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 إلاهـــــــــــــــــــــداء

 .رات أهدي بها هذا العمل املتواضعغابت الكلمات حين حاولت كتابة عبا

إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء وعلمتني الوفاء، إليك يا من كان لك السبق في ركب العلم  

بك ليل نهار،  يذكرني بقي مجدكألاعمار و  حدتألاقدار و  كتبتوالتعليم وأوصيتني العمل بقلب سليم، 

أسأل املولى عز وجل أن يسكنك فسيح الجنات وألانهار، أهدي هذا العمل املتواضع كصدقة جارية 

 ...رحمه هللا أبيلروح 

براقة أسعد بلمعانها في كل ساعة وأفتخر برفع اسمها في  نجوماليك يا من كنت دائما في سمائي إ

 ...أطال هللا في عمرك عليانا، والدتي الكريمة

من أي أبواب الثناء سأدخل وبأي أبيات القصيد أعير وفي كل ملسة من وجودكم وأكفكم للمكرمات 

أسطر، إليكم أهدي هذا العمل يا من كنتم شموعا تنير ظلماني وترسم البسمة في حياتي، إخوتي وهل 

 ... من مثلكم

 

 

 

 

 

 

 



 رـــــــــــديـــــــــتقـــــكر و ش

الحمد هلل وحده والصالة والسالم عن من ال نبي بعده، نسأل هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وتزال 

  .العقبات أن يوفقنا في هذا العمل وترفع به إلى أعلى الدرجات

ي حين حاولت جمعها في كلمات، فلم أجد من الكالم ما أفي به حق أناس فعذرا لقد تبعثرت حرو 

 في حياتي مجرد أحالم فلكم مني أحلى سالم، دعموني حتى حققت ما كان

وأخص بالذكر من أثار لي بعلمه الظلمات وكان معي في هذا العمل في كل الخطوات والذي بفضله ها  

 موزاوي عبد القادرأنذا اليوم أكتب هذه الكلمات، الدكتور املشرف 

عطاء دون انتظار فهو لنا شرف وال يطيب الشكر دون أن نشكر من كلله هللا بالهية والوقار وعلمنا ال

 مرحوم دمحم الحبيب ستا وافتخار ألا 

شكرا أيضـا إلى من يعمل جاهدا لرفع راية العلـم ويشرف على راحة الطالب السيد مدير املكتبة بن  

 خطاب مهدي

 وال يفوتني أن أتقدم أيضا بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكاترة الكرام أعضاء لجنة املناقشة الذين  

وشكر خاص موصول إلى كل  . تفضلوا وتكرموا بقراءة هذا البحث وتحملها عناء مناقشته و تقویمه

 من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذه ألاطروحة، فشكرا للجميع
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 تقديم: 

امية التي تسعى إلى ركب نهج التنمية الجديد والاندماج في kلجزائر كغيرها من الاقتصاديات الا

من نظام الاقتصاد املوجه إلى نظام اقتصاد السوق أين باشرت القيام بالعديد  انتقلتالاقتصاد العالمي 

من فرص الاقتصاد العالمي كمشروع الانضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة، كما  لالستفادةمن املشاريع 

ى املمارسة شرعت في إصالح منظومتها املحاسبية بهدف تقريب املمارسة املحاسبية املعمول بها في الجزائر إل

املحاسبية الدولية حيث لم يعد من املمكن لدولة تريد املشاركة في الاقتصاد العالمي وألاخذ بأسبابه أن 

تنعزل عما يجري فيه، حيث عمد املشرع الجزائري إلى تبتي املعايير املحاسبية الدولية واملعايير الدولية 

م املحاسبي املالي والذي يسمح للمحاسبة بإنتاج املتضمن النظا 11/70لإلبالغ املالي من خالل القانون 

القرارات الاقتصادية واملساهمة في ظهور سوق  أنجعمعلومات مالية ذات جودة عالية تساعد على اتخاذ 

 . مالية تضمن سيولة رؤوس ألاموال من خالل تشجيع الاستثمار

عايير املحاسبية الدولية وقد جاء هذا النظام املحاسبي املالي انسجاما مع الهدف الرئيس ي للم

واملعايير الدولية لإلبالغ املالي، حيث سعى مجلس املحاسبة الوطني إلى السير في منحى التوحيد املحاسبي 

من خالل توحيد املفاهيم واملمارسات املحاسبة، وإعداد كشوف مالية موحدة ومتجانسة على املستوى 

نات القطاع العام الخاص واملختلط، وذلك بهدف الارتقاء الدولي وجعلها مالئمة أكثر للمقارنة ما بين كيا

بمهنة املحاسبة في الجزائر وجعل مخرجاتها تلبي احتياجات مختلف مستخدميها أين أصبح النظام 

حيث يقتض ي  ائرية، خاصة املسعرة في البورصةالحقيقي للكيانات الجز  املحاسبي املالي بمثابة التحدي

لي القيام بمجموعة من التغييرات الهامة ألامر الذي يتطلب من طاقم املديرية عليها النظام املحاسبي املا

لالنتقال بالشكل املطلوب من النظام املحاسبي القديم إلى  العامة والهياكل الداخلية لها بذل جهد أكبر

تنظيم محاسبي كفؤ يستجيب لألهداف املرجو تحقيقها من تطبيق هذا النظام الجديد خاصة فيما 

 .ق بجلب الاستثمارات ألاجنبيةيتعل

يخضع إنتاج املعلومات املحاسبية وصياغتها في القوائم املالية إلى جملة من املبادئ العلمية 

املحاسبية، كما أن املؤسسـات دائمـا تـخـتـار ألاساليب والطرق التي تـرى صالحيتها ومالئمتها لإلفصاح عـن 

أعمالهـا بحيث يعتبر نظام املعلومات املحاسبي املسـؤول عـن إنتاج  الحقائق املتعلقة بمركزهـا املالي ونتائج

املعلومات املحاسبية داخـل املؤسـسـة فهـو يعتبر قـلـب نـظـام معلومـات املؤسـسـة نـظـرا الرتباطـه بجميـع 

جها هذا نـظـم املعلومـات الفرعيـة للمؤسسة، وحاجة كل املستويات الداخلية لها إلى املعلومات التي ينت



ـــــمقــ ــــ ــــ ـــــــدمــــ ـــــــة عامــــ ــــ ــــةــ  

 

 
 ب

النظام، باإلضافة إلى ألاطراف خارج املؤسسة التي تستهدف املعلومات املالية واملحاسبية املنتجة من 

طرفه، أين يتحتم على املؤسسات تبني معايير املحاسبية الدوليـة مـن أجـل إنتـاج معلومات ذات مسـتـوى 

 .بوجـودة عاليـة، ومالئمـة التخاذ القـرارات في الـوقـت املناس

تحتل مكانة واسعة وذات أهمية في كل املجاالت وخاصة في املعلومات صبحت تكنولوجيا و أ

املجال الاقتصادي، أن نظم املعلومات التقليدية أصبحت أقل مالئمة في تقديم املعلومات إلى متخذي 

إلى وجود  القرار، إذ فقدت املعلومات أهم خصائصها مثل املالئمة واملوثوقية، ومن هنا برزت الحاجة

وهذا يعني إن الحصول على . نظام معلومات جديد يتالءم مع البيئة الحاضنة لتكنولوجيا املعلومات

تكنولوجيا املعلومات ذو أهمية بالغة، مع التركيز على ما تنتجه هذه التكنولوجيا من مخرجات مالئمة 

بة في مجاالت متعددة كالقطاع املالي تمكن املستخدمين واملديرين، وصناع القرار من اتخاذ القرارات املناس

واملصرفي وغيرها، وتتمثل هذه املخرجات في الحصول على معلومات مالية تتوافر فيها الخصائص املناسبة 

املالية التي تتسم بالجودة التي تحفظ من خاللها حقوق أصحاب املصالح، وبما يؤدي إلى  كشوفإلعداد ال

ية التي تصدرها املؤسسات املختلفة، وبما يجنبها الانهيارات املالية، ويعزز تعزيز ثقتهم في هذه التقارير املال

 .مكانتها في عالم التغيرات املتسارعة

 ةأهمية الدراس: 

الدولية من  الاقتصاديةكمن أهمية موضوع هذه الدراسة في تزامن معالجته مع ما تشهده البيئة ت 

تغيرات وتطورات تهدف إلى دمج اقتصاديات مختلف الدول لالرتقاء باالقتصاد العالمي، هذا ما أثر بشكل 

بارز وقوي على السياسات املحاسبية لجل الدول ومن بينها الجزائر، التي قامت بإصالحات محاسبية 

ملعايير املحاسبية الدولية وذلك من أجل تمثلت في تبنيها للنظام املحاسبي املالي الذي يحتوي في مضمونه ا

تقريب املحاسبة الوطنية من املحاسبة الدولية والوصول إلى التوحيد املحاسبي أين حاولت الدولة إعادة 

، صاحب ذلك أيضا ضرورة مسك املحاسبة املالية عن طريق فيةحتراتنظيم مهنة املحاسبة وجعلها أكثر ا

ر 
ّ
 .إيجابا على زيادة جودة مخرجات النظام املحاسبي املالينظام إلاعالم آلالي وهذا ما أث

 ةأهداف الدراس 

  :ألاهداف نحصرها فيمن تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة  

 نظام املعلومات املحاسبي وتكنولوجيا املعلوماتإلاملام بالجوانب النظرية والفنية املرتبطة بمفهوم  - 
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وإبراز أهميتها في تحقيق التوحيد  تكنولوجيا املعلوماتالتعرف على التغيرات الحديثة التي تشهدها  - 

 املحاسبي؛

 ؛ حوكمة إلافصاح وجودة الكشوف املاليةإبراز العالقة بين  -

 .املالية استخدام نظام إلاعالم آلالي في مسك املحاسبةفي  يلعبه النظام املحاسبي املاليالهام  تحديد الدور  -

وانعكاسات ذلك على لنظام املحاسبي املالي ل املسك آلالي للمحاسبة املالية وفقا تطبيق متطلباتدراسة  -

 .جودة املخرجات املحاسبية

 إشكالية الدراسة 

 :ياستنادا على ما سبق قمنا بصياغة إشكالية الدراسة على النحو التال

 ؟ تحسين جودة الكشوف املالية فيما مدى تأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات 

 :ألاسئلة الفرعية إلشكالية الدراسة -

 : من خالل إلاشكالية الرئيسية السابقة، تتفرع لنا العديد من ألاسئلة والتي يمكن حصر أهمها في 

 ما هي أهم ألاسس العلمية والعملية التي تحكم املحاسبة كنظام للمعلومات؟  -

استخدام تكنولوجيا املعلومات في ظل النظام ما هي أهم املتطلبات الجديدة التي يقتضيها تطبيق  -

  ؟املحاسبي املالي

 ما هي انعكاسات استخدام أنظمة إلاعالم آلالي في مسك املحاسبة على جودة املخرجات املالية للنظام؟ -

 رضيات الدراسةف: 

إثبات صحة أو نفي فرضيات الدراسة التي قمنا بصياغتها لإلجابة عن ألاسئلة السابقة، سنحاول  

 :كاآلتي

على أسس نظرية محتواة في معايير املحاسبة الدولية، وأسس فنية وميدانية  النظام املحاسبيرتكز ي -

 تخص الكيانات من حيث قدرتها على جعل املحاسبة نظام معلوماتي فعال؛

الارتقاء بمهنة املحاسبة وتقديم معلومات صادقة تفيد على  النظام املحاسبي املالييقتصر تطبيق  -

 فقط؛ املستثمرين

في مضمونه من خالل املسك آلالي للمحاسبة لم يحقق املطلوب منه ال يزال تطبيق النظام املحاسبي املالي  -

 .خاصة فيما يتعلق بإنتاج كشوف مالية ذات جودة
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 مبررات اختيار موضوع الدراسة: 

 :لدراسة إلى جملة من الدوافع، نذكر أهمها فيما يلييعود اختيار موضوع ا

الذي يتضمن  70/ 11إلاصالحات التي شهدتها املنظومة املحاسبية في الجزائر واملتمثلة في أحكام القانون  -

 ذلك على إنتاج املعلومات املالية؛  وأثرالنظام املحاسبي املالي 

ي لالرتقاء فوحده كا ورؤية إذا ما كان تطبيقه املحاسبي املاليالنظام الرغبة في التعمق أكثر في مضمون -

 ؛ إلنتاج كشوف مالية ذات جودة

  آلية مسك املحاسبةالبحث عن التحديات والعراقيل التي تواجه عملية  -

إضافة إلى ذلك هنالك أسباب ذاتية دفعتنا إلى اختيار هذا املوضوع، حيث هنالك ميول شخص ي في  -

 .املالية الكشوفإلعداد  بتكنولوجيا املعلوماتعلى ما هو جديد فيما  التعرف والتوسع

 حدود الدراسة : 

لقد تم التطرق إلى أهم إلاصالحات املحاسبية والتي تمثلت في تطبيق النظام املحاسبي  :الحدود الزمنية -

رة هذه الدراسة من وانعكاساته على ألانظمة املعلوماتية للكيانات، وقد امتدت فت 0717املالي منذ جانفي 

 .0701 جوانإلى غاية  0701جانفي 

نظرا للظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا و إلاجراءات الوقائية املتبعة لم  :الحدود املكانية -

 .بدراسة تحليلية نستطع القيام بدراسة ميدانية واكتفينا

 بغية عرض املحتوى النظري سوف يتم الاعتماد املنهج الوصفي التحليلي وذلك  :منهج الدراسة

  .للدراسة

 ةيكل الدراسه: 

فصول،  ثالثةلقد حاولنا معالجة إشكالية هذه الدراسة واختبار صحة الفرضيات املقدمة ضمن   

حيث نتطرق في الفصل ألاول إلى نظام املعلومات املحاسبي وتكنولوجيا املعلومات وقد احتوى هذا الفصل 

على ثالثة مباحث، نتناول في املبحث ألاول ماهية أنظمة املعلومات أما الثاني والثالث فقد تم فيهما عرض 

 اتألاطر النظرية لنظم املعلومات املحاسبية وتكنولوجيا املعلوم
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وقد احتوى على ثالثة  إلافصاح املالي في الكشوف املالية،ا الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى أم

لعملية ، أما املبحث الثاني فيتم فيه عرض إلاطار النظري ماهية الكشوف املاليةمباحث نتناول في أولها 

 .قواعد الحوكمة على عملية إلافصاحأثر ، ليتم بعد ذلك في املبحث الثالث التطرق إلى إلافصاح املحاسبي

انعكاسات تكنولوجيا املعلومات على مخرجات النظام وفيما يخص الفصل الثالث فجاء تحت عنوان 

، تتطرق في املبحث ألاول منه إلى النظام املحاسبي املالي حيث نقوم بعرض إلاطار التصوري املحاسبي املالي

 النظامبعد ذلك في املبحث الثاني إعداد الكشوف املالية وفق  له ومدى استجابته للتوحيد املحاسبي، ليتم

املحاسبي املالي، لنتحدث بعد ذلك في املبحث الثالث عن شروط وتطبيقات املحاسبة بواسطة أنظمة 

 .وانعكاساته إلاعالم آلالي

 



 

 

 الفصل ألاول 

 

 نظام املعلومات املحاسبي وتكنولوجيا املعلومات  



 نولوجيا املعلوماتنظام املعلومات املحاسبي وتك                                                                         الفصل ألاول 

 

 
7 

 :تمهيد

لقد أحدثت التكنولوجيا املعلوماتية تغييرات جوهرية في بيئة ألاعمال بشكل عام، والبيئة 

املحاسبية بشكل خاص، حيث يساعد استخدام نظام املعلومات املحاسبية الالكترونية الجيد على خدمة 

ارتها، مما مصالح الشركات وألاعمال ، وينظم العالقات القائمة بين إدارة الشركة التنفيذية ومجلس إد

يؤدي إلى تطوير و تسريع طرق املعالجة املحاسبية، وإعطاء صورة واضحة و آنية للمعلومات املحاسبية 

خالية من ألاخطاء التي كانت تتميز بها املعالجة اليدوية و ما ينجر عنها من اتخاذ قرارات خاطئة و بطء في 

 .باملناسالحصول على املعلومات في الوقت 

ول، و لنظم املعلومات في املبحث ألا  ملفاهيميأالفصل سنقوم بالتطرق إلى إلاطار ومن خالل هذا  

بيئة ظل في املبحث الثاني، و نظام املعلومات املحاسبية الالكترونية في  نظام املعلومات املحاسبي

 .تكنولوجيا املعلومات كمبحث ثالث
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 ماهية نظام املعلومات: املبحث ألاول 

نظم لتحديد مفهوم واضح وجب علينا أوال  ،املحاسبي م املعلوماتاالتعمق في دراسة نظ قبل

  .الكيانات الاقتصاديةفي  أنواعها وأهميتهااملعلومات، 

 وخصائصه نظام املعلومات مفهوم: املطلب ألاول 

منظمة من ألافراد، عتاد حاسوب، البرامج،  تركيبةأو  توليفةعلى أّنه  ملعلوماتعرف نظام ا

وموارد البيانات، التي يتم جمعها ومعالجتها إلى معلومات و توزيعها على املستفيدين الاتصالشبكات 
كما  1

يا دو مجموعة من ألافراد، والتجهيزات، وإلاجراءات والبرمجيات، وقواعد البيانات، تعمل ي عرف أيضا بأنه

 أما البعض فقد عرفه على أنه . 2ها للمستفيدثعلومات، وتخزينها ومعالجتها ومن ثم بأو أو آليا على جمع امل

مجموعة من إلاجراءات التي تقوم بجمع واسترجاع وتشغيل وتخزين وتوزيع املعلومات لتدعيم اتخاذ 

القرارات و الرقابة في التنظيم
3. 

جموعة متجانسة ومترابطة بأنه ذلك النظام الذي يتضمن م تعريف نظام املعلومات إذن يمكن

من ألاعمال والعناصر و املوارد تقوم بتجميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات بغرض إنتاج وتوصيل 

 تصال نوات وخطوط اقالقرار من خالل شبكة  تخذيمعلومات مفيدة مل

 هايمكن إجمال خصائصالاستنادا على ما سبق يمكن القول بأّن لنظام املعلومات مجموعة من 

 4:في

إلادارة وأصحاب القرار بمعلومات على يشبه نظام املعلومات شبكة الاتصال في أنه يزود : شبكة اتصال -

 .املعلومات في كل مكان باملشروع وربما إلى أماكن خارج املشروعتدفق على يساعد  مختلفة فهومسارات 

ثة الت إلى مخرجات، وهنا توجد ثال تقوم نظم املعلومات بتحويل املدخ: مراحل تحويل وتوظيف البيانات -

، وترتبط بهذه إلاخراج، مرحلة التشغيل، ومرحلة إلادخالمراحل أساسية في هذا التحويل هي مرحلة 

 املعلومات وإنتاجاملراحل عدة وظائف و هي تجميع البيانات وتشغيل البيانات 

                                                           
 91، ص6002سعد غالب ياسين، أساسيات نظم املعلومات إلادارية وتكنولوجيا املعلومات، دار املناهج للنشر والتوزيع، ألاردن،    1
 69، ص 0002سونيا دمحم البكري، نظم املعلومات إلادارية املفاهيم ألاساسية، الدار الجامعية، إلاسكندرية،   2
 69حمد حسين علي حسين، نظم املعلومات املحاسبية إلاطار الفكري والنظم التطبيقية، الدار الجامعية إلاسكندرية،ص أ   3
 91  -90، ص ص 6000املحاسبية، الدار الجامعية، إلاسكندرية، نظم املعلومات  ثناء علي القباني،  4



 نولوجيا املعلوماتنظام املعلومات املحاسبي وتك                                                                         الفصل ألاول 

 

 
9 

بينما يتم الحصول على  إلادخالمرحلة  خالليتم إدخال البيانات : املخرجات اجر وإخإدخال البيانات  -

 مرحلة املخرجات خاللاملعلومات 

يتم إنتاج املعلومات من نظم املعلومات باملشروع وذلك ليستخدمه كل من : مستخدمو املعلومات -

ويشمل املستخدم الداخلي املديرين واملوظفين باملشروع، أما . املستخدم الداخلي أو املستخدم الخارجي

 وغيرهمفيشمل كافة الجهات املهتمة خارج املشروع مثل الدائنين واملوردين  املستخدم الخارجي

التزويد باملعلومات املساندة لعملية  هيو أهداف أساسية له أي نظام معلومات بأي مشروع : ألاهداف -

 التزويد باملعلومات املساندة للعمل اليومي الروتينيو  اتخاذ القرار

وظائفه ويمكن تبويب هذه املوارد على أنها بيانات،  إلتماميحتاج نظام املعلومات إلى موارد : املوارد -

 .وأموال مهمات، معدات، أفراد

 هداف نظام املعلوماتأ: املطلب الثاني

يتمثل الهدف الرئيس ي لنظام املعلومات في مد كافة املستخدمين باملعلومات الضرورية التي  

 ألاهدافهم في تحقيق ايحتاجونها في حياتهم، لتنمية مداركهم ومعارفهم واكتسابهم توجيهات وخبرات تس

 1:فيما يليالفرعية املنبثقة عن هذا الهدف وتتمثل  ألاهدافالتي يسعون إليها، وهناك مجموعة من 

 ؛الصعبة غير املحددة إلاستراتيجيةالقرارات  التخاذتوفير املعلومات الضرورية  -

 ؛إلانتاجقرارات ذات جودة أفضل وبطريقة سهلة، كجدولة أوامر  التخاذالوصول إلى الفاعلية  -

تحقيق  خاللحقيق الكفاءة واملقصود بها القيام بأداء املهام بطريقة أسرع وبتكلفة أقل، ويكون ذلك من - 

 ؛من الطريقة اليدوية التوماتيكية العمل الروتيني بدأو 

الذي يتطلب  ألامر، بحيث تعيش املؤسسات اليوم في مناخ سريع التغيير واستغاللهاالتعرف على الفرص  -

 ؛منها ضرورة الترصد لكل الفرص التي قد تتاح لها

تحسين أداء املؤسسة، حيث يهدف نظام املعلومات إلى مساعدة املؤسسة في تقديم خدمات ذات  -

 .لعمالئهامستوى أفضل 

                2:التي يقوم بها نظام املعلومات يمكن القول أنها تتلخص في ما يليبالوظائف فيما يتعلق أما 

إلى  إلدخالهاالبيانات  استخالصتشمل عملية تجميع البيانات على عدة خطوات، منها  :جميع البياناتت -

                                                           
 63ص ،2002، اإلسكندريةنظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية،  معالي فهمي حيدر،  1

 .51ثناء علي القباني، مرجع سبق ذكره، ص   2
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البيانات على مستند، ويتم التحقق من صحة هذه البيانات، ثم تبويبها في مجموعة  تقييدالنظام ثم يتم 

 .كما قد يتم تحويل البيانات وتحركاتها من نقطة الحصول عليها إلى نقطة تشغيلها

لتحويل البيانات إلى معلومات يتم مصادقة وتصنيف البيانات كما قد يتم تلخيصها   :تشغيل البيانات -

يتم نسخ أو تصوير البيانات في مستندات  ألاحيانكميات العمليات الفردية، وفي بعض  عن طريق تجميع

أخرى أو وسائل حفظ أخرى، ويمكن تجميع البيانات في دفعات متشابهة، ثم يتم ترتيب كل دفعة حسب 

 .إلى مراجعة عمليات حسابية في كل مستند بيانات ألامرخاصية معينة بالبيانات، وقد يحتاج 

بأنها ستكون ذات فائدة  الاعتقادإن الغرض من تخزين بعض املعلومات هو  :ن واسترجاع املعلوماتيتخز  -

قد ينجر عنه تخزين كمية كبيرة من املعلومات غير الضرورية  ألامروأهمية في القرارات املستقبلية، وهذا 

مسح هذه البيانات من وحدات التخزين يؤدي إلى فقدانها واستحالة استرجاعها  أن إالعديمة الفائدة، 

 .، ويتم حفظ وتخزين البيانات بطريقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجةمستقبال

، من ألاخطاءالعمليات التي تتضمن التأكد من خلو هذه البيانات من  :رقابة وحماية البيانات واملعلومات-

للنظام والعبث بالبيانات واملعلومات، وقد تكون الرقابة  والاختراق التالعبن عدم املراجعة وضما خالل

التي تمت على البيانات  إلاجراءاتبرامج توضيح كافة  خاللكلمات السر للمستخدمين أو من  خاللمن 

 .واملعلومات، ومن قام بها وتاريخ التعديل

معالجة البيانات والوصول إلى املعلومات املطلوبة من قبل صة النهائية لعملية ال وهي الخ :إنتاج املعلومة -

نها في قواعد البيانات والقيام يخز تاملستفيد من النظام، وقد تكون على شكل تقارير أو نماذج أو مؤشرات و 

 حاجةبتوفيرها ملتخذ القرار في املؤسسة عند ال

وقد يتم إنجازها يدويا أو عن . بياناتهو تتابع الخطوات الخاصة بدورة تشغيل ال وإلاجراء :إلاجراءات -

 .كليهما معاأو  آلاليطريق الحاسب 

باملؤسسة، وبالتالي تحديد  وألاقسام ألافرادتساعد نظم املعلومات في تحديد أدوار  : تحديد املسؤولية- 

 .، وبتحديد املسؤولية أيضا فإنه يمكن محاسبة املقصرين والتعرف على املهملينهؤالءمسؤولية 
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أي ش يء مخطط ومحدد ومرتب، وفي غياب  نظامالوهذه الوظيفة للنظام مستمدة من : إلاجراءاتظيم تن -

وسد  إلاجراءاتالنظام فإن الغلبة تكون للفوض ى والعشوائية، و املؤسسة تتوقع من النظام الجيد تقنين 

 .الثغرات في خطط سير العمل الحالية

ملوارد املتاحة قد تكون مادية كأجهزة ومعدات وقطع غيار وأموال، أو وا :السيطرة على املوارد املتاحة -

أو معنوية كبيانات موجودة أو يمكن الحصول عليها، والعالم اليوم مليء بمثل  وعمالءبشرية كعاملين 

 منها استفادة قصوى  لالستفادة ألاهميةعليها عمل في منتهى  هذه املوارد التي قد تكون السيطرة 

 :ما قلناه من خالل الشكل التالي ويمكن توضيح

 وظائف ومهام نظام املعلومات: (  - 1 )الشكل 

 
كمال الدين مصطفى الدهراوي، سمير كامل دمحم، نظم املعلومات املحاسبية، دار الجامعة الجديدة،  :املصدر

 60،ص6000إلاسكندرية، 

 أنواع نظم املعلومات: املطلب الثالث

يمكن تصنيف نظم املعلومات وفقا لطبيعة الدور الذي تلعبه في املنظمة إلى نظم تشغيل  

  ، ونظم دعم القرارات،إلاداري البيانات والنظم املعرفية، ونظم املعلومات املكتبية، ونظم املعلومات 
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 1:ويمكننا التفصيل فيها كما يلي .العليا إلادارةونظم معلومات 

يهدف هذا النوع من نظم املعلومات إلى خدمة املستويات التشغيلية داخل : نظم تشغيل البيانات- 

النشاطات املختلفة  مجاالتاملؤسسة، ويعتمد هذا النظام على تسجيل البيانات اليومية التي تتم في 

ارتها، دإباملنظمة و  العمالءربط  خالل، ويعمل هذا النظام على رسم حدود املنظمة وبيئتها من مثال كاألجور 

من البيئة أو تصدير  املد خالتوبالتالي فإن فشل تشغيل البيانات يؤدي إلى فشل النظام في الحصول على 

تعد نظم تشغيل البيانات بمثابة منتج للمعلومات كي تستخدم بواسطة أنواع أخرى من ، كما املخرجات

  .نظم املعلومات سواء داخل املنظمة أو خارجها

تعمل هذه النظم على دعم العاملين في مجالي املعرفة واملعلومات داخل املؤسسة من : املعرفية النظم -

 .ضمان وصول املعرفة الجديدة والخبرة الفنية بشكل متكامل خالل

وهي تلك النظم التي يمكن استخدامها في نطاق أعمال وأنشطة املكاتب، وتجهيز : نظم املعلومات املكتبية -

املعلومات الرسمية وغير الرسمية املتعلقة بتوصيل  تالاتصاال ا آليا بحيث تشمل كل أنواع نظم ه

 .، سواء داخل أو خارج املؤسسةآلخراملكتوبة وغير املكتوبة من شخص 

مع بداية الستينات من القرن املاض ي، أدى القصور الناتج عن تطبيق نظم : إلاداري نظم املعلومات  -  

ات، وعدم إمكانية هذه النظم عن إشباع حاجات املدراء من املعلومات إلى ظهور نظم معالجة البيان

، هذه النظم تشمل املعلومات التاريخية والحالية إلادارةبهدف إنتاج معلومات تساعد  إلاداريةاملعلومات 

مخرجات تبقى واملستقبلية، في حين أن نظم معالجة البيانات تقتصر فقط على البيانات التاريخية، أي أن 

 .املعلومات إلنتاجبيانات تعتمد عليها 

هي تلك القرارات التي تساند املدير أو مجموعة صغيرة من املديرين يعملون معا : ظم دعم القراراتن - 

. املتعلقة بقرارات معينة والاقتراحاتتوفير املعلومات  خاللكفريق لحل مشكلة شبه مبرمجة وذلك من 

. إلى نواتج النماذج الرياضية باإلضافةفيرها في شكل تقارير دورية وتقارير خاصة وهذه املعلومات يتم تو 

 .راوتة مقترحات زيادة فعالية القراوتكون لدى هذه النظم درجات متف

                                                           
 916، ص 6002إلادارية، دار الجامعة، إلاسكندرية، منال دمحم الكردي، جالل إبراهيم العيد، نظم املعلومات   1
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العليا في املنظمات، واملقصود  إلادارةهي تلك النظم التي يتم تصميمها ملساندة : العليا إلادارةنظم دعم  -

العليا في املنظمات والذين لهم  إلاداريةهي تلك الفئة من املديرين الذين يشغلون الوظائف العليا  باإلدارة

 .تأثير ملموس على سياسات وخطط واستراتيجيات املنظمة

، والذي الاصطناعيتعتبر النظم الخبيرة مجموعة فرعية من الذكاء : الاصطناعيالنظم الخبيرة والذكاء  -

بالقدرة على  آلاليةهو أنشطة تزود أجهزة الحاسبات  الاصطناعيات، والذكاء يعتبر تقدما فاق كل التطبيق

ويمكن اعتبارها كذلك بأنها برامج  ،ممارسة سلوك يمكن أن يوصف بأنه ذكاء إذا قام به العنصر البشري  

املنطقي في الوصول إلى  لالستدالا تتسم بالذكاء، تعتمد على معارف مستمدة من الخبرة البشرية وقواعد 

 .النتائج وأساليب حصولها

في املنظمة، إذ  إلاداريةتبين لنا أن نظم املعلومات تتدخل في مختلف الوظائف واملستويات  إذن 

في وظيفة جد هامة وهي مراقبة التسيير فهي تضمن تحقيق النتائج املرغوبة وتصحح مسار  انلمس تدخله

أن تستخدم نظام البد دف بحد ذاته، ولكي تكون مراقبة التسيير فعالة تصحح اله الإلى الهدف و الوصول 

 .إستراتيجيةمعلومات فهو يقدم خدمات ملتخذي القرارات سواء كانت القرارات فورية أو 
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 ماهية نظام املعلومات املحاسبي:  املبحث الثاني

املعلومات في املؤسسة، ملاله عتبر نظام املعلومات املحاسبي من أقدم و أهم النظم الفرعية لنظم ي 

من وزن ومكانة في أغلب منظمات ألاعمال، والتي أولته عناية تليق بمكانته، كقناة سري وتنتقل عبرها 

 .املعلومة املالية واملحاسبية ذات ألاهمية البالغة داخل وخارج املؤسسة

 ووظائفة مفهوم نظام املعلومات املحاسبي: املطلب ألاول 

ومات املحاسبي أحد ألانظمة الفرعية للمعلومات في املؤسسة حيث يهتم فقط يعد نظام املعل 

نظام املعلومات املحاسبي كما يقوم  ،ي ونقديمباألحداث الاقتصادية التي يمكن التعبير عنها بشكل ك

أهميته من أهمية املعلومات نفسها في عملية  حيثل عملية إدارة املؤسسة بكفاءة وفعالية يسهبت

وحقيقة فإن نجاح بعض املؤسسات الاقتصادية أو فشلها قد يندرج  ،التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

 .أساسا إلى مدى كفاءة نظم املعلومات الحسابية بها

ة داخل املؤسسة املعلومات إلاداري ضمننظام املعلومات املحاسبي هو الجزء ألاساس ي والهام من   

في مجال ألاعمال، إذ يقوم بحصر وتجميع البيانات املالية واملحاسبية من مصادر خارج وداخل املؤسسة، 

ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات مالية ومحاسبية مقيدة ملستخدمي هذه املعلومات 

 1.خارج وداخل املؤسسة

بأنه أحد مكونات التنظيم إلاداري يختص بتجميع وتبويب نظام املعلومات املحاسبي وقد عرف  

 . ومعالجة وتعليل وتوصيل املعلومات املالية املالئمة التخاذ القرارات لألطراف الخارجية و إدارة املؤسسة

أنه هو و ن خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص تعریف شامل لنظام املعلومات املحاسبي م 

ظام املعلومات إلاداري الذي يهتم بجمع، معالجة، تخزين وإيصال املعلومات ذات ذلك النظام الفرعي من ن

الطبيعة املحاسبية واملالية إلى ألاطراف املستخدمين لها داخل وخارج املؤسسة، حيث يمتد إلى كل نشاط 

ما يضع املعلومات املحاسبية كبطراف املختلفة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة ألا  فهو الذي يزوداملؤسسة 

 .املالية التي تعد من املخرجات النهائية لهذا النظام الكشوفألاطراف الخارجية من خالل  إلىاملعلومات 

                                                           

تكنولوجيا املعلومات ودورها في تفعيل نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة . مفتاحيدمحم   1

 29، ص  6096الجزائر . ة بوير جامعة الاملاجيستر في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 
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 1:آلاتية بالوظائفالقيام  إلى يسعى نظام املعلومات املحاسبي إذن، فإّن  

 ؛تحديد التدفقات النقدية املتوقعة للمؤسسة من خالل الفترة أو الفترات القادمة -

 ؛إيضاح التغيرات على ميزانية املؤسسة -

 ؛تحديد تكاليف إلانتاج و تكلفة وحدة املنتج  -

ديم املساعدة لإلدارة أثناء تنفيذها وظيفة تخطيط ألاعمال املستقبلية للمنشأة، سواء أكانت طويلة، تق -

 ؛أم متوسطة، أم قصيرة ألاجل

 أثناء الا  -
أ
 . تنفيذ املعالجة الخاصة بالبيانات املاليةهتمام بتحقيق السرعة والدقة العالية جدا

 ؛طريق إيجاد العالقات التبادلية العائد عنو التكلفة والحجم بين تحديد العالقة  -

 ؛إعداد املوازنات التخطيطية على اختالف أنواعها -

 ؛تحديد السياسات املالية و إعداد املوازنات املالية -

 .بين البدائل املختلفة تحديد طرق تقييم املشاريع و املفاضلة -

 مقومات نظام املعلومات املحاسبي وأهدافه: املطلب الثاني

التي تتكامل فيما بينها من أجل  املقوماتيعتمد نظام املعلومات املحاسبي على مجموعة من  

الحصول على معلومات فعالة في مختلف الاستخدامات سواء الداخلية أو الخارجية، ومن أهم هذه 

  :املقومات ما يلي

تمثل العمليات املالية مدخالت نظام املعلومات املحاسبي، والتي يتم تسجيلها في السجالت : اتملستندا -

ستندات ضروريا في كونها هي التي يتم التشغيل أو املعالجة بموجبها بحيث تعتبر املحاسبية، ويعتبر توفر امل

أداة هامة لنظام املعلومات املحاسبي حيث يعتمـد عليها في جمع البيانات واملعلومات وترتكـز املستندات 

 2:على مجموعـة مـن املبادئ وهي

 ؛تخدام أقل عدد من املستنداتاس -

 ؛املستندات وإهمال كل ما هو غير ضروري من املعلوماتالتبسيط والوضوح في تصميم  -

 ؛استخدام عدة صور من نفس املستند -

                                                           

 26-22نفس املرجع، ص ص   1

املالية، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة  الكشوفالفي إبراهيم، نظام املعلومات املحاسبي وأثره على جودة  ،بوركاب مصطفى  2

 ، ص6091املاستر في علوم املالية واملحاسبة، تخصص محاسبة وتدقيق، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البويرة، 

96. 
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 ؛ منع الازدواج في جمع البيانات وتسجيل العملية -

 .جب أن تستجيب هذه املستندات ملتطلبات الرقابةي -

ألوان لتمييز  يمكن تعريف الترميز على أنه وضع أرقام أو حروف هجائية أو عالمات أو صور أو :زالترمي -

  :مفردات كل عنصر من غيره، ويحقق الترميز ألاغراض التالية

 ت؛تسہیل عملية تجميع املعلوما -

 ؛تسہیل عملية الاتصال والسرعة في إنجاز العمليات -

 ؛.تقليل احتماالت الوقوع في الخط -

 .تسهيل إدخال أنظمة الحاسوب، واعتماد قواعد البيانات -

املحاسبي على أنه عملية اختيار وتحديد أسماء الحسابات املعبرة عن  يعرف دليل :دليل الحسابات - 

املعامالت املالية التي تتم بالوحـدة املحاسبية، وتجميعها وتبويبها في مجموعات رئيسية وفرعيـة متجانسة، 

 1.اثـم وضـعها في إطـار عـام وإعطائها رموز أو أرقام مميزة لكل منه

رة عن جدول أو قائمة تضم جميع الحسابات التي وردت في العمليات ي أن دليل الحسابات هو عباأ 

املالية للمؤسسة والتي قد تنشا فيما بعد، وقد تكون هذه ألاسماء ممثلة في رموز أو أرقام ذات داللة معينة 

في مجموعة من الحسابات ذات الطبيعة املشتركة، فقد تأخذ كل مجموعة من الحسابات رقما  ومبوبة

 .ير إلى مجموعة من الحسابات املتجانسةمعينا ليش

هي إحدى مقومات النظام املحاسبي في املؤسسة وتعني إلاجراءات املحاسبية املتعلقة : الرقابة الداخلية -

بكيفية تصميم املستندات املحاسبية والدورة املستندية الخاصة بتلك املمتلكات وإجراء املراجعة 

من صحة التسجيل بالدفاتر املحاسبية وضمان املحافظة على أصول  الداخلية والخارجية املتبعة للتأكد

 .املؤسسة

تعد التقارير إحدى الوسائل التي تستعمل في الرقابة، إذ تعتبر أداة الاتصال بين مختلف : التقارير -

ويجب أن تكون املعلومات الواردة في هذه التقارير معروضة بلغة واضحة ، وقابلة . املستويات إلادارية

 .للفهم، وأن تتسم بتمييز مالئم يجعلها أكثر وضوحا دون إخفاء أي تفاصيل مهمة

                                                           

ة دمحم خيضر ، بسكرة، العدد ألاول، نوفمبر مجلة العلوم إلانسانية، جامع. أحمد لعماري، طبيعة وأهمية نظام املعلومات املحاسبية  1

 29، ص6009



 نولوجيا املعلوماتنظام املعلومات املحاسبي وتك                                                                         الفصل ألاول 

 

 
17 

هم مجموعة املحاسبين الذين يتولون تنفيذ خطوات الدورة املحاسبية التي تضمنها  :ملنفذون للنظاما -

املؤسسة ومتابعة إجراءاته الخاصة باملحافظة على أصول املؤسسة والرقابة عليها  فيالنظام املحاسبي 

وتقييم أداء العاملين فيها، واملقصود بالدورة املحاسبية لنظام املعلومات املحاسبي تتابع إجراءات تسجيل 

 .ةالعمليات املالية وتبويبها وتحليلها في الدفاتر والسجالت املحاسبية ضمن مجموعة متكامل

املحاسبي نظام املعلومـات املحاسـبي إلى تـوفير املعلومات املحاسبية الالزمـة لتلبية ويهدف هذا  

وفيما يلي أهم أهداف نظام  ،داخل وخارج الوحدة الاقتصادية ختلفينلها امل نسـتخدمياملاحتياجـات 

 1:املعلومات املحاسبي

تقوم الوحدة الاقتصادية يوميا بعدد من  :م اليوميةتوفير املعلومات الالزمة إلنجاز العمليات واملها -

ألاحداث الاقتصادية يطلق عليها العمليات املحاسبية وهي بمثابة أحداث تعبر عن عمليات تبادل لہا قيمة 

اقتصادية مثل عمليات الشراء والبيع والسداد والتحصيل، ويتم تشغيل العمليـات مـن خـالل نظـم تشغيل 

ويعمل كل نظام على . هي عبـارة عـن نـظـم فـرعيـة تطبيـقيـة لنظـام املعلومات املحاسبيومعالجة العمليات و 

تشغيل مجموعة من الخطوات لكل نوع من العمليات مع مالحظة إمكانية وجود تداخل وترابط بين نظم 

 .التشغيل الفرعية

فيما يتعلق باملحاسبة املالية ينبغي أن تفصح إلادارة عن  :توفير املعلومات الالزمة لتقييم ألاداء إلاداري  -

مدى وفائها باملسؤولية القانونية امللقاة على عاتقها تجاه ألاطراف الخارجية، وإلافصاح عن املركز املالي 

املال والجهات الحكومية  ونتيجة النشاط لألطراف الخارجية كاملساهمين والدائنين ونقابات العمال وسـوق 

وفيما يتعلق باملحاسبة إلادارية ينبغي تقييم أداء إلاداريين في كافة املستويات إلادارية والتحقق من  ا،وغيره

 ..كفاءة وحسن استخدام املوارد الاقتصادية املتاحة لدى كل مسؤول في كل مستوى إداري 

موعة من القرارات تتخذ الوحدة الاقتصادية مج :فير املعلومات الالزمة لتدعيم عملية اتخاذ القرارتو  -

الالزمة للتخطيط والرقابة على عمليات التشغيل، ويتحقق هذا الهدف من خالل معالجة املعلومات، 

ويعتبر تشغيل املعلومات على هذا النحـو ولتحقيق ذلك الهدف يـوجـد نـوع آخـر مـن املعالجة املحاسبية، 

مـا معالجـة املعلومات ومعالجة العمليات، ويوضح أي أن النظام املحاسـبي يـوفـر نـوعـان مـن املعالجـة هـ

 :الشكل التالي الفرق بينها

                                                           

نظم املعلومات املحاسبية مدخل تحليل وتصميم النظام، دار التعليم . لسيد عبد املقصود دمحم دبیان، ناصر نور الدين عبد اللطيف  1

 221 ، ص6099الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، إلاسكندرية، 
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 الفرق بين معالجة املعلومات ومعالجة العمليات: (  - 2) الشكل 

 
السيد عبد املقصود دمحم دبیان، ناصر نور الدين عبد اللطيف، نظم املعلومات املحاسبية مدخل تحليل : املصدر

 .223، ص6099دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، إلاسكندرية، وتصميم النظام، 

 1:إضافة إلى ذلك هناك أهداف أخرى نجد منها 

 ؛إنتاج التقارير الالزمة لخدمة أهداف املشروع سواء مالية، بيانية، إحصائية أو تقارير املشروع -

  ؛والنتائججة من الدقة في إلاعداد توفير تقارير تحتوي على در   -

تحقيق النظام املحاسبي لشروط الرقابة الداخلية الالزمة لحماية أصول املشروع، ورفع كفاءة أدائها من  -

 ؛ائل الرقابة الداخلية في النظامخالل توفير وس

 ؛تناسب تكلفة كل من النظام وإنتاج بياناته مع ألاهداف املطلوبة -

ى تحقيق ألامن في نظام املعلومات املحاسبي واملحافظة وبالتالي فإن تحقيق هذه ألاهداف يؤدي إل  

 .على سرية املعلومات املتحصل عليه

 

 
                                                           

 .90، مرجع سبق ذكره، صالفي إبراهيم ،بوركاب مصطفى  1
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  عناصر نظام املعلومات املحاسبي: لثاملطلب الثا

عند قيام مصمم نظام املعلومات املحاسبي بعملية التصميم، يبدأ أوال بتصميم وتحديد  

 .وتصميمها بناء على هذه املخرجاتاملخرجات، ثم بعد ذلك يقوم بتحديد املدخالت 

النظام املحاسبي هو نظام للمعلومات هدفه تحويل البيانات  :مخرجات نظام املعلومات املحاسبي -

إلى قوائم وتقارير محاسبية تقدم إلى متخذي القرارات بشكل قوائم مالية وهذه ( املدخالت)املحاسبية 

 1: ألاخيرة هي

هي مجموعة من إلاجراءات والوثائق واملستندات، املوجهة ملسايرة نشاط (: امليزانية)قائمة املركز املالي -

وهي نظام إعالمي  . السنة املالية امتداداملؤسسة، وهي تسري على تقويم النشاط العام للمؤسسة على 

النتائج حسب شروط معينة  يزود الجميع بما يحتاجه من بيانات، فهي تسجل العمليات املحاسبية وتقدم

 .عمومامتعارف عليها 

وعناصر املصروفات  إلايراداتوهي عبارة عن تقرير يبين نتيجة ألاعمال ويتضمن عناصر : قائمة الدخل- -

تدفقات داخلية نتيجة  إلايراداتوتمثل  .حيث تفاضلهما يحدد الربح أو الخسارة عن فترة محاسبية معينة

تمثل املصروفات املوارد املستخدمة أو املدفوعة من قبل املنشأة بهدف  بيع السلع والخدمات بينما

 .إلايراداتالحصول على 

عند . وهي توضح التغيرات التي تطرأ على حقوق امللكية خالل فترة محاسبية محددة: قائمة حقوق امللكية- 

، وينخفض بأي نقص بدء املشروع الفردي تتألف حقوق امللكية فقط من رأس املال خالل حياة املشروع

وتزداد حقوق امللكية باألرباح وتنقص بالخسائر املتحققة نتيجة النشاط الاقتصادي خالل . قد يطرأ عليه

الفترة املحاسبية، وأيضا تنقص باملسحوبات الشخصية التي يقوم بها صاحب املشروع على شكل نقدية أو 

  .بضاعة

املالية السابقة الذكر في عرض امللخص التفصيلي  كشوفالنظرا للقصور في : ائمة التدفقات النقديةق - 

قائمة مالية جديدة وهي قائمة التدفقات النقدية، وكذلك فعلت ب لكل من التدفقات النقدية املالية

والذي  1992اللجنة الدولية للمعايير املحاسبية التي أصدرت املعيار املحاسبي الدولي السابع من العام 

 .التدفقات النقديةعنون باسم قائمة 

                                                           
موطي زكية، مومني سعيدة، واقع تطبيق نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة الاقتصادية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، جامعة   1

 22-23، ص ص 6092-6093أدرار، 
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ألاكثر استخداما لتقديم مخرجات نظم املعلومات املحاسبية إلى أيضا تعد التقارير املحاسبية و  

املستفيدين املختلفين داخل املنظمة وخارجها، لذلك تتعلق فعالية نظام املعلومات بجودة التقارير 

ن نظام املعلومات واملستخدمين لهذا بي الاتصالللمستخدم، وتعد التقارير إحدى أهم مقاطع  متهاءومال

النظام، حيث أن نظام املعلومات يقوم على تحويل البيانات إلى معلومات، وعملية إعداد التقارير هي 

 .توزيع لهذه املعلومات على املستخدمين

ن ألاهداف الرئيسية لنظام املعلومات املحاسبي هو إنتاج املعلومات وتقديمها إلى املستخدمين وم 

ل املنظمة وخارجها، وذلك ملساعدتهم في أداء مهامهم وعلى ذلك فإن النظام املحاسبي يجب أن يصمم داخ

 :بصورة تمكن من إنتاج املعلومات التي تساعد على

ربط ألاهداف ألاساسية والفرعية في املنظمة بوسائل وأدوات تحقيقها، وتتمثل هذه الوسائل وألادوات في  -

 ة؛زنات التقديرية واملعايير باإلضافة إلى التقارير املرتبطة بالقرارات الخاصالتقارير املالية واملوا

عرض وتحليل نتائج فعاليات وأنشطة وأقسام املنظمة، بحيث يتمكن القائمون على إدارة املنظمة من   -

 .أداء ألانشطة املختلفة تقويم

 1:مدخالت نظام املعلومات املحاسبي -

نظام املعلومات املحاسبي في املجموعة املستندية، والتي تمثل املصدر خالت دتتمثل م :املستندات -

ألاساس ي لكافة البيانات املحاسبية التي تتولد عن العمليات املالية التي قامت بها املؤسسة، واملستندات 

 ليات املالية، وتختلف املجموعة املستندية من مؤسسة ألخرى عمتعبر عن وثائق مكتوبة تستخدم لتأييد ال

 :حسب حجم وطبيعة نشاط املؤسسة ويمكن تصنيف املستندات إلى

 املؤسسة، أي أن املؤسسة هي التي وهي تلك املستندات التي يرجع منشأها إلى: مستندات داخلية -

تصدر هذا املستند، مثل فاتورة املبيعات، إذن صرف النقدية، إذن قبض النقدية، مستند قيد 

 .وغيرها اليومية، كشف رواتب املوظفين

وهي تلك املستندات التي يتم إصدارها من خارج املؤسسة، مثل فاتورة : مستندات خارجية -

املشتريات، كشف الحساب الذي يعبر عن رصيد حساب املؤسسة في البنك، ألاوراق التجارية 

 .وغيرهاالصادرة عن العمالء سدادا ملديونياتهم للمؤسسة 

 : املحاسبي لألسباب التالية وتلعب املستندات دورا مهما في النظام

                                                           
1
 26-22مرجع سبق ذكره، ص ص  موطي زكية، مومني سعيدة،  
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تشكل ألاساس لتحديد تنفق البيانات داخل الوحدة الاقتصادية عن طريق تحديد نشوء هذه  -

 ؛املستندات وانتقالها

 ؛تستخدم كوسيلة إلثبات العمليات وتسجيلها في السجالت -

يتم على أساس أمر تستخدم بعض املستندات كأساس في إعداد مستندات أخرى كإعداد فاتورة البيع  -

 ؛البيع

وعند تصميم مدخالت نظام املعلومات البد من مراعاة املعايير الالزمة التي تحدد صفات تلك  

 :منها املدخالت

 .يجب إدخال جميع البيانات الالزمة بصورة مكتملة وبدون أي نقص: الاكتمال -

الذي أدخلت من أجله وتكون مالئمة ذلك أن البيانات املدخلة ينبغي أن تكون مالئمة للغرض : املالئمة -

 .لعملية صنع القرار وإال فإنها تكون عبئا على النظام

تدخل البيانات من قبل أشخاص مفوضين بذلك ضمانا ألمن نظام املعلومات اليدوي وفي : ضمان ألامن  -

  .حالة النظام اليدوي فيستخدم عادة كلمة السر

البيانات في النظام ومن دون أي خطأ ملا ذلك من أهمية الحقة تؤثر يجب توخي الدقة عند إدخال : الدقة -

 .على مخرجات النظام وخصوصا التقارير املالية

 .يتمثل إدخال البيانات في النظام بالوقت املناسب من دون أي خطأ خالل هذا الوقت: الوقتية 

تتضمن املعالجة مجموعة من العمليات التي يتم من خاللها  (: املعالجة )تشغيل النظام املحاسبي 

تحويل البيانات املعبرة عن ألاحداث الاقتصادية إلى مخرجات، وتعد املعلومات الناتجة عن عمليات 

: املالية، وتتكون عمليات املعالجة من عمليات فرعية تتمثل في الكشوفاملعالجة نافعة ومفيدة في عملية 

ويمكن التمييز بين نوعين من املعالجة التي يقدمها نظام ' .التبويب، التلخيص التحليل، التسجيل،

املعلومات املحاسبي، معالجة العمليات ومعالجة املعلومات، وتختصر معالجة العمليات بتقديم معلومات 

سها الاقتصادية التي يمكن قيا ألاحداثعن نتائج العمليات ومعلومات رقابية و تتمثل تلك العمليات في 

والتعبير عنها بوحدات نقدية، والتي تؤثر على ألاصول والخصوم وتنعكس في شكل حسابات وقوائم مالية، 

وقد تكون هذه العمليات إما خارجية تتمثل في عمليات التبادل بين املؤسسة وألاطراف الخارجية، أو 

مجموعة من إلاجراءات  عمليات داخلية تنشأ من داخل املؤسسة وتتم عملية معالجة العمليات بإتباع

والتقارير املالية أما معالجة املعلومات فهي ترتكز على  الكشوفاملحددة مسبقا والتي تنتج عنها في النهاية 
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املعلومات التخاذ القرارات، ويتم ذلك باستخدام وتطبيق نموذج اتخاذ القرارات، وتتمثل مصادر معالجة 

تتم عملية تسجيل العمليات . لعمليات أو مصادر أخرى املعلومات في معلومات مستخلصة من معالجة ا

 1.من واقع املستندات في مختلف الوثائق املحاسبية

 :ويمكن توضيح عناصر نظام املعلومات املحاسبي من خالل الشكل التالي 

 عناصر نظام املعلومات املحاسبي: ( - 3) الشكل 

 
، 6091، مصرإلاسكندرية،  الجامعة املحاسبية، دارا النشر والتوزيع،املعلومات نظم  ،احمد حسين علي حسين :املصدر

 . 33ص

يوضح هذا الشكل أن نظام املعلومات املحاسبي نظام مفتوح، ذلك أنه يتعامل عند حدود البيئة املحيطة 

به، فهو يتعامل مع ظواهر اقتصادية واجتماعية متنوعة للحصول على بيانات تمثل مدخالت النظام وعن 

ق املخرجات يتعامل مع مستخدمي املعلومات والذي يختلفون كثيرا في أهدافهم ومصالحهم والنظام طري

معلومات املحاسبي الجيد هو الذي يجب أن ينتج التقارير التي تشبع بقدر إلامكان حاجات مستلمي تلك 

 ها نظام املعلوماتالبيانات ، كما نالحظ أن الرقابة تكون علو مستوى كل مرحلة من املراحل التي يمر ب

 

 

                                                           
 .96، ص 6001املالية، دار املكتب الجامعي الحديث، الكشوفدمحم عباس بدوي، املحاسبة وتحليل   1
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 نظام املعلومات املحاسبي وتكنولوجيا املعلومات: املبحث الثالث

نظم املعلومات ب أدى استعمال تكنولوجيا املعلومات في مجال املحاسب إلى ظهور ما يعرف 

فنظرا املؤسسات في اتخاذ القرارات،  إدارة علىتأثير ال فيبالغة  والتي لها أهميةاملحاسبیة الالكترونیة 

التقاریر وتقدیمها للمستفیدین  وإعدادالبیانات  إدارةعملیة  أصبحت لتطورات التكنولوجیة السریعة ل

یكون على درایة وفهم ملهارات تكنولوجیا املعلومات  أناملطلوب من املحاسب  أصبحتعقیدا ولهذا  أكثر

 .قه بكفاءة وفاعلیةداء املهام امللقاة على عاتأها في نظم املعلومات املحاسبیة و وتوظیف

 ، خصائصها ومكوناتهاتكنولوجيا املعلومات: املطلب ألاول 

ت بأنها مختلف أنواع  تعرففقد لقد تعددت التعاريف التي تناولت تكنولوجيا املعلومات وعموما 

الاكتشافات واملستجدات والاختراعات التي تعاملت وتتعامل مع البيانات واملعلومات من حيث تجميعها 

 .وتحليلها وتنظيمها وتخزينها واسترجاعها في الوقت السريع واملناسب وبالطريقة املناسبة واملتاحة

كنولوجيا املعلومات هي تلك الدراسة أو فإن ت: بقا للجمعية ألامريكية لتكنولوجيا املعلوماتوط

التقييم أو التطوير أو التطبيق أو الدعم أو إدارة انظم املعلومات املعتمدة على الحاسوب وتطبيقات 

برامج وأجهزة الحاسوب، كذلك معالجة كل ش يء يتعلق بالحاسبات ويتضمن ذالك خزن البيانات وإدارة 

علقة بخزن البيانات وإدارة قاعدة البيانات وحمايتها ومعالجة قاعدة البيانات كل الوظائف ألاخرى املت

 1.من، إضافة إلى تقييم البرامج التي تدير أجهزة الحسابات وعملية الشك على الشابكاتآشكل باملعلومات 

تصاالت في إدخال وتشغيل وتخزين ونقل الاهي استخدام أجهزة الحسابات والبرمجيات و إذن 

تكنولوجيا الحسابات، البرمجيات )يلة تزاوج وتفاعل ثالث تكنولوجيات املعلومات وهي تغيير حص

 .من أجل تحقيق هدف معين وهو توفير الوقت وسهولة في التنفيذ( والاتصاالت

 2:يليتكنولوجيا املعلومات فيما  خصائصيمكن تحديد أهم  مما سبق،

    . يا املعلومات متاحا للعاملينأي عملية تحديد الوقت الذي سوف يكون فيها نظام تكنولوج: الوفرة -

وهي عملية تقسيم املعلومات إلى عدة فئات وتحديد من يصل إلى كل فئة من ألافراد : هولة الوصول س -

 .العاملين في املنطقة

 .الطلبات املتزايدة وبشكل جيدها النظام قادرا على التكييف مع أي الدرجة التي يكون في: القابلية للتوسع -

                                                           
 26،دار مسيرة، عمان،أألردن، ص6عامر إبراهيم قند يلجي وآخرون نظم املعلومات إلادارية، ط  1

 .23-22،ص ص  6091غيداء،  دار ،9املنظمة، ط وظائف بالتركيز على اريةإلاد  حافظ، نظم املعلومات عبد الناصر علك 2 
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أي قابلية نظام تكنولوجيا املعلومات على التغيير وبشكل سريع تبعا إلى تغيرات التي تحدث  :ملرونةا -

 .املنظمة وبالشكل الذي يساعد النظام على تجنب التقادم والتكيف مع التطورات التكنولوجية

يفة معينة أي مدى السرعة والدقة التي يمكن أن يقوم فيها نظام تكنولوجيا املعلومات بأداء وظ: ألاداء -

أي القيام بتحديد متطلبات البنية التحتية املناسبة لنظام تكنولوجيا املعلومات : تخطيط القدرة

 .وبالشكل الذي يجعله قادرا على أداء وظائفه املختلفة

 املعلوماتلنظام تكنولوجيا  املناسبةأي القيام بتحديد متطلبات البنية التحتية : تخطيط القدرة -

 .املختلفةوظائفه  أداء قادرا على وبالشكل الذي يجعله

 1:يمكن حضرها فيتقنيات فرعية  أربعةتكنولوجيا املعلومات من تتكون و

وتشمل املعدات املستخدمة إلدخال املعلومات وخزنها ونقلها وتداولها واسترجاعها  :املاديةاملكونات  -

عدد من )واستقبالها وبثها للمستفيدين كما إنها تتضمن الحاسبة وما يرتبط بها من أجهزة التي تضم

 . واللوحة ألاساسية والشاشة وغيرهاوحدة املعالجة املركزية ( ألاشياء

لحاسوب التي تعمل على تشغيل وإدارة املكونات املادية وتقوم بمختلف تعني برامج ا: البرمجيات -

 التطبيقات، وألهميتها أصبحت تكنولوجيا املعلومات أساسية لتشغيل الحاسوب  وتنقسم بشكل عام إلى

تعتبر برمجيات ضرورة تشغيل الحاسوب وتنظيم عالقة وحداته بعضها ببعض، والتي   مجيات النظامبر 

برامج التشغيل والتي هي عبارة عن سلسلة برامج التي تعد من قبل الشركة املصنعة  ويضم هذا النوع

وهي  برمجيات التأليف، و للحاسوب وتخزن فيها داخليا، وتعتبر جزءا ال يتجزأ من الحاسوب نفسه

ذات املستوى مجموعة البرامج التي تعني بترجمة التعليمات والانجازات املكتوبة بإحدى لغات البرمجة 

وهي برامج معدة لتشغيل عمليات معينة ذات   البرمجيات التطبيقية ة، وكذلك هنالكلعالي إلى لغة آلالا

طبيعة نمطية يمكن تطيقها مع تغيرات طفيفة، وتشمل هذه البرامج على كافة التعليمات التي تحدد 

 .بصورة تسلسلية عمليات معالجة ألازمة للبيانات وكيفية تنفيذها

وهي مجموعة بيانات مرتبطة مع بعضها البعض أو املعلومات املخزنة على أجهزة : تقواعد البيانا -

وقد تكون . ووسائل خزن البيانات مثل مشغل ألاقراص الصلبة للحاسبة وألاقراص املرنة أو ألاشرطة 

قواعد البيانات متعلقة بسجالت املخزون في الشركة، وألاوقات القياسية ألنواع مختلفة من العمليات 

وتتوفر قواعد البيانات املباشرة بعضها . وبيانات تتعلق بالتكاليف أو املعلومات تخص الزبائن وغيرها

                                                           
1
 .575 – 531ص  ، صالمناهج، أألردن ، دارالمعلوماتتكنولوجيا  ،إدارةالالميغسان قاسم   
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معلومات : تنظم على شكل أرقام ومؤشرات اقتصادية وبعضها تجمع على أساس مواضيع أو كلمات مثل

تخدم القواعد الفردية تس: عن الطقس وظروف جوية وتقسم قواعد بيانات حسب مستخدميها مثل

بواسطة فرد واحد وقواعد بيانات حسب محتوياتها وهي تشمل على البيانات الوضعية ألاساسية التي 

 . تعكس الفهرسة الوضعية املوضوعية

الهواتف والفاكس وألالياف  هي عبارة عن أدوات ووسائل اتصال عن بعد مثل :الاتصاالت بعيدة املدى -

بكات الالكترونية التي جعلت من املمكن ملستخدمي أجهزة الضوئية ومكوناتها ألاخرى التي تكون الش

الارتباط مع : الحاسوب في أي موقع آخر كما يمكن للشركة ربط عدة شركات بشبكة الكمبيوتر مثل

 .املفتوحة تينترنالا  املجهزين والتي تعمل على أساس شبكة

 املعلوماتبتكنولوجيا نظام املعلومات املحاسبي عالقة : املطلب الثاني

يعرف نظام املعلومات املحاسبي املتطور منظومة حسابية ذات بيئة شبكية من أجهزة الكمبيوتر 

الشخصية، ترتبط أو تلتقي مع أجهزة كمبيوترية خادمة ومضيفة تبني على أساس نظم املعالجة وقواعد 

علومات املحاسبية هو تعاظم البيانات املوزعة في معظم ألاحيان، لكن املهم في كل هذا التطور في نظم امل

وعليه فإن تكنولوجيا املعلومات  .تأثير دور الكمبيوتر في بناء وعمل نظم املعلومات محاسبية حديثة

املحسوبة عموما التي تتحدث عن تكنولوجيا املعرفة املستخدمة في الحصول على معلومات وفي التعامل 

الخام ونظرا ألهمية الحاسوب في توفير السرعة العالية معها هي في ألاصل عبارة عن ناتج معالجة البيانات 

ما يوفره من قدرة  في معالجة البيانات الخام، والحصول على معلومات الدقيقة واملوثوق بها، وكذلك

، واستخدامه كطريقة أو خادم في شبكات الحاسب الناقلة للمعلومات كانت التسمية تخزينية عالية

فإن ربع الشركة بشكل معلومات قد تكون مخزنة في سجل محاسبي أو دفتر باملعلومات املحسوبية وعليه 

عادي، ولكن الربح الذي في الحاسب آلالي هو عبارة عن معلومات محسوبة وعليه فإن النظام املحاسبي 

املحوسب يعتمد بشكل أساس ي على وجود أجهزة الحاسب وملحقاته املختلفة العاملة، من كوادر مؤهلة 

، ولعل أهم ما يميز النظام وبرمجيات محاسبة تطبيق وغيرهاجهزة وقواعد البيانات للعمل بهذه ألا 

ي املحوسب هو وجود قاعدة بيانات التي تعمل على تخزين كميات ضخمة من البيانات ومعالجتها باسحامل

 وعلى ذلك تصبح نظم املعلومات ،م تحويلها إلى معلومات عند الطلببواسطة للبرمجيات التطبيقية ث

 .املحسوبة قاعدة من النظم املحاسبية التقليدية
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ويتضح من مراجعة نظم املعلومات ، هناك عالقة قوية بين نظم املعلومات املحاسبية بالحاسوب

تعيين فكرة  -   :ح ذلكض وأدناه عدد من النقاط التي توضوالحاسوب بأن الفكريين مكملين لبعضهما البع

 1؛ج فكرة الحاسوب عن فلسفة النظاملومات حيث ال تخر وبنية الحاسوب على فكرة نظام املع

مدخالت، )عناصر فلسفة النظم الرئيسية هي نفسها ألاجزاء املكونة لجهاز الحاسوب الرئيس ي  -

 .(ةلج، معامخرجات

فلسفة نظم املعلومات املحاسبي أوسع وأقدم من فكرة الحاسوب حيث اعتمد الحاسوب على فلسفة  -

 النظام 

 الحاسوب أداة تنفيذية ورقابية لفكرة النظام املحاسبي  - 

 الحاسوب أداة تخطيطية للنظام املحاسبي   -

 الترابط الذي أدى إلى التكامل بين فكرة النظام وفكرة الحاسوب - 

إن تكنولوجيا املعلومات أوجدت فرصا جديدة ومخاطر جديدة أمام املنشأة الستخدامها في إستراتجية  -

تكنولوجيا املعلومات كإستراتجية تبحث عن  تبنىالتي ت املنشآتألاعمال كما أن الطبيعة الديناميكية 

ديدة وبدخول ألالفية الثالثة التميز مما يترتب عليه الانتقال من النظم التقليدية إلى التوجه باتجاه نظم ج

 ظهر الكثير من التحديات والفرص ملهنة املحاسبة ومن أهم هذه التحديات ظہور تكنولوجيا املعلومات

كال  أّن ويمكن تلخيص أوجه التشابه بين نظم املعلومات املحاسبية ونظم الحاسوب فيما  

املدخالت، املعالجة  في العناصر الثالث النظامين يدور حول البيانات واملعلومات كال النظامين يتمثل

 .ل  النظامين يدور حول فكرة الاتصااملخرجات كال

 أ  
ّ
التنظير يسبق التطبيق في نظم املعلومات املحاسبي، أما  تكمن في أّن ختالف بينهما فالا  وجهأما

نظم املعلومات املحاسبية أسبق فكرة من  وأن  ،نظام الحاسوب فهو أداة لتطبيق فكرة نظام املعلومات

نظام الحاسوب إن استخدام الحاسوب في منظمات ألاعمال له أثر كبير على نظام املعلومات املحاسبي 

إلامكانيات الهائلة  وسرعة التشغيل وسهولة الاستدعاء  الذي تستعمله املنشأة ومن بين هذه آلاثار

وحيد كمية كبيرة إمكانية ت إلى جانبلتحرين العديد من البيانات في حيز صغير مقارنة بالسجالت اليدوية 

القدرة العالية والفائقة على معالجة البيانات بكفاءة، حيث يقوم الحاسوب ، وكذا  رنةخمن البيانات امل

ملرونة في و  .دون توقف ولساعات طويلة من الزمن بمعالجة كم هائل من البيانات، كما يستطيع العمل

تحسين وتسهيل التحليالت إلاضافية إلى جانب   إعداد التقارير سواء من ناحية الشكل ، أو التوقيت

                                                           
 .66-69، ،ص ص 6000،دار املناهج ، 9سعد ياسين غالب، تحليل وتصميم نظم املعلومات، ط  1
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إجراء حسابات معقدة وإمكانية تشغيل قدر هائل من املعلومات وفي و للمعلومات وزيادة جودة املعلومات 

ض ألاخطاء الحسابية والتشغيلية نتيجة انخفاض الاعتماد على العنصر انخفا و وقت قصير وبتكلفة أقل

 .البشري 

 نظام املعلومات املحاسبي إلالكتروني في ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات: املطلب الثالث

قد عرفت الجمعية ألامريكية نظام املعلومات املحاسبي الالكتروني على أنه نظام آلي يقوم بجمع، ل

وعرض املعلومات الستعمالها من طرف ألافراد في مجاالت التخطيط والرقابة وألانشطة تنظيم، إيصال 

باإلضافة إلى  - 1:ويفرض على نظام املعلومات املحاسبي الالكتروني تحقيق املواصفات التالية .التي تمارسها

جراءات محددة، ينتج معلومات موجهة نحو إ آلالياملعلومات التقليدية، فإن نظام املعلومات املحاسبي 

 ؛ومعلومات متعلقة باملستقبل وليس املاض ي فقط

الاقتصادي  الواقع يسجل ألاحداث الاقتصادية فور حدوثها وينتج معلومات محاسبية حديثة، تعكس -

 ؛كما ينتج معلومات دورية إصدارهاللمؤسسة في لحظة 

املعلومات إلاداري الن اتخاذ القرارات ال مكانية الدمج بين نظام املعلومات املحاسبية وبقية أجزاء نظام إ -.

يتم باالعتماد على نظام املعلومات املحاسبي وحده، وألن قسما كبيرا من املعلومات املحاسبية ينتج ضمن 

 ؛بقية أنظمة املعلومات املوجودة في املؤسسة

الية واملراجعين البرامج املستخدمة سهلة، حيث يمكن استخدامها من قبل أقسام الحسابات وألقسام امل -

وبقية إلادارات وليس حصرا على املبرمجين واملختصين بعلم الحاسوب والذين عادة ما تكون معرفتهم 

 ؛املحاسبية محدودة

يضمن الحاسوب تسجيال وتخزينا صحيحا للبيانات املحاسبية بما يتفق مع ا والقواعد املحاسبية،  -

 د؛املقصود وغير املقصو العب والخطأ ويمنع إلى حد ما حاالت الغش والت

إمكانية تصنيف املعلومة املخزنة في داخل النظام املحاسبي حسب وجهات نظر متعددة، من أجل أن  -

 ؛تكون صالحة في عملية اتخاذ القرار

 .تعدد البرامج مما يتح فرصة الاختيار واملفاضلة بينها حسب الحاجة -

                                                           
في ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات، امللتقى العلمي الوطني الثاني ربيع أحمد بن يحي ، موس ى زروقي، فعالية نظم املعلومات املحاسبية   1

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 6090أفريل  91تطور ممارسات املحاسبة والتدقيق في ظل الاقتصاد الرقمي، يوم : حول 

 1-0 ص -مة، خميس مليانة، الجزائر، صجامعة الجيالني بونعا
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ي الالكتروني أصبح يعد عامال أساسيا في ومما سبق يمكن القول بأن نظام املعلومات املحاسب

النجاح، وأن استخدامه ذلل عقبات وصعاب كثيرة، فقد جعل آلية تسجيل العمليات ومعالجتها 

والحصول على مخرجات سريعة وفي أي وقت، ولضمان ذلك وجب أن تتوفر لدى املحاسب والتي تساعده 

في رقابة داخلية فعالة من البداية حتى توصيل في تبسيط املسائل وإلاجراءات املحاسبية كما وتساعده 

 . املعلومات إلى املستفيدين
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 :خالصةال

تنظيم املعلومات املحاسبية في املؤسسات مفتاح أساس ي لنجاح أو فشل ألانشطة التي  يعتبر

على طريقة معالجة و عرض املعلومات  التأثيرتمارسها هذه املؤسسات، حيث له دور بارز ألاهمية في 

املحاسبية في التقارير املالية التي تتوافر فيها مجموعة من الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية 

امللبية الحتياجات مستخدميها من خالل املقومات التي يتميز بها والتي تساهم في إنتاج معلومات محاسبية 

وم بها من تجميع وتخزين و معالجة و تحويل البيانات التي تخص من خالل الوظائف ألاساسية التي يق

 .معلومات مفيدة إلىمختلف ألانشطة و العمليات املالية 

إن جودة املعلومات املحاسبية كمخرجات نهائية لنظام املعلومات املحاسبي بعد التغذية  

ات املحاسبية، فجودة العكسية ، تعتمد وبشكل أساس ي على جودة و كفاءة التصميم لنظم املعلوم

املخرجات تعتمد على جودة املدخالت وانطالقا من هذا ألاثر فقد اهتم هذا الفصل بدراسة ترتكز على 

مفاهيم جودة املعلومات املحاسبية وأثر نظام املعلومات املحاسبي من تعزيز وتحسين قدرتها في إعطاء 

تحديد أهم الصفات والخصائص النوعية باإلضافة إلى . املالية الكشوفمعلومات مفيدة ملستخدمي 

 الكشوفللمعلومات املحاسبية والعوامل املؤثرة بها، التي تجعل املعلومات املحاسبية الواردة في التقارير و 

 .املالية أكثر إفادة بالنسبة للمستخدمين الداخليين والخارجيين

اسبية الالكترونية ومكوناتها لقد حاولنا من خالل هذا الفصل إبراز مفاهيم نظام املعلومات املحو 

وأهميته في تحقيق سرعة في معالجة البيانات . وخصائصها النوعية وما تقدمه من منفعة إلى مستخدميها

كما تجدر إلاشارة إلى حقيقة أساسية وهامة إن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  . وربح إلى وقت

 .تعد مكونا أساسيا لنظام املعلومات املحاسبية الالكترونيةوالاتصاالت الى جانب العنصر البشري الكفؤ 

كما إن التطور التكنولوجي السريع يفرض علينا مواكبته من خالل الاستثمار في العنصر املادي والبشري 

 .بصورة دائمة



 

 

 ثانيالفصل ال
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 : تمهيد

مفهوم حوكمة الشركات بكل من النواحي الاقتصادية والتشريعية وإلادارية، فقد  ارتباطإلى جانب 

ارتبط مفهوم الحوكمة باإلطار الفكري للمحاسبة من خالل املعلومات املحاسبية وإلافصاح املحاسبي عن 

املالية وذلك نظرا الحتواء هذه ألاطر على أساليب ووسائل وأدوات ونظم هي في واقعها آليات  الكشوف

  . للحوكمة الجيدة، من هنا أصبحت هذه ألاخيرة وسيلة لهذه ألاطر

الاهتمام في السنوات ألاخيرة بموضوع إلافصاح، ألن العديد من الجهات ذات املصلحة  ازدادفقد 

في قراراتها على ما تنشره املؤسسات من معلومات، مما ال شك فيه أن القصور في تعتمد بشكل كبير 

املالية مضللة، وذلك نتيجة عدم إظهار  الكشوفمتطلبات إلافصاح يجعل البيانات واملعلومات الواردة في 

الثقة  ما يؤدي إلى فقدانمللمؤسسات الاقتصادية  قيقيةالحالبيانات واملعلومات التي تعبر عن ألاوضاع 

القرار  اتخاذها ألهم عناصرها أال وهي جودتها، ألامر الذي ينعكس على نفي هذه املعلومات، وبالتالي فقدا

  .من جانب املساهم أو املستثمر املهتم بهذه املعلومات والبيانات

املالية  الكشوفوعلى هذا أساس قسمنا الفصل إلى ثالث مباحث تناولنا في املبحث ألاول ماهية 

تأثير قواعد حوكمة تأثير إلى ثالث وتطرقنا في املبحث الإلافصاح املحاسبي  ماهية املبحث الثاني وفي

 .الشركات على إلافصاح املحاسبي
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 املالية الكشوفماهية : املبحث ألاول 

فهي لو قائدة كبيرة إلدارة املؤسسة ألنها  املالية من أهم التقارير املحاسبية، الكشوفتعتبر  

تمثل املصدر الرئيس ي  الكشوفومن ناحية أخرى فإن . توضيح مدى نجاحها أو فشلها في مواردها املتاحة

 .للمعلومات املالية للجهات الخارجية التي تهتم بأعمال املؤسسة

  املالية الكشوفمفهوم : املطلب ألاول  

ادقة عن صورة صالتي تسمح بإعطاء  املحاسبيةمن الوثائق مجموعة هي  املالية  الكشوف

الية للمؤسسة في تاريخ غلق الحسابات وذلك من خالل امليزانية، وتوضيح الكفاءة في ألاداء الوضعية امل

من خالل حساب النتائج، وتحديد تغيرات وضعية الخزينة من جدول تغيرات الخزينة، وذلك من أجل املالي 

 .ل املستعملين لهذه املعلومات عند اتخاذهم للقرارات الاقتصاديةتلبية احتياجات ك

ر املالية الوسيلة ألاساسية لإلبالغ املالي عن املؤسسة، حيث ينظ الكشوفتعتبر أخرى أو بعبارة  

ويمكن كذلك  س املركز املالي للمؤسسة وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية،بتقللمعلومات الواردة فيها بأنه ت

حيث أنها تمثل نتائج النشاط في املؤسسة خالل فترة  التعرف على التغيرات في املركز املالي وحقوق امللكية،

زمنية معين أخرى في ملخص كمي للعمليات وألاحداث املالية وتأثيراتها على أصول والتزامات املؤسسة 

 1.تبر أداة مهمة في اتخاذ القرارات، وتعملكيتهاوحقوق 

تجعل املعلومات الواردة في  وهي خصائصالنوعية  الخصائص مجموعة منللقوائم املالية و 

 2:جد ما يليها ناملالية مفيدة للمستخدمين ومن بين الكشوف

وتكون املعلومة مالئمة  ن املعلومة مفيدة يجب أن تكون مالئمة لحاجات صناع القرار،و لتك :ةاملالئم  -

عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم لتقييم ألاحداث املاضية والحاضرة 

 .واملستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتها املاضية

فهم املالية هي قابليتها لل الكشوفإن إحدى الخصائص ألاساسية للمعلومات الواردة ب :القابلية للفهم  -

املباشر من قبل املستخدمين، لهذا الغرض فإنه من املفترض أن يكون لدى املستخدمين مستوى معقول 

من املعرفة باألعمال والنشاطات الاقتصادية واملحاسبية كما أن لديهم الرغبة في دراسة املعلومات بقدر 
                                                           

1  Robert Obert, pratique des normes IAS/IFRS, DUNOD, Paris, 2002,P54 

-30، ص8002مركز التعليم املفتوح بجامعة بنها، القاهرة ،  ،341املالية، كود  الكشوفأحمد علي إبراهيم، وفاء يحي أحمد حجازي، قراءة   2
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ملسائل املعقدة التي يجب وعلى كل حال، فإنه يجب عدم استبعاد املعلومات حول ا. معقول من العناية

املالية إن كانت مالئمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية بحجة أنه الصعب  الكشوفإدخالها في 

 .فهمها من قبل املستخدمين

كون موثوق فيها ويعتمد عليها وتتسم املعلومات باملصداقية ين املعلومة مفيدة يجب أن و لتك :ةاملصداقي -

بر دمين الاعتماد عليها كمعلومات تعإذا كانت خالية من ألاخطاء الهامة والتحيز، وكان بإمكان املستخ

ويمكن أن تكون املعلومات  مالئمة ولكن غير  ،ر عنه أو من املتوقع أن تعبر عنهببصدق عما يقصد أن تع

    .بيعتها أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتراف بها يمكن أن يكون مضلالموثوق فيها بط

لكي تنصف املعلومات بمصداقية يجب أن تعبر بصدق عن العمليات املالية وألاحداث : التعبير الصادق -

ألاخرى التي يقيم أنها تصورها أو من املتوقع أن تعبر عنها بصورة معقولة وتتعرض غالبية املعلومات 

أنها تصوره، وهذا ليس بسبب الية إلى بع  املخاطر في كونها ال ترىى إلى التعبير الصادق الذي يفهم امل

التي  في التعرف على العمليات املالية وألاحداث ألاخرى  تأصلةفيها، ولكن إلى الصعوبات املالزمة وامل يزالتح

 .يجب قياسها

دقا عن العمليات املالية وألاحداث ألاخرى التي يفهم لكي تعبر املعلومات تعبيرا صا: الجوهر قبل الشكل -

أنها تعبر عنها، فمن الضروري أن تكون قد تمت املحاسبة عنها وقدمت طبقا لجوهرها وحقيقتها 

الاقتصادية وليس مجرد شكلها القانوني، أن جوهر املعلومات املالية وألاحداث ألاخرى ليس دائما متطابقا 

 .ا القانونيمع تلك التي تظهر في شكله

املالية بالحياد والخلو من التحيز حتى تتصف  الكشوفيجب أن تتصف املعلومات املعروضة في : اديالح -

املالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار أو عرض املعلومات تؤثر على صنع  الكشوفباملصداقية، وال تعتبر 

 . بهدف تحقيق نتيجة محددة سلفا القرار أو الحكم

املالية كاملة ضمن  الكشوفحتى تتصف املعلومات بمصداقية يجب أن تكون املعلومات في : الاكتمال  -

حدود ألاهمية النسبية والتكلفة، أن أي حذف في املعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة، هكذا 

 . تصبح غير صادقة وغير مالئمة
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املالية للمؤسسة عبر الزمن  الكشوفن على مقارنة يجب أن يكون املستخدمين قادري: القابلية للمقارنة -

املالية  الكشوفمن أجل تحديد الاتجاهات في املركز املالي وفي ألاداء كما يكون بمقدورهم مقارنة 

 .للمؤسسات املختلفة من أجل أن يقيموا مراكزها املالية وأدائها والتغيرات في مركزها املالي

 ومستخدميها املالية الكشوفأهداف : املطلب الثاني

 :املالية لتحقيق مجموعة من ألاهداف و لعل أبرزها ما يلي الكشوفتهدف 

 :تقديم معلومات موثوقة تتعلق باملوارد الاقتصادية والالتزامات الخاصة باملشروع لتحقيق -

  :القدرة على تقييم نقاط القوة والضعف املشروع -                 

 ان مصادر التمويل والاستثمارات للمشروع؛ بی  -                

 .تقييم قدرته على مواجهة الالتزامات -                

حول تغييرات في صافي موارد املشروع الناتجة عن ألارباح املتحققة من ألانشطة  تقديم معلومات موثوقة - 

املباشرة من أجل تحقيق تحديد توزيعات ألارباح املتوقعة للمستثمرين وإظهار قدرة عمليات بيان أساس 

 ؛الخ..يناملشروع في شداد التزامات الدائنين واملورد .املصادر الخاصة باملشروع لتقييم قدرته على النمو

 تقديم معلومات مالية يمكن استخدامها لتقدير ألارباح املحتملة للمؤسسة؛   -

 .املالية الكشوفإلافصاح عن أية معلومات أخرى مالئمة كحاجات مستخدمي  -

املستثمرين الحاليين  :املالية حسب املعايير املحاسبة الدولية على الكشوف مستخدميشمل و ي

آلاخرين والعمالء والحكومات ووكالئها  التجارييناملوردين والدائنين . واملحتملين واملوظفين واملقرضين

 1:املالية إلشباع بع  من حاجاتهم للمعلومات والتي تشمل ما يلي الكشوفوالجمهور، ويستخدم هؤالء 

يهتم مقدمي رأس املال املخاطر ومستشاريهم باملخاطرة املصاحبة الستثماراتهم واملتأصلة  :املستثمرون -

فيها والعائد املتفق منها، أنهم يحتاجون ملعلومات تعينهم على اتخاذ قرار الشراء أو الاحتفاظ باالستثمار أو 

 .همأرباح ألاسشروع وعلى توزيع البيع كما أن املساهمين يهتمون باملعلومات التي تعيهم على تقييم قدرة امل

                                                           
 .7-6، مرجع سبق ذكره، ص ص  أحمد علي إبراهيم، وفاء يحي أحمد حجازي   1
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يهتم املوظفون واملجموعات املمثلة لهم باملعلومات املتعلقة باستقرار وربحية أرباب ألاعمال : املوظفون  -

كما أنهم يهتمون باملعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة املؤسسة على دفع مكافأتهم وتعويضاتهم ومزايا 

 .التقاعد لهم وتوفير فرص العمل

باملعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت فروضهم والفوائد  املقرضون يهتم : ملقرضون ا -

 .املتعلقة بها سوف تدفع لهم عند الاستحقاق

يهتم املوردون والدائنون آلاخرون باملعلومات التي تمكنهم من  :املوردون والدائنون التجاريون آلاخرون -

ستحقة لهم ستدفع عند الاستحقاق، ويتم الدائنون التجاريون على ألاغلب تحديد ما إذا كانت املبالغ امل

ل مامعتمدين على استمرار املؤسسة كعباملؤسسة على مدى أقصر من اهتمام املفرضين إال إذا كانوا 

 .رئيس ي

ل يهتم العمالء باملعلومات املتعلقة باستمرار املؤسسة، خصوصا عندما يكون لهم ارتباط طوي: العمالء -

تهتم الحكومات ووكاالتها بعملية توزيع : املدى معها أو الاعتماد عليها الحكومات ووكاالتها ومؤسساتها

املوارد، وبالتالي أنشطة املؤسسة، وتحديد السياسات الضريبية، وكأساس إلحصاءات الدخل القومي 

 .مشابهةوإحصاءات 

فعلى سبيل املثال، قد تقدم املؤسسات تؤثر املؤسسة على قرار الجمهور مطرق متنوعة : الجمہور  -

م وتعاملها مع املوردين هة منها عدد ألافراد الذين تستخدممساعدات كبيرة لالقتصاد املحلي بطرق مختلف

بمعلومات حول الاتجاهات والتطورات  بتزويدهماملعليين، ويمكن للقوائم املالية أن تساعد الجمهور 

 .االحديثة في نماء املؤسسة وتنوع أنشطه

 املالية  الكشوفتقديم : املطلب الثالث

 إلى جانب  جدول سيولة الخزينةو  حسابات النتائج وجدول  مليزانيةكال من ا الكشوف شملت

 كشف واملعلومات التي يتضمنهاأيضا، وسيتم التطرق إلى كل  املالحقو  جدول تغير ألاموال الخاصة

 1:فيما يلي 

                                                           
 .03، ص8002.عبد الرحمن عطية ، املحاسبة العامة وفق للنظام املحاسبي املالي، دار النشر جيطلي، الجزائر   1
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تحدد امليزانية بصفة منفصلة عناصر ألاصول وعناصر الخصوم، يبرز عرض ألاصول   :امليزانية -

 .والخصوم داخل امليزانية الفصل بين العناصر الجارية والعناصر غير الجارية

إذن فامليزانية هي جدول أو قائمة تظهر عناصر كل من ألاصول والخصوم وعلى أساس تصنيف 

ة وأخرى غير جارية أما الخصوم فتصنف إلى أموال خاصة خاص حيث تصنف ألاصول إلى عناصر جاري

 .وخصوم غير جارية وخصوم جارية

منفصلة على  امليزانية بصفة منفصلة عناصر ألاصول وعناصر الخصوم وتبرز بصورة تصفو 

ويتم تبويب حسابات  ،د وجود عمليات تتعلق بهذه الفصول التالية عن( أي العناصر )  ألاقل الفصول 

امليزانية ضمن ثالث مجموعات رئيسية، حيث تصنف البنود املختلفة ضمن ألاصول، الخصوم وألاموال 

وفقا لشروط  غير جاريةالخاصة، ويتم تنظيم ألاصول والخصوم في امليزانية ضمن عناصر جارية وعناصر 

 .ةأبرزها معيار املدة الزمني

املنجزة من الكيان خالل ( النواتج)ملخص لألعباء واملنتوجات  بيانهو  :حسابات النتائج جدول  -

النتيجة الصافية ( الفارق )السنة املالية وال يأخذ في الحساب تاريخ تحصيل أو تاريخ السحب ويبرز بالتمييز

 .بإمكان املؤسسات إعداد هذا الكشف حسب الطبيعة وحسب الوظيفةو الكسب أو /للسنة املالية الربح

الهدف من جدول سيولة الخزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف املالية أساسا  :ةة الخزينجدول سيول -

لتقييم مدى قدرة الكيان على توليد ألاموال ونظائرها وكذلك املعلومات بشان استخدام هذه السيولة 

 :ويتضمن هذا الجدول على ما يلي" املالية

تتضمن ألاعباء والنواتج والنشاطات ألاخرى التي ليست  (:وظيفة الاستغالل)ألانشطة التشغيلية  -

 . لها عالقة بنشاط التمويل والاستثمار

تتضمن املبلغ املدفوعة من أجل اقتناء استثمارات (: وظيفة الاستثمار)ألانشطة الاستثمارية  -

 .طويلة ألاجل وكذلك التحصيل الناتجة عن التنازل عن الاستثمارات

تشمل ألانشطة التي لها عالقة بحركة قروض ورأس املال (: وظيفة التمويل)ألانشطة التمويلية  -

 .رأس املال املدفوعة وحركة التسبيقات ذات الطبيعة املالية ومكافآتسواء بالنقصان أو بالزيادة 

يشكل جدول تغير ألاموال الخاصة تحليال التي أثرت في كل فصل من : جدول تغير ألاموال الخاصة -

تتشكل منها رؤوس ألاموال الخاصة للمؤسسة خالل السنة املالية، وهي حلقة الربط بين  الفصول التي
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حسابات النتائج وبين امليزانية، ولكن مع تعدد املصادر في تغير ألاموال الخاصة توجب تخصيص قائمة 

لس منفردة لتوضيح مسببات هذا التغير ومصادره، ولقد تم إصدار هذه القائمة ألول مرة من طرف مج

م ويقدم هذا الجدول حالة تحليلية لحركة رأس املال خالل الدورة 3227املعايير املحاسبية الدولية سنة 

 .املحاسبية

وهي جداول تلحق بالجداول الرئيسية وتحتوي على توضيحات  أو تفسيرات لعمليات ما مدرجة : املالحق -

 .في الكشوف املالية
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 ماهية إلافصاح املحاسبي  :ثانياملبحث ال

كبيرا و متزايدا في السنوات ألاخيرة حيث  اهتماميعتبر إلافصاح من املواضيع الحيوية التي لقيت 

من حيث كمية املعلومات التي تحتويها ونوعيتها وطرق عرض البيانات ودرجة إلافصاح  الكشوفتطورت 

 .الكشوفاملناسبة وتوقيت نشر هذه 

 فصاح ومقومات  تعريف إلا : املطلب ألاول 

اإلفصاح إتباع سياسة الوضوح الكامل و إظهار جميع الحقائق املالية الهامة التي تعتمد قصد بي

عليها ألاطراف املهتمة بالشركة، أي يهدف إلافصاح إلى تمييز الظاهرة موضع الدراسة وتوضيح معاملها 

ات الرئيسية التي لها أهمية، وبعد بشكل يسهل معه فهم املعنى املقصود، كما يفيد في تحديد الاتجاه

إلافصاح من أهم املبادئ الرئيسية التي لها أهمية، فهو بمثابة القاعدة الذهبية التي يجب مراعاتها عند 

املالية  الكشوفاملالية، حيث أن التمثيل الصادق للبيانات و املعلومات املالية في  الكشوفإعداد 

تحقيقه و تستخدم الكثير من ألاساليب الفنية املحاسبية لتأكيد الختامية هدف تسعى إدارة الشركة إلى 

املالية  الكشوفاملالية الختامية بصورة صحيحة وعادلة، أن تشتمل  الكشوفعلى أمانة عرض و تقديم 

املرفقة بها على كل املعلومات املتاحة وهذا يعني املتعلقة باملشروع . و املالحظات و املعلومات إلاضافية 

 1.ضليل ألاطراف املهتمة بالشركةلتجنب ت

املالية  الكشوفعملية إظهار املعلومات املالية سواء كانت كمية أو وصفية في  يمكن تعريفه بأنهو 

املالية غير مضللة  الكشوفأو في الهوامش واملالحظات والجداول املكملة في الوقت املناسب، مما يجعل 

املالية من ألاطراف الخارجية والتي ليس لها سلطة إلاطالع على الدفاتر  الكشوفومالئمة ملستخدمي 

 2 .والسجالت للشركة

                                                           
ير الشركات على إلافصاح املحاسبي، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر ، تخصص تسي أثر حوكمة. س دمحمتير   1

 77-74ص ص ، 8031تيجي دولي، كلية العلوم الاقتصادية ،التجارية و علوم التسيير ، مستغام ، ترااس

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة "ملعلومة املاليةفي ظل النظام املحاسبي املالي وأثره على جودة ا املحاسبيإلافصاح "تدير سمير،  2

 .33 ، ص 8034ورقلة جامعة ، التسييرعمقة، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم مبائية تخصص دراسات محاسبية وج،ماستر 
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عرض املعلومات الهامة املتعلقة بالوحدة الاقتصادية من خالل مجموعة من  كما يعرف أيضا بأنه

لك املعلومات القرارات رشيدة ويتم عرض ت اتخاذاملالية ملساعدة القارئ الواعي على  الكشوفالتقارير و 

 . إلاضافية الكشوفاملالية أو في املالحظات امللحقة بما أو  الكشوفإما في صلب 

بأنه تقديم املعلومات و البيانات إلى املستخدمين بشكل مضمون و صحیح و مالئم  أيضاعرف و 

كما عرف على  ،لداخليين و الخارجيين في آن واحدالقرارات، فهو يشمل املستخدمين ا اتخاذملساعدتهم في 

 الكشوفاملالية على جميع املعلومات الالزمة الضرورية إلعطاء مستخدمي هذه  الكشوفشمول  أنه

 .صورة واضحة وصحيحة عن املؤسسة 

يقصد باإلفصاح إتباع الشركة ممثلة في مجلس إدارتها سياسة الوضوح الكامل، و إظهار إذن 

و ال يقصد باإلفصاح فقط مجرد . جميع ألاطراف في الشركة جميع الحقائق املالية املهمة التي تعتمد عليها

عليها، بل يمتد معناه إلى تعهد الشركة بتقديم هذه البيانات  باإلطالعتوفير البيانات و املعلومات و السماح 

و الواقع . و تلك املعلومات و توصيلها بصفة دورية إلى علم املساهمين و الجمهور لكي يستفيد منها الجميع

املالية للشركات، ألامر الذي يعني أنه يجب أن  الكشوفإلافصاح يعد من املبادئ ألاساسية إلعداد أن 

املالية و املالحظات و املعلومات إلاضافية املرفقة بكل هذه املعلومات، وذلك لتجنب  الكشوفيشتمل على 

حاسبة الدولية بموضوع الجهات املعنية بمعايير امل متتاهو لذا . تضليل ألاطراف املهتمة باملشروع

ووضعت املعايير الكفيلة لتحقيق الحد ألادنى و الضروري من املعلومات التي يجب . إلافصاح كثيرا

 .إلافصاح عنها مع تطوير ذلك بشكل مستمر ليتناسب التغيرات املتالحقة في مجال حوكمة الشركات

 الرئيسية  املقوماتاملالية املنشورة على  الكشوفيرتكز إلافصاح عن املعلومات املحاسبية في و 

 1 :التالية

تعدد الفئات املستخدمة للمعلومات املحاسبية كما تختلف طرق ت: املستهدف للمعلومات املحاسبية -

، ومنها من تستخدمها بصورة غير تستخدمها بصورة مباشرةلهذه املعلومات، فمنها من  استخدامها

ون، ئنال  الحاليون واملحتملون، الداامل مي املعلومات املحاسبيةمباشرة، ومن ألامثلة على مستخد

 . تحتم بالشؤون الاجتماعية وغيرها املحللون املاليون، املوظفون، الجهات الحكومية التي

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن منطلبات نيل شهادة ماستر آکادمی،  ،"دور النظام املحاسبي املالي في إلافصاح عن املعلومات املالية"عون وردية،     1

 .84ص،  8037البويرة، جامعة خصص محاسبة و تدقيق كلية العلوم الاقتصادية،التجارية وعلوم التسيير، 
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يجب ربط الغرض التي تستخدم فيه املعلومات املحاسبية  :املعلومات املحاسبية استخدامأغراض  -

لعنصر أساس ي هو ما يعرف بمعيار أو خاصية املالئمة وفي هذا إلاطار تلتقي وجهة نظر أهم مجمعين 

و الجمعية ألامريكية  القانونيين للمحاسبيناملعهد ألامريكي : مهنيين في الواليات املتحدة ألامريكية هما

الثانية عن وجهة نظرها حيال ذلك بالنص في أحد التقارير الصادرة عنها عام  فقد عبرت للمحاسبين

دد حجم أو كمية املعلومات في حين تعتبر ألاهمية النسبية بمثابة املعيار الكمي الذي يعأنه على  3277

يعة أو النوعي الذي يحدد طبيعة أو نوع الذي يحدد طب ية واجبة إلافصاح وتعتبر املالئمة املعيارباملحاس

كمية املعلومات املحاسبية واجبة إلافصاح، لذا تتطلب خاصية املالئمة وجود صلة وثيقة بين طريقة 

 .إعداد املعلومات و إلافصاح عنها من جهة، و الغرض الرئيس ي الستخدام هذه املعلومات من جهة أخرى 

تتمثل املعلومات املحاسبية التي يتم إلافصاح :  تحديد طبيعة ونوع املعلومات التي يجب إلافصاح عنها - 

املالية ألاساسية في امليزانية العامة وجدول حسابات النتائج وقائمة التدفقات النقدية  الكشوفعنها في 

املالحظات و إلايضاحات و املالحق  وقائمة التغيرات في حقوق امللكية باإلضافة إلى املعلومات التي تعرض 

املالية وفقا  الكشوف، حيث يتم إعداد الكشوفتعد جزءا من هذه : الية، و التي امل الكشوفاملرفقة ب

ملجموعة من الافتراضات و املبادئ املحاسبية و ضمن قيود ومحددات على نوع وكمية املعلومات التي 

 .الكشوفتظهر في تلك 

تقارير املالية و مضمونها إن القدرة على قراءة ال : أساليب و طرق إلافصاح عن املعلومات املحاسبية -  

املالية عدم عرض املعلومات  الكشوف ومعد   أن يراعيبتطلب قدرا كبيرا من املهارة و الخبرة و عليه يجب 

ومدى قابليتها للقراءة و الفهم البيانات املالية ولذا يتطلب أيضا ترتيب و  ، في مكان يصعب الاهتداء إليه

على ألامور الجوهرية بحيث يمكن للمستخدم املستهدف ركز تنظيم املعلومات فيها بصورة منطقية ت

قراءتها بيسر و سهولة عموما جرى العرف على أن يقيم إلافصاح عن املعلومات ذات آلاثار املهمة على 

املالية في حين أن يتم إلافصاح عن املعلومات ألاخرى  الكشوفقرارات املستخدم املستهدف في صلب 

املالية أو في جداول أخرى  الكشوفملالحظات أو إلايضاحات املرفقة بتلك خصوصا التفاصيل أما في ا

مكملة تلحق بها كما يتطلب ألامر في بع  ألاحيان إلافصاح عن املعلومة الواحدة نفسها إذا كانت مهمة في 

 .أماكن متعددة في البيانات املالية
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 أنواع إلافصاح املحاسبي : ملطلب الثانيا

 :في  إلافصاح املحاسبيأنواع يمكن حصر أهم 

، فإذا تبين أن عدم الكشوفيعني أن تشمل كافة املعلومات الضرورية ملستخدمي : إلافصاح الكامل  -

. املالية فانه يتعين تقديم هذه املعلومات الكشوفوجود معلومات معنية تؤدي إلى تضليل مستخدمي 

 1.أمثلة املعلومات التي يفصح عنها كمالحظات للقوائم املالية أهم السياسات املحاسبية املتبعة ومن

هو التحول نحو املطالبة باإلفصاح عن املعلومات املالئمة التخاذ القرارات  (:إلاعالمي)إلافصاح التثقيفي  -

 الكشوفو الغير العادية في  مثل إلافصاح عن التنبؤات املالية من خالل الفصل بين العناصر املادية

يهتم  :إلافصاح العادل-1-3 ".املالية، إلافصاح عن إلانفاق الرأسمالي الحالي و املخطط و مصادر تمويله

املالية و  الكشوفة الحتياجات جميع ألاطراف املالية، إذ يتوجب إخراج نإلافصاح العادل بالرعاية املتواز 

ح فئة معينة على مصلحة الفئات ألاخرى، من خالل مراعاة التقارير بالشكل الذي يتضمن عدم ترجي

 .مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن 

املالية،  الكشوفيشمل تحديد الحد ألادنى الواجب توفيره من املعلومات املحاسبية في   :إلافصاح الكافي -

إذ يختلف حسب الاحتياجات و املصالح  ويمكن مالحظة أن مفهوم الحد ألادنى غير محدد بشكل دقيق،

الخبرة التي يتمتع بها ب عتالقرار، باإلضافة على أنه يتم اتخاذبالدرجة ألاولى، كونه يؤثر تأثيرا مباشرا في 

 .الشخص املستفيد

هو إلافصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف املؤسسة وطبيعة نشاطها،  :مفصاح املالئإلا  -

عن املعلومات املالية، بل ألاهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة  إلافصاحمن املهم فقط  إذ أنه ليس

 .لقرارات املستثمرين و الدائنين و تتناسب مع نشاط املؤسسة وظروفها الداخلية

 يقوم هذا النوع من إلافصاح على ضرورة إلافصاح عن التقارير املالية، (:التقليدي)إلافصاح الوقائي -

بحيث تكون غير مضللة ألصحاب الشأن، و الهدف ألاساس ي لذلك حماية املستثمر العادي الذي له قدرة 

املعلومات، لهذا يجب أن تكون املعلومات على درجة عالية من املوضوعية،  استخداممحدودة على 

مضللة فاإلفصاح يتفق مع إلافصاح الكامل ألنهما يفصحان عن املعلومات املطلوبة لجعلها غير 

   .للمستثمرين الخارجيين

                                                           
 .7، ص 8007املالية ألغراض الاستثمار، مكتبة الجامعي للحديث، مصر، الكشوفكمال الدين الدهراوي، تحليل   1
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جوهرية بين هذه املفاهيم، إذا ما استخدمت في إطارها  اختالفاتيمكن القول أنه ال توجد 

املالية باملعلومات الجوهرية  الكشوفالصحيح، حيث أن الهدف الحقيقي يمثل في إعالم مستخدمي 

ع مراعاة املوازنة بين املنافع و التكاليف، املالئمة، ملساعدتهم في اتخاذ قراراتهم بأفضل طريقة ممكنة، م

 .القرارات الاستثمارية اتخاذفاإلفصاح املعاصر يهدف إلى تقديم معلومات مفيدة في أغراض 

 :العوامل املؤثرة في عملية إلافصاح املحاسبي: املطلب الثالث

 1:ا يليمفياملالية  الكشوفأهم املحددات الرئيسية على نوعية وحجم إلافصاح بيمكن حصر 

خاصا في قوائمها املالية،  اهتماماالبد أن تعطى املؤسسات   :احتياجاتهمعية املستخدمين وطبيعة نو  -

مصالح مباشرة أو غير مباشرة، فمن الطبيعي أن  هماملستخدمين الرئيسين، والذين  احتياجاتلتلبية 

املالية باختالف نوعية املستخدمين الرئيسين في كل  الكشوفتختلف طبيعة املعلومات املفصح عنها ب

 .دولة

تختلف الجهات املنظمة و املسئولة عن تطوير و تنظيم و  :لة عن وضع معايير إلافصاحؤو الجهات املس -

إذ نجد في العديد من  املعتمدة بكل دولة، حاسبي، باختالف مداخل التنظيم املإلافصاحإصدار معايير 

الدول و خاصة النامية منها أن ألاطراف املؤثرة على عملية إلافصاح، غالبا ما تكون موجبا من املؤسسات 

 .اللوائحاملهنية و الحكومية من خالل القوانين و 

باإلضافة إلى املؤسسات و القوانين املحلية، تعتبر املنظمات و   :املنظمات و املؤسسات الدولية -

ملؤسسات الدولية من ألاطراف املؤثرة على عمليات إلافصاح، حيث تؤثر هذه املؤسسات بدرجات ا

التي قامت بإصدار  متفاوتة على إلافصاح، ومن أهم هذه املؤسسات لجنة معايير املحاسبية الدولية

لومات العديد من املعايير املحاسبية الدولية التي تتعلق باإلفصاح، وذلك بغرض تحسين جودة املع

 ..املفصح عنها على املستوى العالمي

  

  

                                                           
، امللتقى الدولي الثالث حول آليات تطبيق " أثر إلافصاح وفق معايير املحاسبة الدولية على جودة املعلومة املحاسبية" توال، صبايحي   1

ادية النظام املحاس ي املالي الجزائري ومطابقته مع املعايير املحاسبية الدولية وتأثيره على جودة املعلومة املحاسبية، كلية العلوم الاقتص

 .7ص و علوم تسيير، جامعة الوادي، التجارية 
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 تأثير قواعد حوكمة الشركات على إلافصاح املحاسبي : الثالث  املبحث

قد قادت املشاكل املالية التي مست كبرى كيانات دول العالم بالحكومات واملنظمات الدولية ل

املصالح، فتم استحداث معايير بالبحث عن آليات ملعالجة هذه الاختالالت وحماية جميع ألاطراف ذات 

املحاسبة الدولية والتي صاحبها العودة من جديد إلى التركيز على تطبيق الحوكمة والالتزام بمبادئها حتى 

يكون نظام إدارة الكيانات بشكل مسؤول وحماية أموال املستثمرين فيها، فحوكمة الكيانات تعزز القيم 

ضمان تحقيق مبدأ إلافصاح والشفافية في عرض الكشوف  ألاساسية الخاصة باقتصاد السوق من خالل

املالية، هذا ما يساعد مستخدمي هذه الكشوف في اتخاذ أفضل القرارات بما يضمن مصالحهم بعيدا عن 

 1.التضليل والفساد

 بادئهاماهية الحوكمة وم: املطلب ألاول 

املنظمة ومراقبتها على أعلى  مكن اعتبار الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمالي

مجموعة . مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء باملعايير الالزمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية،فهي 

من القواعد واملمارسات والضوابط الرقابية التي تهدف إلى ضمان قيام إلادارة باستخدام أصول الكيان 

ن وتمكينهم مع غيرهم من ذوي املصالح من ممارسة حقوقهم املادية واملعنوية بأمانة ملصلحة املساهمي

وحماية مصالحهم من خالل تحديد هيكل أهداف الكيان وإلاجراءات املستخدمة لتحقيق ذلك ومتابعة 

سير النتائج من أجل ضمان تعزيز إلافصاح واملساءلة بالكيان وتعظيم فائدة املساهمين على املدى 

 2اف ألاخرى املختلفةالطويل مع مراعاة مصالح ألاطر 

   3 :ى مجموعة من الخصائص نلخصها فيإذن يمكننا القول بأن حوكمة الكيانات تقوم عل 

 سلو  أخالىي مناسب؛ إتباعأي  : إلانضباط -

 أي تقديم صورة صادقة وواضحة ملا يحدث؛: الشفافية -

 ليس هنالك تأثيرات وضغوطات تعيق العمل؛: الاستقاللية  -

                                                           
، 8032-8032عثمان عبد اللطيف، تكييف ألانظمة املعلوماتية وفق مسار التوحيد املحاسبي، أطروحة دكتوراه، جامعة مستغانم،   1

 . 372ص
 372عثمان عبد اللطيف، مرجع سبق ذكره، ص   2

، ص 8032، مارس 06، العدد 01املالية، مجلة آفاق العلوم، املجلد  الكشوفعيشور ذهيبة، أثر تطبيق حوكمة الشركات على مصداقية   3
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 تحمل املسؤولية اتجاه جميع ألاطراف ذوي املصلحة في الكيان؛ :املسؤولية - 

 أي إمكانية تقييم عمل مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية؛: املساءلة  -

 الالتزام الحترام جميع حقوق مختلف ألاطراف ذات العالقة بالكيان؛: العدالة -  

  .اعتبار الكيان شخص واحد: املسؤولية الاجتماعية  -

للحوكمة، إال أن املبادئ التي لقت قبوال واهتماما  مبادئحاولت العديد من الهيآت املهنية وضع و 

والتي  8004التي أعيد صياغتها سنة   أكبر هي تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

  1:بيق الحوكمة وفق املبادئ التاليةتميزت بمضمون عالمي ومرونة في تط

إذ البد من وجود إطار عام للحوكمة يحقق إلافصاح : أساس إلطار فعال لحوكمة الكيانات ضمان وجود -

والشفافية عن كل املعلومات لجميع ألاطراف، يكون متناسقا مع أحكام القانون وموضحا لتقسيم 

 .املسؤوليات، كما يجب أن تتميز الجهات الاستشرافية بالنزاهة واملوضوعية

بحيث يجب أن إطار الحوكمة حقوق املساهمين املتمثلة في حق ملكية السهم، : املساهمينحماية حقوق  -

حق اختيار أعضاء مجلس إلادارة وحق التصويت في الجمعيات العمومية وحق الحصول على عائد من 

 .يعني ألارباح ومنح ألاسهم

هم داخل كل فئة وتجتب التحيز ضد أي املساواة بين حملة ألاس: املعاملة املتساوية بين جميع املساهمين -

على كافة املعامالت مع أعضاء مجلس إلادارة  وإلاطالعأي فئة من املساهمين للحصول على حقوقهم 

  .للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة. وللمديرين التنفيذيين

ا حدده القانون بحيث يجب الاعتراف بحقوق أصحاب املصلحة وفقا مل: إحترام حقوق أصحاب املصالح - 

والعدل على تسهيل الاتصال بين الكيان وأصحاب املصالح في محال خلق الثروة وفرص العمل والاستدامة 

– 

يجب أن يضمن إطار الحوكمة تقدم إفصاحات كافية ومالئمة في التوقيت املناسب : إلافصاح والشفافية -

م وإلافصاح املتعلق بأعضاء مجلس بشكل دقيق وموثوق، ويتناول إلافصاح عن ملكية أغلبية ألاسه
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يجب أن يتيح إطار حوكمة : مسؤوليات مجلس إلادارة -. إلادارة واملديرين التنفيذيين وكل املعلومات الهامة

الكيانات الخطوط إلارشادية إلاستراتيحية لهيكل مجلس إلادارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار 

 .التنفيذية شراف على إلادارةأعضاءه ومهامه ألاساسية ودوره في إلا 

 :ويمكننا تلخيص هذه ألاهداف من خالل الشكل التالي

 

 مبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون  (: - 1) الشكل

 

دراسة حالة مؤسسة خنتر ملركبات  –شريف إبراهيم، درجة مصداقية املعلومة املالية في الكيانات الاقتصادية : صد امل

 337اس، ص ب، جامعة بلع8032-8037دكتوراه، ة السيارات، أطروح

 محددات الحوكمة: املطلب الثاني

هنالك مجموعة من املحددات والعوامل ألاساسية التي تضمن التطبيق ملبادئ الحوكمة، ونميز في هذا 

 1:الصدد بين مجموعتين من املحددات، املحددات الداخلية واملحددات الخارجية وهي كاآلتي

تضم املحددات الداخلية كافة القواعد وألاسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات : داخليةاملحددات ال - 

وتوزيع السلطات داخل الكيان من خالل وضع هيكل إداري سليم من أجل توفيق العالقة بين كل من 
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مختلف الجمعية العامة ومجلس إلادارة واملديرين التنفيذيين حتى ال يكون هنالك تعارض في املصالح بين 

 .ألاطراف بل تحقيق مصالح املستثمرين على املدى الطويل

وتشمل هذه املحددات مختلف القوانين املنظمة للنشاط الاقتصادي وكفاءة : ملحددات الخارجيةا -

السوق املالي  القطاع املالي في توفير التمويل الالزم للكيان وأيضا كفاءة الهيآت وألاجهزة الرقابية مثل هيآت

والبورصات وذلك عن طريق إحكام الرقابة على الكيانات والتحقق من دقة وسالمة البيانات واملعلومات 

التي تنشرها، باإلضافة إلى وضع العقوبة املناسبة وتسليطها في حالة مخالفة الكيانات للقواعد املعمول 

زام أعضاءها بالنواحي السلوكية، املهنية بها، دون أن ننس ى دور الكيانات غير الحكومية في ضمان الت

وألاخالقية التي تضمن عمل ألاسواق بكفاءة، وتتجسد أهمية املحددات الخارجية في أن وجودها يضمن 

  .تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الكيان

  :ويمكن توضيح كل ما قلناه من خالل الشكل التالي 

 املحددات الخارجية والداخلية لحوكمة الكيانات (: - 2) الشكل

 

بشرى عبد الوهاب دمحم حسن، دليل مقترح لتفعيل لجنة التدقيق لدعم تنفيذ حوكمة الشركات وآلياتها، مجلة : املصد 

 .807ص . ، 8038، 88، العدد 02الغزي للعلوم الاقتصادية وإلادارية، املجلد 
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 آلاليات الرقابية لحوكمة الكيانات على جودة الكشوف املالية إنعكاسات: املطلب الثالث

املقصود باآلليات الرقابية لحوكمة الكيانات مجموعة الوسائل التي تسمح بممارسة رقابة ناجعة  

 ومتكاملة لتحقيق أهداف الكيانات، وتنحصر هذه آلاليات في لجنة التدقيق، التدقيق الداخلي، 

الداخلة والتقارير املالية ومعايير املحاسبة الدولية وسيتم التطرق إليها  التدقيق الخارجي، الرقابة

  1:فيما يلي

 تتشكل لجنة التدقيق من أعضاء مجلس إلادارة املستقلين فهي عبارة عن لجنة فرعية : لجنة التدقيق -

وموثوقية الكشوف املالية له وهي أداة رقابية حد هامة بالكيان نظرا للدور الذي تلعبه في زيادة مصداقية 

التي تعدها إلادارة للمساهمين واملستثمرين، ملساعدة إلادارة العليا على القيام بمهامها بكفاءة تضمن 

الاستقاللية لكل من املدقق الداخلي والخارجي، فضال عن تحسين جودة أداء نظام الرقابة الداخلية وما 

كمن أهمية لجنة التدقيق في حماية مصالح املساهمين كونها وت' يتبعه من رفع كفاءة أداء عملية التدقيق،

هي التي تشرف على إعداد التقارير املالية كما تخفف من مشكلة املعلومات الغير متماثلة بين إلادارة 

 . ومجلس إلادارة والحد من التالعبات القانونية في التصرفات املالية

مية بالغة كونه أداة رقابة فعالة تحفظ حقوق املساهمين يحظى التدقيق الداخلي بأه: التدقيق الداخلي -

وكافة الكيان، تكمن وظيفته في تقييم نظم الضبط الداخلي أو الحسابي وكذا تقييم الخطط وإلاجراءات 

باإلضافة إلى حماية أموال الكيان ومراعاة التزام املوظفين بالسياسات وإلاجراءات املرسومة والتحقق 

 .حة البيانات املحاسبية وإلاحصائيةاملتعاملين مع من ص

لقد أصبح دور التدقيق الخارجي جوهريا وفعاال في مجال الحوكمة نتيجة ملا يقوم به : التدقيق الخارجي -

املدقق الخارجي من إضفاء الثقة واملصداقية على املعلومات املحاسبية وتحقيق مبدأ إلافصاح والشفافية 

يان بصدق فهو شخص مستقل عن الكيان، ويمكن تلخيص أهم حيث أنه يبدي رأيه في حسابات الك

املهام التي يقوم بما في مراقبة أعمال الكيان وحضور اجتماعات الهيآت العامة للكيان والتبليغ عن أي 

مخالفة، كما يقوم بالتدقيق في حسابات الكيان وفقا ملعايير املحاسبة الدولية والقواعد املتعارف عليها 

أيه في صحة الكشوف املالية للكيان واملطالبة بالتعديل فيها إن كانت هنالك أخطاء تؤثر ومن ثم إبداء ر 

 .على صحتها، كما يعمل على فحص ألانظمة إلادارية واملالية للكيان وأنظمة الرقابة الداخلية
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، بحيث تعتبر الرقابة الداخلية من بين أهم الوسائل املساهمة في حوكمة الكيانات: لرقابة الداخليةا -

تركز التشريعات عليها كثيرا وتعطي لها أهمية كبيرة نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في الحوكمة الجيدة 

للكيانات، كما ركزت هذه التشريعات على الارتباط الذي يكون بينها وبين محافظة الحسابات ملا له من دور 

 .في تفعيل الرقابة الداخلية بما يتناسب وحوكمة الكيانات

يلعب التطبيق الصحيح ملعايير املحاسبة الدولية ومعايير : التقارير املالية ومعايير املحاسبة والتدقيق -

التدقيق دورا هاما في تفعيل آلية تطبيق حوكمة الكيانات، حيث أن هذه املعايير قد جاءت بقواعد وأسس 

ات املحاسبية والتدقيق الدوري تضبط ألاعمال وإلاجراءات املحاسبية وتضع دليال لكيفية تنفيذ املعالج

املستقل ملا يفيد صالح الكيان ككل وأصحاب املصالح به، كما تم التركيز أيضا على أن تكون الكشوف 

املالية معدة وفق آليات إفصاح وشفافية فعالة، حيث تعتبر التقارير املالية مصدرا مهما وأساسيا للعديد 

ساءلة، إذ أن غياب النزاهة والشفافية في التقارير املالية يؤدي من املؤشرات الالزمة لتحقيق الرقابة وامل

 .عإلى إلافصاح عن بيانات مالية مظللة وغير مطابقة للواق

وفقا ملا جاء به املبدأ السادس الخاص بحوكمة الكيانات واملتعلق : مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية -

يضمن نزاهة حسابات الكيان ونظم إعداد قوائمه  بمسؤوليات مجلس إلادارة فإنه على هذا املجلس أن

املالية وتوفير الاستقاللية للمدقق الخارجي وضرورة وجود نظام سليم للرقابة الداخلية والرقابة على 

العمليات والالتزام بالقانون، وبالتالي يمكننا القول أن حوكمة الكيانات تلعب دورا هاما في تفعيل مجلس 

علق بمسؤولياته املالية ومناقشة التقارير املالية قبل اعتمادها مما يزيد من إلادارة خاصة فيما يت

مصداقية وعدالة تلك التقارير، ذلك بأن مراعاة والتزام مجلس إلادارة بالقوانين والتشريعات وتوفيره 

 للدعم والحماية للجان التدقيق سواء الداخلي والخارجي يسهل اتصال هذه الجهات الرقابية باملجلس

ويضمن سالمة املعامالت املحاسبية والتقارير املالية، كما أن إصدار تشريعات بعقوبات وجزاءات مشددة 

على كل من يثبت تورطه من أعضاء مجلس إلادارة في أي مخالفات مالية أو إدارية أو تعمد تقديم 

شفافية إلافصاح معلومات مغلوطة من شأنه أن يحد هذه املمارسات الالأخالقية ويزيد من مصداقية و 

في الكشوف املالية، على مجلس إلادارة أن يكون ممثل من خالل أعضاء مستقلين ال تربطهم مصلحة أو 

منفعة مالية للكيان حتى تتم مراقبة أداء الشركة املالي، إلاداري وألاخالىي على أكمل وجه، أما إلادارة 

حيات املخولة لها من مجلس إلادارة من خالل التنفيذية فتتولى تنفيذ نظام الرقابة الداخلية وفق الصال 

تحديد متطلبات البيئة الخارجية ومقابلتها بمعطيات البيئة الداخلية وتوجيه املستويات إلادارية لتحقيق 

 . ألاهداف املطلوبة في ضوء توجيهات مجلس إلادارة
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ن املساهمين من إذن يمكننا القول بأن إلافصاح والشفافية من أهم مبادئ الحوكمة وذلك لتمكي

الحصول على املعلومات املطلوبة بشفافية وعدالة، لذلك تلتزم الكيانات املدرجة في السوق املالية بوضع 

حيث هنالك ارتباط وثيق بين تطبيق الحوكمة  سياسات وإجراءات إلافصاح وأنظمتها إلاشرافية مكتوبة،

ر إلاجراءات القانونية الالزمة لحماية وجودة املعلومات املالية إذ أن تطبيقها يتطلب ضرورة تواف

املساهمين مع ضرورة الالتزام بمعايير املحاسبة الدولية خاصة فيما يتعلق بالتدقيق، وهذا ما يقود إلى 

إعداد كشوف مالية صادقة تحوي معلومات محاسبية موثوقة، فكلما كان تطبيق مبادئ الحوكمة أكثر 

ومنافع الحوكمة متوقف عن إفصاح الكيانات ملمارسات الحوكمة كلما كان إلافصاح أمثل، فتحقيق مزايا 

كون الكشوف  واكتسابها مكانة بسوق املال ككل ما يزيد من مصداقية الكيان أمام جمهور املتعاملين

ومعايير  املالية قد تم إعدادها وفقا ملعايير إلافصاح والشفافية املنصوص عليها وفقا ملبادئ الحوكمة

 .املحاسبة الدولية
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 :لخالصةا

عتبر إلافصاح من القضايا الهامة التي ركزت عليها املعايير املحاسبية الدولية، وذلك ملا له من ي 

تأثير على جودة املعلومات املحاسبية، ونظرا لهذه ألاهمية فقد أصبح شائع الاستخدام وأصبح العديد من 

هدف أن تكون املعلومات ب كاملالية يطالبون اليوم بمزيد من إلافصاح، وذل الكشوفمستخدمي 

 . املحاسبية صادقة ومعبرة عن املحتوى الحقيقي لألحداث املالية التي تظهرها

عام يجب وجود معايير محاسبية ومنهج إفصاح كافي، يخدم عملية  حمن أجل الوصول إلى إفصاو 

طريقة مفهومة وأسلوب مالئم مما يزيد من قيمة ومنفعة توصيل وعرض املعلومات للمستثمرين ب

املعلومات املحاسبية، فقد ساهمت املعايير املحاسبية الدولية في تطوير محتوى املعلومات التي تتضمنها 

 .املالية الكشوف

 



 

 

 لثثاالفصل ال

 

 مخرجات على املعلومات تكنولوجيا إنعكاسات

 املالي املحاسبي النظام
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 :تمهيد

نظام املعلومات املحاسبي من أهم ألانظمة الفرعية لنظام املعلومات  سبق وتم إلاشارة إلى أن  

إلادارية، حيث يلعب دورا هاما في املؤسسة، ومع التقدم التقني و ظهور العوملة تغيرت ألانظمة املحاسبية 

و تطورت فأصبح إنتاج معلومات دقيقة، موثوقة وصحيحة يتطلب العمل على تصميم تساعد على 

لكم الهائل من املعلومات الضرورية التي تحتاجها املؤسسة، ولقد ساعدت تكنولوجيا السيطرة على ا

املعلومات بشكل كبير في ذلك، حيث أصبحت عملية معالجة البيانات تتم بطريقة آلية فظهر ما يعرف 

سمح املالية إذ أنه ي الكشوفبنظام املعلومات املحاسبي إلالكتروني و الذي ساهم بدوره في تحسين جودة 

بالحصول على املعلومات في أقصر وقت و بأعلى جودة، و هذا ما يساعد مستخدم هذه املعلومات في 

خاصة في ظل القواعد التي جاء بها النظام املحاسبي املالي فيما يتعلق بمسك املحاسبة  اتخاذ القرار ألامثل

سك املحاسبة املالية عن عن طريق أنظمة إلاعالم آلالي، ولذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى شروط م

 .طريق نظام إلاعالم آلالي في النظام املحاسبي املالي وانعكاسات ذلك
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 ماهية النظام املحاسبي املالي :ألاول املبحث 

من خالل إلاصالح املحاسبي في الجزائر قام املجلس الوطني للمحاسبة املكلف بمهمة التوحيد  

املحاسبي بإعداد النظام املحاسبي املالي الذي يتضمن مجموعة من املعايير املحاسبية املستمدة من 

 .املعايير الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية

 وخصائصه يمفهوم املحاسبي املال: املطلب ألاول  

واملتضمن النظام  5770نوفمبر  52املؤرخ في  11-70من قانون رقم ( 3)تنص املادة الثالثة 

املحاسبة املالية أو النظام املحاسبي املالي عبارة عن نظام لتنظيم املعلومات املالية  املحاسبي املالي أن

تعكس صورة صادقة عن يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة ،وتصنيفها وتسجيلها، وعرض كشوف 

ويتضمن النظام ، نهاية السنة املالية ونجاعته ووضعية خزينته في 1الوضعية املالية وممتلكات الكيان،

املحاسبي املالي إطارا تصوريا للمحاسبة املالية ومعايير محاسبية، ومدونة الحسابات تسمح بإعداد 

 : مة والسيمايها عا كشوف مالية على أساس املبادئ املحاسبية املعترف

 محاسبة التعهد؛ -

 ؛استمرارية الاستغالل -

  ؛ابلية الفهمق -

 ؛ابلية املقارنةق -

 كلفة التاريخية؛الت -

  .الواقع الاقتصادي على املظهر أسبقية  -

 : ستخلصها من التعريفن خصائصبعدة املالي ويتميز النظام املحاسبي 

الدولي، وإعداد معلومات تعكس صورة صادقة عن  يرتكز على املبادئ أكثر مالئمة من الاقتصاد -

 الوضعية املالية للمؤسسة؛

                                                           
 52بتاريخ . 07العدد لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، لاملتعلق بالنظام املحاسبي املالي الجريدة الرسمية  11-70القانون  1

 . 3، ص5770نوفمبر
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إلاعالن بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن املبادئ التي تحدد التسجيل املحاسبي للمعامالت وتقييمها  -

 ؛املالية مما يسمح بالتقليل من التالعبات وتسهيل مراجعة الحسابات الكشوفوإعداد 

 . يسمح بتوفير معلومات مالية منسجمة ومقروءة من جراء املقاربات واتخاذ القرارات -

 وأهدافه النظام املحاسبي املاليمميزات  :املطلب الثاني

نظام للمعلومة املالية وذلك نظرا لتركيزه على الجانب املالي  على أنهي املالي بحاسالنظام امل يتميز 

، وهنالك مجموعة من املالية للوضعية الحقيقية للمؤسسة الكشوفأكثر منه الجانب املحاسبي عكس 

 :املميزات يمكن حصرها في

 ؛إمكانية قياس املعلومات كميا  -

تطبيق النظام املحاسبي املالي كمعايير املحاسبة الدولية، وبذلك فإنه يجاري التغيرات الاقتصادية  -

 ؛ورة الحقيقية عن الوضعية املالية للمؤسسةويتماش ى والاقتصاد الدولي، وبالتالي فإنه يعكس الص

 ؛إمكانية معرفة مدى حسين أداء املؤسسة وهذا من خالل جدول حسابات النتائج -

التعرف على وضعية الخزينة والتي تكون إما موجبة أو سالبة، والتي تعكس قدرة املؤسسة على توليد  -

تدفقات الخزينة، توضيح الطرق التي تم بها كل من التسجيل  جدول التدفقات، وذلك عن طريق 

املالية، وهذا كله  الكشوفاملحاسبي، وتقييم العمليات، وكذلك تحديد الطرق التي تم على أساسها إعداد 

 ؛كما أنه يساعد على مراقبة الحسابات( مراجعة الحسابات ) يسهل عملية املراجعة 

ية، يمكن بواسطتها إجراء ئت تتميز بالوضوح واملقرو من تقدم معلومايمكن النظام املحاسبي املالي   -

 املقارنات واتخاذ القرارات

يكتس ي النظام املحاسبي املالي أهمية بالغة كونه يستجيب ملختلف اختيارات املهنيين هذا و 

شك في تحسين  واملستثمرين، ويساهم تقديم املعلومة املالية وفق متطلبات املعايير املحاسبية الدولية بال

 1:جودتها وسيساعد في تحقيق أهداف عدة يمكن تلخيصها فيما يلي

 إيجاد حلول محاسبية للعمليات التي لم يعالجها املخطط املحاسبي الوطني؛ -

 تقريب ممارستنا املحاسبية من املمارسات الدولية القائمة على املعايير املحاسبية الدولية؛ -

 ة من تقديم معلومات مالية ذات نوعية وأكثر شفافية؛تمكين املؤسسات الاقتصادي - 

 .تقييم عناصر امليزانية وفق ملبدأ الصورة الوفية والعادلة - 

                                                           
 . 70، من 5715حاج علي، النظام املحاسبي املالي الجديد، دار بلقيس، الجزائر،   1
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 1:هيو بأربعة استحداثات أساسية جديدة  SCF وعموما يتميز النظام املحاسبي املالي

اعتماد الحل الدولي الذي يقرب تطبيق النظام املحاسبي املالي للتطبيق العالمي والذي يسمح للمحاسبة   -

إيضاح  - .بالسير مع قاعدة تصورية ومبادئ أكثر تكيف مع الاقتصاد الجديد و إنتاج معلومة مفضلة

ت، تقييمها و إعداد املبادئ والقواعد التي يجب أن تسير التطبيق املحاسبي السيما تسجيل املعامال 

الكشوف املالية، والذي يحد من مخاطر التدخل إلارادي والالإرادي باملعالجة اليدوية في القواعد وكذا 

 ت؛فحص الحساباتسهيل 

الحالية واملحتملة، الذين يملكون معلومات مالية عن املؤسسات على  املستثمرينل باحتياجات فالتك -

 ؛ت بكونها منسقة، قابلة للقراءة، وتسمح باملقارنة واتخاذ القرارحد سواء، حيث تنصف هذه املعلوما

 .كانية للمؤسسات الصغيرة تطبيق نظام معلوماتي قائم محاسبة مبسطةإم -

 املالي املحاسبيمبادئ النظام : طلب الثالثامل

يمكن تعريف املبادئ املحاسبية بأنها القواعد العامة التي تحكم التطبيق العلمي للمحاسبة 

املالية و من فرضيات املحاسبية، وفيما يلي عرض ألهم  الكشوفوتشتق املبادئ املحاسبية من أهداف 

 2:املبادئ املحاسبية

يعني مبدأ التكلفة التاريخية أن املعاملة املالية تثبت في الدفاتر املحاسبية على : مبدأ التكلفة التاريخية -

أساس كمية النقود الفعلية التي استخدمت في التبادل لتلك العملية وتبقي على ما هي عليه دون النظر إلى 

اريخية هو أي تغير الحق قد يحدث في قيمة تلك املعاملة مستقبال وسبب التمسك بمبدأ التكلفة الت

سهولة التحقق من تلك القيم واستادها إلى أساس موضوعي وبمعني آخر أنه يتم تقويم ألاصول بسعر 

مطروحا منه مجمع امتالكه،  التاريخيةاملالية بتكلفة  الكشوفالتبادل في تاريخ الاقتناء ويظهر ألاصل في 

ثابتة نظرا لتكلفة ألاصل التاريخية إال انه في ظل ظروف التضخم يواجه املحاسب مشكلة تقوم ألاصول ال

 .ةيالحقيقال تمثل تكلفته 

                                                           
املحاسبة العامة ومبادئ واليات تسيير الحسابات وفقا للنظام املحاسبي املالي ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،عاشور وش تك  1

 . 27، ص5713الطبعة الثانية، 

 
ص ،الطبعة ألاولى ص  5772سليمان مصطفى الدالهمه، املبادئ وأساسيات علم املحاسبة ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، ألاردن،   2

51-55 . 
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ن الوحدة املحاسبية ال تعترف باإليراد وتسجيله في أيقض ي مبدأ تحقق إلايراد ب :ريرادمبدأ تحقق لا  -

 :دفاترها إال إذا تحقق فعال وتحقق إلايراد في ظل توافر الشروط التالية

 ؛تسليم السلعة أو تقديم الخدمة -

 ؛وجود عملية مبادلة بين املنشاة و املنشات ألاخرى  -

 .إلانتاج -

بشكل عام يتحقق إلايراد عند حدوث عملية بيع ألنه عند حدوث عملية البيع تتم عملية التبادل 

وظهور املحاسبة على ضرورة تحقق إلايراد بعد استالم  إلايراداملادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق 

 .مجرد إتمام عملية التبادلالقسط املستحق وليس 

يقض ي هذا املبدأ انه لتحديد صافي دخل الفترة املحاسبية فان ألامر يتطلب أن  (:السببية)مبدأ املقابلة  -

الفترة بكل املصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا إلايراد ويصرف النظر عن تسديد هذا  يرادإيحمل 

املحاسبية املهمة التي يقوم عليها كثير من إلاجراءات املحاسبية التي ملبدأ من املبادئ ااملصروف، ويعد هذا 

ترتبط بتحديد نتيجة أعمال املنشاة في نهاية الفترة املحاسبية ويتم عليه املقابلة بين املصروفات 

 :وإلايرادات على احد ألاسس التالية

 املقابلة املباشرة بين التكاليف املستفيدة و إلايرادات - 

 بلة املباشرة بين التكاليف املستفيدة والفترة ،املقا  -

 ، املستفيدةلتكاليف املوزعة على الفترات ا -

اعتبار جميع عناصر التكاليف ألاخرى املتعلقة بالفترة كمصروفات إال إذا كانت مرتبطة بفترات حالية  - 

ية وإنما تظهر كأصول في قادمة أما التكاليف غير املستفيدة فال تحول إلى مصروفات خالل الفترة الجار 

  .قائمة املركز املالي

يقض ي هذا املبدأ بقيد قيام املنشأة بتطبيق قاعدة أو إجراء محاسبي فإنه : مبدأ الثبات والتجانس - 

رورة الثبات على معالجة املحاسبة نفسها للفترات املالية وهذا ال يعني ضجب أال بتغير من فترة ألخرى، أي ي

استحالة التغير أو تعديل املعالجات املحاسبية من فترة ألخرى ولكن إذا كان البد من تغيير املعالجة 

ام املحاسبي فإنه يجب إلافصاح التام عن هذا التعديل أو التعبير وبيان أسبابه وإفه إلاجراءاملحاسبة أو 

 .املستخدمين من املعلومات املحاسبية بأثره على املقارنة بين الفترات

املالية للمنشاة يجب عدم إخفاء أي  الكشوفيقصد بهذا املبدأ بأنه عند إعداد : مبدأ لافصاح التام -

املالية و يجب إلافصاح الكافي  الكشوفبيانات أو معلومات محاسبة قد تلحق أضرار باملستخدمين من 

 :ب إلافصاح عنجاما فيتولكي يكون إلافصاح ز، ر متحيوغي
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 ؛السياسات و الطرق املحاسبية و تفاصيلها -

 ؛املعلومات إلاضافية التي تساعد في تحليل الاستثمار أو التي توضح حقوق الجهات املختلفة -

        ؛التغيراتالتغيرات في السياسات و الطرق املحاسبية املطبقة خالل السنوات السابقة وآثار هذه  -

 ة؛ليف وإلايرادات والتعهدات الطارئصول والتزامات والتكاألا  - 

 الكشوفاملعامالت املالية التي ال ترتبط بالنشاط وألاحداث الالحقة إذا كانت ذات تأثير جوهري على  -

 .املالية

ة لكي يسهل أت في املنشحداث املالية التي تميقض ي هذا املبدأ وجود مستندات تؤيد ألا  :مبدأ املوضوعية -

مراجعتها والتأكد من صحتها بواسطة مؤهلين والتوصل إلى النتائج نفسها في جميع الحاالت لالبتعاد عن 

ي بسبب اعتماد القياس املحاسبي على عدد كبير من ألاطراف بالتحيز واملوضوعية ضرورية للقياس املحاس

 .املستفيدين قد تتعرض للخطر ذات العالقة ومن موضوعية القياس املحاسبي فان بعض

بموجب هذا املبدأ يسمح بالخروج عن املعايير وإلاجراءات املحاسبية بشرط أال : مبدأ ألاهمية النسبية -

املالية حيث أن التشديد في تطبيق املبادئ واملعايير املحاسبية  الكشوفيؤثر تأثيرا جوهريا على عدالة 

يؤدي إلى تحميل املنشاة بتكاليف توفر املنفعة املترتبة على حرفيا في بعض ألاحيان أمر مستحيل وقد 

تطبيق املبادئ املحاسبية باإلضافة إلى عدم القدرة أو الصعوبة في تزويد املستفيدين باملعلومات في الوقت 

ويعتبر ميدأ ألاهمية النسبية استثنائيا ومن املبادئ  ،املناسب وهذا املبدأ ببسط ويسهل مهمة املحاسب

 .لةاملعد

فهو  الحذرتعني الحيطة اخذ الخسائر املتوقعة بعين الاعتبار قبل حدوثها أما : مبدأ الحيطة والحذر -

عدم أخذ ألارباح املتوقعة في الحسبان إال عند تحققها فعال، ويقض ي هذا املبدأ انه في حالة الاختيار بين 

أسلوبين محاسبيين أو أكثر من ألاساليب املحاسبية املقبولة قبوال عاما فيظل ألاسلوب الذي يظهر حقوق 

 .وإظهار الالتزامات واملصروفات بأعلى القيم( ظهور ألاصول وإلايرادات بأقل القيم )امللكية بأقل القيم أي 
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 املحاسبي املالي  النظاماملالية وفق  الكشوفإعداد  :ثانياملبحث ال

املالية العناصر ألاساسية التي تقدم من خاللها حوصلة نشاط املؤسسة في شكل  الكشوفتعتبر 

وثائق شاملة تقدم في نهاية السنة ، ورغم وجود تشابه في طبيعة املعلومات املالية املتعلقة باملؤسسة إال 

 احتياجات ألاطراف ذات العالقة باملؤسسة، مما يستدعي إعداد مجموعة مني أن هناك اختالفات ف

 .املالية املختلفة حتى تلبي كل احتياجات جهة املعنية من مستخدمي قوائم املالية الكشوف

 واعد التقييم والتسجيل املحاسبي ق: املطلب ألاول 

من املبادئ العامة والقواعد الخاصة بالتسجيل  تتكون قواعد التقييم والتسجيل املحاسبي

 .والتقييم للعمليات العادية والخاصة

 :في  العامة لقواعدلاملبادئ ألاساسية  همأ تتمثلو  

نفس الشروط املنصوص عليها في املعايير الدولية املعلومة املالية  وهيتسجيل املحاسبي الشروط  -

 1: واملتمثلة في

 ؛تسجيل املبادالت -

 ؛غياب التسجيل املحاسبي ال يمكن تبريره أو تعديله بأي معلومة أخرى ال مكتوبة وال رقمية -

الذي يمثله الخصم ينتج عنه  الالتزاميسجل ألاصل في امليزانية إذا كان من املحتمل أن يسدد  -

خسارة مزايا اقتصادية مستقبلية للمؤسسة إذا كان املبلغ هذا التسديد يمكن تقييم بصفة 

 ؛مدققة

لقة في يسجل إلايراد في حساب النتيجة إذا حدثت زيادة في املزايا الاقتصادية املستقبلية املتع -

 ؛ةحتى من املمكن تقييمه بصفة صادق كان وإذاألاصول أو نقص في الخصوم 

تسجيل التكلفة في حساب النتيجة إذا حدث نقص في املزايا الاقتصادية املستقبلية املتعلقة - -

 . بنقص في ألاصول أو زيادة في الخصوم 

 :وتتضمن قواعد العامة للتقييم -

 ؛املالية يكون التسجيل في نهاية الدورة الكشوفعناصر تحديد املبالغ املتعلقة بتسجيل  -

                                                           

، 5772، أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على النظام الجبائي الجزائري، رسالة ماجستير، املدرسة العليا للتجارة، الجزائر ينسعديوسف  1

 07-02ص ص 
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كما أننا نلتمس ,طريقة التقييم العامة املستعملة في املحاسبة ترتكز على مبدأ التكلفة التاريخية  -

أو بقيمة ( القيمة العادلة)أنه من الضروري اللجوء إلى تقييم بعض العناصر بالقيمة الحالية 

 ؛يم بالقيمة املستحدثةالتحقيق أو يمكن كذلك أن تقي

 إنتاجهاييم ألاصول الثابتة يكون بتكلفة حيازتها أما ألاصول املنتجة من طرف املؤسسة بتكلفة تق -

 :و من بين أهم املبادئ التي يرتكز عليها في التقييم ما يلي

خصم الرسوم القابلة  في الحسابات عقب إدراجهالع واملمتلكات عند يتم تقييم الس: لتكلفة التاريخية ا- 

  1:والتخفيضات التجارية وغير ذلك من العناصر املماثلة حسب ألاتي لالسترجاع

  . بالنسبة للسلع املكتسبة بمقابل تحسب من تكلفة الشراء -

بالنسبة للسلع املستلمة كمساهمة عينية تحتسب من كلفة الشراء بالنسبة للسلع املكتسبة  -

 في تاريخ دخولها الحقيقيةمجانا تحتسب من القيمة 

 ألاصول املكتسبة عن طريق التبديل تقييم القيمة املحاسبية لألصول املكتسبة -

 ألاصول واملنتوجات والخدمات املقدمة من طرف املؤسسة تقييم بتكلفة إلانتاج -

 الستخدامتقييم بالقيمة العادلة عند ضمها ,املتحصل عليها بشكل مجاني  الاستخدامات -

 املؤسسة في ذمتها 

و  ،املؤسسة أن تظهر مؤشرين التدني في قيمة ألاصل وعليه يتم تقدير السنة املمكنة تحصيلهاعلى ما ك

 :يتم حساب تدني قيمة ألاصل هذه كما يلي

 الصافية ممكن تحصيلها القيمة -القيمة املحاسبية الصافية = تدني قيمة ألاصل املمكن تحصيلها 

ض من قيمة ألاصل عند التسجيل أي ألاصول املادية ح بنقص في القيمة أو تخفيها أن تصر  يوعل

 .املتراكم وقيم تدني في ألاصل الكتهالا تسجل بتكلفتها مطروح منها قيمة 

سعر البيع وقيمة ين ها القيمة القصوى بويمكن تعريفها على أن   :(املمكن تحصيلها)القيمة الحالية  -

عند البيع أصل معين في إطار سوق املنافسة أما  تحصيلهاملنفعة حيث أن سعر البيع هو املبلغ املمكن 

قيمة املنفعة فهي القيمة املستحدثة للتدفقات املستقبلية املنتظر حصولها عند استعمال هذا ألاصل إلى 

 .استعماله نهاية مدة

                                                           
 50سيرها املؤرخ في وزارة املالية الذي يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الحقوق املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد   1

 .0ص 7,115,5.1151, 115 5الجزء  5772جويلية 
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 هي القيمة التي يتم على أساسها تبادل املوجودات بين ألاطراف ذات معرفة ورغبة في : القيمة العادلة  -

 1.التعامل بنفس سياسة التعامل مع الغير

أو تسوية خصم وفق  إن القيمة العادلة يجب أن تتحدد في ضوء عملية فعلية تتم املبادلة أصل

كذلك يجب أن يكون في شروط املنافسة ، بين ألاطراف لديها ما يكفي من املعلومات والقبول طرق املبادلة 

مفهوم واسع تقوم على مجموعة من املقومات ويمكننا أن القيمة العادلة بما تحتويه من ، و التامة

 .قيمة سداد الالتزام وقيمة يمكن مبادلة ألاصل بها  ،تحصرها في إحدى القيمتين

تمكن املؤسسة من الحصول يمكن مبادلة ألاصل بها تتمثل في القيمة التي القيمة التي  فيما يخص -

 -  : ويمكن التعرف عليها باختصار فيما يليحيث تتعدد طرق الحصول على ألاصول ، على ألاصل

وتكون القيمة العادلة لألصل الذي تم اقتنائه مساوي ، الحصول على ألاصل مقابل ألاصول أخرى 

 ؛للقيمة العادلة لألصل املتنازل عنه

وجود و ضطرارية للمؤسسة الا على التزامات متنوعة مثل الحاجة  مبنيةأن تكون عملية املبادلة  -

ألاصل ،وبذلك ال يوجد للمؤسسة خيار أمامها إال إجراء العملية بغض النظر عن وكيل وحيد 

 ؛السعر الذي تتم به العملية

إطفاء الالتزام مقابل إصدار أسهم أو أي حقوق امللكية أخرى وتكون القيمة العادلة الالتزام هي  -

 . ةقيمة السوق ألاسهم أو حقوق امللكية ألاخرى املصدر 

 القيمة التي تتحملها املؤسسة مقابل إطفاء الالتزام فهيالالتزام قيمة سداد أما عن 

ه في التقييم والتسجيل القواعد الخاصةبعد تطرقنا للقواعد العامة سننتقل إلى  إلى  ، حيث أن 

  2:جانب القواعد العامة نجد بعض العناصر التي تخضع لتقييم خاص تذكر منها

ألاصول الثابتة املادية للمؤسسة هي أصول مادية موجهة لالستعمال في : صول الثابتة املادية واملعنوية ألا  -

 .خالل أكثر من دورة محاسبية إداريةإنتاج السلع أو توريد الخدمات أو تأجير للغير أو استعمالها ألعراض 

قابلة للتحديد وموجهة ( سغير ملمو )أما ألاصول الثابتة املعنوية فهي أصل بدون وجود مادي  

 .ةيكون تحت مراقبة واستعمال املؤسسلنفس الاستعمال وكال من ألاصول الثابتة املادية واملعنوية 

                                                           
1
  Robert Robert, Norms international de comptabilité et d'information fiannacie, d'amod paris 2006 p49.  

املالية في املؤسسات الاقتصادية وفق النظام املحاسبي املالي، مذكرة ماستر، كلية العلوم الاقتصادية،  الكشوفطيب باشا عبد هللا، عرض   2

 77-30، ص ص 5710جامعة مستقانم، 
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تقيم ألاصول الثابتة بقيمتها السنوية إليها ويضاف إليها مجموع تكاليف الشراء مصاريف  و

 :حيث املصاريف إلاداريةالتثبيت الرسوم املدفوعة وألاعباء املباشرة ألاخرى و استثناء 

ن التثبيتات املنتجة من طرف املؤسسة تتكون من تكلفة العتاد اليد العاملة وأعباء إلانتاج إ -

ألاخرى ويضاف إلى تكلفة إنشاء أو الاقتناء تكلفة التفكيك أو التكلفة التحديد املوقع عند انقضاء 

 ؛مدة إلانتاج

وفي حالة ما إذا كانت تلك النفقات تريد ,بتة في ألاعباء تدرج النفقات الالحقة املتعلقة باألصول الثا -

 .من القيمة املحاسبية لألصل فإنها تضاف إلى حساب ألاصول الثابتة

جميع ألاصول املالية ماعدا القيم العقارية  هيألاصول الثابتة املالية (: غير الجارية)ألاصول الثابتة املالية  -

ذكورة في شكل أصول مالية جارية وتتكون ألاصول املالية غير الجارية املوظفة وألاصول املالية ألاخرى امل

السندات املثبتة و  السندات املثبتة لنشاطات املحفظة املوجهةو  من سندات املساهمة والحسابات الدائنة

القروض والحسابات الدائنة  وأيضا( أقساط رأس املال أو توظيفات لها أجل لالستحقاق)ألاخرى 

الدائنة لالستغالل ألكثر من سنة القروض ألكثر من السنة واملقدمة ألطراف /لدى الزبائن حالدائنة /ح)

 (أخرى أي الغير

يعرف إلاهتالك على أنه استهالك املنافع الاقتصادية املرتبطة بأصل عيني أو معنوي ويتم : إلاهتالكات  - 

ألاصل مع مراعاة القيمة املتبقية توزيع املبلغ القابل لإلهتالك بصورة مطردة على مدة دوام نفعية 

 . املحتملة لهذا ألاصل بعد نهاية الخدمة أو عند انقضاء مدة النفعية 

ويقصد بالقيمة املتبقية املبلغ الصافي لألصل الذي يرتقب الكيان الحصول عليه عند انقضاء 

 . املدة النفعية بعد استبعاد تكاليف الخروج املنتظرة

ت في حالة عدم التمكن من ي املالي باعتماد طريقة إلاهتالك الثاباملحاسب النظامويتضح من 

ويجب أن تدرس دوريا طريقة  التطور في استهالك الكيان للمنافع الاقتصادية بصورة صادقة،تحديد 

إلاهتالك مدة النفعية والقيمة املتبقية في أعقاب املدة النفعية املطبقة على التثبيتات العينية ففي حالة 

 .ديل التوقعات والتقديرات تعدل التوقعات والتقديرات لكي تعكس هذا التغيير في الوتيرةحدوث تع

على وجوب تقييم املخزونات بالقيمة ألاقل بين التكلفة املحاسبية  IAS 75ينص املعيار : املخزونات -

 .زالصافية لإلنجا
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وفق هذا املعيار فإن املقصود بالتكلفة أن ينبغي أن تتضمن تكلفة املخزونات كل التكاليف 

باإلضافة إلى كل املصاريف املتعلقة بالتحويل وكذا كل املصاريف ألاخرى ، إلانجازاملتعلقة بالحيازة أو 

املخزونات في الحساب الضرورية إليصال هذه املخزونات إلى أماكن التخزين وتسجل أية خسارة في قيمة 

وتحدد ، كعبء في حساب النتائج عندما تكون تكلفة مخزون ما أكبر من القيمة الصافية لإلنجاز املخزون

 .أوال الصادرأوال خسائر القيمة من املخزونات إما بطريقة التكلفة الوسيطية املرجعة أو طريقة الوارد 

  املالية الكشوف إعداد السياسات املحاسبية املستخدمة في: ملطلب الثاني ا

كأحد الخصائص النوعية " القابلية املقارنة "مي ملعايير املحاسبية الدولية ييحدد إلاطار املفاه

املالية  الكشوفللمعلومات املحاسبية التي يتم إلافصاح عنها إذا يجب املستخدمين قادرين على مقارنة 

الي للمؤسسة وأدائها كما يجب أن تكون للمؤسسة عبر الزمن من أجل تحديد اتجاهات املركز امل

املالية للمؤسسات املختلفة من أجل أن يقيموا مراكزها املالي وأدائها  الكشوفبمقدورهم مقارنة 

 .والتغيرات في مركزها املالي

 ولكن مع وجود بدائل مختلفة للقياس والتقييم املحاسبي وتعدد السياسات والطرق املحاسبية

والاختيار بين السياسات والطرق املحاسبية بما  بين تلك البدائل املختلفة ختيارالا وحرية إلادارة في 

 1قوائم املالية بنوع من الشككل ذلك أدى إلى النظر لل ،تغييرها وإمكانية إلادارةيتناسب ورؤية 

( 72)حسب ما جاء في املعيار املحاسبي الدولي رقم  : السياسات املحاسبية والتقديرات املحاسبية -

والقواعد واملمارسات التي تقوم املؤسسة  والاتفاقياتالسياسات املحاسبية بأنها هي املبادئ وألاسس 

وبصفة محددة فإن املعيار يعتبر أن التغيير في أسس  املالية الكشوفبتطبيقها عند إعداد وتقديم 

ياس هو تغيير في السياسة املحاسبية وليس تغييرا في التقدير، ومن أمثلة القياس هو تغيير في أساس الق

 .لقيمة العادلة وا القيمة الحالية القابلة للتحقق ،التكلفة التاريخية القياس هذه 

بأنه في حالة عدم التأكد في ألانشطة التجارية  53في فقرة ( 72)ويشير املعيار املحاسبي الدولي رقم 

املالية ال يمكن قياسها بدقة ولكن يمكن تقديرها، والتقدير يستلزم الاجتهاد  الكشوففإن كثيرا من بنود 

لوبا مثال للديون املعدومة أو الذي يعتمد على أحداث املعلومات املتوفرة، ويمكن أن يكون التقدير مط

تقادم املخزون، أو لتقدير العمر إلانتاجي أو النمط املتوقع الستهالك املنافع الاقتصادية للموجودات 

املالية وال يؤثر على  الكشوففاستخدام التقدير املعقول يعتبر جزءا هاما من إعداد , القابلة لالستهالك

  2. درجة الوثوق بها

                                                           
 77طيب باشا عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص   1
 72طيب باشا عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص  2
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القيمة  في بأنها التعديل( 72)التقديرات املحاسبية فيحددها املعيار املحاسبي رقم  أما التغيرات في

كما يضيف املعيار توضيحا  ،الدفترية ألي أصل أو التزام أو تعديل قيمة الاستهالك الدوري ألي أصل

قبلية لذلك بأن هذه التغيرات في التقديرات ترتبط بحدوث تعديالت في املوقف الحالي واملنافع املست

وينشأ التغيير في التقديرات املحاسبية من املعلومات , املتوقعة والالتزامات املرتبطة باألصول والالتزامات

 والتطورات الجديدة وبالتالي فال تعد هذه التغيرات تصحيحا ألخطاء،

يواجه املحاسب في كل مشكلة محاسبية العديد من البدائل التي يلقى القبول العام سواء من و 

الناحية العملية أو العلمية، ويختار من بينها الطرق والسياسات املحاسبية التي يتناسب بعض ألاوضاع 

والظروف الاقتصادية التي تمر بها املؤسسة، حيث تؤدي عملية الاختيار بين هذه البدائل إلى أثار مختلفة 

رارات التي تتخذ بمعرفة ألاطراف وكذا التدفقات النقدية واملعلومات والق. على نتيجة والوضعية املالية

وبمعنى أخر فإنها تؤدي إلى إعادة توزيع الثروة واملخاطر بين ألاطراف املختلفة , املختلفة املهتمة باملؤسسة

املرتبطة بالكيان، وللداللة على ذلك فإنه قد أمكن في بعض الحاالت سواء الافتراضية أو الواقعية تحويل 

العكس من ذلك عن طريق تغيير بعض الطرق املحاسبية أو إتباع طرق  خسائر املؤسسة إلى أرباح أو

وتعتبر إدارة املؤسسة املسئول الوحيد عن التغيرات املحاسبية نظرا لوجود معايير وبدائل محاسبية ،بديلة

مقبولة قبوال عاما لنفس ألاحداث الاقتصادية، وهذا يعطي إلدارة املؤسسة مرونة كافية لتختار من بينها 

يناسب ألاهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ويمكن القول أن املرونة املتاحة لإلدارة في اختيار بين بدائل  ما

القياس والتقييم املحاسبي ستجعلها تتحكم في نتيجة املؤسسة إلى حد كبير في ضوء أهدافها والخصائص 

حاسبية ومدى وجود معايير محاسبية ولكن ما يحد من قدرة إلادارة في التالعب باألرقام امل ،التي تتمتع بها

 .ودرجة من الالتزام بها، باإلضافة إلى مدى كفاءة ألاسواق املالية ودرجة الوعي لدى املستثمرين

 الكشوفاملالية يجب أن يكونوا قادرين على مقارنة  الكشوفمستخدمو  كما يجب أن يكون 

, اهات موقفها وأدائها املالي وتدفقات النقديةاملالية لعدد من الفترات الزمنية للمؤسسة، والتعرف على اتج

إال أنه  ،ومن ثم يكون من الضروري تطبيق نفس السياسات املحاسبية في هذه الفترات الزمنية املختلفة

يراعي بعض الاعتبارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إلافصاح عن السياسات املحاسبية وأهمها 

إلافصاح عن أهم السياسات املحاسبية املستخدمة  .املحاسبية ألاساسيةالالتزام بالفرضيات واملبادئ 

 . باعتبار إن إلافصاح عنها جزءا مكمال للقوائم املالية، ويجب إلافصاح عنها في مكان واحد

املالية وذلك بحجة أنه تم  الكشوفال يمكن تبرير أية معالجة محاسبية خاطئة لعناصر و 

يجب إلافصاح عن أي تغيير في السياسات املحاسبية املستخدمة من  ، حيثإلافصاح عن هذه املخالفة
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في حالة إذا ما تم تغيير في السياسات املحاسبية  .قبل املؤسسة أو عن أسباب التي أدت إلى هذا التغيير

فانه يجب إلافصاح عن ، وكان لهذا التغيير أثر على نتائج املؤسسة خالل الفترة املالية أو الفترات الالحقة

املالية يجب إظهار ألارقام املقارنة عن الفترة  الكشوفلدى إعداد و  ،هذا التغيير وتحديده كميا

 1:أما ما يجب تبيانه في إلافصاح عن السياسات املحاسبية في امللحق املتمم للقوائم املالية ما يلي،السابقة

 املالية ؛ الكشوفالقياس املستخدمة إلعداد ( أسس)أساس  -

 كل سياسة محاسبية محددة الزمة لفهم ألاوضح للقوائم املالية ؛ -

املالية من املهم بالنسبة  الكشوفباإلضافة إلى السياسات املحاسبية املحددة املستخدمة في  

التكلفة التاريخية، التكلفة )القياس املستخدمة ( أسس)للمستخدمين أن يكونوا على علم بأساس 

ألنها تشكل ألاساس الذي تم بموجبه ( للتحقيق، القيمة العادلة أو القيمة الحاليةالقيمة القابلة  ،الحالية

املالية بكاملها، وعندما يكون هناك أكثر من أساس قياس واحد يستخدم في البيانات  الكشوفإعداد 

فئات  املالية، مثال ذلك عندما يتم إعادة تقييم موجودات معينة غير متداولة فإنه يكفي تقديم داللة على

 .ساملوجودات واملطلوبات التي طبق عليها كل أساس القيا

 الوثائق املحاسبية ومراحل الدورة املحاسبية: لثاملطلب الثا

إن تنظيم العمل املحاسبي على مستوى املؤسسة من خالل ألانظمة املحاسبية يتم من خالل  

تستند في مجملها على مجموعة من مجموعة من املراحل ألاساسية املتعلقة بكل دورة محاسبية، والتي 

  .الوثائق واملستندات القانونية

 :الوثائق واملستندات املحاسبية -

أثناء قيام املؤسسة بمختلف عملياتها تنشأ عالقات بينها وبين ألاطراف املتعامل معها وتكون هذه 

تلك العالقات  العالقة مثبتة بوثائق ومستندات محاسبية تثبت حقوق والتزامات كل طرف من أطراف

 2 :وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي

معينة يبيع له كمية هو وثيقة يحررها الزبون ، يطلب من خالله من املورد بأن يورد له أو : سند الطلب  -

 .من البضائع أو املواد ألاولية 

هو وثيقة يحررها املورد لترافق السلع املسلمة للزبون ، والتي يوقع عليها الزبون بمجرد : وصل التسليم  -

 .الاستالم الفعلي للمشتريات ، وذلك إلثبات الاستالم 
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هي وثيقة محررة من طرف املورد إلثبات عملية البيع أو أداء الخدمة للزبون ، وهي تلزم الزبون : الفاتورة -

 .ملبلغ املذكور في الفاتورة للمورد وفقا لالتفاق املبرم بينهمابأن يسدد ا

وهي تلك الوثائق التي تحدد حقوق وواجبات ألاطراف املشكلة لهذه العقود ، كعقود الحصول : العقود -

  .على قرض ، عقود إنجاز الخدمات

 .ى املؤسسةوهي تلك الكشوف التي تحدد ألاجور املستحقة لألجراء على مستو : كشف الراتب - 

وهي تلك الوسائل املستعملة عند التسوية املالية ملختلف العمليات التي قامت : وسائل الدفع الفوري  - 

 ... بها املؤسسة ، كوصل الدفع النقدي ، الشيك

 .مثل الكمبيالة، السند ألمر: وسائل الدفع باآلجل  -

واملتمثلة ، لجبائية املدفوعة ملصلحة الضرائبتتمثل في التصريحات ا: التصريحات الضريبية و الجبائية  - 

 .والتصريحات السنوية في التصريح الشهري 

 : مراحل الدورة املحاسبية -

  :على مستوى املؤسسة من خالل الشكل التالي یمكن وصف مراحل الدورة املحاسبیة
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مراحل الدورة املحاسبية (: - 1) الشكل

 .31شالي حسام، مرجع سبق ذكره، ص  :املصدر

 1:ويمكن وصف مضمون مراحل كل مرحلة من مراحل الدورة املحاسبية كما يلي

هو تسجيل العمليات املالية في الدفاتر والسجالت املحاسبية الخاصة  :تقييد العمليات في سجل اليومية -

باملؤسسة إلظهار آثارها على كل حساب من حسابات املؤسسة، أو قد يؤدي التسجيل املحاسبي إلى نشوء 

 .حساب جديد لم يكن موجودا ، ويتم تسجيل القيود في دفتر اليومية وفقا للقيد املزدوج

،ومن  11-70إضافة إلى الدفتر السابق هناك دفتر ثاني نص عليه القانون رقم: ستاذالترحيل إلى دفتر ألا  -

لكل حساب وفقا لطبيعة ( أو أكثر) الضروري جدا مسكه و هو دفتر ألاستاذ حيث تفتح فيه صفحة 

 .املؤسسة

عن كشف أو  عداد ميزان املراجعة يتم مباشرة بعد املراحل السابقة إعداد ميزان املراجعة، و هو عبارةإ -

جدول يشمل على أسماء الحسابات و صافي أرصدتها أو املجاميع التي تظهر في سجل ألاستاذ، تظهر 
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ب املدين و ألارصدة الدائنة في الجانب الدائن و يكون مجموع ألارصدة املدينة نألارصدة املدينة في الجا

 .يساوي مجموع ألارصدة

املالية، بحيث تتشكل  الكشوفبعد إعداد ميزان املراجعة يتم ترحيل ألارصدة إلى  :املالية الكشوفإعداد  -

من امليزانية وحساب النتيجة وجدول سيولة الخزينة وجدول حركة ألاموال الخاصة،  الكشوفهذه 

 .قواملالح
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 وانعكاساته شروط وتطبيقات املحاسبة بواسطة أنظمة لاعالم آلالي: لثاملبحث الثا

املتضمن مسك املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلالي إلى  117-72: سوم التنفيذي رقمتطرق املر  

مجموعة من الشروط و القواعد والتنظيمات التي يجب أن تتوفر في ألانظمة املحاسبية املستخدمة في 

مجال مسك املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلالي،وذلك حيث من الجوانب القانونية أو التنظيمات 

وبذلك سيتوزع مضمون هذا املبحث على الجوانب القانونية املتعلقة بتطبيقات املحاسبة  . ملحاسبيةا

 الشروط ألاساسية لتطبيقات املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلاليو  بواسطة أنظمة إلاعالم آلالي

 .على املخرجات املحاسبية وانعكاسات ذلك

 املحاسبة بواسطة أنظمة لاعالم آلاليألاساسية ملسك  والشروطالجوانب القانونية : املطلب ألاول 

واملتعلق بكيفيات مسك املحاسبة بواسطة أنظمة  117-72لقد تطرق املرسوم التنفيذي رقم 

في مجال مسك املحاسبة املالية بواسطة البرامج وأنظمة إلاعالم  الجوانب القانونيةإلاعالم آلالي إلى بعض 

 :آلالي،والتي نذكر منها ما يلي

من  77لقد تطرقت املادة رقم  :الالتزام باملبادئ وألاحكام املحاسبية في إطار النظام املحاسبي املالي -

سبة عن طريق أنظمة إلى أنه يجب أن تستجيب تطبيقات مسك املحا 117-72: املرسوم التنفيذي رقم

  .إلاعالم آلالي ملجمل الالتزامات واملبادئ املحاسبية املعمول بها في إطار النظام املحاسبي املالي

 117-72من املرسوم التنفيذي رقم 72ولقد تناولت املادة رقم  :تحدريد مصادر التسجيالت املحاسبية -

يل محاسبي ي إلى أنه يجب أن يحدد كل تسجاملتضمن كيفية مسك املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلال

. وكذا مراجع الوثيقة الثبوتية التي يستند عليها في ذلك التسجيل املحاسبي ،مصدر ومحتوى كل معلومة

كما يجب أن تعرف إصدارات نظام إلاعالم آلالي وترقم وتؤرخ عند إنشائها بواسطة وسائل توفر كل 

 .الضمان في مجال إلاثبات

في مجال مسك املحاسبة  الشروط ألاساسية أهمإلى  117-72تطرق املرسوم التنفيذي رقمو 

 1:املالية بواسطة البرامج وأنظمة إلاعالم آلالي،والتي نذكر منها ما يلي

من املرسوم التنفيذي  70 تطرقت املادة رقم :لتزام بطا ع عدم الشطب والتيحيل للتسجيالتالا -

املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلالي إلى ضرورة تطبيق طابع عدم الشطب املتعلق بمسك  117-72رقم

أو تصحيح التسجيالت في مجال املحاسبة املمسوكة عن طريق نظام إلاعالم آلالي في شكل إجراء التصديق 

 .لكل الفترات املحاسبية ،الذي يمنع كل تعديل أو حذف للتسجيالت املصادق عليها

                                                           
1
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من  15تطرقت املادة رقم :ألاساسية للمحاسبة على أساس القيد املزدوج ضمان تحقيق التوازنات -

املتضمن كيفية مسك املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلالي إلى ضرورة  117-72املرسوم التنفيذي رقم

وجوب أن تضمن البرامج املحاسبية بواسطة نظام إلاعالم آلالي تحقيق التوازنات ألاساسية ملحاسبة القيد 

 .دوج سواء من خالل املراقبة املسبقة أو من خالل املراقبة الالحقةاملز 

من املرسوم  13لقد أشارت املادة رقم  :ضرورة التذكير بوجوب التصدريق على التسجيالت املحاسبية -

املتضمن كيفية مسك املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلالي إلى بعض النقاط  117-72 التنفيذي رقم

التصديق على التسجيالت املحاسبية، والتي منها أن ال يسمح نظام إلاعالم آلالي للمحاسبة  املتعلقة بوجوب

 ،بعد التصديق على التسجيالت املحاسبية لكل فترة محاسبية بالتعديل أو حذف ألية عملية محاسبية

جوب التصديق يجب على نظام إلاعالم آلالي للمحاسبة قبل كل إقفال للسنة املالية ضرورة التذكير بو كما 

 .الفعلى مجموع التسجيالت املسجلة بعد إلاق

مما يجب أن يتوفر في  :ضرورة توفير إمكانية إعادة فحص التسجيالت املحاسبية للسنوات السابقة -

 117-72 ممن املرسوم التنفيذي رق 13ة في إطار أشارت إليه املادة رقم برامج إلاعالم آلالي ملحاسب

 آلالياسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلالي،هو أنه يحب على برامج نظام إلاعالم املتضمن كيفية مسك املح

 الكشوفللمحاسبة أن ال تسمح من خالل الوظائف املتاحة إال بفحص التسجيالت السابقة أو طبع 

 .املالية أو إعادة طبعها

من املرسوم  17 املادة رقم أشارت :ضمان إمكانية إعادة فتل الحسابات في بدارية كل دورة محاسبية -

احترام  ضرورةكيفية مسك املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلالي إلى  املتضمن 117-72: رقم  التنفيذي

للمحاسبة إجراءات تسمح بإعادة فتح آلية  آلاليمبدأ عدم الشطب ، بحيث يجب أن يتضمن نظام إلاعالم 

 .سابقةبات امليزانية الختامية للسنة املالية اللحسابات ألاصول والخصوم والتي يجب أن توافق حسا

 الشروط التقنية لتطبيقات املحاسبة املالية بواسطة أنظمة لاعالم آلالي: نيملطلب الثاا

توجد العديد من الشروط التقنية في مجال تطبيقات املحاسبة املالية بواسطة أنظمة إلاعالم  

آلالي والتي أشار إليها املرسوم املتعلق بكيفية مسك املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلالي، والتي نذكر منها 

 1:ما يلي

ولقد تطرقت  :أنظمة ألاعالم آلالي مكانية استغالل الغير ملضمون التسجيالت املحاسبية بمعزل عنإ -

بواسطة  املحاسبةاملتضمن كيفية مسك  117-72 من املرسوم التنفيذي رقم 12 إلى ذلك املادة رقم
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أنظمة إلاعالم آلالي، بحيث أشارت إلى أنه يجب أن يقترح نظام إلاعالم آلالي للمحاسبة على وظيفة تمكن 

فائدة الغير ،وذلك في شكل قابل لالستغالل بسهولة بمعزل من إرسال بطاقة لكل التسجيالت املحاسبية ل

 .ةعن برنامج إلاعالم آلالي للمحاسب

لقد أشارت  :ضرورة إظهار املعلومات الجبائية الخاصة باملؤسسة في كل الوثائق املحاسبية للمؤسسة -

ة أنظمة إلاعالم املتضمن كيفية مسك املحاسبة بواسط 117-72 من املرسوم التنفيذي رقم 10املادة رقم 

املالية للمؤسسة املعلومات  الكشوفآلالي إلى ضرورة أن يظهر برنامج مسك املحاسبة املالية في كل 

العون الذي وكذا الصفحات  أرقاممع  تاريخ الطبعو   اسم القائمة املاليةو التعريف باملؤسسة املتعلقة ب

كما يجب أن يمتلك نظام  ،املالية الكشوفوغيرها من املعلومات والبيانات ذات الصلة بتلك  قام بطبعها

ملراقبة الدخول للبرنامج بما يسمح بتحديد استعمال كل وظيفة لنظام  لياتآلاإلاعالم آلالي املحاسبي كل 

ورة ضمان ضر  - .مهلخول مخصصا لألشخاص املرخص دلي للمحاسبة، بحيث يكون هذا الإلاعالم آلا

 117 -72 من املرسوم التنفيذي رقم12تطرقت املادة رقم : ألارشفة للتسجيالت املحاسبية إمكانية

 آلالياملتضمن كيفية مسك املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلالي إلى ضرورة أن يتضمن برنامج إلاعالم 

 معلوماتبحيث يجب أن تتضمن هذه العملية للمحاسبة التسجيل اليومي لكل العمليات املحاسبية، 

 .نوع العمليةو  املعطيات والثوابت املدخلةوكذا تاريخ العملية و  منجز العملية حول 

لقد أشار املرسوم  :إمكانية إعادة قراءة أو تحويل التسجيالت املحاسبية املؤرشفة للسنوات السابقة -

إلى أنه في حالة تغيير  آلاليبواسطة أنظمة إلاعالم املتضمن كيفية مسك املحاسبة  117-72 التنفيذي رقم

فإنه يجب أن تتضمن النسخة الجديدة آلاليات الضرورية لغرض  نسخة نظام إلاعالم آلالي للمحاسبة،

إعادة قراءة أو تحويل التسجيالت املحاسبية السابقة املؤرشفة معه أو مع النسخ، كما يجب أن يحمل 

 .لطلب ألارشفة مقارنة بتاريخ إلاقفال الدوري ألاخيرإجراء ألارشفة تاريخ سابق 

 انعكاسات تكنولوجيا املعلومات على جودة املعلومات املتضمنة في الكشوف املالية : املطلب الثالث

حيث أصبح  ،سريعة وسهلة أمر جعلنا نقف أفقا بات الاهتمام بالحصول على املعلومات بصورة

كل ما نهتم به هو إرسال واستقبال املعلومة فقط، فالتركيز آلان في تكنولوجيا املعلومات ينصب على 

ع تأثير تكنولوجيا املعلومات على املعلومات املالية في قوسرعتها وليس على أهميتها وقد و  فعالية املعلومات
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بنا وتوصيال، ويظهر من خالل تغيير ألاساليب كل املراحل التي تمر بها معالجة وتنظيما، حفظا وتخزينا 

 1 : البدوية في معالجة املعلومات بالطرق آلالية إلالكترونية ويتجلى هذا التغيير على مستويين هما

التطور امللحوظ على مستوى مؤسسات املعلومات من مكتبات ومراكز املعلومات، ودور : املستوى ألاول  -

 .بات في كل وظائفها لعملية ألاتممةأرشيف عن طريق إدخال عمل الحاس

لقد أدى التالقي بين تكنولوجيا املعلومات إلى ظهور مؤسسات جديدة ومستحدثة : املستوى الثاني -

ولقد . للمعلومات مستفيدة من الثورة الهائلة في التكنولوجيا املعلومات كالبنوك وقواعد املعلومات

معلومات وجعلتها تتميز بالجودة من جميع الجوانب أتاحت تكنولوجيا املعلومات مميزات هائلة لل

فاستخدام التقنيات الحديثة للمعلومات اليوم من أجل معالجة املعلومات وتبادلها وباألخص منها 

 .املعلومات الرقمية أصبح ضرورة حتمية 

 : والتي يمكن حصر أهمها فيعلى إجراءات املحاسبة  فةمضا قيمةلتكنولوجيا املعلومات وقد كان 

تتخذ املستندات في ظل النظام اليدوي الشكل املعتاد الذي تظهر عليه  :ألاثر على املجموعة املستندرية -

فواتير البيع والشراء، أو إيصاالت السداد والتحصيل وغيرها، وتستخدم هذه املستندات مباشرة 

الالكتروني للبيانات، فان ألامر يستلزم بالضرورة  للتسجيل في الدفاتر والسجالت، أما في حالة التشغيل

تعديل في شكل أو طبيعة املستندات، أو استخدام مجموعة مستندية وسيطة تحوي البيانات املوجودة في 

مترجمة بطريقة يفهمها الحاسوب الالكتروني حتى يمكن تغذيته بهذه البيانات . املستندات ألاصلية

والشك إن طبيعة هذه الوسائط سوف . ع ماهي إال وسائط تحمل البياناتكمدخالت، فاملستندات في الواق

 .تتأثر بالطريقة املستخدمة في تشغيل البيانات

في ظل النظام املحاسبي اليدوي تتخذ املجموعة الدفترية شكل دفاتر  :ألاثر في املجموعة الدفتررية  -

التشغيل الالكتروني للبيانات فان مجموعة أما في ظل . وسجالت يتم فيها إثبات القيود وتبويب الحسابات

الدفاتر والسجالت قد تتخذ شكل أشرطة ممغنطة أو اسطوانات ممغنطة ، ومن الواضح أن املجموعة 

على ما تحويه من بيانات  إلاطالعللمحاسب أو املراجع إمكانية  تيحلدفترية في صورتها الجديدة، ال تا

 .املوجودة في ظل النظام اليدوي  مباشرة منها في حالة املجموعة الدفترية

                                                           
ة، دمحم سيد، دمحم عبد املاجد بوركايب، مساهمة تكنولوجيا املعلومات في تحسين جودة املعلومات املالية، مجلة املحاسبة، التدقيق واملالي   1

 .05-01ص ص ، 5712، 75العدد  1املجلد 
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أدى استخدام تكنولوجيا املعلومات إلى التأثير في كل من  :املالية والتقارير ألاخرى  الكشوفألاثر في  -

وعلى الوسائل املستخدمة في . املالية والتقارير التي يوفرها نظام املعلومات املحاسبية الكشوفنوعية 

والتقارير، وقد أدى استخدام الحاسوب الالكتروني إلى دقة وسرعة الحصول على  الكشوفعرض هذه 

التقارير فضال عن إمكانية توفير تقارير إدارية أكثر فعالية نظرا ملقدرة الحاسوب الالكتروني على تشغيل 

 .وإسكانية تطبيق النماذج الكمية في حل مشكالت إلادارة .كميات هائلة من البيانات

وما نتج عنه من لافصاح املحاسبي لالكتروني  تكنولوجيا املعلومات أثر أيضا على وقد كان ل

 بمجموعة من املتغيرات التكنولوجية  مزايا، حيث
ً
نشأ إلافصاح إلالكتروني للمعلومات املحاسبية متأثرا

ملعلومات التي والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الثقافية ولعل أهم تلك املتغيرات تتمثل بتكنولوجيا ا

ساهمت في تشكيل مالمح ذلك إلافصاح، فقد قاربت تكنولوجيا الاتصاالت الحدود الزمانية واملكانية 

وأدركت الكثير من الشركات ضرورة تشغيل إلامكانيات التكنولوجية الهائلة لشبكة إلانترنت في سرعة 

املحاسبة إلالكترونية على شبكة  يعني إلافصاح املحاسبي إلالكتروني نشر مخرجات ،انتشار املعلومات

 إلانترنت أي عرض املعلومات فقط وليس معالجتها، ومن املزايا التي يتمتع بها إلافصاح 

 1:لييإلالكتروني ما 

 للتكاليف توزيع املعلومات حيث تتجنب املؤسسة   -
ً
يحقق إلافصاح املحاسبي إلالكتروني تخفيضا

 عن اختصار التكاليف املرتبطة بطباعة وتوزيع 
ً
املعلومات في حالة إتباعها إلافصاح التقليدي، فضال

 .الوقت املرتبط بتوزيع تلك املعلومات

ة للمؤسسة، فهو موجه لعدد غير محدود وغير معروف نسبيمثل إلافصاح إلالكتروني أداة انتشار بال -

املستثمرين ليس على  من املستخدمين، ألامر الذي يحقق لها الانتشار مما يعمل على جذب العديد من

 .املستوى املحلي فحسب بل أيضا على املستوى العالمي

تحسين إمكانية الوصول املعلومات من قبل املستخدمين بسرعة وجهد أقل إذ تسمح متصفحات  -

 ملتخذ القرار في الوقت الذي كان عة إلانترنت بالبحث الفائق السرع
ً
ن بيانات وتفاصيل محددة مسبقا

 أكثر ونتائج أقل دقةيتطلب لوصول ع
ً
 وجهدا

ً
 -  .ليها وقراءتها وقت إلافصاح وفق إلافصاح التقليدي وقتا

يوفر إلافصاح إلالكتروني إمكانية تكامل التقارير السنوية لعدة أقسام لوجود عالقات دقيقة الصلة بين 

 . كشوفاتهم املالية

                                                           
1
 .07-05مرجع سبق ذكره، ص ص  ،دمحم سيد، دمحم عبد املاجد بوركايب    
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بين املؤسسة واملستخدمين، ألامر  يحقق إلافصاح إلالكتروني حوار معلوماتي دائم ومستمر ومشترك -

 لتلبية احتياجاتهم الخاصة للمعلومات
ً
 .الذي يمكن من توفير معلومات معدة خصيصا

أن استخدام شبكة إلانترنت في نظم املعلومات املحاسبية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق املالحظ 

إمكانية توفير مجموعة من مجموعة من الفوائد في مجال إلافصاح املحاسبي وبصورة خاصة من خالل 

الخصائص النوعية التي يتطلب توفرها في املعلومات املحاسبية وبالتالي إمكانية توفرها على الجودة 

  : الالزمة، كما يأتي

سوف يؤدي إلى تحقيق ( املالية الكشوفمن بيانات التي تحتويها التقارير و )سرعة توصيل نتائج ألاعمال  -

فائدة أكبر منها للجهات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات املختلفة املتعلقة باملؤسسة املعينة، وهو ما 

يساهم في تحقيق خاصية املالئمة للمعلومات املحاسبية من خالل توفير املعلومات ضمن توقيت مناسب 

 .نقل والتوصيلوبدون أي تأخير يمكن أن ينتج عن عملية ال

املالية من خالل  الكشوفالحيادية في توصيل البيانات واملعلومات التي تحتويها التقارير و  خاصيةتحقق  -

 
ً
 .تأمين إيصالها إلى كافة الجهات وبنفس الشكل واملحتوى وبنفس الوقت أيضا

نت سوف يساهم في حيث أن الاتصال عبر شبكة الانتر  ،قيق التغذية العكسية بصورة فوريةمكانية تحإ -

تأمين الاتصال السريع من قبل الجهات املستخدمة ومعرفة ردود أفعالها ونتائج قراراتها املتخذة في ضوء 

 .املالية املنشورة عبر الشبكة الكشوفالبيانات واملعلومات التي توفرها التقارير و 

املالية املنشورة على الشبكة، سواء  الكشوفتسهيل إجراء املقارنات بين البيانات التي تحتويها التقارير و  -

 الكشوفبالبيانات املتوفرة لسنوات سابقة عن الوحدة الاقتصادية أو بالبيانات التي تحتويها التقارير و 

وهو ما يحقق خاصية . املالية املنشورة عبر الشبكة لوحدات اقتصادية أخرى لنفس الفترة الزمنية

 .القابلية للمقارنة

في املؤسسة إن استخدام  جودة أعمال التدقيقتأثير تكنولوجيا املعلومات على كما هنالك أيضا 

تكنولوجيا املعلومات يساعد في تحسين جودة مرحلة التخطيط لعملية التدقيق، وذلك من خالل حساب 

حجم العينة بشكل أدق، واختيار مفردات تلك العينة، أو من خالل املساعدة في إعداد موازنة الوقت 

للقيام بعمليات ومراحل التدقيق بشكل أفضل، وفي تحضير البرنامج الزمني الالزم إلنهاء عملية الالزم 

ويعمل استخدام تكنولوجيا املعلومات على تحسين قيام املدقق باإلجراءات التحليلية، حيث . التدقيق

كل أدق، أو مع النسب تساعد املدقق في مقارنة النسب املالية الفعلية للمنشأة خالل الفترات املتتالية بش
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املماثلة املقدرة، وبالتالي تحديد الانحرافات ومعرفة أسبابها، كما تساعد تكنولوجيا املعلومات مدقق 

املالية للشركة للسنة الحالية والسنوات السابقة بسرعة  الكشوفالحسابات بمراجعة الحسابات و 

ق، مما يمكنه من إبداء رأيه يشكل أكثر وسهولة، ومادامت البرامج التحليلية املحوسبة متوفرة للمدق

مصداقية وموضوعية كما يحسن استخدام تكنولوجيا املعلومات أيضا من جودة أعمال التدقيق 

وتوثيقها، من خالل تدقيق أرصدة الحسابات املختلفة بشكل أدق وأسرع، أو في تلخيص نتائج التدقيق، أو 

فات، أو عند قيام املدقق بإعداد الخرائط الانسيابية في إعداد أوراق العمل ورسائل الارتباط واملصاد

 .ربرنامج التدقيق بوقت أقصمن إنجاز  املدققوالتدفقية يشكل أفضل، مما يمكن 

إضافة إلى أن تكنولوجيا املعلومات توفر قواعد بيانات تمكن املدقق من الكشف عن أدلة  

ق أرصدة الحسابات املختلفة بشكل أدق وتوثيقها، من خالل تدقي لجودة التدقيق إلاثبات املطلوبة

وأسرع، أو في تلخيص نتائج التدقيق، أو في إعداد أوراق العمل ورسائل الارتباط واملصادفات، أو عند 

قيام املدقق بإعداد الخرائط الانسيابية والتدفقية بشكل أفضل، مما يمكن املدقق من إنجاز إضافة إلى 

لجودة بيانات تمكن املدقق من الكشف عن أدلة إلاثبات املطلوبة أن تكنولوجيا املعلومات توفر قواعد 

وتوفير مسار للمراجعة يمكن املدقق من تنبع العمليات املالية وبالتالي إثبات صحتها وجودتها،  التدقيق

كما  ،اص املرخص لهم ملتابعة املستنداتوتزيد من إمكانية الحماية للمعلومات من خالل تحديد ألاشخ

جة الثقة والحياد واملوضوعية في الحصول على املعلومات وبالتالي صحة عملية التدقيق ويؤدي تزيد من در 

استخدام تكنولوجيا املعلومات في عملية التدقيق إلى القدرة على فحص أكبر عدد من مفردات العمليات 

 الكشوفأو صدق  املالية، وبالتالي إلى زيادة كفاية الدليل الذي يدعم رأي املدقق النهائي حول عدالة

املالية، وإلى حصول املدقق على أدلة أكثر تعلقا بالبند املراد تدقيقه مما لو لم تستخدم تلك التكنولوجيا، 

ويؤدي أيضا إلى نزايد القدرة على فصل الوظائف التي من شأنها زيادة املوضوعية والجودة لعملية 

 .التدقيق

 

 

 

 



 املالي املحاسبي النظام مخرجات على املعلومات تكنولوجيا إنعكاسات                                الثالث الفصل

 

 
76 

 :لخالصةا

الدور إلايجابي الذي تساهم به تكنولوجيا املعلومات بأدواتها املختلفة في لقد بينا في هذا الفصل 

توصلنا لنتيجة رئيسية وقد  ،سبية املفصح عنها من طرف الشركاتتحسين جودة املعلومات املالية واملحا

لفة على مفادها ألاثر إلايجابي والقيمة املضافة امللحوظة التي قدمتها تكنولوجيا املعلومات بأدواتها املخت

املحاسبة فعلى مستوى إلاجراءات املحاسبية فقد أصبحت أكثر سرعة، دقة وسهولة بفضل تحولها من 

فاملجموعة املستندية واملجموعة الدفترية أصبح الوصول إليها  ،للطبيعة إلالكترونية الطبيعة التقليدية

ة قليلة وفي مكان محدود حدا والتعامل معها سهل وبأقل جهد والاحتفاظ بها وأرشفتها أصبح يتم بتكلف

نظام املعلومات املحاسبية من قوائم وتقارير مالية فقد  تمثل في قرص ممغنط، ومن حيث مخرجايت

تحسنت نوعيتها وأصبحت تتميز بالدقة وسرعة الوصول للمعلومات التي تتضمنها، خاصة مع استحداث 

املالية من حيث توقيت الحصول  لكشوفاإلافصاح املالي إلالكتروني التي يعدل بين مختلف مستخدمي 

وسهولة الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، فاملطلوب  موضوعيتهاعلى املعلومة املالية أو من حيث 

هنا الاتصال بشبكة الانترنت فقط أما املسافات بين الطرف الذي ينشر املعلومة وبين مستقبل املعلومة 

  .فلم يعد لها أي اعتبار
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 :خاتمة

تأثير استخدام معالجة إلاشكالية التي تدور معاملها حول مدى املذكرة لقد حاولنا من خالل هذه  

حيث وجدت الكيانات نفسها أمام حتمية تبني  تكنولوجيا املعلومات على تحسين جودة الكشوف املالية،

معايير املحاسبة الدولية التي تضمنها النظام املحاسبي املالي، وبالرغم من أن هذا النظام لقواعد ومبادئ 

معايير املحاسبة الدولية يكن بشكل صريح إال أن ما جاء به إلاطار التصوري للنظام املحاسبي املالي 

 .جاء في نصوص املحاسبية الدولية ية كان متوقفا بدرجة كبيرة بماومبادئه وقواعده املحاسب

القانون وقد شمل مجال تطبيق النظام املحاسبي املالي جميع الكيانات التجارية الخاضعة ألحكام 

التجاري دون استثناء وهذا ما شكل الكثير من الفوارق من حيث إمكانية تطبيقه وجعل مخرجاته من 

ية للمقارنة خاصة وأن البنية الاقتصادية الجزائرية تتميز بسيطرة الجانب القانوني املعلومات أكثر قابل

تهدف إلى إعداد كشوف مالية هدفها حساب الربح الضريبي  التي والجبائي على املعامالت الاقتصادية

 وإنتاج معلومات تساعد في التخطيط واتخاذ القرارات على املستوى الوطني وهذا ما يتعارض مع هدف

املعايير التي تسعى إلعداد كشوف مالية تقدم املستخدمين، ونظرا لذلك رأي الكثير من املختصين والخبراء 

أنه كان من ألافضل أن يتم فرض احتياجات جميع النظام املحاسبي املالي على الكيانات الصغيرة زمنا ثم 

 .تعميمه تدريجيا على باقي الكيانات الجزائر

وحتى يسهل تطبيق هذا النظام كان على الكيانات إعادة تعديل أنظمتها املعلوماتية بما يتوافق مع 

قواعد التقييم وإلادراج في الحسابات التي جاء بها النظام املحاسبي املالي، والتي أثرت على مختلف 

 كيان أعاد صياغة املعالجات املحاسبية ألنشطة الكيانات إال أن ذلك كان شبه منعدما، حيث أنه وال

قوانينه إلادارية وال تعديل طرق تقييم أصوله وغيرها من القواعد والسياسات املحاسبية التي كان من 

فيما يتعلق بضرورة مسك املفترض أن يتم تعديلها وخاصة أن النظام املحاسبي املالي جاء بمفاهيم جديدة 

جابا على املخرجات من املعلومات املحاسبية املحاسبة عن طريق نظام إلاعالم آلالي والذي انعكس إي

 .املتضمنة في الكشوف املالية

اعتمدت على استنادا إلى طريقة املعالجة املعتمدة في هذه الدراسة والتي  :تنتائج اختبار الفرضيا

  مدى تأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات على تحسين جودة، والتي حاولنا من خاللها تقييم  التحليل

 : فإننا قد توصلنا أثناء اختبار الفرضيات ما يليشوف املالية، الك
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والتي نصت على أن املحاسبة املالية بالجزائر ترتكز على أسس نظرية محتواة في معايير  :الفرضية ألاولى -

املحاسبة الدولية وأسس فنية وميدانية تخص الكيانات من حيث قدرتها على جعل املحاسبة نظام 

 .معلوماتي فعال، فقد تم تأكيد صحة هذه الفرضية 

على الارتقاء بمهنة املحاسبة يقتصر  نظام املحاسبي املاليالتطبيق أن  والتي نصت على :ثانيةالفرضية ال -

 .فقط، تم نفي هذه الفرضية وتقديم معلومات صادقة تفيد املستثمرين

في مضمونه من خالل املسك آلالي تطبيق النظام املحاسبي املالي أن  والتي نصت على :ثالثةالفرضية ال

يتعلق بإنتاج كشوف مالية ذات جودة، وقد تم نفي  للمحاسبة ال يزال لم يحقق املطلوب منه خاصة فيما

 .هذه الفرضية

 :النتائج العامة للدراسة

لكي يستطيع نظام املحاسبة املالية من التواصل مع التغيرات العديدة التي تحصل في بيئة ألاعمال 

التطوير الحديثة وتساهم في تحقيق أهداف املؤسسة الاقتصادية التي تعمل فيها، البد من العمل على 

التغيرات التي تطرأ على املعايير املحاسبية الدولية  مع املستمر لنظام املعلومات املحاسبي ومواكبته

ومختلف املتغيرات الاقتصادية الدولية باإلضافة إلى التكنولوجيات الحديثة وكذا استمرارية التأهيل 

ة مستمرة وعدم البقاء على املعلومات العلمي والعملي للقائمين على عمل نظم املعلومات املحاسبية بصور 

 أنه يجب الاهتمام بمواصلة عملية . التي حصلوا عليها من خالل دراستهم في السنوات السابقة
ً
و يعني أيضا

التعليم املحاسبي من قبل القائمين على عمل نظام املحاسبة املالية في املؤسسات الاقتصادية املختلفة 

 .لزيادة من جودة املعلومات املحاسبية التي ينتجه نظام املعلوماتوذلك من أجل تدنية التكاليف وا

 :اقتراحات الدراسة

من أجل تحقق عوامل من التطوير املستمر، التعلم املستمر، تدنية تكاليف التشغيل وزيادة جودة 

  : املعلومات يجب

 ملتطلبات بيئة ألاعمال -
ً
 ؛التحديث املستمر لنظام املعلومات املحاسبي وفقا

 ؛تبني مختلف التقنيات الحديثة من تكنولوجيات وبرمجيات ومعدات - 

اللجان  تهاألاخذ بعين الاعتبار تجديد أو تطوير نظام املعلومات املحاسبي و مختلف التحديثات التي أجر   -

 ؛الدولية للمحاسبة
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( دات التعليم املستمرأو وح)التحاق القائمين على عمل نظم املعلومات املحاسبية في الدورات التدريبية  -

 ؛التي تقيمها املؤسسات الجامعية

عقد الندوات واملؤتمرات التي تساهم في مناقشة التطورات الحديثة في نظم املعلومات املحاسبية  -

 .والعلوم ألاخرى ذات العالقة معها

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ــــــع ـــــــ ــــــــة املراجــــــــــــ ـــمـــــ  قــائـــــــــ



 :املؤلفات باللغة العربية -

أحمد حسين علي حسين، نظم املعلومات املحاسبية إلاطار الفكري والنظم التطبيقية، الدار الجامعية  -

 . 8002إلاسكندرية، 

، مركز التعليم املفتوح 341أحمد علي إبراهيم، وفاء يحي أحمد حجازي، قراءة الكشوف املالية، كود  -

 .8000بجامعة بنها، القاهرة ، 

أحمد علي إبراهيم، وفاء يحي أحمد حجازي، قراءة الكشوف املالية، مركز التعليم املفتوح بجامعة بنها،  -

 .8000القاهرة ، 

السيد عبد املقصود دمحم دبیان، ناصر نور الدين عبد اللطيف، نظم املعلومات املحاسبية مدخل تحليل  -

 .8033لنشر والتوزيع، إلاسكندرية، واوتصميم النظام، دار التعليم الجامعي للطباعة 

 .8002ثناء علي القباني، نظم املعلومات املحاسبية، الدار الجامعية، إلاسكندرية،  -

 ، 8038حاج علي، النظام املحاسبي املالي الجديد، دار بلقيس، الجزائر،  -

ر املناهج للنشر سعد غالب ياسين، أساسيات نظم املعلومات إلادارية وتكنولوجيا املعلومات، دا -

 .8002والتوزيع، ألاردن، 

 .8000،دار املناهج ، 3سعد ياسين غالب، تحليل وتصميم نظم املعلومات، ط -

سليمان مصطفى الدالهمه، املبادئ وأساسيات علم املحاسبة ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع،  -

 . 8002ألاردن، 

  .8002دمحم البكري، نظم املعلومات إلادارية املفاهيم ألاساسية، الدار الجامعية، إلاسكندرية،  سونيا -

 .ردنألا ،دار مسيرة، 8عامر إبراهيم قند يلجي وآخرون نظم املعلومات إلادارية، ط -

 .8002. عبد الرحمن عطية ، املحاسبة العامة وفق للنظام املحاسبي املالي، دار النشر جيطلي، الجزائر -

 8002..عبد الرحمن عطية ، املحاسبة العامة وفق للنظام املحاسبي املالي، دار النشر جيطلي، الجزائر  -



دار غيداء،  ،3املنظمة، ط وظائف بالتركيز على اريةإلاد  حافظ، نظم املعلومات عبد الناصر علك -

.8034  

 .ردنألا  تكنولوجيا املعلومات، دار املناهج، غسان قاسم الالمي،إدارة -

عاشور، املحاسبة العامة ومبادئ واليات تسيير الحسابات وفقا للنظام املحاسبي املالي ديوان كتوش  -

 .8031املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 

ات املحاسبية مدخل تحليل نظم املعلوم. لسيد عبد املقصود دمحم دبیان، ناصر نور الدين عبد اللطيف -

 .8033وتصميم النظام، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، إلاسكندرية، 

 8002.دمحم عباس بدوي، املحاسبة وتحليل الكشوف املالية، دار املكتب الجامعي الحديث، -

 .8001معة، إلاسكندرية، منال دمحم الكردي، جالل إبراهيم العيد، نظم املعلومات إلادارية، دار الجا -

 : املجالت العلمية -

مجلة العلوم إلانسانية، جامعة دمحم خيضر ، . أحمد لعماري، طبيعة وأهمية نظام املعلومات املحاسبية -

 .8033بسكرة، العدد ألاول، نوفمبر  

الشركات وآلياتها،  بشرى عبد الوهاب دمحم حسن، دليل مقترح لتفعيل لجنة التدقيق لدعم تنفيذ حوكمة -

 .8038، 88، العدد 02رية، املجلد مجلة الغزي للعلوم الاقتصادية وإلادا

عيشور ذهيبة، أثر تطبيق حوكمة الشركات على مصداقية الكشوف املالية، مجلة آفاق العلوم، املجلد  -

  .8032، مارس 02، العدد 01

تكنولوجيا املعلومات في تحسين جودة املعلومات املالية، دمحم سيد، دمحم عبد املاجد بوركايب، مساهمة  -

 .8032، 08العدد  3الية، املجلد مجلة املحاسبة، التدقيق وامل

 :ألاطروحات، الرسائل واملذكرات -

بوركاب مصطفى، الفي إبراهيم، نظام املعلومات املحاسبي وأثره على جودة الكشوف املالية، مذكرة  -

شهادة املاستر ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ضمن متطلبات نيل  مقدمة

 .8034البويرة، 



، مذكرة "تدير سمير، إلافصاح املحاسبي في ظل النظام املحاسبي املالي وأثره على جودة املعلومة املالية -

م التسيير، جامعة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر ، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلو 

 . 8034ورقلة 

أثر حوكمة الشركات على إلافصاح املحاسبي، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة . تيرس دمحم -

 . 8031م ، نماستر ، كلية العلوم الاقتصادية ،التجارية و علوم التسيير ، مستغا

مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية العلوم  لي،تطبيق املحاسبة بواسطة أنظمة إلاعالم آلا شالي حسام، -

 .8032الاقتصادية، جامعة املسيلة، 

دراسة حالة مؤسسة خنتر  –شريف إبراهيم، درجة مصداقية املعلومة املالية في الكيانات الاقتصادية  -

 .8032- 8032جامعة بلعياس ، ، ملركبات السيارات، أطروحة دكتوراه

املالية في املؤسسات الاقتصادية وفق النظام املحاسبي املالي، طيب باشا عبد هللا، عرض الكشوف  -

 8032.مذكرة ماستر، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة مستقانم، 

توراه، عثمان عبد اللطيف، تكييف ألانظمة املعلوماتية وفق مسار التوحيد املحاسبي، أطروحة دك -

 .8032جامعة مستغانم، 

، مذكرة مقدمة ضمن "عون وردية، دور النظام املحاسبي املالي في إلافصاح عن املعلومات املالية -

 .8032منطلبات نيل شهادة ماستر ، كلية العلوم الاقتصادية،التجارية وعلوم التسيير، جامعة البويرة، 

في املؤسسة، مذكرة  تكنولوجيا املعلومات ودورها في تفعيل نظام املعلومات املحاسبي. دمحم مفتاحي -

مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستر في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم 

  8038.الجزائر . التجارية وعلوم التسيير، جامعة البويرة 

موطي زكية، مومني سعيدة، واقع تطبيق نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة الاقتصادية، مذكرة  -

 8032-8032مة لنيل شهادة ماستر، جامعة أدرار، مقد

يوسف سعدين، أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على النظام الجبائي الجزائري، رسالة ماجستير،  -

 .8002املدرسة العليا للتجارة، الجزائر 

 



 :امللتقيات العلمية -

، فعالية نظم املعلومات املحاسبية في ظل استخدام تكنولوجيا ربيع أحمد بن يحي ، موس ی زروقي -

تطور ممارسات املحاسبة والتدقيق في ظل الاقتصاد : املعلومات، امللتقى العلمي الوطني الثاني حول 

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجيالني 8032أفريل  32الرقمي، يوم 

 .نة، الجزائربونعامة، خميس مليا

 :القوانين واملراسيم -

املتعلق بالنظام املحاسبي املالي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  33-02القانون  -

 ، 8002نوفمبر 82بتاريخ . 24الشعبية ، العدد 

زارة املالية الذي يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الحقوق املالية وعرضها وكذا مدونة و  -

 . 8002جويلية  82الحسابات وقواعد سيرها املؤرخ في 

 :املؤلفات باللغة ألاجنبية -

   - Robert Robert, Norms international de comptabilité et d'information fiannacie, dunod, 

paris 2006. 

    - Robert Obert, pratique des normes IAS/IFRS, dunod, Paris, 2002. 

 



 :امللخص

إلى ضرورة تنظيم وضبط املمارسة املحاسبية  أدى ألاطر وألانظمة التي تحكم املمارسة املحاسبية في كل دولةإّن 

للمحاسبة الدولية، وقد تولد عن  موحد والبحث عن إطار تصوري الاختالفاتعلى املستوى الدولي لتجاوز كل أشكال 

والذي جاء بجملة  ،النظام املحاسبي املاليجاءت متضمنة في إطار بالجزائر و ذلك نمطية جديدة في املمارسة املحاسبية 

من الشروط التي من شأنها توحيد الكشوف املالية من أجل تسهيل فهمها ملختلف أصحاب املصالح، ومن أبرز الشروط 

ق نظام إلاعالم آلالي هو استخدام تكنولوجيا املعلومات من خالل التأكيد على ضرورة مسك املحاسبة املالية عن طري

إلافصاح حتى تكون املعلومات املالية املعروضة صادقة ومتجانسة تعكس الصورة الحقيقية وذلك من أجل زيادة جودة 

الذي يسمح باتخاذ القرارات الصحيحة، ولذلك جاءت هذه الدراسة لقراءة مختلف الشروط و  لوضعية الكيان بالشكل

ملحاسبة عن طريق نظام إلاعالم آلالي وإبراز انعكاسات ذلك في تحسين جودة الكشوف إلاجراءات الواجب إتباعها ملسك ا

 .املالية

تكنولوجيا املعلومات، نظام املعلومات املحاسبي، النظام املحاسبي املالي، جودة إلافصاح، الكشوف  :الكلمات املفتاحية

 .املالية

Abstract: 

The frameworks and regulations that govern the accounting practice in each country have led to 

the necessity of regulating and controlling the accounting practice at the international level to overcome 

all forms of differences and to search for a unified conceptual framework for international accounting,  

This generated a new stereotype in the accounting practice in Algeria and was included in the framework 

of the financial accounting system, which came with a set of conditions that would unify the financial 

statements in order to facilitate their understanding of the various stakeholders, and one of the most 

prominent conditions is the use of information technology by emphasizing the need to keep Financial 

accounting through the automated information system in order to increase the quality of disclosure so 

that the presented financial information is honest and homogeneous that reflects the true picture of the 

entity's situation in a way that allows the right decisions, Therefore, this study came to read the various 

conditions and procedures to be followed to hold accounting through the automated media system and to 

highlight the implications of this in improving the quality of financial statements.  

Keywords: information technology, accounting information system, financial accounting system, quality 

of disclosure, financial statements. 


