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  ملخص الدراسة

  

  :باللغة العربیة

نظري یحدد  إطارمن معالجة هذا الموضوع هو محاولة تقدیم  األساسيإن الهدف 
 على لإلجابةعلى جودة القوائم ،  أثرهانظم معلومات وكذا  ویعرف كیفیة تحلیل وتقییم

المعلومات مدى تأثیر تصمیم وتحلیل نظم  الرئیسیة للبحث والتي تمحورت حول ما اإلشكالیة
  ).مجمع متیجي( المحاسبیة في جودة القوائم المالیة

  :الكلمات المفتاحیة

  مجمع متیجي  –جودة القوائم المالیة  –المحاسبیة  –نظام المعلومات 

  : باللغة األجنبیة

    The main objective of addressing this issue is to try to provide a theoretical 
framework that identifies and defines how information systems, as well as their 
impact on the quality of the lists, can be analysed and evaluated to respond to 
the main problem of research, which revolved around the extent to which the 
design and analysis of accounting information systems has affected the quality 
of the balance sheets (the Metigi Pool). 

Keywords: 
Information System - Accounting - Quality of Balance Sheets - Matiji Poo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



  الفهرس

  

  الصفحة  العنوان
    الواجهة 

    شكر وتقدیر 
    اإلهداء 

    فهرس الموضوعات 
    قائمة األشكال 

  أ  مقدمة 
    عمومیات في نظام المعلومات المحاسبي: الفصل األول

  8  تمهید
  9  ماهیة نظام المعلومات المحاسبي : المبحث األول

  9  مفهوم نظام المعلومات المحاسبي : األول المطلب
  13  مكونات ووظائف نظام المعلومات المحاسبي : المطلب الثاني
  18  مقومات نظام المعلومات المحاسبي ومبادئها: المطلب الثالث
  21  نظام المعلومات المحاسبي في ظل تكنولوجیا المعلومات: المبحث الثاني
  22  وأهمیته نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني مفهوم: المطلب األول
دور األجهزة اإللكترونیة المحاسبیة في تسییر المؤسسة : المطلب الثاني

  االقتصادیة وأثرها
25  

  32  تأثیر المعلومات على نظام المعلومات المحاسبي : المطلب الثالث
    عالقة المعلومة المحاسبیة بجودة القوائم المالیة: الثاني الفصل

  39  تمهید
عالقة نظام المعلومات المحاسبیة باألنظمة األخرى على : المبحث األول

  مستوى الوحدة االقتصادیة 
40  

  40عالقة نظام المعلومات المحاسبي بالنظام الفرعي باإلنتاج : المطلب األول



  والتسویق 
  44  عالقة نظام المعلومات المحاسبي الفرعي لألفراد: الثاني المطلب

  46  عالقة نظام المعلومات المحاسبي اإلداري : المطلب الثالث
  47  أثر نظام المعلومات المحاسبیة على جودة القوائم المالیة: المبحث الثاني
  47  مفهوم القوائم المالیة وجودة المحاسبیة المالیة: المطلب األول

  55  العوامل المؤثرة على جودة المحاسبیة المالیة : طلب الثانيالم
دور نظام المعلومات المحاسبي في تعزیز جودة القوائم : لثالثاالمطلب 
  المالیة 

56  

    : الفصل الثالث
  64  تمهید 

  65  تقدیم مؤسسة المطاحن الكبرى: المبحث األول
  65  و هیكلها التنظیمي تعریف و نشأة مؤسسة متیجي: المطلب األول

  65  تاریخ النشأة : الفرع األول
  66  تعریف المؤسسة : الفرع الثاني
  66  أهداف المؤسسة و سیاستها : الفرع الثالث

  73  مصلحة المحاسبة لمؤسسة متیجي : المطلب الثاني
دراسة حالة مؤسسة متیجي في تطبیق النظام المحاسبي : المبحث الثاني

  المالي 
73  

  73  التعریف النظام المحاسبي المالي : المطلب األول
الوثائق المحاسبیة المستعملة لدى مصلحة المالیة : المطلب الثاني

  والمحاسبة
74  

  83  خالصة الفصل 
  85  الخاتمة 

    قائمة المراجع 



  

  فهرس األشكال

  

  الصفحة   العنوان   الرقم 
  15  یمثل مكونات نظام المعلومات  01
  26  العمیل ونظام المؤسسة/ االتصال بین الزبوندورة   02
  69  یمثل الهیكل التنظیمي    03

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فهرس الجداول

  الصفحة   العنوان    الرقم 
  67  سیاسات المزیج التسویقي  01
  75  حساب النتائج  02
  77  - جانب األصول –میزانیة   03
  79  جدول تدفقات الخزینة  04

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة
 

 أ 
 

فـي مجـال العالقـات وكـذا التطـور  ،إن التطـور الكبیـر الـذي شـهدته المؤسسـة عبـر الـزمن
، جعل المؤسسـة تتعامـل مـع عـدة طاق المبادالت التجاریة وتشابكهاوتوسیع ن االقتصـادیة

، وهذا ما أدى شكل مباشر أو غیر مباشر بالمؤسسةأطـراف مختلفـة وهیئـات لهـا مصالح ب
 .ضرورة تبادل المعلومات إلى 

، واكتسـبت بفعـل ذلـك قـدرا یفـوق كثیـرا معلومات دورا أكثر عمقا وشـمولیةأخذت ال دفق
ونظمها صناعة  ،، وأصبحت المعلومات بتكنولوجیتهامن أهمیة فیما مضى مـا كانـت تمثلـه

، حیث لم تعد مام التطورالعصر الرائدة وثروته المتمیزة التي تمكن من یمتلكها امتالك ز 
، وحركـة التطـور للظـواهر والمتغیـراتالمعلومات محصورة في حدود الرصد المعرفي 

، بـل أصـبحت إضـافة إلـى ذلـك أداة فعالـة یعتمـد علیهـا ریخي وتنمیـة المعرفـة اإلنسـانيالتـا
ـا یجري في ، وصـار بمقـدورنا القـول أن مل الحاضـر ورسـم صـورة المسـتقبلفـي إدارة تشـكی

 .الواقع الراهن و تحول نحو بناء المجتمع المعلوماتي في عالم یعیش عصر المعلومات 

فـي ظـل هـذه التحـوالت أصـبح مـن الضـروري علـى الجزائـر إعـادة النظـر فـي 
مؤسسـاتها االقتصـادیة التي عانت من سوء وضعیتها منذ االستقالل إلى یومنا هذا وأن 

وفق المتغیرات الحدیثة بإعطــاء مفهــوم جدیــد لــدورها داخــل الســوق تماشــیا تحاول تكییفها 
ــدول ال روات متقدمة ، والذي یتمثل في إنتاج ثودور المؤسســة المعتــرف بــه فــي اقتصــادیات ال

 من أجل تحقیق ذلك ال بد مـن إیجـاد وسـیلة تسـییروتحقیق األرباح و  ،مراریة والبقاءاالست
بداخلها أو تـؤمن للمؤسسـة الحصـول علـى المعلومـات المفیـدة والكافیـة عـن كـل مـا یجـري 

  .، حتى یتمكن مسیروها من اتخاذ القرارات المالئمة وفي الوقت المناسب یحیط بها
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 ب 
 

لذا یقع على عاتق المؤسسة الجزائریة السیر قدما نحو تصمیم نظم للمعلومات 
نتاجاإلداریة تتفرع بحسـب  ٕ  ،لهـا تـأثیر علـى إدارة نشـاطها المعلومـات الالزمـة والتـي وا

، وتعمـل علـى تـوفیر ولعل أهم النظم الفرعیة الواجب تصمیمها نظام وظائفهـا وأنشـطتها
 .المعلومات المحاسبي 

ثـوق فیهـا عـن الواقـع المـالي رة مو إن غایـة نظـام المعلومـات المحاسـبي هـي تقـدیم صـو 
 .لمؤسسة وذلك في صورة قوائم مالیةاالقتصـادي لو 

 :إشكالیة الدراسة. 1

 :على ضوء ما تقدم قمنا بطرح اإلشكالیة التالیة 

 ؟ما عالقة تكنولوجیا لمعلومات المحاسبیة بجودة القوائم المالیة

  :ویمكن تجزئة السؤال الجوهري للدراسة إلى األسئلة الفرعیة التالیة

 ما هو نظام المعلومات المحاسبي؟  -
 ما المقصود بجودة القوائم المالیة؟  -
هل یوجد جدوى اقتصادیة من استخدام نظم المعلومات المحاسبیة في المؤسسات  -

  ؟اإلنتاجیة بصفة عامة 

 :فرضیات الدراسة . 2

 :نهاالفرضیة التي تطرحها هذه الدراسة للنقاش سعیا للتحقق من مدى صحتها هي أ

اســتخدم نظــام المعلومــات المحاســبي بشــكل فعــال فــي المؤسســة فــإن ذلــك  إذا  -
  .یــؤدي إلــى جــودة القوائم المالیة لهذه األخیرة

 



 :مقدمة
 

 ج 
 

 نظام المعلومات المحاسبي هو عملیة إنتاج المعلومات ؛  -

 ات؛یقصد بجودة القوائم المالیة أن تكون صادقة ودقیقة تساعد في اتخاذ القرار   -

 :أهمیة الدراسة. 1

، الــذي ال یكتمــل أهمیتــه ـالل أهمیــة نظــام المعلومــاتتكمــن أهمیــة الموضــوع مــن خـ
وان  ،لـة فـي نفـس الوقـتإال إذا نظمــت وجسـدت فـي شـكل أنظمـة معلومـات فرعیـة ومتكام

كـذلك تقیـیم الجـدوى و  ،المحاسـبيها نظـام المعلومـات إعـداد أهـم الـنظم الفرعیـة الواجـب
المحاسبیة، حتى نتمكن من مواكبة الدول المتقدمة  االقتصـادیة مـن اسـتخدام نظـم المعلومـات

 .في استخدام النظم الحدیثة

 :أهداف الدراسة. 2

 :تهدف هذه الدراسة إلي ما یلي 

دیر الجدوى تققیاس و ، و تخدام أنظمة المعلومات المحاسبیةمعرفة واقع استوضیح و 
الجزائر  االقتصادیة من استخدام نظم المعلومات المحاسبیة في المؤسسات اإلنتاجیة في

 .بصفة عامة

 :أسباب اختیار الموضوع. 3

إن دراسـتنا لموضـوع اثـر اسـتخدام نظـام المعلومـات المحاسـبي علـى جـودة القـوائم 
  .اعتبارات ذاتیة وأخرى موضوعیةالمالیـة یعـود إلـى 

  

  



 :مقدمة
 

 د 
 

 

 :األسباب الذاتیة. 1.3

إن إیماننـا التـام بضـرورة اسـتخدام نظـام المعلومـات المحاسـبي فـي المؤسسـات عامـة  
، باعتبـار أنـه یـؤثر علـى جـودة القـوائم المالیـة التـي اإلنتاجیـة بصـفة خاصـةوالمؤسسـات 

 .قراراتهمتمكـن مسـتخدمیها مـن اتخـاذ 

لتخصص ، باإلضافة إلى الرغبة والمیول الشخصي في معالجة ارتباط الموضوع با 
 . هذا الموضـوع واالجتهاد فیه

 :األسباب الموضوعیة. 2.3

یعتبر نظام المعلومات المحاسبي من المواضیع الهامة یقتضي منا اإللمام   -
 بمختلف جوانبه؛

   التعرف على واقع تطبیق نظم المعلومات المحاسبیة في المؤسسة اإلنتاجیة في
 الجزائر؛  

 استخالص أهمیة نظم المعلومات المحاسبیة على جودة المعلومات المحاسبیة. 

 :لمنهج المتبعا

المـنهج الوصـفي مـن خـالل التطـرق لمفهـوم نظـام المعلومـات المحاسـبي وكـذا   -
 ؛المالیةت جـودة المعلومـا

المنهج التحلیلي عند تشخیص الدور الذي یمثله نظام المعلومات المحاسـبي فـي   -
الرفـع مـن جـودة وشفافیة المعلومات المحاسبیة التخاذ القرارات؛ باإلضافة إلى 

 . دراسة حالة تطبیقیة

 :الدراسات السابقة. 5



 :مقدمة
 

 ه 
 

مـدى فاعلیـة نظـم المعلومـات المحاسـبیة فـي تحقیـق  2003دراسـة القشـي و دهمـش  -
 "والتوكیدیة والموثوقیة في ظل التجارة اإللكترونیة األمـان

 :هدفت الدراسة إلى ما یلي 

التعـرف علـى المشـاكل التـي تواجـه أنظمـة المعلومـات المحاسـبیة فـي ظـل اسـتخدام  -
 اإللكترونیة؛ التجـارة

  تطویر نموذج للربط بین نظام المعلومات المحاسبي والتجارة اإللكترونیة؛ 
اقتـراح بعـض التوصـیات المناسـبة والكفیلـة بتقویـة النظـام المحاسـبي الـذي یـتم   -

 .اإللكترونیة ربطـه بالتجـارة

 :وقد تم التوصل إلى االستنتاجات التالیة 

 أن التجارة اإللكترونیة الت المهنیـة بشـكل عـام وعلـىأثـرت علـى جمیـع المجـا  -
 مهنتي المحاسبة والتدقیق بشكل خاص؛ كتقنیة متطـورة جـدا

أن التجـارة اإللكترونیـة تعمـل فـي بیئـة فریـدة مـن نوعهـا بحیـث أن جمیـع   -
یق خاللها عملیات غیر ملموسة الطابع تفتقد آللیة التوث العملیـات التـي تـتم مـن

 في أغلب مراحلها؛
أن توفیر كل من األمان والموثوقیة والتوكیدیة ال یمكن تحقیقه إال من خالل إنشاء  -

لكترونـي علـى شـبكة ربـط بـین نظـام الشـركة المحاسـبي وموقعهـا اإل وتطویر نظـام
جراءات ، وذلـك ضـمن سیاسـاتاالنترنیـت ٕ تقنیـة ومحاسـبیة تعتمـدها المؤسسـة  وا

 .وتكنولوجیا التـدقیق علیهـا مـن جهـة خارجیـة مؤهلـة محاسـبیا ویـتم
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 و 
 

 :هیكل الدراسة

لإلحاطة بمختلـف الجوانـب واألبعـاد وكـذا األهـداف المسـطرة لهـذا الموضـوع قسـمنا 
ا دراسـتنا إلـى ثالثـة البحــث ، ثــم عــرض للنتــائج التــي توصــلنا إلیهــا وفــي األخیــر قــدمن

 .بناءا على النتائج المتوصل إلیهاضروریة  بعــض االقتراحــات التــي رأینــا بأنهــا

تضمن الفصل األول نظام المعلومات المحاسبي ، حیث حاولنا من خالل هذا 
الفصـل إعطـاء مفـاهیم عامــة حــو ل نظــام المعلومــات المحاســبي ، ثــم عرضــنا العالقــة بینــه 

، كما قدمنا نظام المعلومات المحاسبي في ظل المؤسسةوبــین األنظمــة الفرعیــة األخــرى فــي 
كیفیة تحلیل وتصمیم نظام المعلومات  لومات وفي األخیـر قمنـا بإیضـاحنولوجیا المعتك

 .المحاسبي 

، حیـث قمنـا مـن خاللـه الثـاني علـى جـودة المعلومـات والقـوائم المالیـةاحتـوى الفصـل و 
أهم  ، كما قمنا بعرضعالقتها بالنظام المحاسبي الماليبإعطـاء مفهـوم للمعلومات وجودتها و 

محاسبي على جودة القوائم المالیـة ومـن ثـم قمنـا بإبراز األثر من استخدام نظام المعلومات ال
 .القوائم المالیة
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 :تمهید

یعیش عالمنا المعاصر ما یسمى بعصر المعلومات حیث یزداد الوعي بأهمیة 
ونتیجة لذلك یتزاید االهتمام بإدارة هذه . المعلومات كموارد إستراتیجیة من موارد المؤسسة

الموارد، وذلك للدور الذي تلعبه في تحدید فعالیة وكفاءة المؤسسة لذا اتجهت المؤسسات إلى 
أنظمة معلومات ذات جودة، من أجل السیطرة على الكم الهائل من المعلومات تصمیم وبناء 

وكذا ضمان وصولها بدرجة عالیة من الجودة والموثوقیة والصحة إلى  ،الضروریة للمؤسسة
كافة المستویات بالشكل المالئم والوقت المناسب من أجل استخدامها في  اتخاذ القرارات 

 .ي تحقیق أهداف المؤسسة الرشیدة والتي بدورها تساهم ف

یعد نظام المعلومات المحاسبي ة من األنظمة المهمة في المؤسسة، فهو یعمل على 
حیث تأتي أهمیة نظام المعلومات المحاسبیة للمؤسسة من . تسهیل عملیة إدارة المؤسسة

 .أهمیة المعلومة نفسها في عملیة التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات 
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  ماهیة نظام المعلومات المحاسبي : المبحث األول

یعد نظام المعلومات المحاسبیة من األنظمة الفرعیة لنظام المعلومات اإلداریة، و 
والذي یقوم بدور فعال داخل المؤسسة من خالل إدخال بیانات ومعالجتها وتقدیم معلومات 

وعلیه یتم في هذا المبحث .ختلفةذات جودة عالیة للمستفیدین منها من أجل اتخاذ القرارات الم
التعرض لكل من مفهوم نظام المعلومات المحاسبیة وكذا تطوره وأهم الشروط الواجب توفرها 

  .في هذا النظام 

 مفهوم نظام المعلومات المحاسبي : المطلب األول

في بدایة األمر التعرف لغرض التعرف على نظام المعلومات المحاسبیة ینبغي علینا 
 .ي یتكون منها هذا المجال المعرفيالمصطلحات الت يعلى معان

 یعتبر مصطلح النظام كثیر التداول في مختلف المجاالت االقتصادي:تعریف النظام 1.
 1:والتي تعددت لتشمل مجموعة من التعاریف والتي نذكر منها 

مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة، والمتفاعلة مع " یعرف النظام على أنه 
  ."بعضها بسلسلة من العالقات، من أجل أداء وظیفة محددة أو، تحقیق هدف معین 

مجموعة من األجزاء المهیأة بطریقة مرتبة ومهیكلة تهدف إلى " كما یعرف على أنه 
  ."تحقیق نتیجة موحدة 

 تعتبر المعلومة إحدى المفردات المشتقة من العلم والتي تحتوي على :  تعریف المعلومة 2.

  : ة من التعاریف نذكر منها مجموع

 
                          

  .49، ص2008، مقدمة في نظم المعلمات اإلداریة دار الجامعة ،منال محمد الكردي : 1
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المعرفة المفیدة والمكتسبة من البیانات المستلمة وبناءا علیه " حیث تعرف على أنها 
  ."فهي تعتمد على الشخص الذي یسلم البیانات وعلى القرارات التي سوف یتخذها 

مجموعة من الحقائق والمفاهیم التي تخص أي موضوع " كما تعرف أیضا على أنها 
الموضوعات والتي تكون الغایة منها تنمیة وزیادة معرفة اإلنسان والتي یمكن أن تكون من 

  ".أماكن أو أشیاء أو غیرها 

 لقد تعددت التعاریف التي تتناول مصطلح نظام المعلومات والتي :تعریف نظام المعلومات 3.

 :نذكر منها 

 )البشریة واآللیة ( إطار یتم من خالله تنسیق الموارد " عرف نظام المعلومات على أنه 
 1." لتحقیق أهداف المؤسسة ) المعلومة ( إلى مخرجات ) البیانات (لتحویل  المدخالت 

مجموعة من األنشطة التي تعتبر مسئولة عن تجمیع " كما یعرف أیضا على أنه 
فالبیانات تتضمن ترتیب للخصائص المتعلقة . ومات مفیدةومعالجة البیانات إلنتاج معل

باألحداث ومقبولة كمدخالت لنظام المعلومات، أما المعلومة فتشیر إلى ناتج معالجة البیانات 
 " . الذي یكون في شكل مرتب وذو مغزى للشخص الذي یستخدمه

ي المؤسسة والذي یعد النظام المحاسبي من األنظمة المهمة ف: تعریف النظام المحاسبي 4.
 2: له عدة تعاریف نذكر منها 

 

                          
  .21، ص2006الصباح نظم المعلومات اإلداریة دار الزهران للنشر، عبد الرحمان :  1
، ص 2003األول، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  یاسین أحمد عیسى، أصول المحاسبة الحدیثة، الجزء:  2

36. 
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خطة تمثل مجموعة من اإلجراءات والخطوات الخاصة " حیث عرف على أنه 
سبة في حصر بالجانب التطبیقي للمحاسبة والتي تساعد على إتمام الوظائف الرئیسیة للمحا

ل یكفل تحقیق نتائج العمالیات المالیة في شكل قوائم مالیة بشك وتسجیل وتصنیف وتلخیص
 ". األهداف التي تسعى إلیها المحاسبة 

مجموعة من الوسائل التي تمكن إدارة المؤسسة من تجمیع " كما عرف على أنه 
شرافها، ویشتمل إوتشغیل وتقریر البیانات الضروریة عن نتیجة األعمال التي قامت بتوجیهها 

في النظام المحاسبي على مجموعة من النماذج، السجالت،اإلجراءات، والوسائل المستخدمة 
، وتقریر البیانات المالیة وعرضها في شكل تقاریر معبرة تسجیل وتلخیص األحداث المالیة

لجهات ، لتحقیق الرقابة على األنشطة، ولتقدیمها إلى البیانات المطلوبة من قبل اإلدارةعن ا
 ."الخارجیة المهتمة بأعمال المؤسسة لغرض اتخاذ مختلف القرارات 

لقد تعددت المفاهیم التي تتناول تعریف نظام : تعریف نظام المعلومات المحاسبیة 5.
  1:لومات المحاسبیة والتي نذكر منهاالمع

معلومات اإلداري للمؤسسة ذلك الجزء األساسي والهام من نظام ال" عرف على أنه 
األعمال الذي یقوم بحصر وتجمیع البیانات المالیة من مصادر خارج وداخل  ي مجالف

المؤسسة، ثم یقوم بتشغیل هذه البیانات وتحویلها إلى معلومات مالیة مفیدة لمستخدمي هذه 
 ". المعلومات خارج وداخل المؤسسة 

                          
، ص 2013ربي ، األردن، مأمون الحسین ، نظم المعلومات المحاسبیة واإلداریة، الطبعة األولى، مكتب المجتمع الع:  1

11.  
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اإلداري  حد مكونات التنظیمأ" كما یعرف نظام المعلومات المحاسبي أیضا على أنه 
الذي یختص بتجمیع وتبویب ومعالجة وتحلیل وتوصیل المعلومات المالیة المالئمة التخاذ 

 1". القرارات 

عبارة عن نظام قائم بذاته، یتكون بدوره " كما یعرف نظام المعلومات المحاسبیة بأنه 
مترابطة وككل نظم المعلومات األخرى من عدة نظم فرعیة تعمل مع بعضها البعض بصورة 

، المالیة وغیر التاریخیة والحالیة والمستقبلیة ومتناسقة ومتبادلة، بهدف توفیر المعلومات
 2 ."المالیة ، لجمیع الجهات التي یهمها أمر المؤسسة، وبما یخدم تحقیق أهدافها 

 خصائص نظام المعلومات المحاسبیة : ثانیا

 :لتالیة وتكمن خصائص نظام المعلومات المحاسبیة في النقاط ا

 م المعلومات المحاسبیة موجهة أساسا للتعامل مع النقود، حیث تترجم جمیع العملیات نظلا 1.

إلى مبالغ نقدیة ولذلك فهي تقتصر على معالجة العملیات ذات التأثیر المالي المباشر على 
 المؤسسة ؛ 

 یتم تسجیل العملیات المحاسبیة باستخدام طریقة القید المزدوج المعروفة في مسك  2.
السجالت المحاسبیة، والتي تجرى من خاللها موازنة المبالغ الدائنة والمدینة في كل قید 

 محاسبي ؛ 

                          
  .37، المرجع السابق، صیاسین أحمد عیسى، أصول المحاسبة الحدیثة : 1

  .62، ص2008، ردنألادار وائل للنشر وتوزیع  ،لمحاسبيمحمد یوسف الحفناوي نظام المعلومات ا : 2
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 یتم تسجیل العملیات المحاسبیة للتأكد من دقتها وصحتها من خالل ما یسمى بمیزان  3.
ها في النظام لبیان المراجعة، وهو عبارة عن سجل خاص بكل عملیة یتم االحتفاظ ب

 ملیة،التفاصیل الع

 یستخدم دلیل الحسابات ؛  4.

 یعتبر نظام المعلومات المحاسبیة ذات طبیعة دوریة، حیث یتم موازنة العملیات على  5.
 1أساس دوري ؛ 

 لبیانات التاریخیة حیث تعالج وتلخص األحداث یهتم نظام المعلومات المحاسبیة المالیة با 6.

 التي تمت فعال ؛ 

  .یقدم نظام المعلومات المحاسبیة تقاریر محاسبیة  7.

  مكونات ووظائف نظام المعلومات المحاسبي : المطلب الثاني

  مكونات نظام المعلومات المحاسبي : أوال

التي تتكامل مع بعضها یتكون نظام المعلومات المحاسبیة من مجموعة من العناصر 
لتحقیق هدف معین، هذا الهدف بالنسبة لنظام المعلومات المحاسبیة یكون في معالجة 
البیانات المحاسبیة من خالل القیاس والتبویب والجمع والترتیب وغیر ذلك لتحویلها 

و فیما یلي عرض موجز  اتخاذ القرار 2:لمعلومات محاسبیة تستخدم ألغراض عدة أهمها
 :لمكوناتلهذه ا

 

                          
  .63، المرجع السابق، صلمحاسبيمحمد یوسف الحفناوي نظام المعلومات ا : 1
  .43، ص211عبد العزیز السید مصطفى، استخدام الحاسب تدقیق المالي ومراجعة لكلیة التجارة، جامعة القاهرة،  : 2
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  : وحدة تجمیع البیانات 1.

المعلومات المحاسبیة یقوم بتجمیع البیانات من البیئة المحیطة  وهذا الجزء من نظام
وتتمثل هذه البیانات في  ،بالمؤسسة أو عن طریق التغذیة العكسیة بالمالحظة والتسجیل
 ،الحصول علیها وتسجیلهاب األحداث والوقائع التي یهتم بها المحاسب، ویرى أنها مفیدة ویج

فالبیانات التي تجمع بواسطة نظام . المشروع وطبیعة المخرجات المطلوبةف وألهدا
 1المعلومات المحاسبیة تؤثر على نوع البیانات؛

  :  وحدة تشغیل البیانات 2.

البیانات المجمعة بواسطة نظام المعلومات المحاسبیة، قد یتم استخدامها في الحال إذا 
ولكن في غالب األحیان تكون هذه  ،أنها مفیدة لمتخذي القرار في لحظة تجمیعهاما وجدت 

 .  البیانات األولیة في حاجة إلى تشغیل عدادها ولتكون معلومات مفیدة لمستخدمي القرارات

 وبالتالي فإنها ترسل أوال إلى وحدة التخزین في نظام المعلومات المحاسبیة؛

  2: اناتوحدة التخزین واسترجاع البی 3.

تختص هذه الوحدة بتخزین البیانات في حالة عدم استخدامها مباشرة والحفاظ علیها  
 لالستخدام في المستقبل أو إلدخال بعض العملیات علیها قبل إرسالها إلى متخذي القرارات؛

 

  

                          
  .44عبد العزیز السید مصطفى، المرجع السابق، ص : 1
معة ي یحي السقا، اسم محمد ابراهیم الحبتي، نظام المعلومات المحاسبة، وحدة الحدباء للنشر والتوزیع، جازیاد هاشم : 2

 .33، ص2003الموصل، 
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  :)قنوات المعلومات ( وحدة توصیل المعلومات  4.

قنوات المعلومات هي الوسیلة التي یتم بها نقل وتوصیل البیانات والمعلومات من  
وحدة إلى أخرى داخل النظام المحاسبي حتى تصل إلى متخذي القرارات اإلداریة وقد تكون 

واإلمكانیات على شاشات أو أوراق حسب الغرض . قنوات االتصال هذه آلیة أو یدویة
  1.المتاحة للمؤسسة

  

  یمثل مكونات نظام المعلومات): 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

في  االئتمانالمخاطر  قیاسدور النظم للمعلومات المحاسبة فري تحسرین  ،لي مانع ظیهیت شرار المطیريع :المصدر

  . 59، ص األوسطالبنوك الكویتیة مذكرة الماجستیر تخصص إدارة أعمال جامعة الشرق 

  أهداف ووظائف نظام المعلومات المحاسبي: ثانیا

                          
  .34المرجع نفسه، ص : 1

رجاتالمخ  المدخالت العملیات التحویلیة 

لتغذیة العكسیةا  
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إن الغرض الرئیسي ألي نظام معلومات محاسبي ة هو توفیر معلومات محاسبیة 
د ثالثة أهداف معینة لمختلف المستخدمین الداخلیین كاإلدارة أو الخارجیین كالزبائن، وتوج

 1:یمكن تحدیدها لمساعدة انجاز الغرض الرئیسي والتي تكمن في 

إن أیة مؤسسة تقوم بعدد من األنشطة واألحداث والتي تسمى  :الدعم الیومي للعملیات  1.
، والعملیات المحاسبیة هي األحداث االقتصادیة التي تقاس في صورة مالیة و التي عملیات

  .وحقوق الملكیة للمؤسسة وتنعكس في شكل حسابات وقوائم مالیةتؤثر على األصول 

 : وأن نظام المعلومات المحاسبیة یساعد المؤسسة في القیام بالعملیات الیومیة من خالل  

 تشغیل العملیات التي تتم من قبل األطراف الخارجیة وكذا العملیات الداخلیة ؛  -

 .لعملیات والتقاریر المحاسبیة والمالیة إعداد المخرجات مثل المستندات الخاصة با -

 لقد أدى التطور في مجاالت األعمال ، فضال عن تنوع أنشطة المؤسسة :  دعم القرار 2.
 ، مما زادالمتغیرات على القرارات المختلفةالواحدة إلى تعقید عملیة اتخاذ القرارات نظرا لتزاید 

  2.استخدام لها بأقل تكلفة إلنتاجها ذلك من أهمیة المعلومات وأنظمتها والبحث عن أفضل

إن أهمیة االلتزام تتحدد بتوفیر المعلومات الالزمة :  انجاز االلتزامات المتعلقة باإلدارة 3.
  .إلى المستخدمین الخارجیین من المؤسسة 

فعلى سبیل المثال المؤسسات المندمجة أو ذات الملكیة العامة لها التزامات كبیرة  
 ، وتلك المؤسسات مطلوب منها أن توفرالصناعیة ذات النفع العاممؤسسات كما في ال

                          
في البنوك  االئتمانالمخاطر  قیاسدور النظم للمعلومات المحاسبة فري تحسرین  ،لي مانع ظیهیت شرار المطیريع : 1

 . 59، ص األوسطالكویتیة مذكرة الماجستیر تخصص إدارة أعمال جامعة الشرق 
  
، عمان ،والتوزیع دار المنهج للنشر ،ل تطبیقي معاصرنظم المعلومات المحاسبة مدخ وآخروناحمد حلمي جمعة  : 2

  .71، ص2003
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معلومات إلى أصحاب المصالح كالمالكین، الدائنین، اللجان التنظیمیة، المحللین المالیین، 
 الصناعیین، وحتى الجمهور العام المشاركین 

  1:وبشكل عام تتمثل أهداف نظام المعلومات المحاسبیة في النقاط التالیة

ضمان التدفق المستمر للمعلومات المحاسبیة عن طریق دورة التقاریر المحاسبیة التي تقوم 
على نظام سلیم إلعادة التغذیة بالمعلومات، بما یضمن كفایة واستمرار النظام، وبالتالي 

 المؤسسة ذاتها ؛ 

 القدرة على التعامل مع المستقبل بما یتمیز به من ظروف عدم التأكد ؛  -

 المحاسب على المقاییس الكمیة كمطلب أساسي لتوفیر المعلومات المحاسبیة التي  داعتما -

 تمكن من توجیه الموارد النادرة نحو االستخدام األمثل ؛ 

  .توفیر المقاییس المحاسبیة التي تساعد على تقویم أسالیب الرقابة  -

ویل بیانات یقوم نظام المعلومات المحاسبیة بالعدید من الوظائف خالل عملیة تح
إلى معلومات تتضمنها التقاریر ) مدخالت النظام ( األحداث المالیة الخاصة بالمؤسسة 

والذي یقوم بالعدید من الوظائف عبر مراحل .) مخرجات النظام (والقوائم المالیة المحاسبیة 
، وتعتبر تلك الوظائف مترابطة إلى حد كبیر وكأنها ) مدخالت، عملیات، مخرجات( النظام 

 2:عرض لوظائف نظام المعلومات المحاسبیة  نظم فرعیة متكاملة معا ، وفیما یلي

 تحقق وظیفة تجمیع البیانات خالل مرحلة المدخالت ، وتتضمن عدة :  تجمیع البیانات 1.

                          
  .72المرجع نفسه، ص : 1
  .73، المرجع السابق، ص ل تطبیقي معاصرنظم المعلومات المحاسبة مدخ وآخروناحمد حلمي جمعة  : : 2
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وقد تكون تلك البیانات من . خطوات مثل تسجیل البیانات والتحقق من دقتها واكتمالها 
 المؤسسة أو ناتجة من تغذیة عكسیة ؛الخارج أو من داخل 

 تتحقق هذه الوظیفة من خالل مرحلة التشغیل، وعادة ما تشمل على: معالجة البیانات 2.
جراءات ٕ ؛عدة فهرسة والدمج والتلخیص والمقارنةمثل التصنیف، النسخ، والترتیب، وال وا
  .خطوات

ها وحفظها وتحدیثها وتعدیلها وتشمل وظیفة إدارة البیانات كل من تخزین :إدارة البیانات 3.
، قرارات كما تشمل قیما تستجد من أحداث اقتصادیة أو، عملیات أوباستمرار بحیث تعكس 

 1استرجاع البیانات التي سبق تخزینها الستخدامها والتقریر عنها؛

وتحقق الرقابة على البیانات هدفان رئیسیان هما حمایة األصول  :رقابة على البیانات 4.
وتتعدد اإلجراءات . من الضیاع والتأكد من تمام ودقة البیانات والتشغیل الصحیح لها

واألسالیب المستخدمة في ظل نظام المعلومات المحاسبي ألغراض فرض الرقابة على 
زنة بالحاسب واستخدام ة البیانات المخالبیانات مثل عملیة فحص واختبار المدخالت ومراجع

  ؛كلمات السر

تعتبر الوظیفة النهائیة لنظام المعلومات المحاسبي، وتتضمن هذه : توفیر المعلومات 5.
الوظیفة خطوات متعددة كالتفسیر والتقریر وتوصیل المعلومات للمستخدمین، وهي مكملة 

  2.لوظیفتي إدخال وتشغیل المعلومات 

  نظام المعلومات المحاسبي ومبادئها قوماتم: المطلب الثالث

  نظام المعلومات المحاسبي مقومات : أوال

                          
  . 96، ص1999، للنشر الزقازیق مصرستاذ األ ،محمد شریف توفیق مقدمة المحاسبة المالیة : 1
  .97ة، المرجع السابق، صلیمحمد شریف توفیق مقدمة المحاسبة الما : 2
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عند تصمیم النظام المحاسبي ألي مؤسسة بصرف النظر عن حجمها ومجال نشاطها 
 : البد من توافر بعض المقومات ومن أهمها ما یلي

أي المؤسسة التي یراد وضع نظام محاسبي لها وبیان شكلها :  الوحدة المحاسبیة 1.
باإلضافة إلى تحدید مجال نشاطها ، ) فردیة ، شركة تضامن ، شركة مساهمة (القانوني 

 بحیث أن الحجم ونوع النشاط یؤثران على تصمیم النظام المحاسبي؛

وجمیع المستندات المتعلقة وتتمثل في النماذج واألوراق والفواتیر : الوثائق والمستندات 2.
 1بالعملیات المالیة من حیث المبالغ واألطراف التي تأثرت بها وتاریخ حدوثها؛

دفتر الیومیة، دفتر ( وهي عبارة عن مجموعة الدفاتر والسجالت  :الدفاتر والسجالت 3.
حیث یتم بهذه الدفاتر إثبات وتسجیل القیود وتبویبها، ومجموعة الدفاتر والسجالت ) األستاذ 

 التي تستخدم في حال استخدام المؤسسة نظام محاسبي یدوي؛

 العملیات المالیة في جمیع  وهي طریقة القید المستخدم في تسجیل:  طریقة القید المزدوج 4.

 المؤسسات، سواء كان النظام المحاسبي المستخدم یدوي أو ألي؛

وتتحقق وظیفة الرقابة والضبط على البیانات هدفان رئیسیان : أنظمة الضبط والرقابة 5.
 2هما:

 حمایة أصول المؤسسة وممتلكاتها من الضیاع ؛  -

 .التأكد من حسن سیر وتنفیذ األعمال بدقة  -

                          
  .98المرجع نفسه، ص : 1
زهراء أسماء، دور المراجعة الداخلیة في تحسین نظام المعلومات المحاسبي، مذكرة ماجیستیر، تخصص محاسبة  : 2

  .55، ص2010وتدقیق، جامعة بسكرة، 
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تعدد اإلجراءات واألسالیب المستخدمة في ظل نظام المعلومات المحاسبي ألغراض 
عملیة الفحص واالختبار للمدخالت ومراجعة البیانات : فرض الرقابة على البیانات مثل 

المخزنة بالحاسب واستخدام كلمة السر وهذه اإلجراءات تهدف إلى التقلیل من األخطاء 
  ؛خلیة قائمة على وجود تنظیمي جیدوجود رقابة داوالغش أو منعها وهذا یتطلب 

 إن تنفیذ األعمال واإلجراءات المحاسبیة تحتاج إلى وجود أفراد مؤهلین :  أفراد مؤهلین 6.

قادرین على إدامة الدفاتر والسجالت وتشغیل النظام بشكل یساعد على معالجة 
ة منها لتلبیة احتیاجات العملیات المالیة وتوفیر معلومات وتوصیلها للجهات المستفید

فقد یكون المستخدمون یعملون في كافة ) الداخلیین، الخارجیین ( المستخدمین المختلفین 
وتعتبر عملیة توفیر . حكومیة وغیرهم المستویات اإلداریة بالمؤسسة أو عمالء وجهات

ات المعلومات الوظیفیة النهائیة لنظام المعلومات المحاسبي وتتضمن هذه الوظیفة خطو 
  .عدیدة منها التفسیر والتقریر والتوصیل 

  مبادئ نظام المعلومات المحاسبي: ثانیا

 : یقوم نظام المعلومات المحاسبیة على عدة مبادئ أساسیة أهمها 

 وهذا المبدأ یقوم بتوفیر المعلومات الالزمة التي تحتاجها اإلدارة، : مبدأ التكلفة المناسبة 1.

 وكذا تحقیق الرقابة الداخلیة، حیث یكون العائد من المعلومات المحاسبیة یفوق تكلفته ؛ 

حیث یتطلب هذا المبدأ أن تكون المخرجات من نظام : مبدأ الثبات في إعداد التقاریر 2.
المعلومات المحاسبیة معدة بطریقة واحدة وثابتة في كل دورة حتى تمكن المستفیدین من 

 ؛ دوراتدة مقارنتها بین ع
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 إن تصمیم نظام المعلومات المحاسبیة یتطلب مراعاة  :مبدأ مراعاة الهیكل التنظیمي 3.
الهیكل التنظیمي للمؤسسة من مستویات المسؤولیة و ألنه على أساسه توضع أسالیب الرقابة 

التصال الالزمة ، لتدفق نظام المعلومات المحاسبیة ؛ وكذا خطوط ا إلىالداخلیة ، 
 1.تالبیانا

 یعتبر هذا األسلوب من أسالیب المراقبة الداخلیة فهو یعمل :مبدأ الضبط والرقابة الداخلیة 4.

على التحقق التلقائي من صحة البیانات وبالتالي تمكین العاملین من تقلیل فرص الوقوع في 
  .الخطأ

التغیرات یجب أن یتمیز نظام المعلومات المحاسبیة بالمرونة، لمواجهة : مبدأ المرونة 5.
 ؛ مستقبل مع استمرار عرض المعلوماتالتي یمكن أن تحدث في ال

تتمثل مخرجات نظام المعلومات المحاسبیة في تقاریر داخلیة : مبدأ إعادة التقاریر 6.
  2.ال وقاعدة جدیدة التخاذ القراراتوخارجیة، وتعتبر وسیلة اتص

  تكنولوجیا المعلوماتنظام المعلومات المحاسبي في ظل : المبحث الثاني

المؤسسات، حیث تقوم بتزوید األفراد  تلعب المحاسبة دورا هاما في إنجاح العدید من 
بمعلومات  والجهات المختلفة المعنیة سواء كانوا یعملون في هذه الوحدات نفسها أو خارجها

الموردین ورجال التمویل والمستثمرین و محاسبیة مالئمة التخاذ القرارات كالجهات الحكومیة 
  .والعمالء

ونالحظ أن االستخدام الواسع للكمبیوتر داخل المؤسسة قد أثر إلى حد كبیر على 
الوظیفة المحاسبیة، نتج عن ذلك كفاءة عالیة وجودة في المعلومات خاصة وأن مثل هذه 

                          
  .57زهراء أسماء، دور المراجعة الداخلیة في تحسین نظام المعلومات المحاسبي، المرجع السابق، ص  :1

  .58زهراء أسماء، دور المراجعة الداخلیة في تحسین نظام المعلومات المحاسبي، المرجع السابق، ص : 2
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األهداف ال تتوفر إال إذا كان هناك تفاعال وتنسیق بین مختلف الوظائف المتعددة في اإلدارة 
  1.حتى تكون كل مصلحة على وعي كامل بالظروف الداخلیة والخارجیة المحیطة بها

  وأهمیته نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني مفهوم: المطلب األول

للتطابق التام لوظائف كل من نظام الكمبیوتر ونظام المعلومات المحاسبي، فقد  نظرا
في الوقت الحالي إلى استخدام نظام معلومات محاسبي إلكتروني  األعمال منظمات اتجهت

المالیة أو غیر المالیة، مما أدى إلى ما یمكن أن نطلق علیه اندماج كل  في تشغیل بیاناتها
ونشوء ما یمكن أن نطلق علیه نظام  اإللكترونيمحاسبي والنظام  من نظام المعلومات

 2.الكتروني معلومات محاسبي

 هي التي تستخدم أجهزة الكمبیوتر وبرمجه" االلكترونیةلومات المحاسبیة فمنظمة المع
وتداول البیانات بین العناصر النظام أو بین عناصر أخرى خارج النظام  المختلفة في نقل
هذه البیانات وتحویلها إلى معلومات وتوصیلها إلى  المحیطة، وفي تشغیل ممثلة في البیئة

على أنه  االلكترونينظام المعلومات المحاسبي  األمریكیةعرفت الجمعیة و مستخدمي النظام 
في  األفرادمن طرف  الستعمالهاإیصال وعرض المعلومات  بجمع، تنظیم، نظام آلي یقوم

  .واألنشطة التي تمارسها التخطیط والرقابة مجاالت

 :فیما یلي االلكترونيیمكن عرض خصائص النظام المحاسبي و 

 ئقة في أداء العملیات المحاسبیة المختلفة ومن ثم تزوید أصحاب المصلحةالسرعة الفا-

 بالسرعة المطلوبة؛ القرارات التخاذ الالزمة بالمعلومات

                          
ي  الكفاءات والفعالة ا فدوره و تالمعلوماتكنولوجي  أدوات ،محمد علي الجیزاوي ولقمان ومحمد سعید براهیمإ : 1

  ..81، ص2009، العدد الخامس وسبعون واالقتصاد دارةاإلمجلة  ،ومعلومات المحاسبیة
  .82المرجع نفسه، ص : 2
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 عداد القوائم المالیة مما یقللاإلضمان المعالجة المحاسبیة للبیانات وفق المعاییر الدولیة -

 1الخطأ والغش؛ احتماالت

 الرقابیة المبرمجة مسبقا للتأكد من تحقق الشروط التي یتطلبها االختباراتإجراء العدید من -

 ؛لالئتمان األعلىفحص الحد  النظام مثل

 أداء العملیات المحاسبیة بدرجة عالیة من الكفاءة؛-

 تصنیف المعلومات المحاسبیة المخزنة داخل النظام حسب وجهات نظر متعددة؛-

  2.إعطاء نتائج أكثر دقة-

 للصفات التي تتمیز بها تكنولوجیا المعلومات، فان النظم الحدیثة للمعلومات ما كان لهانظرا 
بدون استخدام تكنولوجیا المعلومات، باعتبارها جزء أساسیا في هذه النظم نظرا  أن تتطور

 .الفائقة لها في سرعة تشغیل البیانات وتحویلها إلى معلومات للمقدرة

(  ظم المتطورة فاصل زمني بین وقوع حدث معینبحیث لم یعد هناك في بعض الن
هذا فضال عن الدقة التي )المخرجات من المعلومات ( والتقریر عنه )من البیانات المخالط

ومن ناحیة أخرى یتصف الكمبیوتر بأنه ذو  المتولدة، هذا من ناحیة، تتسم بها المعلومات
المعلومات بالكمیة والنوعیة التي  یرالبیانات وتوف طاقة تخزینیة كبیرة تمكنه من حفظ وتشغیل

 .یطلبها مستخدمو المعلومات

                          
ي  الكفاءات والفعالة ا فدوره و المعلوماتتكنولوجي  أدوات ،محمد علي الجیزاوي ولقمان ومحمد سعید براهیمإ : 1

  .83المرجع السابق، ص، ومعلومات المحاسبیة
  .84المرجع نفسه، ص : 2
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كما أن انتشار الكمبیوتر في معالجة البیانات المحاسبیة المستمدة من المستندات 
 األداءمنها في وضع الخطط وبرامج  االستفادةبیانات یمكن  وتحویلها إلى المحاسبیة،

لتحقیق أهداف المؤسسة، كل ذلك جعل من  وصوال الخطط والرقابة على تنفیذ هذه إلعمال
الوقت والجهد والتكالیف، وقد أدى  اختصار في اإلدارةوسیلة هامة ساعدت  األداةهذه 

نذكر  اإلى تحقیق العدید من المزای  العمل المحاسبي مجاالتاستخدام الكمبیوتر في مختلف 
 1:أهمها فیما یلي

  تخزین أو استرجاع خاللیة من المرونة في التصمیم نظم المعلومات المحاسب 

 .المعلومات في الوقت المناسب

   انخفاض تكلفة العملیات المحاسبیة التي تقوم بها المؤسسة وزیادة دقة وسرعة
 العملیات هذه

 تحسین عملیة حفظ هذه الدفاتر والمستندات المحاسبیة وتسهیل عملیات تجمیعها 
 . المؤسسة إلدارةعلى شكل معلومات  وتخزینها واسترجاعها

   وذلك عن طریق زیادة كفاءة أنظمة القراراتتحسین عملیات الرقابة واتخاذ 
  وتقدیم المعلومات ا ولتقاریر في الوقت المناسب وسرعة توصیلداریةاإلالرقابة ، 
  القراراتمعلومات التغذیة العكسیة الناتجة عن تطبیق. 
 الكمبیوتر على الحتواء الدقة في استخراج المعلومات والنتائج النهائیة، نظرا 

 .من التأكد من صحة العملیات اإلدارةوالتحقق یمكن  وأسالیب الضبط وسائل

                          
قیة ینیة دراسة تطبیركات الفلسطي الشفعدنان محمد محمد قاعود دراسة وتقیم نظام المعلومات المحاسبیة االلكترونیة  : 1

اسبة وتمویل كلیة التجارة جامعة ماجستیر في جامعة التمویل قسم المح، مذكرة في شركات المساهمة في المحافظات غزة 
  .23، ص2014،فلسطین ،غزة میةالساإل
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 سرعة انجاز العملیات المتشابهة في وقت واحد، وتسجیل عدد كبیر من العملیات 
 1. المحاسبیة واستخدام عدد أقل من األفراد في الوقت القصیر

  وأثرهاالمحاسبیة في تسییر المؤسسة االقتصادیة اإللكترونیة دور األجهزة : المطلب الثاني

  دور األجهزة اإللكترونیة المحاسبیة في تسییر المؤسسة االقتصادیة: أوال

قیام المؤسسة االقتصادیة بالعملیات المالیة والمراقبة علیها یتطلب السرعة والدقة  إن 
في العمل، ویتعذر بذلك خاصة في مؤسسات ذات نشاط اقتصادي كبیر الحجم فنجدها في 
الیوم الواحد تقوم بعدد ال یعد من العملیات یتطلب تسجیلها وضمان صحتها جهدا، ودقة لذا 

دام وسائل اإلعالم اآللي، وذلك لضمان الدقة والسرعة الالزمتان كان من الضروري استخ
 –إخراجها  –لتنظیم المعلومات وتصحیحها في الوقت المناسب على شاشة تحویلها قبل 

على شكل وثائق رسمیة فاستخدام مثل هذه الوسائل الحدیثة لتسجیل العملیات المالیة یزید 
  2.ر دقة وسرعةمن الكفاءة في توفیر معلومات مالیة بأكث

والجدیر بالذكر هنا أنه من مزایا استخدام اإلعالم اآللي في الوظائف اإلداریة مسایرة 
التطورات الحاصلة في هذه المجاالت خاصة و مع ظهور التجارة اإللكترونیة وتطورها وربط 
التجارة بشبكة االنترنت، فنالحظ مثال أن االتصال بین الزبون والمؤسسة في التجارة 

  3.لكترونیة تتطلب استخدام وسائل إلكترونیة متطورة ومسایرة للعصراإل

  

                          
قیة ینیة دراسة تطبیركات الفلسطي الشفعدنان محمد محمد قاعود دراسة وتقیم نظام المعلومات المحاسبیة االلكترونیة  : 1

  .24، المرجع السابق، ص في شركات المساهمة في المحافظات غزة
  .25المرجع نفسه، ص : 2
، 7227بیروت  –روبرت السنبیتر وتوبي فلت، الدلیل الشامل إلى التجارة اإللكترونیة، ترجمة أمین األیوبي، أكادیمیا  : 3

  .77ص
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  العمیل ونظام المؤسسة/ دورة االتصال بین الزبون): 02(الشكل رقم 

  

    

  

  

  

    

  

روبرت السنبیتر وتوبي فلت، الدلیل الشامل إلى التجارة اإللكترونیة، ترجمة أمین  :المصدر
  .77، ص7227بیروت  –األیوبي، أكادیمیا 

 آلیةمن خالل النظر إلى الشكل أعاله تمكننا من التعرف وبشكل مبسط على       
العمیل والمؤسسة، وكما نالحظ بأن عملیة االتصال مربوطة / االتصال والتعامل بین الزبون

  .بینهما من خالل عدة تشكیالت یمكن وصفها بالوسائط اإللكترونیة المستخدمة في المؤسسة

 شبكة االتصاالت

/ مزود خدمة االنترنیت في بلد الزبون 
 العمیل

الزبون/جهاز حاسوب العمیل  

 شبكة االنترنیت

االنترنیت في بلد  مزود خدمة
 المؤسسة

 شبكة االتصاالت

 جهاز حاسوب المؤسسة



 عمومیات في نظام المعلومات المحاسبي                                         :الفصل األول
 

27 
 

تمام ا ٕ   1: العمیل والمؤسسة بالشكل التالي/ لعملیات بین الزبونوتتم دورة االتصال وا

المؤسسة الموجود في شبكة االنترنیت من خالل العمیل إلى موقع / تبدأ بدخول الزبون
جهاز الحاسوب الخاص به، والمربوط عبر شبكة االتصاالت بإحدى الجهات المزودة لخدمة 

الشراء المبرمجة من قبل المؤسسة للحصول  آلیةاالنترنیت، ومن ثم تصفح المواقع واستخدام 
  .على السلعة أو الخدمة التي یرغب بها

الزبون من خالل الموقع الخاص / یتلقى نظام المؤسسة وبشكل مباشر طلب العمیل
به على شبكة االنترنیت، والمربوط من خالل أحد مزودي خدمة االنترنیت عبر شبكة 

ذ الطلب بشكل سریع جدا مستندا على سیاسات االتصاالت، و من ثم یقوم النظام بتنفی
جراءات مبرمجة بشكل مسبق ٕ   .وا

العمیل عبر موقع المؤسسة على شبكة االنترنیت رسالة إلكترونیة /یتلقى الزبون
موافقة نظام المؤسسة على العملیة، واإلجراءات الواجب علیه إتباعها : تتضمن كال من

  .للحصول على السلعة أو الخدمة

میل وفي أي وقت ومن أي مكان بالعالم الدخول إلى نظام المؤسسة عبر یستطیع الع
  2.موقعها على شبكة االنترنیت واالطالع على بیانات حسابه لدیها

  أثر استخدام نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني : ثانیا

 االلكترونيیمكن القول بأن نظام المعلومات المحاسبي الذي یقوم على التشغیل 
، بمعنى أنه في كل حال نظام المعلومات المحاسبي الیدوي مقومات یختلف عن ات لنللبیان

                          
بغداد للعلوم االقتصادیة، مجلة كلیة ، ات تكیفها للتكنولوجیا المعلوماتوي بئة المحاسبة والمؤشر اللیلى ناجي محمد الفت : 1

  .34، ص2013بغداد، العدد الخاص لمؤتمر كلیة 
  .78، المرجع السابق، صروبرت السنبیتر وتوبي فلت، الدلیل الشامل إلى التجارة اإللكترونیة : 2
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مستندیه ودفتریة وأیضا دلیل محاسبي وقوائم مالیة  وجود مجموعة البد من األحوالمن 
 1.وتقاریر أخرى

 :على المجموعة المستندیة األثر

 علیه فواتیر البیعتتخذ المستندات في ظل النظام الیدوي الشكل المعتاد الذي تظهر 
، أما في والسجالتوتستخدم هذه المستندات مباشرة للتسجیل في الدفاتر  الخ،....والشراء

یستلزم بالضرورة تعدیل في شكل أو طبیعة  األمر للبیانات فان اإللكتروني حال التشغیل
في فالمستندات ، تالبیانات كمدخال وسیطة تحتوي المستندات أو استخدام مجموعة مستندیه

 وسائط تحمل البیانات والشك أن طبیعة هذه الوسائط سوف إال الواقع ما هي

 2.بالطریقة المستخدمة في تشغیل البیانات تتأثر

 :على المجموعة الدفتریة األثر - 

حیث یتم تسجیل في هذه  األستاذتشمل المجموعة على كل من دفتر الیومیة ودفتر 
 .الوثائقالبیانات المدونة في  واقع الدفاتر من

 ستاذ، وهي تأخذ شكل دفاترألففي النظام الیدوي تتكون المجموعة الدفتریة من دفاتر ا

إثبات القیود وتبویب الحسابات، كما تمكن من یطلع علیها أن یقرر ما  یتم فیها وسجالت
 .فیها من بیانات وأرقام

                          
  .79، المرجع السابق، صروبرت السنبیتر وتوبي فلت، الدلیل الشامل إلى التجارة اإللكترونیة : 1
قیة ینیة دراسة تطبیركات الفلسطي الشفعدنان محمد محمد قاعود دراسة وتقیم نظام المعلومات المحاسبیة االلكترونیة  : 2

 .27، المرجع السابق، ص في شركات المساهمة في المحافظات غزة
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وجدت في شكل أقراص  والسجالتأما في ظل استخدام الكمبیوتر فان الدفاتر 
ع على البیانات المسجلة علیها بصورة الطالیتمكن القارئ من اال ممغنطة، و  وأسطوانات

ثباتهالنظام الیدوي حیث یتم إعداد القید  مباشرة كما هو الحال في ٕ في الدفتر الیومیة  وا
 1.داخل الكمبیوتر  األرصدة وحساب األستاذوترحیله في دفتر 

 :على الدلیل المحاسبي  األثر - 

لنجاح تصمیم نظم  األساسیةالدلیل المحاسبي بوجه خاص یعتبر من الضروریات 
للبیانات المحاسبیة، ذلك أن كل دلیل یحتوي على خطة منظمة  االلكتروني التشغیل

 .الخ.....لترقیم المفردات التي یحتوي

تكالیف أو مراكز  علیها، سواء كانت هذه المفردات حسابات مالیة أو عناصر أو
ذاتها تمثل كلمات مرور یستخدمها مخطط البرنامج في تصمیم  األرقامهذه  تكلفة

والمعالجة التي تتضمنها البرامج  واالسترجاعوالبحث  والتسجیل دخالإلاالعملیات 
 .التطبیقیة

ففي ظل أنظمة المعالجة الیدویة یتم تقسیم المفردات التي یحتوي علیها دلیل كل نظام 
الخ، بحیث تعكس هذه ...رئیسیة ومجموعات فردیة وبنود وأنواع مجموعات ىإل

 2.الرئیسیة التي تحتوي علیها القوائم التي ینتجها هذا النظام المجموعات العناصر

للبیانات فإن خطة الترقیم وتكوین الحسابات  االلكترونیةالتشغیل  األنظمةأما في ظل 
التكامل بین أنظمة القیاس المختلفة، هذا المبدأ یقتضي الضرورة على مبدأ  تقوم المختلفة

                          
قیة ینیة دراسة تطبیالفلسطركات ي الشفعدنان محمد محمد قاعود دراسة وتقیم نظام المعلومات المحاسبیة االلكترونیة  : 1

  .28، المرجع السابق، ص في شركات المساهمة في المحافظات غزة
  .29المرجع نفسه، ص : 2
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كلمات مروریة على بند من البنود وبرقم واحد على أن یعكس هذا الرقم  بأن یتم وضع
  .أنظمة القیاس المستخدمة عالقة هذا البند بكافة

 : األخرىعلى القوائم المالیة والتقاریر  األثر - 

كل من نوعیة القوائم المالیة والتقاریر التي  أدى استخدام الكمبیوتر إلى التأثیر على
المعلومات المحاسبیة وعلى الوسائل المستخدمة في عرض هذه القوائم  أنظمة توفرها

التقاریر عما سبق وهذا في إمكانیة الحصول  زإلى تمی االستخدام والتقاریر، حیث أدى
عن طریق احتواء  لكوذ ،والسرعة المناسبة على أي نوع منها بالشكل والتفصیل والدقة

فعالیة وهذا لمقدرة  البرنامج الذي یتم تشغیله على الكمبیوتر من توفیر تقاریر إداریة أكثر
مكانیة تطبیق النماذج ٕ الكمیة في  الكمبیوتر على تشغیل كمیات ضخمة من البیانات وا

 1.لإلدارة المشكالتحل 

 :على تخزین البیانات والمعلومات المحاسبیة األثر - 

 األصلیةیتم تخزین البیانات في ظل نظام معلومات المحاسبیة الیدویة بحفظ المستندات 
التي تحتوي البیانات المسجلة  والسجالتإلى الدفاتر  باإلضافةخاصة، هذا  ملفات داخل

فإن طبیعة الكمبیوتر تفرض  االلكترونيالتخزین، أما في ظل نظام التشغیل  تمثل وسائل
اثر استخدام نظام معلومات  بیانات والوسائط المستخدمة في ذلكلتخزین ال صورة جیدة

 2:في تحسین نظام معلومات المحاسبي االلكترونيمحاسبي 

إن تكنولوجیا المعلومات وفرت إمكانات كبیرة وهائلة لتحسین أداء نظام المعلومات 
بیرة لها جمیع عناصرها من أفرا د وهیاكل وأدوات بفضل الممیزات الك وتطویر المحاسبیة

                          
  .80، المرجع السابق، صروبرت السنبیتر وتوبي فلت، الدلیل الشامل إلى التجارة اإللكترونیة : 1
ي  الكفاءات والفعالة ا فدوره و المعلوماتتكنولوجي  أدوات ،محمد علي الجیزاوي ولقمان ومحمد سعید براهیمإ : 2

  .85، المرجع السابق، صومعلومات المحاسبیة
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المنخفضة نسبیا كما نتجت عن تكنولوجیا  ت والتكلفةالستعماالا مثل التعددیة وتنوع
أكثر مرونة  المحاسبیة وجعلها المعلومات إمكانات كبیرة لتطویر نظام المعلومات

 .واستجابة وقدرة على التكیف مع التغیرات البیئة العمل التي یعیشها العالم

تأثیر تكنولوجیا المعلومات على نظام المعلومات ویمكن تلخیص أهم اتجاهات 
 :التالي النحو المحاسبیة على

عادةإن تكنولوجیا المعلومات أداة فعالة لتخفیض حجم النفقات -1  ٕ التنظیم وكذلك  وا
الوسطى فضال عن العمالة المستخدمة  اإلدارة وباألخص اإلداريالجهاز  حجم تخفیض

 .یض تكالیف المعالجة المحاسبیةتخف ذلك یؤدي إلى ، وكلاإلنتاجفي 

العلیا مع  لإلدارةیساعد استعمال تكنولوجیا المعلومات على توسیع مجال الرقابة -2
یعني مركزیة  االتجاهالتنفیذیة وهدا  اإلدارةتوزیع عملیة اتخاذ القرارات في  في التوسع
في وقت واحد  األسلوبینأسلوب یجمع بین مزایا  القرارات وهو التخاذوالمركزیة  الرقابة

النظام المعلومات  المعلومات التي ینتجها ویحقق مرونة ودرجة استجابة عالیة في
 1المحاسبیة؛

شبكة  خاللجدیدة من  اتصاالتساعدت تكنولوجیا المعلومات على خلق قنوات -3
على المستوى الوطني أو ( على مستوى النظم الفرعیة في المؤسسة سواء اتصاالت
تدفق ومعالجة وتبادل المعلومات والتطویر  من زیادة سرعة ، وقد مكن ذلك)العالمي

الصفقات عن طریق  والتفاوض وعقدكاالجتماعات أدوات حدیثة لتبادل المعلومات 

                          
ي  الكفاءات والفعالة ا فدوره و المعلوماتتكنولوجي  أدوات ،محمد علي الجیزاوي ولقمان ومحمد سعید براهیمإ : 1

  .86، المرجع السابق، صومعلومات المحاسبیة
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زیادة كفایة  ، وكل ذلك یؤدي إلى األخرى األدواتعن بعد أو  واالتصالالشبكات 
 1نظام المعلومات المحاسبي؛ وفعالیة

 تكنولوجیا المعلومات في زیادة قدرة نظام المعلومات المحاسبي على التكییفساهمت -4
توفیر أدوات اقتصادیة فعالة  خاللالسریع مع بیئة العمل في المؤسسة وذلك من  والتأقلم
 البیانات وتقدیمها إلى متخذي القرار في الوقت المناسب؛ واسترجاع ومعالجة لتخزین

دة فاعلیة النظام المعلومات المحاسبي وأتاح لها وقد انعكس ذلك بوضوح على زیا-
 لها؛ واالستجابةالتعامل مع المتغیرات السریعة  كبیرة في مرونة

تقلیل مساحات تخزین البیانات المختلفة التي یتم الحصول علیها وتحویلها إلى ملفات -5
ده البیانات استدعاؤها مباشرة من قاعدة البیانات المركزیة وكذلك إمكانیة تحدیث ه یمكن

 ؛االنترنتمواقع المؤسسة على  خاللبأول وذلك من ال أو  المخزنة

 تسهیل عملیة التبادل خاللمن  األخرىإمكانیة تحقیق التكامل مع نظم المعلومات -6

 2للبیانات فیما بینها؛ االلكتروني

 العملیات األداءفي تسهیل  االلكترونیةمن القدرات التي توفرها الوسائل  االستفادة-7
الریاضیة  األسالیبالمحاسبیة المختلفة وخاصة تلك المعتمدة على تطبیق  والمعالجات
  . __واإلحصائیة

 تأثیر المعلومات على نظام المعلومات المحاسبي : المطلب الثالث

                          
الدهراوي وآخرون، نظم المعلومات المحاسبیة في ظل تكنولوجیا المعلومات، دار الجامعة مصطفى كمال الدین  : 1

  .47، ص 2002الجدیدة، مصر، 
لیث نعمان حسون، دور تكنولوجیا المعلومات المحاسبیة في ترشید القرارات اإلداریة، مجالت جامعة كركوك للعلوم  : 2

  .56، ص2017، 1، العدد 7اإلداریة واالقتصادیة، مجلد 
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ــستمر فـــي ـؤدي اســـتعمال تكنولوجیـــا المعلومـــات المتطـــورة إلـــى تغییـی  تكنولوجیـــاــر مـ
والمعالجة ونشر البیانات والمعلومات المحاسبیة وقد أدت تلك التطورات إلـى  التجمیـــع

وبالتـالي , ع البیانات والمعلومات المحاسبیةالتقلیدیة للتعامل م أساسـیة لـألدوات تغییـرات 
ت والحــصول علــى لمحاســبي فــي معالجــة البیانــاا سـاهمت فـي رفـع كفـاءة وقـدرة النظـام

  1.عیة والتفصیل والمالئمةوتمتــاز بالــسرعة والموضــو  .معلومــات المحاســبیة

ـــة لتحـو  ــرة وهائل ــسین أداء نظـــام تكنولوجیـــا المعلومـــات وفـــرت إمكانـــات كبیـ
ل المیـزات المحاسبیة وتطویر جمیع عناصـرها مـن أفـراد وهیاكـل وأدوات بفـض المعلومـــات

وتنــوع  كمــا نتجــت عــن تكنولوجیــا المعلومــات إمكانــات كبیــرة, الكبیـرة لهـا مثـل التعددیـة
لتطویر نظام المعلومات المحاسـبیة وجعلهـا أكثـر  االســتعماالت والتكلفــة المنخفــضة نــسبیا

, لتــي یعیــشها العــالم الیــومالبیئیــة ا مرونـة واسـتجابة وقـدرة علـى التكییـف مـع التغییـرات
نظام المعلومات المحاسبیة  یمكــن تلخــیص أهــم اتجاهــات تــأثیر تكنولوجیــا المعلومــات علــىو 

 2:على النحو اآلتي

المستخدمة في  ةعن العمال إن تكنولوجیــا المعلومــات أداة فعالــة لتخفــیض حجــم النفقــات -1
ذلك یؤدي إلى تخفیض  حجم الجهاز اإلداري وباألخص اإلدارة الوسطى فضال وكـل, جاإلنتـا

 .تكالیف المعالجات المحاسبیة

یــساعد اســتعمال تكنولوجیــا المعلومــات علــى توســیع مجــال رقابــة اإلدارة العلیــا مــع  -2
یذیـة وهـذا االتجـاه یعنـي مركزیـة توزیع عملیة اتخاذ القرارات فـي اإلدارة التنف التوســع فــي

اتخــاذ القــرارات وهــو أســلوب یجمــع بــین مزایــا األســلوبین فــي وقــت واحــد  الرقابـة و المركزیـة
                          

  .57لیث نعمان حسون، دور تكنولوجیا المعلومات المحاسبیة في ترشید القرارات اإلداریة، المرجع السابق، ص : 1
2 : Farhad Hanifi and Asgar Taleei, Accounting information system and management’s 
decision making process, Management Science  Letters, University (IAU), Tehran, Iran, 
2015, p 122. 
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استجابة عالیة في المعلومات التي ینتجها نظام المعلومات  ویحقــق مرونــة ودرجــة
 .المحاسبیة

ــدة مــن خــالل شــبكة ســاعدت تكنولوجیــا المع -3 لومــات علــى خلــق قنــوات اتــصاالت جدی
علـى مـستوى ( سـواء علـى مـستوى الـنظم الفرعیـة فـي الوحـدة االقتـصادیة  االتــصاالت

وقد مكـن ذلـك مـن زیـادة سـرعة تـدفق ومعالجـة وتبـادل المعلومـات ) الـوطني أو العـالمي
المعلومات كاالجتماعات والتفاوض وعقد الصفقات عـن طریـق  لتبـادلوتطـویر أدوات حدیثـة 

وكل ذلك یؤدي إلى زیادة كفایة وفاعلیة , األدوات األخرى  الـشبكات واالتـصال عـن البعـد أو
  1.نظام المعلومات المحاسبي

التكییـف ساهمت تكنولوجیا المعلومات في زیـادة قـدرة نظـام المعلومـات المحاسـبیة علـى  -4
الــسریع مــع بیئــة العمــل فــي الوحــدة االقتــصادیة وذلــك مــن خــالل تــوفیر أدوات  والتـأقلم

لخزن واسترجاع ومعالجة البیانات وتقدیمها إلى متخذي القرار فـي الوقـت  اقتــصادیة فعالــة
ـات المحاسـبیة وأتـاح لهـا ذلك بوضوح على زیادة فاعلیة نظـام المعلوم المناسـب وقـد انعكـس

  2.مع التطورات السریعة واالستجابة لها مرونـة كبیـرة فـي التعامـل

ــتم الحــصول علیهــا وتحویلهــا إلــى ملفــات  قلیــل مــساحات خــزن البیانــات المختلفــة التــي ی
ــرة مـــن قاعـــدة البیانـــات  یمكــن ــذلك إمكانیـــة تحـــدیث اســـتدعاؤها مباشـ ـــة وكـ المركزی

"Update "بأول وذلك من خالل مواقع الوحدة االقتصادیة على االنترنت أو  هـــذه ً ◌
 .أو االكسترانت أو غیرها من الشبكات  االنترانت البیانات المخزونة أوال

                          
ي  الكفاءات والفعالة ا فدوره و المعلوماتتكنولوجي  أدوات ،محمد علي الجیزاوي ولقمان ومحمد سعید براهیمإ : 1

  .89، المرجع السابق، صومعلومات المحاسبیة
  .59نعمان حسون، دور تكنولوجیا المعلومات المحاسبیة في ترشید القرارات اإلداریة، المرجع السابق، ص : 2
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لیـة التبـادل إمكانیة تحقیق التكامل مع نظم المعلومـات األخـرى مـن خـالل تـسهیل عم -6
 .للبیانات فیما بینها االلكترونـي

االســتفادة مــن القــدرات التــي توفرهــا الوســائل االلكترونیــة فــي تــسهیل أداء العملیــات  -7
المحاسبیة المختلفة وخاصة تلك المعتمدة على تطبیـق األسـالیب الریاضـیة  والمعالجــات
  .واإلحـصائیة

كة المعلومـات الدولیـة لهـا العدیـد مـن التـأثیرات علـى تصـمیم النظام إن اسـتخدام شـب
 1:بعض هذه التأثیرات يالمحاسبي، وفیما یل

 :التأثیر على مخرجات نظام المعلومات المحاسبي -أ

في ظل استخدام شبكة المعلومـات الدولیـة فـي إنتـاج التقـاریر المحاسـبیة فـإن المنشآت 
ستتخلى بصورة تدریجیة عن التقاریر المطبوعة وتكون التقاریر فـي صـورة مرئیـة عبـر شـبكة 

ة، وحتـى یمكـن اسـتخدام التقـاریر التـي یـتم إنتاجهـا علـى شبكة المعلومات الدولی ،اإلنترنت
المخرجات على  ي علىیجب تصمیم الموقع الخاص بالمنشـأة بطریقـة تسـمح بـأن تحتو 

المنشأة، و أن یقدم الموقـع  مـن فئـات المسـتخدمین المهتمـینمعلومـات تناسـب كـل فئـة 
 مسـاعدات فـي تفسـیر المعلومـات التـي تحتویهـا التقـاریر، ومــن المتوقــع أن یكــون للمحاســبین

ــد أیــن ولمــن ســوف تتــدفقدور مهــم فــي تحد ودرجة  اإلنترنتالمعلومات الفوریة عبر  ی
  التفصیل لهذه المعلومات؟

إلى ضرورة إنشاء قطاع خاص بشـبكة المعلومـات الدولیـة في  يوذلك سوف یؤد
 المنشاة ویصمم في صورة مستویات تنظیمیة مع منح كل مستوى تنظیمي درجة من السلطة

                          
  .60نعمان حسون، دور تكنولوجیا المعلومات المحاسبیة في ترشید القرارات اإلداریة، المرجع السابق، ص : 1
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 و درجة التشغیلع علیها ویجب أن تعتمد الطالولیة في تشغیل معلومات معینة واوالمسئ
 1.لكل مستوى تنظیمي على درجة حساسیة المعلومات عالطاال

 :ت نظام المعلومات المحاسبيالالتأثیر على مدخ -ب

 لـن ت، حیـث الإن تقنیـة شـبكة المعلومـات الدولیـة سـوف تـؤثر علـى شـكل المـدخ
وسـتكون ، ت فـي صـورة مسـتندات ورقیـة ولكـن سـتكون فـي شـكل إلكترونـيالتكـون المـدخ

وسـائل الـدفع إلكترونیـة، وبالتـالي یجـب تصـمیم النظـام المحاسـبي بطریقـة یمكنهــا أن تتكیــف 
تأمین شبكة والمــوردین وضرورة  الءت البیانــات مــن العمــالمــع التــدفق الســریع لمــدخ

 2.معلومات المنشأة المتصلة بشبكة المعلومات الدولیة

 :التأثیر على تشغیل البیانات المحاسبیة  -ج

البیانات  علـى قواعـد االعتمادسـوف یترتـب علـى اسـتخدام شـبكة المعلومـات الدولیـة 
 . واستخدام برامج الحاسب في تشغیل البیانات المحاسبیة

فـي تقـدیم المعلومـات المالیـة  اإلنترنت الستخدامالسـریع والمتزایـد  االنتشارقـد أثـار       
 فصاحإلا الزالالمحاســبي، حیــث  اإلفصاحكثیــرا مـن الجــدل حــول أثـره علــى فعالیــة 

یعتمـد علـى اختیـار إدارة  مـاك ،والمعـاییر المحاسـبیة ،اختیاراإفصـاح  اإلنترنتالمحاسبي عبر 
ولـذلك صـاحب التوسـع فـي النشـر  عنهـا، اإلفصاحالمنشـأة للمعلومـات التـي ترغـب فـي 

سـواء مـن حیـث كمیـة ونوعیـة المعلومـات التـي یـتم  اإلفصاحتنوعا فـي ممارسـات ، اإللكتروني
  . عنهـا اإلفصاح

                          
  .61القرارات اإلداریة، المرجع السابق، صنعمان حسون، دور تكنولوجیا المعلومات المحاسبیة في ترشید  : 1
  .79، المرجع السابق، صات تكیفها للتكنولوجیا المعلوماتوي بئة المحاسبة والمؤشر اللیلى ناجي محمد الفت : 2
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ــر  اإلفصاحویعبـــر  ــاة باســــتخدام تكنولوجیـــا عـــن قیــــام المنشـ اإلنترنتالمحاســــبي عبـ
ــرض مجموعـــة كاملـــة مـــن قوائمهـــا المالیـــة  اإلنترنت تاحة، األساسیةفـــي عـ ٕ هـذه  وا

المتممـة لهـا، المالیة سواء بشكل  واإلیضاحاتلمسـتخدمي القـوائم  يالمعلومـات بشـكل فـور 
أو بشـكل غیـر مباشـر باستخدام رابطة من موقع  اإلنترنتمباشر على موقع الشـركة عبـر 

 1.اإلنترنتالشركة إلى موقع آخر على 

فـي تـوفیر المعلومـات الفوریة  اإلنترنتعبـر  اإلفصاحمـن  األساسيویتمثـل الهـدف 
والمفیدة للمستثمرین الحالیین والمحتملین بصفة خاصة وغیرهم من أصحاب المصالح 

 .واالئتمان االستثماري اتخاذ قرارات ، بغرض المساعدة فاألخرى

إلـــى  )FASB 2000( األمریكیةوقد أشارت دراسة مجلس معاییر المحاسـبة المالیـة 
ــركات  ــدفع الشـ منها  اإلنترنتالمحاســـبي عبـــر  لإلفصاحوجـــود العدیـــد مـــن الحـــوافز التـــي تـ

مستخدمیها، وتحدیث  إمكانیة سـد الفجـوة الزمنیـة بـین إعـداد التقـاریر المالیـة وتوصـیلها إلـى
. عــدد كبیــر مــن المســتخدمین إلى النشر والوصول إلى باإلضافةالمعلومات بصورة مستمرة 

 2:تتمثل في اإلنترنتالمحاســبي عبــر  اإلفصاحویمكــن القــول إن أهمیــة 

ــن جانــــب عـــدد كبیــــر مــــن -أ لمستخدمین من  تیســـیر الوصــــول إلـــى المعلومــــات المالیــــة مـ
 .خ ل وسیلة منخفضة التكلفة والوفاء بمتطلبات أصحاب المصالح من المعلومات المحاسبیة

لمساعدة  تــوفر أغلــب مواقــع الشــركات أدوات :ســتخدامالتــوفیر أدوات مســاعدة ل - ب
  .عنها اإلفصاحالمستخدم في استخدام وتحلیل المعلومات التي یتم 

                          
  .80، المرجع السابق، صات تكیفها للتكنولوجیا المعلوماتوي بئة المحاسبة والمؤشر اللیلى ناجي محمد الفت : 1
  .81، صالمرجع نفسه : 2



 عمومیات في نظام المعلومات المحاسبي                                         :الفصل األول
 

38 
 

ـــربط بــــین المعلومـــات  :إمكانیـــة الـــربط بــــین المعلومـــات -ج تعتبـــر خاصــــیة إمكانیـــة ال
)Hyperlinks ( جیـــا الویـــب مـــن أوضـــح الســـمات لتكنولو)Web( وهـــى تساعد على تكامل ،

ممـا یمكـن المسـتخدم مــن الوصــول الســریع إلــى ء یر المالي من خ ل الربط بین أجزاالتقر 
  1. كافــة المعلومــات التــي یحتاجهــا عــن عنصــر داخــل التقریـر

التي تقدم  األخرىبـین موقـع الشـركة والمواقـع  االتصالوتعمـل هـذه الخاصـیة علـى 
الشـركة ومواقـع  معلومات عنها مثل المواقع التي توفر النشرات والقوانین التي تخضـع لهـا

 . البورصـة والوسـطاء المـالیین، ممـا یسـاعد المسـتثمرین علـى تحلیـل وفهم المعلومات المالیة

علـى  اإلنترنت المحاســـبي عبـــر اإلفصاحیســـاعد : ـاتالتحــدیث المســـتمر للمعلومــ -د
 اللإخطـار المسـتخدمین بالمعلومـات الجدیـدة من خ اللالتحـدیث المسـتمر للمعلومـات مـن خـ

 .اإلنترنت، كما أنها تكون متاحة طوال الوقت عبر شبكة اإللكترونيالبرید 

إمكانیة التفاعل  اإلنترنتالمحاسـبي عبـر  اإلفصاحیتیح : إمكانیة التفاعل مع المستخدم - ه
 .اإللكترونيمع المستخدمین من خ ل غرف المحادثة الخاصة بالشركة والبرید 

 واإلنترنت تقـاریر المالیـة المنشـورة عبـرإمكانیة استخدام المعلومات التـي تحتویهـا ال -
ـــرارات الكمــــدخ ـــتخدامها فــــي صــــنع القـ ـــتم اسـ ــــي یـ ـــرة الت ــرامج الخبـ ویمكــن  ،االستثماریةت لبــ

ت المالیة وغیر المالیة اللمواجهــة المشك االستجابةاســتخدام هــذه البــرامج فــي الرقابــة وســرعة 
  2.المنشأة هالتي تواج

 

                          
  .83، المرجع السابق، صات تكیفها للتكنولوجیا المعلوماتوي بئة المحاسبة والمؤشر اللیلى ناجي محمد الفت : 1
  .65لیث نعمان حسون، دور تكنولوجیا المعلومات المحاسبیة في ترشید القرارات اإلداریة، المرجع السابق، ص : 2
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  :تمهید 

قد أصبحت المعلومات عنصرا هاما تلعب دورها في تحدید فعالیة وكفاءة المؤسسة 
 ، من أجل التحكم في الكملوماتیةلـذلك اتجهـت المؤسسات إلى تصمیم وبناء أنظمة مع

، وذلـك لضـمان وصـول معلومـات موثوقـة إلدارة المؤسسـةالهائـل مـن المعلومـات الضـروریة 
، من أجل ة بالشكل المالئم والوقت المناسبودقیقـة إلـى كافـة المسـتویات اإلداریـوصـحیحة 

 .استخدامها في اتخاذ القرارات 

، باعتبـاره نظام المعلومـات المحاسـبي بدقـةومن خالل هذا الفصل سنقوم بدراسة 
لتفصـیل مـن ـرح وا، ذلـك بـالتطرق إلـى كـل عنصـر بالشفـي هـذا الفصـلالعنصـر األساسـي 

فـي ، و ـیة لنظـام المعلومـات المحاسـبي، ثـم نحـاول أن نحـدد المكونات الرئیسحیـث المفهـوم
 .اإلداریـة ومختلـف النظم الفرعیةاألخیـر دراسـة عالقتـه بالوظـائف 
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عالقة نظام المعلومات المحاسبیة باألنظمة األخرى على مستوى الوحدة : المبحث األول
  االقتصادیة 

لكي تتم عملیات التنسیق والتكامل بین نظام المعلومات المحاسبي ونظم المعلومات 
، لمعرفـة راسـة العالقـة بیـنهم وتوضـیحهافي الوحدة االقتصـادیة البـد مـن د الفرعیـة األخـرى

دور نظـام المعلومـات المحاسـبي في الوحدة االقتصادیة بصورة واضحة وتحدید موقعه على 
  1.شبكة المعلومات فیها

  الفرعي باإلنتاج والتسویق  بالنظام عالقة نظام المعلومات المحاسبي: المطلب األول

  الفرعي باإلنتاجبالنظام عالقة نظام المعلومات المحاسبي . 1

ـع األنظمـة فـي المعلومات المحاسبي أهدافـه البـد أن یتكامـل مـع جمیحتى یحقق نظام 
مــن بینهــا نظــام المعلومــات اإلنتــاج، حیــث ســنقوم مــن خــالل هــذا المطلــب  المؤسسـة والتـي

 . بضــبط العالقــة بــین نظــام المعلومات المحاسبي والنظام الفرعي لإلنتاج 

 ام معلومات اإلنتاجتعریف نظ: أوال

اإلنتـاج وظیفـة مـن الوظـائف المهمـة المسـؤولة عـن تحویـل المـواد الخـام إلـى سـلع وخـدمات 
، لتلبیة رغبات العمالء والمستهلكین ، وتقسم أنشطة اإلنتاج إلى ما ومنفعة أعلى ،قیمـة ذات
  2: یلي

 

                          
، دار المنـاهج للنشر والتوزیع، الطبعة "أساســیات نظــم المعلومــات اإلداریــة وتكنولوجیــا المعلومــات"سـعد غالـب یاسـین،  : 1

  .29، ص2012، األولى، عمان

، 2010، مصــطفى صــالح ســالمة،نظــم المعلومــات المحاســبیة ، دار المســتقبل للنشــر والتوزیــع ، الطبعــة ألولى، عمان : 2
  .33ص
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   الرسـومات الخاصـة بـالمنتجوضـع األنشـطة التـي لهـا عالقـة بتصـمیم المنـتج ، و ،
 وضـیح شـكله وأبعاده ومكوناته الداخلیة ؛وت

  مثـل تـوفیر المـواد دادات والتسـهیالت اإلنتاجیـةاألنشـطة التـي لهـا عالقـة باإلمـ ،
، حیـث یخـتص هـذا النظـام بالمعلومـات سـلعة أو منـتج معـینالمطلوبـة إلنتـاج 

دارةالمتعلقـة بالتـدفق المـالي للسـلع أو مـن السـلع ورقابــة  ٕ  ،والخــدماتالمخــزون  وا
السـلعي والشـراء  ،ل تخطــیط  ومراقبــة اإلنتــاجوتغطــي هــذه البیانــات أنشــطة معینــة مثــ

ات اإلنتـاج كمیـة كبیـرة مـن البیانـات ذلـك ألن ، ویـوفر نظـام معلومـوالتوزیـع والنقـل
، األمـر الـذي یـؤدي إلـى فوائـد كبیـرة نتیجـة ـام یمیـل إلـى أن یكـون مناسـباهـذا النظ

 1.السـتخدام تلـك البیانـات فـي مجاالت عدة

 عالقته بنظام المعلومات المحاسبي: ثانیا  

استخدام الموارد المتاحة للعملیـة اإلنتاجیـة  یتركز النشاط الرئیسي إلدارة اإلنتاج في
بـة سـواء كانـت سـلعا أو فـي سـبیل الحصـول علـى المنتجـات المرغو  بكفـاءة اقتصـادیة،

یستقبلها نظام المعلومات المحاسبي من النظام الفرعي  ، ومـن خـالل المعلومـات التـيخـدمات
سوف یوفر معلومات بصورة دوریة  فإنه الالزمـة بشـأنها،والعملیـات التشـغیلیة  لإلنتـاج جـراء

ذلـك باألهـداف  ارتباطمستمرة للوقوف على مراحل النشاط اإلنتاجي أوال بـأول، ومـدى 
الموضـوعة، حتـى یمكـن اتخـاذ القـرارات المناسـبة وفي الوقت المناسب ومن هذه المعلومات 

:2 

                          
  .34، المرجع السابق، ص،نظــم المعلومــات المحاســبیةمصــطفى صــالح ســالمة : 1
، األولى، األردن ة، دار المنـاهج للنشـر، الطبعـةإبراهیم رحو، نظـم المعلومـات المحـو سـبمحمد نور برهان، غازي  : 2

  .27، ص1998
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ـط تكلفـة الوحـدة، والتحلـیالت الخاصـة بتكـالیف معلومـات عـن تكـالیف اإلنتـاج ومتوس  -
 ؛مستوى مراكز وحدات اإلنتاجاإلنتـاج علـى 

 معلومات على شكل تقاریر مقارنة بین اإلنتاج المخطط واإلنتاج الفعلي؛  -
معلومــات تســاعد علــى تخطــیط اإلنتــاج وتطــویر أســالیب التصــنیع وبــدائل اإلنتــاج،   -

 ل الدراسات التي یقوم بها نظام المحاسبة اإلداریة؛مــن خــال
 المساعدة في وضع تقدیرات موازنة اإلنتاج والتعبیر عنها بصورة كمیة؛  -
توفیر البیانات الالزمة لتقییم األداء لكل مركز إنتاجي من خالل نظام التكالیف   -

  1.المعیاریة
   :للتسویقعالقة نظام المعلومات المحاسبي بالنظام الفرعي . 2

ناك تكامل وتناسق بین نظـام المعلومـات المحاسـبي واألنظمـة الفرعیـة األخـرى داخـل ه
ظام المؤسسـة والتـي من بینها النظام الفرعي للتسویق، ویمكن حصر عالقة هذا األخیر بن

 : المعلومات المحاسبي فیما یلي

 تعریف نظام المعلومات التسویقي: أوال 

تعتبـر نظـم معلومـات التسـویق أحـد أهـم الـنظم الوظیفیـة فـي المؤسسـة، حیـث تقـوم 
هـذه بتزویـد إدارة التسویق في المؤسسة بالمعلومات الالزمة التخاذ القرارات التسویقیة المهمة، 

واســطة نظــم وهي تعتمد بشــكل رئیســي علــى معالجــة البیانــات التــي تــم جمعهــا وتخزینهــا ب
 .بالمبیعاتمعالجــة العملیــات المتعلقــة 

 2:أما األهداف الرئیسیة لنظم معلومات التسویق تكمن في النقاط التالیة

                          
  .28، المرجع السابق، صةمحمد نور برهان، غازي إبراهیم رحو، نظـم المعلومـات المحـوسـب:  : 1
  .29المرجع نفسه، ص : 2
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 المساعدة في إدارة العملیات التسویقیة؛  -

 مساعدة موظفي المبیعات في تخطیط أنشطة البیع ؛  -

 الرصد المبكر للفرص المتعلقة بالمنتجات أو بالخدمات الجدیدة؛  -

 تحدید أسعار تنافسیة مع المحافظة على مستویات ربح معقولة ؛  -

 الرقابة على التكالیف الناجمة عن تنفیذ األنشطة التسویقیة؛  -

  1.تحلیل أنشطة التسویق وتقویمها -

 عالقته بنظام المعلومات المحاسبي: ثانیا 

یخـتص النشــاط التسـویقي فــي تحقیــق المبیعـات الالزمــة مـن منتجــات الوحــدة 
فــي ضــوء سیاســات البیــع الموضــوعة، وحجــم المبیعــات الالزمــة تحقیقــه، وفــق  االقتصادیة

الالزمـة التســعیر المســتهدف، ویعمــل نظــام المعلومـات المحاسـبي علـى تـوفیر المعلومـات 
النشاط التسویقي، ومن هذه  بشأنالقـرارات الخاصـة  اتخاذوالضـروریة التـي تسـاعد فـي 

 :المعلومات 

إعداد التقاریر الالزمة لتسعیر المنتجات ودراسة البدائل المتاحة لمنفذ التوزیع، عن   -
 طریـق حصـرها وتقسیمها في ضوء الربحیة العامة للوحدة االقتصادیة؛

ترشید اإلدارة في دراسة إمكانیة تسویق المنتجات عن طریق توفیر بیانات ومعلومات   -
عن التسویق الخارجي، المنافسة، متطلبات تطویر حجم المبیعات، إیجاد أسواق أو 

 وضع سیاسات تسویقیة متطورة؛

                          
یر المالیـة ،شـؤون المكاتـب ،جامعـة الملـك سـعود ،الریاض ،المملكة محمود ابراهیم عبد السالم تركي ، تحلیل التقار  : 1

  .99، ص1990ة، العربیة السعودی
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المساعدة في وضع تقدیرات موازنة المبیعات، وعملیة التنبؤ بالمبیعات والتحلیالت  -
  1.اصة بهاالخ

  عالقة نظام المعلومات المحاسبي الفرعي لألفراد: المطلب الثاني

نـات التـي تصـف العمالـة یجـب علـى كـل منظمـة أن تمتلـك نظامـا لجمـع وصـیانة البیا
وتحویـل البیانات إلى معلومات، عطاء المسـتفیدین مـن هـذه المعلومـات علـى شـكل  فیهـا،

 .معلومات الموارد البشریةـمى بنظـام وهـذا مـا یس تقـاریر

  تعریف نظام المعلومات للموارد البشریة :  أوال

یجـب علـى كـل منظمـة أن تمتلـك نظامـا لجمـع وصـیانة البیانـات التـي تصـف العمالـة 
فیهـا، وتحویـل البیانات إلى معلومات، عطاء المسـتفیدین مـن هـذه المعلومـات علـى شـكل 

 2.وهـذا مـا یسـمى بنظـام معلومات الموارد البشریة، تقـاریر

مباشــرة، " المــوارد البشــریة " فــي كثیــر مــن الحــاالت تظــم هــذه الــنظم مــن مــدیر 
المـوارد " ولكــن فــي بعــض المنظمات قد تكون في كوحدة فرعیة لمجموعة أخرى ضـمن 

 .العاملة ـوىمثـل دائـرة التخطـیط للق" ة البشـری

یتمثل دور هذا النظام بتوفیر المعلومات عن العاملین بالمنظمة واالحتیاجات 
المستقبلیة من العمالة،وكـذا تـوفیر البیانـات الالزمـة للحصـول علـى العمالـة ولإلحـالل 

حیث یـتم توفیر هذه البیانات عن طریق نظـام المعلومـات  وللتـدریب ولمكافـأة القـوى العاملـة،
 .كاملة مالیة وشخصیةالمحاسـبي بحیـث تحتـوي قاعـدة بیانـات هـذا النظـام بیانـات 

                          
  .100، المرجع السابق، صمحمود ابراهیم عبد السالم تركي ، تحلیل التقاریر المالیـة : 1
، الصـفاء للنشـر،الطبعة األولى، عماننواف محمد، عباس الرماحي، تصمیم نظم المعلومـات المحاسـبیة وتحلیلهـا، دار  : 2

  .49ص
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مـن خـالل مـا سـبق یمكـن تعریـف نظـام المعلومـات التسـویق بأنـه عملیـة جمـع 
  1.شغیلها وعرضها في شكل معلوماتالبیانـات التـي تخـص الموارد البشریة، ثم یقوم بت

 عالقة نظام المعلومات المحاسبي بالنظام الفرعي لألفراد: ثانیا 

تختص إدارة األفراد بإدارة المـوارد البشـریة والعمـل علـى تـوفیر االحتیاجـات منهـا 
وتحقیـق أقصـى كفـاءة ممكنة في استخدامها، ویمكن لنظام المعلومات المحاسبي أن یوفر 
معظم المعلومات الالزمة والتـي تسـاعد النظام الفرعي لألفراد في تحقیق هدفه لخدمة الوحدة 

 2:االقتصادیة ككل، ومن هذه المعلومات 

  د،معلومات عن التغیرات في األجور والمكافآت وتكالیف التكوین والتقاع  -
لـة واألجـور الفعلیـة، تـوفیر تقـاریر مقارنـة بـین أرقـام الموازنـة لألجـور، وحجـم العما  -

 باإلضـافة إلـىتحلیل االنحرافات وأسبابها؛
معلومات تساعد في رسم سیاسات بدیلة لألجور والمكافآت والتوظیف، وآثارها   -

 .المتوقعة

مـن خـالل مـا تقـدم یالحـظ أن هنـاك عالقـات تكامـل وتـرابط بـین نظـام المعلومـات 
یة األخرى على مستوى الوحدة االقتصادیة، تقتضي منه المحاسـبي ونظـم المعلومات الفرع

( االهتمام بكافة األحداث التـي تـتم في الوحدة االقتصادیة، سواء كانت هذه األحداث فعلیة 
ا عنها بصورة سواء كان معبر ) یتوقع حدوثها في المستقبل ( مستقبلیة ) الماضي أو يتمت ف

  3.مالیة أو غیر مالیة

                          
  .50، المرجع السابق، ص نواف محمد، عباس الرماحي، تصمیم نظم المعلومـات المحاسـبیة وتحلیلهـا : 1
حة أسـماء سـلمان ،زیـدان الجبـوري ،مــدى كفــاءة التقــاریر المالیــة فــي اإلبــالغ عــن آداء الوحــدات االقتصادیة ،أطرو  : 2

  .58، ص2002 راه ،غیر منشورة ،جامعة بغداد ،و دكت
  .59المرجع نفسه، ص : 3
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  عالقة نظام المعلومات المحاسبي اإلداري : المطلب الثالث

هنـاك رأیـان أبشـ ن نظـام المعلومـات المحاسـبي وعالقتـه بنظـام المعلومـات اإلداري ، 
 ي طبقـا لهـذا الـرأي علـى قیـاسوالـرأي األول یـرى أن یقتصـر دور نظـام المعلومـات المحاسـب

، ویعـرف نظـام اد التقـاریر لألطـراف الخارجیـةبغـرض إعـد، خیـةمعلومـات المحاسـبیة التاریال
، لتقدیم كل متكامل من آالت وأشخاصالمعلومـات اإلداري طبقـا لهـذا الـرأي بأنـه نظـام 

المعلومات الالزمة لإلدارة غب رض تحقیق االستخدام األمثل للمـوارد المتاحـة للمشـروع 
لیشـمل كـل نظـم المعلومـات فـي المؤسسـة بمـا فیهـا نظـام  وواضـح أن هـذا التعریـف یتسـع

 1.المعلومات المحاسبي

والرأي الثاني یقترح أن دور نظام المعلومات المحاسبي لیس مجرد إعداد القوائم 
، بـل یشـتمل أیضـا تقـدیم المعلومـات الالزمـة للتخطـیط المؤسسـةالمالیة لألطراف خارج 

لقـرارات اإلداریـة، وبالتـالي فـإن أنصـار هـذا الـرأي نو یـر أن نظـام المعلومـات والرقابـة واتخـاذ ا
اإلداري جزء من نظام المعلومات  ان نظـام المعلومـات محاسـبي هـو النظـام األساسـي و ال

 .المحاسبي 

الرأیین  ینب وقد جاءت رابطة المحاسبة األمریكیة أو عدت تقریرا یعتبر توفیق
الرابطـة أن نظـام المعلومـات المحاسـبي ونظـام المعلومـات اإلداري  فقد اعتبـرت ،السابقین

ولكن یوجد هناك تداخل بین النظامین ومنطقة التداخل  نظـامین مسـتقلین لكـل منهمـا وظائفـه،
 2. هذه بین النظامین تمثل محاسبة العملیات 

                          
، المرجع أسـماء سـلمان ،زیـدان الجبـوري ،مــدى كفــاءة التقــاریر المالیــة فــي اإلبــالغ عــن آداء الوحــدات االقتصادیة : 1

  .60السابق، ص
كرة ماجیستر، كلیة مذسامي محمد الدینوري، قائمة التدفقات النقدیة في ظل اعتماد الجزائر معاییر المحاسبة الدولیة،  : 2

  .81، ص200العلوم االقتصادیة، جامعة باتنة، الجزائر،
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، وتخـتص محاسـبة ـبة الحقـوقلمحاسـبي فیسـمى محاسأمـا بقیـة نظـام المعلومـات ا
العملیـات بتقـدیم البیانات الالزمة التخاذ القرارات اإلداریة ، سواء كانت قرارات داخل المشروع 

التخطــیط واتخــاذ القــرارات، بیانــات تقــدم لألطــراف الخارجیــة  بغرض أي بیانات تقدم لإلدارة
، وتمثل محاسبة العملیات منطقة باستثماراتهم في المشروع القــرارات المتعلقــة اتخاذض بغــر 

، إال أن المحاســب لمعلومــات اإلداريالتداخل بین نظـام المعلومـات المحاسـبي ونظـام ا
والممثلــة فــي نظــام  یحتــاج إلــى بیانــات غیــر محاســبیة مــن أنظمــة المعلومــات األخــرى

 داخــل المشــروع ، عنــد إمــداد اإلدارة بالبیانــات الالزمــة للتخطــیطالمعلومــات المحاســبي 
  .واتخاذ القرارات

تأسیســا علــى مــا تقــدم یمیــل الباحــث إلــى تبنــي أن نظــام المعلومــات المحاســبي هــو 
  1.المعلومات اإلداريجــزء مــن نظــام 

  المحاسبیة على جودة القوائم المالیةأثر نظام المعلومات : المبحث الثاني

لقـوائم المالیـة مـن الوسـائل األساسـیة فـي االتصـال بـاألطراف المهتمـة بأنشـطة ا
المؤسسـة، والتـي مـن خاللهـا سـتتمكن تلـك األطـراف مـن التعـرف علـى العناصـر الرئیسـیة 

   .نتائجوما حققته من المـؤثرة علـى المركـز المـالي للمؤسسـة 

  مفهوم القوائم المالیة وجودة المحاسبیة المالیة: المطلب األول

  مفهوم القوائم المالیة : أوال

هي الوسائل التي بموجبهـا تنقـل لـإلدارة واألطـراف المعنیـة صـورة مختصـرة عـن 
 ".األربـاح والمركـز المالي للوحدة االقتصادیة 

                          
جع السابق، ، المر سامي محمد الدینوري، قائمة التدفقات النقدیة في ظل اعتماد الجزائر معاییر المحاسبة الدولیة : 1

  .82ص
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إن القوائم المالیة هي الناتج النهائي للمحاسبة حیث یتم في النهایة تلخـیص جمیـع البیانـات " 
علـى شـكل مجموعـة مـن التـي یتم تسـجیلها فـي الـدفاتر والتـي تظهـر فـي دفتـر األسـتاذ 

نما، والتقـاریر لیسـت التقـاریر ٕ ة منهــا ســتفادوســیلة للحصـول علــى المعلومــات والنتـائج لال وا
هـدفا فــي حــد ذاتهـا والحكم على نتائج عملیات الوحدة وتقییم مركزها  ،فـي اتخــاذ القــرارات

 1."المالي

مــن خــالل التعــاریف الســابقة نســتنتج أن القــوائم المالیــة هــي عبــارة عــن مخرجــات 
  .تفید مستخدمیها من اتخاذ قرارات رشیدة  نظــام المعلومــات المحاسبي تتوفر على معلومات

أتلج فئات متعددة الستخدام المعلومات المحاسبیة في عملیة اتخاذ القرارات االقتصادیة 
 2:الرشیدة ویمكن حصر مستخدمي القوائم المالیة فیما یلي

  المستثمرین الحالیین والمحتملین؛ 
  الموظفین؛ 
  الموردین والدائنین التجاریین؛ 
  العمالء؛ 
   المقرضین؛ 
  الحكومة ودوائرها المختلفة والجهات المنظمة ألعمال المؤسسات؛ 

 . الجمهور * 

 

                          
مشـري حسـناء، دور وأهمیـة القـوائم المالیـة فـي اتخـاذ القـرارات، مـذكرة ماجسـتیر، غیـر منشـورة، كلیة العلوم التجاریة،  : 1

  .65، ص2008، جامعة سطیف
  .66المرجع نفسه، ص : 2
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 :المستثمرین الحالیین والمحتملین .1

 :حتاجها هذه الفئة تتمثل فیما یليأهم المعلومات التي ت

ــد مســـتوى توزیعـــات األربـــاح ال  - ماضـــیة المعلومـــات التـــي تســـاعد المســـتثمر فـــي تحدیـ
 وأي تغییر في أسعار أسهم المؤسسة؛ ،والحالیـــة والمستقبل

 1المعلومات التي تساعد المستثمر في تقییم كفاءة إدارة المؤسسة؛  -

، وتقیــیم ســهم م ســیولة المؤسســة ومســتقبلهار فــي تقیــیالمعلومــات التــي تســاعد المســتثم -
 .المؤسســة بالمقارنة أسهم المؤسسات األخرى

 :الموظفین. 2

، ومـدى ق بمـدى األمـان الـوظیفيیحتاج الموظف في المؤسسة إلـى معلومـات تتعلـ
تسـاعد فـي تعزیـز مطالـب ، باإلضـافة إلـى معلومـات المتوقـع فـي المسـتقبلالتحسـن الـوظیفي 

 .الوظیفیة المـوظفین بتحسـین أوضـاعهم

 :الموردین والدائنین التجاریین. 3

تحتاج هذه الفئة إلى معلومات تساعدها في تقدیر ما إذا كانت الشركة ستكون عمیل 
  .دیونهجید قادر علـى سـداد 

 :العمالء. 4

یحتاج العمالء إلى معلومات تساعد في التنبؤ بوضع المؤسسة المستقبلي وقدرتها 
  1.عملیة إنتاج وبیع سلعهاعلى االستمرار في 

                          
المعـاییر المحاسـبیة  فید عبد اللـالوي وآخـرون، إصـالح اإلطـار المحاسـبي فـي الجزائـر وتكییـف القـوائم المالیـة وفـق  : 1

  .55، ص2009 اإلصـالح المحاسـبي فـي الجزائـر، جامعـة قاصـدي مربـاح، ورقلة ،الجزائر،" الدولیـة، ملتقـى 
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  :المقرضین. 5

هم بحاجة إلى معلومات تساعد في تقدیر المؤسسة المقترضة على توفیر النقدیة 
، وفـي تقـدیر عـدم لوقـت المناسـبـتحقة علیـه فـي االقـرض والفوائـد المس الالزمة لسداد أصل

ة الدیون للغیر إلى حقوق تجـاوز المؤسسـة المقترضـة لـبعض المحددات المالیة مثل نسب
 .الملكیة

 :الحكومة ودوائرها المختلفة والجهات المنظمة ألعمال المؤسسات. 6 

بالقوانین تحتاج هذه الفئات إلى معلومات تساعدها في التأكد من مدى التزام المؤسسة 
ذات العالقـة، مثــل قــانون المؤسســات وقــانون ضــریبة الــدخل ، كمــا تحتــاج إلــى معلومــات 
تســاعد فــي تقــدیر الضــرائب المختلفـة علـى المؤسسـة، وتحدیـد مـدى قـدرة المؤسسـة علـى 

 .صاد الوطني تسـدید هـذه الضـرائب ومـدى المسـاهمة العامـة للمؤسسة في االقت

  :الجمهور. 7

هو بحاجة إلى المعلومات التي تخص األطراف السابقة أعاله، كما قد یحتاج 
الجمهور إلى معلومات خاصة إضافیة قد یكـون مـن الصـعب توفیرهـا ضـمن القـوائم المالیـة 

مل جمیع أن فئات مستخدمي القوائم المالیة تتسع لتش ـرض العـام، ومـن الجـدیر ذكـرهذات الغ
، ومـن هـذه الفئـات والتـي مباشـرغیـر  من لهم مصلحة في المؤسسة سواء بشكل مباشـر أو

یـرد ذكرهـا ضـمن إطـار إعـداد وعـرض البیانـات المالیـة الصـادر عـن لجنـــة معـــاییر 
ـــةالمحاســـب  ،لســـوق المـــالي ـــالیون،، المحللـــون والمستشـــارون الم، إدارة المؤسســـةة الدولی

  2.والمنافسون، والمحامون

                                                                                
  .56المرجع نفسه، ص : 1
المعـاییر المحاسـبیة  فید عبد اللـالوي وآخـرون، إصـالح اإلطـار المحاسـبي فـي الجزائـر وتكییـف القـوائم المالیـة وفـق  : 2

  .، المرجع السابقاإلصـالح المحاسـبي فـي الجزائـر" الدولیـة، ملتقـى 
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 :أهمیة القوائم المالیة في عرض المعلومات من خالل ما یلي تكمن

 عرض المعلومات عن المركز المالي ؛  -
 عرض المعلومات عن األداء؛  -

 .عرض المعلومات عن التغیرات في المركز المالي   -

  :عرض المعلومات عن المركز المالي. 1

المعلومـات عـن المركـز المــالي بصـفة أساسـیة فـي المیزانیــة العمومیـة ویتـأثر تقـدم 
لمالي ودرجة سیولتها ، وهیكلها اارد االقتصادیة التي تسیطر علیهاالمركـز المــالي للوحدة بالمو 

، وتعتبر تغیرات في البیئة التي تعمل فیها، وقدرتها على التكیف مع الودرجة سیرها
ت عن الموارد االقتصادیة التي تسـیطر علیهـا الوحـدة وقـدرتها فـي الماضـي علـى المعلوما

، النقدیة وما یعادلها في المستقبلتعـدیل هـذه المـوارد فـي التنبـؤ بمقـدرة الوحـدة علـى تولیـد 
وتفید المعلومات عن الهیكل المالي في التنبؤ باحتیاجات االقتراض المستقبلیة وكیف ستوزع 

في التنبؤ  ألرباح والتـدفقات النقدیـة المسـتقبلیة بـین أصـحاب المصـلحة فـي المؤسسـة، أیضـاا
بإمكانیة نجاح المؤسسة في الحصول على تمویـل مسـتقبلي وتكـون المعلومـات عـن درجـة 

المالیـة   سـیولة المؤسسـة ذات فائـدة كبیـرة فـي التنبـؤ بمقـدرة المؤسسـة علـى الوفـاء بتعهـداتها
عنـدما یحـین معــاد اسـتحقاقها حیـث تشـیر درجـة سـیولة المؤسسـة إلـى مـدى وفـرة النقدیـة فـي 

  1.المسـتقبل القریـب بعـد األخـذ فـي االعتبار التعهدات المالیة خالل هذه الفترة 

 

                                                                                
  

1 : Hamini adel le contrôle interne et lélaboration du billon compitale office du publication 
universitaires 2003 .- Ronney & Teanbart ,Accunting information systems Edition prentice 
hall, 2003,p66. 
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 :عرض المعلومات عن األداء. 2

ل والمعلومـات عـن أداء قائمة الدختقدم المعلومات عن األداء بصفة أساسیة في 
، وبصـفة خاصة ربحیتها وتكـون مطلوبـة لتقـدیر التغیـرات المحتملـة فـي المـوارد المؤسسـة

، والمعلومـات ر علیهـا المؤسسـة فـي المسـتقبلأن تسـیط صـادیة التـي یكـون مـن المحتمـلاالقت
كـون المعلومـات عـن األداء ذات فائـدة وت ،عـن تقلـب األداء تكـون هامـة فـي هـذا الخصـوص

، قاعـدة مواردهـا الحالیـةكبیـرة فـي التنبـؤ بمقـدرة المؤسسـة علـى تولیـد التـدفقات النقدیـة مـن 
وتسـاعد أیضـا فـي تكـوین األحكـام عـن مـدى الفاعلیـة التـي قـد توظـف بهـا المـوارد 

 1.ضافیةاإل
 :یرات في المركز الماليعرض المعلومات عن التغ. 3 

مثل قائمة ( تقدم المعلومات عن التغیرات في المركز المالي في قائمة منفصلة 
وتستخدم المعلومات المتعلقة بالتغیرات في المركز ) قائمة تدفق األموال، التـدفقات النقدیـة أو

واألنشــطة التمویلیــة ، واألنشــطة االســتثماریة ــغیلیةالتش المالي للوحدة في تقیـیم األنشـطة
، وهــذه المعلومــات تكـون مفیـدة فـي تزویـد المسـتخدمون ـة أثنــاء الفتــرة المحاســبیةللمؤسسـ

ومـا یعادلهـا واحتیاجـات المؤسسـة السـتخدام تلـك  ،بأسـاس لتقیـیم المؤسسـة علـى تولیـد النقدیـة
ال  تغیـرات فـي المركـز المـالي یمكـن تعریــف األمو، وعنـد إعــداد قائمـة للقات النقدیـةالتـدف

 2. بعدة طرق مثل كل الموارد المالیة أو رأس المال العامل أو األصول السائلة أو النقدیة 
  النظام المحاسبي المالي مفهوم: ثانیا

إن النظـام المحاســبي المـالي أو المحاســبة المالیـة هــو نظــام لتنظـیم المعلومــة المالیـة 
، وعرض كشوف تعكس صورة معطیات قاعدیة، تصنیفها، تقییمها وتسجیلهایســمح بتخــزین 

                          
  .66، المرجع السابق، صمشـري حسـناء، دور وأهمیـة القـوائم المالیـة فـي اتخـاذ القـرارات : 1
  .44، ص2007 دار وائل، الطبعة الرابعة، األردن،محمد مطر، مبادئ المحاسبة المالیة،  : 2
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، ووضعیة خزینته في نهایة السنة وممتلكات الكیان ونجاعتهصـادقة عـن الوضـعیة المالیـة 
 .مالیةال

یطبق النظام الجدید على كل شخص طبیعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو 
، مــع مراعــاة األحكــام الخاضــعة بهــا یســتثني األشــخاص المحاســبة المالیــةتنظیمـي بمسـك 

وكما تلتزم المؤسسات التالیة بمسك  ،المحاسبة العمومیةالمعنویــون الخاضــعون لقواعــد 
 1:حاسبة مالیة وهيم

 الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري؛ -
 التعاونیات؛ -
األشــخاص الطبیعیــون أو المعنویــون المنتجــون للســلع أو الخــدمات التجاریــة وغیــر  -

 التجاریــة إذا كــانوا یمارسون نشاطات اقتصادیة مبینة على عملیات متكررة؛
المعنویین الخاضـعین لـذلك بموجـب نـص قـانوني أو كل األشخاص الطبیعیین أو  -

المؤسسات الصغیرة التي ال یتعدى رقم أعمالها وعدد  تنظیمـي أمـا الكیانـات أو
 .مستخدمیها ونشاطها الحد المعین أن تمسك محاسـبة مالیة مبسطة

ـط المحاسـبي هنـاك العدیـد مـن األهـداف المرجـوة تحقیقهـا مـن خـالل االنتقـال مـن المخط 
 2:ن تلخیصها في النقاط التالیةالنظام المحاسبي المالي ویمك الـوطني إلـى

 ترقیة النظام المحاسبي الجزائري لیواكب ویتوافق مع األنظمة المحاسبیة الدولیة ؛  -
یســهل مختلــف المعــامالت المالیــة والمحاســبیة بــین المؤسســات االقتصــادیة الوطنیــة   -

 ؤسســات األجنبیة؛والم

                          
، 2007 ،حمد علي بني عطـا، مقدمة في نظریة المحاسبة والمراجعة، دار الرایـة للنشـر والتوزیـع، الطبعـة األولى، عمان : 1

  .51ص
  .73، ص2007 ـد ، مصـر ،، مطـابع الولی) المفـاهیم ، التحلیـل ، التصـمیم ( ، نظـم المعلومـات محمـد السـعید خشـبة : 2
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 ؛ل إلى الشفافیة في عرض المعلوماتالعمل على تحقیق العقالنیة من خالل الوصو   -
 جعل القوائم المحاسبیة والمالیة وثائق دولیة تتناسب مع مختلف الكیانات األجنبیة؛  -
إعطاء صورة صادقة عن الوضعیة المالیة واألداء وتغیرات الوضعیة المالیة عن   -

 المؤسسة؛
إعطاء معلومات صحیحة وكافیة موثوق بها تشجع المستثمرین وتسمح لهم بمتابعة   -

 أموالهم؛
یسمح بتسجیل بطریقة موثوق بها وشاملة مجموع تعـامالت المؤسسـة بمـا یسـمح   -

  ،بإعـداد التصـاریح الجبائیة بموضوعیة ومصداقیة

المؤسسـات علـى المسـتوى  یساعد في إعـداد اإلحصـائیات والحسـابات االقتصـادیة لقطـاع
 1من خالل معلومات تتسم بالموضوعیة والمصداقیة؛ ،الـوطني

اسـتفادة الشـركات المتعـددة الجنسـیات بتـرابط أحسـن مـع التقریـر الـداخلي بفضـل   -
 المحاسبیة للعدید من الدول؛ عولمـة اإلجـراءات

النظام المحاسـبي الجدیـد یتوافـق مـع الوسـائل المعلوماتیـة الموجـودة التـي تسـمح بأقـل   -
القوائم المالیة وعرض وثائق التسییر و  التكـالیف مـن تسجیل البیانات المحاسبیة عداد

 حسب النشاط؛
 2.إیجاد حلول محاسبیة للعملیات غیر المعالجة بواسطة المخطط المحاسبي الوطني  - 

  

 

                          
  .75، المرجع السابق، ص)المفـاهیم ، التحلیـل ، التصـمیم ( ، نظـم المعلومـات محمـد السـعید خشـبة : 1
 .48، ص2008محمد الفیومي، أحمد حسین علي حسین، تصمیم وتشغیل نظام المعلومات، كلیـة التجـارة، مصـر،  : 2
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  العوامل المؤثرة على جودة المحاسبیة المالیة : المطلب الثاني 

، أمـا عملیـا فـإن نطـاق هـذا التغییـر سـیمس كـل األنظمـة فـي المؤسسـةنظریـا فـإن التغییـر 
، وتبعا لخیاراتها ختالف أنشطتها وهیكلها وتنظیمهایختلـف مـن مؤسسة إلى أخرى تبعا ال

 .المعلوم المحاسبیة ومحیطها 

فعلـى مسـتوى المجمـع نجـد أن مـن بـین المقـاییس المهمـة هـو مقیـاس تجـانس أو عـدم 
، فالبنیـة المشـتركة لجمیـع الهیاكـل سـیكون العامـل اإلعـالم اآللـي المعروضـةالتجـانس حلـول 

الواجـب  ، ألنهـا تـنقص مـن عـدد الحـاالتوضـع النظـاماالقتصـادي مهـم خـالل مسـار 
ا في أغلب األحیان معالجتهـا وبالمقابـل لـذلك فـإن وجـود بیئـات غیـر متجانسة سینتج عنه

، أما على مستوى الوحـدات فـان التحلیـل یجـب أن ینصب على بنیة أنظمة تكالیف إضافیة
  1.تطویرها لو  المعلومات مكانیة

 :نظام التجمیع. 1

المعیـار المحاسـبي الـدولي األول عـرض القـوائم تطـرق إلـى نظـام التجمیـع كـل مـن 
ص ، أما فیما یخلرابع عشر التقاریر حول القطاعات، والمعیـار المحاسبي الدولي ایـةالمال

 .قواعد وطرق التجمیع فقد تعرضـت

أمـا عـن تـأثیر المعـاییر المحاسـبیة الدولیـة علـى نظـام التجمیـع فتتمثـل فـي تغییـر 
، التمییــز بــین العناصــر الجاریــة عناصــر إجباریــة أكثــر عــددا( القـوائم المالیــة طـرق عـرض 

باإلضـافة إلـى فـرض قـوائم مالیـة إضـافیة، أمـا ...) والعناصــر غیــر الجاریــة فــي المیزانیـة
طریقة تجمیع  ، وفي اختیارنطاق التجمیعالتـأثیرات األكثـر أهمیـة فتتمحـور حـول تحدیـد 

                          
  .49، المرجع السابق، صحسین، تصمیم وتشغیل نظام المعلوماتمحمد الفیومي، أحمد حسین علي  : 1
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 1.ات التي هي تحت السیطرة المشتركةالمؤسس
 :النظام المحاسبي. 2 

، أمـا عملیـا تـأثیر علـى المعلومـات المالیـةمـن الناحیـة النظریـة فـان كـل المعـاییر لهـا 
 ، وخصوصـا مـا تعلـق منهـااسـبيفعـدد محـدود فقـط من المعاییر لها تـأثیر علـى النظـام المح

 تأثیر معتبر على النظام المحاسبيوالتي لها  16-36-38بالعملیـات الجاریـة مثـل المعـاییر 
المعاییر ولیست النظرة ویعود ذلك بصفة أساسیة إلى  نظرة االقتصادیة التي تعتمدها هذه 

، وتمس التغیرات التي أحدثتها هـذه المعـاییر جانبین أساسیین هما جانب المعطیات القانونیة
 .انب اإلجراءات وج

جـذري لنظـام  ضـوء مـا تقـدم یجـب علـى المؤسسـات الوطنیـة أن تقـوم بتغییـر على      
 أن لنظام المحاسبي المالي وعلیه یجببها تكییفه مع قواعد ومبادئ ا أو، المعلومـات الخـاص

  :لنظـام الجدیـد فـيدراج مبـادئ اتجري تعدیالت فـي المسـار اإلنتـاجي للمعلومـات المالیـة بـإ

 عناصـر التقاریر المالیة؛ -

 إعادة النظر في الوظائف المحاسبیة؛ - 

  2.تغییر البرامج المحاسبیة  -

  دور نظام المعلومات المحاسبي في تعزیز جودة القوائم المالیة : لثالثاالمطلب 

یتضـمن نظـام المعلومـات المحاسـبي لتشـغیل البیانـات والمعلومـات المحاسـبیة 
مجموعـة مـن الفعالیـات واألنشـطة التـي یجـب القیـام بهـا، حتـى تـتمكن مـن الحصـول علـى 

                          
  .50، المرجع السابق، صمحمد الفیومي، أحمد حسین علي حسین، تصمیم وتشغیل نظام المعلومات : 1
  .51المرجع نفسه، ص : 2
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المعلومـات الدقیقـة والمالئمـة فـي اتخـاذ القرار، وتشمل دورة تشغیل البیانات للمعلومات 
 1:ة في المراحل الرئیسیة التالیةبیالمحاس

 مرحلة المدخالت: أوال 

تمثـل مـا یـتم جمعـه مـن بیانـات عـن مختلـف العملیـات واألحـداث المالیـة والكمیـة، 
لذا فان الدقة في اختیار ) مدخالت النظام( الناشـئة عـن عالقـة المؤسسة باألطراف الخارجیة،

 .همیةاأل البیانات یعتبر أمر في غایة من

وحتــى تســتطیع المؤسســة الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة واســترجاعها ال بــد أن    
ة مـن عملیـات ، یمكنهـا مـن تسـجیل البیانـات المالیـة الناتجـمحاسـبي سـلیمتحــتفظ بنظــام 

راف الخارجیة معلومات مالئمة یتم توصیلها إلى األط ، وتحویلهـا إلـىالمؤسسـة الیومیـة
 :وتشـمل مرحلـة المـدخالت للبیانـات المالیـة المتصـلة بالعملیات الفرعیة التالیة

 تسجیل البیانات؛  -
 ؛تصنیف البیانات  -
 تجمیع البیانات المتشابهة؛  -
  2.التأكد من صحة البیانات  -

أو تتم الخطوات السابقة بحسب النظام الذي تستخدمه المؤسسة سـواء كـان یـدویا       
آلیـا، إال أن اسـتخدام تكنولوجیا المعلومات في نظم جمع البیانات وفر إمكانیة جمع البیانات 

 .إلى قاعدة البیانات وتسجیلها مباشرة من خالل إدخالها

                          
  .52، المرجع السابق، صمحمد الفیومي، أحمد حسین علي حسین، تصمیم وتشغیل نظام المعلومات : 1
، محمد عب شعیب شنوف، محاسبة المؤسسـة طبقـا للمعـاییر المحاسـبیة الدولیـة، مكتبـة الشـراكة بداود، الجزء األول : 2

  .71، ص2006الجزائر، 
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إن معظـم الفعالیـات واألحـداث االقتصـادیة التـي تمارسـها المؤسسـات یـتم توضـیحها  
ه األخیــرة تشــكل الــدلیل علــى أن الحــدث االقتصــادي قــد تــم ، هــذمكتوبــةمـن خـالل وثـائق 

وقوعــه وأصــبح یشــكل المســتند األساسي الذي یقدم البیانات التي تستخدم في عملیة التسجیل 
 1.المحاسبي

د في إن التصمیم الجید لكل من المستندات األولیة وعملیات إدخال البیانات یساع 
، وتعتبر مرحلة اإلدخال هي األساس على جمیع البیانات في المؤسسة الرقابةتحسین جودة 

الذي تستند إلیه بقیة المراحل في دورة البیانات في نظم المعلومات المحاسبیة، وهي تعتبر 
اخطر مرحلة ألنها تمثـل المـادة الخـام للمعلومـات المحاسبیة التي سوف ینتجها النظام في 

 .ستخدم في اتخاذ القرارشكل تقاریر مالیة ت

 مرحلة معالجة للبیانات : ثانیا

تقــوم عملیــات المعالجــة فــي نظــم المعلومــات المحاســبیة التــي تــم تجمیعهــا وتســجیلها 
، إلـى معلومـات محاسـبیة ث االقتصـادیة وعملیـات المؤسسـةالمختلفـة لألحـدا عــن األنشــطة

تقاریر ، لیسهل نقلها إلى جراء العملیات الحسابیة وتحلیلهاالمحاسـبي إلمـن خـالل الترحیـل 
 2.مالیة تمثل مخرجات النظام

  :وحتى یمكن الوصول إلى الغایة المرغوبة من عملیات المعالجـة یجـب   

 عنـد تصـمیم نظـم المعالجـة  – 

 :ال ومن هذه القواعدااللتزام بمجموعة من القواعد التي تساعد في معالجة العملیات بشكل فع

                          
  .72، المرجع السابق، صمحمد عب شعیب شنوف، محاسبة المؤسسـة طبقـا للمعـاییر المحاسـبیة الدولیـة : 1
ـم المعلومــات المحاســبیة واإلداریــة، مكتبــة المجتمــع العربــي للنشــر والتوزیع، الطبعة مهــدي مــأمون الحســین، نظـ : 2

  .62، ص2013، األولى،عمان
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  تجنب ازدواجیة عملیات المعالجة ؛ 
  یف قیمة ؛ضتجنب عملیات التي ال ت 
  تبسیط عملیات المعالجة ؛ 
  1.تخفیض الزمن الالزم لتنفیذ عملیات المعالجة 

وقـد عرفـت المعالجـة بأنهـا مجموعـة العملیـات الحسـابیة والمنطقـة التـي تجـرى علـى 
 .الوصول إلى المخرجات المـدخالت بغـرض 

المحاسـبي المتبـع  تختلف عملیة معالجة البیانـات بـاختالف نـوع وحجـم نظـام المعلومـات
ففي ظل النظام التقلیدي الیدوي توجد العدیـد مـن اإلجـراءات والخطـوات  ،فـي المؤسسـة

 : مثل في والطـرق الالزمـة إلنتـاج المعلومـات التي تساعد في اتخاذ القرارات وتت

 فرز البیانات وترتیبها وتصنیفها ؛  -
 )؛القیود المحاسبیة( یة والمنطقیة إجراء العملیات الحساب  -
 ؛نات وتبویبهاترحیل البیا  -
 2.ترمیز البیانات وتخزینها   -

ـان أساسـیان یوجـد منهج) اسـتخدام الكمبیـوتر ( أمـا فـي ظـل األنظمـة االلكترونیـة 
 3:هما لعملیـات المعالجـة

 )الدفعات ؛(نظم معالجة الملفات   -
 .)المباشرة (نظم المعالجة الفوریة   -

حیث یتم تجمیع البیانات المرغوب معالجتها : ) الدفعات (نظم معالجة الملفات   -
                          

  .63، المرجع السابق، صمهــدي مــأمون الحســین، نظــم المعلومــات المحاســبیة واإلداریــة : 1
  .92، المرجع السابق، ص المعلومـات المحاسـبیة وتحلیلهنواف محمد، عباس الرماحي، تصمیم نظم  : 2
  .93المرجع نفسه، ص : 3
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 ٕ ، ثم یـتم معالجتها دفعة واحدة من اجل الحصول على النتائج لجمیع في ملف دخالهاوا
 البیانات مرة واحدة ؛

یـتم تشـغیل كـل معاملـة علـى حـدى بعـد إدخالهـا : ) المباشرة (لجة الفوریة نظم المعا -
 إلـى الحاسـب مباشـرة ،

، مما یعني ضرورة تحدید البیانات ذه المعالجة بصورة فوریة ومباشرةوتظهر النتائج له
بصورة مستمرة حتى تعكس نتائج أخرى تخص أحداث جدیدة وقعت بالنظام وهكذا یمكن 

  .ألي نشاط في أي لحظةالحصول على تقاریر عن آخر موقف 

 مرحلة المخرجات: ثالثا

دیمها مـن األهـداف الرئیسـیة لنظـام المعلومـات المحاسـبیة هـو إنتـاج المعلومـات وتقـ
مهامهم ، وعلى ضوء  أداء، وذلك لمساعدتهم في الداخلیین والخارجیینإلـى المسـتخدمین 

یصمم بصورة تمكن من إنتاج المعلومات التي تساعد  ذلك فان النظام المحاسبي یجب أن
 1:على 

وتتمثــل هــا ، ربــط األهــداف األساســیة والفرعیــة فــي المنظمــة بوســائل وأدوات تحقیق  -
واألدوات في التقاریر المالیة والموازنات التقدیریة باإلضافة إلى التقاریر  هــذه الوســائل

 المرتبطة بالقرارات الخاصة؛
، بحیث یتمكن وأنشطة وأقسام الوحدة االقتصادیةعرض وتحلیل نتائج فعالیات   -

 2.ختلفةاألنشطة الم أداءالوحدة االقتصادیة من تقویم  القائمون على إدارة

                          
  .94، المرجع السابق، صنواف محمد، عباس الرماحي، تصمیم نظم المعلومـات المحاسـبیة وتحلیله : 1
  .95، المرجع السابق، صنواف محمد، عباس الرماحي، تصمیم نظم المعلومـات المحاسـبیة وتحلیله : 2
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وبناءا على ذلك فان القوائم المالیة تعد الشكل األكثر استخداما في تقیـیم مخرجـات نظـم 
، وهـذه التقـاریر هـي أداة اتصـال بـین نظـام المعلومـات المحاسـبي المحاسـبیةالمعلومـات 

 والمسـتفیدین المختلفـین داخـل 

مات بجودة التقاریر ومالئمتها للمستخدمین ، لذلك تتعلق فعالیة نظام المعلو المؤسسة وخارجها
یـتم إعـدادها حسـب الطلـب وتمثل القوائم المالیة مخرجات نظام المعلومات المحاسـبیة التـي 

( ، وحتـــى تحتـــوي القـــوائم المالیـــة ئـــدة فـــي اتخـــاذ القـــرارأن تكـــون واضـــحة وذات فا ویجـب
لخصـائص النوعیـة للمعلومـات المحاسـبیة فانـه یجـب مراعـاة الشـروط علـــى ا) المخرجـــات 

 1:التالیـة عنـد إعـداد وعـرض وتصـمیم هاته القوائم

ضـرورة وضـوح وسـهولة فهـم التقـاریر المالیـة، خاصـة وان معظـم مسـتخدمیها لیسـو   -
  ممـن یمتلكـون خبرات محاسبیة؛

مالئمــة التقــاریر المالیــة الحتیاجــات المســتویات اإلداریــة داخــل المنظمــة وكــذلك   -
 المســتخدمین الخارجیین؛

تقلیل الفجوة الزمنیة بین اتخاذ القرارات وتقاریر األداء عن النتائج المترتبة على هذه   -
 القرارات ؛

، ومـا یجـب حذفـه محددات المالیـة فصاح عنه في التقـاریرتحدید ما یجب إدراجه واإل  -
 )؛ ة، واألهمیة النسبیالتكلفة، والمنفعة( المحاسبیة  وخصائص النوعیة للمعلومات

تحقیق الخطة الموضوعیة لها أي التي ینتج عن أدائها انحرافات ملحوظـة فـي األهـداف  
  .في الخطةالمرسـومة 

 

                          
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة : 1
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 التغذیة العكسیة: رابعا

یجــب أن یكــون لنظــام المعلومــات المحاســبي القــدرة علــ ى القیــام فــي هــذه العملیــة 
بإنتــاج المعلومــات المحاسبیة المالئمـة التـي تسـاعد علـى مقارنتهـا مـع المعـاییر المحـددة 

وكفاءتها في عملیة  مسـبقا ، ممـا یـؤدي إلـى تحسـین جـودة القوائم المالیة وتعزیز فعالیتها
 .ذ القراراتخا

حیـث ینظـر إلـى مفهـوم التغذیـة العكسـیة بأنهـا عملیـة ضـروریة للتأكـد مـن كفـاءة 
  1.اسـتخدام المـوارد المتاحـة لدى الوحدة االقتصادیة في تحقیق األهداف المخطط لها مسبقا

 

                          
  .96، المرجع السابق، صنواف محمد، عباس الرماحي، تصمیم نظم المعلومـات المحاسـبیة وتحلیله : 1
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  : تمهید
منذ بدایة ستینات القرن العشرین بدأ اتجاه البحث المحاسبي یركز على االهتمام 
بالمعاییر المحاسبیة على حساب االتجاه التقلیدي المعروف بسمك الدفاتر المحاسبیة 

تم بتوفیر المعلومات المحاسبة نشاطا خدمیا یهومن هذا المنطلق أصبحت فقط،
منه التركیز على النفعیة كمعیار للمعلومات المحاسبیة المقدمة لمختلف المحاسبیة، و 

لم تعد وظیفتها المستخدمین لمساعدتهم في عملیة اتخاد القرارات  أي أن المحاسبة 
اسبیة و المالیة فقط تقتصر على مجرد عملیة تسجیل البیانات بالدفاتر و السجالت المح

و عرضها و تلخیصها في صورة حسابات ختامیة تعبر عن المركز المالي للمؤسسة بل 
أصبحت نظاما متكامال للمعلومات یقوم على مجموعة من المكونات تتكامل مع بعضها 

التبویب و التلخیص هدف معالجة البیانات المالیة عن طریق التسجیل  و البعض لتحقیق 
  ى معلومات محاسبیة التي تمثلها القوائم المالیة لتحویلها إل

ویعتبر هذا النظام أحد األنظمة الفرعیة للمعلومات في المؤسسة فهو یلعب الدور 
القوائم المالیة باعتبار الرئیسي  في إدارة و تنظیم تدفق المعلومات و معالجتها لتمثل في 

المحاسبي  حیث یوفر هذا األخیر أن المعلومات هي المخرجات النهائیة لنظام المعلومات 
من المخرجات أو التقاریر لتلبیة احتیاجات مجموعة من المستخدمین من خارج  عددا كبیرا

حیث تعتبر القوائم المالیة من أهم المعلومات التي تعتمد علیها ، المؤسسة و من داخلها
ثل المصدر الرئیسي األطراف المهتمة بأمر المؤسسة في عملیة اتخاد القرارات ألنها تم

للمعلومات عن نتیجة النشاط المؤسسة خالل فترة مالیة سابقة باعتبار أن المعلومة 
المحاسبیة التي توفر الوثائق المحاسبیة هي العصب الرئیسي لنظام المعلومات المحاسبي 

ة و أداة الربط بین المؤسسة ومستعلي هذه المعلومات و نظرا لهذه األهمیة البالغة للمعلوم
شفافة و كفان الهدف األساسي من المحاسبة هو تقدیم معلومة كاملة قانونیة موضوعیة 

المصدر أكثر صدق تسمح بتشجیع المستثمرین و تضمن لهم متابعة جیدة ألموالهم فهي 
الموثوق فیه بالنسبة للمعلومات االقتصادیة و المالیة و تقدم صورة صادقة عن الوضعیة 
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كفاءتها و عن التغیر في الوضعیة المالیة في مقابل االلتزامات  المالیة للمؤسسة و قیاس
   .القانونیة الواجب علیها احترامها

  مؤسسة المطاحن الكبرى  تقدیم: األولالمبحث 
یعتبر مجمع متیجي للصناعة الغدائیة بمستغانم من أكبر المؤسسات في مجال 

إنتاجي تجاري تخصصت  نشاطها بطابع واإلفریقي یتمیزتخصصها على مستوى الوطني 
على رأسها الدقیق و السمید و  ومشتقاتها في صناعة المواد الغدائیة بمختلف أنواعها 

  النخالة و سیرقال حیث تتمتع هذه المواد بالنوعیة و الجودة على مستوى المقاییس العالمیة 
  تعریف و نشأة مؤسسة متیجي و هیكلها التنظیمي: المطلب األول

المطاحن الكبرى للظهرة التي تمثل الیوم قطبا من األقطاب الهامة للصناعیة 
فروع التي تم إدماجها من المطاحن الكبرى و  3الغدائیة الجزائریة التابعة لمتیجي و تضم 

   .طعامالثل في تتم couscousسیرقال و فرینة و 
  تاریخ النشأة  :الفرع األول

سنوات  المناطق 10أنشأت منذ ظهور اقتصاد السوق الجزائري و هناك أكثر من 
في اشتغالها في و بدأت " متیجي"الكبرى لمنطقة الظهرة تأسست من طرف رئیس المدیر 

تفضل رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة بفتح 2002مارس 13في  2002فیفري 
م من الید العاملة المتخصصة ذات خبرة المؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة تشغل عدد ها

الواسعة و معرفة مقتدرة في المیدان الفریق المسیر المتعدد المهام یتمیز باقتداره و 
   .دینامكیة
الى 2002عامال في 85ن عدد العمال قد شهد ارتفاعا حیث ارتفع من إ

هم عامال في الوقت الحالي  هذا ما یسا 417أن وصل  إلىالى 2004عامال في 150
في انخفاض معدل البطالة بمدینتنا هذا المجمع الضخم یتمتع بقدرة عالیة من تكلفة إنتاج 

  .ائیة للبالدذتنافسیة من أهم و أكبر مجمعات الصناعة الغ
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  تعریف المؤسسة : الفرع الثاني
المطاحن الكبرى للظهرة هي شركة ذات أسهم التي تمثل من أهم األقطاب الهامة 

الغدائیة الجزائریة و هي أكبر المؤسسات على المستوى الوطني و اإلفریقي للصناعیة 
في المنطقة الصناعیة و هي تشغل مساحة تقدر ب 11لمتیجي حسین منصور "التابعة
  :و من بین هذه المطاحن الكبرى للظهرة نجد 2م5500
  مطاحن مستغانم  
  مطاحن سیق  
  الوكالة المغاربیة  
  مطاحن مغنیة  

  أهداف المؤسسة و سیاستها  :الفرع الثالث
  من خالل هذا الفرع سنعرض أهداف المؤسسة و سیاستها المختلفة 

  أهداف المؤسسة : أوال 
  :تتمثل أهداف مطاحن الكبرى للظهرة فیما یلي 

 ضمان موقع الریادة في مجال تخصصها و مواجهة المنافسة التي تتعرض إلیها 
الدخول إلى تدعیم تنمیة االقتصاد الوطني  تلبیة حاجات السوق الوطنیة و العمل على

المورد البشري االهتمام خاصة ستغالل األمثل لمختلف الموارد، و االاألسواق العالمیة 
تحسین ظروف عمله الحفاظ على مستوى المنخفض نصر البشري والحفاظ علیه، و بالع

لمیزة التنافسیة من استیراد المواد األولیة تخفیض التكالیف من اجل التوصل إلى تحقیق ا
الحفاظ علیهم و كسب ثقتهم و ضمان وفاءهم الحفاظ على شهادة اإلیزو إرضاء العمالء و 

وزیادة التحكم في مقیاس الجودة و السعي للحصول على شهادة نظام إدارة البیئة اإلیزو و 
بالنسبة للمؤسسات هذه األهداف جعلت المؤسسة تكتسي أهمیة بالغة 2004:144001

على شهادة اإلیزو التي تعتبر شرط 01102111ألخرى السیما بعد حصولها الوطنیة ا
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نتها التنافسیة في السوق كذا تؤهلها لتعزیز قدرتها و مكادخول لألسواق العالمیة،  و 
  .الوطنیة
سیاسات المؤسسة تعتمد مؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة عدة سیاسات و هي :ثانیا 

  :توضیحها في الجدول التالي سیاسات المزیج التسویقي و یمكن 
  سیاسات المزیج التسویقي): 01(جدول رقم 

  
  
  

  المزیج التسویقي

  
  عناصر المزیج

  :األنشطة التي قامت بھا المؤسسة التنویع في المنتجات
 دقیق البسكویت. 
 الدقیق الرفیع. 
 السمید الرفیع الخشن. 
 السمید الرفیع الدقیق. 
 السمید العادي الصنف األول. 
  العاديالسمید. 
 النخالة رواسب المطاحن. 

  :ھدف المؤسسة
 تحقیق نسبة عالیة من المبیعات. 
  البیع لتجار الجملة والموزعین المعتمدین

 .والزبائن بسعر مختلف
 یتم حسم عند شراء كمیة كبیرة من المنتجات. 
 اإلعالن التلفزي. 
 الالفتات اإلشھاریة. 
 شبكات االنترنت. 
 الملصقات. 

ق مختلفة من الوطن عن شبكة توزیع في مناط
  :طریق

 موزعین معتمدین. 
 تجار الجملة. 
 الزبائن. 
 المراكز التجاریة. 
 تجار التجزئة.  

  المنتج

  
  
  

  السعر

  
  
  
  

  الترویج

  
  

  التوزیع
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العزاز محمد وأخرون، التسییر المحاسبي والمالي، السنة الثانیة ثانوي، شعبة  :المصدر

، 2011/2012تسییر واقتصاد، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، السنة الدراسیة 
  .29ص 

من خالل الجدول یتبین لنا أن المؤسسة لدیها مزیج تسویقي متكامل یحتوي على  :التحلیل
  .لتحقیق أهداف المؤسسة عن طریق التنویع في منتجاتهاالعناصر الضروریة كل 

  :تعتمد المؤسسة في حساب السعر إلى عدة خطوات
  محاولة استرجاع كافة التكالیف بنوعیها الثابت والمتغیر 
  محاولة جني بعض األرباح لتحریك الدورة االقتصادیة للمؤسسة 

 اإلعالمكافة وسائل كما تعتمد على سیاسة اتصالیة متكاملة عن طریق استعمال 
  .المتاحة إلى جانب الالفتات والملصقات

  الهیكل التنظیمي لمجمع متیجي : ثالثا
إن الهیكل التنظیمي للمؤسسة هو وصف لمجموعة من هیاكل المؤسسة التي 

  .تتمثل في مختلف أطراف اإلدارة
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  یمثل الهیكل التنظیمي ): 03(الشكل رقم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  

  المصلحة التجاریة للمؤسسة : المصدر
  : شرح الهیكل التنظیمي

  مصلحة كل قسم في المؤسسة - 
 : المدیریة العامة .1
  تحدید الغایات 
  وضع الوسائل المادیة قید التوظیف 

 المدیریة العامة

مصلحة 
 العبور

 تسییر النوعیة

بالدراسات مكلف 
 القانونیة

األمانة 
 العامة

مصلحة 
 المنازعات

 مساعد التسییر

اإلعالم .م
اآللي 

 والبرمجة

مدیریة تنمیة 
اإلنتاج ومراقبة 

 النوعیة

مدیریة تنمیة 
اإلنتاج ومراقبة 

 النوعیة

 المخبرة

مھندس 
البرمجة 

 واإلعالم اآللي

مسؤول 
 المخبر

تحلیل 
 المخبر

المدیریة 
 المالیة

مدیریة 
 التجھیز

مدیریة 
 النظافة

مدیریة شراء 
المواد 
 األولیة

مدیریة 
الموارد 
 البشریة

المدیریة 
التجاریة 
 والتسویق

مدیریة 
 االستغالل
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  االستماع إلى رأي الزبائن 
  تشجیع تنمیة شركات تجاریة 
  تأمین المنافسة التجاریة في السوق 
  وضع هیكل تسییر النوعیة 
  تطویر مؤهالت العمال باستمرار 
  تسویة الوضعیة المادیة للموارد البشریة 
  أمانة سر اإلدارة وصونها تصنیف الملفات والبرید 
  التنسیق أو المراقبة لنشاطات اإلدارة 
 : رئیس المخبر .2
 یتمثل دوره في مراقبة المادة األولیة واإلنتاج في النهایة :المخبري. 
 مراقبة المادة األولیةدوره یتمثل في : المعتمد. 
 یتمثل دوره في توسیع وتقدیم وتتبع لالتفاقیات  :المصلحة القانونیة والعالقات 
 متابعة ومراقبة الصفقات في المیدان القانوني. 
 تمثیل المؤسسة مع مصالح األمن. 
  دراسة وبحث وتقدیم االقتراحات والحلول في المؤسسة 
 هین السهر على احترام األقسام ما قبل التم 
  االهتمام بالقواعد والتعلیمات لتسییر األزمات واستغالل وقراءة وترتیب الصحف 
 الحفاظ على عقود المؤسسة 
 : مسئول تسییر النوعیة .3
 دور تسییر النوعیة وتوسیعها : المهمات العامة 
 استشارة ومساعدة ومراقبة األولویات والطرق في تسییر التغیر  :المهمة الخاصة

 .وصوال إلى نتائج مثالیة) النوعیة، الوسیلة والطریقة(ل الناجعة واستعمال الوسائ
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ودورها شراء مادة أولیة وتزوید المطاحن بالمادة : استقبال شراء المواد األولیة .4
 .األولیة

 .مهمتها دراسة الناحیة األمنیة والصیانة: إدارة األمن والنظافة .5
 .الصیانةدوره مراقبة عمل عمال : صیانة خدمة األمن والصیانة .6
 .دوره تسییر مجمل أجنحة المؤسسة وعالقتها مع التسویق: الجناح التخطیطي .7
دوره تكلیف نقل المواد المصنعة واألولیة لمختلف قطاعات : رئیس مصلحة النقل .8

 .المجمعة
 .الكهربائیة، المیكانیكیة، قطاع الغیار اآلالتدورها شراء : إدارة التزوید والشراء .9
دوره شراء المواد األولیة الالزمة : د وتسییر المخازن والمشتريرئیس مصلحة التزوی.10

  ).ثمن –مدة (للمؤسسة لمواصفات مثالیة 
رئیس مصلحة تسییر العمال ودوره تتبع الوضعیة في  :إدارة تسییر الموارد البشریة. 11

  .المجال المهني واالجتماعي
  تشریعیة وقانونیة المطبقة للعمال آلیاتوضعیة * 
  مسك یومي لحركة العمال تتبع و * 
  ضبط ملفات العامل والموظفین* 
  تطبیق القرارات في مجال استخدام تكوین وتقدیر المسابقات * 
  .تقدیم معلومات إحصائیة متعلقة باستخدام التكوین لتقدیر مؤهالت العمال* 
  ):االستغالل(إدارة التسویق . 12
القمح اللین (الستقبال المادة األولیة مصلحة تسییر المخازن ومهمة رئیس خدمتها * 

  ).والصلب
  تخزینها في ظروف جیدة ثم تحویلها إلى وحدات اإلنتاج* 
  تعداد العمال * 
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  عمال في المخزن * 
  دور رئیسها هو تنظیم العمل في مجال الطوارئ :مصلحة الطوارئ. 13
  حفاظ على سیر الحسن لمجموعة أجهزة اإلنتاج* 
  عمال، التعداد العماليالسهر على تكوین ال* 
  .دور رئیس مصلحتها یتمثل في ضمان حسن األجهزة الكهربائیة :مصلحة الكهرباء. 14
  یتمثل دوره في تأطیر وتقدیم بمشاركة مع إدارة االستغالل :جناح اإلنتاج. 15
  "بطاقات الخیوط"ز " كیاساأل"المواد األولیة  -
  .راكة مع مصلحة الطوارئبالش لألألتتقدیم وبرمجة الصیانة الشهریة  -
  التسییر الیومي للمهام -
  وتسییر المطحنة المخبرینالربط بین المسئولین  -
  مراقبة تسییر اإلنتاج -
  .طرق تحویل القمح اللب إلى القمح اللین -
  .السهر على نوعیة المواد األولیة والمنتوج -

  :والزبائنإن اإلدارة تهتم بالممونین : إدارة التسویق والتجارة. 16
  إیصال المنتوج -
  تتبع العملیات -
مراقبة توصیل اإلشارة إلى الممول ألي خلل مالحظ نوعیة المادة أو خلل في المنتوج  -

  .قبل توصیل المنتوج
  .تقدیم بطاقة الطلب من الممونین واستالم المبیعات -

  :السهر على
 تسجیل حركات دخول وخروج وتقدیم شرط المخزن -
 )الخزني والبائع( نشاطات المخزن  تسییر ومراقبة -
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 تقدیم قرارات خاصة بالمخزن دوریا  -
 .السهر على احترام قواعد النظافة والتخزین -

  مصلحة المحاسبة لمؤسسة متیجي : المطلب الثاني
تتكون من دائرة المالیة والمیزانیة ودائرة المحاسبة، : إدارة المالیة والمحاسبة .1

 : وتنقسم إلى
هي المصلحة المسئولة عن إعداد المیزانیة التقدیریة ومراقبة : مصلحة المیزانیة -

 .التكالیف، وهي تتكون من رئیس مصلحة ورئیس فرع المیزانیة
هي المسئولة عن كل العملیات المالیة ومراقبة حركة األموال : مصلحة المالیة -

 ).النفقات، اإلیرادات(
تهتم دائرة المحاسبة بمتابعة المصاریف والمدخالت والمخرجات : دائرة المحاسبة -

باإلثبات المحاسبي لتسجیل العملیات الیومیة، وكذا اإلشراف على العملیات الجرد إلى 
 : غایة إنهاء المیزانیة الختامیة لكل دورة وهي تشرف على مصلحتین

 .ونتقوم بمراقبة المخز ): التكالیف(مصلحة المحاسبة التحلیلیة   -
هي المسئولة عن تمثیل العملیات المختلفة البیع والشراء، : مصلحة المحاسبة العامة -

  .وكذا العملیات المحاسبیة المختلفة
  دراسة حالة مؤسسة متیجي في تطبیق النظام المحاسبي المالي : المبحث الثاني
  التعریف النظام المحاسبي المالي : المطلب األول

  : ة المالیة، نذكر منهاهناك عدة تعریفات للمحاسب
تعرف المحاسبة المالیة على أنها نظام للقیاس واالتصال یعمل على تسجیل  .1

وتبویب و تلخیص العملیات المالیة التي تقوم بها الوحدة المحاسبیة، وتتم هذه 
الوظائف بصورة بسكن نتیجة تلك العملیات من ربح أو خسارة خالل فترة زمنیة 

ة في نهایة تلك الفترة، وما علیها من التزامات في نفس معینة، وتحدید ذلك الوحد



  -مستغانم  –مجمع متیجي  –دراسة حالة                :                        الفصل الثالث
 

74 
 

التاریخ، وتستهدف المحاسبة المالیة من ممارسة تلك المهام إلى توفیر التقاریر 
 .المالیة الخارجیة أي التي تستخدمها الخارجیة عن المشروع

هي أحد الفروع لعلم المحاسبة التي تقوم بتسجیل وتصنیف وتلخیص وبتجمیع  .2
االقتصادیة للمشروع بهدف إنتاج معلومات مفیدة تساعد متخذي القرارات األحداث 

 .على اتخاذ القرارات السلیمة
إن األهمیة األساسیة للمحاسبة المالیة هي إنتاج المعلومات المفیدة التي تحتاج إلیها 

  .األطراف الداخلیة والخارجیة بالمشروع وتوصیل هذه المعلومات إلیها
  ثائق المحاسبیة المستعملة لدى مصلحة المالیة والمحاسبةالو : المطلب الثاني

 : الفاتورة .1
هي وثیقة أو مستند أساسي إلثبات عملیات البیع والشراء تحتوي على مجموعة من 

  .البیانات األساسیة والهامة في عملیة التسجیل المحاسبي
 : تسجیل العملیات في دفتر الیومیة .2

الذي ینص على أن كل عملیة محاسبیة تؤثر في  یتم التسجیل فیها وفق القید المزدوج
حسابین، حیث تجعل أحدهما دائن والثاني مدین، ویكون حسابان في العملیة الواحدة 

  .متساویین بالقیمة، مما یؤدي إلى نشوء توازن مستمر بین أطراف العملیة
" السمید والفرینة" تقوم مؤسسة المطاحن الكبرى بإنتاج منتوجین  :مرحلة الشراء  . أ

، حیث تقوم )القمح الصلب والقمح اللین" ویتم ذلك باالعتماد على المواد األولیة 
 .هذه األخیرة بعملیة الشراء، ویتم كما هو موضح في العملیة

اج المواد تعتبر أهم حلقة في نشاط المؤسسة، بحیث تقوم باستخر : مرحلة اإلنتاج  . ب
 تسجیل المحاسبي لهذه العملیة كمااإلنتاج، ویكون ال آالتاألولیة من المخازن إلى 

 : یلي                                        
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، حیث )البیع(بعد انتهاء عملیة اإلنتاج تأتي عملیة التوزیع  ):البیع(مرحلة التوزیع .  ج
الظهرة بجهود كبیرة الحتالل األسواق المحلیة، وذلك في م المؤسسة المطاحن الكبرى  تقو
  .ض منتوجها المتمیز عر

هذه العملیة األخیرة بالنجاح دون عوائق یقوم الطاقم المسئول عن التوزیع  ولتتم
  .نتاجه وتخزینهإت، حیث یتم إخراج المنتوج من مخازن المؤسسة بعد أن یتم  بعدة خطوا

كشف إجمالي لألعباء والمنتجات التي أنجزها الكیان  هو: جدول حسابات النتائج     
 .أثناء المدة النفعیة، وعلى سبیل االختالف تبرز النتیجة الصافیة لهذه المدة

  حساب النتائج   )02( جدول رقم  
  31/12/2014  31/12/2015  البیان 

  902366114  917180174  رقم األعمال 
تغیر مخزون المنتجات النهائیة 

  والجاریة 
39890647  26047057  

  -  -  اإلنتاج المثبت 
  -  -  إعانات االستغالل 

  876319057  957070821  إنتاج الدورة . 1
  663399590  711702343  مشتریات مستهلكة 

  74649570  85057116  الخدمات الخارجیة األخرى 
  738049160  796759459  استهالكات الدورة . 2

  138269898  16311363  )2-1(القیمة المضافة لالستغالل 
  44441699  46683068  مصاریف المستخدمین 

  10385673  10603881  الضرائب والرسوم والتسدیدات المماثلة 
  83442525  103024414  الفائض اإلجمالي لالستغالل . 4
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  39911110  52007655  منتجات أخرى لالستغالل 
  15576808  11347860  أعباء أخرى لالستغالل 

مخصصات االهتالكات والمؤونات 
  والتموینات وخسائر قیمة 

66888356  82980172  

  0  0  استرجاع االستغالل عن خسائر القیمة 
  24796656  76795853  نتیجة االستغالل . 5

  30704024  30389800  المنتجات المالیة 
  39229750  38173706  األعباء المالیة 

  8525726  7783906  النتیجة المالیة . 6
( النتیجة العادیة قبل الضریبة . 7
5+6(  

69011947  16270930  

  -  -  الضریبة المستحقة على النتیجة العادیة 
  6752  8158130  الضریبة المؤجلة على النتیجة العادیة 

 
 : المیزانیة .3

تبطة مباشرة بتقییم هي قائمة مالیة ختامیة تظهر بصور مفصلة العناصر المر 
الوضعیة المالیة للمؤسسة و المتمثلة في األصول اإلجمالیة المستثمرة في النشاط 
االقتصادي في أي مرحلة زمنیة یجب أن تقابلها دیون و أموال خاصة مساویة لها بمعنى 
اخر نقول أن المیزانیة تظهر لنا في طرف الخصوم مصادر األموال في المؤسسة و هي 

جانب األصول فیظهر لخاصة دیون الطویلة األجل دیون قصیرة األجل أما األموال ا
وضع المالي استخدامات هذه األموال في المؤسسة و بناء على هذا فإن المیزانیة تعكس ال

  .للمؤسسة لحظة إعدادها
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 : األصول- 
  - جانب األصول –میزانیة  )03(جدول رقم 

االهتالكات   القیمة اإلجمالیة  األصول
 المئوناتو 

وخسائر 
  قیمة

لقیمة ا
المحاسبیة 

  الصافیة

القیمة 
المحاسبیة 

  الصافیة

  أصول غیر جاریة 
  التثبیتات الغیر

 معنویة 
  التثبیتات العینیة 
  التثبیتات قید

 اإلنجاز 
  التثبیتات المالیة 

السندات الموضوعة  -
 موضع المعادلة 

المساهمات األخرى  -
والحسابات الدائنة 

 الملحقة 
الحسابات األخرى  -

 المثبتة 
القروض واألصول  -

 المالیة غیر الجاریة 
ضریبة مؤجلة  -

  األصول 

  
464322611  

  
77903833  
23767831  

  
  
-  
-  
-  

519180  
445115  

  

737403  463585208  
779903833  
23767831  

  
-  
-  
-  

519180  
445115  

463589109  
680425477  
136353168  

  
  
  
  

527500  
582616  

  1281471869  1268221166  737403  1268958569مجموع األصول غیر 
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  الجاریة 
  أصول جاریة 

  مخزونات جاریة 
  الحسابات الدائنة 

 الزبائن  -
 مدینون أخرون  -
 الضرائب وما شبهها  -
األصول الجاریة  -

 األخرى 
  التوظیفات وما

 شبهها 
 الجاریة  -
  الخزینة  -

  
101041245  

  
761234  

  
  
  
  
  
  
  
-  

12435931  

  
  
  

761234  

  
101041245  

  
178829654  
297401019  
11451175  

  
-  
  
  
  
-  

124359931  

  
97829065  

  
127611983  
308430095  
14620829  

-  
  
  
  
  
-  

10380308  
مجموع إیرادات األنشطة 

  العادیة 
1039468276  946934191  

مجموع أعباء األنشطة 
  العادیة 

978614457  930656505  

النتیجة الصافیة . 8
  لألنشطة العادیة 

60853820  16277682  

العناصر غیر العادیة 
  ) إیرادات(

-  -  

العناصر غیر العادیة 
  ) أعباء(

-  -  

  -    النتیجة الغیر عادیة . 9
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النتیجة الصافیة . 10
  للسنة المالیة 

60853820  16277682  

  .المقدمة من طرف المؤسسةمن إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق : لمصدرا
  جدول تدفقات الخزینة) 04(: الجدول رقم

  2014  2015  البیان
تدفقات أموال الخزینة متأتیة 

  من أنشطة استغاللیة
  التحصیالت

المقبوضة من عند 
 .الزبائن

  المبالغ المدفوعة
للموردین 

 .والمستخدمین
  الفوائد والمصاریف

المالیة األخرى 
 .المدفوعة

  الضرائب عن النتائج
  . المدفوعة

  
  

939268063.70  
  
  
)34460709.33(  
  
  
)14462292.23(  

  
  

871157097.11  
  
  
)726400688.60(  
  
  
  
)6549967.91(  

تدفقات أموال الخزینة قبل 
  العناصر الغیر العادیة

190345062.15  138206440.60  
  

تدفقات أموال الخزینة 
المرتبطة بالعناصر الغیر 

  العادیة

)433695.86(  )341993.87(  
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صافي تدفقات أموال 
الخزینة المتأتیة من 

  )أ(األنشطة العملیاتیة 

189911366.28  137864446.73  

تدفقات أموال الخزینة متأتیة 
  من أنشطة االستثمار

  المحسوبات عن
اقتناء تثبیتات عینیة 

 .أو معنویة
  التحصبالت عن

عملیات التنازل عن 
تثبیتات عینیة أو 

 .معنویة
  المحسوبات عن

 .اقتناء تثبیتات مالیة
  التحصیالت عن

عملیات التنازل عن 
 .تثبیتات مالیة

  الفوائد التي تم
تحصیلها عن 

 .التوظیفات المالیة
  الحصص واألقساط

المقبوضة من نتائج 

  
  
)43089734.63(  
  
  
  
  
  
  
)20000(  
  
  
  
  
)335818.26(  

  
  
)20824383.19(  
  
  
  
  
  
  
)129160.64(  
  
  
  
  

00  



  -مستغانم  –مجمع متیجي  –دراسة حالة                :                        الفصل الثالث
 

81 
 

  .مستلمة
أموال صافي تدفقات 

الخزینة متأتیة من أنشطة 
  ).ب(االستثمار 

)42773916.37(  )20953543.83(  

  
تدفقات أموال الخزینة متأتیة 

  من أنشطة التمویل
  التحصیالت في

أعقاب إصدار 
 .أسهم

  الحصص وغیرها
من التوزیعات التي 

 .تم القیام بها
  التحصیالت المتأتیة

 .من القروض
  القروض تسدیدات

أو الدیون األخرى 
  .المماثلة

  

  
  
  
  
  
  
  
  

87041749.81  
  
)256559739.52(  

  
  
  
  
  
  
  
  

34618179.98  
  
)258763014.59(  

صافي تدفقات أموال 
الخزینة المتأتیة من أنشطة 

  )ج(تمویل 

)169517989.71(  )224144834.61(  
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تأثیرات تغیرات سعر 
الصرف على السیوالت 

  وشبه السیوالت

    

أموال الخزینة في تغیر 
  )ج+ب+أ(الفترة 

)223800539.80(  )107233931.71(  

أموال الخزینة ومعادلتها عند 
  .افتتاح سنة مالیة

أموال الخزینة ومعادلتها عند 
  .سنة مالیة إقفال

تغیر أموال الخزینة خالل 
  الفترة

  

)337852306.99(  
  
)360232846.9(  
  
)2238053.80(  

)230618375.28(  
  
)337852306.99(  
  
)107233931.71(  

المقاربة مع النتیجة 
  المحاسبیة

)83374357.36(  )123511613.76(  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: ردالمص
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  :خالصة الفصل
إلى  احاولنا من خالل هذه الدراسة التعرف على مختلف الوثائق المحاسبیة استناد

المعلومات المحاسبیة الواجب توافرها في هذه الوثائق بحیث تستجیب الحتیاجات مختلف 
األطراف المستخدمة لها فمع ازدیاد أهمیة المعلومات بصفة عامة منها یخص المعلومات 

نها تمكنها من تحقیق أهدافها عنطریق االستخدام المحاسبیة في المؤسسة على اختالفها أل
رد المتاحة لها أصبحت المؤسسات االقتصادیة تعتمد اعتمادا كلیا على العقالني للموا
الیة المتعلقة بجوانب النشاط المتعددة داخل المؤسسة و خارجها لتتمكن من المعلومات الم
ا و هي االستثمار األمثل لما یزیده من مواردها سواء كانت مادیة أو بشریة القیام بوظیفته

  .اسبیةو هو ما توفره الوثائق المح
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الهـدف مـن دراسـة هـذا الموضـوع هـو معرفـة مـدى مسـاهمة نظـام المعلومـات 
، حیــث رأینــا مــن خاللــه كیــف یــة فــي المؤسســة اإلنتاجیــةجــودة القــوائم المال المحاسـبي وأثـره

فـي تـوفیر ، لمـا لهـا مـن فائـدة االقتصـادیة إلـى المحاسـبةتزایــدت حاجــة المؤسســات 
 .األساسیة  المعلومـات الضـروریة لتأدیـة الوظـائف اإلداریــة

كما رأینا أن نظام المعلومات المحاسبي یختص بتوفیر المعلومات االقتصادیة التي 
القـرارات التـي تواجـه ، وتسـاعد فـي حـل الكثیـر مـن الصـعوبات و مالیـایمكن التعبیر عنها 

التـي یطلـب االعتماد علیها في عملیة صناعة القرار هي تلك التي فالمعلومـات   المؤسسـة
، ولكي تشكل هذه المعلومات علمیة تتحقق مـن خـالل نظـام معلومـات مبنـي علـى أسـس

بد أن تكون ذات وعلى رأسها القوائم المالیـة المرجعیـة واإلسـناد الكامـل لصـانع القـرار ال 
 .جودة ومصداقیة

ة صـادقة وذات تنا لنظـام المعلومـات وأهمیتـه فـي إعطـاء قـوائم مالیـمن خالل دراسـ
التي تم فرضها في مقدمة الدراسة ، ومن ثم یمكن اإلجابة على إشـكالیة   ،جـودة لمسـتخدمیها

ومحاولة تقدیم مجموعة من  النتائجالموضـوع مـن خـالل الوصـول إلـى مجموعة من 
 .آفاق الدراسة  التوصیات باإلضافة إلى اقتراح

 :اختبار فرضیات الدراسة. 1

أن نظـام المعلومـات المحاسـبي هـو عملیـة إنتـاج " تتمثـل الفرضـیة األولـى فـي  
هـذه الفرضـیة صـحیحة نسـبیا حیـث تـم إثبـات ذلـك مـن خـالل الجانـب النظـري " المعلومـات ،

 حیـث تبـین أن نظـام المعلومـات المحاسـبي لـیس فقـط إنتـاج معلومـات ، بـل هـو عملیـة جمـع
دقیقة ) خرجات م(والوصول إلى معلومات  )المعالجـة ،(ثـم تشـغیلها ) المـدخالت ،(البیانـات 

نظام المعلومات المحاسبي  ، كما تناولنا في الفصل الثاني أهم مخرجـات ومفیدة لمستخدمیها
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العالقة  ذات والمتمثلة في القـوائم المالیـة الموجهـة أساسـا لخدمـة أغـراض األطـراف الخارجیـة 
  .بالمؤسسة

أن یقصد بجودة القوائم المالیة أن تكـون صـادقة " الفرضیة الثانیة والتي تنص على 
انب النظري من هذه الفرضیة صحیحة تم إثباتها في الج" ودقیقـة تسـاعد في اتخاذ القرارات ،

بمجموعة ، الـذي رأینا من خالله المعلومات المحاسبیة یجب أن تتمتع خالل الفصل الثاني
 .من الخصائص تجعلها أكثر جودة 

أن هنـاك عالقـة بـین حجـم المؤسسـة مـن حیـث عـدد " تنص الفرضـیة الثالثـة علـى  
اسـبیة العـاملین وحجـم رأس المال وحجم اإلیرادات فیها وبین استخدام نظم المعلومات المح

لتطبیقـي ارتأینـا أن هـذه الفرضـیة مـن خـالل دراسـتنا للجانـب ا" ،فـي المؤسسـات اإلنتاجیـة
صـحیحة نسـبیا إذ  أن المؤسسـة مهمـا كـان عـدد العاملین بها فهي تحتاج إلى نظام معلومات 

 . یمكنها من السیر نحو تحقیق أهدافها 

 :نتائج الدراسة. 2

 :ن النتائج یمكن تلخیصها فیما یليمن خالل بحثنا هذا توصلنا إلى مجموعة م

 یعتبر نظام المعلومات المحاسبي أهم نظام فرعي من نظام المعلومات الفرعیة؛  -
تكمــن مكانــة وأهمیــة نظــام المعلومــات المحاســبي فــي تــوفیر المعلومــات المحاســبیة   -

التــي تلخــص وتشـمل مختلـف أنشـطة المؤسسـة بشـكل دوري والتـي تعكـس الوضـع 
 ا فـي دعمهـا لمختلـف وظائف اإلدارة؛المـالي لهـا وكـذ

نما إعـداد كـل التقـاریر الخاصـة مهمة نظام المعلومات المحاسبي لیست فقط إنتاج  - ٕ وا
 القوائم المالیة بمختلف أنشطة المؤسسة؛
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مخرجـات نظـام المعلومـات المحاسـبي تأخـذ عـدة أشـكال فالتقـاریر اإلداریـة منهـا تخـدم علـى  
 اإلدارة أما القوائم المالیة فهي موجهة بوجه خاص إلى األطراف الخارجیة؛ وجـه الخصوص

إن تصـمیم نظـام المعلومـات المحاسـبي علـى أسـاس ومبـادئ سـلیمة یسـمح لـه مـن   -
تولیـد معلومـات ذات مصداقیة ومعبرة عن الوضعیة الحقیقیة و المالئمة التخاذ 

 ،نرارات في الوقت والمكان المناسبیالق
تتحدد جودة وفعالیة المعلومات المحاسبیة بمدى قدرتها على التأثیر على سلوك   -

 مستخدمیها؛
 إن استخدام التكنولوجیا یؤدي إلى الرفع من أداء نظام المعلومات المحاسبي؛ -

 :التوصیات. 3

   :حتى یكون هناك نظام فعال للمعلومات المحاسبیة یجب التركیز على ما یلي  -

بتصمیم نظام المعلومات  المؤسسات االقتصادیة عامة واإلنتاجیة خاصة ضرورة اهتمام -
وتطویره من خالل االستعانة باإلعالم اآللي ومختلف البرامج التي تساعد على  المحاسبي

 جمع وتحلیل البیانات؛

 ،اء أهمیة أكبر للمحاسبة اإلداریةإعط * 

المعلومـات المحاسـبي حتـى یـوفر المعلومـات ضـرورة ربـط الهیكـل التنظیمـي للوحـدة بنظـام  -
 الالزمـة لتحقیق أهداف المؤسسة؛

ن یسمح نظام المعلومات المحاسبي بتحقیق التوازن بین درجة الدقة والتفصیل وبین أ - 
  تكلفة النظام؛
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ن یوفر نظام المعلومات المحاسبي قنـوات اتصـال لتـدفق المعلومـات المحاسـبیة إلـى أ -
أن نظــام یســتوجب  -وخـارج الوحدة االقتصادیة وفقا لشروط مستخدمي المعلومات؛داخـل 

المعلومات نظــام معلومــات محاســبي لطلــب المعلومــات بصــفة مســتمرة مــن خــالل تولیــد 
 .وقت الحاجة إلیها
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