـة وإنتـاج ملفـات أخـرى تكـون عبـارة عـن مـدخالت  حيث: تكامل البيانات

 .لبقية الربامج 

   يف مجيع امللفات اليت تتأثر به أي حدث مهم يسجل : تكامل اإلجراءات. 

   حيدث هذا التكامل بفضل نظام تسيري قاعدة املعطيات حبيث  :تكامل قاعدة المعطيات: 

  يكلة  .املعطيات بالطريقة األكثر تناسبا مع أي برنامج تطبيقييسمح 

  ملعطيات يف نفس الوقت يسمح لعدة برامج تطبيقية باستعمال نفس قاعدة ا. 

   محاية قاعدة ضد الدخول غري مسموح به. 

   جعل الربامج التطبيقية مستقلة عن مكان وجود املعطيات. 

   عمومـــا تكامـــل قاعـــدة املعطيـــات يهـــدف إىل حتقيـــق مركزيـــة املعطيـــات وتعـــدد املـــداخل ، يســـمح هـــذا للربنـــامج

 .باستدعاء املعطيات حسب احلاجة 

 :ات أو المعلومات وحدة تخزين البيان )3

ــــكل ملفـــــات آليـــــة أوات احملاســـــبية ، فهـــــي يف حاجـــــة إىل ختـــــســـــواء البيانـــــات أو املعلومـــــ لفـــــات يدويــــــة ، م زين علـــــى شـ

 .ليستعملها احملاسب يف حالة املساءلة أو املراجعة أو عند املقارنة بني نتائج عدة دورات 
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 :وحدة نشر وتوزيع المعلومات  )4

رجــات نظــام املعلومــات احملاســيب كــالقوائم املاليــة ، واجلــداول امللحقــة وتقــارير التكــاليف تزودنــا هــذه الوحــدة مبختلــف خم

  .لتستعملها األطراف اخلارجية كإدارة الضرائب مثال واألطراف الداخلية كاملسريين مثال 

 1.مثل التكاليف املعيارية يف النظام اجلزئي حملاسبة التكاليف  :وحدة التغذية العكسية  )5

  :نظام المعلومات المحاسبي أهداف 

يتمثـــل اهلـــدف العـــام لنظـــام املعلومـــات احملاســـيب يف تســـجيل البيانـــات وتشـــغيلها وعرضـــها يف شـــكل تقـــارير وقـــوائم       

  .مالية لألطراف اخلارجية ، ولتحقيق الثقة احملاسبية جيب تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

 كذلك ، حتقيق احلماية ألصول وذلك عن طريق إنشاء نظـام فعـال للرقابـة الداخليـة  من األهداف العامة للنظام احملاسيب

  .األهداف التفصيلية لنظام املعلومات احملاسيب ) : 10 -1(كما هو مبني يف اجلدول رقم 

  :األهداف التفصيلية لنظام املعلومات احملاسيب ) : 10 -1( جدول    

 :تشغيل البيانات  .1
 للمستندات املالئمة  تسجيل العمليات طبقا. 
  تسجيل العمليات بواسطة األفراد املختصني. 
  تسجيل العمليات يف أوقات دورية حمددة. 
   إرفاق املستندات التربيرية املالئمة لتسهيل عملية املراجعة.  
 :توصيل المعلومات  .2
  توصيل املعلومات لألطراف مت تسجيلها. 
   توصيل املعلومات يف الوقت املناسب.  
 .تحقيق الثقة بالبيانات  .3

                                                             
من منظور  األردنيةبرهان صباح احللو ، اثر استخدام نظم وتكنولوجيا املعلومات على اخلدمات املصرفية املتكاملة يف البنوك   1

  .34: ، ص3000القيادات املصرفية ، رسالة ماجستري ، جامعة آل البيت ، األردن 
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  التحقق من أن كل العمليات مت تسجيلها. 
   التحقق من تسجيل العمليات يف فرتات دورية. 
   الرتحيل على فرتات دورية. 
   التأكد من صحة األرصدة.  
 .تحقيق الحماية لألصول  .4
  حتقيق احملاسبة عن األصول عند نقاط االنتقال واحليازة هلا. 
   فصل مهميت مسك الدفاتر وحيازة األصول.  

توزيـع اإلسـكندرية ،  –كمال الـدين الـدهراوي ، نظـم املعلومـات احملاسـبية ، الـدار اجلامعيـة ، طبـع ، نشـر : املصدر    

  .331: ، ص1988

شــارة إىل دور واجلــدير بالــذكر هنــا خاصــة و أننــا بصــدد تفصــيلية وحتليليــة ملكونــات نظــام املعلومــات احملاســيب ، جيــب اإل

تــــدقيق احلســــابات لكــــن قبــــل ذلــــك فالتــــدقيق علــــم ميثــــل يف جمموعــــة املبــــادئ واملعــــايري والقواعــــد واألســــاليب الــــيت ميكــــن 

بواســطتها القيــام بفحــص انتقــادي مــنظم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة والبيانــات املثبتــة يف الــدفاتر والســجالت والقــوائم ملاليــة 

دف إبداء رأي فين حم ايد يف تعبـري القـوائم املاليـة اخلتاميـة عـن نتيجـة أعمـال املشـروع مـن ربـح أو سـارة وعـن للمشروع 

اية فرتة حمددة    .مركزه املايل يف 

ومنـه يتضــح أن التــدقيق علـم لــه مبــادئ ومعـايري وقواعــد متعــارف عليهـا بــني أصــحاب هـذه املهنــة ، حاولــت املؤسســات 

راجعني إرســـائها خـــالل حقبـــة طويلـــة مـــن الـــزمن ،كمـــا أن للتـــدقيق طرقـــه املهنيـــة والتجمعـــات العلميـــة للمحاســـبني و املـــ

وأســاليبه وإجراءاتــه الــيت تــنظم عمــل املــدقق يف فحصــه ألنظمــة الرقابــة الداخليــة و حمتويــات الــدفاتر و الســجالت املاليــة 

ة وعـن مركـزه املـايل وللتدقيق أهداف تتمثل يف احلكم على مـدى تعبـري القـوائم املاليـة عـن نتيجـة أعمـال مـن ربـح وخسـار 

اية مدة حمددة    .يف 
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  :  1وتشمل عملية التدقيق

 .وهو التأكد من صحة قياس العمليات اليت مت تسجيلها وحتليلها وتبويبها : الفحص  )1

 .وهو أمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية كتعبري سليم لنتائج  األعمال خالل فرتة معينة : التحقيق   )2

 .بلورة نتائج الفحص والتدقيق وإثبات بتقرير مكتوب يقدم ملستخدمي القوائم املالية  وهو: التقرير   )3

  .متطلبات نظام المعلومات المحاسبي : المبحث الثاني 

يهـتم نظــام معلومــات يف أيــة مؤسســة اقتصــادية يف إنتــاج وتقـدمي وتوصــيل املعلومــات لكــل اجلهــات الــيت ميكــن أن        

، ســواء كانــت هــذه اجلهــات مــن داخــل املؤسســة االقتصــادية أو مــن خارجهــا ، عالقــة هــذه تســتخدمها وتســتفيد منهــا 

  .اجلهات باملؤسسة االقتصادية مباشرة أو غري مباشرة 

ومـــا ميكـــن مالحظتـــه يف هـــذا الصـــدد أن نظـــم املعلومـــات يف بـــدايتها كـــان تركـــز بالدرجـــة األســـاس علـــى اجلهـــات       

علــى األكثــر ، ولكــن يف الوقــت احلاضــر فــإن الرتكيــز قــد إزداد حنــو تقــدمي املعلومــات  اخلارجيــة نتيجــة العتبــارات قانونيــة

خلدمـة اجلهــات الداخليـة فضــال عـن اجلهــات اخلارجيـة نظــرا لتعـدد هــذه اجلهـات وتشــعب العالقـات الــيت ميكـن أن تنشــأ 

ا يف العديـد مـن القـرارات الـيت ميكـن  فيما بينها ، وكذلك حاجتها األكثر إىل التقـارير الدوريـة وغـري الدوريـة واسـتخداما

  .أن تتخذ يف داخل املؤسسة االقتصادية 

لكي ميكن تطبيق النظام املتكامل للمعلومات احملاسبية واإلدارية ، ال بد من تواجد بعـض املتطلبـات األساسـية ،        

 :واليت ميكن أن تشمل أساسا على ما يلي 

 

  
                                                             

  .19: ، ص3000 –دار النشر والتوزيع /خالد راغب     ، األصول علمية                          عمان   1
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  .حمتويات نظام ملعلومات احملاسيب :  المطلب الثاني

  :ي نظام حماسيب فعال أن حيتوي عل العناصر التالية البد أل  

هناك مصطلحات حماسـبية عديـدة ومهمـة جـدا ، والـيت البـد أن حيوزهـا النظـام احملاسـيب وأن  :المصطلحات األساسية 

 :يعمل وفقا هلا نلخصها فيما يلي 

 .ي كان أم داخلي خارج: الحدث 

 .تسجيل احلدث بني الطرفني  :العملية 

إن احلســـابات احلقيقـــة مثـــل األصـــول واإللتزامـــات وحقـــوق امللكيـــة ظهـــر يف  حيـــث: الحســـابات الحقيقيـــة و المؤقتـــة 

 .ميزانية املؤسسة بينما احلسابات املؤقتة ، مثل اإليرادات واملصاريف تظهر يف قائمة الدخل 

عــام والــذي حيــوي احلســابات مجيعهــا ، كــذلك دفــرت أســتاذ املســاعد حيــث  حيــث يوجــد دفــرت أســتاذ :دفــاتر األســتاذ 

 .حيوي حسابات معينة ، ولكن بشكل تفصيلي كاملدينني والدائنني واألجور والرواتب 

ا حماسبيا : دفتر اليومية   .حيث يتم تسجيل احلدث 

م ، وبعـد أن نقـوم بعمـل قيـود التســوية وهـي عمليـة ترحيـل األحـداث املسـجلة بعمليـات مــن دفـرت األسـتاذ العـا:الترحيـل 

 .األرصدة اجلديدة يصبح ميزان املراجعة املعدل  واستخراج

ايـة الـدورة احملاسـبية لتسـوية احلسـابات وفقـا للمبـادئ واملعـايري احملاسـبية مـن  :قيود التسوية  وهـي القيـود الـيت تعمـل يف 

صــها ، وافعــرتاف بــاإليرادات املكتســبة والــيت ختــص نفــس أجــل حتميــل كــل فــرتة حماســبية بنصــيبها مــن املصــاريف الــيت خت

 .الفرتة 
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أو اخلتاميــة للمؤسسـة ، والــيت  االفتتاحيـةرجـات النظــام، وتتكـون مـن امليزانيــة لـيت متثــل خموهـي القــوائم ا :القـوائم الماليــة 

وقائمـة التـدفقات النقديـة  ليـة ،تظهر املركز املايل للمؤسسة ، وقائمة الدخل واليت تظهر نتـائج أعمـال املؤسسـة للفـرتة املا

والتمويليـة للفـرتة املاليـة  واالسـتثماريةالنقديـة للعمليـات النقديـة للعمليـات التشـغيلية  واالسـتخداماتظهر املصـادر واليت ت

إبتداءا من بدايـة الفـرتة املاليـة وإىل  استثمارهااملعاد  األرباحواليت تظهر تسويات رصيد  استثمارهااملعاد  األرباح، وقائمة 

 .ايتها 

هي القيود اليت يتم بواسطتها إغالق مجيع احلسابات املؤقتة يف ملخـص الـدخل ، ويقفـل نـاتج ملخـص  :قيود األقفال 

 .الدخل يف حساب اإلرباح املعاد استثمارها ، وذلك للبدء بفرتة مالية جديدة 

نظـــام املعلومـــات احملاســـيب مبنيـــة علـــى مفهـــوم الـــدائن واملـــدين ، مبعـــىن أن مجيـــع  مجيـــع احلســـابات يف :المـــدين والـــدائن 

احلســابات الــيت تنشــأ بالنظــام احملاســيب يكــون هلــا طرفــان فقــط ومهــا املــدين والــدائن وجيــل تطــابق الطــرفني يف كــل قيــد ويف 

  1.مجيع األحوال 

  .لوجيا املعلومات آلية تطبيق نظم املعلومات احملاسبية على تكنو :  المطلب الثالث

مجيــــع العلـــوم مـــع التطــــور احلـــديث يف علــــم  تـــأقلمالعلــــوم وظهـــور احلاســــوب ، أصـــبح مـــن الضــــروري أن  مـــع تقـــدم     

مــن النــادر  وأصــبحاحلاســوب وتكنولوجيــا املعلومــات ، واحملاســبة كغريهــا مــن العلــوم كانــت رائــدة يف تبــين هــذا التطــور ، 

 . املؤسسات نظام احملاسبة اليدوي يف استخداماآلن 

 

  

                                                             
1  Donald E . kieso  Ibid . p (7) et p (73). 
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احلاسوب يف نظم املعلومات احملاسبية ختطى عقبات ومصاعب كثرية كان يواجهها النظام احملاسيب اليـدوي  استخدامإن 

، فقــد جعــل آليــة تســجيل املعلومــات ومعاجلتهــا تــتم بصــورة ســريعة جــدا ،وبدقــة قــد تكــون  متناهيــة النظــري ، بــل ميكــن 

عـن طـرق حماسـبية  االسـتغناءام يف أي وقت تشاء ، كما ومكنها كذلك من املؤسسات من احلصول على خمرجات النظ

فلقــد كــان مــن الصــعب علــى كثــري مــن املؤسســات الــيت طريقــة اجلــرد الــدوري للمخــزون ، : تقليديــة وغــري ســليمة ، مثــل 

تلــــك  ماســـتخداتتعامـــل بســـلع عديـــدة وذات قيمـــة منخفضــــة أن تســـتخدم طريقـــة اجلـــرد املســـتمر للتكلفــــة املرتتبـــة علـــى 

  .طريقة اجلرد املستمر أمرا ميسرا وغري مكلف  استخدامالطريقة ، ولكن اآلن وبوجود احلاسوب أصبح 

املؤسســـات احلاســـوب ، إال أن السياســــات واإلجـــراءات احملاســــبية املتبعـــة بالنظــــام  اســــتخداموجلـــدير ذكـــره وبــــالرغم مـــن 

الــذكاء االصــطناعي يف  اســتخداماحملاســيب بقيــت كمــا هــي ولكــن زادت بعــض الشــيء وبشــكل يتماشــى مــع متطلبــات 

  .احلاسوب 

تخدمة يف نظــام املعلومــات املاديــة للتجهيــزات املســ األجــزاءوهــي عبــارة عــن جمموعــة مــن : املكونــات املاديــة للحاســوب 

  ) :5 -1(ة وحدات واملوضحة بالشكل احملاسيب واليت تعمل بصورة مشرتكة إلجناز مهام احلاسوب ومكونة من عد

 .املكونات املادية للحاسوب): 5 -1( الشكل 

  الذاكرة الرئيسية

  

        وحدات اإلخراج        اإلدخال                       وحدات املعاجلة املركزية    وحدات      

     

 وسائط التخزين املساعدة                                              

  .23: من إعداد الطالب إستنادا إىل عبد الرزاق حممد قاسم ، مرجع سبق ذكره ، ص: املصدر
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إدخــال البيانـات والــربامج إىل وحــدة يـتم مــن خالهلـا  الــيت وهــي عبـارة عــن جمموعـة مــن التجهيـزات :وحـدات اإلدخــال 

 .املعاجلة املركزية 

اجلــزء الــداخلي مــن نظــام احلاســوب وهــي عبــارة هــن مركــز األنشــطة والــذي حيــوي وهــي : وحــدات المعالجــة المركزيــة 

والــــيت تقــــوم علــــى معاجلــــة البيانــــات بنــــاءا علــــى السياســــات ) الــــذكاء االصــــطناعي ( علــــى كــــم مــــن الــــدوائر االلكرتونيــــة 

 .راءات املربجمة ومن أهم هذه الوحدات واإلج

 .وهي عبارة عن برجميات تقوم بعمليات االحتساب املنطقية الرياضية : وحدة الحساب والمنطق 

وهـي عبـارة عـن الربجميـات الـيت تضــبط العمليـات الـيت ينفـذها احلاسـوب ، كمـا تقـوم باإلشـراف وتوجيــه :  وحـدة الرقابـة

زين للعمل وفق تعليمات الربامج ، وتشبه إىل حد كبري اجلهـاز العصـيب املوجـود لـدى وسائط اإلدخال ، واإلخراج والتخ

 .اإلنسان والذي يأمر أعضاءه كافة باحلركة 

والـــربامج الـــيت مت إدخاهلــا عـــن طريـــق وســـائط اإلدخـــال ، كمـــا يـــتم ختـــزين  البيانـــاتختـــزين يـــتم  وهنـــا :الـــذاكرة الرئيســـية 

 .ا إىل وسائط الطباعة أو إىل وسائط التخزين املؤقتةعمليات املعاجلة إىل أن يتم إرساهل

عبارة عن كل الوسـائل املسـتخدمة لتخـزين البيانـات والـربامج خـارج وحـدة التشـغيل وهي : وسائط التخزين المساعدة 

 .املركزية 

يطــة ،  ة احملوهــي الوســائل الــيت يــتم بواســطتها إخــراج نتــائج املعاجلــات مــن نظــام احلاســوب إىل البيئــ: وحــدات اإلخــراج 

 .كالطابعة 
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أصــبح احلاســوب العصــب الرئيســي جلميــع األنظمــة املختلفــة ، وأصــبح علــم الربجميــات مــن العلــوم األساســية الــيت ال  لقــد

برنــــامج وحيــــد  وبــــدأ املختصــــون بوضـــع برجميــــات أنظمــــة احملاســــبة ، ولكــــن مـــن الصــــعب إجيــــاد ميكـــن االســــتغناء عنهــــا ،

  1.مجيع املؤسسات الختالف أعماهلايستطيع تلبية مجيع حاجات ورغبات 

ــا ، وهــذا ال يعــين أن أنظمــة احملاســبة خمتلفــة بــل   االخــتالفإن كــل مؤسســة حتتــاج إىل نظــام  حماســيب حمســوب خــاص 

يكمـن يف أعمــال املؤسســات وأهــدافها ، وبالتـايل كــل طبيعــة عمــل حتتـاج إىل أدوات رقابيــة وسلســلة عمليــات يف النظــام 

ـــة املؤسســـــات املصـــــرفية ، ال ميكـــــن ، فن األخـــــرىختتلـــــف عـــــن  ـــتخدامهظـــــام احملاســـــبة احملســـــوب خلدمــ يف املؤسســـــات  اســ

  .الصناعية ، فنظام احملاسبة احملسوب للبنوك ال يصلح ملؤسسات التأمني ، وباملثل يف املؤسسات الصناعية 

ؤسســـات البـــد مـــن أن احملاســـبية ، وبغـــض النظـــر عـــن طبيعـــة أعمـــال م األنظمـــةواجلـــدير ذكـــره بأنـــه ويف مجيـــع برجميـــات 

 اســتقالليةتتحقــق الــدورة احملاســبية باآلليــة اليدويــة ، وجيــب أن جتــاري تلــك الــدورة مجيــع اإلجــراءات الرقابيــة الــيت تكفــل 

ال  تزود الربجميات بآليات رقابة جديدة تضبط السيطرة على احلاسـوب ، وعلـى سـبيل املثـال أنالنظام ، وميكن  وحيادية

بأرقــــام ســـرية ال يعلمهــــا ســـوى املصـــرح هلــــم باســـتخدامه ، وخصوصــــا مـــدخلي البيانــــات ،  احلصـــر كـــأن يــــزود احلاســـوب

 وأوجــدتوكــذلك بــروابط متنــع الشــطب أو التعــديل بالبيانــات ، وأمــور أخــرى كثــرية مل تكــن موجــودة بالنظــام اليــدوي ، 

  .بسبب حوسبة النظام 

، يعــين بــذلك  لألمــوراحملســوب ميكــن يف العقــل املنفــذ واجلــدير هنــا بالــذكر أنــه هنــاك فــرق بــني النظــام احملاســيب اليــدوي و 

 اختــــاذومـــن مث  األمـــورعقلـــه وذكائـــه املؤهـــل بتحليـــل  اســـتخدامبأنـــه ويف النظـــام اليـــدوي ، يقـــوم اإلنســـان  ومـــن خـــالل 

عنـــد القـــرارات وتطبيقهـــا وفقـــا للسياســـات واإلجـــراءات املتعـــارف عليهـــا وقـــد يصـــيب أو خيطـــئ ، ويـــتم تصـــحيح اخلطـــأ 

نفــذ العقــل اإللكـرتوين ، واملصــمم بواســطة اإلنسـان ، وهــذا العقــل ي اســتخدام، ولكــن يف النظــام احملسـوب يــتم  اكتشـافه
                                                             

  ).1991(،  األردنعبد الرزاق حممد قاسم ، نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبية ، مرجع سبق ذكره ، عمان ،   1



مفاھیم أساسیة حول نظام لمعلومات المحاسبي:                                       الفصل األول   
 

23 
 

قبل اإلنسان ، ومبعىن أخر ال ميكـن أن خيطـئ ، أي ال يسـتطيع هـذا العقـل التحليـل بـل  األوامر املوضوعة له مسبقا من

لـه مسـبق ،   تنفيـذها وفقـا للسياسـات واإلجـراءات املرسـومةيستطيع فقط تنفيذ آلية التحليـل املرسـومة لـه مسـبقا ومـن مث

  .وال ميكنه جتاوز أي خمططات موضوعة له من قبل اإلنسان 

دينـار للثالجـة الواحـدة  100ولتوضيح اآلمر بشكل مبسط ، لنفرض بأن إحدى املؤسسات قامت ببيـع ثالجـة بسـعر 

  .ينارا ، وتستخدم املؤسسة نظام اجلرد املستمر د 75على احلساب ملؤسسة الزهرة ، علما بان تكلفة ثالجة 

  :آلية العمل يف النظام احملاسيب اليدوي 

ا مستوفية لشروط االعرتاف يقوم بتسجيلها يف دفرت اليومية كالتايل       :طبعا حيلل احملاسب العملية وعندما يتأكد أ

  ).مؤسسة الزهرة ( املدينني /من ح 300

  .املبيعات / إىل ح 300      

ومبا أن املؤسسة تستخدم طريقة اجلرد املستمر ، فأن سيتبادر إىل ذهن احملاسـب ضـرورة عمـل قيـد أخـر يثبـت بـه تكلفـة 

  :البضاعة وتقصان املخزون ويسجله بالشكل التايل 

  .تكلفة البضاعة / من ح 225

  ) ثالجات ( املخزون / إىل ح 225     

دفرت اليومية إىل احلسابات الرئيسية ف دفرت أسـتاذ العـام ويرحلهـا كـذلك  وفيما بعد يقوم احملاسب برتحيل العمليات من

 .إىل احلسابات التفصيلية يف دفرت األستاذ املساعد 

ايــة الســـنة املاليـــة يقــوم احملاســـب برتصـــيد احلســابات يف دفـــرت اآلســـتاذ العــام إلســـتخراج ميـــزان املراجعــة غـــري املعـــدل  ويف 

ت الضــرورية ومــن مث تعــديل احلســابات وإعــداد القــوائم املاليــة ، وإلعــداد القــوائم املاليــة وبعــدها يقــوم بعمــل قيــود التســويا
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يقـــوم احملاســـب بتمييـــز احلســـابات املؤقتـــة وإقفاهلـــا يف حســـاب الـــدخل إســـتعدادا إلعـــداد امليزانيـــة اخلتاميـــة الـــيت ســـتحوي 

  .احلسابات احلقيقة فقط 

  .ت يدويا ، مستخدما عقله وذكاءه يف حتليل اآلمور وتطبيقها من املالحظ أعاله بأن احملاسب قام جبميع اخلطوا

   :آلية العمل يف النظام احملاسيب اآليل 

اخلطــوات الســابقة مجيعهــا عنــد إدخــال البيانــات إليــه ، ويقتصــر عمـــل  بإتبــاعالربنــامج احملســوب  بــأمريقــوم احملاســب    

  .ز بتنفيذ باقي اخلطوات اجلهااحملاسب بعدها على إدخال املعلومة ليس أكثر ، ويقوم 

  :البيانات للحاسوب ، البد للمحاسب ومبساعدة مربمج إنشاء برنامج األوامر وبشكل مسبق  إدخالولكن قبل 

 .إنشاء آلية ترميز للحسابات كما بالنظام اليدوي ، واليت من خالهلا ميكن جعل الربنامج مييز نوع وطبيعة احلسابات 

 .آللية ترميز احلسابات إنشاء دفرت يومية مربمج وفقا 

 .املساعد  األستاذلعام وحسابات تفصيلية مربجمة يف دفرت  األستاذإنشاء حسابات عامة يف دفرت 

 .إنشاء آلية ترحيل مربجمة للحسابات 

 .إنشاء قوائم مالية مربجمة 

  :سيكون كالتايل  1يطة لنفرض بأن ترميز احلسابات ولتطبيق عملية البيع البس

    19999 إىل   10000 األصول      

  29999  إىل    20000االلتزامات   

  39999 إىل    30000حقوق امللكية 

  49999إىل     40000اإليرادات     
                                                             

  .احلسابات املستعملة يف املثال حسابات افرتاضية وليست م النظام احملاسيب املايل   1
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   59999إىل      50000املصروفات    

  :) 6 -1(وألن سنضع خمططا مربجما كي يطبقه احلاسوب لتنفيذ العملية والذي يف الغالب سيكزن بشكله املبسط الشكل 

  .ويشكل مشابه ميكن رسم خمطط إلكمال الدورة احملاسبية للوصول لعملية إعداد القوائم املالية 

ميكن الوصول ملفهوم منطقي وهو أن احملاسب ومبسـاعده مـربمج متخصـص يقومـان برسـم خطـة ) 6 -1( من الشكل 

ذلك ، وبعبــــارة أخــــرى عقــــل الســـري العمليــــات للحاســــوب ، وال يبقــــى علــــى احلاســـوب ســــوى تنفيــــذ األمــــر عنــــد أمـــره بــــ

احلاســـوب ينفــــذ أوامــــر موضـــوعة مســــبقا لــــيس إال ، وكمـــا كــــان احملاســــب واملـــربمج دقيقــــني يف وضــــع خطـــة ســــري كانــــت 

  1.عمليات احلاسوب دقيقة وخالية من األخطاء 

  :تصميم نظام احملاسبة احملوسب 

  تطلبات مهمة ميكن تلخيصها دما ترغب أي مؤسسة يف تصميم نظام حماسيب حمسوب ال بد أن تتبع عدة معن

  : باآليت 

 .ختصيص طاقم حماسبة متمرس وملم بأعمال املؤسسة وطاقم مربجمني 

 .توفري األجهزة الضرورية لتصميم النظام ، وتدريب مشغلي النظام على استعماله 

 .االستعانة بآراء خرباء خارجيني عند الضرورة 

اآلليـــة اليدويــة لفـــرتة مـــن الـــزمن ، والغايــة مـــن ذلـــك فحـــص النظـــام جيــب علـــى املؤسســـة وبعـــد تصــميم النظـــام عـــدم تـــرك 

احملوسب ومـدى جناعـته ، واالسـتمرار مبطابقـة اآلليـة اليدويـة مـع اآلليـة احملوسـبة ، وميكـن التوقـف عـن اآلليـة اليدويـة عنـد 

 .توفر الدالئل الضرورية على جناح اآللية احملوسبة 

                                                             
أمساء سلمان زيدان اجلبوري ، مدى كفاءة التقارير املالية احلالية يف اإلبالغ عن أداء الوحدات االقتصادية ، أطروحة دكتوراه غري    1

  .25: ، ص300منشورة ، جامعة بغداد 
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  :واجبات طاقم احملاسبة وطاقم املربجمني 

  :عمل التايل طاقم العملية إنشاء النظام احملسوب جيب على  قبل

 .رسم خرائط التدفقات التوضيحية للنظام  .1

 .املباشرة بتصميم النظام   .2

 .فحص النظام   .3

 مطابقة نتائج النظام مع النظام اليدوي   .4

 :رسم خرائط التدفقات التوضيحية  .1

برســـم خمططـــات التـــدفقات هـــو آليـــة الواجـــب إتباعهـــا لتنفيـــذ العمليـــات بشـــىت أنواعهـــا إبتـــداءا مـــن املـــدخالت  املقصـــود

  .ومرورا باملعاجلات وانتهاء باملخرجات لشىت عمليات املؤسسة

ولتوضــيح األمــر لنفــرض بــأن إحــدى املؤسســات التجاريــة والــيت تقــوم بشــراء البضــائع وإعــادة بيعهــا قــررت وتصــميم نظــام 

سـيب حموســب ، فإنــه سـيكون إلزامــا علــى مصـممي النظــام اآلخــذ بعـني االعتبــار الــدورات الـيت جيــب إنشــاؤها بالنظــام حما

  : واليت تتضمن عادة 

  املبيعات واملدينون ( دورة اإليرادات.( 

   املشرتيات واملخزون والدائنون ( دورة املدفوعات.( 

   دورة العمال واألجور. 

   1.دورة اإلبالغ املايل 

                                                             
1 Barry E . Cushing ; & Marshall Bomney ; Accounting Information System ;Sixth 
edition 1994 ,Page (753). 
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  :وكمثال لشرح بعض آليات إنشاء هذه الدورات كالتايل 

  :دورة اإليرادات 

جمموعــة مــن آليــات واإلجــراءات الواجــب إتباعهــا يف ســبيل تســليم العمــالء بضــائع أو خــدمات لغايــات احلصــول وهــي 

  .على اإليراد 

  ) :7 -1( وميكن تلخيص الدورة باختصار بالشكل 

  .دورة اإليرادات ) : 7 -1( الشكل 

  متطلبات الشراء           ف ح سقف        العميل              التأكد من كمية البضاعة املطلوبة بالم زون    

  

  

  ترحيل           العميل  تصدير فاتورة للعميل             شحن البضاعة للعميل                    

  

  ترحيل عملية     لألستاذ العام 

  .55: ، ص2000الطالب حملمد عبد حلسني ، نظام للمعلومات اإلدارية ، جامعة املوصل ، بغداد من إعداد : املصدر 

: : وبعـــد معرفـــة هـــذا املخطـــط األساســـي للـــدورة يبقـــى تصـــميم كـــل مرحلـــة علـــى حـــدة بالربجميـــات الضـــرورية مثـــل       

ة للحســابات ، وربطــه باحلســابات املتعلقــة بعمليــة البيــع ، وإنشــاء أنشــاء دفــرت يوميــة املبيعــات وتزويــد بآليــة الرتقــيم املناســب

  .شروط البيع والفواتري ، وكل ما هو ضروري إلتباع الدورة بشكل سليم وغري قابل لالخرتاق 



مفاھیم أساسیة حول نظام لمعلومات المحاسبي:                                       الفصل األول   
 

28 
 

تشــمل هــذه املرحلــة كثــريا مــن األمــور املهمــة ، وعلــى رأســها تصــميم الفــواتري بشــكل قــانوين ، حيــث تــربط الفــاتورة     

بيع ، ومرجعية طلبات الشراء الواردة من العميل ، وكل التفاصيل الضرورية األخرى ، والـيت تعتمـد دقتهـا علـى بشروط ال

  .مهارة احملاسب بإعطاء التوصيات للمربمج 

  ) :المشتريات والمخزون والدائنون ( دورة المدفوعات 

إتباعهـــا يف ســـبيل شـــراء الســـلع وإدخاهلـــا الواجـــب ، واإلجـــراءات  اآلليـــاتمـــن وهـــذه الـــدورة عبـــارة عـــن جمموعـــة        

  .للمخازن ، مع اآلخذ بعني االعتبار املشرتيات على حساب من املوردين 

وبشــكل مشــابه تقريبــا لــدورة اإليــرادات يــتم ختطــيط دورة املــدفوعات املناســبة ، والــيت يقرتحهــا طــاقم احملاســبة للمــربمج   

  : حيث تستطيع متثيلها 

  .فوعات دورة املد) : 8-1(الشكل 

  

  إعداد منوذج لطلبيات الداخلية           إعداد أمر الشراء              تسجيل وصول البضاعة     

  باملخزون     

  

  إعداد                              ترصيد حساب املورد  تح املخزون بالبضاعة                 

  

                 

  ترحيل عميل شراء األستاذ العام                           
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   .56: من إعداد الطالب استنادا حملمد عبد احلسني ، مصدر سبق ذكره ، ص: املصدر 

ومــــن اجلــــدير بالــــذكر عنــــا أن يراعــــي طــــاقم احملاســــبة عنــــد إنشــــاء دورات التــــدفقات االلتــــزام التــــام جبميــــع السياســــات    

  .تقيد التام جبودة املعلومات اليت سيخرجها النظام احملاسبية املنصوص عليها ، وكذلك ال

 :المباشرة بتصميم النظام  .2

هنـا بـأن  مع احملاسبني ، واجلدير بالـذكر االتفاقوهنا يأيت دور املربجمني املتخصصني لتنفيذ دورات التدفق حسب       

اصـة ، ولكـن ويف اآلونـة األخـرية ظهـرت احملاسب  ويف كثري من احلاالت ال ميلك مهارة التصميم و إعداد الربجميـات اخل

برجميــات خاصــة بالتصــميم متكــن غــري املتخصــص بعلــم احلاســوب اســتخدامها لتصــميم بعــض الربجميــات اخلاصــة بطبيعــة 

 1 .عمله ولكنها تبقى قاصرة عن تلبية احتياجات املؤسسات األعمال الكبرية 

 :فحص النظام  .3

مــن تصــميم النظــام ، يباشــر كــل مــن طــاقم احملاســبة واملربجمــني بفحــص دقــة النظــام ، ومــن  االنتهــاءبعــد أن يــتم         

لــدى احملاســبني التأـكـد بــأن هــذا الربنــامج اخلــاص بنظــام احملاســبة يــوفر عــدة أمــور مهمــة جــدا ، وعلــى رأســها  األوليــات

د بصـــلة للنظـــام احملاســـيب ، وكـــذلك تقيـــده وعملـــه وفقـــا للسياســـات احملاســـبية واإلجـــراءات واملبـــادئ واملعـــايري وكـــل مـــا ميـــ

  .التأكد من كفاءة الرقابة الين يوفرها النظام والسرية اليت يوفرها ، وذلك وصوال جلودة املعلومات احملاسبية 

وال بــد مــن االعــرتاف ، بــأن مهــارة حماســب املؤسســة هنــا تلعــب دورا هامــا يف فحــص النظــام املــربمج ، وهلــذا يــتم       

جهة متخصصة لفحص النظام يف كثري من األحيان ، وغالبا ما تكون جهة مهنية متخصصـة بتـدقيق استشارة أمثر من 

  .احلسابات 

  
                                                             

1 Barry E . Cushing Ibid ,P 814. 
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 :مطابقة نتائج مع النظام 

يف أغلـب أحيـان ال يـتم االعتمـاد علـى النظـام احملسـوب بشـكل كلـي ، وخصوصـا يف الفـرتات األوىل مـن عملـه ،        

اليـدوي جنبـا إىل جنـب مـع النظـام اآليل ، ومطابقـة نتـائج النظـامني بـني فـرتات  وذلك يفضل االسـتمرار بالعمـل بالنظـام

متقاربـــة وذلـــك خوفـــا مـــن وجـــود قصـــور أو عيـــوب بالنظـــام احملســـوب مل يـــتم كشـــفها خـــالل فـــرتة الفحـــص ، ويف الوقـــت 

  .ائيا املناسب والذي قد يكون على األغلب بعد مرور سنة مالية كاملة يتم التخلي عن النظام اليدوي 

  :الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 

مـــن املهـــم جـــدا أن نـــذكر بـــأن املعلومـــات احملاســـبية وبغـــض النظـــر عـــن مصـــدرها الـــذي قـــد يكـــون نابعـــا مـــن احملـــيط     

الـداخلي أو احملــيط خلــارجي جيــب أن تتمتــع بعـد خصــائص نوعيــة لكــي تكــون مفيـدة لصــاحب القــرار والــذي يف النهايــة 

  1.أعدت له 

وقد حاولت عدة جهـات حماسـبية متخصصـة حتديـد ماهيـة خصـائص وجـودة املعلومـات ، ومـن نتـائج الـيت مت التوصـل   

) 2(وذلـك حـني قـان بإصـدار املعيـار احملاسـيب رقـم  FASBإليها كانت من قبل جنلس معايري احملاسـبة املـايل األمريكـي 

واملعـــايري ) 1(جـــاء لســـد الفجــوة بـــني املعيـــار رقـــم ) 2(رقـــم اخلصــائص النوعيـــة للمعلومـــات احملاســـبية ، فاملعيــار احملاســـيب 

 .فصاح لعناصر القوائم املالية إلوالقياس وا االعرتافالالحقة ، والذي قام بتغطية شاملة آللية  األخرى

 

 

  

                                                             
1Richard G . Schroeder ; Myrtle W ; Clark ; and Jack M . Cathey ; Accounting 
Theory and Analyes ; John Wiley & Sons ; Inc. 2001 . Page (19). 
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  :مكونات نظام المعلومات المحاسبي وأهدافه : المطلب الرابع 

املعلومات احملاسيب أحد األنظمة الفرعية من نظام املعلومـات اإلداري للمؤسسـة ، فمـا هـو مالحـظ أن  يعترب نظام      

تم فقط باألحداث االقتصادية اليت ميكن التعبري عنهـا بشـكل كمـي ونقـدي ، مـا ميكـن نظـام  نظم املعلومات احملاسبية 

احملاســيب يلعــب الــدور الرئيســي يف إدارة وتنظــيم تــدفق ملعلومــات احملاســيب مــن تصــنيفه ضــمن الــنظم التشــغيلية ، فالنظــام 

املعلومـات داخــل املؤسسـة والبيئــة احمليطــة مـن خــالل قيامــه باجنـاز عمليــة جتميــع وتلخـيص ومعاجلــة هــذا الكـم اهلائــل مــن 

مــــن البيانـــات الواقعـــة يف فــــرتة زمنيـــة حمـــددة ، والــــيت ختـــص املؤسســـة ، وحتويلهــــا إىل معلومـــات تلـــيب احتياجــــات جمموعـــة 

  .املستخدمني ومتخذي القرارات 

  .متطلبات النظام المحاسبي:المبحث الثاني 

  .الحاجة إلى نظام معلومات للمحاسبة اإلدارية : المطلب األول 

الكتــاب إىل أن ظهــور احملاســبة اإلداريــة كــان اســتجابة حلاجــة اإلدارة العلميــة احلديثــة إىل نوعيــة معينــة  يشــري بعــض      

اســــبية الالزمــــة ألغــــراض التخطــــيط والرقابــــة واختــــاذ القــــرارات ، كــــذلك املســــامهة بــــدور أكــــرب يف حــــل مــــن املعلومــــات احمل

ـا  املشكالت اإلدارية اليت ميكن أن تواجهها إدارة االقتصادية ، وعلى هذا األساس أخذت توصـف احملاسـبة اإلداريـة بأ

  .تمثل يف اختاذ القرارات امتزاج عملي بني احملاسبة واإلدارة ، والعامل املشرتك بينهما ي

إىل احملاســبة  اإلداريـة بوصــفها نظامـا للمعلومـات يهــتم بدراسـة البيانــات واملعلومـات احملاســبية ’ومـن هنـا ميكــن النظـر     

الالزمة لإلدارة ، وكذلك البيانات واملعلومات اإلدارية الالزمـة للمحاسـبة ، والعمـل علـى دمـج االثنـني معـا يف إطـار عـام 

كانـه علـى احتياجـات متخـذ القـرار مـن خــالل االعتمـاد علـى عالقـات التنسـيق والـرتابط والتكامـل بـني البيانــات ترتكـز أر 

واملعلومـــات احملاســـبية واإلداريـــة الـــيت ميكـــن أن تـــؤدي إىل حتقيـــق هـــدف متخـــذ القـــرار يف ضـــوء اهلـــدف العـــام للمؤسســـة 

علــى مفهــوم متطــور وهــو أن احملاســبة ليســت وســـيلة  االقتصــادية ، وذلــك مــن خــالل اعتمــاد احملاســبة اإلداريــة يف ذلــك
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ــدف حتقيـــق أهــداف املؤسســـة  خلدمــة إدارة املؤسســة االقتصـــادية ، بــل تتعـــاون معهــا وتنســق بـــني أســاليب كـــال منهمــا 

االقتصادية  ، حيث أن كال من احملاسبة واإلدارة تعتربان وسيلتان تنفيذيتان لتحقيـق أهـداف املؤسسـة االقتصـادية ككـل 

 . ن مث يلزم التنسيق والتوفيق بني األساليب العلمية لكل منهما لتحقيق ذلك ، وم

وهكذا فإن وجود نظام معلومات للمحاسبة اإلدارية سوف يسهم بدرجـة أساسـية وكبـرية يف حتقيـق أهـداف النظـام      

إلداريـة الـيت تشـمل كـال مـن املتكامل للمعلومات احملاسـبية واإلداريـة وذلـك مـن خـالل االعتمـاد علـى مقومـات احملاسـبة ا

النظــام احملاســيب املــايل ، النظــام احملاســيب للتكــاليف ، نظــام الرقابــة الداخليــة ، وتســتخدم أســاليب حتليــل خاصــة اقتصــادية 

تم باألحداث املاليـة وغـري املاليـة التارخييـة واآلنيـة واملسـتقبلية ، ومتابعتهـا وتقييمهـا ، ومبـا  وإدارية وإحصائية وسلوكية ، و

  . يؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة االقتصادية من خالل ترشيد اإلدارة حنو اختاذ القرارات الالزمة 

   :الحاجة إلى قاعدة بيانات مركزية : المطلب الثاني 

ا     ملف أو جمموعة من امللفات املرتابطة منطقيـا ، منظمـة بطريقـة تقلـل أو متنـع تكـرار " تعرف قاعدة البيانات على أ

ا وجتعلها متاحة لتطبيقات النظام املختلفة ، وتسمح للعديد من املستفيدين بالتعامل معها بكفاءة ويسربيا   . 1نا

نتيجة حاجـة املؤسسـات االقتصـادية إىل إىل أمهية وجود بيانات واسعة وموحدة مركزية   MOSCOVEويشري     

هـــذه احلاجـــة ســـوف تـــزداد مـــن خـــالل النظـــرة املتطـــورة دمـــج وتكامـــل كافـــة وظائفهـــا وفقـــا للنظـــرة املعاصـــرة وبـــذلك فـــإن 

ا   . 2لضرورة تكامل نظم املعلومات واليت ميثل النظام املتكامل للمعلومات احملاسبية واإلدارية أحد أهم جماال

                                                             
مكتبة عني مشس ، . إختاذ القرارات . الرقابة . حيي حممد أبو طالب ، احملاسبة اإلدارية نظام للمعلومات يف جمال التخطيط   1
  . 27: ، القاهرة ، ص) 1986(

2 MOSCOVE ; S .A ;SIMKIN ,M .G ;BAGRANOFF ;N .A. (2001) ; CORE 
CONCEPTS OF ACCOUNTING SYSTEM ; 7 TH ED ;JO HN WILEY & 
SONS LTD ; ENGLAND PAGE : P 67. 
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يـــة وعليــه ، فــإن احلاجـــة إىل وجــود قاعــدة بيانـــات مركزيــة يعتمــد عليهـــا النظــام املتكامــل للمعلومـــات احملاســبية واإلدار     

  :سوف يساهم يف 

حتديد ماهية البيانات اليت ميكن التعامل معها مـن جتميـع وختـزين واسـرتجاع علـى وفـق مـا ميكـن أن حيتاجـه املسـتفيد مـن 

 .متخذي القرار بالدرجة األساس 

ر يف اخلاصـــة بكـــل نظـــام فرعـــي ، ومبـــا يـــؤدي إىل منـــع أو تقليـــل حـــاالت التكـــرا ةإمكانيـــة مراقبـــة كافـــة البيانـــات التشـــغيلي

البيانات واليت ميكن أن يشرتك فيها أكثر من نظام فرعي ، فضال عن أمكانية حتقيق اآلمن والسـرية يف العامـل مـع تلـك 

 .البيانات من قبل كل املستفيدين منها 

 تسهل التعامل مع البيانات اليت تنشأ يف كل النظم الفرعية ، وال سيما عنـدما يكـون حجـم هـذه البيانـات كبـريا وتنوعهـا

 .متعددا 

السـرعة يف احلصـول علـى احتياجـات املسـتفيدين مـن البيانـات املختلفـة ، ومبـا يسـاهم يف تقليـل الوقـت واجلهـد املبــذولني 

.1 

 

 

 

 

  

                                                             
          ، الطبعة الثالثة ، كلية التجارة ،  األداءمدخل معاصر يف التخطيط والرقابة وتقومي : احملاسبة اإلدارية : مكرم مسيح باسيلي   1
  .19 -18: ، جامعة املنصورة ، ص ص ) 2001( 
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  :وميكن حتديد قاعدة البيانات املركزية للنظام املتكامل للمعلومات احملاسبية واإلدارية على الشكل اآليت    

  .املعلومات اإلدارية  متطلبات نظام) :13 -1( الشكل 

  

  نظام املعلومات احملاسيب                                        نظام املعلومات اإلداري                 

  

  امللف التشغيلي للنظام اإلنتاجي                           قاعدة البيانات املركزيةامللف التشغيلي                    
  .                             .مللف الرئيسي للنظام احملاسيب املايل ا               للنظام احملاسيب      

  امللف التشغيلي                             امللف الرئيسي للنظام                                    
  لنظام املبيعات                            .   كاليفياحملاسيب الت                   امللف التشغيلي 

                      امللف الرئيسي لنظام الرقابة                      للنظام احملاسيب
  امللف التشغيلي                                         الداخلية                                   

   لنظام املشرتيات والتخزين                 امللف الرئيسي للنظام اإلنتاجي  ي                   امللف التشغيل 
                                                                        امللف الرئيسي لنظام املبيعات                     لنظام الرقابة  

          امللف التشغيلي امللف الرئيسي لنظام املشرتيات واملخازن           الداخلية                           
  األفرادلنظام                          امللف الرئيسي لنظام األفراد                                   

  . سي للنظام التمويلي امللف الرئي                                   
  امللف التشغيلي                                                                                     

  لنظام التمويلي                                                                                     
                                                                  

، دار الفرقـــان للنشـــر 5عـــوض منصــور وحممـــد أبـــو النــور ، حتليـــل نظــم املعلومـــات باســـتخدام الكمبيــوتر ، ط : املصــدر 

  .222: ، ص1999والتوزيع ، عمان ، األردن 
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  .استخدام التقنيات الحديثة في عمل النظام  :المطلب الثالث 

ــــا تســـاعد يف جتميــــع املــــدخالت ،  تشـــكل        الوســــائل التقنيـــة ركيــــزة أساســـية لــــنظم املعلومـــات املعاصــــرة ، حيـــث أ

، وتنــــتج وتبــــث املخرجــــات النابعــــة وتــــدفع عناصــــر البيانــــات ، وتربطهــــا معــــا ، وتشــــكلها يف منــــاذج حمــــددة كمــــا جتزئهــــا 

 األخــرىوصــيانته ، كمـا تسـهم يف تسـيري وتشــغيل كـل الركـائز  وتوصـلها إىل املسـتخدمني وتسـاعد يف الرقابــة علـى النظـام

   :وكفاءة عالية ، وهي تشمل على ثالثة اجتاهات رئيسية تتمثل يف كل من بسرعة ودقة 

ا ، مثـــل : الفنيـــون  .1 احلواســـيب ، املربجمـــون ، احملللـــون  مشـــغلو: األفـــراد الـــذين يفهمـــون الوســـائل التقنيـــة ويشـــغلو

 .وغريها ......، مديروا النظم  واالتصاالتمهندسو الصيانة املصممون ، و 

تعمـل وتأمرهـا بـأداء وظائفهـا وإنتـاج متثل حزم الربامج املطورة أو اجلاهزة اليت جتعل أجهـزة الكمبيـوتر : الربجميات  .2

ا   .خمرجا

  .ام املختلفة تشتمل على تنوع كبري من الوسائل اليت تقدم املساندة لركائز أو مكونات النظ:  األجهزة .3

ومبـــا أن وجـــود النظـــام املتكامـــل للمعلومـــات احملاســـبية واإلداريـــة غالبـــا مـــا يكـــون يف املؤسســـات االقتصـــادية كبـــرية        

ا أو زيادة حجم البيانات اليت يتم التعامل معهـا نتيجـة األحـداث االقتصـادية املتعـددة ،  احلجم من حيث تعدد نشاطا

كبــرية مــن البيانــات ســوف يــتم التعامــل معهــا واخلاصــة بــالنظم الفرعيــة املتعــددة الــيت ميكــن أن أن هنــاك أعــدادا  يعــين ومبــا 

تتواجـــد يف املؤسســـات االقتصـــادية املعينــــة ، ممـــا يتطلـــب األمــــر اســـتخدام التقنيـــات احلديثــــة يف معاجلـــة البيانـــات وإنتــــاج 

املعلومـات يف زيـادة قـدرة الـنظم احملاسـبية  تقنيـة املعلومـات مـن خـالل مـا يطلـق عليـه تقنيـات املعلومـات ، حيـث سـامهت

فعالــة  اقتصــاديةعلــى التكـيـف والتــأقلم الســريع مــع بيئــة العمــل يف املؤسســة االقتصــادية وذلــك مــن خــالل تــوفري وســائل 

ذلك بوضوح على كفـاءة  انعكسومعاجلة البيانات وتقدميها إىل متخذي القرار يف الوقت املناسب وقد  واسرتجاعخلزن 

 أن واالســــتجابة هلــــا ، إضــــافة إىلالتغــــريات الســــريعة  اح هلــــا مرونــــة كبــــرية يف التعامــــل مــــعلومــــات احملاســــبية ، وأتــــنظــــم املع
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عهـا اجلـة البيانـات الـيت يـتم التعامـل مأحد وسائل تقنيات املعلومـات ميكـن أن يسـاهم يف مع هاحلاسوب باعتبار  استخدام

االت اآلتية احملاسبية واإلدمن قبل النظام املتكامل للمعلومات    1 :ارية وخاصة فيما يتعلق با

 نظم معالجة البيانات  )1

عمليـــات : وهـــي الـــنظم الـــيت تقـــوم علـــى اســـتخدام احلاســـوب يف معاجلـــة البيانـــات عـــن عمليـــات املؤسســـة ، مثـــل       

ا متثـل  ـال " اإلنتاج ، التمويل واإليرادات ، املصاريف ، من أجل حترير اإلنسان من األعمال الروتينية ، من حيث أ ا

ليب املتاحـة ملعاجلـة البيانـات بطريقـة ومنطقيـة ويتصـل جبمـع وفـرز العلمي الذي حياول التوصل إىل أحسـن الطـرق واألسـا

  ".ومقارنة البيانات 

 نظم دعم القرارات   )2

حيـــث حتتـــوي نظـــم دعـــم القـــرار باإلضـــافة إىل البيانـــات واملعلومـــات ، علـــى إجـــراءات وبـــرامج تعمـــل علـــى معاجلـــة       

اخل ، مـن ... اخلطيـة صـفوف االنتظـار ، املسـار احلـرج ، الربجمـة : مثـل منـاذج  القـرار اختاذالبيانات واملعلومات يف مناذج 

   2.أجل تقدمي املعلومات بالشكل الذي ميكن من استخدام مباشرة يف عملية صنع القرار 

 :النظم الخبيرة   )3

ســـاين أي كـــزج بـــني تعـــد الـــنظم اخلبـــرية مـــن الـــنظم املهمـــة يف جمـــال الـــذكاء االصـــطناعي ، فهـــي نتـــاج العقـــل اإلن        

إستخدام التقنية اليت تستند على حقول عديدة كاهلندسة والرياضيات وكذلك تطبيقات عديـدة يف إدارة اآلعمـال ، أي 

الــنظم دور مهــم يف تقــدمي حلـــول للمشــكالت اإلداريــة باإلســتناد علــى املعرفـــة حيــث إن هــذه الــنظم متيـــزت يف أم هلــذه 

طريقـة تفكـري الفـرد يف حـل املشـكالت ، لـذا فـإن النظـام اخلبـري يعـد مبثابـة نظـام أسلوب تنفيذ األعمال من خالل تغيري 
                                                             

  . 35: ، ص1992التطورات      لنظام املعلومات               ، دار الشروق ، لقاهرة : حممد             1
: ، نظم املعلومات احملاسبية حلاسوبية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ص) 1998(عبد الرزاق حممد قاسم   2

21.  
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لـه قــدرة عاليــة علــى إنتــاج األفكـار املبدعــة واحللــول العمليــة للمشــكالت الصــعبة واملعقـدة فضــال عــن أنــه نظــام يســتخدم 

  1.املهيكلة لتوثيق املعرفة واخلربة اإلنسانية ، ودعم عمليات صنع القرارات شبه املهيكلة وغري 

احلديثـــة أمكـــن إحـــداث تغــريات جذريـــة لزيـــادة كفــاءة برجميـــات احلاســـوب وفاعليتهـــا وهكــذا فإنـــه بفضـــل التقنيــات       

وذلك مـن خـالل جعـل احلاسـوب يتسـم بصـفة الـذكاء وحماولـة حماكـاة سـلوك اخلبـري البشـري عنـدما يواجـه مبوقـف حيتـاج 

والــيت تعــد الــنظم اخلبــرية أحــد أهــم تطبيقاتــه ، ومــن هنــا ميكــن " اعي الــذكاء الصــن" إىل اختــاذ قــرار ومــا هــو يســمى ب 

القــول أن الثــورة التقنيــة احلديثــة قــد أتاحــت فرصــة كبــرية أمــام اإلدارة واحملاســبني لالســتفادة  مــن مزايــا وإمكانيــات تقنيـــة 

ملؤسســـــة اومـــــات يف مـــــن هـــــذه الـــــنظم جيـــــب علـــــى أي نظـــــام للمعل ات يف جمـــــال اخلـــــربة الكرتونيـــــة ، ولالســـــتفادةاملعلومـــــ

االقتصادية ، وخاصة النظام املتكامل للمعلومات احملاسبية واإلدارية ، أن يكـون قـادرا علـى التكيـف والتـأقلم السـريع مـع 

ـــة ، حيـــــث أ ـــاالت  ن انتشــــارهــــذه التقنيـ يف املؤسســــة االقتصـــــادية بشــــكل واســـــع التقنيـــــات احلديثــــة للمعلومــــات واالتصــ

حبيــــث أن التقصــــري يف  االقتصــــاديةل متزايــــد يف أي نظــــام للمعلومــــات يف املؤسســــة واإلداريــــة واالجتماعيــــة ســــيؤثر بشــــك

  2.ستفادة من هذا النظام علومات سيؤدي إىل تباطؤ عملية اإدخال الربجميات احلديثة يف تطوير نظام امل

  

  

  

  

  

                                                             
  .11: منوذج مقرتح ، ص: ، دور النظم اخلبرية يف حتسني قرارات املوارد البشرية ) 2005(ليث سعيد اهللا حسني وسهري عبد داؤد   1
  . 28 – 27: املؤمتر العلمي السنوي ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة الزيتونة األردنية ، عمان ، ص ص  2
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  .الحاجة إلى مجموعة األفراد المؤهلين : المطلب الرابع 

املتكامــل للمعلومــات اإلداريــة بشــكل عــام والنظــام احملاســيب بشــكل خــاص وحتقيــق فاعليتــه إن جنــاح عمــل النظــام        

سوف يعتمد بدرجة أساسية أيضا على ضرورة أن يكون األفراد القائمني على العمل فيه على درجـة مـن املعرفـة العلميـة 

تلزم ضـرورة مهـارات األفـراد العـاملني والعملية تتناسب مع متطلبات عمل النظام وإمكانية حتقيق أهدافه، اآلمر الـذي سـ

االت اآلتية    1:بصورة مستمرة يف ا

 :تطوير المهارات المحاسبية للعاملين في النظام   .1

م احملاســبية الــيت تشــتمل علــى كافــة        حيــث يتطلــب مــن األفــراد املتخصصــني يف جمــال احملاســبة ضــرورة تطــوير مهــارا

ى دراســة كافــة املســتجدات يف كــل منهــا ، إضــافة إىل ضــرورة تــوافر الكفــاءة الالزمــة فــروع املعرفــة احملاســبية ، والعمــل علــ

وفهــم العالقــات املتشــابكة مــع فــروع العلــوم األخــرى الــيت هلــا عالقــة بالتــأثري يف بيئــة األعمــال احلديثــة ، ومبــا ميكــنهم مــن 

هيزهـا إىل املســتخدمني املتـوقعني سـواء مــن إجـراء عمليـات التحليـل للبيانــات املختلفـة الـيت ميكــن أن يقومـوا بتشـغيلها وجت

م يف إمكانيــــة عــــرض حمتويــــات التقــــارير  ـــافة إىل ضــــرورة تطــــوير قــــدرا داخــــل املؤسســــات االقتصــــادية أو خارجهــــا ، إضـ

  .والقوائم املالية بالسرعة املمكنة ووفق الشكل الذي ميكن أن يؤثر يف زيادة الفائدة لدى املستخدمني 

 :ية للعاملين في النظام تطوير المهارات اإلدار   .2

نظـــرا للحاجــــة الكبــــرية مــــن قبــــل إدارة املؤسســــة االقتصـــادية إىل مــــا ميكــــن أن يقدمــــه النظــــام املتكامــــل للمعلومــــات       

احملاسبة واإلدارية من بيانات ومعلومات تساعدها يف اختـاذ القـرارات املختلفـة واملتعـددة بالسـرعة والدقـة الالزمـة يف ضـوء 

ورات العديـــدة الـــيت حتـــدث بصـــورة مســـتمرة يف بيئـــة األعمـــال احلديثـــة ، فـــإن األمـــر يتطلـــب ممـــن األفـــراد التغـــريات والتطـــ

م اإلداريـــة مـــن خـــالل اإلطـــالع علـــى كافـــة املســـتجدات الـــيت حتـــدث يف جمـــال إدارة  العـــاملني فيـــه ضـــرورة تطـــوير مهـــارا
                                                             

  .55: عبد الرزاق حممد قاسم ، نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ص  1
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اذ القـــرارات املختلفـــة الـــيت ميكـــن أن تتخـــذ يف األعمـــال ونظـــم املعلومـــات اإلداريـــة ، إضـــافة إىل ضـــرورة تفهـــم عمليـــة اختـــ

املؤسســة االقتصــادية والتواصــل املســتمر مــع متخــذي القــرارات ، خاصــة مــن داخــل املؤسســة االقتصــادية نظــرا لتعــددها 

وتنوعها، يف سبيل تسهيل إمكانيـة مقابلـة االحتياجـات املختلفـة مـن خـالل تزويـد البيانـات واملعلومـات الالزمـة بالسـرعة 

  .نة والوقت املناسباملمك

 :تطوير المهارات الحاسوبية للعاملين في النظام  .3

ممــا الشــك فيــه أن اســتخدام احلواســيب أخــذ ميتــد إىل العديــد مــن جمــاالت احليــاة ومنهــا جمــال نظــم املعلومــات يف        

ا باســــتخدام املؤسســـات االقتصـــادية ، األمـــر الـــذي جيعـــل الـــبعض يعتقـــد أن وجـــود أي نظـــام للمعلومـــات يكـــون مرتبطـــ

  .احلاسوب فيه 

ميكـــن أن يكـــون ضـــروريا   االقتصـــاديةاإلعـــالم اآليل يف عمـــل نظـــم املعلومـــات يف املؤسســـات  اســـتخدامكمـــا أن         

كلما كان حجم البيانات اليت يتم التعامل معها كبريا وأن معاجلتها وتقـدمي املعلومـات الناجتـة عنهـا يكـون مطلوبـا ضـمن 

  .وقت حمدد 

أن النظــام املتكامـل للمعلومــات احملاسـبية واإلداريــة غالبـا مــا يتعامـل مــع عـدد كبــري مـن البيانــات اخلاصـة بكافــة  ومبـا      

القــــائمني علــــى العمــــل فيــــه علــــى معرفــــة مناســــبة  األفــــرادالــــنظم الفرعيــــة الــــيت يضــــمها ، يصــــبح مــــن الضــــروري أن يكــــون 

ا  استخدامباحلواسيب من حيث كيفية تشغيلها وبرجمتها وكذلك كيفية    .التقنيات احلديثة املرتبطة 

ســـوف يكـــون ومـــن خـــالل ـمــا تقـــدم يتضـــح أن تصـــميم وتطبيـــق النظـــام املتكامـــل للمعلومـــات احملاســـبية واإلداريـــة       

ضـــمن مســـؤولية الكـــادر احملاســـيب نظـــرا لتشـــعب عالقـــات نظـــام املعلومـــات احملاســـبية مـــع كافـــة الـــنظم  األســـاسبالدرجـــة 

، فضــال عــن حجــم البيانــات املاليــة وغــري املاليــة الــيت يقــع  االقتصــاديةيت ميكــن أن تتواجــد يف املؤسســة الــ األخــرىالفرعيـة 

  على عاتقه التعامل معها من حيث تسجيلها وختزينها وتشغيلها وإنتاج املعلومات وتوصيلها إىل اجلهات ذات العالقة 
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البشـرية واملاديـة اآلليـة  األجـزاءعلى جمموعة مرتابطـة مـن يعتمد  اقتصاديةإن عمل نظام املعلومات يف أية مؤسسة        

وغــري اآلليــة ، مــع مالحظــة أن نظــم املعلومــات يف بــدايتها كانــت تركــز علــى العنصــر البشــري يف احلصــول علــى البيانــات 

بعـــــض الوســـــائل اآلليـــــة الـــــيت ميكـــــن أن تســـــاعد يف إجـــــراء  اســـــتخداماحلاجـــــة إىل  واســـــتخدامها ، مث ازدادتوتشـــــغيلها 

الوســائل اإللكرتونيــة ال ســيما احلاســب اآليل  اســتخداماحلاجــة إىل  ازدادتلعمليــات التشــغيلية علــى البيانــات ، وأخــريا ا

يف  اسـتخدامهانظرا للمميزات العديدة اليت تتوافر فيها وما ميكن أن يسـاهم يف زيـادة فاعليـة نظـم املعلومـات عنـدما يـتم 

  .عملها 

وتــــأيت أمهيــــة احلاجــــة إىل وجــــود نظــــام للمعلومــــات يف أيـــــة وحــــدة اقتصــــادية اعتمــــادا علــــى جمموعــــة مــــن األســـــباب      

  1:واالعتبارات أمهها اآليت 

 :النمو في حجم المؤسسة االقتصادية   )1

دى إىل إن زيــادة حجــم غالبيــة املؤسســات االقتصــادية مــن حيــث ازديــاد وتنــوع العمليــات الــيت حتــدث فيهــا قــد  أ      

رؤوس  ازديـادعدد العاملني الذين يعملون فيها ، عدد الزبـائن  الـذين يتعـاملون معهـا ، : حدوث منو واضح يف كل من 

املســتثمرة فيهــا ، تعــدد اجلهــات ذات املصــلحة املشــرتكة فيهــا ، اآلمــر الــذي يــؤدي إىل ضــرورة إنتــاج املعلومــات  األمــوال

  .وتقريرها بصورة مستمرة ودائمة 

  

 

  

                                                             
 -49: ، ص ص ) 1993( التطورات احلديثة لنظم املعلومات املبنية على الكمبيوتر ، مرجع سبق ذكره ، : حممد حممد اهلادي   1

50 .  
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 : االقتصاديةقنوات في المؤسسة   ازدياد )2

إن تعــدد وتعقــد العمليــات الــيت أصــبحت متارســها غالبيــة املؤسســات يف الوقــت احلاضــر أدت إىل ضــرورة تقســيم        

 وازديـادالـذي أدى إىل ضـرورة وجـود  األمرمعينة يتعلق كل منها مبستوى إداري حمدد ،  اختصاصاتالعمل فيها ضمن 

الضــرورية ومبــا يعــين ضــرورة تــوفري املعلومــات  األعمــالالتنســيق بــني خمتلــف  ألغــراضني بعضــها الــبعض بــ االتصــالقنــوات 

حيـث أصـبح نظـام املعلومـات ميثـل بصورة رأسية وأفقية وتبادهلا مع بعضها البعض من خـالل وجـود نظـام للمعلومـات ، 

ـة التحـديات يف عـامل متسـم أسلوبا معاصرا ضمن األساليب اإلدارية احلديثة اليت تساعد يف ترشـيد ا ا لعمليـة اإلداريـة 

بــالتغري املســـتمر ، تســريه وتـــؤثر فيـــه املعلومــة كمـــورد أساســي ، وحيكمـــه مـــدخل الــنظم أو اإلدارة بـــالنظم الــيت تركـــز علـــى 

 النظـرة الشـمولية للنظـام كأسـاس لتحقيـق األهـداف الكليـة ، ومـن هنـا فقـد أضـحى ملفهـوم نظـام املعلومـات دورا جوهريــا

  .وحيويا يف الفكر اإلداري و املعلومايت املعاصر ، جيب اإلملام به وحتديد مساته وتطوراته املختلفة 

 :تعدد أهداف المؤسسة االقتصادية   )3

املؤسسة االقتصادية حمصورا يف الوقـت احلاضـر بتحقيـق أكـرب قـدر مـن الـربح ، بـل تعـددت أهـدافها مل يعد هدف       

يف ومنع اإلسراف ، حتسني اإلنتاجية ، إرضـاء املسـتهلكني ، النمـو وتنويـع املنتجـات خفض التكال: وأصبحت تشمل 

، حتســني اجلــودة ، املســامهة يف حتقيــق الرخــاء االقتصــادي للمجتمــع بصــورة عامــة ، اآلمــر الــذي أدى إىل ازديــاد احلاجــة 

، وذلـك مـن خـالل وجـود نظـام  إىل املعلومـات لكـي ميكـن وضـع اخلطـط واختـاذ اخلطـوات الالزمـة حنـو حتقيـق األهـداف

 .للمعلومات مسؤول عن ذلك 
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 :التأثر بالبيئة الخارجية   )4

ــا ، وقــد  تتــأثر االقتصــاديةمــن الواضــح أن املؤسســة       هــذه العالقـــة يف  ازدادتبالبيئــة الـــيت تعمــل يف نطاقهــا وتــؤثر 

 واالقتصـــاديةاجتـــة عـــن تغـــري الظـــروف التقنيـــة الوقـــت احلاضـــر نتيجـــة لكثـــرة التغـــريات الـــيت ميكـــن أن حتـــدث يف البيئـــة والن

والسياســـية يف الدولـــة ومـــا حيـــدث بينهـــا مـــن تغـــريات تـــؤثر يف القـــرارات والسياســـات الـــيت تتبعهـــا املؤسســــة  واالجتماعيـــة

ــذه الظـروف ومـا حيـدث فيهــا مـن تغـريات حـىت ميكــن ان  االقتصـادية ، وعلـى إدارة الوحـدة أن تكــون علـى درايـة كافيـة 

ا ونظامها لكي تتماشـى مـع هـذه التغـريات وتلـك الظـروف ، ور شـك ن ذلـك  تتخذ اخلطوات الضرورية ملالئمة عمليا

  .يتطلب قدرا كبريا من املعلومات اليت جيب أن تتوافر عنها 

 :ات التقنية التطور   )5

ـا ومعاجلتهـا وتوصـيل نتائجهـا         إن التطورات التقنية العديـدة الـيت حـدثت يف جمـاالت احلصـول علـى البيانـات وخز

ضـرورة أن يكـون فيهــا نظـام للمعلومـات مســؤول عـن ذلـك ، ولــه  االقتصــاديةإىل املسـتفيدين قـد تطلــب مـن املؤسسـات 

مــن خــالل نظــم املعلومــات فيهــا ، فضــال عــن إمكانيــة حتقيــق  األخــرى اديةاالقتصــالقــدرة علــى التعامــل مــع املؤسســات 

املتطورة يف التعامل مـع البيانـات ذات الكميـات الكبـرية واملتنوعـة ومبـا  األجهزةمن خصائص ومميزات  األفضل االستفادة

  . االقتصاديةيؤدي إىل مسامهة أكثر يف تسهيل حتقيق أهداف املؤسسة 

قـد أصـبح ضـرورة حتميـة تلميهـا البيئــة  اقتصـاديةدم يتضـح أن وجـود املعلومـات يف أيــة مؤسسـة ومـن خـالل مـا تقـ       

ك املعلومات يف نظام ميكن مـن خاللـه احلصـول علـى ن مل توضع تلاحلديثة للمؤسسة حلل املشكالت اليت تواجهها ، إ

نظـــام للمعلومـــات ســـوف حيـــدد  الزمـــة وضـــرورية يف الوقـــت املناســـب و بالقـــدر املناســـب ، حيـــث أن وجـــودأيـــة معلومـــة 
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جودة املعلومات اجليد والسيئ منها لكي تستفيد املؤسسة من املعلومات اجليـدة عنـدما ميكـن للنظـام طالـب املعلومـة أو 

  1:ميكن أن تتواجد فيها ثالثة أساسية هي  اقتصاديةأية مؤسسة  إناملستفيد كما يرى بعض الباحثني 

  

 ) :قرارات مراكز ال( النظام الفرعي لإلدارة  .1

  .وهو يتضمن كل األفراد واألنشطة املتعلقة بالتخطيط والرقابة واختاذ القرارات الالزمة لتشغيل النظام الشامل        

 ) :مراكز التنفيذ ( النظام الفرعي للعمليات  .2

والتدفقات املاديـة الـيت تتعلـق بصـورة مباشـرة بـأداء الوظيفـة الرئيسـية للمؤسسـة  واألنشطة األفرادوهو يتضمن مجيع       

  .اإلنتاج ، تقدمي اخلدمات ، الصرف يف البنوك وغريها : حسب النشاط الذي متارسه ، مثل  االقتصادية

 ) .مراكز المعلومات ( النظام الفرعي للمعلومات  .3

الــيت تتعلــق جبمــع وتشــغيل البيانــات بالطريقــة الــيت تلــيب  واألنشــطة كــارواألفواآلالت  األفــرادوهــو يتضــمن جمموعــة      

  .جلميع اجلهات الداخلية واخلارجية  االقتصاديةمن املعلومات الرمسية للمؤسسة  االحتياجات

دارة والــيت متثــل تــأمني العالقــة بــني كــل مــن نظــام اإل يعمــل علــىومــن هنــا تظهــر أمهيــة أن يصــمم نظــام للمعلومــات     

والـــنظم  االقتصـــاديةز القـــرارات ونظـــام العمليـــات وتعـــرب عـــن مراكـــز التنفيـــذ وبالتـــايل بـــني النظـــام الكلـــي للمؤسســـة مراكـــ

  2.املؤثرة يف حنيطه ضمن البيئة اليت يعمل يف نطاقها  األخرى

  

  
                                                             

  .57: ، ص) 1988.( ع . م. نظم املعلومات احملاسبية ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، ج: الق أمحد فؤاد عبد اخل  1
، مدخل يف نظم املعلومات اإلدارية واالقتصادية ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، ) 1911( قبيس سعيد عبد الفتاح وآخرون   2

  .22: جامعة املوصل ، العراق ، ص
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  : األول خالصة الفصل

اك كبـريا مـن البيانـات الـيت تنشـأ عـن تـزداد كلمـا كـان هنـ االقتصـاديةإن احلاجة إىل نظـم املعلومـات يف املؤسسـات        

ــدف معاجلتهــا وتــوفري املعلومــات الــيت ميكــن أن حتقــق الفائــدة ملســتخدميها  االقتصــاديةالقيــام بالعديــد مــن العمليــات   ،

املتمثلــة بكــل  األساســيةميكــن أن يكــون لــديها نظامــا يتكــون مــن عناصــره  اقتصــاديةاملتعــددين ، وعليــه فــإن أيــة مؤسســة 

املــدخالت ، العمليــات التشــغيلية ، املخرجــات  ، التغذيــة العكســية ، ولكــي يصــبح نظامــا للمعلومــات فــإن اآلمــر : مــن 

هـذه املخرجـات جنـرد بيانـات مرتبـة ميكـن  اعتـربتخمرجات النظام يف حتقيق الفائدة ملسـتخدميها وإال يتطلب أن تساهم 

  . النظام منها مرة ثانية كمدخالت يف االستفادة

حلقــة الوصــل بــني كــل مــن مراكــز القــرارات ومراكــز التنفيــذ فيهــا ،  اقتصــاديةميثــل نظــام املعلومــات يف أيــة مؤسســة       

 األخـرىوالـنظم  االقتصـاديةوذلك من خالل تأمني العالقة بني هذه املراكز وبالتايل بني النظام الكلـي املتمثـل باملؤسسـة 

الـــيت يعمـــل يف نطاقهـــا ، ولـــو نظرنـــا ملفهـــوم املســـتويات اهلرميـــة للـــنظم لوجـــدنا أن املؤسســـة املـــؤثرة يف حميطـــه ضـــمن البيئـــة 

تعد نظامـا كليـا يتكـون مـن عـدة نظـم فرعيـة ميثـل نظـامي املعلومـات احملاسـبية واإلداريـة أحـد أبـرز هـذه الـنظم  االقتصادية

، وتــأيت مــن خــالل إجيـــاد  اقتصــاديةمؤسســة  أيــةيف وبالتــايل احلاجــة إىل النظــام املتكامــل للمعلومــات احملاســبية واإلداريـــة 

داريـة إلعالقات التنسيق والتبادل والرتابط بـني كـل مـن نظـام املعلومـات احملاسـبية بكافـة نظمـه الفرعيـة ونظـام املعلومـات ا

ات خفـض التكـاليف أنتـاج املعلومـ: منهـا  األهـدافيسـاهم يف حتقيـق جمموعـة مـن  أنبكافـة نظمـه الفرعيـة ، ومبـا ميكـن 

  .الالزمة للجهات املختلفة ، تقليل الوقت واجلهد الالزمني يف احلصول على املعلومات من قبل املستفيدين 

داريــة وأن هـذه الــنظم الفرعيــة تشــكل إلونظـرا لتعــدد الــنظم الفرعيـة الــيت يتكــون منهــا النظـام للمعلومــات احملاســبية وا     

 االختصاصــــاتاآلمـــر يتطلـــب وجـــود فريـــق عمـــل يضـــم كافـــة هـــذه العلميـــة املتنوعـــة ، فـــإ،  االختصاصـــاتجمموعـــة مـــن 

  .نها مبا حيقق التنسيق والرتابط والتكامل بني بعضها البعض يوبالتايل تقسيم العمل ب
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وكضـرورة حتميــة للتطـورات العديــدة واملســتمرة الـيت حتــدث يف بيئــة األعمـال احلديثــة ، فــإن األمـر يتطلــب مواصــلة        

د العــاملني يف نظـام املعلومـات احملاســيب وذلـك مـن خــالل دورات التعلـيم املسـتمر ودورات الكفــاءة تطـوير مهـارات األفـرا

املهنية ، يف سبيل اإلطالع على كافـة املسـتجدات والتطـورات الـيت حتصـل يف كـل جمـال منهـا ومبـا ميكـن أن يـؤدي بـدوره 

إىل حتقيـــق اهلـــدف العـــام الـــذي تســـعى املؤسســـة إىل مســـامهة يف حتقيـــق زيـــادة مســـتمرة يف كفـــاءة وفاعليـــة النظـــام وصـــوال 

   .قيقه االقتصادية ككل إىل حت

  



  

  

  

  

  :الفصل الثاني 
  قابيلية تطبيق نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة
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  قابلية تطبيق نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة االقتصادية : الفصل الثاني 

  :تمهيد 

ظلــت املؤسســة االقتصــادية ولفــرتة طويلــة مــن الــزمن تعتمــد علــى الوســائل التقليديــة ، فقــد اســتخدمت يف انتقــال         

املعلومات بني املؤسسات واألقسام واألشخاص القـائمني عليهـا ، فكانـت املعانـاة كبـرية يف تسـيري وإدارة شـؤون املؤسسـة 

ــا علـــى األنظمــــة التقليديــــة ســـواء كانــــت إدارة داخلـــة أو خارجيــــة ، مـــا ينــــتج عنهـــا ب طــــئ تســـيري العمــــل وذلـــك العتمادهــ

  . املكلفة

لقد سامهت أجهزة الكمبيوتر بدخوهلا عامل املؤسسة يف التقليـل مـن اإلجـراءات اليدويـة املعتمـدة علـى الـورق ، فقـد      

ال وتبـادل املعلومـات سسات الضخمة يف سبعينيات القرن العشرين أنظمة تبادل البيانات إلكرتونيـا إلرسـاستخدمت املؤ 

حلـــوال مناســـبة إلجيـــاد شـــبكات اقتصـــادية وفعالـــة بالنســـبة للمؤسســـات  االنرتنـــتعـــرب شـــبكات خاصـــة ، وشـــكل ظهـــور 

من موارد الكمبيوتر والـيت ختـص أنظمـة إدارة املعلومـات داخـل بني الشبكة احمللية والعديد االقتصادية ، وتدمج االنرتنت 

   .املؤسسة 

ا الرئيسـية و بتحـديث خمتلـف      لدى جند أن الدول املتقدمة تسري وخبطى متسارعة حنو تطـور التكنولـوجي يف صـناعا

ا جلعلها أكثر قدرة على املنافسة احملليـة وحـىت الدوليـة ذلـك أن التطـور واإلبـداع التكنولـوجي  ا ، وبالتايل منتجا مؤسسا

لقــة باملنتجــات واخلــدمات ، اآلمــر الــذي ترتــب عليــه أيضــا إحــداث تغــريات يف اثــر بعمــق يف إســرتاتيجيات املؤسســة املتع

  .سوق السلع واخلدمات ووسع من مفهومها الضيق 
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مس هـــذا بيقـــي أكثـــر منـــه نظـــري ، إذ أننـــا نلـــتإن التطبيقـــات الفعليـــة لألنظمـــة اإلداريـــة يف املؤسســـة يتخـــذ منحـــىن تط    

لكفــاءة ملمارســة أعمــاهلم مبهــارة عاليــة تتوافــق و التطــورات املتســارعة يف التطبيــق أساســا مــن خــالل تكــوين األفــراد ذوي ا

نظـام معلومـات املـوارد البشـرية ، نظـام م املعلومات املتعلق بالتسويق ، املعلوماتية ، كما تعترب أساليب تطبيق نظا األجهزة

فصـــيل قابليـــة تطيـــق نظـــام املعلومـــات اإلداريـــة ، ويف هـــذا الفصـــل ســـنتناول بالت األنظمـــةاملعلومـــات اإلنتـــاجي وغريهـــا مـــن 

تطرقنــا إىل حاجــة  األولبحــث  ثالثــة مباحــث رئيســية حبيــث يف املة االقتصــادية ، وقمنــا بتقســيمه إىلاحملاســيب يف املؤسســ

احملاســـبية يف تســـيري املؤسســــة  األجهـــزةاملؤسســـة لنظـــام معلومـــات حماســـيب فعـــال ، ويف املبحـــث الثــــاين قمنـــا بدراســـة دور 

  . االقتصاديةقد خصص آلثر نظام املعلومات احملاسيب على املؤسسة  األخريأما املبحث الثالث و  ، االقتصادية
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  :حاجة المؤسسة االقتصادية لنظام معلومات محاسبي فعال : المبحث األول 

خلـت يف كافـة أعمـال تعد املؤسسات االقتصـادية األكثـر تـأثرا بـالتطورات الـيت تـتم يف تكنولوجيـا املعلومـات الـيت د       

ونشـــاطات املنظمــــة مـــن عمليــــات اإلنتـــاج إىل تصــــميم املنتجــــات إىل غايـــة تســــويقها كـــل هــــذه العمليـــات يف ظــــل نظــــام 

  .معلومات إداري متكامل وفعل مبا يف ذلك نظام املعلومات احملاسيب 

بــريا علــى فعاليــة كافــة الوظــائف إن نظــام املعلومــات احملاســيب املصــمم بشــكل يــتالئم مــع احتياجــات املؤسســة تــأثريا ك    

الداخليــة واخلارجيــة ، حبيــث أصــبح نظــام املعلومــات احملاســيب عــامال هامــا مــن عوامــل جنــاح املؤسســات يف ظــل املنافســة 

  .الدولية وحترير التجارة الدولية كذلك بظهور وتطور أساليب التجارة احلديثة من بينها التجارة اإللكرتونية 

العلميـــة احلديثــــة يف  األســـسلـــدى ـجنــد انـــه لتصــــميم احملاســـيب وبنـــاء نظــــام معلومـــات حماســـيب فعــــال البـــد مـــن تــــوفر      

املدخالت املتوفرة من املعلومات القيمة ومعاجلتها حماسبيا وبأجنع طـرق املعاجلـة حبيـث تعـد  واستقبالاحلاسوب  استخدام

ـدف إ  الختــاذليــه املؤسسـة ومـن مث احلصــول علـى خمرجـات ذات جــودة عاليـة هـذه اخلطـورة ضــرورية لعقلنـة النشـاط الــيت 

يف  االقتصــاديةوهــو اهلــدف الرئيســي و الطمــوح الــيت تســمو أليــه الوحــدات  االقتصــاديةالقــرار الرشــيد والنــاجح للمؤسســة 

  1.اية املطاف 

ائفــه علــى مبهــارة تامــة ، فأصــبح وهنــا نلــتمس أساســا حاجــة املؤسســة االقتصــادية لتأهيــل احملاســب وإعــداد للقيــام بوظ   

ة باســـتخدامه للبيانــات واملعلومــات احملاســبية وتقــدمي ملفــات وتقـــارير ون احملاســب أمثــر فعاليــة يف املســامهاملطلــوب أن يكــ

بطرقـة  األسـتاذضـاعة الوقـت يف تسـجيل القيـود اليوميـة والرتحيـل لـدفرت اختاذ القرارات الرشيدة عوضا عـن إللمساعدة يف 
                                                             

صباح احللو ، أثر استخدام نظم وتكنولوجيا املعلومات على اخلدمات املصرفية املتكاملة يف البنوك األردنية من منظور  برهان  1
   .96: ، ص7222القيادات املصرفية ، رسالة ماجستري ، جامعة آل البيت ، األردن 



قابلية تطبيق نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة االقتصادية:                 الفصل الثاني   
 

50 
 

يس معىن هذا التقليل من شأن هذه العمليات ولكن البيئة اجلديدة تفرض هذا على احملاسب داخـل املؤسسـة وية ، وليد

   1.االقتصادية ،وذلك الستغالل الفرص والتغلب على التهديدات البيئية سواء كانت داخلية أو خارجية 

ـا نظـام املعلومـات احملاسـيب و مـدى حاجـة املؤسســة  االمتيـازاتواجلـدير بالـذكر هنـا أنـه بـالرغم مـن كـل هـذه  الـيت يزخـر 

وقــد نصــبح فاعليتــه وكفاءتــه موضــع شــك ويف أســوء احلــاالت قــد إليــه ، إال أنــه قــد يصــبح النظــام احملاســيب عقيمــا متامــا ، 

ياريؤدي  تلـك السـلبيات ، الطـرق لتفـادي  تسـعى بشـىت االقتصـاديةوهلذا فإن املؤسسـات متاما ، االقتصاديةاملؤسسة  ال

أو احملددات واليت من بينها اآلمان واملوثيقية أو املصداقية يف النظام احملاسيب ومن توافر هذه البنـود تصـبح اإلدارة مهـددة 

بالفوضـى ، يف املقابــل ومــن خـالل تطــوير هــذا النمـوذج وتزويــده بآليــات رقابـة صــارمة ميكــن بواسـطتها تفــادي الســلبيات 

  2.وثوقية وامل فر اآلمان والتوكيدية وهي عدم تو : الثالثة 

إن نظــام املعلومــات جيــب أن يــزود كــل مســتوى مــن املســتويات اإلداريــة باملعلومــات املالئمــة لعماليــة اختــاذ القــرار ويف    

الوقت املناسب والشكل املالئم ، مما يتطلب وجـود املعلومـات التفصـيلية والدوريـة للمسـتويات اإلداريـة الـدنيا ، ومعلومـة 

يـة واخلارجيــة للمسـتويات اإلداريـة العليــا ممـا يفـرض وجــود هـرم معلومـايت ضــمن عامـة وشـاملة وحديثـة مــن املصـادر الداخل

نظام املعلومات داخل املؤسسة يتوافق وطبيعة املعلومات الالزمة لكل مستوى من مسـتويات صـنع القـرار ضـمن املنظمـة 

  .يبني هرم انتقال املعلومات داخل املؤسسة االقتصادية ) 7 – 7( والشكل 

  

                                                             
  .71: ، ص7222حتليل وتصميم نظم املعلومات احملاسبية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع : عبد الرزاق حممد قاسم  د.أ  1
والعلوم  االقتصاد، املؤمتر العلمي السنوي الثاين لكلية  اآلليةعبد احملسن عمر ، نظام الرقابة الداخلية لنظم املعلومات احملاسبية رأفت   2
  .77: ، ص7227، جامعة الزيتونة ، عمان ، أيار  االقتصاديةاملعلومات ودورها يف التنمية  دارية ، تكنولوجياإلا
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  :ارتباط نظام المعلومات المحاسبي بالوظائف المختلفة في المؤسسة االقتصادية : المطلب األول 

ــا ، حيــث ميكــن حــدوث العديــد مــن الظــواهر الــيت       إن عالقــة املؤسســة بالبيئــة اخلارجيــة عالقــة مباشــرة فتــؤثر وتتــأثر 

ن أجلهــــا ، وتكــــون هــــذه يتطلـــب مــــن املؤسســــة الســــيطرة عليهــــا وتوجيههــــا مــــن أجــــل حتقيــــق األهــــداف الــــيت أنشــــئت مــــ

العمليات على قدر كبري من الدقة والتنوع كشراء معدات ، أو مواد أولية وتـأمني مسـتلزمات اإلنتـاج وإبـرام عقـود العمـل 

  .مع العاملني 

  1:وتقسم أنظمة العمليات ضمن املؤسسة يف شكل دورات عملية تشمل أساسا    

تشــــمل كافــــة األنشــــطة والعمليــــات املتعلقــــة ببيــــع الســــلع واخلــــدمات وحتصــــيل اإليــــرادات الناجتــــة عــــن  :دور اإليــــرادات 

  .عمليات البيع 

بعمليات التامني اخلاصة مبستلزمات اإلنتـاج داخـل املؤسسـة كافة العمليات واإلجراءات املتعلقة   تتضمن :دور النفقات 

  .متديد مصاريف التامني وغريها من النفقات املتعددة واملتمثلة أساسا يف مواد أولية وعمالة وجتهيزات و 

  .الثابتة ونظام املدفوعات النقدية  واألصولتتضمن نظام املوارد البشرية : نظام الدورة للمشرتيات 

والــيت تشــمل اإلجــراءات والعمليــات املتعلقــة بتصــميم املنتجــات وتصــنيعها والرقابــة عليهــا وكافــة : نظــام اإلنتــاج والتمويــل 

  .اخلاصة بتمويل العملية اإلنتاجية داخل املؤسسة  نشطةاأل

  

                                                             
،  األردنيةماجستري ، اجلامعة العوامل املؤثرة على نظم املعلومات احملاسبية يف الشركات الصناعية ، رسالة : عبد اهلادي حجازي   1

  .79: ، ص7222عمان 
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  : وظيفة الرقابة الداخلية في المؤسسة 

لقـــد تزايـــد االهتمـــام باملراقبـــة الداخليـــة حـــىت أصـــبحت ضــــرورة حتميـــة يلـــزم تطبيقهـــا مـــن طـــرف كـــل املؤسســــات         

  .االقتصادية ، وذلك لضمان حسن سري أنشطتها وأعماهلا ، وهذا ما يؤدي إىل بقاءها واستمرارها وجناحها 

  :ومن أهم العوامل اليت ساعدت يف تزايد هذا االهتمام ما يلي 

 ك عن إدارة المؤسسة بعد المال:  

وذلــك إمــا بتعــدد أعمــاهلم فــال يســتطيعون التوفيــق بينهــا ، وإمــا لعــدم درايــتهم بشــؤون وأعمــال اإلدارة ، وهــذا مــا       

حيــث يبلــغ أعضــاء هــذا  اســتثنائيةجيعلهــم يكونــون جملســا لــإلدارة جيتمعــون بــه علــى فــرتات خمتلفــة ســواء كانــت عاديــة أو 

لس نتائج أعمال مصاحل لـس ، وهلـذا  األعمالاملؤسسة إىل املالك ، وتكون نتائج هذه  ا حتت مسؤولية أعضاء هذا ا

م أمـا ـا مسـؤوليا املـالك ، فيلجئـون إىل تطبيـق املراقبـة  محيرص املسئولون على تقدمي معلومات دقيقة وصحيحة يـربؤون 

  .الداخلية بطريقة صحيحة وسليمة 

  وتعدد المصالح به امتداد وتوسع الهيكل التنظيمي:  

يف هـــذه النقطـــة نتحـــدث عـــن املؤسســـات الكـــربى ، فلكـــي تتـــابع إدارة املؤسســـة كـــل األعمـــال الـــيت ختـــص مصـــاحله     

ومدى احرتام املسئولني واللوائح اليت تضعها املؤسسة ، البد من وجود مراقبة داخليـة حتـدد املهـام واملسـؤوليات لكـل فـرد 

وحتــدد املســؤول عــن االحنــراف يف الوقــت املناســب وذلــك لتجنــب تــراكم األخطــاء الــيت داخــل املؤسســة ، وتتبــع أداءه ، 

  .ميكن أن حتدث بسبب أول احنراف يقع داخل املؤسسة 
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  اهتمام المؤسسة بالمحيط الخارجي لها: 

لـك جبـودة املستمر يف اكتساب مسعة طيبة بـني خمتلـف  املتعـاملني االقتصـاديني معهـا مـن زبـائن وعمـالء ، وذوسعيها    

ــا إذا كــان نشــاطها إنتــاجي والكفـــاءة والفعاليــة والســرعة يف تقــدمي اخلـــدمات إن كــان نشــاطها خــدمي وحرصـــها  منتجا

وميكننــا  –البورصـات  –أيضـا علـى تقــدمي معلومـات دقيقــة وصـحيحة ختــص نشـاطها يف حالــة تعاملهـا مــع أسـواق املــال 

القول أن أي مؤسسة اقتصادية تسعى جاهدة لالهتمام باملراقبة الداخلية ، وذلـك للتأكـد مـن أن العمـل املطلـوب أداءه 

قد مت وفق القواعد واخلطط املوضوعة ، وألن املراقبة الداخلية متثل أحد الركائز األساسية يف املؤسسة ، وعليـه فأنـه جيـب 

ا وتط بيقها بطريقة سليمة وفعالة تضمن هلا حتقيق األهداف العامة الـيت أنشـأت مـن أجلهـا ،و على املؤسسة االهتمام 

  .بالتايل ضمان البقاء واالستمرار 

هنـاك مجلـة مـن األهـداف تسـعى املؤسسـة للوصـول إليهـا مـن خـالل تطبيـق املراقبـة الداخليـة أمههـا معاجلـة املعلومـات     

اد معتــربة سـواء كــان ذلــك لفائـدة أطــراف الداخليـة مــن مـدراء املصــاحل الرئيســية أو املاليـة واحملاســبية بالدقـة ، ودرجــة اعتمـ

ـــال ،  الفرعيــــة أو اإلدارة العامــــة ، أو األطــــراف خارجيــــة كاملقرضــــني كــــالبنوك ، مؤسســــات اقتصــــادية أخــــرى، أســــواق املـ

متلكــــات ، أصــــول اخل ، وكــــذلك العمــــل علــــى محايــــة امل.. البورصــــات ، مراقــــب خــــارجي للحســــابات ، خبــــري حماســــيب 

املؤسسة ، سواء كانت األمالك عمومية أو األشخاص اخلواص ، املسامهات ، ومن هذه األهـداف أيضـا تنميـة العنصـر 

ا    1. البشري للعمل بكفاءة وفعالية يف حدود وظيفته والتزامه بلوائح املؤسسة وتعليما

  

                                                             
1   Hamini – A- le contrôle interne et l elaboration du bilan . OPU 1993 . p . 23. 
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  1:وفيما يلي نتطرق هلذه األهداف بشيء من التفصيل 

  الدقة والثقة في المعلومات المالية والمحاسبية : 

  :إن أي نشاط تقوم به املؤسسة ومهما اختلفت طبيعته يتضمن قيامه خطوات أربعة وهي 

م ، فبتطبيــق املراقبــة الداخليــة بشــكل جيــد ، أو مبعــىن أخــر تتبــع هــذه ياملوافقــة أو التصــريح ، التنفيــذ ، التســجيل ، التقيــ

االلتـــزام بتعليمـــات املؤسســـة اخلاصــة بكـــل خطـــوة فيهـــا نضـــمن تــدفق معلومـــات حماســـبية وماليـــة دقيقـــة اخلطــوات ومـــدى 

ـــا بعـــد املراجعـــة املســـتمرة لتلـــك  وذات درجـــة اعتمـــاد عاليـــة مـــن طـــرف مســـتخدميها كـــذلك مراقبـــة اخلطـــوات املتعلقـــة 

  .العملية 

  الموافقة على العملية أو التصريح: 

ـــا اتبعهـــا فيمـــا خيـــص تســـيري عمليـــات التبـــادل جممـــل اإلجـــراءات و العمليـــات  الـــيت تقررهـــا املؤسســـة تلـــزم األفـــراد القيـــام 

  .التجاري 

  تقييم النتائج: 

كانت نتيجة العملية حتقق األهداف املرجوة أم ال ، فهذه العملية جرت وفق ما خطط لـه ومـا أقرتـه إدارة املؤسسـة ، إن  

ـا املؤسسـة ، شـراء إن كان هناك احنراف فيجب معرفة اخللل ومعاجل ته ، وحتديد املسـؤولية ، ومنـه فإنـه أي عمليـة تقـوم 

ــا ، بتطبيــق .. ، بيــع ، تنــازل  اخل جيــب أن تقــيم نتيجتهــا يف األخــري ملعرفــة مــدى صــحة هــذه العمليــة ، وااللتــزام القــائم 

  .تعليمات إدارة املؤسسة 

  

                                                             
لي ، دار اجلامعة للطبع ، نشر ، زئي والكملراجعة الداخلية على املستوى اجلعبد الفتاح الصحن ، حممد السيد السرايا ، الرقابة وا  1
  .777: ، ص 7667وزيع ، اإلسكندرية سنة ، ت
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  تنفيذ العمليات: 

يف خمتلــف األعمــال الــيت تتناســق وتتكامــل فيمــا بينهــا لتحقيــق اهلــدف مــع حتديــد ومعــىن ذلــك جتســيدها واقعيــا وتتمثــل 

عـــن كـــل مرحلـــة ، وال جيـــب أن يقـــوم شـــخص واحـــد بـــأكثر مـــن مرحلـــة أثنـــاء عمليـــة التنفيـــذ نبـــدأ التفرقـــة بـــني  املســـئول

  .الوظائف 

  التسجيل بالدفاتر: 

ا  املتعارف عليهامبعىن أنه جيب التقيد كل عملية تنفذ وفقا للمبادئ احملاسبية    .يف دفاتر وسجالت حماسبية خاصة 

ديريـــة ملســـتلزمات اإلنتـــاج نتـــاج ، إعـــداد موازنـــة تقاإلنتـــاج تتـــوىل البـــدء يف عمليـــة اإلفـــإذا كانـــت اإلدارة املختصـــة مبراقبـــة  

األوليـــة  وأراد ، فـــأن حـــدث  أي نقـــص يف املـــواد  األوليـــةمـــن املـــواد  واالحتياجـــاتددة مـــن الســـلع الـــيت تنـــتج بقائمـــة حمـــ

  .حىت يتمكنوا من احلصول عليها  املسئولنياحلصول فال بد هلم من أخذ موافقة من  نتاجالعاملون يف مصلحة اإل

تتم الرقابة على املواد أثناء اإلنتاج ، وحتدد املسؤولية على املشرفني يف املصنع ، وكذلك الرقابة على املـواد الـيت قـد تتلـف 

  .نع بسبب اإلمهال داخل املص

اية الدورة احملاسبية    .ويسجل املخزون وحتركاته من شراء وإخراج وذلك ملتابعة املخزون ورصيده يف 

ويف األخــري تــأيت عمليــة جــرد املخــزون لتقيــيم األعمــال الســابقة ، ومــا هــو نقيــد بالــدفاتر احملاســبية إذا كــان موجــودا فعــال 

 .باملخازن ، وقد استعمل يف الدورة اإلنتاجية 
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  حماية ممتلكات المؤسسة: 

ا محاية ممتلكات املؤسسة مـن عمليـات التالعـب واالخـتالس ، واألخطـاء سـواء عـن قصـد أو غـري قصـد ويـتم  ونقصد 

  .بعدة أشكال وذلك لضمان استمرار نشاط مصاحل املؤسسة وحتقيق األهداف املخطط هلا 

وتكـون هـذه احلمايــة مـثال مبتابعــة اسـتعمال التجهيــزات ، وخمتلـف اآلالت واملعـدات اخلاصــة باملؤسسـة مــع احلـرص علــى 

ا علـى العمـل أثنـاء  أن يتم استغالل بعقالنية ، دون إسراف أو تقصري يف استفادة من طاقتها التشـغيلية ، وكـذلك قـدر

ا ماديــا كالصـــيانة وعــدم تركهـــا عرضــت لظـــروف مناخيـــة حجــم الســـاعي معــني هـــذا مــن جهـــة ومــن جهـــة أخــرى محايتهـــ

تـؤدي إىل تلفهــا وإهالكهــا قبــل انتهــاء عمرهــا االقتصــادي احملــدد ، فمـثال البــد مــن تــوفر شــروط التخــزين املالئمــة داخــل 

ويـة ، تأمينـات عـن احلـوادث احملتملـة كال سـرقة املخازن حلفظ املواد املوجودة ، وذلك من مجيع اجلوانب من ، إضاءة ، 

أو احلرائــق وغريهــا مــن احلــوادث املمكــن حــدوثها داخــل املخــازن املؤسســة ، كمــا تشــمل احلمايــة أمــوال املؤسســة بتتبــع 

مــدى التــزام املســريين بــالقوانني العامــة إلبــرام الصــفقات وتعليمــات املؤسســة فيمــا خيــص شــروط مــنح اإلئتمانــات ، مــثال 

ف إدارة املؤسســـة وذلـــك لتحقيـــق الكفـــاءة إنتاجيـــة وتعويضـــه بأصـــل شـــراء أصـــل ال يتميـــز باملواصـــفات املطلوبـــة مـــن طـــر 

   .خرآ

وتتم هذه املتابعة حملاربة أي تالعـب أو تزويـر مـن املشـرفني علـى إبـرام الصـفقات ، كـأن يكـون مـن ورائهـا خدمـة مصـاحل 

ؤسســة أي احلــرص شخصـية مــع األضــرار باملصـاحل العامــة للمؤسســة ، ونركــز ذلـك علــى احلمايــة احملاسـبية للممتلكــات امل

علــى تســجيل كــل العمليــات املاليــة اخلاصــة بكــل أصــل مــن أصــول املؤسســة بســرعة ويف الوقــت املناســب ، مــع الرتتيــب 

  .اخل ... الزمين هلا وفقا للمبادئ احملاسبية اخلاصة بكل عملية شراء ، بيع 
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ـــاءويتطلــــب العمــــل احملاســــيب احلــــذر والدقــــة يف التســــجيل لتفــــادي    ـــة التســــجيل ،  املمكــــن حــــ األخطـ دوثها عنــــد عمليـ

مـــا يـــؤدي باملتابعـــة اجليـــدة  االغـــري معتمـــدة وذلـــك بســـبب عـــدم كفـــاءة احملاســـب ، وهـــذ األخطـــاءالســـهو أو  كاألخطـــاء

ـــا لـــدى مصـــلحة  األربـــاحلتجنـــب التالعـــب يف الـــدفاتر ، كإخفـــاء بعـــض الســـجالت احملاســـبية بغـــرض ختفـــيض  املصـــرح 

  .الضرائب 

 ية أسس تفعيل المراقبة الداخل: 

لكــــي حتقــــق املراقبــــة الداخليــــة الغايــــة مــــن تطبيقهــــا داخــــل أي مؤسســــة اقتصــــادية ، جيــــب أن تكــــون واضــــحة األهــــداف 

ومالئمـــة للهيكـــل التنظيمــــي للمؤسســـة ونشــــاطها ، وبســـيطة ومفهومــــة مـــن األشــــخاص القـــائمني علــــى تنفيـــذ أســــاليبها 

ــا دون تعقيــد ، أو ضــغط قــد يشــعرون بــه إن مل يتمكنــوا مــن الغايــة منهــا ، وطبيعــة إجــراءات تطبيقهــا ، ومبعــىن  وإجراءا

  1:آخر لكي تكون املراقبة الداخلية فعالة ال بد أن تعمل على توضيح 

  مجال تطبيق الرقابة: 

ونقصــد بــذلك توضــيح اخلطــة التنظيميــة الــيت ســتطبق فيهــا املراقبــة وذلــك لضــرورة الفصــل بــني خمتلــف الوظــائف         

داخل املؤسسة ، حتديد املسئولني على تنفيذها فاخلطة التنظيمية ال تقتصر فقط على وجود هيكل تنظيمـي  للمؤسسـة 

ة باملؤسسـة ، مـن أجـل تفـادي أي ازدواج يف ممارسـة هــذه بـل إىل توضـيح خمتلـف الوظـائف بـه واملسـئولني عـن كـل وظيفـ

ذا االحنراف    .الوظائف أو حتميل أي احنراف قد حيدث لفرد ما ليس له عالقة 

  

  

                                                             
القرارات مفاهيم و تطبيقات ، دار املريخ للنشر والتوزيع  الختاذنظم املعلومات احملاسبية : موسكوف ، مارك ج سيكمن . ستيفن أ   1

  .297: ، ص7676، الرياض ، 
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  .وظائف نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة االقتصادية : المطلب الثاني 

يف احلقيقة إن املؤسسات االقتصادية مبجلها سـواء كانـت صـغرية أو كبـرية يف حاجـة ماسـة لنظـام معلومـات حماسـيب      

لــيس بالضــرورة أن يكــون معـقـدا ، نظــرا لقلــة عـــدد العمليــات احملاســبية يف املؤسســة الصــغرية مقارنــة باملؤسســة الكبـــرية ، 

علـــى اإلجـــراءات احملاســـبية ، وبـــالرغم مـــن ذلـــك فـــإن املؤسســـات وعـــدم احلاجـــة إلنفـــاق جـــزء كبـــري مـــن موادهـــا احملـــدودة 

االقتصادية يف حاجة ماسة إىل نظام حماسيب عملي لتزويد كل اجلهات الداخلية واخلارجية مبعلومات نافعـة الختـاذ القـرار 

  .الرشيد 

ت الصـغرى عـن غريهـا ممـن وينبغي أن يأخذ مصمم نظام املعلومـات احملاسـيب يف اعتبـاره اخلصـائص الـيت متيـز املؤسسـا   

  1:أنواع املؤسسات األخرى واليت تتلخص يف 

ــا ، وذلــك جيــب أن يكــون نظامهــا  :البســاطة  )1 تتميــز املؤسســات الصــغرية بظــاهرة عــدم التعقيــد يف تنظيمهــا وعمليا

 .احملاسيب بسيط ال صعوبة فيه 

ة بوظــائف احملاســبة ، وغالبــا مــا غالبــا مــا يقــوم مــالكو املؤسســات الصــغري  :قلــة مــوظفي الحســابات المتخصصــين  )2

ترتكــز مهمــة احملاســب يف يــد عــدد قليــل مــن املــوظفني ونتيجــة لــذلك تفتقــد هــذه املؤسســة للخــربة احملاســبية ويكــون عــدد 

: التقارير املالية حمدودا ، وعدم إمكانية الفصـل بـني الوظـائف ذات العالقـة بـالتنظيم اإلداري فنجـد تـداخل بينهـا فمـثال 

 .لية تتضمن الوظيفة احملاسبية الوظيفة املا

                                                             
  .779: نظم املعلومات احملاسبية ، مرجع سبق ذكره ، ص: سيد عطا اهللا السيد   1
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قــد ال تكــون هنــاك حاجــة إىل تقــارير ماليــة تفصــيلية خاصــة وأن ملكيــة املؤسســات الصــغرية  :الملكيــة المحــدودة  )3

تعــود يف غالبيتهــا إىل األفــراد األســرة الواحــدة أو عــدد قليــل مــن الشــركاء كمــا أن معرفــة املالــك بنشــاطها مــن احلاجــة إىل 

 .تقارير مالية 

غالبـا مـا يـنقص املؤسسـة الصـغرية املـال الكـايف إلدارة نشـاطها علـى أحسـن وجـه ،ولـذلك  :أس المال العامـل قلة ر  )4

نظهر احلاجة إىل نظام معلومـات حماسـيب مقارنـة مـع املؤسسـات الكبـرية والـيت ختصـص ميزانيـات ضـخمة لتفعيـل نظامهـا 

 .احملاسيب 

نظرا النشغال مدراء املؤسسات الصغرية بالنشاط اليومي فغالبا ال يتـوفر لـديهم الوقـت  :بالنظم اإللكترونية الخبرة  )5

 .الكايف لإلملام بالتطورات احلديثة يف تكنولوجيا الكمبيوتر و استخداماته املختلفة ومساير 

وفـــق املعـــايري  تطـــورات املتســـارعة يف حـــني أن املؤسســـات الكبـــرية تعمـــل علـــى تطـــوير وحتـــديث نظـــام املعلومـــات احملاســـيب

ا دوليا    .واملعطيات اجلديدة واملعمول 

ا اخلاصة اليت جيـب أخـذها يف االعتبـار عنـد تصـميم نظـام املعلومـات  وتوضح هده اخلصائص طبيعة املؤسسة واحتياجا

  :احملاسيب ، ومما سبق ذكره فإن نظام املعلومات احملاسيب يشمل على العديد من الوظائف تتمثل أساسا يف 

  :جمع وتخزين البيانات :  أوال

وعمليـــات املؤسســـة بكـــل كفـــاءة وفعاليـــة والـــيت تشـــمل علـــى تبويـــب البيانـــات  بأنشـــطةيقـــوم جبمـــع البيانـــات املتعلقـــة    

وإدخاهلــا لغــرض املعاجلــة مــن قبــل مــوظفي احملاســبة ، حبيــث يــتم تســجيل هــذه البيانــات يف املســتندات والوثــائق املالئمــة 

 األساســيةقــق مــن صــحة البيانــات وتســجيلها علــى املســتندات ، لــذلك يقــوم النظــام احملاســيب باســتالم املســتندات حوالت

الفــــواتري ،  اســـتالمعمليــــة البيـــع ، وثيقـــة الشــــحن ، : داخـــل املؤسســــة وخارجهـــا مثـــل  واألنشـــطةالناجتـــة عـــن العمليــــات 
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عــة والتأكــد مــن صــحة البيانــات والتقــارير واملســتندات مراجاء واملختصــني يف املراقبــة مــن التأمينــات ، وهــذا ليــتمكن اخلــرب 

  1.الناجتة عنها 

  :معالجة البيانات :  ثانيا 

معاجلة البيانات تتم عرب عمليات الفرز وتصنيف املسـتندات الـيت مت احلصـول عليهـا ، ووفقـا ملعـايري حمـددة مسـبقا        

ا إىل الســـجالت احملاســــبية ســـواء يدويــــة يف املؤسســــات ملــــف فـــواتري املبيعــــات وفـــواتري املشــــرتيات ونقـــل : مثـــل  حســــابا

ــــن مث عمليــــــات حســــــابات األرصــــــدة احملاســــــبية ملختلــــــف احلســــــابات ، وهلــــــذا يف بعــــــض  ــــثال أو إلكرتونيــــــا ومــ ــــغرية مــ الصـ

ة يف مســـتند واحـــد يطلـــق عليـــه اســـم ســـند القيـــد ، لرتحيلهـــا إىل دفـــاتر اليوميـــة  املؤسســات يـــتم جتميـــع العمليـــات املتشـــا

نظــرا لتنـــوع وتعــدد احلســـابات الــيت تســـتخدمها املؤسســة لرتحيـــل العمليــات ، تقـــوم بوضــع دليـــل احلســابات حيـــث يـــتم و 

إعطـــاء رقـــم مســـتقل لكـــل حســـاب مـــن حســـابات األســـتاذ العـــام وتعطـــي أرقـــام فرعيـــة للحســـابات التابعـــة لـــه يف دفـــاتر 

  .األستاذ املساعد 

  .الرقابة والمراجعة : ثالثا 

املراجعـة هـي تتبـع مســار األنشـطة اإلداريـة املمارسـة يف املؤسسـة ســواء كانـت حماسـبية ، إنتاجيـة ، ماليــة ، عمليـة         

  .بدءا من املستندات األصلية وإنتهاءا باإلفصاح عن البيانات يف التقارير املالية 

تلقائيـا إىل عمليـة  انتقلنـان قـد ومن هنا تظهر أمهية الرقابة حبيث أنه من خالل تتبع مسـار مراجعـة الداخليـة نكـو         

املراقبة الوقائية يف نظـم املعلومـات احملاسـبية ، ونظـرا ألنـه ميكـن اإلدارة مـن معرفـة مصـري بيانـات العمليـات خـالل املراحـل 

                                                             
، مرجع سبق ذكره نظم املعلومات احملاسبية إلختاذ القرارات مفاهيم و تطبيقات ، : موسكوف ، مارك ج سيكمن . ستيفن أ    1
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املختلفـــة للمعاجلــــة يف أي نظــــام ســــواء كــــان يــــدوي أو إلكــــرتوين ، فإنــــه يكــــون باســــتطاعة إدارة املؤسســــة مــــن اكتشــــاف 

  .طأ أو تالعب حيتمل حدوثه أثناء ممارسة األنشطة اقتصادية وتصحيح أي خ

  .االنضباط لدى الجانب البشري : رابعا 

لـدى مجيـع املـوظفني كـل حسـب  األداءبتعليمات ولوائح املؤسسـة ، والكفـاءة عنـد  االلتزامضرورة  باالنضباطونعين     

للعمـل وفـق سياسـة إداريـة تـؤدي إىل حتقيـق  األفـرادبـدفع  وااللتـزام، فاملراقبة الداخلية تسعى لتحقيـق الكفـاءة  اختصاصه

العامـــة للمؤسســـة باملســـتوى املطلـــوب ، وهلـــذا فـــإن كـــل موظـــف داخـــل املؤسســـة حيـــرص علـــى القيـــام بواجباتـــه  األهـــداف

ا اإلدار للقـانون الـداخلي لل االمتثالعليمات ، احرتام التومهامه على أكمل وجه مع  اخلاصـة يـة مؤسسـة بتطبيـق سياسـا

عــن تنفيــذ كــل عمليــات املؤسســة جتاريــة   املســئولني األفــرادمبختلــف أقســامها ومصــاحلها ، ومنــه وجــود رقابــة متبادلــة بــني 

علــى  األفــرادوالنزاهــة عنــد التنفيــذ ، وبالتــايل حــرص  لالنضــباطقيــق املؤسســة أو ماليــة أو إنتاجيــة ، يــؤدي إىل حت كانــت

م و حتمل مسؤ  م بكل صرامة ويقومون بأداء واجليا   .با

اجليد املواد البشرية سوف يقود املؤسسة للنجاح وحتقيق الكفاءة يف العمـل وتطـويره وهـذا مـا  وعليه فأن بأداء االنضباط

ــاالت الــيت ختصــص فيهــا أنشــطتها ، وعمومــا فــإن املراقبــة  لالســتمراريكــون ضــمانا هلــا  والتوســع ، والتــألق يف خمتلــف ا

ـــدف  وخاصـــة اجلانـــب اإلداري واحملاســـيب يف املؤسســـة ، فـــإذا    األداء حتقيـــق الكفـــاءة والفعاليـــة يف إىل أساســـاالداخليــة 

ــــا ، وتســــجيل العمليــــات احملاســــبية بطريقــــة صــــحيحة ووفــــق املبــــادئ إلكانــــت ا ا وقرارا ــليمة ورشــــيدة يف تصــــرفا دارة ســ

 1,احملاسبية املتعارف عليها ، لتضمن املؤسسة بقائها 
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  :عمل تقسيم ال: خامسا 

ختتص هذه القاعدة بضرورة تقسم العمل داخل املؤسسة فال جيوز أن يقوم شخص واحد أكثر مـن عمـل أي ضـرورة   

جتزئــة العمــل فيقــوم كــل شــخص بنشــاط مــا ، مهمــة حســب اختصاصــه وذلــك لتحقيــق الكفــاءة املطلوبــة بــدون إضــاعة 

هـودات ، وجتنـب تكـرار نفـس العمـل وبـذلك تـزداد التكلفـة دون حتقيـق  يف الوقـت املناسـب ، مبعـىن إضـافة  هـدافلألا

هود معا ،  ضافة إىل تقسيم العمل ضرورة  لوجود املراقبة املتبادلة فقيـام فـرد بعمـل مـا مث يتـوىل آخـر مواصـلته إللوقت وا

تسري بالرتتيب وكل فرد حيرص على أن يكون العمل الذي يتوىل مواصلته صـحيح  األعمالثن ثالث وهكذا نضمن أن 

  .، وبالتايل يكون لزاما بصورة صحيحة إلخالء مسؤوليته عن أخطاء قد حتدث على أسس صحيحة  أعد أي

   :التخصص ومراقبة المستخدمين : سادسا 

ــام رقــــايب  أيجنــــاح  أســــاسإن العنصــــر البشــــري وكمــــا هــــو معــــروف هــــو           ويف خمتلــــف ملســــتويات  األفــــراد ألننظــ

مـنهم فهـذه  مسؤولية كاملة على تنفيذ أسس وقواعـد املراقبـة الداخليـة ، مـع ضـرورة تـوفر العـدد الكـايف مسئولوناإلدارية 

، ويـــتم ذلـــك بتعـــني أشـــخاص أكفـــاء القواعـــد ال تكـــون هلـــا قيمـــة بـــدون تطبيقهـــا مـــن طـــرف أشـــخاص مـــؤهلني لـــذلك 

افها ، وضـرورة املراقبـة الداخليـة ، ملناصب العمل مع إتباع سياسة تكـوين خاصـة وهـذا لتعـرف أكثـر علـى املؤسسـة وأهـد

ونقصد بذلك التحسيس املعنوي للمسـتخدمني بالغايـة مـن املراقبـة الداخليـة ، ومـن األسـس الفرعيـة هلـذه القاعـدة ميـزان 

الشــخص املؤهــل مـــع التأكــد علـــى ضــرورة محايـــة األصــول محايــة ماديـــة أكيــدة مـــن طــرف مســـتخدمي املؤسســة وتنظـــيم 

 .وثائق العمل 
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 :المؤهل الشخص   . أ

البـد مـن أن تـويل املناصـب ألشــخاص مـؤهلني علميـا وعمليـا يتميـزون بالكفــاءة والفعاليـة يف األداء مـع ضـرورة تزويــدهم 

  .بإجراءات 

 : األصولالعمل على حماية   . ب

ضــرورة احلفــاظ علــى ممتلكــات املؤسســة أثنــاء العمــل وخــارج أوقــات العمــل أي علــى طــول ســاعات اليــوم ويــتم ذلــك 

حتـت مسـؤولية طـاقم اآلمـن مــع التأكـد علـى أخـالء املؤسســة مـن عماهلـا خـارج أوقــات العمـل وإغـالق مجيـع املكاتــب 

ة باملناقصـــات أو الصـــفقات املاليـــة مـــن أن املصـــاحل واملقصـــود مـــن هـــذا حفـــظ الوثـــائق الرمسيـــة ، كتلـــك اخلاصـــ وأبـــواب

ـا تسـتعمل  ـا ، يســتفيدون مـن املعلومــات املوجـودة  شخصـية ، ويلــزم يف  ألغــراضمـن طــرف أشـخاص قــد يتـاجرون 

وختصـيص احليطـة احلـاملني للمفـاتيح وذلـك لتحديـد مسـؤوليتهم عـن أي تالعبـات قـد حتـدث  أبوابهذا الصدد غلق 

فهـــذه األســـاليب األمنيـــة تـــؤدي إىل محايـــة جديـــدة عـــن طريـــق الـــرب ،  أصـــولة عنـــد نقـــل ضـــافة إىل ضـــرورة احليطـــإل، با

  1.األصول ماديا 

 

 

 

 

  

                                                             
  .776: ، ص 7227نظم دعم القرارات ونظم اخلربة ، تعريب سرور علي إبراهيم سرور ، دار املريخ السعودية : إيفرام توبان   1



قابلية تطبيق نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة االقتصادية:                 الفصل الثاني   
 

64 
 

 : تنظيم وثائق العمل   . ت

الرتقـيم ، النسـخ ، : يعترب أساس مهم لتسهيل عملية املراقبة وضمانا لنجاحها ، وخنتصر هذا التنظـيم يف عمليتـني       

 1:قق ثالث أسس فرعية وهي ولتحقيق هذه القاعدة ال بد أن حت

  احترام مبدأ التفرقة بين الوظائف: 

دون ويتم ذلك بان كـل فـرد ال ميـارس نشـاط مـا مث يقـوم مبراقبتـه آلن ذلـك يكـون منفـذا سـهال لألخطـاء أو السـرقة      

لألعمـال املخولــة اكتشـاف ذلـك يف الوقــت املناسـب ، فلكـي تكــون املراقبـة الداخليـة فعالــة مينـع متابعـة  نفــس الشـخص 

املســـئول عــن تســـجيل احلضــور ال جيــب أن يكـــون نفــس املســـئول عــن مصــلحة الرواتـــب واألجــور أو يشـــرف  : لــه مــثال 

 .على مصلحة التصنيع ال جيب أن يكون نفس مراقب ملصلحة ، مراقبة اجلودة والنوعية 

  تعريف كتابي للعمل والمسؤوليات: 

ـذه الوظيفـة ، ضرورة وجود دليل للعمل وخطة تنظيم     ية حبيث ينم حتديد كل وظيفـة كتابيـا وبيـان موقعهـا واملكلـف 

فوجود وثائق رمسية حتدد املسؤوليات وحدود ممارستها أي نطاق عمل كل فرد ، وكيفية أدائه لعمله متكن كل واحـد مـن 

العامــة للمؤسسـة دون خــط أو أن يطلـع عــل السـلطات املمنوحــة لـه ، لتســيري املراقبـة الداخليــة بفعاليـة وحتقيــق األهـداف 

 .سوء فهم للوظائف 
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  طرق وإجراءات العمل: 

ـا فـاإلجراءات ال بـد      وذلـك لتوضـيح طـرق العمـل اخلاصـة بكـل وظيفـة داخـل املؤسسـة واإلجـراءات العمـل املتعلقـة 

  : أن ترمز إىل الوظائف األساسية 

شـيكات ، باإلضـافة إىل ضـرورة _ بنـوك / ، مـواد أوليـة قطـع غيـار_ خمـازن / زبـائن ، عمـالء _ بيع / موردون _ شراء 

وجـود رقابـة متبادلـة بـني الوظـائف للــتمكن مـن أداء املهـام حسـب مـا أقـر بــه هـذا بالنسـبة لألسـس الفرعيـة لتنظـيم وثــائق 

  :العمل ، أما بالنسبة لعملييت الرتقيم والنسخ فإن 

  يتمثل يف ترقيم الوثائق لضمان تسلسلها وارتباطها مع العمليات اليت متت لتسهيل الرقابة عليها  :الترقيم. 

  ــا العمليــة املوضــحة فيهــا ،  :النســخ ضــمان للحفــاظ الوثــائق وعــد ضــياعها وتوزيعهــا علــى خمتلــف املصــاحل املتعلقــة 

عنونــة يف األرشــيف ، ففــي املخــزون مــثال هنــاك  فحفــظ وترتيــب وثــائق العمــل يعــود للرتتيــب الــزمين ويف أمــاكن مؤمنــة وم

مــذكرات الــدخول واخلــروج ، وعنــد حــدوث أي تلــف للســلعة ال بــد مــن إجــراء حمضــر لبيــان الكميــة والــزمن ، التــاريخ ، 

 .واحلضور ويتم بتشكيل جلنة إلحراق تلك السلعة التالفة 

  التدقيق المحاسبي: 

ولعـل هـذه  االقتصـاديةيعترب التدقيق احملاسيب من أهم وسائل الرقابة الفعالـة الـيت تعتمـد عليهـا معظـم املؤسسـات         

حتميـــة تلجـــأ إليهـــا املؤسســـة مـــن أجـــل التأكـــد مصـــحة وســـالمة قوائمهـــا املاليـــة ، وممـــا زاد مـــن أمهيـــة  أصـــبحتالوســـيلة 

وعراقيـــل يف تنظيمهـــا الـــداخلي بســـبب كـــرب حجمهـــا وتوســـع التـــدقيق احملاســـيب هـــو مـــا تواجهـــه املؤسســـة اليـــوم مـــن قيـــود 

ــا ممــا قــد يــؤدي إىل حــدوث تأنشــطتها ، باإلضــافة إىل صــعوبة   أخطــاءقيــيم املعلومــات املعــدة وتعقيــد املواضــيع املرتبطــة 

علــــم يبحــــث يف فحــــص " ، وميكــــن تعريــــف التــــدقيق احملاســــيب علــــى أنــــه  اكتشــــافوتالعبــــات يصــــعب علــــى املؤسســــة 
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املـــدقق اخلــارجي مـــن صــحة صـــدق القـــوائم  ليتأكــددفـــاتر واملســتندات املؤسســـة وقتــا لقواعـــد ومعــايري معينـــة احلســابات و 

  .املالية 

أو  األشــــخاصعمليـــة فحــــص حســـابات منشــــأة فرديـــة أو شـــركة مــــن شـــركات  بأنـــهوهنـــاك مـــن عــــرف التـــدقيق احملاســــيب 

قـانوين ليتأكــد مـن دقـة وســالمة قيـد هــذه  مبعرفـة شــخص ذي كفـاءة خاصـة يف هــذه الناحيـة وهـو عــادة حماسـب األمـوال

   1.احلسابات يف دفاتر املنشأة وأن امليزانية العمومية تصور املركز املايل هلا تصورا صحيحا 

  2:ومن أهم هذه املشاكل 

ايـــة :  تـــأخر المعلومـــات  )1 حيـــث يصـــبح املســـتفيدون وموظفـــوا أنظمـــة املعلومـــات مســـتخدمني للتقـــارير الدوريـــة يف 

 .الفرتة وبالتايل تأخر نشاط النظام 

يف أغلــب األحيــان تكــون التقــارير واملســتندات عبــارة عــن قــوائم تســوية لكــل األنشــطة اإلداريــة  :زيــادة المعلومــات  )2

ـــا جيـــــب إن ال تتعـــــدى حـــــدود مــــا هـــــو مطلـــــوب فعــــال وإال حـــــدث هنـــــاك  فـــــائض يف  وبالتــــايل فالبيانـــــات املمكـــــن مجعهـ

يف إعـداد " األكثـر هـو األفضـل " املعلومات وبالتايل التقليل من أمهيتها خاصة وأن إدارة األعمال تسيطر عليها فلسـفة 

النوعيــة  التقـارير بـالرغم مــن أن هـذه الفلســفة ليسـت صــحيحة دائمـا ، حبيــث حنصـل يف أغلــب األحيـان علــى اجلـودة يف

ولــيس يف الكميــة وبالتــايل تكــون التقــارير الــيت أعــدت ضــخمة جــدا ، خاصــة وأن عمليــة معاجلتهــا وحتليلهــا حمــددة بفــرتة 

 .زمنية معينة قبل استالمهم للتقرير املوايل 

                                                             
الية والتكاليف واملراجعة ، دار الكتب العلمية والنشر والتوزيع ، القاهرة ، السنة أساسيات احملاسبة امل: أبو الفتوح علي فضالة   1

  . 727: ، ص7667
  .7772:  ، ص7667، دار الكتب والوثائق ، بغداد 1النظم احملاسبية ، ج : عادل حممد احلسون وخالد ياسني القيسي   2
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ا يــؤدي خاصــة أثنــاء إعـداد التقــارير املاليـة فــإن هــذه األخـرية يــتم إعـدادها يف األوراق ممــ :االسـتخدام الزائــد للــورق  )3

إىل استخدام عدد كبري من الورق باإلضافة إىل اإلنفاق على األعداد والطباعة والتصور مما يؤدي إىل زيـادة يف تكـاليف 

 .تشغيل النظام احملاسيب 

حيـــث ترســل العديـــد مــن التقــارير واملســـتندات إىل العديــد مـــن اجلهــات واملواقـــع  :اإلفــراط فـــي عمليـــات التوزيــع   )4

مــن عــدم حــاجتهم للمعلومــات ، فــإن ذلــك يــؤدي إىل زيــادة كميــة املعلومــات املرســلة واالســتهالك  اإلداريــة علــى الــرغم

 .الزائد لوسائل اإلرسال وبالتايل ارتفاع نفقات التوزيع 

ـــا تكـــون مباشـــرة يف حالـــة عـــدم وعليـــه فـــإن مبجـــرد إتبـــاع امل ؤسســـة آلي مســـار منحـــرف مـــن املســـالك الســـالفة الـــذكر فإ

 االســتعانةبالغـا إىل  اهتمامـاتــويل املؤسسـة  األحيـاننشـاط وفعاليـة نظامهـا املعلومــايت احملاسـيب ، لـذا يف أغلـب  االسـتمرار

تقــدمي املوافقــة أو  أساســهاكــانوا داخليــني أو خــارجيني للقيــام بدراســة تقديريــة للنظــام احملاســيب والــيت علــى   ســواءبــاخلرباء 

  .مواطن الضعف والقوة لنظام املعلومات احملاسيب واستخداماته شافواكتلتعديل النظام املتبع بتحليله  اقرتاح

وعمومـــا فـــإن االســــتمرارية نظـــام املعلومـــات احملاســــيب ضـــرورة حتميـــة تفرضــــها البيئـــة اخلارجيـــة للمؤسســــة ولتـــوخي احلــــذر 

ســالمة وحتقيــق هــذا الغــرض جيــب علــى املؤسســة إجــراء عمليــة التــدقيق احملاســيب حبيــث تــتلخص أساســا يف حتديــد مــدى 

وصدق البيانات الواردة يف القوائم املالية للمؤسسة وميكن تقسـيم التـدقيق احملاسـيب إىل عـدة أنـواع مـن التـدقيق غـري ألننـا 

  .التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي: سنخص بالذكر 

رة لقيــاس فعاليــة إن التــدقيق الــداخلي دور فعــال يف املؤسســة العموميــة أو اخلاصــة علــى حــد ســواء ، فهــو عــني اإلدا    

نظام املراقبة الداخلية املطبق باملؤسسة ، كما أن هذه  الوظيفة املستقلة تسعى إىل حتقيق عـدة أهـادف وذلـك للمسـامهة 

  : يف جناح املؤسسة واستمرارها ، وتتمثل األهداف الرئيسية للتدقيق الداخلي يف هدفني 
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 ـا يف املسـتويات اإلداريـة  التحقق من مـدى االلتـزام بالسياسـات واإلجـراءات ووسـائل الرقابـة الداخليـة واملصـرح 

 .املختلفة 

  التحقق من مدى كفاءة وفعالية أداء اإلدارات واألقسام املختلفة. 

ولتحقيق هذه األهداف على املدقق الداخلي أن يقوم مبهمة التحقق مـن إمكانيـة االعتمـاد علـى البيانـات احملاسـبية الـيت 

املؤسسـة ، إضـافة إىل العمـل علـى قيـاس وتقيـيم نظـم وإجـراءات الرقابـة املطبقـة يف املؤسسـة ، تتضمنها سجالت ودفـاتر 

ومـــدى التماشـــي مـــع السياســـات اإلداريـــة املوضـــوعة وبعـــد ذلـــك اقـــرتاح التحســـينات والتغـــريات علـــى األنظمـــة املوجـــودة 

ن أن العمليــات احملاســبية تعكــس احلقــائق باملؤسسـة والــيت يراهــا مناســبة ومنــه فـإن املــدقق الــداخلي يقــوم بعمليــة التأكـد مــ

ا مطابقة للواقع ، وليس الغرض من ذلـك إبـداء الـرأي فيمـا يتعلـق بصـحة القـرارات املتخـذة  بصورة صحيحة وسليمة وأ

مـــن طـــرف إدارة املؤسســـة ، وعليـــه فـــإن التـــدقيق الـــداخلي يعمـــل علـــى مـــد اإلدارة املعلومـــات املســـتمرة املتعلقـــة مبختلـــف 

ســة ، ومــن مث إعطــاء حكــم عليهــا فهــو يســاهم بشــكل كبــري يف جنــاح املؤسســة وبالتــايل التحكــيم يف طــرق أنشــطة املؤس

   1.تسيريها وهذا ما يؤدي إىل بقائها واستمرارها 

 : مكانة المدقق الداخلي في المؤسسة   )5

معظـــــم  وصـــــعود االقتصـــــاديةالســـــوق  انفتـــــاحإن وجــــود مـــــدقق داخلـــــي يف املؤسســـــة ضـــــروري ومهـــــم جـــــدا خاصــــة بعـــــد 

ــدف  االقتصــاديةاملؤسســات  اجلزائريــة مســرح املنافســة ، ولــذلك جنــد جــل املؤسســات تســتعني بعمــل املــدقق الــداخلي 

م ، وإن احلفــــاظ علــــى أصــــول  األفــــرادفحــــص القــــوائم احملاســــبية ، وتقيــــيم عمــــل  م علــــى حتمــــل مســــؤوليا ومــــدى قــــدر

إعطاء حكم حول مدى قـوة النظـام املوضـوع وبـني نقـاط ذلك  املؤسسة والتسجيل الدفرتي قد نفذ بطريقة سليمة وبعد

                                                             
: مرجع سبق ذكره، صالقرارات مفاهيم و تطبيقات ،  الختاذنظم املعلومات احملاسبية : موسكوف ، مارك ج سيكمن . ستيفن أ    1

777.  
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الضـــعف أو القـــوة فـــيهم بـــاقرتاح اإلجـــراءات الصـــحيحة ، فاملـــدقق الـــداخلي عنـــد قياممـــه بفحـــص أو تقيـــيم أداء مصـــلحة 

  :معينة يف املؤسسة عليه أن يقوم بثالث خطوات هي 

 اســـتمارةحيضــر  األخـــريحـــىن البيــاين ويف حتليـــل هــذا املنوبعـــد ذلــك " وثــائق ال: " إعــداد منحــىن بيـــاين لســري البيانـــات    

 األداءلـك املصــلحة ليـتمكن مــن تقيــيم قـائم علــى تســيري املصـلحة املعينــة ، ومجيـع املــوظفني داخــل تيوجههــا إىل ال أسـئلة

بشـــكل كـــاف وفعـــال ، وعليـــه فـــإن املـــدقق الـــداخلي يقـــوم بإعطـــاء حلـــول ناجعـــة ومفيـــدة حبكـــم خربتـــه املهنيـــة وكفاءتـــه 

علميــة وخــربة مهنيــة يعمــل داخــل اهليكــل دارة ، إذن فاملــدقق الــداخلي هــو شــخص ذو كفــاءة إلالعلميــة وذلــك خدمــة لــ

مسـتقل دارة العليـا للمؤسسـة فهـو ال يتمتـع باسـتقالل كلـي عنهـا ، لكنـه ألوامـر اإلالتنظيمـي للمؤسسـة مبعـىن أنـه خيضـع 

ال حيــدد املســؤوليات ، وال الــداخلي يقــوم مبتابعــة األداء ولكنــه عــن اإلدارات األخــرى يف املؤسســة ،وبالتــايل فــإن املــدقق 

يقـوم بعملـه مـن واقـع مهامـه  هاملؤسسـة فهـو مسـؤول أمـام اإلدارة فقـط ، وجنـد بأقسـامتكون له أي سلطة على العـاملني 

يوضـح فيـه  رقريـت بإعـداداملؤسسـة ، واألخـري يقـوم  أنشـطةقيـيم ومراقبـة التنفيـذ جلميـع الفحـص ، والتالوظيفية من خالل 

ـــا ، ويفصـــح عـــن احللـــول  الـــيت يراهـــا مناســـبة ومالئمـــة لتحســـني أنظمـــة  واالقرتاحـــاتنتـــائج الفحـــص والتقيـــيم الـــيت قـــام 

  1.الرقابة الداخلية باملؤسسة ونشري هنا إىل أن عمل املدقق الداخلي مستمر طوال السنة 

  .معالجة البيانات إلكترونيا في المؤسسة : المطلب الثالث 

حيدث تفاعل بني مكونات النظـام احملاسـيب وبـني البيئـة الداخليـة واخلارجيـة لغـرض توصـيل املعلومـات املالئمـة الختـاذ     

القـــرار داخـــل النظـــام اإلداري ، ويشـــتمل النظـــام الـــذي يهـــدف غلـــى حتقيـــق هـــذا التفاعـــل علـــى قســـم معاجلـــة البيانـــات 

ملالئمــة والــيت ختـــدم العــرض األساســي ، قـــم تبويبهــا ومعاجلتهـــا إلكرتونيــا والــذي حيصـــل علــى كميــة هائلـــة مــن البيانـــات ا

                                                             
: عبد الفتاح الصحن ، حممد السيد السرايا ، الرقابة واملراجعة الداخلية على املستوى اجلزئي والكلي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1

777.  
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وتوصيلها غلى مكونات النظام األخرى بواسطة وسائل االتصال املتعددة لغرض العمل عليها كـل حسـب اختصاصـه ، 

  .لتصبح هذه املعلومات جاهزة ملستخدميها متخذي القرار 

مـات  مكونـات النظـام علـى أسـاس نـوع املعلو خالهلـا املعلومـات إىلكة تتدفق من نشاء شبويف غالب األحيان يتم إ     

املسـطرة ، ومـن هنـا يتضـح  األهـدافيف صـنع القـرارات املتعلقـة بـإدارة أقسـامهم وحتقيـق  اليت حيتاج إليها مديرو األقسـام

اســـيب مـــزال لنـــا أن قســـم معاجلـــة البيانـــات قـــد حلـــت حمـــل عمـــل احملاســـب ســـابقا مـــع املالحظـــة أن نظـــام املعلومـــات احمل

مســؤوال عــن جتميــع وإعــداد وتبويــب البيانــات احملاســبية و لنجــاح هــذه العمليــة يــتم التنســيق والتعــاون بــني مــوظفي قســم 

وإمكانيـة وحـدود أجهـزة  االسـتيعابيةمعاجلة البيانات وقسم احملاسبة ، فيجب على احملاسب أن يكون على علـم بالطاقـة 

ع املعلومــات بشــكل مناســب ملعاجلتهــا كنــه أن يقــوم بتبويــب البيانــات وجيمــمي الكمبيــوتر الــيت تســتخدمها املؤسســة حــىت

قســم معاجلــة البيانــات إلكرتونيــا علــى  موظفــواحملاســبية املتاحــة ، ويف اجلانــب اآلخــر جيــب أن يعــرتف  األجهــزةبواســطة 

امج الســــامهة يف صــــنع احملاســــب مــــن املعلومــــات والتقــــارير الــــيت تســــاهم بقــــدر كبــــري يف إعــــداد امللفــــات والــــرب  احتياجــــات

  .الفرارات يف املؤسسة 

ن الفرق واضـح بـني معاجلـة البيانـات إلكرتونيـا ومـا كـان معمـوال بـه سـابقا حيـث كانـت املعاجلـة تـتم يـدويا ولإلشارة فإ   

جبمـع معلومــات  األخـريةمت معاجلـة تقريـر حتليلــي إلمجـايل حسـابات عمـالء مؤسســة للبيـع بالتقسـيط فتقـوم هــذه : فمـثال 

وصـورة  االئتمـانالعمـالء يتسـلمه احملاسـب والـذي يقـوم بتوزيـع صـورة منـه إىل قسـم  البنكية و أجور هـؤالء األرصدة عن

خــر إىل قسـم التحصــيل خاصــة وأن املعاجلـة متــت إلكرتونيـا ، أمــا يف حالــة معاجلـة البيانــات يـدويا فيقــوم احملاســب ملـف آ

يسـتغرق ذلـك وقتـا طـويال وال عالقـة لـه بتحليـل أرصـدة تلـك و يـدويا ، بإعداد جداول حتليـل أرصـدة حسـابات العمـالء

  .بعد يف عملية املعاجلة بل بغرض تبويب البيانات فحسب وقتا طويال ومل  يباشر  استغرقاحلسابات معىن ذلك أنه 
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إلثبـات العمليـات يف  الـالزمالكمبيـوتر يف هـذا النظـام اإلداري يـؤدي إىل تـوفري الوقـت  اسـتخدام أنوبذلك يتضـح لنـا   

  .العام وإعداد ميزان املراجعة  األستاذالسجالت احملاسبية وترحيلها غلى 

للمعاجلـة  األجهـزةال بد من جتسـيدها يف الواقـع حـىت يتسـىن لنـا إدراك اآلليـة الـيت تسـتخدم فيهـا  أكثرولفهم العملية     

علـــى التجـــارة اإللكرتونيـــة مـــن بـــني  اعتمادهـــاة أثنـــاء املؤسســـ اســـتخداماتاإللكرتونيـــة داخـــل املؤسســـة ، فمـــثال جنـــد يف 

ا ما يلي    1 :اإلجراءات املتخذة من أجل معاجلة بيانا

ــا تتمتــع حبم االتصــاالتاســوب املؤسســة مباشــرة وعــرب شــبكة ربــط املــدخالت اخلاصــة بالســلع حب .1 ايــة احملليــة حيــث إ

 .عالية 

بالئحــة إلكرتونيــة خاصــة لــدى  أمســائهمونظــام املؤسســة وتوثيــق  فني املصــرح هلــم بــدخول نظــام املخــازنحتديــد املــوظ .2

ا   .إدار

ث ال تقــل عــن مثــاين خانــات ، رقـام ســرية مكونــة مــن عــدة خانـات حبيــخول للنظــامني وتقييــدها بأدبرجمـة عمليــات الــ .3

مصـــرح لـــه يريـــد  غـــري موظـــف أيحرفيـــة ، حبيـــث يكـــون مـــن الصـــعب علـــى  واألخـــرىوجعـــل جـــزء مـــن اخلانـــات الرقميـــة 

  .نظرا لتعدد االحتماالت  اخرتاق

برجمـــة عمليـــة الـــدخول إىل النظــــامني بأرقـــام الســـرية بشــــكل جيعلهـــا عمليـــة ذات حمــــاوالت حمـــدودة ، حبيـــث يتوقــــف   .4

 .النظام عن االستجابة إن حاول أحدهم الدخول بأرقام سرية خاطئة ألكثر من حماولتني أو ثالث حماوالت 

باألرقــام الســرية بشــكل متكــن املوظــف املصــرح لــه بتغيــري الــرقم الســري اخلــاص بــه  برجمــة آليــة عمليــة الــدخول لنظــامني  .5

 .كلما دعت احلاجة إىل ذلك خوفا من تسرية لآلخرين 

                                                             
: مرجع سبق ذكره، صالقرارات مفاهيم و تطبيقات ،  الختاذنظم املعلومات احملاسبية : موسكوف ، مارك ج سيكمن . ستيفن أ   1
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تزويـــد النظـــامني بآليـــة مربجمـــة متكـــن مـــن معرفـــة أوقـــات دخـــول النظـــام ومـــن قبـــل مـــن وذلـــك لتســـهيل عمليـــة حتديـــد  .6

 .املسؤوليات 

 .أو حماولة تتم وربطها مع القسم املختص بشكل مباشر  برجمة آلية إبالغ عن أي اخرتاق .7

  .اإلفصاح عن مجيع السياسات واإلجراءات السابقة يف موقع املؤسسة اإللكرتوين  .8

ــا تعمــل يف بيئــة ذات طــابع ســريع التغــري والتطــور  نظــرا آلن التجــارة اإللكرتونيــة تعــد مــن التكنولوجيــات احلديثــة جــدا فإ

  : وهلذا جيب على املؤسسة مواكبة تلك البيئة كالتايل 

 .إنشاء قسم خاص بعملية متابعة التغريات التكنولوجية وحتديث نظام املؤسسة وفقا لتلك التغريات   )1

عمليـــة تصـــميم نظامهـــا يأخـــذ بعـــي االعتبـــار إمكانيـــة حـــدوث تطـــورات مســـتقبلية وبالتـــايل جعـــل نظامهـــا   دءعنـــد بـــ )2

ـــذا تـــتمكن مـــن تفـــادي التكـــاليف اإلضـــافية بإنشـــاء نظـــام جديـــد عنـــد حـــدوث أي تغـــريات  مفتوحـــا قـــابال للتطـــوير ، و

 .جوهرية بالبيئة اليت يعمل فيها النظام 

يف مجيـــع مواقـــع املؤسســـات املتخصصـــة بالربجميـــات ، واهلـــدف مـــن ذلـــك احلصـــول علـــى مجيـــع التقنيـــات  االشـــرتاك  )3

 .احلديثة وعند صدورها ودون أدىن تأخري 

 .اإلفصاح عن مجيع السياسات واإلجراءات السابقة يف موقع املؤسسة الكرتونية  )4

لكرتونيــا مــن أجــل احلصــول علــى املخرجــات بعــد التأكــد مــن صــحة مــدخالت البيانــات تبــدأ خطــوات معاجلتهــا إ      

ز و الطاقم العامـل عليـه حـريص كـل ااملطلوبة ، وقد حيدث تالعب أو وقوع خطأ أثناء عملية املعاجلة حبيث يكون اجله

احملتمـل حـدوثها يف هـذه املرحلـة مـن مراحـل نظـام املعلومـات احملاسـيب اإللكـرتوين ،  األخطاءاحلرص على الرقابة لتفادي 

الغـري معتمـدة أثنـاء  األخطـاءلتفـادي  الالزمـةالتأكـد مـن سـالمة الوحـدة املركزيـة ملعاجلـة البيانـات مـن أهـم املراحـل  ويعتـرب



قابلية تطبيق نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة االقتصادية:                 الفصل الثاني   
 

73 
 

الكمبيـوتر مثلهـا يف ذلــك مثـل الصـيانة آالت ، ومعــدات  ألجهــزة واالختبـاراتاملعاجلـة ، والـذي يتحقـق مبراعــاة الصـيانة 

  .املؤسسة 

خدام أجهـزة ومعـدات إلكرتونيـة تعمـل أوتوماتيكيـا إال أنـه ميكـن إعـداد بـرامج خاصـة وبالرغم من أن وسائل الرقابة باسـت

 األخطـاء الناجتـة عـن هـذه العمليـة ، مثـل تعرف بربامج األخطاء ، واليت تستخدم يف متكـني بـرامج الكمبيـوتر مـن تـدارك 

 األحيـانجلـة البيانـات حبيـث يف غالـب عاملركزيـة بـدون التوقـف يف عمليـات ممشكلة ختزين أرقام كبـرية يف ذاكـرة الوحـدة ا

يســـتمر يف معاجلـــة البيانـــات مـــع اإلشـــارة إىل وجـــود خلـــل يف عمليـــة مـــا يف أن واحـــد بـــدال مـــن إيقـــاف العمليـــة بكاملهـــا 

ــــذا  يســــتطيع املســــتخدم أن يــــتحكم يف عمليــــات معاجلــــة البيانــــات مــــن خــــالل  األســــلوبنتيجــــة وجــــود خطــــأ فــــين ، و

ــاتــرب هــذه الــربامج ذات فعاليــة عاليــة نظــرا هــذا الربنــامج ، وتع اســتعمال بــرامج  بإعــادةاملتعلقــة  الباهظــةتــوفر النفقــات  أل

  .معاجلة بيانات امللف كلية 

مـن الوســائل األخـرى املتعلقــة مبعاجلـة البيانــات هــي التأكـد مــن مشوليـة وتكامــل الربنـامج املســتخدم يف معاجلــة ،          

ملفــات توثيــق الــربامج ويشــتمل هــذا امللــف علــى اخلــرائط تــدفق النظــام ، وخــرائط ويــتم ذلــك تطبيقيــا مــن خــالل اختبــار 

تــدفق بــرامج الكمبيــوتر وكــذلك علــى جــداول القــرارات حيــث يســتطيع حملــل نظــام أن يعــد خطــة شــاملة لــربامج معاجلــة 

  .البيانات 

ــا يـتم ترمجــة إىل لغـة اآللــة بواسـطة املــرتجم الـذي يقــوم   وبعـد كتابـة بــرامج الكمبـيوتر باســتخدام إحـدى اللغــات املعـرتف 

الربنـامج بواسـطة  اختبـاركذلك بفحص برنامج الكمبيوتر للتحقق من عدم وجـود أخطـاء يف لغـة الربنـامج ، كمـا ميكـن 

امج الكمبيـــوتر حتـــت كافـــة الظـــروف املختلفـــة الـــيت قـــد يتعـــرض هلـــا تعـــد خصيصـــا جتربـــة تطبيقـــات برنـــ إختباريـــةالبيانـــات 

كامــل عــدد مـن بــرامج الكمبيــوتر يف معاجلــة ســتخدم اختبــارات النظــام لفحـص مــدى ت، كمـا ت اســتخدامهالربنـامج أثنــاء 
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، فـإن  البيانات يف نظم املعلومات ، ولكون خمرجات برنامج ما يف نظـم املعلومـات احملاسـبية عـي مـدخالت برنـامج آخـر

  1.التقارير املطلوبة  واستخراجالنظام تصبح ذات أمهية كبرية للتحقق من تكامل نظام املعلومات يف إعداد  اختبارات

متـر بعـدد مــن دوريــة للبيانـات نظـرا آلن معظـم بــرامج الكمبيـوتر  اختبـاراتعـداد البيانــات والعمـل علـى ومـن احلكمـة إ   

  .ذها ، وضرورة التأكد من سالمة معاجلة البيانات بشكل مستمر التعديالت الثانوية فور البدء يف تنفي

  :المعلوماتي المحاسبي  أهمية األجهزة المحاسبية بالنسبة لنظام : المطلب الرابع 

ها و قيمتهـــا يف مـــن املعلومـــات احملاســـبية ملعاجلـــة ضـــمن أساســـااحملاســـبية أمهيتهـــا داخـــل املؤسســـة  األجهـــزةتســـتمد        

القــرارات مــن جهــة ، ومــن جهــة ثانيــة فــإن املعلومــات احملاســبية الداخلــة يــتم احلصــول عليهــا وفــق  دعــم اختــاذالتــأثري علــى 

مـــة مـــن لـــن يكـــون هلـــذه املعلومـــات قيىل حتســـني القـــرار أو التـــأثري فيـــه فتكلفـــة معينـــة لـــذلك إذا مل تـــؤد هـــذه املعلومـــات إ

  .الناحية العملية 

 العمليــــة اإلداريــــة بفعاليــــة ال بــــد أن تقــــدم معلومــــات تتمتــــع مبجموعــــة مــــن حــــىت تــــؤدي األجهــــزة احملاســــبية دورهــــا يف   

  :املواصفات ميكن توضيحها فيما يلي 

  جيب أن تكون املعلومات قابلة لالستخدام مـن قبـل إسـرتاتيجية اإلدارة مـن التشـغيل إىل غايـة تنفيـذ وحـىت : املالئمة

ـــا جيــب أن تــؤدي إىل اختــاذ  القـــرار الرشــيد أقــل خطــأ وأكثـــر نفعــا يف الوقــت نفســه ، ومـــن تكــون املعلومــات مالئمــة فإ

 :املظاهر اليت تدل على مالئمة املعلومات نذكر منها ما يلي 

  التقارير الطويلة واملتعددة. 

  من قبل املستفيدين  استخدامهاتقارير ال يتم. 

  طلب املستفيدين لتقارير ال يتم إنتاجها من قبل املستخدمني يف الوقت املناسب. 
                                                             

  .729: نظام املعلومات احملاسبية ، مرجع سبق ذكره ، ص: سيد عطا اهللا السيد    1
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  جيـــب علـــى نظـــام املعلومـــات احملاســـيب أن جيمـــع ويســـجل احلســـابات والبيانـــات ويعاجلهـــا بشـــكل صـــحيح  :اليقـــين

وبالتــايل تكــون املـــدخالت واملخرجــات خاليــة مـــن األخطــاء ومـــن األعــراض الــيت تـــدل علــى عــدم صـــحة املعلومــات مـــن 

 : بينها

  تزايد نسبة األخطاء يف العمليات احملاسبية املدخلة. 

  اخلطأ يف رصيد بنكي لعميل : نسبة األخطاء يف العمليات اجلوهرية واهلامة يف املعلومات املنتجة مثل تزايد. 

  تزايد املشاكل احملاسبية اليت تنشأ بشكل يومي ودوري أثناء عملية تشغيل النظام. 

  مبالغـــة وال تالعـــب حـــىت وتعـــين أن تصـــور املعلومـــات احملاســـبية الواقـــع احلقيقـــي املـــراد التقريـــر عنـــه مـــن دون  :الدقـــة

 .يتمكن املستخدمني من التقرب أكثر من الواقعية 

  ال جيــــب فقـــط جتميـــع وتســــجيل البيانـــات بشــــكل صـــحيح وإمنـــا أن تكــــون هـــذه العمليــــات تغطـــي كافــــة  :الكمـــال

 جوانــب املشـــكلة اهلامـــة أي أن تتضـــمن املعلومــات مجيـــع النـــواحي املطلوبـــة ويظهـــر نقصــان املعلومـــات مـــن خـــالل تزايـــد

 .العمليات املرفوضة من قبل النظام وعدم تعبئة كافة احلقول ضمن املستندات 

  جـــاهزة ومتاحـــة يف وقـــت احلاجـــة إليهـــا فعـــال الختـــاذ قـــرار معـــني ، وأال تكـــون مبعـــىن أن تكـــون املعلومـــات  :الوقتيـــة

الـتمكن مـن تـوفري املعلومـات املعلومات احملاسـبية متقادمـة حـني اسـتالمها أو حـني الرغبـة أليهـا لغـرض اسـتخدامها ، أي 

 :احملاسبية بسرعة كافية ومن املظاهر اليت تدل على عدم وقتية املعلومات نذكر منها 

  تراكم البيانات غري املدخلة إىل نظام املعلومات احملاسيب. 

  زمن استجابة النظام ( طول الفرتة الفاصلة بني طلب املعلومات واحلصول عليها.( 

 خر التقارير اليت جيب أن يعدها النظام تزايد الشكاوي من تأ. 
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  وهـي أهــم خاصـية للمعلومـات احملاسـبية إذ جيــب علـى املؤسسـة أن حتمــي املعلومـات مـن الوصــول إال إىل  :الحمايـة

 .اجلهات اليت متلك الصالحية يف احلصول عليها وهذا حلساسية املعلومات احملاسبية 

  جيــب إنتــاج املعلومــات احملاســبية وتقــدميها بالشــكل الــذي ميكــن مســتخدمها مــن فهمهــا بســهولة  :قابليــة اســتخدام

 1.واستعماهلا بسرعة 

وهـذا لتقليـل مـن حالـة عـدم اليقـني عنـد املسـتفيد ، وبالتـايل  األمهيـةأن دور املعلومات احملاسـبية يعتـرب بـالغ وجممل القول 

حماسـبية حديثـة تسـاعد مسـتخدميها أجهـزة نفعا خاصة بإدخـال  واألكثرضررا  األقلالقرار  اختاذفهي  جتعله قادرا على 

املؤهلني من ممارسة أنشطتهم على أحسن وجه وجبودة عالية مقارنـة بـاألجهزة احملاسـبية اليدويـة ، ومـن منطـق حقيقـة أن 

واآلالت ، وحقيقــة  االنرتنـت يــزود املؤسسـة بعــدة وسـائل مهمــة للحصــول علـى املعلومــات وشـراء شــىت أشـكال املعــدات

، ومــــا  االنرتنــــتمــــن خــــالل التعامــــل عــــرب صــــفحات مواقــــع  االقتصــــاديأن التجــــارة اإللكرتونيــــة ســــامهت بزيــــادة النمــــو 

املختلفــــة املتعاملــــة عــــرب هــــذه الشــــبكة مــــن املخــــاطر املرافقــــة هلــــذه  األطــــرافيصــــاحب هــــذه احلقــــائق مــــن ختــــوف وقلــــق 

جمموعـــة مـــن املبـــادئ لكرتونيـــا ، قامـــت اهليئـــات احملاســـبية املختلفـــة بتطـــوير مـــن خالهلـــا إ األعمـــالالتكنولوجيـــا الـــيت تـــدار 

االنرتنــت، وتعـــد أداة أو آليـــة التجـــارة بـــني املســتهلك واملؤسســـة عـــرب واحللــول ختـــدم عالقـــة التعامــل بالتجـــارة اإللكرتونيـــة 

ـا شـبكة االنرتنـت ، ورافـق ظهورهـا  اإللكرتونية  اخلاصـة  األعمـاليئـة بجـوهري ب غـريوتإحدى األدوات احلديثة الـيت أفرز

ذات طــابع غــري ملمـــوس ، ومــن جهــة أخــرى ونظـــرا لطابعهــا الفريــد مـــن نوعــه رافقهــا غيـــاب  أداةــا ، فمــن جهــة هـــي 

 .مراحل العمليات التجارية اليت تتم من خالهلا  ألغلبالتوثيق املستندي 

  
                                                             

 the coplete smart guide to الكامل للتجارة اإللكرتونية  األذكياءروب مسيث ومارك سبيكر ومارك تومسون ، مرشد   1
e- commerce  727: ، مرجع سبق ذكره ، ص.  
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  .المؤسسة نتائج تطبيق نظام المعلومات المحاسبي في : المبحث الثاني 

  : تمهيد 

البــديل املناســب و ذلــك باملقارنــة بــني كــل  الختيــارالقــرار تلــك العمليــة الــيت ختــص املفاضــلة  اختــاذتعتــرب عمليــة          

و املالئـم يف  األنسـب اختيـاربديل من البدائل املتاحة ، ويتم ذلك عن طريق حتديـد خصـائص كـل بـديل علـى حـده مث 

م ومراعــاة ظــل ظــروف إمكانيــة متخــذ القــرا ر ، كمــا خيتلــف نــوع القــرار يف طبيعتــه حبســب متخــذي القــرارات ومســؤوليا

  .للمستوى اإلداري 

طويلـــة   االســـتثماريةوالسياســـات  إســـرتاتيجيةبتحديـــد  فـــالقرارات اإلســـرتاتيجية مـــثال تعـــرب عـــن القـــرارات املتعلقـــة         

النــوع مــن القــرارات إىل املعلومــات تتعلــق بــالظروف املســتقبلية العــام للمؤسســة ، وحيتــاج هــذا  األداءاآلجــل والرقابــة علــى 

  .وتدرس يف أعلى املستويات التنظيمية للمؤسسة اليت حتيط باملؤسسة والتأكد منها وغالبا ما تتخذ مثل هذه القرارات 
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  .مدى توفق نظام المعلومات المحاسبي مع األهداف المؤسسة االقتصادية : المطلب األول 

املؤسســات االقتصـــادية أهــدافا وخططـــا طويلــة اآلجـــل وأخــرى قصـــرية حيــث تكـــون األهــداف الطويلـــة  تضــع معظـــم    

اآلجل من اختصاص اإلدارة العليا ويطلق عليها اسم التخطيط اإلسرتاتيجي ، واليت تعرب عن اخلطوط العريضة ملواجهـة 

ثـاين مـن أنـوع األهـداف ارة العليا ، كمـا أنـه يوجـد نـوع اإلسرتاتيجية وهي أهداف اإلد األهدافاملستقبل بغرض حتقيق 

ــا املختلفــة يف ســبيل حتقيــق  والــيت تعــرف باألهــداف التشــغيلية وهــي غالبــا قصــرية اآلجــل وتــدرس بأقســام املؤسســة وإدار

ا تعترب مكملة ألهداف املؤسسة االقتصادية بصفة عامة    .األهداف اإلسرتاتيجية أي أ

بشــكل حمــدد  األهــدافتعــرب عــن  األخــريةالتشــغيلية جنــد أن هــذه  واألهــدافســرتاتيجية إلا األهــدافبــني  وللتمييــز     

ــااإلسـرتاتيجية فهــي حمـدد بشــكل عـام  األهــدافموجـه لقســم أو مصـلحة معينــة أمـا  تعكـس اإلجنــازات الـيت ترغــب  وأل

فـــع يف مســـتوى صـــايف الـــدخل ، أو رفــــع اإلدارة العليـــا يف حتقيقهـــا خـــالل اآلجـــل الطويـــل فمـــثال إذا أرادت املؤسســـة الر 

يف تزويــد فالــدور الرئيســي لــنظم املعلومــات احملاســبية حنــو الرقابــة علــى جــودة اإلنتــاج مــثال يتمثــل  مســتوى جــودة اإلنتــاج 

درجــة اجلــودة الــيت ترغــب إدارة املؤسســة حتقيقهــا ، مــن خــالل عمــل  اقتصــاديات اإلدارة العليــا باملعلومــات الالزمــة لتربيــر

القــرار ذو اجلــودة  اختــاذللتكلفــة واملنفعــة لكــل مسـتوى جــودة معــني ولكــل جمموعـة مــن جمموعــات الســلع وبالتـايل دراسـة 

  .اليت ترغب املؤسسة يف حتقيقها  األهدافالعالية وهكذا باقي 

كمـــا نقلــــت اإلشــــارة هنــــا إىل نتــــائج تطبيــــق نظــــام املعلومـــات احملاســــيب والــــذي تتجســــد أساســــا يف خمرجاتــــه وبــــاألخص    

التقــارير املاليــة املســاعدة يف عمليــة اختــاذ القــرارات باإلضــافة إىل املعلومــات ، والنتــائج الصــادرة مــن النظــام بعــد أن ينهــي 

مـن املهمـة احملاسـبية إىل املعاجلات املناسبة للبيانات املدخلة ، فقد عرف نظام املعلومات احملاسيب تطورا واسعا يف مهامـه 

ستثناء ، فأصبح له دور فعال يف كـل مـن العمليـات التخطيطيـة وإدارة األفـراد يف املؤسسـة مشوليته جلميع الوظائف دون ا
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فهـــي إذا العمليـــة املنجـــزة يف وحـــدة مـــن وحـــدت املؤسســـة للتأكـــد مـــن التجنيـــد اجليـــد واملســـتمر للطاقـــات واملـــواد املتاحـــة 

ا لتفاديها مستقبال بغية التسيري احلسن  تلغرض بلوغ اهلدف احملدد باستخراج الفرو قا   1. وحتليلها وحتديد أسبا

   2:من أهداف تطبيق نظام املعلومات احملاسيب باملؤسسة االقتصادية نذكر ما يلي 

ـــاتحتليـــــل  )1 عـــــن طريـــــق  االحنرافـــــاتالـــــيت أدت إىل هـــــذه  األســـــبابالناجتـــــة عـــــن النشـــــاطات التقديريـــــة وإبـــــراز  االحنرافــ

 .ة املعاجلات التقديري

 . األعباءترشيد التكاليف وعقلنتها وعدم تضخيم  )2

 . لتفاديها األساليبنقاط الضعف وحماولة تدعيم الضعف وباقرتاح جمموعة من  واستخراجنقاط القوة  استنتاج )3

 .بل لتحسن األداء وترقية نظام التحفيزات البحث عن س )4

 .املتاحة من أجل حتقيق األهداف املسطرة حتقيق النجاعة للتأكد من االستعمال األمثل للموارد والطاقات  )5

 .حتقيق الفعالية ويتم ذلك عن طريق التأكد من حتقيق األهداف املسطرة مع إمكانية حتقيقها حاضر أو مستقبال  )6

  

  

  

  

                                                             
مدى كفاءة التقارير املالية احلالية يف اإلبالغ عن أداء الوحدات االقتصادية ، أطروحة دكتوراه غري : أمساء سلمان زيد اجلبوري    1

  .141: ، ص2112منشورة ، جامعة بغداد 
   57 – 56: ، ص ص 1111، دار الكتب والوثائق ، بغداد  1النظم احملاسبية ، ج : عادل حممد احلسون وخالد ياسني القيسي   2
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  : االقتصاديةقيمة نظم المعلومات المحاسبية بالنسبة للمؤسسة : المطلب الثاني 

تتجلى قيمة اجلزء بصـورة فعليـة بالنسـبة الكـل داخـل املؤسسـة مـن خـالل الوظـائف املوكلـة هلـا والـيت متنحهـا قيمـة         

قيامهــا بــأداء املهــام املنســوبة هلــا وبالتــايل حتقيــق أهــداف املؤسســة ســواء كانــت املؤسســة ذات  أثنــاء أساســافعليــة تتجلــى 

املنطلــــق فــــإن لنظــــام املعلومــــات احملاســــيب قيمــــة حقيقيــــة يف املؤسســــة طــــابع جتــــاري أو خــــدمايت أو صــــناعي ، ومــــن هــــذا 

ميكنها فعـال مـن أداء مهامهـا احملاسـبية بصـفة منتظمـة ، حبيـث ميـنح املعلومـات احملاسـبية بـاجلودة الالزمـة وفـق  االقتصادية

دف حتقيق  ا  واملعـايري الـيت ميكـن االعتمـاد  موعة من القواعدللمحاسبة و تطورها  التأصيلاملعايري الدولية املعمول 

دف زيادة نفعية وفعالية التقارير املالية املنشورة لكافة األطراف املستفيدة منها    .عليها دوليا 

إن نظـــام املعلومـــات احملاســـيب اجليـــد هـــو ذلـــك النظـــام األكثـــر فائـــدة وصـــالحية يف جمـــال ترشـــيد القـــرارات ، لكــــن       

علــــى  أيضـــامنهـــا ال يعتمـــد فقـــط علــــى اخلصـــائص النوعيـــة املتـــوفرة ، بــــل يعتمـــد  دةاملعلومـــات واالســــتفامســـتوى جـــودة 

م علــى باملسـتفيدين منهــا أو متخصـائص تتعلــق  رجــات اســتيعاب وفهـم وحتليــل خمخــذي القـرارات أنفســهم ، أي مقـدر

  .توفر لديهم ك امللى حساب مستوى الفهم واإلدراعيف التقارير املالية  أساسانظام املعلومات احملاسيب واملتمثلة 

 أنالقـــرارات ، وممـــا الشـــك فيـــه  ملاليـــة  تـــوفري املعلومـــات مـــن أجـــل اختـــاذالرئيســـية للتقـــارير ا األهـــدافمـــن أهـــم         

ا زيــادة املعرفــة العلميــة ملتخــذي القــرارات وتوجيــه ســلوكهم   الختــاذاملعلومــات الــيت تقــدمها التقــارير املاليــة يكــون مــن شــأ

القـــرارات تتصـــف بالعموميـــة ويرجـــع الســـبب يف هـــذه العمليـــة إىل  اختـــاذملناســـبة خاصـــة وأن عمليـــة القـــرارات الســـليمة وا

   1.عمومية الغرض واهلدف ، مبعىن متاثل املعيار الذي على أساسه يدرس تقييم البدائل املختلفة 

                                                             
دور نظم املعلومات يف اختاذ القرارات اإلدارية يف وزارة الرتبية والتعليم ، رسالة ماجستري ، األكادميية :عادل موسى حممد العيسى   1

  .117: ، ص 2111/ 1111لية واملصرفية ، مرجع سبق ذكره ، عمان العربية للعلوم املا
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يف املعلومـــات  اإلفصـــاححتديـــد مقومـــات  أساســـهويعـــد حتديـــد مســـتخدمي املعلومـــات احملاســـبية العنصـــر الـــذي علـــى    

القرارات الناجعة ، كما  لالستفادة من اختاذخدمي املعلومات عامال مهم وميثل مستوى الفهم واإلدراك ملست احملاسبية ،

املســـتخدمني : أن مســتخدمي املعلومــات كمــا تســرده أدبيــات احملاســبة نـــوعني خمتلفــني مــن مســتخدمي املعلومــات ومهــا 

ام ، واملستخدمني ذوي االحتياجات اخلاصة من املعلومات أي معلومـات متخصصـة ضـمن العاديني أي ذات النفع الع

  .جمال معني كاجلانب التسويقي أو احملاسيب أو املتعلق باملوارد البشرية 

واجلــدير بالــذكر أن هــؤالء املســتخدمني للتقــارير املاليــة ال تتفــق مصــاحلهم اخلاصــة يف عــرض التقــارير املاليــة آلن وجهــات 

م إليها خمتلفة وقد أثار هـذا االخـتالف أو التنـاقض بـني مصـاحلهم بـروز مشـاكل عديـدة ارتبطـت بتحديـد أهـداف نظره

وبالتــايل يتــأثر مضــمون وإفصـــاح تلــك التقــارير املاليــة عنــد تغليــب مصــلحة فئــة معينـــة التقــارير املاليــة الواجــب حتقيقهــا ، 

متعددين يف وجهات نظـرهم و خمتلفـني يف نوعيـة القـرارات  على فئة أخرى ، إضافة إىل ذلك فإن مستخدمي املعلومات

ــا ،  ا وبالتـايل جيــب أن يكـون املســتخدمني علـى مســتوى جيـد مــن الفهـم واإلدراك للمعلومــات الـيت ميلكو الـيت يتخــذو

ـا ليسـت ذات  فقد تتوفر معلومات مالئمة وذات مصـداقية هلـؤالء املسـتخدمني ولكـنهم ال يفهمـون حمتواهـا وبالتـايل فإ

جدوى بالنسبة هلم ومن هنا جند أنه ال بد من حتديد هؤالء املستخدمني للمعلومـات لتقيـيم مسـتوى فهمهـم وإدراكهـم 

  1.للمعلومات لتتمكن إدارة املؤسسة من توفري معلومات حماسبية مالئمة و ذات مصداقية يف اختاذ القرارات 

القــرار حــىت  اختــاذاآليل قــد أدى إىل تســهيل عمليــة  إعــالم ويالحــظ أيضــا أن التحــديث املســتمر ملخرجــات أنظمــة      

يـتم  أصـبحالـذين مل ينهضـوا بعـد التقنيـات احلديثـة لإلعـالم اآليل ، ذلـك التحـديث الـذي  املسـريينعلى مستوى أولئك 

ت مـن الســلع وحالــة املبيعـات واملقبوضــات النقديــة ومــا أســاس يــومي أو أسـبوعي حبالــة املخزنــابفضـله تزويــد املســري علـى 

                                                             
العوامل املؤثرة على نظم املعلومات احملاسبية يف الشركات الصناعية األردنية املسامهة العامة ، رسالة : عبد اهلادي حامد رمضان   1

  .88: ، ص1111ماجستري ، اجلامعة األردنية ، عمان 
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هــو الســبب يف التنــاقض الــذي تواجهـــه  إعالميــةالتقنيــات  اجتــاهغليــه مــن معلومــات حيويــة أخــرى ، أن حتفــظ املســريين 

ذا الشأن يتالتسيري باحلاسبات بطريقة مباشرة ، ولتبديد خم أنظمةعملية ربط   دمـاجهم يف عمليـةإطلـب اوف املسريين 

عمليـة التســيري وإدراكهـم بـأن التحــدي الـذي يـواجههم يفــرض علـيهم املزيــد  أثنــاءتصـميم نظـام معلومــات حماسـيب فعـال 

  .القرارات  اختاذهممن الرتشيد يف عملية 

إن القرار هو الرأي النهائي الذي يتوصـل إليـه متخـذي القـرار ويعتمـده ويتخـذه مـن بـني اآلراء املختلفـة املطروحـة ، كمـا 

البعض بأنه احلسم أو الفصل يف نزاع من خالل إصدار حكم عـن موضـوع أو الوصـول إىل نتيجـة معينـة تفيـد ت  يعرفه

الدراسة والتحليل ، أما فيما خيص عملية اختاذ القرار ككل فهي عبـارة كـل مراحـل اختـاذ القـرار إبتـداء مـن مرحلـة حتديـد 

لتحقيــق اهلـدف املطلــوب حتقيقـه ، كمـا يــرى الـبعض أن عمليــة املشـكلة موضـوع القــرار وانتهـاء باختيــار البـديل املناسـب 

اختاذ القرار هي عملية املفاضلة الختيار البديل األفضل وذلك باملقارنة  بني كل بديل من البـدائل املمكنـة ، ويـتم ذلـك 

القـرار عن طريق حتديـد مزايـا وعيـوب كـل بـديل علـى حـده مث اختيـار البـديل األفضـل و املناسـب يف ظـل ظـروف متخـذ 

  .سواء حالة الـتأكد أو املخاطرة 

تتجلـى يف جـودة خمرجاتـه  االقتصـاديةمن خالل كل سـبق ذكـره قيمـة نظـام املعلومـات احملاسـيب بالنسـبة للمؤسسـة        

اجــة مت حتليلهــا بنــوع مــن الدقــة فــإن مكانــة النظــام احملاســيب تــربز يف احل وفعاليتــه يف تأديــة املهــام املنســوبة غليهــا ، فــإذا مــا

ئم ثلـــة يف التقـــارير املاليـــة والقـــوامتمالقـــرارات مـــن خــالل تـــوفر املعلومـــات الســـليمة لصـــناع القــرار  اختـــاذاملاســة للجـــودة يف 

  .احملاسبية املنتجة من طرف النظام احملاسيب وبالتايل تسهيل عملية اختاذ القرار 
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  :المحاسبي عملية اتخاذ القرار وعالقتها بنظام المعلومات : المطلب الثالث 

بعــد التأكــد مــن صــحة مــدخالت البيانــات تبــدأ مرحلــة املعاجلــة يف ســبيل احلصــول علــى املخرجــات املطلوبــة ، وقــد      

سـلبا علـى خمرجـات النظـام ككـل ، ولتفـادي هـذه التالعبـات  يؤثرحيدث خطا أو يقع تالعب أثناء عمليات املعاجلة ما 

يقــــوم ن مراحــــل نظـــام املعلومــــات احملاســــيب ســـواء اإللكــــرتوين أو اليــــدوي احملتمــــل حــــدوثها يف هـــذه املرحلــــة مــــ واألخطـــاء

املرتكبـة مـن طـرف  واألخطـاءالرقابة حبيث يعمل هؤالء على تصـحيح املخلفـات  أساليب املكلفني بتشغيل النظام بإتباع

وصـيانة وإختبـار  من سـالمة الوحـدة املركزيـة بالتأكد أساسامستخدمي الكمبيوتر و املختصني بتشغيله ، حيث يقومون 

الغــري معتمــدة ، أمــا التالعبــات والغــش فيتبــع يف ســبيل احلــد منهــا إجــراءات  األخطــاءلتفــادي  األخــرىاحملاســبية  األجهـزة

ـاقانونيـة بغـرض معاقبــة املتسـببني يف  القــرار  اختـاذ، كــل هـذه العمليــات متفاعلـة مـع بعضــها الـبعض بغـرض ترشــيد  ارتكا

  .السليم 

دارة العليــا باملعلومــات الالزمــة لتربيــر ي لــنظم املعلومــات احملاســبية حنــو اختــاذ القــرار يف تزويــد اإلالرئيســ ويتمثــل الــدور     

دراسات اجلدوى اليت ترغب يف حتقيقها من خالل عمل دراسة للتكلفة واملنفعة لكـل مسـتوى علـى حـدة ، وطبقـا هلـذا 

أن حتقـق منفعـة كافيـة  االعتبـارحملهـا كـل بـديل ، مـع اآلخـذ يف املبدأ جيب أن تفوق املنفعة املتوقعة مـن التكلفـة الـيت يت

الدورية املرفوعـة لـإلدارة العليـا والـيت  األداءلتغطية التكاليف املختلفة ، وهنا يأيت دور احملاسب إلعداد تقارير  األقلعلى 

يف التكـاليف املختلفـة والناجتـة عـن التكـاليف املقـدرة مسـبقا والتكلفـة الفعليـة  االحنرافـاتيقوم من خالهلـا بعـرض وحتليـل 

  1.املستخدمة من خالل مراجعة الفواتري 

                                                             
ا و مالئمتها للتطبيق يف املؤسسة ، أطروحة دكتوراه امع: عبد احلميد مانع الصبح   1 يري احملاسبة الدولية ، دراسة يف مدى استخداما

  .124: ، ص1998، جامعة املستنصرة ، بغداد  االقتصادغري منشورة ، كلية اإلدارة و 
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فالتقــارير املاليــة واحملاســبية تعــد أفضــل املصــادر جلمــع املعلومــات ، والســبب يف ذلــك أن هلــذه املعلومــة كميــة قيمـــة       

الرئيسـية للقـوائم  األهـدافالقـرار أحـد  ردود ذات املـردود اجليـد لعمليـة اختـاذامل لتحقق من صحتها ، ومتثل املعلومة ذات

  .املالية 

ـــذي القـــــرارات ة يف التقــــارير املاليـــــة املوجهـــــة ملوجتــــدر اإلشـــــارة إىل أنـــــه علـــــى الــــرغم مـــــن أمهيـــــة املعلومـــــات الـــــوارد      تخــ

العديـــد مـــن الصـــعوبات مصـــدرها حمدوديــــة ، إال أن عمليـــة إيصـــال هـــذه املعلومــــات تواجـــه وخصوصـــا اخلـــارجني مـــنهم 

ـــادئ توجــــه وفـــــق بعــــض التحفظــــات وكـــــذلك االخــــتالف بــــني صـــــفات و  التقــــارير املاليــــة والـــــيت تعــــد وفقــــا لفـــــروض ومبـ

  .اهتمامات املستخدمني 

م فإنـه ونظرا لقصـور التقـارير املاليـة يف توصـيل كامـل املعلومـات الالزمـة لتلبيـة احتياجـات اإلدارة و الوفـاء بتلبيـة رغبـ    ا

ميكــن االسرتشــاد مبجموعــة مــن املؤشــرات الــيت تســاعد يف احلكــم علــى مــدى فاعليــة التقــارير املاليــة يف تــوفري املعلومــات 

  1:املالية الالزمة لعملية اختاذ القرار وتوصيلها ومن أهم هذه املؤشرات نذكر ما يلي 

  من املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها  األدىنمدى مشولية التقارير املالية للحد. 

  ا لعملية  .القرار  اختاذأمهية التقارير املالية يف االعتماد على مصادر موثوقة جلمع املعلومات ، وأمهية حمتويا

  علـق القـرار الـيت خيصـها واملت اختـاذمدى الفهم اجليد للمعلومات املدونة واليت حتتويها التقارير املالية وتناسبها لعميلة

 .باختصاصها

  ألجلهاحتديد ووضع مقاييس كمية لقياس درجة صالحية التقارير املالية لقرائها وفهمهم للغرض اليت كتبت . 

  أن يتم إعداد التقارير املالية وفقا للمفاهيم واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها. 

                                                             
ا و مالئمتها للتطبيق يف املؤسسة ، أطروحة دكتوراه معايري احملاسبة الدولية ، درا: عبد احلميد مانع الصبح   1 سة يف مدى استخداما

  .124: ص،1998غري منشورة ، كلية اإلدارة و االقتصاد ، جامعة املستنصرة ، بغداد 
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  اســتنباط منطقيــة وســليمة نســاعد علــى أســسأن يــتم عــرض وتصــنيف املعلومــات احملاســبية يف التقــارير املاليــة علــى 

 .القرار ، ومن مث تفسري هذه املؤشرات  الختاذاملؤشرات املالئمة 

  اإلفصاح عن كل املعلومات املادية أو اجلوهرية من جهة نظر مستخدمي هذه التقارير. 

 املالئمـة ، : للمعلومـات مثـل  التأكد من أن املعلومات اليت يتم عرضها يف التقارير املالية تتمتع باخلصـائص النوعيـة

 .املصداقية ، املوضوعية ، الشمولية ، وحىت اإلفصاح الكايف 

وجممــل القــول أن تعــدد واخــتالف خصــائص واحتياجــات مســتخدمي التقــارير املاليــة والــيت تعــرب عــن خمرجــات نظــام      

فئـــة باحلـــد األدىن مـــن املعلومـــات  املعلومـــات احملاســـيب يفـــرض علـــى معـــدي تلـــك التقـــارير إعـــدادها مبـــا يكفـــل تزويـــد كـــل

  .الالزمة الختاذ القرارات 

  : انعكاسات نظم المعلومات المحاسبية على المؤسسة االقتصادية : المطلب الرابع 

 اختصــاصمــن  األول األســلوبتضــع معظــم املؤسســات خططــا طويلــة اآلجــل وأخــرى قصــرية اآلجــل حيــث يكــون     

ملواجهـــة املســـتقبل بغـــرض حتقيـــق  األســـسالتخطـــيط اإلســـرتاتيجي والـــذي ميثـــل إعـــداد  اســـماإلدارة العليـــا ويطلـــق عليـــه 

دارات املختلفــة باملؤسســة علــى وعـــي األقســام واإل خــل املؤسســة ، وبالتــايل يكـــون موظفــودا ةاملرجــو الرئيســي  األهــداف

مســئوال  يكــون كــل قســم و  األهــدافللمســامهة يف حتقيــق هــذه  األساســية هلــا كــذلك علــى اســتعداد باألهــدافوإملــام تــام 

 ويف سـبيل حتقيــق ذلـك جيــب أن األهــدافعـداد الــربامج واخلطـط التشــغيلية الالزمـة لتحقيــق تلـك كامـل املسـؤولية عــن إ

أهـــدافها التشـــغيلية ،وســـيكون هـــذا حـــىت ميكـــن التنســـيق بـــني  األقســـامدائـــم ومســـتمر بـــني خمتلـــف  اتصـــاليكـــون هنـــاك 

  .عادة من خالل نظام املعلومات احملاسيب  االتصال
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املعلومـــات احملاســـيب هـــو العصـــب األساســـي لعامـــل االتصـــال احملاســـيب يف ســـبق يتبـــني لنـــا أن نظـــام  ومـــن خـــالل مـــا     

سـلبيا علـى سـائر  األخرى ، وإال انعكسـتاحملاسبية  باألنشطةذا صلح صلحت باقي العوامل املتعلقة املؤسسة وبالتايل إ

  .ؤسسة خاصة ما تعلق منها باملعلومات احملاسبية الفعالة داخل املؤسسة أنشطة امل

بتشــغيل العمليــات املاليــة وكمــا هــو معلــوم فــإن نظــام املعلومــات جــزء مــن نظــم املعلومــات الرئيســية يف املؤسســة يقــوم    

عـدات واألدوات الـيت تتفاعــل أساسـية إلنتـاج معلومـات ماليـة تتعلـق بنتـائج األداء ، يتكــون مـن جمموعـة منـن العناصـر وامل

موعــة مــن اإلجــراءات والقواعــد مــن أجــل معاجلــة البيانــات املاليــة  مــع بعضــها الــبعض داخــل اإلطــار معــني ذلــك طبقــا 

يهـــدف إعــدادها وعرضــها يف شـــكل تقــارير ماليـــة تفــي باحتياجــات جمموعـــة خمتلفــة مـــن  اقتصــاديةمعــربا عنهــا بأحـــداث 

  .املستخدمني 

  :ات احملاسيب جمموعة من الوظائف يف املؤسسة تتلخص يف أربع وظائف رئيسية يؤدي نظام املعلوم

  مجع وختزين البيانات املتعلقة بأنظمة وعمليات املؤسسة بكفاءة و فعالية. 

  معاجلة البيانات عرب العمليات املتعارف عليها كالفرز والتصنيف. 

  خلق معلومات فعالة الختاذ القرارات. 

  افية اليت تتضمن تسجيل ومعاجلة البيانات املتعلقة بأنظمة األعمال بدقة  متناهية تأمني الرقابة الك. 

ــا أن اهلــــدف الرئيســــي لنظــــام املعلومــــات احملاســــيب يتمثــــل يف تــــوفري املعلومــــات احملاســــبية الالزمــــة لتلبيــــة احتياجــــات      كمــ

املســـتخدمني ســــواء الــــداخليني واـلـــذين يعملـــون يف املســــتويات اإلداريــــة باملؤسســــة أو املســـتخدمني مــــن خــــارج املؤسســــة  

  .كالعمالء و اجلهات احلكومية 
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ارة هنا إىل دور احملاسب الذي يتبع نظام حماسبة املسؤولية يف تصميم تقـارير األداء والـذي يلـزم معـه وميكن اإلش        

أن يقـوم احملاسـب أوال بدراســة اهليكـل التنظيمــي للمؤسسـة اخلــاص بتفـويض السـلطة وحتمــل املسـؤولية ، وبنــاءا عليـه يــتم 

كل قسـم علـى حـدة والـذي تعـد يف ظـل السـلطات املخولـة  إعداد نظام تقارير األداء لتقييم النشاط الذي خيضع إلدارة  

  .للمسئولني إلدارة النشاط ويؤثر يف عملية اختاذ القرار السليم

الـيت تتحقـق عنـد املسـتويات  األحـداثإن تدفق املعلومات من القاعدة إىل القمة من أهـم النتـائج التطبيقيـة علـى        

 اد التقـــارير عنهـــا ، ورفعهـــا إىلومعاجلتهـــا وإعـــد األحـــداثتســـجيل تلـــك  الـــدنيا يف اهليكـــل التنظيمـــي للمؤسســـة ، ويـــتم

بـنظم يـتم  االسـتعانةمـد إىل املؤسسـات إىل عاملستويات أعلى مـن خـالل نظـام خـاص يعـرف بنظـام تقـارير املسـئولية ، وت

ة معينــة مـــن بينهـــا وتقـــارير املســؤولية ويف هـــذه احلالـــة فــإن هـــذه املؤسســة تطبـــق أنظمـــ األداءمــن خالهلـــا إعــداد موازنـــات 

  1.املؤسسة  أقساماحملقق يف كل قسم من  األداءحماسبة املسؤولية ، حيث يقوم نظام تقارير املسؤولية بتسجيل وقياس 

  

 

    

       

  

  

                                                             
: ص مرجع سبق ذكره،القرارات مفاهيم و تطبيقات ،  الختاذنظم املعلومات احملاسبية : موسكوف ، مارك ج سيكمن . ستيفن أ    1

98 .  
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  :خالصة الفصل الثاني 

فيــه أن القــوائم املاليــة هــي الصــورة املعــربة عــن نتــائج تطبيــق نظــام املعلومــات احملاســيب داخــل املؤسســة ،   ممــا شــك        

كمــا يعــرب عــن نتــائج أعماهلــا خــالل فــرتة زمنيــة معينــة ، لــذا جيــب أن تــؤدي املعلومــات املقدمــة يف تلــك القــوائم الغــرض 

ا قدرة على تنمية املؤسسة ومبا يـنعكس إجيابيـا علـى التنميـة قرارات أكثر  اختاذداخل املؤسسة مبا يساعدهم يف  ألصحا

  . االقتصادية

القـــرارات  الختـــاذإن التقـــارير والقـــوائم املاليـــة الســـنوية املنشـــورة للمؤسســـات أحـــد أهـــم مصـــادر املعلومـــات الالزمـــة        

للمعلومـات مـن حيـث تـوفري الفـرص اهلادفة ، نظرا لتنوع املعلومات اليت حتتويهـا ومـا تـوفره مـن إفصـاح عـادل  االقتصادية

ــا مــن أجــل  لألطــرافاملتكافئــة  ــذه القــوائم والتقــارير املاليــة بالنســبة للحصــول علــى املعلومــات الــيت حيتاجو  اختــاذاملعنيــة 

   .القرارات 

هــول إىل معلــوم هــو نظــام للمعلومــات احملاســبية ظيفــة واهلــدف تطبيــق إن الو          باإلضــافة إىلزيــادة املعرفــة وحتويــل ا

لـــدى املســـتخدمني بواســـطة تلـــك املعلومـــات ممـــا يســـاعدهم علـــى تبـــين ختفـــيض حـــاالت املخـــاطرة وبالتـــايل التأكـــد التـــام 

  .القرارات السليمة واهلادفة يف إطار موضوعي 

 األغـراض لذا فإن نتائج نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة يتضح أساسـا يف مـدى احلاجـة هلـذا النظـام يف حتقيـق      

، وبالتـــايل احلاجـــة إىل املعلومـــات احملاســـبية الـــيت حتـــدد وحتلـــل املشـــكلة احملاســـبية يف املؤسســـة وبالتـــايل  ألجلهـــاالـــيت وجـــد 

ا ، وبالتــايل تقيــيم البــدائل وتقــدير  اختــاذوضــع احللــول والبــدائل املتاحــة حلــل هــذه املشــكلة املــراد   احتمــاالتالقــرار بشــأ

  .القرار الرشيد اختاذ أثناءحالة اليقني والتأكد التام  األحيانة مناسبة يف أغلب بيئي حدوثها ونتائجها يف ظروف

  



 
 

:الفصل الثالث  
دراسة حالة مؤسسة اتصاالت 

 الجزائر
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  :تمهيد 

إن اجلانــب التطبيقــي مــا هــو إال جتســيد ملــا تطرقنــا إليــه يف اجلانــب النظــري مــن مفــاهيم ومبــادئ ومــدى مطابقتهــا         
على أرض الواقع فمؤسسة اتصاالت اجلزائر ، مـن املؤسسـات املهمـة يف اجلزائـر خاصـة تعاملهـا مـع املعلومـات الـيت تعتـرب 

  :صل سنتطرق إىل املباحث التالية الركيزة األساسية ألي عمل تقوم به ، ويف الف

  .تقدمي عام ملؤسسة اتصاالت اجلزائر : املبحث األول   

  .الدراسة التحليلية لنتائج االستبيان : املبحث الثاين 
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  .تقديم عام لمؤسسة اتصاالت الجزائر : المبحث األول 

  .اعي واالقتصادي للبلد إن املؤسسات اخلدماتية تلعب دورا هاما يف التطور االجتم    

  .نبذة تاريخية عن نشأة المؤسسة : المطلب األول 

  .ماهية مؤسسة اتصاالت الجزائر : أوال 

إذا يف السـابق كانـت مؤسســة مندجمـة فكـان يطلــق عليهـا الربيــد إن مؤسسـة اتصـاالت اجلزائــر هـي حديثـة النشــأة         
الربيـــد لوحــده وتغـــريت تســمية املواصـــالت إىل اتصــاالت اجلزائـــر ، واملواصــالت ، انفصــلتا عـــن بعضــهما الـــبعض ليصــبح 

وتعـد مؤسســة عموميــة اقتصــادية ذات أســهم ، ملــك للدولـة تنشــط يف ســوق اهلــاتف الثابــت واالنرتنــت ، اســتطاعت أن 
تفــــرض تواجــــدها يف الســــوق اجلزائريــــة ، كمــــا اســــتطاعت كســــب ثقــــة املتعــــاملني رغــــم التطــــور التكنولــــوجي احلاصــــل يف 

ا شـــبك ، أمـــا مـــوبلييس فهـــي إحـــدى فـــروع املؤسســـة ، والبدايــــة ) جـــازي ، جنمــــة ( ات اهلـــاتف النقـــال املتنوعـــة وخـــدما
  . 2002 -12 -31الفعلية لنشاط املؤسسة يف شكلها القانوين اجلديد بتاريخ 
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  .الهيكل التنظيمي للمؤسسة : ثانيا 

  املدير العام الرئيس

  مستشارين                                                           فرع موبيلييس    

  مديرية املخابرات اهلاتفية                                                                   مكلف باملهام 

  )IDT(مدير مشروع                                                            مدير مشروع موارد احلاسوب

  مديرية السلوك التجاري                                                                          مديرية مشروع   

  مديرية تكنولوجيا االتصال       مديرية الوسائل)                                      EASY(مديرية مشروع 

  واملعلومات          هيئة التفتيش العامة                                              العامة اليومية 

  مديرية احلسابات الكربى                                                                      مديرية الطاقة والبيئة

  مديرية الدراسات والربامج                               مديرية احملافظات           مديرية جتهيزات الربط          

  اتصاالت اجلزائر للقمر                           مديرية الرتاسل                           والتنظيم لالتصاالت

  مديرية الدراسات والربامج                                                         مديرية التسيري التقين لشبكات 

  االتصاالت   

  .اجلزائرية لالتصاالت ، املوقع االلكرتوين : المصدر 
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  .مهام و دور مؤسسة اتصاالت الجزائر : المطلب الثاني 

  مصاحل االتصاالت مبا يسمح بنقل الصورة والرسائل املكتوبة واملعطيات الرقمية ؛متويل 
 دراسة وحتقيق وصيانة شبكة االتصاالت ؛ 
 رسم برامج األشغال والصيانة والسهر على حتقيقها ؛ 
 احرتام أهداف اإلنتاج وجودة اخلدمة ؛ 
 تسري املستخدمني والوسائل العامة ؛ 
  تلبية حاجيات املواطنني. 
 املسامهة يف توفري مناصب الشغل يف الوالية ؛ 
  معاملي الشبكات ؛تسيري الروابط املشرتكة مع مجيع 
  تسيري ومراقبة اخلطوط اهلاتفية ومراقبة الفاتورة ومتابعة التحصيالت يف هذا القطاع. 

  .أهداف مؤسسة اتصاالت الجزائر : المطلب الثالث 
ــا لتحقيــق  ألحكــاماجلزائــر لواليــة مســتغامن طبقــا  التصــاالتــدف الوكالــة التجاريــة        القانونيــة والتنظيميــة املعمــول 

  :التالية  األهداف
  للوكالة ؛ األساسيةاجلودة ، الفعالية ونوعية اخلدمات عي أهداف 
  ــــدف إىل املشــــاركة يف التقــــدم للدولــــة ، مــــن خــــالل تقــــدمي خــــدمات خاصــــة  واالقتصــــادي االجتمــــاعيكمــــا 

 ؛ واالتصالباإلعالم 
 ؛ االتصاليةدمات بائن للحصول على اخلني أكرب عدد من الز تنمية عرض خدمة اهلاتف النقال ومتك 
  ؛ االتصاالتفك عزلة املناطق احملرومة يف امليدان 
 حتسني جودة اخلدمات من أجل رفع تنافسية تشكيلة اخلدمات املقدمة ؛ 
 تنظيم احلركة اهلاتفية اخلاصة باملؤسسات واهليئات العمومية ؛ 
 تنمية قدرات استعمال االنرتنت ؛ 
  موصلة مبخلف قنوات تدفق املعلومات ؛تطوير شبكة وطنية فعالة لالتصاالت تكون 
  اخلاصة باستغالل وسائلهم وأعماهلم وسريها  األهدافحتقيق. 
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تصبوا إليها جندها ساعية إىل كسب واستقطاب عدد كبري من الزبـائن املختلفة اليت  األهدافمن خالل التطرق إىل 
  .ن االتصاالت وكذا تنشيط املصاحل اليت ترتكز عليها يف إجناز أهدافها املقررة شأ

  :مشاكل اتصاالت الجزائر : المطلب الرابع 
مــــن املعلــــوم أ، كــــل مؤسســــة هلــــا عراقيــــل ومشــــاكل تواجههــــا بالنســــبة التصــــاالت اجلزائــــر الــــيت ال ختلــــو مــــن نقــــائص    

  :وصعوبات تواجه نشاطها ومن بني املشاكل ما يلي 
  عمل مصاحل الزبائن صغر حجم الوحدة مما يؤدي إىل خلق نوع من االكتظاظ يف تقدمي. 
  شغور يف بعض املناصب مما ينجم عنه تأخري يف أداء العمل. 
  املنازعات اليت تقع بني الوحدة العملية لالتصاالت والزبائن املشرتكة الذين ال يدفعون يف أجلها احملددة. 
 رتنت املنافسة اليت تواجهها من طرف املؤسسات األخرى اخلاصة اليت تقدم خدمات اهلاتف واالن. 
  قلة اإلشهار والرتويج للوحدة العملية التصاالت اجلزائر. 

  . ستبيانالاالدراسة التحليلية لنتائج  :المبحث الثاني 
مــن أجـــل معرفـــة واـقـع نظـــام املعلومـــات ودوره يف تســيري املؤسســـات اخلدماتيـــة ، إرتأينــا أن خنصـــص هـــذا املبحـــث        

  .االستبيان املقدم للعمال ، من خالل أرائهم لتحليل البيانات املتعلقة بنتائج 
عامـل ،  15وقبل عرض وحتليل النتائج سوف نقوم بتقدمي عينـة الدراسـة ، حيـث قمنـا باختيـار عينـة تتكـون مـن        

ولكن بعد عملية مجع القوائم املوزعة ومراجعة هذه القوائم ، والقيـام بعمليـة الفـرز لإلجابـات املقدمـة مـن طـرف العمـال 
، وذلـك  % 66،66عامـل ، أي بنسـبة  15طرف أصل  عمال من10املستقصى منهم ، فقد مت حتليل النتائج على 

  .لعدم رد بعضهم 
  
  
  
  
  

  



دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر       :                                       الفصل الثالث   
 

95 
 

  .عرض المعلومات الشخصية لعينة الدراسة : المطلب األول 
  :إن العينة اليت وقع اختيارنا عليها يتميز أعضائها مبا يلي   

  :الجنس : 1- 1
  .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس ) : 1 -3(الجدول 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اجلنس
 40 %    04  ذكر 
  60%  06  أنثى

موع   100%  10  ا
  .من إعداد الطالبة باالعتماد على االستبيان : املصدر 

سبة اإلناث تفوق نسبة الذكور ، حيث بلغت نسبة ألفراد العينة حسب اجلنس ، وجدنا أن نمن خالل توزيعنا 
  . 60%، ونسبة اإلناث بلغت  40%الذكور 

  :التايل يوضح ذلك والشكل 
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  :السن: 2- 1
  :مت تقسيم أفراد العينة حسب السن إىل أربع فئات حسب اجلدول التايل    
  .توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية ) : 2 -3( جدول رقم ال
  

  %النسبة املئوية   التكرارات  الفئة العمرية 
 %30  03  29إىل  20من 
  %20  02  39إىل  30من 
  %40  04  49إىل  40 من

  %10  01  فما فوق  50من 
موع   %100  10  ا
  .من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان: املصدر                     

 -30مث فئة  30 %بنسبة 29 - 20مث تليها فئة   40 %بنسبة 49 -40ن أغلبية أفراد العينة إىل الفئةنالحظ أ

  . 10%فما فوق بنسبة  50وأخريا فئة من   20 % وذلك بنسبة  39

  :والشكل التايل يوضح ذلك 
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  :المستوى العلمي : 3- 1

  .توزيع عينة الدراسة حسب المستوى العلمي ) : 3-3(الجدول 

املستوى 

  العلمي

  

  دكتوراه

  

  ماسرت

  

  ماجستري 

دبلوم 

دراسات 

  جامعية 

  

  مهندس

  

  ليسانس

  

دبلوم 

  مهين

  

  ثانوي

 

موع   ا

موع  ا

  الكلي

-  02  -  01  -  04  01  02  10  

  %100  %20  %10  %40  -  %10  - %20  -  بةنسال

  .إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان  من: املصدر            

مث تليها شهادة ماسرت  40تشغل طبقا املتحصل على شهادة ليسانس القسط األكرب من عينة الدراسة بنسبة        

  .10، مث تأيت طبقة حاملي دبلوم دراسات جامعية تطبيقية ودبلوم مهين بنسبة  20الثانوي بنسبة واملستوى 

  :والشكل التايل يبني هذه النتائج 
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  : الوظيفة : 4- 1

  .توزيع أفراد العينة حسب نوع الوظيفة ) : 4-3(الجدول 

 %النسبة املئوية   التكرار  الوظيفة

  مدير 

رئيس قسم                     

  موظفني

01  

03  

06  

10%  

30%  

60 %  

موع   %100  10  ا

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على االستبيان: املصدر                

ا تضم       مدير ، %10من خالل مالحظتنا للجدول أعاله جند أنه هناك تنوع ف أفراد العينة ، حيث أ

  .موظفني %60رئيس قسم ، وميتهنون مهنة %30و

  :والشكل التايل يوضح ذلك 
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  :الخبرة : 5- 1

  .توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية ) : 5-3(الجدول رقم 

  النسبة املئوية        التكرارات             السنوات

 %40  04  سنوات05أقل من 

  %30  03  سنوات 10إىل  05من  

  %20  02  سنة  15إىل  10من 

  %10  01  سنة15أكثر من 

موع   %100  10  ا

  من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان : املصدر                 

من اخلربة يف العمل ملدة أقل من  %40يتضح من خالل اجلدول أن أغلب أفراد العينة املستجوبة أي ما نسبة        

إىل  10هلم خربة ترتاوح مابني  %20سنوات ، و 10إىل  05تتميز خبربة ملدة من  %30سنوات ، ونسبة 05

  .سنة  15هلم خربة أكثر من  %10سنة ، ونسبة 15

  :الشكل التايل يوضح ذلك 
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  :عدد الدورات التكوينية : 6- 1

  .يوضح الشكل املوايل توزيع أفراد العينة حسب الدورات التكوينية يف جمال املعلومات

  .توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التكوينية ) : 6-3(الجدول 

موع  ثالث دورات  دورتان  دورة واحدة  صفر دورة  عدد الدورات   ا

  10  05  03  02  -  التكرار

  %100  %50  %30  %20  - %النسبة 

  .من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان: املصدر                   

اجلدول أن املؤسسة حريصة على رفع كفاءة عماهلا من خالل تنظيم دورات تكوينية يف جمال  يتضح من خالل

  .قد تلقوا أكثر من ثالث دورات تكوينية يف جمال تقنية حاسوب  %50املعلوماتية ، وهو ما أدىل به ما نسبة 

  :الشكل التايل يبني ذلك 
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  .االستفادة من الدورات التدريبية : 7- 1

  .دول املوايل مدى استفادة عمال املؤسسة من خالل ما تقوم به من دورات تكوينية يوضح اجل

  .توزيع عينة الدراسة حسب مدى االستفادة من الدورات التكوينية التي تنظمها المؤسسة ): 7-3(الجدول 

ى االستفادة مد

  من التدريب

استفادة   استفادة ممتازة  استفادة جيدة 

  ضعيفة

موع  ال استفادة   ا

  10  -  -  06  04  التكرارات

  %100  -  -  % 60  % 40 %النسبة 

  .من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان: املصدر                     

ا جيـــدة مـــن الـــدورات التكوينيـــة الـــيت  %60تضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول أن مـــا نســـبة  مـــن عينـــة الدراســـة كانـــت اســـتفاد

نظمتها املؤسسة ، وهذا من شأنه أن ينعكس إجيابيا على مستوى تسيري املؤسسـة ويزيـد مـن فعاليتهـا ، يف حـني أدىل مـا 

م مل يستفيدوا من الدورات ، وهذا من شأنه أن يعرقل حسن أداء ا %40نسبة    .ملؤسسة من عينة الدراسة أ

وعليه يتوجب على القائمني على املؤسسة اآلخذ بعني االعتبار هذه النقطة احلساسة وذلك من خالل إعادة النظـر     

   يف الطرق التكوينية 

 



 

 

 

 

 

 خامتة



 

1 
 

 :نتائج 

  :من خالل الدراسة اليت مت التوصل إليها يف شكل نتائج دقيقة متعلقة باملوضوع تتمثل أساسا يف       

ــنظم املعلومــات احملاســبية ذلــك بغــرض املعاجلــة  .1 ــة ل أن البيانــات املتمثلــة يف شــكل تقــارير ماليــة متثــل املــادة األولي

  .وجتهيزها لتكون خمرجات يف شكل معلومات حماسبية مالئمة لعملية اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية 

كمعيار للمفاضلة بني البدائل املتاحة واملقبولة الختيـار البـديل املناسـب للمعاجلـة   إن جودة املعلومات احملاسبية  .2

احملاسبية كما تعتمـد بشـكل أساسـي علـى كفـاءة التصـميم لـنظم املعلومـات احملاسـبية ، حـىت يف األخـري تعـرب جـودة 

 –معاجلـة -إدخـال( اسـبية على جودة املدخالت وجناح النظام احملاسيب الذي يعرب عن احملـرك األساسـي للـدورة احمل

 ) .إخراج 

جــودة املعلومــات احملاســبية تــؤثر وتتــأثر مبجموعــة مــن العوامــل البيئيــة ، االقتصــادية ، االجتماعيــة ، السياســية ،  .3

القانونية وحىت الثقافية واليت تعكس طبيعة أحـداث  وعمليـات املؤسسـة الـيت تعمـل يف ظـل تلـك الظـروف البيئيـة ، 

 .عة العوامل املتعلقة باملعلومات احملاسبية باإلضافة إىل جممو 

يف بعض احلاالت التقارير املالية األساسية ال تفـي باالحتياجـات املتزايـدة الطلـب علـى املعلومـات احملاسـبية مـن  .4

قبـل خنتلـف األطـراف املعتمــد عليهـا يف اختـاذ القـرار ، اآلمــر الـذي يـدفع بـالكثري مــن املؤسسـات إىل ضـرورة إعــداد 

الية إضافية إىل جانب تلك التقارير املالية األساسية واليت تعترب مسـاعدة يف عمليـة حتسـني جـودة خمرجـات تقارير م

 .نظام املعلومات احملاسيب 

ــا احملاســبية يف التقــارير  .5 ــة الثبــات يف الطــرق احملاســبية الــيت تســتخدمها املؤسســات ومعاجلــة وعــرض معلوما أمهي

ــا آلجنــاز  املاليــة للعديــد مــن الفــرتات املاليــة املتعاقبــة ممــا يســاعد بصــورة أفضــل املالئمــة للمعلومــات احملاســبية وجود

 .عملية إختاذ القرار 



 

 

ــا  .6 ضــرورة اإلفصــاح عــن السياســات احملاســبية املتبعــة يف إعــداد وعــرض املعلومــات احملاســبية يف التقــارير املاليــة أل

 .كنه من التحقق منه توضح للقارئ مصدر وأساس كل رقم يف التقارير املالية مما مي

أمهيـة قيـام املؤسســات بالتحـديث املسـتمر ونشــر معلومـات حماسـبية وخطــط مسـتقبلية للمؤسسـة مبــا يفيـد علــى  .7

 .التنبؤ وتقييم خططها مع مراعاة الوضع التنافسي للمؤسسة 

لومـات والبيانـات من متطلبات تصميم نظـام املعلومـات احملاسـيب تـوفري عوامـل املالئمـة والثقـة واملصـداقية يف املع .8

 .اليت مت جتميعها بغرض معاجلتها واحلصول على خمرجات مالئمة إلمتام عملية اختاذ القرار ويف الوقت املناسب 

االسـتمرارية يف حتديـد حاجـة املؤسسـة للتقـارير املاليـة واســتخدام كافـة الوسـائل احملاسـبية يف إجنـاح عمليـة اختــاذ   .9

 .ية يف القبول العام لدى املؤسسة يف استخدام نظام املعلومات احملاسيب القرار اعتمادا على اجلودة والفعال

االت املهنيـة بشـكل عـام وعلـى مهنـيت احملاسـبة  .10 إن التجارة اإللكرتونية كتقنية متطورة جدا أثرت على مجيع ا

بغــرض حتقيــق واإلدارة بصــفة خاصــة ، وبالتــايل الســعي إىل تطــوير الوســائل واإلمكانيــات املســتخدمة يف املؤسســة 

 .األهداف األساسية 

 :التوصيات 

على املؤسسة احلرص من تالعبات املستخدمني يف جودة التقارير املالية سواء كانت هذه التالعبـات مقصـودة   )1

  .أو من جتاهل مستخدمني املصاحل احملاسبية يف جتميع وتبويب املعلومات املدخلة للنظام بغرض معاجلتها 

املؤسسـة تــوفري كـل مـن اآلمـان واملوثوقيــة حيـث ال ميكـن حتقيقـه إال مــن خـالل إنشـاء وتطـوير نظــام جيـب علـى  )2

ربــط بــني النظــام املعلومــايت احملاســيب للمؤسســة وموقعهــا اإللكــرتوين بصــفة خاصــة ووســائل اإلتصــال والتواصــل مــع 

 .احمليط اخلارجي بصفة عامة 

املؤسســة ويــتم التــدقيق عليهــا مــن جهــة خارجيــة مؤهلــة ضــبط سياســات وإجــراءات تقنيــة وحماســبية تعتمــدها  )3

 .حماسبيا وتكنولوجيا حىت ال يكون هناك احنياز 



 

 

ضرورة إعادة هيكلة نظم التعليم والتـدريب علـى مجيـع املسـتويات مهنـيت احملاسـبة والتـدقيق بشـكل جيعـل اإلملـام  )4

ــا املعلومــات احملاســبية بغــرض جتديــد النظــام احملاســيب ــة بشــكل  بتقنيــات تكنولوجي بشــكل عــام وبالتجــارة اإللكرتوني

 .خاص يعمل على منح املستخدمني األساسني لشهادات علمية وعملية ومزاولة املهنة وترقيتهم لتحفيزهم 

ضــرورة إعــادة النظــر يف معــايري احملاســبة وصــياغتها بشــكل يــتالءم مــع التطــورات احلادثــة يف جمــال التســيري وإدارة  )5

 .لكرتونية األعمال وبيئة التجارة اإل

اقرتاح تكوين مصلحة حماسبية تكنولوجية متخصصة برتقية نظام املعلومات احملاسيب بشكل يتماشى والتطورات  )6

 .التكنولوجية بشكل عام 

ضــرورة مالئمــة التقـــارير املاليــة الســتخدامات نظـــام املعلومــات احملاســـيب بغــرض إعــادة إدخاهلـــا بغــرض املعاجلـــة  )7

 .  ة يف الوظائف املوكلة هلا وبالتايل اختاذ القرارات الرشيدة بشكل يتالءم ومتطلبات املؤسس
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