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األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتـدى بهديـه إلـى يـوم     

  .الدين
  أما بعد،،
: يسرني أن أتقـدم بخـالص الشـكر والتقـدير إلـى أسـتاذي الفاضـل          

ا البحـث، لمـا بذلـه    عبد السالم إشتيوي المشـرف علـى هـذ    الدكتور إدريس
وما أسداه لي من إرشاد وتوجيه، كـان لـه األثـر الكبيـر فـي       معي من جهد،

  .إخراج البحث بصورته النهائية
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، وأخص بالذكر أساتذة قسم المحاسبة علـى مسـاندتهم المسـتمرة لنـا     االقتصاد
  .ل فترة الدراسةاطو

وال يفوتني التوجه بالشكر إلى جميـع العـاملين بقسـم الدراسـات العليـا      
والمكتبـة المركزيـة ومركـز بحـوث      االقتصـاد ، ومكتبة كلية االقتصادبكلية 
  .، لتعاونهم الطيب والمستمر معنااالقتصاديةالعلوم 

ـ     واالمتنانكما أتقدم بالشكر  ي إلى جميع األصدقاء، وإلى كـل مـن مـد ل
  .يد العون أثناء مراحل دراستي
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  ملخص الدراسة

والمتمثلة في العولمـة،   االقتصاديةفي إطار الظروف الحالية التي تمر بها الوحدات   

الحاسبات اآللية ضـرورة تسـاعد    استخدامتحرير التجارة العالمية، وتزايد المنافسة، أصبح 

في الحصول على المعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب، ومـن ثـم    االقتصاديةالوحدات 

وباستخدام الحاسبات اآلليـة   قراراتهم، اتخاذقبل  الستخدامهالها إلى األطراف المختلفة توصي

تطور دور المحاسب بحيث أصبح يساهم في تصميم نظم المعلومات المحاسبية ويساعد اإلدارة 

 –التسـجيل  ( في اتخاذ القرارات بدال من استنزاف وقته للقيام باألعمال المحاسـبية يـدويا   

، وهذا التطور آثر في النظـام المحاسـبي   )إعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية  –الترحيل 

لما حققه من مزايا متعددة مثل تبسيط األعمال الروتينية، توفير طاقـة تشـغيلية    بصفة عامة،

وتخزينية هائلة لتوفير أحجام كبيرة من البيانات، باإلضافة إلى سهولة استخدام طرق ونماذج 

مـات المحاسـبية وعالقتهـا    وكما آثر في شكل وطبيعة مقومات  نظم المعلة، رياضية معقد

فمثال أخذت الدفاتر والسجالت شكل غير ملموس، أصبح إعداد القوائم المالية  ببعضها البعض

يتم بسرعة ودقة وبأقل تكلفة وجهد، وازدادت الحاجة إلى دليل حسابات مفصل، ولقـد كـان   

 -معالجـة  -تجميع( ير في تطبيق مهام نظم المعلومات المحاسبيةإلستخدام الحاسبات اآللية تأث

، باإلضافة إلى تأثيره في إتمام الدورة المحاسـبية والحصـول علـى    )إعداد التوثيق -تخزين

ضوء الصعوبات التي تواجه أغلـب الوحـدات    ىعلالتقارير المطلوبة في الوقت المناسب، و

صة بالعمل اآللي، فقد تمت هذه الدراسة على إحدى الليبية في تطبيق البرامج الخا االقتصادية

الشركات الليبية وهي الشركة العامة للكهرباء، وهدفت الدراسة إلى اإلجابـة علـى السـؤال    

  :الرئيسي التالي

  



 
 
م 

  "الحاسبات اآللية في إعداد العمليات المحاسبية والتقارير المالية  استخدامما مدى تأثير "

وصوال إلى النتائج المرجوة من الدراسة وم مجتمع الدراسة، وتماشيا مع محدودية وصغر حج

كوسيلة لجمع البيانـات   االستبيان استمارة استخدامفقد تم تصميمها وفقا للمنهج الوصفي، مع 

للمشاركين شخصيا وبطريقة مباشـرة، وتـم    االستبيان استماراتوالمعلومات، بحيث سلمت 

 االستبيانباإلضافة إلى القيام بإجراء مقابالت شخصية لتوضيح أسئلة . بنفس الطريقة استالمها

  .في الدراسة ركينللمشا

ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تناول هذه الدراسة من الجانبين النظـري والعملـي،     

بعض المفاهيم األساسية المتعلقة بنظم المعلومـات   الستعراضحيث خصص الجانب النظري 

الحاسبات اآللية فـي المحاسـبة بصـفة     واستخداملمحاسبية والحاسبات اآللية بصفة عامة، ا

خاصة، وذلك من خالل اإلطالع على الكتب والدوريات والمجالت ذات العالقـة بموضـوع   

، تناول الفصـل األول التعريـف بموضـوع    حيث تم تقسيم هذا الجزء إلى  فصلين الدراسة،

بينما تناول الفصل الثـاني التعريـف   . هميتها، منهجيتها، وحدودهاالدراسة، مشكلة الدراسة، أ

  .بنظم المعلومات المحاسبية، الحاسبات اآللية ونظم المعلومات المحاسبية

أما الجزء العملي من الدراسة فقد خصص للدراسة الميدانية، حيث تم تحليل البيانـات  

تم اسـتخدام المـنهج    وقدالدراسة، الموزع على مجتمع  االستبيانالتي تم الحصول عليها من 

بـبعض الجـداول    االستعانةالوصفي لتحليل البيانات، وذلك باحتساب النسب المئوية، كما تم 

واألشكال التي تصف خصائص بيانات الشركة العامة للكهرباء، ومن خالل تحليل البيانات تم 

  :التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها



 
 
ن 

الخاص بالشركة العامة للكهرباء سيجعل الشركة ) IFS(لي إن تطبيق نظام التشغيل اآل - 

، لما يوفره من بيانات ومعلومات بسرعة ودقة تحقق مزايا في جميع المجاالت المختلفة

  . وأقل تكلفة وجهد

  : مجموعة من التوصيات أهمها اقتراحوبناء على النتائج التي توصلت إليها الباحثة، تم 

لى ضرورة تأهيل جميع المستخدمين بالشركة ليستطيعوا حث الشركة العامة للكهرباء ع - 

ثر بدرجة إيجابية في تحسـين  ، وذلك ألنه يؤكل حسب وظيفته) IFS(العمل على نظام 

  . نظام المعلومات
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  :مقدمة

قدم العديد من الكتاب فـي األدب المحاسـبي تعريفـات مختلفـة للمحاسـبة لكـل          

منها وجهة نظر معينة، من بين هـذه التعريفـات تعريـف جمعيـة المحاسـبة األمريكيـة       

)American Accounting Association (عمليـة تحديـد وقيـاس    : "هـا  للمحاسبة بأن

قـرارات   اتخـاذ لتمكين مستخدمي هـذه المعلومـات مـن     االقتصاديةوتوصيل المعلومات 

  1".رشيدة

)  Accounting Principles Board(كمـا عرفهـا مجلـس المبـادئ المحاسـبية      

ـ  : "على إنها وبصـفة خاصـة ذات الطبيعـة    ة نشاط خدمي وظيفته تقديم المعلومـات الكمي

والهـدف منهـا لتكـون مفيـدة فـي اتخـاذ القـرارات         االقتصـادية لوحدات المالية عن ا

  2".المتاحة االختياراتوالمفاضلة بين 

وسيلة مـن وسـائل توصـيل المعلومـات عـن       : "وهناك من يعرف المحاسبة بأنها

عمومـا، ووسـيلة لتـأريخ النشـاط المـالي فـي        االقتصـادي والنشاط  االقتصاديةالوحدة 

  3".ت فيها الوحدة ونظم المعلوما

ومن خالل ما تقدم يتضـح لنـا اتفـاق التعريفـات فـي تحديـد الهـدف الرئيسـي         

لمسـاعدتهم فـي اتخـاذ     المناسـبة  للمحاسبة وهو إمداد مستخدمي المعلومات بالمعلومـات 

فالمعلومات لغـة العصـر، والـذي أصـبح فيـه اسـتمرارية ونجـاح        . القرارات السليمة

                                                
رات منشـو : بنغـازي  –الطبعة األولى  –" الدفاتر أساسيات المحاسبة ومسك" ادريس عبد السالم، اشتيوي، 1

 .3، ص 1996مركز البحوث االقتصادية، 
 .3اشتيوي، المرجع السابق، ص 2
مجلة البحوث ، "أهمية المعلومات المحاسبية وتطويرها لخدمة التنمية االقتصادية"، بيت المال، محمد عبد اهللا 3

 . 28، ص 1990 ، المجلد الثاني، العدد الثاني، خريفاالقتصادية



3 
 

يتوقـف علـى وجـود نظـام جيـد للمعلومـات،        أنشطتها اختالفمنظمات األعمال على 

  1.ويوفر لمتخذي القرارات معلومات بصورة فورية ودقيقة وفي الوقت المناسب

ونظرا لعجز األساليب التقليدية في تقديم معلومات مناسـبة فـي الوقـت المناسـب       

ـ    أسـاليب  استعمالبالشكل المناسب وبالقدر المناسب بدأ التفكير في  ق غيـر تقليديـة لتحقي

وتعتبر المحاسبة إحدى المجاالت التـي غزتهـا اآللـة بصـورة قـد تسـتطيع       "هذا الهدف 

مشـروع ممـا قـد يكـون     معها القيام بجميع المراحل األساسية للعمليات المحاسبية فـي ال 

  2."األكثر نفعا 

لم يعد قاصرا علـى تـداول وتجهيـز البيانـات     فدور المحاسبة  مما أدى إلى تطور 

ليشـمل تزويـد    أمتـد خية الالزمة لتصوير القوائم الماليـة التقليديـة بـل    المحاسبية التاري

المفيـدة   )الكميـة والنوعيـة  (  بالمعلومات المالية وغيـر الماليـة   االقتصاديةإدارة الوحدة 

في تغطية احتياجاتها في نواحي متعددة، وأخذت تهـتم باألحـداث الحاضـرة والمسـتقبلية     

زمة بشأنها المسـاعدة فـي وظـائف التخطـيط والرقابـة      وإعداد التفسيرات والتحليالت الال

  .واتخاذ القرارات الخاصة

 اسـتقبال قيامهـا بعمليـات   مات مـن خـالل   ور المحاسبة كنظام للمعلدو وكذلك برز

وتشـغيلها ونقلهـا وعرضـها لتسـتخدم فـي       واسـترجاعها البيانات وتسجيلها وتخزينهـا  

  3.ترشيد القرارات

                                                
، اإلصدار الثالث، اإلسـكندرية، منشـأة   "مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية والحاسبات اآللية"طه، طارق،  1

 .9، ص2000المعارف، 
الجزء الثاني، دار المعارف " دراسات في المحاسبة المتخصصة"لطفي محمود، مصطفى خضير،  ،عيسوي 2

 .591، ص1969 ،للنشر، القاهرة
 –الموصل  –لحدباء للطباعة والنشر ا، وحدة "حاسبيةمنظم المعلومات ال"ي، قاسم إبراهيم، زياد يحي، الحبيت 3

  .14، ص2003العراق، 
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المحاسبية هو توفير المعلومات المفيدة التخاذ القرارات هدف نظم المعلومات وحيث أن 

اإلقتصادية، وكذلك تقديم معلومات تساعد على التنبؤ بالتدفقات النقدية وأيضا لتقديم المعلومات 

المالئمة عن المصادر اإلقتصادية والصفقات أو التعامالت واألحداث والظروف المتغيرة، هذه 

  .قق الفوائد المرجوة منهحتى تحالمعلومات يجب أن تتصف بخصائص 

 Financial Accounting Standards( قد قام مجلس معـايير المحاسـبة الماليـة    

Board  ( بتحديد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في نشرته رقم)مـن ضـمن   ) 2

دة ومن الخصائص األساسية للمعلومات المفي. ق عليها مفاهيم المحاسبة الماليةنشرات ستة يطل

هي أن تكون هذه المعلومات مالئمة وموثوق بها، وبالنسبة للمعلومات المالئمة فإنها يجب أن 

تكون في توقيت مناسب وأن تساعد في عملية التنبؤ بالمستقبل، أو في تقـديم المعرفـة عـن    

  1.الماضي، إضافة إلى أن هذه المعلومات يجب أن تكون قابلة للمقارنة ومتسقة وقابلة للفهم

) مقومـات  ( المعلومات المحاسبية كأي نظم تتكون من مجموعة من العناصـر  ونظم

المتفاعلة فيما بينها والتي تعمل كوحدة واحدة لتحقيق هدف النظام والتي تعتبـر جـزءا مـن    

وهي تمثل مجموعة الموارد أو اإلمكانيات المادية، مثل أهداف النظام العام للوحدة اإلقتصادية، 

إجراءات التشغيل، تعتمد هـذه اإلمكانيـات   : اإلمكانات غير المادية، مثلاألفراد والمعدات، و

على بعضها بدرجة كبيرة، بحيث إذا آثر حدث معين على أي منها فسرعان ما تتـأثر بـاقي   

العناصر المكونة للنظام، ولقد آثر استخدام الحاسبات اآللية في شكل وطبيعة كل مقـوم مـن   

  .هذه المقومات بعضها ببعضمقومات النظام المحاسبي وعالقة 

                                                
وفقـا ألحـدث اإلصـدارات    " أسس اإلعداد والعرض والتحليـل  -التقارير المالية" ،حماد، طارق عبدالعال 1

، 2000بريطانيـة والعربيـة والمصـرية، ينـاير     والتعديالت في معايير المحاسبة الدوليـة واألمريكيـة وال  
 .7ص اإلسكندرية، الدار الجامعية،
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قدرة نظام المعلومات المحاسبية علـى   وخالصة القول لقد ازدادت في السنوات األخيرة

المطلوبة من المعلومات، وذلك نتيجة لتحسن وسـائل القيـاس وتشـغيل     حتياجاتباإلالوفاء 

  .أنظمة الحاسبات اآللية المتطورة  باستخداموتحليل المعلومات 

ات والمؤسسات بمختلف مجاالتها سواء أكانت صناعية أو خدمية، أو ولذلك البد للشرك

لتوفير المعلومات المالئمة والمناسبة وتوصيلها  المحسوبةاألنظمة  استخدامإنتاجية وغيرها من 

   1.في وقتها المناسب لمستخدميها من المستويات اإلدارية للشركة أو المساهمين فيها

  :الدراسات السابقة

الحاسـبات اآلليـة فـي     اسـتخدام د من الدراسات التي تناولـت أهميـة   هناك العدي  

القـرارات،   التخـاذ النظام المحاسبي وآثره فـي الحصـول علـى المعلومـات الالزمـة      

في أمريكا والـذي بـين أن السـبب فـي التـأخير للحصـول       ):  Ashtonatel( كدراسة 

ك عـدة عوامـل تسـاعد فـي     على التقارير المالية يرجع لتأخير عملية المراجعة، وأن هنا

اإلسراع في إنجاز عملية المراجعة من بينهـا جـودة نظـام الرقابـة الـداخلي للشـركة،       

الشركة ألساليب تقنية متقدمـة فـي عمليـة معالجـة البيانـات وإنجـاز الجـزء         واستخدام

  2.للشركة السنة المالية انتهاءاألكبر من عملية المراجعة قبل 

                                                
أثر استخدام الحاسوب علـى خصـائص المعلومـات    "محمود ، . نضال الرمحي، د. خليل، د. الرفاعي، د 1

، جامعـة الزرقـاء،   بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الـدولي السـابع  ، "من وجهة نظر المستثمرين المحاسبية
 .2، ص2009

العوامل المؤثرة في تأخير إصدار التقـارير الماليـة السـنوية للشـركات     "نصار، محمد، منير لطفي،  أبو 2
 .378، ص 1998 ،2، العدد5، المجلدمجلة الدراسات، "األردنية
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تقنيـة الحاسـوب يـوفر لـإلدارة السـيطرة       استخدام أن): Stephens(وبين ستيفنز 

على العمل واألداء من خالل توفير معلومات لم تكن متـوفرة مـن قبـل وبالتـالي يـوفر      

  1.البيئة ودراسة المؤسسة واستطالعالوقت الكافي للتفكير 

التـي أجريـت علـى المصـارف فـي األردن إلـى أن       ) الدهان(وتوصلت دراسة 

القـرارات، تحسـين الرقابـة     اتخـاذ لـى زيـادة السـرعة فـي     الحاسوب أدى إ استخدام

على المعلومـات والوثـائق الصـادرة عـن الحاسـوب       واالعتمادواإلشراف وزيادة الدقة 

   2.من قبل المديرين والعاملين في المصارف باإلضافة إلى سرعة تقديمها 

وقام كال من السـلطان وبـوزير والحجـي بدراسـة علـى المؤسسـات الحكوميـة        

ونعنـي بهـا تطبيـق التقنيـة     ( ستقلة في دولة الكويت وتوصلوا إلى أن تطبيق األتمتـة  الم

سيما في تجميـع وتصـنيف وتشـغيل وتوصـيل البيانـات      الحديثة في األعمال المكتبية وال

فــي األداء الــوظيفي أدى إلــى ســرعة إنجــاز العمــل، دقــة وصــول ) والمعلومــات 

ين علـى إنجـاز أكبـر قـدر ممكـن مـن       المعلومات إلى صانعي القرار، قـدرة المـوظف  

األمثـل للمـوارد البشـرية     واالسـتغالل المعامالت المتعلقة بالمراجعين وتقليل التكـاليف  

  3.والمادية 

تقنيـة الحاسـب اآللـي أدت إلـى سـرعة       استخدامومن خالل ما تقدم يتضح لنا أن 

ممكـن  وتنـوع التقـارير ال   واخـتالف الحصول علـى المعلومـات والتقـارير المختلفـة     

  .الحصول عليها
                                                

رسـالة  ، "كفاءة استخدام تقنية الحاسوب بالمصارف الليبيـة التجاريـة  "نقال عن ميرفت محمد عبدالهادي،  1
  .5، ص 2000 جامعة بنغازي، كلية اإلقتصاد، ،غير منشورة ستيرماج

، مجلـة  "آثر استخدام الحاسوب على نشاطات العمل في البنوك األردنيـة " الدهان، أميمة،محسن مخاطرة،  2
 .167، ص 1990، 1، العدد17مجلد، التالدراسا

 .5ذكره، ص بقع س، مرجمحمد ميرفت عبد الهادي، 3
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  : مشكلة الدراسة

أن التطور الذي طرأ على عالمنا اليوم تطلـب مـن المحاسـبة أن تطـور أسـاليبها      

كـل المتغيـرات التـي لهـا      االعتبـار المستخدمة في إنتاج المعلومات بحيث تأخـذ فـي   

 من المعلومات التـي يمكـن إنتاجهـا بصـورة كافيـة      االستفادةتأثيرات مباشرة في إمكانية 

  .ومالئمة

وال شك أن التطور الكبير الـذي تحقـق فـي الحاسـبات اآلليـة قـد فـتح مجـال         

في ميدان المحاسبة ويعرف الحاسـب اآللـي بأنـه وسـيلة لتشـغيل البيانـات        استخدامها

بمعنى أنه يتلقى البيانات كمدخالت ويقوم بتحويلهـا إلـى معلومـات كمخرجـات، أي أنـه      

ات الداخليـة وتخزينهـا ثـم إنجـاز عمليـات تشـغيلها       قدر كبير من البيان الحتواءمصمم 

ومعالجتها وإجراء المقارنات المنطقية المتعلقة بها وأخيـرا تـوفير المعلومـات المطلوبـة     

  1.بسرعة كبيرة

مسـتمرا   انخفاضـا وشهد العقدين الماضيين قوة متزايدة لتقنيات الحاسـوب وأيضـا   

للقيـام   اسـتخدامه أكثـر وأكثـر إلـى     لالتجـاه  االقتصـادية في تكلفته مما أدى بالوحدات 

باألعمال الروتينية لمعالجة البيانات، وكذلك تغير فـي تلـك الفتـرة أسـلوب التفكيـر فـي       

اإلدارة فأصبحت تقتنع بأهمية سرعة وفاعلية تـوفير المعلومـات المسـتهدفة فـي عمليـة      

بالتحديـد   مما أدى إلى زيادة نظـم المعلومـات، واألسـباب   . تخطيط اإلدارة والحكم عليها

  2:هي

                                                
، دار زهران للنشر والطباعـة، عمـان   "المحاسبة المالية بين النظرية والتطبيق"آخرين، كحالة، جبرائيل، و 1

 .112، الطبعة األولى، ص1997األردن، 
، 1998، خوارزم للنشر والتوزيع، الطبعـة األولـى،   "تحليل وتصميم نظم المعلومات"علي، يوسف علي،  2

  .33، صكونيش. ترجمة المؤلف جراهم م
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بمجرد دخول البيانات ألداء العمليات التبادلية فهـي تصـبح متاحـة داخـل     : التكلفة - 

فــي تــوفير المعلومــات وبــذلك تقــل التكلفــة  الســتخدامهاالنظــام الحاســوبي 

 .في توليد المعلومات لمختلف األغراض الستخدامها

اإلحصـائيات  يمكن توليد المعلومـات بسـرعة حتـى التقـارير المعقـدة و     : السرعة - 

الخاصة بسير عمل الشركة قد ال يستغرق إنتاجها سـوى دقـائق معـدودة إذا كانـت     

في صورة قياسية ويوفر ذلك من الوقت الذي يمر لحـين الحصـول علـى التقـارير     

فور طلبها، ويعني ذلـك أيضـا أن هـذه المعلومـات حديثـة فتصـبح القـرارات        

 .المتخذة أكثر فاعلية

علومات اإلدارية الحديثـة تسـهيالت تفاعليـة حيـث يحصـل      تقدم نظم الم:  التفاعل - 

المستخدمين على المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليهـا وينـتج ذلـك للمسـتخدمين     

 .المعلومات المستخلصة من النظام اختيارالنهائيين 

باإلضافة إلى القرارات التي يمكن التنبـؤ بهـا والتـي تتطلـب معلومـات      : المرونة - 

ية واألداء فإن اإلدارات قد تواجه مشـاكل أخـرى جديـدة ووجـود     مثال عن الميزان

نظم معلومات حديثة لإلدارة يتوفر بـه قـدر كـاف مـن المرونـة يسـمح للمـدير        

 .بتحديد المعلومات المطلوبة

وظـائف المحاسـبين وهـذا ينطبـق سـواء كـانوا        ولقد أثرت نظم المعلومات على

مراجعين أو مـزودين للمعلومـات لصـانعي القـرار مـن خـالل أنظمـة المحاسـبة أو         
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بالكشـوفات الماليــة أو مصـممين ألنظمــة اإلدارة فـي معالجــة     نللمســتثمريمـزودين  

  1.العمليات المحاسبية والتقارير المالية وعمليات صنع القرار

الحاسبات اآلليـة  بـنظم المعلومـات المحاسـبية يتطلـب       داماستخوكذلك فإن عالقة 

 باسـتخدام من نظم المعلومات المحاسـبية أن تأخـذ بالمسـتجدات، خاصـة بمـا يتعلـق       

الوسائل اآللية الحديثة في العمل المحاسبي، وكذلك إعادة تصميم النظـام بمـا يـتالئم مـع     

ـ       ات أو مقومـات النظـام   التشغيل اآللي للبيانات ومـا يتبعـه مـن تـأثيرات علـى مكون

  .   المحاسبي

ـ تسأل اوهنا ت ليـة فـي إعـداد العمليـات     عـن مـدى تـأثير الحاسـبات اآل     ةلباحث

المحاسبية والتقارير المالية في البيئة الليبية، أي أنـه هـل البيئـة الليبيـة تـأثرت بتطـور       

ـ        ة، خدمات الحاسبات اآللية فـي مجـال اإلعـداد للعمليـات المحاسـبية والتقـارير المالي

  :وعليه فإن مشكلة الدراسة تبحث في اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي

ما مدى تأثير استخدام الحاسبات اآللية في إعداد العمليات المحاسبية والتقارير 

  المالية؟

  :واإلجابة على هذا السؤال تتطلب اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية

 ية في النظام المحاسبي ؟الحاسبات اآلل استخدامما مدى تـأثير  .1

اآلليـة فـي تطبيـق مهـام نظـم المعلومـات        اتالحاسـب  اسـتخدام ما مدى تأثير  .2

 ؟المحاسبية

 ؟مقومات نظم المعلومات المحاسبية في ةاآللي اتالحاسب استخدامما مدى تأثير  .3

                                                
، مجلة المحاسب القـانوني العربـي  ، "ية التحول إلى النظام االلكتروني في مهنة المحاسبةأهم"سمر حماد،  1

 .35، ص1997، 100العدد
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في إتمام الـدورة المحاسـبية مـن القيـد فـي       ةاآللي اتالحاسب استخدامما مدى تأثير  .4

 لى إعداد القوائم المالية؟الدفاتر إ

             ؟الحاسبات اآللية في تنوع التقارير ماستخداما مدى تأثير  .5

  ؟الحاسبات اآللية في دورية التقارير استخدامما مدى تأثير  .6

  :هدف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى

  .ير في إعداد العمليات المحاسبيةالتعرف على ما إذا كان للحاسبات اآللية تأث .1

إعـداد التقـارير والقـوائم الماليـة      تحديد مدى تأثير إستخدام الحاسبات اآللية فـي   .2

 .نتاج النظام المحاسبي باعتبارها

مـن النظـامين اليـدوي واآللـي فـي إتمـام الـدورة        توضيح الفروقات بين كـل    .3

  . المحاسبية

  :أهمية الدراسة

الحاسـبات   يعتبر موضوع الدراسة من الدراسـات الحديثـة والمهمـة فـي مجـال      .1

مـن أهميـة الحاسـبات     وبالتالي تسـتمد هـذه الدراسـة أهميتهـا     ،اآللية والمحاسبة

 .على المعلومات المحاسبية اوتأثيره ااآللية، والتطورات التي حدثت فيه

باسـتخدام الحاسـبات اآلليـة فـي      االهتماممحاولة تشجيع الوحدات اإلقتصادية على  .2

المحاسـبية التـي لهـا أهميـة ال      لمعلومـات رة في إنتـاج ا من قد االمحاسبة لما له

 .القرارات في البيئة الليبية اتخاذ يستهان بها في
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  :منهجية الدراسة

  :تنقسم الدراسة إلى قسمين

يهدف هـذا الجانـب إلـى تغطيـة األسـاس النظـري لموضـوع         :القسم النظري

 مـا تناولـه األدب المحاسـبي، بـاإلطالع علـى      اسـتعراض الدراسة، وذلك من خـالل  

  .الدراسات السابقة والكتب والدوريات المختلفة، بشكل يخدم أهداف الدراسة

الحاسـبات اآلليـة فـي إعـداد      اسـتخدام ألجل بحث مدى تـأثير  : القسم العملي   

العمليات المحاسبية والتقارير المالية بالبيئـة الليبيـة سـيتم دراسـة حالـة عمليـة وهـي        

ـ ه الشـركة أل ، وقد تم اختيـار هـذ  )يةدراسة استطالع(  الشركة العامة للكهرباء تتبنـى   انه

  .نظاما آليا متطور

علـى عينـة الدراسـة، كمـا      االستمارةوتوزيع هذه  استبيان استمارةوقد تم تصميم 

قامت الباحثة بإتباع أسلوب المقابلة الشخصية، وذلك لشـرح أهـداف الدراسـة وتوضـيح     

فـي حـد ذاتهـا كـان الغـرض      أي غموض في األسئلة محل الدراسة، غير أن المقابالت 

عـن   االستفسـار باإلضـافة إلـى   . كأسلوب لجمـع البيانـات   االستبيانمنها تدعيم صحيفة 

  .البيانات المتحصل عليها من الشركة وتوضيح أي غموض فيها

  : ومجتمع الدراسة عبارة عن عينة من

  .مدراء اإلدارات المالية - 

  .مدراء الدوائر المالية - 

  .رؤساء األقسام المالية - 

  .رؤساء المكاتب المالية - 

  .)المحاسبين( مستخدمين ماليين - 
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  :حدود الدراسة

الحاسبات اآللية في إعداد العمليـات   استخدامتقتصر الدراسة على معرفة مدى تأثير   

المحاسبية والتقارير المالية، كما تقتصر على دراسة حالة وهي الشـركة العامـة للكهربـاء،    

الماليـة  ة من المستخدمين التابعين لإلدارة العامة للشؤون على عين االستبيانووزعت صحف 

ء أقسام، رؤسـاء مكاتـب،   مدراء إدارات، مدراء دوائر، رؤسا( جاتهم الوظيفية بمختلف در

، وذلك داخل نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس، في حدود إمكانية تنقل الباحثة مـن  )مستخدمين

  . عوامل نفسها، وتعمل بنفس النظام المحاسبيوكذلك ألن فروع الشركة تتعرض لل. مكان آلخر

  :تقسيمات الدراسة

  : فصول تحتوي على األتي يتم تقسيم الدراسة إلى ثالثة

 :اإلطار العام للدراسة: الفصل األول - 

ويشتمل على مقدمة عامة عن موضوع الدراسة، وفيه تقدم فكرة عامـة عـن مشـكلة    

 .الدراسة وأهميتها ومنهجيتها

 :استخدام الحاسبات اآللية في المحاسبة :الفصل الثاني - 

بنظم المعلومات المحاسبية بصفة عامة، عرض لمفهوم يهدف هذا الفصل إلى التعريف 

النظام المحاسبي ، مقومات : الحاسبات اآللية، وتوضيح آثر الحاسبات اآللية في كال من

ولتحقيق .محاسبيةنظم المعلومات المحاسبية، مهام نظم المعلومات المحاسبية، والدورة ال

  : إلى مبحثين هذا الهدف تم تقسيم الفصل

 .يةالمحاسبنظم المعلومات : المبحث األول  - 

 .نظم المعلومات المحاسبية والحاسبات اآللية: المبحث الثاني - 
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ومن يهدف هذا الفصل إلى توضيح عينة الدراسة وكيفية تحليل البيانات  :الفصل الثالث - 

 : ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الفصل إلى مبحثين كما يليثم تحديد النتائج والتوصيات 

  .تحليل بيانات الدراسة: المبحث األول - 

       .الدراسة توصياتنتائج و: المبحث الثاني - 

  :مصطلحات أساسية مرتبطة بالدراسة

  (IFS):نظام المعلومات  .1

لماليـة  نظام معلوماتي متكامل يهدف إلى ميكنة كافة إجراءات العمل في المجـاالت ا 

واإلدارية وإجراءات الشراء والتخزين كما يشمل إدارة عمليات الصـيانة للمنظومـة   

الكهربائية، وإدارة عقود وحسابات مشروعات التنمية، وتعمل هذه األنظمة معا مـن  

خالل قاعدة بيانات واحدة يتصل بها المستخدمون كل حسب مجال عمله وفي حـدود  

 .صالحياته بضوابط محددة ودقيقة

 :ريق المشروعف .2

يتولى فريق المشروع تعميم النظام، تجميع البيانات، تدريب المستخدمين، اإلشـراف    

على مرحلة التنفيذ الفعلي، تدليل كافة الصعوبات، إعـداد خطـط التعمـيم، وإعطـاء     

  .مؤشرات على سير التدريب وشؤون المستخدمين

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  إستخدام الحاسبات اآللية في المحاسبة

 :المبحث األول - 

  نظم المعلومات المحاسبية 

 :المبحث الثاني - 

 نظم المعلومات المحاسبية والحاسبات اآللية 
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  :مقدمة

يعتبر استخدام الحاسبات اآللية في األنظمة المحاسبية للوحدات اإلقتصادية ضـرورة مـن      

ساعد بسرعة ودقة وبأقل جهد، وبالتالي تصر لما يوفره من بيانات ومعلومات ضروريات الع

في الحصول على المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبهذا يحقق هدف الوحـدة الـذي   

  .أنشئت من أجله

  :ويهدف هذا الفصل إلى 

 .اتهامحاسبية ومهامها وخصائصها وأهدافها وأهميتها ومقومالتعريف بنظم المعلومات ال -1

 .التعريف بالحاسبات اآللية ومزايا استخدامها -2

 .بيان آثر استخدام الحاسبات اآللية في مقومات نظم المعلومات المحاسبية -3

 .بيان آثر استخدام الحاسبات اآللية في تطبيق مهام نظم المعلومات المحاسبية -4

 .توضيح آثر استخدام الحاسبات اآللية في الدورة المحاسبية -5

  :الفصل إلى مبحثين هما وقد تم تقسيم

  .نظم المعلومات المحاسبية: المبحث األول

  .نظم المعلومات المحاسبية والحاسبات اآللية: المبحث الثاني

  . وينتهي الفصل بالخالصة التي توصلت لها الباحثة
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  :نظم المعلومات المحاسبية: المبحث األول 2-1

  :مقدمة 2-1-1

مجموعة من العمليات التي تتضمن حصر وتجميـع   وظائفها عبرتقوم المحاسبة بأداء 

وتشغيل البيانات ذات الطابع االقتصادي، الهدف من هذه العمليـات هـو تجميـع األحـداث     

للمنظمة ومن خـالل عمليـات القيـاس     االقتصادياالقتصادية والعمليات المرتبطة بالنشاط 

والتي يتم إيصالها إلـى    والتبويب والتلخيص يتم الحصول منها على المعلومات عن المنشأة

  .مجموعة كبيرة من المستفيدين الداخليين والخارجيين

النظام المحاسبي دور رئيسي في إدارة وتنظيم تدفق المعلومات داخل المنشأة  أو يلعب 

بين المنشأة  والبيئة المحيطة وبالتالي فإن هذا النظام من األنظمة التشغيلية التي تقوم بإنجـاز  

تلخيص ومعالجة هذا الكم الهائل من البيانات الواقعة في فترة زمنية محـددة،  عملية تجميع و

والتي تخص المنشأة، وتحويلها إلى معلومات تلبي احتياجـات مجموعـة مـن المسـتخدمين     

  .ومتخذي القرارات

ال تخلو أية منشأة من المنشآت مهما اختلف شكلها أو طبيعة نشاطها من تواجـد نظـام   

هـذه الحالـة نظـام     يالموارد البشرية ويعتبر ف استخدامقد يقوم على . يةللمعلومات المحاسب

 اسـتخدام علـى   ويعتبر في هذه الحالة نظاما آليا، أو أستخدم الحاسبات اآلليةيدوي، أو على 

للنظام فوظيفته واحدة وهي تسـجيل   ستخداماالموارد بشرية وحاسبات آلية معا، ومهما كان 

 اسـتخدام باتجة عن تفاعل المنظمة مع البيئة المحيطة بها، وذلك وتشغيل وتقرير األحداث الن

هذه األهداف التي تحـدد طبيعـة األحـداث    . الطرق المحاسبية التي تحقق أهداف المحاسبة

  . والطرق المحاسبية المستخدمة في تسجيل تلك األحداث وتشغيلها والتقرير عنها
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  :نشأة نظم المعلومات المحاسبية 2-1-2 

اسبة أداة فعالة في تجميع وتشغيل وتوصيل المعلومات االقتصادية للمستخدمين المحتعد  

داخل وخارج المنشأة، ولقد ساير تطور مفهوم النظم المحاسبية تطـور دور ومجـال علـم    

المحاسبة، وتأثر بالعوامل التي أدت إلى تطور الفكـر المحاسـبي، فعنـدما كانـت الوحـدة      

كانت المحاسبة والنظام المحاسبي أيضا بسيطا ومقتصـرا  ملكية فردية وصغيرة   االقتصادية

على إثبات عالقة الدائنية للغير والمديونية من الغير وتحديد نتيجة أعمال المشـروع خـالل   

فترات دورية معينة، وفي أحسن األحوال ممارسة الرقابة المادية على أصول المنشأة وتحديد 

ور شركات األموال المساهمة التي أدت إلـى  ومع توسع حجم المنشأة  وظه .مركزها المالي

الحاجة إلى المعلومات وتطورت معها وظائف المحاسبة،  ازدادتالملكية عن اإلدارة  انفصال

فأصبح من الضروري حماية أصول المنشأة  بالمعنى المادي واالقتصـادي، ومـع ظهـور    

ظهـرت  (ترشيد قراراتها محاسبة التكاليف ومحاسبة المسؤولية، وتزويد اإلدارة بالمعلومات ل

لذلك فان وظائف المحاسبة، وبالتالي مفهوم النظام المحاسبي الذي يمثل ). المحاسبة اإلدارية 

األداة لتحقيق هذه الوظائف، قد توسعت حتى إن لجنة وضع النظرية األساسية في المحاسـبة  

نظـام للمعلومـات    " قد عرفت المحاسبة بأنها) AAA(التابعة للجمعية األمريكية المحاسبية 

قق الفعاليـة للعمليـات   وبطريقة أكثر تحديدا فهي تطبيق للنظرية العامة للمعلومات، حتى تتح

وهكذا تطور المفهوم من مفهوم النظام المحاسبي التقليدي إلـى مفهـوم الـنظم    ". االقتصادية

 لجة اآلليـة معلومات المحاسبية وفق المعاالمحاسبية، ومن النظام المحاسبي اليدوي إلى نظم ال

   .للمعلومات
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من النظام المحاسبي التقليدي إلى نظم المعلومات المحاسبية يؤكد علـى   االنتقالإن هذا 

  1: النواحي التالية

مثل نظام اإلنتاج، نظـام المبيعـات،   (المعلومات الفرعية غير الرسمية لقد أخذت نظم  .1

وبذلك أصـبح للوحـدة   صفة الرسمية، ........... ) نظام المشتريات ونظام التوظيف 

 .عدة نظم معلوماتية فرعية يخدم كل منها غرضا معينا االقتصادية

تعتمد على النظم الفرعيـة الرسـمية    االقتصاديةأصبحت األقسام المختلفة في الوحدة  .2

 .األخرى، فلم تعد تقتصر على نظام واحد وإنما على عدة نظم فرعية بآن واحد

لنظم الفرعية الرسمية األخرى إلمـداده بالبيانـات   أصبح النظام المحاسبي يعتمد على ا .3

  .التي يستخدمها في إعداد التقارير ألغراض التخطيط والرقابة والتقييم

  :التعريف بنظم المعلومات المحاسبية 2-1-3

, Accounting Information Systems)( لتعريف بنظم المعلومات المحاسبيةألغراض ا 

علي معاني المصطلحات التي يتكون منها هذا المجال المعنـي   ينبغي علينا في البداية التعرف

عملية تحديد "عبارة عن  2 :حيث تعرف المحاسبة على إنها .المحاسبة ,المعلومات,النظام: وهي

القرارات  اتخاذلمساعدة مستخدمي هذه المعلومات في  االقتصاديةياس وتوصيل المعلومات وق

  . "السليمة 

بة بمثابة نظام معلومات يهتم بإنتاج المعلومات المالية وغيـر  المحاس اعتباركما يمكن 

وذلك من خالل تحليل البيانات والمعلومـات  . القرارات واتخاذالمالية الالزمة ألغراض صنع 

                                                
وزيع، عمان، الطبعـة  دار الثقافة للنشر والت، ")مدخل نظرية المحاسبة(تطور الفكر المحاسبي " حنان، رضوان حلوة،  1

 . 290-287، ص 1998األولى، 
، جامعة قـار  محلة دراسات في االقتصاد واإلدارة، "دراسة وتحليل نظم المعلومات المحاسبية "يونس حسن ,الشريف  2

 .36،ص 1981ثاني ،العدد ال،وحدة البحوث المجلد السابع عشر ،ا سيون
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 توتطبيق األساليب الكمية المناسبة والتقرير عن نتائج هذه التحليالت وتقديمها لمتخذي القرارا

   1.القتصاديةا سواء داخل أو خارج الوحدة

مقاييس  حيث تمثل البياناتتنتج المعلومات من بيانات يتم تشغيلها لتصبح ذات قيمة، و

أي أنها حقائق غير مبوبـة   2،"حقائق في شكلها الخام  هي"و أو مالحظات لألشياء واألحداث،

لها أما المعلومات فهي بيانات تـم تشـغي  . القرارات اتخاذوبالتالي ليس لها أثر في  ةأو منظم

. أي أنها النتائج التي نحصل عليها من عملية معالجة البيانات.القرارات اتخاذلتصبح مفيدة في 

البيانات التي تمت معالجتها للحصول علـى مؤشـرات   : وهكذا فإن المعلومات المحاسبية هي

  3.القرارات والتنبؤ بالمستقبل اتخاذذات معنى تستخدم كأساس في عملية 

نات تمثل مدخالت النظام المحاسبي،أما المعلومـات فهـي تمثـل    البيا... ختصارباأي 

   .المخرجات الناتجة من تشغيل نظام المعلومات المحاسبي

أو العناصر أو المقومات التي تعمل مع بعضها البعض مجموعة من األجزاء "النظام هو 

  .4"بصورة متناسقة ومترابطة لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف محددة 

من الموارد من بينها األفراد واآلالت تسخر لتحويل البيانات  ةمجموعاسبي النظام المح 

  . أي أنها أداة تحويل البيانات إلى معلومات. 5ى معلومات مفيدة لمتخذي القراراتاالقتصادية إل

  

                                                
المجلة العلمية ، " تمدخل مقترح لتحسين جودة المعلومات المحاسبية ألغراض اتخاذ القرارا" الباز ، مصطفى علي ،  1

 .  11، ص1990جامعة عين شمس ، العدد الثاني ، _ة ، كلية التجار لالقتصاد والتجارة
   , P5    1998ccounting Information System  AAliane . Oramk, –Sutton  –eve G St –,Ulrk J. Gelinas ,JR 2  

،  )مدخل تطبيقـي معاصـر   (نظم المعلومات المحاسبية ،عصام فهد العربيد،زياد أحمد الزغبي ،  حلميجمعة،أحمد  3
  . 8ف ، ص 2003والتوزيع ، الطبعة األولى ،  األردن ،  دار المناهج للنشر –عمان 

ـ ، نظم المعلومات المحاسبية، زياد يحي السقى، إبراهيمالهوبيتي، قاسم  4  دباء للطباعـة والنشـر، العـراق،    وحدة الح
  .15، ص2003

 . 36، ص ذكره بقيونس حسن، مرجع س، الشريف 5
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توجد عـدة تعريفـات لـنظم المعلومـات     أما فيما يتعلق بنظم المعلومات المحاسبية ف

، تشـغيل  ظم تركز حول تجميـع ن: من زوايا مختلفة، فعرفت بأنها المحاسبية فقد تم تعريفها

، مثل المستثمرين(ـة إلى األطراف الخارجي ومات المالية المناسبة عن المنشأةوتوصيل المعل

في  هتمامهااوقد امتد ). اإلدارة بشكل أولي(الداخلية  واألطراف) الدائنين ومصلحة الضرائب 

  1.بالبيانات والمعلومات المالية مامهاهتكالمالية لحاضر بالمعلومات غير االوقت ا

حد مكونات تنظيم إداري يخـتص  أ" : وعرف آخرون نظم المعلومات المحاسبية بأنها 

، وتوصيل )Analyze(، تحليل )Process(، معالجة )Classify(، تبويب )Accumulate(بجمع 

)Communicate ( إلـى األطـراف الداخليـة    القـرارات   التخـاذ المعلومات المالية والكمية

  2."والخارجية

لومات الكمية في المنشأة  ويتضمن عـدة  نظم المعلومات المحاسبية من أهم نظم المعو

نظم فرعية تعمل معا وبتنسيق معين إلنتاج المعلومات الضرورية وذلك لتحقيق عدة أهـداف  

، )ن صنع البشرم( اصطناعية نظم بأنها وتتصف نظم المعلومات المحاسبيةلعدة مستخدمين، 

، تعتمد على عناصر مادية )تستمد مدخالتها من البيئة وتقدم مخرجاتها إليها ( ونظم مفتوحة 

وأخرى معنوية تمثل مدخالت النظم والتي بدورها تقوم بعمليات التشغيل لهذه المدخالت طبقا 

معلومـات  للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلنتاج المعلومات التي تمثل مخرجات نظـم ال 

 اتخـاذ المحاسبية والتي يجب أن تكون مفيدة لمتخذي القرارات لما لها من أهمية كبيرة فـي  

، ولتحقيق ذلك يجب أن تتصف المعلومات بالجودة، االقتصاديةالوحدة وخارج القرارات داخل 

                                                
1 Accounting in , PhD , Nancy A . Bagranoff ,  Stephen A . Moscove , PhD , Mark G . Simk

DBA , CPA 1998 , P7 . ,  Information systems  
  . 14، صذكره قزياد أحمد الزغبي، مرجع سب،يدأحمد حلمي، عصام فهد العرب جمعة 2
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القـرارات   اتخـاذ والمعلومات الجيدة لها خصائص هذه الخصائص لها مساهمة إيجابية فـي  

  .والفعالةالجيدة 

التابعـة لمجلـس   ولقد حددت لجنة خصائص ومقومات البيانات والمعلومات المحاسبية 

الخصائص  تلك)  Financial Accounting Standards Board( معايير المحاسبة المالية

  1:فيما يلي

  .المصداقيةوالمالئمة وتشمل : خصائص نوعية أساسية: أوال - 

 .الثباتوالقابلية للمقارنة  وتشمل :خصائص نوعية ثانوية: ثانيا - 

  :الخصائص النوعية األساسية: أوال

  :المالئمة :)أ(

كانـت   فـإذا . مة يلزم أن تكون مؤثرة في القرارلكي تكون المعلومات المحاسبية مالئ 

وتساعد المعلومات . معلومة معينة غير مؤثرة في القرار، فإنها تكون غير مالئمة لهذا القرار

ـ )القيمة التنبؤية للمعلومات( القيام بالتنبؤاتلها على  المالئمة المستخدمين ى تأكيـد أو  ، وعل

ولكي تكون المعلومات مالئمة يجب ). للمعلوماتالقيمة اإلسترجاعية (تصحيح توقعات سابقة 

التوقيـت  (ر فـي قـراراتهم   أن تكون متاحة لمتخذي القرار قبل أن تفقد قدرتها على التـأثي 

   :لومات لكي تكون مالئمة يجب أن تتميز بما يليكما أن لتلك المع) المناسب

يمكن للمعلومات أن تغير القرارات عن  :قيمة التغذية العكسية وقيمة المقدرة على التنبؤ .1

طريق تحسين قدرات متخذي القرارات على التنبؤ وتأكيد أو تصحيح توقعاتهم السابقة، 

فة نتائج التصرفات التـي تـم   وعادة ما تقوم المعلومات بتلك الوظائف معا، إال أن معر

                                                
دار المريخ للنشر ، ، الجزء األول ، " المحاسبة المتوسطة " ، الحجاج أحمد : نالد كيسيو وجيري وحانت ، تعريبدو 1

 . 66، ص1999 ،الرياض
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القيام بها مسبقا ستؤدي إلى تحسين قدرات متخذي القرار على التنبؤ بالنتائج المستقبلية 

  .لتصرفاتهم

أن توفر المعلومات لمتخذي القرار في متسع من الوقت وقبل فقـدها لقـدرتها    :الوقتية .2

علومات غير متاحة عند فإذا كانت الم. على القرار هو أحد جوانب المالئمة على التأثير

الحاجة إليها أو توفرت متأخرة عن األحداث المقرر عنها بحيث ال تكون لها قيمة فـي  

ضئيلة أو ال تمثل الوقتية وحدها قيمة  اتاستخدامالتصرف المستقبلي أو قد تكون ذات 

  . للمعلومات ولكنها تشكل عنصر هام في مدى مالئمة المعلومات أو عدم مالءمتها

 :ةقياصدملا :)ب (

ة بقدر خلوها من الخطـأ والتحيـز وعرضـها    قياصدمتتسم المعلومات المحاسبية بال  

وتمثل خاصية ضرورية لهؤالء الذين ال يتوفر لـديهم الوقـت أو الخبـرة    . بصورة صادقة

ولكي تتسم المعلومات المحاسبية بالمصداقية يجب . الالزمة لتقديم المحتوى الفعلي للمعلومات

  :ها ثالث خصائص فرعية أساسية هيأن تتوفر في

بين عدد مـن   االتفاقيتحقق هذا المفهوم عندما تحدث درجة عالية من : القابلية للتحقق .1

بالقياس دون أن تكون لهم عالقة ببعضهم والـذين يسـتخدمون نفـس     ناألفراد القائمي

المسـتقلين إلـي نفـس النتيجـة      ستخدمينطريقة القياس وذلك كأن يصل عدد من الم

نفـس طـرق    استخدامبصوص عدد من القوائم المالية فإذا وصلت أطراف خارجية بخ

القياس إلي نتائج مختلفة، فان القوائم المالية تكون غير قابلة للتحقق منهـا وال يمكـن   

 .إبداء الرأي فيها ستخدمينللم
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بين األرقام  أتفاقيعني هذا المفهوم ضرورة وجود مطابقة أو : العرض) نزاهة ( صدق  .2

محاسبية من ناحية والموارد واألحداث التي تتجه هذه األرقام لعرضـها مـن ناحيـة    ال

  أخرى بمعنى آخر هل تمثل األرقام ما حدث بالفعل؟

يعني هذا المفهوم أنه ال يمكن انتقاء المعلومات بشكل يتضـمن تفضـيل أحـد     :الحياد .3

يهة يجب أن تمثل المستخدمين على اآلخر، حيث أن المعلومات الحقيقية والصادقة والنز

  .محل االهتمام األول وتكون بعيدة عن التحيز

   :الخصائص النوعية الثانوية :ثانيا

  : القابلية للمقارنة  ) أ(

تعتبر المعلومات التي تم قياسها والتقرير عنها بصورة متماثلة في المنشآت المختلفـة    

 االتفـاق ديـد جوانـب   قابلة للمقارنة، حيث تمكن صفة القابلية للمقارنة المستخدمين مـن تح 

 اسـتخدام باألساسية في الظواهر االقتصادية طالما إنه لم يتم إخفاء هذه الجوانب  واالختالف

 .طرق محاسبية غير متماثلة

  :الثبات :)ب(

من فترة ألخـرى،   إلجراءعندما تطبق وحدة محاسبية نفس المعالجة المحاسبية لنفس ا

والطرق المحاسبية، وال يعني ذلك أن الشركات ال  لإلجراءات هااستخدامفإنها تعتبر ثابتة في 

يمكنها التحول من طريقة محاسبية ألخرى، حيث يمكن للشركات تغيير الطـرق المحاسـبية   

. التي تستخدمها وذلك في الحاالت التي يثبت فيها أن الطريقة الجديدة تعد أفضل من القديمـة 

ا التغير المحاسبي ومبرر إجرائه وذلك وفي هذه الحالة فإنه يلزم اإلفصاح عن طبيعة أثر هذ

في القوائم المالية الخاصة بالفترة التي حدث فيها التغير ويالحظ أن الثبات ونظرا لتأثيره على 
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المعلومات والبيانات المحاسبية المنشورة فقد أعتبـر أحـد المبـادئ المحاسـبية المقبولـة      

  . والمتعارف عليها

علومات المحاسبية ذات الجودة يجـب أن تكـون   ستخلص مما سبق أن البيانات والمن 

عرضها بصورة صادقة بعيدا عن التحيز  ممالئمة في توقيتها وواضحة وتساعد في التنبؤ ويت

 .القرارات اتخاذعليها في  االعتمادلقياس والمقارنة ويمكن اولها قابلية 

    :يةمهام نظم المعلومات المحاسب 2-1-4
معالجـة  ( ت إلـى معلومـات   عامة هي تحويل البيانا مهمة النظام المحاسبي بصفةإن 

، "مهام تشغيل البيانات" ق عليها وتقوم النظم بتنفيذ هذه المعالجة من خالل مهام يطل) البيانات

  1:أربع مهام تشغيل البيانات األساسية هيوتؤدي نظم المعلومات المحاسبية 

    .تجميع البيانات: أوال

في المنشأة ناتجة عن عمليـات ماليـة    اقتصاديةأحداث تعبر البيانات المحاسبية عن  

تبادلية بين المنشأة واألطراف الداخلية وبينها وبين األطراف الخارجية، يوصف كل إجـراء  

ويقوم نظام تشغيل البيانات بجمع البيانـات التـي   . من هذه اإلجراءات بواسطة سجل بيانات

  .ملياتها الجاريةتصف كل إجراء داخلي من إجراءات المنشأة وكذلك ع

   .معالجة البيانات: ثانيا
البيانات لتحويلها إلى معلومات وتشمل عمليات معالجة البيانات  ةمن الضروري معالج

  ). التصنيف، الترتيب، الحسابات، التلخيص(  :ما يلي

  

                                                
 ،للنشـر، الريـاض  دار المـريخ   ،، علي إبراهيم عليسرور/ تعريب ، اإلدارية، نظم المعلومات رايموند، مكليود ، 1

 . 504ص ،2000
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   .تخزين البيانات: ثالثا

حاجة لها، وهذا  حيث يتم حفظ البيانات التي يتم تجميعها في مكان ما حتى تصبح هناك 

  .  المخزنة بيانات محاسبية توتكون معظم البيانا. هو الغرض من تخزين البيانات

   .إعداد التوثيق:رابعا

. ينتج نظام المعلومات المحاسبي مخرجات ألفراد ومنشآت داخل وخارج المنشأة      

  : وتنشط المخرجات بطريقتين

  ).إجراء معين  اتخاذعند ( ا بواسطة إجراء تنتج المخرجات عندما يحدث شئ م - 

بحيث يتم إنتاج المخرجات كـل  ( تنتج المخرجات في وقت معين ةبواسطة جداول زمني - 

 .)أو شهر  أسبوع

  :ويبسط الشكل التالي هذا المفهوم

  
  )1-2(شكل رقم 

  مهام نظم المعلومات المحاسبية
  1:من خالل ثالث مراحل أساسية هي حيث يتم تحويل البيانات إلى معلومات

 االقتصـادية للوحدة  االقتصاديةوتتضمن البيانات المتعلقة باألحداث : مرحلة المدخالت .1

وقد تكون أحداث خارجية مثل كميات وأسعار المبيعات وقد تتولد من عمليات داخليـة  

  .مثل كميات وأسعار المواد المستخدمة وغيرها

                                                
مؤسسة شباب الجامعة، اإلسـكندرية، الطبعـة األولـى،    ، "المحاسبة والحاسبات اآللية " السيد عبد المقصود،  ،دبيان 1

  .16-15،  ص1996

 مخرجات تشغیل   مدخالت

 الرقابة
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م إدخال البيانات داخل نظام المعلومات، مثل عملية ضرب تبدأ عندما يت: مرحلة التشغيل .2

 .كمية المبيعات في سعر الوحدة لتحديد قيمة المبيعات

وفيها يتم تحويل البيانات التي تم تشغيلها الى معلومات يتم توصيلها : مرحلة المخرجات .3

شـكل   فيما بعد للمستخدمين المختلفين، فمثال بيانات المبيعات تتحول الى معلومات في

فواتير بيع يتم إرسالها للعمالء ثم يتم متابعة عملية تحصيلها، وبمجرد تحصيل أي جزء 

 .أخرىجديد يلزم تسجيله وتشغيله مرة  اقتصاديمنها فإن ذلك يعتبر حدث 

وهي عملية الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة  ):الرقابة ( التغذية العكسية     .4

والتأكد من مدى دقتها ) المدخالت، التشغيل، المخرجات ( بقة لتقييم عناصر النظام السا

 .1وإمكانيتها في تحقيق أهدافها

   :نظم المعلومات المحاسبيةخصائص  2-1-5

إلي معلومات لها صفات معينة من حيـث الدقـة والتوقيـت     باستمراراإلدارة تحتاج  

ظتها عند تصميم نظم المناسب والشمول والمالئمة وهناك مجموعة من الخصائص يجب مالح

فـإن  وعموما ، )توفير المعلومات الجيدة ( المعلومات المحاسبية لتحقيق أهدافها المناطة بها 

  2:ت المحاسبي ألن يكون فاعال هيالخصائص التي تؤهل نظام المعلوما هذه

يجب أن يحقق نظام المعلومات المحاسبي درجة عالية جدا من الدقـة والسـرعة فـي     .1

 .ت عند تحويلها لمعلومات محاسبيةالبيانا ةمعالج

 . أن يزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة والتقييم ألنشطة المنشأة االقتصادية .2

                                                
 .17، صذكره بققاسم ابراهيم، زياد يحي السقي، مرجع سالهوبيتي،  1
 . 59، ص2000األردن ،  –، عمان ، دار وائل للنشر ةنظم المعلومات المحاسبي، الحفناوي، محمد يوسف 2
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قـرار   التخـاذ أن يزود اإلدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية وفي الوقت المالئـم   .3

 .بديل من البدائل المتوفرة لإلدارة اختيار

علومات الالزمة لمساعدتها في وظيفتها المهمـة وهـى التخطـيط    أن يزود اإلدارة بالم .4

 .القصير والمتوسط والطويل األجل ألعمال المنشأة المستقبلية

المعلومات الكمية والوصفية المخزنة فـي قواعـد    استرجاعأن يكون سريعا ودقيقا في  .5

 . بياناته وذلك عند الحاجة إليها

األمر تحديثه وتطويره ليتالءم مع التغيـرات  أن يتصف بالمرونة الكافية عندما يتطلب  .6

 .الطارئة على المنشأة

  :أهداف نظم المعلومات المحاسبية 2-1-6

فان أهداف النظام ) نظام المنشأة ( أن النظام المحاسبي جزء من النظام األكبر  باعتبار

ـ   . يجب أن تسعى لتحقيق أهداف المنشأة بي وقد حاول العديد من الكتـاب فـي األدب المحاس

الهدف األساسـي لـنظم    اب أنتكال أحد أعتبرتحديد هذه األهداف في دراساتهم المختلفة،وقد 

 .المعلومات يتمثل في الرقابة على تحقيق األهداف الكلية والفرعية للمنشأة

كما يرى آخرون أن نظام المعلومات المحاسبي يجب أن يتم تصميمه بصورة تمكن من 

  :  1لىإنتاج المعلومات التي تساعد ع

ربط األهداف األساسية والفرعية في المنشأة بوسائل وأدوات تحقيقهـا وتتمثـل هـذه     .1

الوسائل واألدوات والتقارير المالية والدورية والموازنات التخطيطية والمعايير والتقارير 

  .المرتبطة بالقرارات الخاطئة

                                                
كليـة   ،، مجلة الدراسات والبحـوث التجاريـة  ، فؤاد خليل، نموذج مقترح لتصميم نظم المعلومات  المحاسبيةإبراهيم 1

 .4-1، ص1989، سنة األولالسنة التاسعة، العدد  التجارة، جامعة الزقازيق،
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من تقيـيم أداء   عرض وتحليل نتائج أعمال المنشأة بحيث يتمكن القائمون على اإلدارة .2

 .األنشطة المختلفة به

ما كتب حول هـذا الموضـوع و تحديـد أهـداف نظـم       استقراء)  السيد(ولقد حاول 

  1:المعلومات في النقاط اآلتية 

إنتاج المعلومات المالئمة لصياغة دالة هدف المنشأة، وبرامج تنفيذ هذه األهداف،  مـع   .1

إلى أهداف فرعية وما يلزم كل منهـا   توفير معلومات عن األهداف األساسية وتقسيمها

 .من برامج تنفيذ

إنتاج المعلومات المالئمة لتخطيط برامج تنفيذ األهداف ومعلومات للمفاضلة بين البرامج  .2

 .في حالة تعددها واختيار أمثلها

إنتاج المعلومات المطلوبة ألغراض الرقابة بواسطة الجهات اإلدارية والجهات الخارجية  .3

بة سابقة أو الحقة أو أثناء التنفيذ لضمان مستوى جودة األداء وللحفـاظ  سواء كانت رقا

 .على الموارد المتاحة

الخارجيـة المتعلقـة    تإنتاج المعلومات لترشيد صناعة القرارات اإلداريـة والقـرارا   .4

 ).إستراتيجيةروتينية أو ( بالمنشأة 

لفة وتقيـيم أداء المنشـأة   إنتاج المعلومات ألغراض تقييم أداء المستويات اإلدارية المخت .5

 .ككل

  

 

 

                                                
بادل بين نظام المعلومات المحاسبية ونظام إدارة الجودة الشاملة وأثر ذلك على دالة الدعم المت" ، السيد، أبو زيد كامل 1

 .12، ص 1995، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، " الهدف 
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  :أهمية نظم المعلومات المحاسبية 2-1-7  

تعاظمت خالل السنوات الماضية أهمية نظم المعلومات والنظر إليها كأحـد المـوارد    

البشرية اإلستراتيجية للمنشأة، فمنهم من اعتبر أن أهميتها تكمن في  قدرتها على تحقيق الكثير 

ل المرونة، السرعة، ضبط المخزون، مراقبة اإلنتاج، والقدرة على تقديم من المنافع للمنشأة مث

القرار وتقدم معلومات  اتخاذكما تساعد في دعم عملية . خدمات تالئم حاجات ورغبات الزبائن

  1 .هامة لجميع الوظائف بالمنشأة من مالية وعمليات تسويق وموارد بشرية

أدت لزيـادة أهميـة نظـم المعلومـات     العوامل التي  مجموعة من ريحان إلى وأشار

  :2وتحليلها، هذه العوامل هي واسترجاعهاالمحاسبية وضرورة تخزينها 

التغير في كمية المعلومات المناسبة وما وصلت إليه مـن زيـادة هائلـة فـي مقـدار       .1

هذه  استيعابالمعلومات المتاحة، مما يصعب على أي شخص أن يكون له القدرة على 

المتشـعبة   االحتياجـات لطرق والوسائل المكتبية التقليدية عن تلبية المعلومات، وعجز ا

 .لهذه المعلومات

تغير طبيعة الحاجة إلى المعلومات، فقد أدى التعقيد المتزايد لمشكالت المجتمع الماليـة   .2

وترابطها، إلى الحاجة لمعلومات مرتبطة بعدد ال حصر لـه   واالجتماعية واالقتصادية

 .من المجاالت

                                                
، المجلـد  ، مجلة اإلدارة العامة"فسية م المعلومات والميزة التناالعالقة بين نظ" ، فادي محمد بدر –، فؤاد نجيب الشيخ 1

 .  632، ص2004، العدد الثالث، سبتمبر 44
 مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين، "تطوير نظم المعلومات الضريبية  الحاسبات االلكترونية في  استخدام"ريحان  محمد 2

 . 1983القاهرة، العدد الثالثون، ، مطبعة جامعة كلية التجارة
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في أهمية مصادر المعلومات، فقد أدى النشاط المتزايد للهيئـات إلـى التركيـز    التغير  .3

القرارات التي ترد من الكثير مـن المصـادر    التخاذالمتزايد على المعلومات الالزمة 

 .االقتصادية

  :مقومات نظم المعلومات المحاسبية 2-1-8

صر لتحقيق هدفه الذي نظام المعلومات المحاسبي كأي نظام يتكون من مجموعة من العنا 

قام ألجله، هذه العناصر أو المقومات هي عبارة عن األدوات واإلجراءات التي يتكون منهـا  

النظم المطبقة من منشأة إلى أخرى فإن هناك عناصـر   اختالفهذا النظام، وعلى الرغم من 

  :ومقومات رئيسية تشترك فيها كل النظم المحاسبية نجملها فيما يلي

المالية التي تحـدث فـي المنشـأة    ثباتية التي تؤيد العمليات ألوراق اإلالمستندات وا .1

تمثل المستندات مصادر القيد األولى في النظام المحاسبي، فهي أداة إلدخال : قتصاديةاال

حيث تلتقط المسـتندات  . البيانات فيه، وتقدم الدليل الموضوعي إلثبات األحداث المالية

يطة بالمنشأة ومن داخل إدارتها وأقسامها المختلفة وتنقلها الحركة اليومية من البيئة المح

إلى الدائرة المحاسبية عبر نماذج مصممة بشكل يساعد على تصنيف المستندات وتخزين 

وهي وسيلة إلحكام رقابة اإلدارة علـى عمليـات   . معلوماتها وتقديمها في أوقات معينة

داخل المنشأة، وتعتبـر أيضـا   المنشأة عن طريق وضع طريقة موحدة لنقل المعلومات 

 1.سجال تاريخيا بالمعلومات المتعلقة باألحداث االقتصادية التي تحدث في المنشأة

يمكـن أن يوجـد   : قواعد البيانات التي تخزن فيها البيانات الخاصة بالعمليات المالية .2

بالمنشأة الصغيرة مئات من العمليات الجارية واإلجراءات يوميا، أمـا فـي المنشـآت    

ويتم وصف كل عملية جارية بعـدد مـن عناصـر    . لكبيرة فتوجد اآلالف منها يومياا
                                                

  .  292، ص ذكره قن حلوة، مرجع سبرضوا ،حنان 1
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ويجب أن تحفظ كل هذه البيانات في مكان ما حتى تصبح هناك حاجـة لهـا،   . البيانات

ط تخزين ثانويـة،  ائتخزن البيانات في وس حيثوهذا هو الغرض من تخزين البيانات 

وكقاعدة عامة، تكـون معظـم   . عدة بياناتويمكن أن تتكامل الملفات منطقيا لتكون قا

 1. البيانات الموجودة في قاعدة البيانات، بيانات محاسبية

وهـي  : علومات مفيـدة ومالئمـة  لم االبرامج التطبيقية التي تعالج البيانات لتحويله .3

التصـنيف، الترتيـب،   (البرامج التي تستخدم في عمليات معالجـة البيانـات    مجموعة

هذه البرامج تنظم وتحلل البيانات وبالتالي تحويلها إلى معلومـات  ، )الحساب،والتلخيص

   . للمستخدم األخير

لسل العمليات المالية فـي  اإلجراءات المحاسبية المرسومة والمكتوبة لتسوالتعليمات  .4

وهي مجموعة التعليمات واإلجراءات التي تحدد السياسات المالية، وتحدد آلية : المنشأة

 .منشأة من إعداد المستندات والتسجيل في الدفاترعمل المحاسبة في ال

بحيـث تسـاهم    واالنسيابحيث ينبغي أن تكون التعليمات واإلجراءات من الوضوح والدقة 

بشكل فعال في حسن سير العمل وبطريقة منظمة ومرتبة من ناحيـة، وفـي تحقيـق    

 2. األهداف المرجوة من النظام المحاسبي من ناحية أخرى

هناك حاجة لألفراد لتشغيل  :عناصر نظام المعلومات المحاسبياملون مع األفراد المتع .5

جميع أنظمة المعلومات، حيث ال يمكن ألي نظام محاسبي مهما كانت صـورته ودقـة   

عناصره أن يحقق أهدافه إال من خالل أفراد قادرين على تطبيق النظام بشكل جيد، فهم 

 . الذين عن طريقهم تتحقق أهداف النظام

                                                
  .  504، ص، مرجع سبق ذكره، رايموندمكليود 1
، رسالة "شروعات إنتاج الدواجن في ليبيا تحديد واحتساب تكلفة اإلنتاج الفعلية في م"، ، جمعة محمد يوسفالفاخري  2
  .20، ص1992، كلية االقتصاد، ربيع اجستير غير منشورة، جامعة بنغازيم
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معـدات  وتشمل جميع ال :دمة في نظام المعلومات المحاسبيالمستخ ئل واألدواتالوسا .6

ئن مثـل اآلالت الحاسـبة   البيانات، وهي باألخص المكا ةالمادية المستخدمة في معالج

  1.، كما تشمل أوساط البيانات مثل األوراق واألقراص المغناطيسيةوالحواسيب

أي نظام مالي على حسابات أساسية محددة،  في المالية ترتكز القوائم :اتيـل الحسابدل .7

إال أن بنودها متعددة ومتزايدة مع تزايد حجم المنشأة ونشاطاتها، ونتيجة لتعدد الحسابات 

دليل يرقم تلك البنود بما يخدم األغراض  وجود وتزايدها المستمر، ظهرت الحاجة إلى

  2:التالية

 .  تسهيل عملية مناولة الحسابات - 

 .    وجيه الحسابات أثناء العمليات المحاسبيةوت استخدامضبط  - 

 . جإمكانية إتباع نظام القيد المزدو - 

 .    الحاسوب استخدامإمكانية  - 

       .إمكانية إعداد قائمة المركز المالي وقائمة الدخل - 

وهي الوسيلة التي يتم بها نقل وتوصيل البيانات والمعلومات إلـى متخـذي   : رالتقاري .8

النظام المحاسبي ويجب أن تحتوي على معلومات دقيقـة ومالئمـة   فهي نتاج .القرارات

إدارة  سـتخدام التقارير داخلية معـدة  : وتقدم في الوقت المناسب، ويمكن أن تقسم إلى

وتقـارير خارجيـة   ) مثل تقارير دورية عن اإلنتاج والمبيعات والمصروفات (المنشأة 

 .) المركز الماليمثل قائمة الدخل وقائمة ( الخارجي  ستخداملالمعدة 

                                                
كتبـة دار الثقافـة للنشـر    ، م" المفاهيم الحديثة في أنظمـة المعلومـات الحاسـوبية   " ، ، عماد عبد الوهابالصباغ 1

  .  22، ص 1997جامعة قطر، قطر، الطبعة األولى، ،والتوزيع
، الـدار  " نظم المعلومات المالية والمعالجة االلكترونيـة للحسـابات  : النظم المحاسبية " ، عبد اللطيف محمد، حمزة 2
  .  19، ص2000اإلعالن، الطبعة األولى، لجماهيرية للنشر والتوزيع وا
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مسار المراجعة يمثل الوسيلة التي من خاللها نتبع بند معين أو عنصر : مسار المراجعة .9

فهو يعتبر وسيلة لتتبع العملية بداية مـن المسـتند   . تشغيل العمليات ةمعين خالل دور

األولي المستخدم كأساس للتسجيل حتى يصل إلى الرقم اإلجمالي لمجموع العمليات في 

م المالية، وقد يتم التتبع عكسيا من أول القوائم المالية حتـى المسـتندات األوليـة    القوائ

 1:كما أن مسار المراجعة يساعد في تحقيق. للعملية

  .األخطاء اكتشاف - 

 . ة على التساؤالت من قبل المدينيناإلجاب - 

 . الحصول على البيانات المفقودة - 

  

  

  

  

  

  

  
                                                

عـة الجديـدة   ،دار الجام"  نظـم المعلومـات المحاسـبية   " ، ال الدين مصطفى ، سمير كامل محمـد ، كمالدهراوي 1
  .  127، ص2002اإلسكندرية، ،للنشر
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  :اآللية والحاسبات بيةنظم المعلومات المحاس :المبحث الثاني2-2

  :مقدمة 2-2-1

يسهم نظام المعلومات المحاسبي بصورة إيجابية في تقديم المعلومات المفيدة في مجال  

القرارات، عن طريق أفراد وجهات داخل المنشأة وخارجها، ولكـي   واتخاذالتخطيط والرقابة 

لحصول عليها من خـالل  تحقق المعلومات فوائدها المرجوة، وألهمية المعلومات التي يمكن ا

العمل المحاسبي كان البد من توفر األمن الكامل والحماية التامة لهذه المعلومات، وهذا ينبغي 

ضرورة األخذ بأحدث تقنية مناسبة للمعلومات، من هنا نشأت الرغبة فـي حوسـبة العمـل    

ا تـوفره مـن   المنشات الحاسبات اآللية في تشغيل بياناتها، وذلك لم استخدامأي ( المحاسبي 

  ).سرعة ودقة في تشغيل وتداول تلك البيانات 

فـي الوقـت   القوائم والتقارير المالية  استخراجعجز النظام اليدوي عن باإلضافة إلى  

، والتي ترى اإلدارة إنها في حاجة إليها للوصول إلى القرار المناسب فـي الوقـت   المناسب

حيث أن تجنب هذه . دادها وبالتكلفة المناسبةالمناسب، أو عدم المقدرة على توخي الدقة في إع

. اإلدارة المالية التي تتولى مهمة المحافظة على نجاح المشروع اهتمامالحواجز هو من صميم 

، وأخذت في التنامي والتوغـل فـي مختلـف    اآلليةإبراز نظم الحاسبات  إلىأيضا  أدىمما 

   1.االقتصاديةاألنشطة 

إلـى   اهاسـتخدام وامتـد  . في مجاالت متعددة امهم االحاسبات يلعب دور استخدامإن  

 فقد أصـبح ، )منشات األعمال الصناعية والحرفيةالمؤسسات والهيئات و( مجـال األعمـال

                                                
 .21، صحمزة،عبداللطيف محمد، مرجع سبق ذكره 1
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الحاسب مشاركا لجزء كبير من حياتنا لما له من فوائد كبيرة في توفير المعلومات ذات الجودة 

  . لمستخدميها

األخرى المتعددة فـي   اتهاستخدامباإلضافة إلى ( النظم اإللكترونية  استخداموقد شمل 

تنفيذ وظائف النظم المحاسبية المتعددة والمتنوعة، وبالتالي وجب على المحاسـب أن  ) حياتنا 

  . يكون ملما بالوظائف األساسية للحاسب اآللي وقدراته وحدوده

مـن  جهاز يمكنه إدخال وتخزين ومعالجة البيانـات  " :فالحاسب يمكن تعريفه بأنه

، ويوصف بأنه رقمي ألنه يشغل ويخزن اإلشـارات  البرامج خالل مجموعة من التعليمات أو

اإللكترونيـة   الرقمية المعتمدة على نظام العد الثنائي، ويعد إلكترونيا ألنه يعتمد على الدوائر

  1."المنطق عند معالجة البيانات مثل دوائر

  : 2المكونات المادية للحاسب اآللي

، والتي تعمل بصـورة  زاء المادية للتجهيزات المستخدمةمجموعة من األج وهي عبارة عن

 : ويوضح الشكل التالي هذه المكونات، مهام الحاسب ومكونة من عدة وحداتمشتركة النجاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 49رجع سابق ، صجمعة ، أحمد حلمي ، م 1
، الدار العالمية للنشر والتوزيـع و دار الثقافـة للنشـر    نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةقاسم، عبدالرازق محمد،  2

 .23، ص2003 ،األردنوالتوزيع، عمان، 
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 )2- 2(رقم شكل 

 المكونات المادية للحاسب اآللي
 

دخـال  لتي يتم من خاللها إن التجهيزات اوهي عبارة عن مجموعة م: وحدات اإلدخال .1

  .رامج إلى وحدة المعالجة المركزيةالبيانات والب

وهي الجزء الداخلي من نظام الحاسب اآللي وهي عبارة عن : المركزية ةالمعالجوحدة  .2

لكترونية والتي تقوم علـى  يحوي على عدد كبير من الدوائر اإلمركز األنشطة والذي 

واإلجراءات المبرمجة، ومن أهم هـذه الوحـدات    معالجة البيانات بناءا على السياسات

 .وحدة الحساب والمنطق، وحدة الرقابة

م إدخالها عن طريق وسائط وهنا يتم تخزين البيانات والبرامج التي ت: الذاكرة الرئيسية .3

عة لى وسائط الطباأن يتم إرسالها إ إلىائج عمليات المعالجة ، كما يتم تخزين نتاإلدخال

 .زين المؤقتةوسائط التخ إلىأو 

لتخزين البيانـات   وهي عبارة عن كل الوسائط المستخدمة: وسائط التخزين المساعدة .4

 .رامج خارج وحدة التشغيل المركزيةوالب

  الذاكرة الرئیسیة

 وحدات اإلخراج ةدات المعالجوح وحدات اإلدخال

وحدات التخزین 
 المساعدة
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الحاسب خراج المعالجات من نظام وهي الوسائل التي يتم بواسطتها إ :وحدات اإلخراج .5

  .البيئة المحيطة، كالطابعات إلىاآللي 

رورة بمكان وجود نظم لومات بدرجة كبيرة حتى أصبح من الضوكنتيجة لضخامة المع

نظـم إدارة قواعـد   " وتسمى هذه الـنظم  . متكاملة تتيح التعامل مع هذه المعلومات حاسبات

والمعالجة  لالسترجاعوفي هذه النظم تكون البيانات مخزنة في قواعد بيانات وقابلة ". البيانات 

نوع من المعلومات المطلوبة، وذلك يـؤدي إلـى    من قبل مستخدم الجهاز للحصول على أي

  1.ارات والتخطيط الشامل للمشروعاتالقر اتخاذسرعة ودقة 

للبيانـات  ) في سجالت وحقول ( تجميع منظم " : عموما بأنها توتعرف قواعد البيانا

والمعلومات المخزنة في ملفات الحاسب بحيث تتيح بسـهولة إمكانيـات البحـث واإلضـافة     

   2. "والتقرير عن هذه البيانات والمعلومات واالستعالمالفرز والتعديل و

  3: ومن هذا التعريف فان نظم إدارة قواعد البيانات تتكون من ركنين رئيسيين هما

 . قاعدة البيانات التي تتكون من مجموعة بيانات مرتبطة ببعضها .1

نفيـذ العديـد مـن    برنامج إدارة قواعد البيانات الذي يقوم بتشغيل البيانات المخزنـة لت  .2

 .االسترجاعالعمليات مثل اإلضافة، الحذف، التحديث، 

ويمثل وجود قاعدة البيانات ضمن مكونات نظام المعلومات المحاسبية أمرا هاما، حيث 

  :4اآلتيةأن ذلك يساعد على تحقيق الفوائد 

                                                
  .  162ص ،بدون تاريخ نشر، مؤسسة دلتا، القاهرة،"الحاسب ونظم المعلومات اإلدارية" ،محمد فهمي، وآخرون، طلبه 1
، ص 2004وزيع، الطبعة األولى، ،شركة األستاذ للطبع والنشر والت، "  المحاسبة االلكترونية" ، محمد شريف ،توفيق  2

65 . 
  .126ذكره، ص بقمحمد فهمي، مرجع س، طلبه 3
فـي   ، بحثية، تأثير التجارة االلكترونية على نظم المعلومات المحاسبيحي، زياد هاشم، صدام محمد محمود الحيالى 4

 .11ص ،2003العراق، المحاسبة،
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المنشأة  تحتوي قاعدة البيانات المحاسبية على كافة البيانات التي لها عالقة بكافة أنشطة .1

أي  إلـى التي تقوم بها اإلدارات واألقسام المختلفة فيها، مما يؤدي إلى سهولة الوصول 

  .بيانات ينبغي معالجتها بصورة مباشرة وسريعة

 إلـى سوف يـؤدي  ) مركزية ( إن وجود البيانات ضمن قاعدة بيانات بصورة موحدة  .2

، األمـر  )ن ملفات مستقلةلة تعدد وجودها ضمفي حا(قليل تكرار عملية حفظ البيانات ت

تكـرار   إلـى الذي يساهم أيضا في تخفيض تكاليف حفظ البيانات نظرا لعدم الحاجـة  

 .الملفات ذات البيانات المتشابهة

المساهمة في تحقيق حالة التكامل بين النظم الفرعية للمعلومات داخل المنشأة من خالل  .3

ي يساهم في تقليل الوقت والجهد المبذول إمكانية إمداد تبادل البيانات فيما بينها األمر الذ

 .في ذلك

األمر ) وخاصة من داخل المنشأة(ستخدمين سهولة تجميع البيانات ومعالجتها من قبل الم .4

الذي يساهم في تقديم المعلومات بسرعة، وبالتالي زيادة كفاءة القرارات التي يمكـن أن  

  .تتخذ بناء عليها

ية أصبحت تحقق أهدافها بشكل أكثر سرعة ودقـة  وبالتالي فان نظم المعلومات المحاسب

عن طريق الحاسبات اآللية ونظم الحاسبات والتي تسمى بنظم معلومات المحاسبة اآللية والتي 

مجموعة مترابطة ومنظمة من المكونات المادية للحاسبات اآللية وغير الماديـة  : تعرف بأنها

تجميـع   ءات التي تعمل بطريقة متكاملة فيواألفراد والبيانات واإلجرا) نظم قواعد البيانات(
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تفيـد عمليـة    ستخداملالالبيانات المدخلة لها إلى معلومات قابلة ) معالجة(وتخزين ثم تحويل 

  1.القرارات في أنشطة األعمال المختلفة اتخاذ

  : ومن هذا التعريف نستنتج أن

ى المكونات المادية المبنية على الحاسبات اآللية تعتمد بشكل أساسي عل تنظم المعلوما  - 

  . المستخدمة في الربط بين الحاسبات االتصالوغير المادية للحاسبات وشبكات ووسائط 

هناك خمس مكونات أساسية لخلق نظام معلومات مبني على الحاسبات اآللية يسـتطيع   - 

تشغيل البيانات وتوفير معلومات لمتخذي القرار بأنشطة األعمـال المختلفـة، وهـذه    

  :المكونات هي

  .األفراد، البيانات، أجهزة الحاسبات، برامج الحاسبات، اإلجراءات

أن وجود الحاسبات اآللية لم يغن عن وجود المحاسبين أو يحل  إلىوتجدر اإلشارة هنا  

محلهم فاألفراد جزء من نظم المعلومات المحاسبية اآللية ويمكن تأكيد ذلك بمعرفـة عالقـة   

  .مله مع هذه النظمالمحاسب بهذه النظم أي كيفية تعا

   :الحاسبات اآللية والمحاسبة 2-2-2

في النظام اليدوي يمكن أن تتواجد سجالت اليومية واألستاذ في شكل مجلدات ورقيـة   

مجدولة بصورة معينة ، تخدم خطوات تنفيذ إجراءات النظام، ويتولى المحاسـبون تسـجيل   

بأية  االستعانةحسابات يدويا دون  األحداث المالية في صورة قيود يومية وتبويبها في صورة

  .تقنيات، كما يتولى المحاسبون إعداد موازين المراجعة والتقارير المالية يدويا

                                                
، توزيع منشأة المعارف، اإلسـكندرية، اإلصـدار   "اإلدارية والحاسبات اآللية علوماتالم مقدمة في نظم"طه، طارق،  1

  . 51، ص  2000الثالث، 
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عن سـجالت   فيها التقنية ويتم التعبير على غير أن نظم المعلومات الحديثة التي تستند

آلليـة  اليومية وسجالت األستاذ في صورة ملفات محفوظة على إحدى وسـائط الحاسـبات ا  

ببرامج خاصة لتسجيل األحداث المالية وتبويبها داخـل هـذه    ةاإلست عانكما يتم . المناسبة

ويتولى المحاسبون في هـذه الحالـة   . وإعداد التقارير المالية النهائية بصورة تلقائية. الملفات

 ة وتحديـد التحكم في تلك اإلجراءات عن طريق مد الحاسبات بالمدخالت من البيانات الالزم

  1.كيفية عمل هذه البرامج

فعلى الرغم من الدور الكبير للحاسب في النظم المحاسبية إال أنه لم يغن عـن وجـود   

المتزايد للحاسب أدى إلى زيـادة الحاجـة إلـى     ستخداماالالمحاسبين أو يحل محلهم بل أن 

يتعامل المحاسبين، حيث يمكن للمحاسب أن يتعامل معها من خالل عدة جوانب، فهو يمكنه أن 

م فان عليه أن يتفهم طبيعة تلك النظم التي تستند إلـى  ثمعها بوصفه مراجع للحاسبات، ومن 

وقـد  . لكي يتمكن من تخطيط برامج المراجعة الذي يالئم تلك النظم وخصائصها. الحاسبات

القـرار   اتخاذيواجه المحاسب مشكلة التعامل مع تلك النظم بوصفه محاسبا إداريا وذلك ألن 

الحاسب تتطلب مزيدا من  استخدامني على المعلومات المحاسبية التي أصبحت متاحة بعد المب

منها، كذلك فإن الكثير من دارسي علوم المحاسـبة يمكـن أن    واالستفادةالمحاسبين لتحليلها 

يعملوا في مجاالت تحليل وتصميم نظم المعلومات، وهؤالء يواجهون بصفة مستمرة ودائمـة  

المعلومات وتحديثها لمواكبة التقنية الحديثة ولكن يمكن قـول أن وظيفـة   مشاكل تطوير نظم 

مسك الدفاتر تأثرت تأثيرا كبيرا بظهور الحاسب، حيث أن الحاسب يستطيع تنفيـذ العمليـات   

  .بمسك الدفاتر بسرعة وكفاءة أكبر ةالميكانيكي

  
                                                

 . 235- 234ص  ،ذكره بقس مرجعالسيد عبد المقصود، ، دبيان 1
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  :التقنية في أنظمة المعلومات استخداممزايا  2-2-3

علومات دورا إستراتيجيا البد من توفير ما يسمى بالمتطلبات التقنيـة  لكي تلعب نظم الم

  : 1لنظم المعلومات وهذه المتطلبات تتمثل في األتي

توفير الحاسبات والمكونات المادية  األخرى والبرمجيات المؤهلة للقيام بأنشطه وأعمال  .1

  . المنشاة

  .الخبيرة رار واألنظمةخطيط وأنظمة لدعم القتوافر أنظمة للمساعدة في عملية الت .2

  . فر قواعد بيانات  يسهل الوصول إليهااتو .3

المكاوي إلى أن أنظمة المعلومات يمكن أن تؤدى دورا إستراتيجيا في المنظمة  خلصو

والتوسع  ةالمساعدة في الخلق واإلبداع وسرعة تطوير منتجات جديد التقنية استخداممن خالل 

صعب على المنافسين تقليدها،وتساعد أنظمة المعلومات وجعلها أكثر تمايزا بشكل يجعل من ال

يجية دوليه لغرض تستيرااألسواق الحالية وبناء تحالفات إ في تطوير أسواق جديدة والتوسع في

   2.تعزيز قدرتها التنافسية وموقعها في السوق

غانم األسباب التي تجعل جميع منشات األعمال تتجه نحـو  أوضح وفى دراسة أخرى 

    3:يراها تشمله األسباب كما ذالتقنية في أنظمة المعلومات ه استخدامي التوسع ف

 .القرارات اتخاذسرعتها الفائقة في توفير البيانات والمعلومات لمراكز  .1

 .تساعد اإلدارة في الحصول على معلومات أكثر دقة .2

 .في المعدات المستخدمة في النشاط  ةتساهم في تخفيض حجم األموال المستثمر .3

                                                
 . 634، صرهالشيخ، فؤاد نجيب، مرجع سبق ذك  - 1
رسـالة ماجسـتير غيـر    ، "  في المصارف األردنيـة  آثر خصائص الهيكل التنظيمي كأداة تنافسية" مكاوي ، نازم ، 2

 .633، ص2002، جامعة اليرموك ، منشورة 
لثقافة مجلة فصلیة یصدرھا المعھد العربي ل, ، دراسات عمالیة"التطور التكنولوجي في أنظمة المعلومات"موسى، غانم فنجان،  3

  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة، نقال عن القذافي، ماجدة، 6،ص1984، 21العمالیة وبحوث العمل، بغداد، العدد
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إلى تخفيض حجم القوى العاملة في النشاط، وذلك من خالل تخفـيض تكـاليف   تؤدي  .4

 .إنجاز األعمال في المنشات ويمثل هذا أحد األهداف التي تسعى إليها المنشات

تمتاز بقدرتها الهائلة لتخزين البيانات والمعلومات، كما إنها تساعد اإلدارة في الرجوع  .5

 .وقت قصير جدا إلى البيانات والمعلومات المخزنة خالل

 . تساعد على تخفيض المساحات المستغلة كأماكن لتخزين وحفظ البيانات والمعلومات .6

 . تمنع أو تقلل من فقدان وضياع البيانات والمعلومات .7

تساهم في توفير البيانات والمعلومات الالزمة للقيـام بعمليـات التخطـيط والتوجيـه      .8

 .واإلشراف والرقابة بكفاءة عالية

الحاسب اآللي في نظم المعلومـات المحاسـبية، مـا     استخدامكد على أهمية ومما يؤ  

توصلت إليه دراسة  جبريل  إلى أن من ضمن معوقات تطبيق األنظمة المحاسبية القصور في 

  1.تقنية الحاسب اآللي في أتمتة األنظمة المحاسبية استخدام

ات أن البنوك التجارية وفي دراسة أخرى من نوعها، دراسة الحلو والتي هدفت الى إثب

بالعمل أو التنافس إذا لم تستخدم تكنولوجيا الحاسب اآللـي   االستمرارفي األردن لن تستطيع 

  :2بفاعلية في أداء أعمالها المختلفة، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

  .في تكنولوجيا الحاسب اآللي يؤدي إلى خفض التكاليف االستثمارإن  .1

  .زيادة األرباح إلىي تكنولوجيا الحاسب اآللي يؤدي ف االستثمارإن  .2

                                                
ـ   " ، ضيف اهللا، عبد الرازق جبريل محمد 1 ، "ة معوقات تطبيق األنظمة المحاسبية في الشركات الخدميـة العامـة الليبي

  .92، ص2005ربيع ، جامعة بنغازي، بنغازي، رسالة ماجستيرغير منشورة
 األردنيـة نظم وتكنولوجيا المعلومات على الخدمات المصرفية المتكاملة في البنوك  استخدامالحلو، برهان صباح، اثر  2

 .2000 ،األردن، جامعة آل بيت، رسالة ماجستير غير منشورةمن منظور القيادات المصرفية، 
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 اسـتخدام ال تستطيع البنوك أن تستمر في عملهـا وتـوفير الخـدمات لعمالئهـا دون      .3

  . تكنولوجيا المعلومات

، إال أن هنـاك  في المجاالت المختلفة آلليةديدة للحاسبات االمزايا الع على الرغم منو 

   1:ليتلك الحدود في ما ي  تتمثل ،اتهااستخدامبعض الحدود على 

 .ما لم يتم تصميم برنامج لها مسبقاإعداد بيانات الحاسب ال يستطيع  .1

 .ال يستطيع الحاسب أداء مهامه إال بمساعدة العنصر البشري .2

 .ال يستطيع الحاسب أن يمنع األخطاء أو الهفوات .3

 . ال يستطيع الحاسب أداء العمليات غير المتكررة بكفاءة واختصار .4

 .قرارات لم تحدد بدائلها مقدما ولم توضع في البرنامج اتخاذتطيع الحاسب ال يس .5

  : اسبات اآللية في النظام المحاسبيالح استخدامأثر  2-2-4

ـ حاسب اآلال استخدامبدون  ةمحاسبي مةنظأعلى الرغم من وجود  ، إال أن إمكانيـات  يل

، ولكون الحاسـب  لمحاسبيةفي األنظمة ا هااستخدامضرورة الحاسبات اآللية هي التي جعلت 

بشكل واسع في األعمـال المختلفـة    هاستخداماآللي موردا مهما من موارد المنشآت  فقد تم 

لـيس فقـط فـي    . وبالتالي مما ال شك فيه أنه  كان له األثر في نظم المعلومات المحاسـبية 

حيث زايا متعددة، نتيجة لما حققته من م في العمليات المعقدةالمعامالت البسيطة والروتينية بل 

الحاسب اآللي يجب أن يتخطى مجرد تبسيط األعمال الروتينية،  استخدامعبد السالم  أن  يرى

  2.القرار واتخاذفي مجاالت التخطيط والرقابة  هاستخدامأي 

                                                
  . 51أحمد حلمي، مرجع سبق، ص، جمعة  -1
،معهـد  50، العـدد  1986، مجلة اإلدارة العامـة  ،"دور الحاسب اآللي في التنمية اإلدارية " ،براهيمإ م،عبد السال - 2

 . 300-280اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص 
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، التي هدفت إلى إتباع أثر المعالجة اآللية على أنظمة المعلومـات  ردايدةوفي دراسة  

التقنية التي  استخدامضرورة ب والتي أوصت المعلومات المحاسبية، المحاسبية من خالل نظم 

أن نظم المعلومات المحاسبية تتأثر إلى  إلىتوصلت توفرها أجهزة المعالجة اآللية للبيانات، و

  1.حد كبير بالمعالجة اآللية للبيانات

 أثر الحاسب اآللي في النظام المحاسبي والتي لخصـه فـي النقـاط    سالم   كما أوضح

  2:التالية

  : مركزية تشغيل البيانات .1

إلى تركيز تشغيل  االتجاهإن الطاقة التشغيلية الهائلة المتوافرة للحاسبات اآللية تؤدي إلى 

 واقتصادالبيانات في وحدات تشغيل ضخمة مركزية لتوفير أحجام كبيرة من البيانات للتشغيل، 

ن وإلى مراكز تشـغيل  منات والمعلومات وبالتالي يمكن نقل البيا. في تكلفة التشغيل للبيانات

  .البيانات بسهولة

  :السجالت الكهرومغناطيسية لحفظ ونقل البيانات المحاسبية استخدام .2

الحاسب اآللي في معالجة العمليـات المحاسـبية إحـالل ملفـات      استخداميترتب على 

جميعا بالطاقة حيث تتميز هذه الوسائل . الوسائط الممغنطة والضوئية محل الدفاتر والسجالت

العالية، والقدرة على نقل البيانات المخزنة بها آليا بين مراكز متباعدة جغرافيا، كما  ةالتخزيني

تتميز هذه الوسائل بأنها غير مقروءة بشريا، وبالتالي ال يمكن التعرف على بياناتهـا بـالعين   

  . المجردة

                                                
، جامعة ة، رسالة ماجستير غير منشور"ية آثر المعالجة اآللية على أنظمة المعلومات المحاسب" ، مصلح، مراد خالد - 1

  . 5-1ف، 1998-ف1997آل بيت، 
الحاسـبات   اسـتخدام نحو نظام متكامل للرقابة الداخلية في نظم المعلومات المحاسبية في ظروف " ، حلمي إبراهيم - 2

-185، مطبعة جامعة القاهرة ، كلية التجارة ، ص  24، العدد1977، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين، "االلكترونية 
248 .  



45 
 

  :الطرق والنماذج الرياضية في المحاسبة  استخدامشيوع  .3

للصعوبات  هااستخدامالطرق والنماذج التي كان المحاسبون كثيرا ما يحجمون عن  وهي

  .العملية في الحساب وتشغيل البيانات 

  : زدياد الحاجة إلى تدعيم الرقابة الداخليةإ .4

الحاسبات اآللية بما تتصف به من سرعة هائلة في التشغيل ، ونقص نسبي  استخدامإن 

من أي وسيلة تشغيل آلية أخرى، درجة عالية مـن الرقابـة    في مرونة النظام ، يتطلب أكثر

  .الداخلية

  :نحو تكامل النظام المحاسبي مع نظم المعلومات األخرى تجاهاال .5

نحو المنهج المتكامـل فـي تصـميم الـنظم      االتجاهالحاسبات إلى شيوع  استخدامأدى 

ظاما فرعيا يتكامل مع غيره ن باعتبارهالمحاسبية، ذلك المنهج الذي ينظر إلى النظام المحاسبي 

  .من نظم المعلومات األخرى، ليكونوا جميعا نظاما متكامال للمعلومات

م الحاسبي بصفه في النظا ةاآللي اتعن كيفية تأثير الحاسب تناولت الفقرات السابقة بيان

ت قومافي كل مقوم من م اتثر الحاسبو من المفيد في هذا الجزء من الدراسة أن نبين آ. عامة

  . يةالمحاسبنظم المعلومات 

 : مقومات نظم المعلومات المحاسبية الحاسبات اآللية في استخدام أثر 2-2-5

الرغم من ضرورة تخصيص نموذج معين من عدة صور لكل عملية من عمليات  على

الحاسبات اآللية تسجيل كل عملية على حدة آليا مـن   استخدامالمشروع، فقد أصبح ممكنا مع 

واقع مستندها األصلي، وفي نفس الوقت إنجاز عملية تلخيص ومراجعة البيانات المسجلة دون 

  .حاجة لتعدد صور هذا المستند
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الحاسبات اآللية تتخذ الدفاتر المحاسبية شكال غير ملمـوس،   استخداموأيضا، فان عند 

وتلخص وتراجع بيانات كل عملية في مكان مستقل على شـريط   حيث يسجل وتخزن وتبوب

  .إال بواسطة الحاسب اآللي استرجاعهاممغنط وال يتسنى قراءة هذه البيانات أو 

الحاسبات اآللية في إعداد التقارير المتنوعة بدرجة دقـة عاليـة    استخدامكذلك، يساعد 

وتحليالت مالئمة للمعلومات تفيـد  تفسيرات  –عادة  –وبسرعة كبيرة، وتتضمن هذه التقارير 

  .إدارة المنشأة في تفهم سير العمل فيها، وتساعد األطراف الخارجية على ترشيد قراراتهم

الحاسب اآللي في تسجيل وتخـزين وتشـغيل    استخدامومن جهة أخرى، فإنه ال يمكن 

ا الدليل إلى ويؤدي وجود هذ. المحاسبية دون وجود دليل مناسب للحسابات المستخدمة البيانات

الحاسـب اآللـي    ستخدامالسرعة التشغيل والى زيادة درجة دقة المعلومات المحاسبية، نظرا 

  1. أساليب مراقبة خاصة بغرض التأكد من صحة البيانات التي تمت تغذيته بها

تختلف عن مقومات  إن مقومات النظام المحاسبي الذي يقوم على التشغيل االلكتروني ال

الحاسبات اآللية يؤثر على شكل كل مقوم من المقومـات   استخدامفي اليدوي، النظام المحاسب

  2.وعالقته بالمقومات األخرى

الحاسب اآللي في كل مقوم من مقومـات الـنظم    استخداموسنتناول فيما يلي بيان ألثر 

  :المحاسبية

  :األثر على المجموعة المستندية 2-2-5-1

م جمع البيانات منها بفاعلية، وغالبا تعـد هـذه   يجب أن تعد المستندات وفقا لمعايير يت

  :البيانات التي تحويها المستندات وفقا للمعايير التالية

                                                
 .  112جبرائيل كحالة ، وآخرين ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .  26 – 25أحمد حلمي جمعة ، مرجع سابق ، ص  - 2
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بمعنى أن يتضمن المستند بيانات ذات منفعـة وبـدون اإلفـراط فـي     : معيار المنفعة - 

 .البيانات

بحيث يكون المستند واضح يسهل قراءته وفهم ما يحتويـه مـن    :معيار مالئمة الشكل - 

 .وماتمعل

بمعنى أن يحتوي المستند على معلومات أساسية لتحديـد هويتـه   : معيار هوية المستند - 

 . مثل العناوين،  وذلك حتى يسهل اإلشارة إليه عند طلب عدد منها

يجب أن يكون المستند ثابت أي يغطي فترة طويلة حتى يمكن فهم  :ـــاتمعيار الثب - 

 .محتوياته

األقسام المختلفـة، وطبيعـة    الحتياجاتمستند مالئم يجب أن يكون ال: معيار المالئمة - 

 . عمليات  وأقسام المنشأة

يجب أن يكون المستند دقيق بحيث يتضمن البيانات دونما إهمال في الكتابة  :معيار الدقة - 

  .أو التعبئة

في حالة التسجيل اآللي للبيانات فإن األمر يستلزم بالضرورة تعـديل فـي شـكل أو      

مجموعة مستندية وسيطة تحـوي البيانـات الموجـودة فـي      استخدامأو  طبيعة المستندات،

المستندات األصلية، مترجمة بطريقة يفهمها الحاسب اآللي حتى يمكن تغذيته بهـذه البيانـات   

كمدخالت، فالمستندات في الواقع ما هي إال وسائط تحمل البيانات، وال شك إن طبيعة هـذه  

  . دمة في تشغيل البياناتالوسائط سوف تتأثر بالطريقة المستخ

في  يدويا لما له من مزايا تتمثل في إمكانية إعدادها توغالبا ما يتم إعداد هذه المستندا

مقر تنفيذ العملية نفسها بواسطة أفراد ليس لديهم معلومـات بعمليـات الحاسـب، وإذا مـا     

إحتياط لملفات  منها كمصدر االستفادةهذه المستندات إلنشاء ملفات الحاسب، فيمكن  استخدمت
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المسـتندات األصـلية    سـتخدام الومن المزايا األخرى . البيانات إذا ما أصابها خلل أو تلف

كمصدر أصلي للبيانات هو كون المستند نفسه دليال ملموسا إلثبات شرعية العمليات، وكـذلك  

يـة  المستندات األصلية لتتبع مسار المراجعة  وإلثبات صـحة العمليـات المال   استخداميمكن 

وتسجيلها بالدفاتر المحاسبية خاصة في ظل النظام اآللي، حيث ال يستطيع اإلنسان رؤية وتتبع 

  . نظام معالجة البيانات

ل إلى الدفاتر الخاصـة  ويجب أن نالحظ أن المبالغ المسجلة في هذه المستندات ال ترح

 استخدامباآللي، حيث إن  تميزها وفق الدليل، ثم ي تصنيفها تبعا لفئاتها المختلفة، وإنما يجربها

هذا الترميز يمكننا تحديد خصائص كل بيان يحتاج إلدخال إلى الحاسب دون الحاجـة إلـى   

  . تكرار كتابته وإضاعة الوقت

  : األثر على المجموعة الدفترية 2-2-5-2

في ظل النظام اليدوي تتخذ المجموعة الدفترية شكل مجلدات ويمكن لكل من يطلع على 

ذاكـرة  ما بها من بيانات، أما في ظل التشغيل اآللي للبيانـات، فـإن    أأن يقر هذه المجلدات

ولقد ترتب علـى  ، الحاسب واألشرطة الممغنطة واألقراص الممغنطة بمثابة الدفاتر المحاسبية

تعدد برامج المحاسبة في األسواق إعداد دفاتر آلية متعددة ومتنوعة تناسب أعمـال وأحجـام   

أدى إلى سهولة التعامل مع هذه الدفاتر وسرعة فائقـة فـي العمليـات     المختلفة مما المنشآت

  .1االستفسارالمختلفة عند التسجيل أو التعديل أو اإللغاء أو 

ومن الواضح أن المجموعة الدفترية بصورتها الجديدة، ال تتيح للمحاسب أو المراجـع   

في حالة المجموعة الدفتريـة  أو المدير إمكانية اإلطالع على ما بها من بيانات مباشرة، كما 

  .الموجودة في ظل النظام اليدوي

                                                
 .14بق، صمرجع س صدام محمد محمود، زياد هاشم، يحي، 1
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 11رقـم   وقانون ضرائب الدخل 1ف1970سنة  65رقم  القانون التجاري الليبي وألزم

دفتر والميزانية و ببعض الدفاتر مثل دفاتر الجرد االحتفاظ الشركات بضرورة  2ف2004سنة 

إحـداث   زد مالي مسجل بالدفاتر وال يجوالعامة لمدة خمس سنوات من تاريخ أخر قياليومية 

   . ر في المعلوماتيأدنى تغي

  : األثر على الدليل المحاسبي 2-2-5-3

الدليل المحاسبي يتضمن قائمة بأسماء الحسابات اإلجمالية والفرعيـة، كمـا يتضـمن    

مجموعة القواعد التي تحكم التسجيل في كل حساب وإذا كان الـدليل المحاسـبي ضـروريا    

للنظام اليدوي، فانه أكثر ضرورة لنظام التشغيل اآللي للبيانات، حيث ال يمكن للحاسب  بالنسبة

توجيه بيان معين إلى حساب معين، إال إذا كان مخزن به أرقام وأسماء الحسابات اإلجماليـة  

  .والفرعية

. الرموز في عمليات معالجة البيانـات المحاسـبية   استخدامتعتمد المحاسبة اآللية على 

إعطاء أسماء الحسابات رموز سواء كانت رقمية أو فـي  : المحاسبة اآللية يي الترميز فويعن

  . شكل حروف لإلشارة إلى الحساب المطلوب وهو يشبه دليل الحسابات

  :ويهدف الترميز اآللي للبيانات المحاسبية إلى اآلتي

  .  التمييز للبيانات المحاسبية للقضاء على ظاهرة التشابه في األسماء .1

  .البيانات المحاسبية ختصارا .2

تصنيف الحسابات طبقا لنوع الحساب، أو لنوع العملية، أو لما ذلك مـن التصـنيفات    .3

  .المختلفة

                                                
 .عليها واإلشرافالخاصة بالتجارة والشركات التجارية  األحكاممسيحي، بتقرير بعض  1970لسنة  65القانون رقم  1
 .الخاصة بضرائب الدخل األحكامف، بتقرير 2004ر، .و1372لسنة  11قم قانون ر 2
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   .المحافظة على سرية الحسابات .4
   .أو كلمة السر االئتمانيةتحديد القدرة  .5
  :األثر على القوائم المالية والتقارير األخرى 2-2-5-4

القوائم والتقـارير  ووقتية ة إلى التأثير على كل من نوعية الحاسبات اآللي استخدامأدى 

التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي، وعلى الوسائل المستخدمة في عرض هـذه القـوائم   

الحاسبات إلى دقة وسرعة الحصول على التقارير، هذا فضـال   استخداموالتقارير، فلقد أدى 

نظرا لمقدرة الحاسب اآللي على تشغيل كميـات   عن إمكان توفير تقارير إدارية أكثر فاعلية،

  .هائلة من البيانات، وإمكانية تطبيق النماذج الكمية في حل مشكالت اإلدارة

  : األثر على تخزين البيانات والمعلومات المحاسبية 2-2-5-5

. إن طبيعة الحاسب تفرض صورة جديدة لتخزين البيانات والوسائط المستخدمة في ذلك 

  :إن هناك طريقتان أساسيتان لتخزين البيانات ويمكن القول

والتي تعد أحد مكونات وحدة التشغيل المركزية للحاسب فـي  : وحدة التخزين األصلية - 

في عمليات مستقبلية، ومن  هااستخدامتخزين البيانات، والتي سوف يتم تشغيلها أو إعادة 

أو دائما بوحدة التشغيل مباشرا  اتصاالالواضح أن وسيلة التخزين هذه بطبيعتها متصلة 

المركزية، ألنها جزء منها كما أن أي بيان مخزن يمكن الوصول إليه مباشرة، بصرف 

  . النظر عن موقع البيان داخل وحدة التخزين

وهو ما يطلق عليه التخزين الخارجي، حيث يتم : وحدة تخزين البيانات خارج الحاسب - 

 . ممغنطة أسطواناتالتخزين على أشرطة أو 
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   :اإلجراءات المحاسبيةاألثر على التعليمات و 2-2-5-6

الحاسبات اآللية عنه قي النظام اليدوي، بـل   استخدامبال تختلف اإلجراءات المحاسبية 

هي نفس اإلجراءات المتبعة، فكافة النظم تقوم بتسجيل األحداث بداللة النقود، كما إنها تستخدم 

  1:ل في النقاط اآلتيةيتمث واالختالفنفس المفاهيم المحاسبية، 

 . الدوائر اإللكترونية ستخدامالبسرعة ودقة  القيام بالعمليات واإلجراءات المحاسبية .1

 .يمكن التسجيل والترحيل في عملية واحدة مما يقلل األخطاء .2

 .المستند لخدمة عدة أغراض استخداميمكن  .3

  : األثر على األفراد المتعاملين مع عناصر النظام 2-2-5-7

أهمية وجود األفراد ضمن مكونات نظم المعلومات المحاسبية في ظل التشـغيل  تزداد  

ومدى قدرتهم علـى أداء العمـل    -علميا وعمليا -اآللي من حيث ضرورة األفراد المؤهلين

التقنيات، ونظرا ألهمية عنصر األفراد ضمن إدارة عمـل نظـم    استخدامالمحاسبي في ظل 

لومات المحاسبية يمكن أن يشمل مجموعة من األفراد تضم المعلومات المحاسبية فإن نظام المع

  2:كل من

مديري حسابات، محاسبين، معـاوني محاسـبين،   ( المحاسبين بكافة درجاتهم الوظيفية  .1

مـن تسـجيل    المحاسبية، والذين يقع على عاتقهم القيام بكافة األعمال )كتاب حسابات

في برمجتها علـى الحاسـب    وتبويب وتلخيص وعرض للبيانات المحاسبية والمساعدة

 .اآللي والتأكد من دقة ذلك بصورة دورية ومستمرة

                                                
  .  248، صذكره بقوآخرون، مرجع س،طلبة،محمد فهمي . 1
   8، صذكره بقزياد هاشم، صدام محمد محمود، مرجع س يحي، .2
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محللو ومصممو نظام المعلومات المحاسبية، الذين يقع على عاتقهم القيام بعمليات تحليل  .2

 .وتصميم نظام المعلومات المحاسبية أو أي من األنظمة الفرعية عندما يستدعي األمر

على عاتقهم تحليل القوائم المالية األساسية واإلضافية التي المحللون الماليون، الذين يقع  .3

ينتجها نظام المعلومات المحاسبية في المنشأة، أو تحليل أي بيانات أخرى لهـا عالقـة   

 .بعمل نظام المعلومات المحاسبية

المبرمجون، الذين يقع على عاتقهم القيام بعمليات البرمجـة التـي يسـتلزمها عمـل      .4

 .اآلليةالحاسبات 

أي أفراد آخرين ضمن جهات لها عالقة بعمل نظام المعلومات المحاسبية فـي سـبيل    .5

منها بصورة متبادلة بين نظام المعلومات المحاسـبية   تبادل المعرفة ومحاولة االستفادة

  .وأي نظم أخرى يمكن أن توجد ضمن المنشأة

  : الحاسب اآللي  استخدامبمهام نظم المعلومات المحاسبية  تطبيق 2-2-6

التي تتكون من . يقوم الحاسب اآللي بتنفيذ المهام داخل دورة هي دورة معالجة البيانات

ـ : أربع مراحل أساسية هي البيانـات، تخـزين البيانـات، وإنتـاج      ةإدخال البيانات، معالج

  . المعلومات

والهدف األساسي من دورة معالجة البيانات المستخدمة في بيئة الحاسب هـو تحويـل   

ى الصورة التي يستطيع الحاسب قراءتها وتخزينها ومعالجتها ثم إعادة تحويلها مرة البيانات إل

  1.منها االستفادةيع مستخدم الحاسب أخرى إلى الصورة التي يستط

  

                                                
، 2003لطبعة األولـى، ، دار الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، ا" محاسبية برمجة التطبيقات ال" ، فريد نصر مشرف، . 1

 .  49 – 32ص
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  : إدخال البيانات 2-2-6-1

جمع البيانـات،  / يشتمل إدخال البيانات إلى الحاسب على ثالث مراحل أساسية هي    

 باسـتخدام لمعالجة األولية على البيانات، وأخيـرا إدخـال البيانـات    تطبيق بعض إجراءات ا

  .األدوات المعدة لذلك

عدد من الوسائل لجمع هذه البيانات، أول هذه  استخدامفي مرحلة جمع البيانات يجرى  

ثم تليها مرحلـة  . المستندات األولية في جمع بيانات العمليات المحاسبية استخدامالوسائل هو 

تبويـب  : وتشمل هذه العمليات. من العمليات لتسهيل عمليات المعالجة الالحقة بهاتطبيق عدد 

  .  للتحقق من صحتها لمنع األخطاء المدخالتالبيانات، ومراجعة 

 اسـتخدام ومن ثم، يتم إدخال بيانات المستندات األولية إلى الحاسب اآللي حيث يجرى  

هزة إدخال البيانات األوليـة  حة المفاتيح، أجلو(عدد من األدوات إلدخال البيانات إلى الحاسب 

ل ، ويمكن إدخال البيانات إلى الحاسب في مجموعات أو إدخال كل عملية على حدة بالتفاع)آليا

   1.المباشر بين الحاسب والمستخدم

وتبدأ هذه الطريقة بتسجيل البيانات الخاصة بالعمليـة  : إدخال دفعات من العمليات: أوال - 

ثم يجرى بعد ذلك تجميع المستندات الخاصة بعمليات متشـابهة فـي   على مستند أولي، 

للتحقق، وبعد ذلك يتم تسجيلها في أحد الوسائط مجموعات ومراجعتها بمختلف الوسائل 

ويلي هذه الخطوة إدخال البيانات المجمعـة  . التي يمكن قراءتها بواسطة الحاسب اآللي

شرائط الممغنطة لنفل البيانات المجمعة للتشغيل على فترات دورية، وعادة ما تستخدم ال

 .مباشرة إلى الحاسب اآللي

                                                
 . 139-136، ص ذكره بقكمال الدين مصطفى، سمير كامل محمد، مرجع س ،الدهراوي 1



54 
 

 كل عملية على حـده  يجرى اإلدخال المباشر لبيانات: اإلدخال المباشر للبيانات: ثانيا - 

وقد يتم تسجيل البيانات عنـد  .أجهزة متصلة مباشرة بالحاسب استخدامبوبمجرد حدوثها 

أو يتم اإلدخال مباشـرة بـدون   . لى الحاسبحدوثها على مستندات أولية قبل إدخالها إ

في جميع األحوال، فإن األجهزة المستخدمة لإلدخال تقـوم  . المستندات األولية استخدام

بإدخال البيانات مباشرة بالشكل الذي يمكن قراءته بواسطة الحاسـب، ويمكـن تقسـيم    

األول أجهـزة   /األجهزة المستخدمة في اإلدخال المباشر للبيانات إلى نوعين رئيسيين 

تستخدم لوحات المفاتيح في اإلدخال، والثاني أجهزة ال تحتاج إلى لوحة المفـاتيح ألداء  

لين عن عمليات معينـة  ووهذه العملية عادة ما تتم بواسطة األشخاص المسؤ. وظيفتها

  .الخ وليس موظف مختص إلدخال البيانات...... مثل المشتريات أو المخازن 

    :اناتمعالجة البي 2-2-6-2

أول هذه العمليات هـي العمليـات   . تشمل على العديد من العمليات التي يتم إجراؤها 

الحسابية والتي تجرى على البيانات إلنتاج بيانات جديدة، العملية الثانية هي عمليـة إجـراء   

معلومات جديدة، العملية الثالثة هي عملية التلخيص التي  جإلست خراالمقارنات بين البيانات 

والعملية الرابعة تنقية البيانات التي . تضمن تجميع العمليات الصغيرة في إجماليات ذات معنىت

والعملية الخامسة من عمليات المعالجـة هـي   . البيانات ذات العالقة فقط استخراجتهدف إلى 

ها في عمليـات المعالجـة   استخدامالبيانات من الوسائط المخزنة بها بغرض  استرجاععملية 

  . والعملية األخيرة هي صيانة الملفات للمحافظة على تكاملها وصحة بياناتها, التقاريروإصدار 

وإلجراء عمليات المعالجة على البيانات في النظم التي تستخدم الملفات لتخزين بياناتها 

  : يجب معرفة
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حيث يمكن تخزين ) الطريقة التي يجرى بها تخزين البيانات ( التنظيم الداخلي للبيانات  - 

  . البيانات بالتتابع أو تخزينها في صورة عشوائية

سـجالت   واستخراجظام إليجاد األسلوب الذي يستخدمه الن(طريقة الدخول إلى الملف  - 

ها طرق تنظـيم سـجالت الملـف    أو هي طرق دخول الحاسب على الملف بأن ،الملف

اس قراءة طريقة الدخول المتتابع والتي تقوم على أس: والطرق المستخدمة هي) منطقيا

السجالت طبقا لترتيب تسجيلها، وطريقة الدخول العشوائي التي تعتمد على معرفة مكان 

  . السجل في الملف بدون قراءة جميع السجالت

معالجة دفعـات مـن العمليـات،    / ويوجد هناك طريقتان أساسيتان لمعالجة العمليات 

  1.ومعالجة العماليات مباشرة

هذه الطريقة يقـوم النظـام بمعالجـة     استخدامعند :اتمعالجة دفعات من العملي: أوال - 

العمليات بعد تسجيلها وتخزينها عندما يصل حجم هذه العمليات إلى حد معين، أو فـي  

ويستخدم هذا األسلوب في الغالب لمعالجـة العمليـات الروتينيـة    . أوقات محددة سلفا

  . المتكررة بأحجام كبيرة

بموجب هذه الطريقة يجرى معالجـة كـل    :لمباشرةمعالجة البيانات بالطريقة ا: ثانيا - 

. عملية بمجرد إدخالها للحاسب ويتم ترحيل العملية مباشرة إلى الملفات التي تأثرت بها

هذه الطريقة إن بيانات الملفات الرئيسية تصـبح دائمـا مطابقـا     استخدامويترتب على 

ى عدة خطوات منفصـلة  للواقع، ويشتمل أسلوب معالجة البيانات بالطريقة المباشرة عل

تشمل هذه الخطوات إدخال وتدقيق البيانات، تحـديث البيانـات،   . عن بعضها البعض

                                                
   49- 44، ص  ذكره بقفريد نصر، مرجع س، مشرف 1
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ويتم تنفيذ كل خطوة مـن هـذه الخطـوات    . التقارير واستخراجمن الملفات  االستعالم

 . بواسطة أحد برامج الحاسب التي تتفاعل مباشرة مع هذه البيانات

  : تخزين البيانات 2-2-6-3

عمليات المعالجة، تأتي عملية تخزين البيانات التي تم معالجتها في شكل ملفـات،  بعد  

والشرائط المختلفة، وعادة ما يـتم   كاألسطواناتويستخدم في ذلك عدد من الوسائط المختلفة 

تخزين الملفات المرتبطة بموضوع معين مع بعضها لتكوين ما يعرف بقاعدة البيانات، ويعني 

  1. نات المتوفرة في قواعد البيانات المختلفة هي نتاج نظام معالجة البياناتذلك أن معظم البيا

  : إنتاج المعلومات 2-2-6-4

وحيـث  . الخطوة األخيرة في دورة معالجة البيانات هو تقديم المعلومات إلى المستخدم 

ناك ات للمعلومات فإن هستخدامأن هناك عدد كبير من أنواع المستخدمين، وكثير من أنواع اال

وفـي  . داخل المنشـأة  ستخدامسواء كانت للمستخدم الخارجي أو لال. أالف من أنواع التقارير

الغالب يتم إنتاج التقارير على فترات منتظمة، كما يتم أيضا إعـداد التقـارير علـى أسـاس     

ويمكن إخراج التقارير بناء على طلب المستخدم مثل تقارير . استثنائيةإليضاح أمور  استثنائي

  . ء العمالأدا

فهناك تقارير يتم إخراجهـا  . الغرض من المعلومات الناتجة باختالفوتختلف التقارير 

ها داخـل المنشـأة لتحقيـق أغـراض     استخداموهناك تقارير يجرى . لتلبية متطلبات قانونية

كذلك فإن المديرين يحتاجوا إلى تقارير عن فترات . التخطيط والرقابة مثل الموازنات التقديرية

. ويحتاج المديرون بالمنشـأة . وإدارة األعمال اليومية للمنشأة االتجاهاتبغرض تحديد . بقةسا

                                                
 . 89ذكره، ص  بقطه، طارق، مرجع س - 1
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أيضا إلى رقابة النشاط التشغيلي بواسطة تقارير نتائج التشغيل ومقارنتها مع النتائج القياسـية  

  . الفروقات واستخراجالموضوعة سلفا 

ئص المهمـة مثـل التعلـق،    ولكي يكون التقرير فعاال يجب أن يتوفر به بعض الخصا

اإليجاز، التميز، الدقة، مناسبة المجال، الوضوح، الحداثة، الموثوقية، والتوافق مـع التقـارير   

  1. األخرى

  : تحتوي األنظمة المحاسبية على نوعين من خرائط التدفق هيو

 ).مسار التعليمات ( خرائط التدفق المنطقي لبرامج الحاسب  .1

  .فيما بين إدارات وأقسام المنشأة المختلفة) لنظم مسار ا( خرائط تدفق النظم  .2

ويمكـن دمـج   . تدفق النظم عددا من الرسوم أو األشـكال ويستخدم في إعداد خرائط 

خريطة تدفق النظم مع خريطة تدفق برامج الحاسب لتوضيح تدفق البيانات فـي المحاسـبة   

  .اآللية

انين مكتوبة ومحددة مسبقا، ويمكن تعريف الخريطة بعد الدمج بأنها مجموعة قواعد وقو

تستعمل لوصل الخطوات المنطقية المتبعة لمعالجة البيانات الداخلة للحصول على المعلومات 

  . ةأو النتائج المرجو

إن تصميم خريطة تدفق كل مسألة معينة تتطلب مهارة وخلفية علمية وعمليـة عاليـة   

ل لها، لذلك توجد وسـائل  المشكلة المطلوب وضع حل أمثومعرفة جيدة بخصائص وحيثيات 

  :متعددة لوصف تدفق المستندات المحاسبية أليا وهي

  

                                                
  .  51 – 50، ص ذكره بقمشرف، فريد نصر، مرجع س - 1
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الكلمات والعبارات اللغوية لوصف جميـع   استخداموالتي تعتمد على : الوسائل اللغوية - 

  .من مرحلة إلى مرحلة أو من خطوة إلى خطوة االنتقالمراحل وخطوات ولحظات 

 ةالمعـادالت الرياضـي   اسـتخدام د علـى  وهي التي تعتم: الوسائل الرياضية اللغوية - 

 .والكلمات اللغوية التفسيرية لوصف وتحديد خطوات سير الخريطة

 .وتعتمد على مجموعة من الرموز بدال من الوصف اللغوي: خرائط سير العمليات - 

وذلك ألن هذه اللغات تعتمد على مجموعـة مـن الرمـوز والكلمـات     : لغات البرمجة - 

صف خطوات الحل، وعادة يكون الوصف على شكل برنامج واألوامر التي بواسطتها تو

 .  يطبق على الحاسب للوصول إلى النتائج المرجوة

، ويتم االقتصاديةيقوم نظام المعلومات المحاسبي بمعالجة البيانات فور تحقق اإلحداث  

ل عالجة من خالالتغيير في اإلجراءات التي يحتويها نظام المعلومات المحاسبي ليحقق تلك الم

  .الدورة المحاسبية

  :ةاآللي اتالحاسب استخداملدورة المحاسبية في ظل ا 2-3-7

ـ  الدورة المحاسبية ، ةهي تشريع مجموعة من المراحل والخطوات المحاسبية والتنفيذي

التي يجب إتباعها في ضبط تدفق المستندات بين مختلف الوحدات اإلدارية، وتحديد مصادرها 

ناصر البيانات المطلوبة في الدفاتر المحددة، وطريقة تناولها لكـي  وعملية تبادلها، وتسجيل ع

  . تعكس القوائم المالية المطلوبة، على فترات زمنية محددة، تعرف محاسبيا بالمدة المالية

الترصـيد،   إعداد القيد، الترحيـل، إعداد المستندات األصلية، ( يقوم الحاسب بعمليات 

، إصدار القوائم، وتوصيل القوائم الماليـة إلـى   التسوية  إعداد ميزان المراجعة، إجراء قيود

 .)متخذي القرار
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   1يوضح الشكل التالي الدورة المحاسبية             
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  الدورة المحاسبیة في ظل استخدام الحاسبات اآللیة) 3-2(شكل رقم 

                                                
1 Donald E. Kieso, Jeny J. Weygandt, and Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, tenth 
edition, 2001, p74. 

 التسویات

 واإلحداثوقیاس العملیات  عتجمی

  :العملیات في  تسجیل
  ـ الیومیة العمومیة

  ـ یومیة المقبوضات
  ـ یومیة المدفوعات
  ـ یومیة المشتریات
  ـ یومیة المبیعات
 أخرىـ یومیة خاصة 

العام  لألستاذالترحیل 
 والمساعد

إعـــداد میــــزان   
 المراجعــة

إعــداد القوائــم 
 المالیــــة

 میــزان المراجعــــــــة

 اإلقفال

میزان المراجعة النھائي 
  )اختیاري(

عمل قیود عكسیة بعد 
االنتھاء من إعداد 
القوائم المالیة  

 )اختیاري(
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ن الخطـوات فـي   بي بيان أي اختالفاتخطوات الدورة المحاسبية مع سنتناول فيما يلي و

  : كما يلي) اليدوية واآللية ( كلتا المعالجتين 

والقيد هو عملية تحليـل  , تبدأ الدورة المحاسبية بإثبات األحداث في صورة قيود يومية

وتحليل ,لغرض توزيع المعاملة المالية إلى حسابات مختصة بمتابعتها, المعاملة المالية محاسبيا

) مـدين  ,دائن(وشكل التأثير الناتج  لتي تأثرت بهده األحداثهده العمليات لتحديد الحسابات ا

وتعتبر هده الخطـوة ركيـزة   ) دفاتر اليوميات(وبعد ذلك يتم إثبات القيود في سجل تاريخي 

  .عمليات الترحيل

وتتولى كل المنشاة إعداد خريطة لحساباتها توضح بيان تفصيلي بأسماء الحسابات التي 

وهى عملية , والخطوة الثانية في الدورة المحاسبية هي الترحيل ,تمسكها المنشاة في سجالتها

تجرى بصفة دورية على فترات محددة لغرض ترحيل المعامالت من حسابات اليوميات إلـى  

 األستاذالمساعد حيث مجموع الحسابات في سجل  األستاذالعام وسجل  األستاذحسابات بسجل 

  .العام األستاذا في المساعد تجمع في حساب سجل األساسي يقابله

طرفي قيد التسجيل المحاسبي إلى الحسابات التي تـأثرت   توجيهوفى هذه الخطوة يتم 

العام بمثابـة   األستاذوبذلك يكون سجل . بذلك الحدث تبعا لنوع التأثير الواقع على كل حساب

ـ . ملخص وافى لألحداث المالية ا هـي  وبالتالي فإن الترحيل يعتبر األحداث و تواريخ تحققه

  1. أساس التسجيل

يستخرج ميزان المراجعة الذي يعتبر تلخـيص  )  استكمالهبعد (ومن واقع األستاذ العام 

 ,2وهى الخطوة الثالثة من خطوات الـدورة المحاسـبية   , لآلثار الناتجة عن األحداث المالية
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ألسـتاذ  وميزان المراجعة عبارة عن كشف يبين األرصدة المدينة و الدائنة لجميع حسـابات ا 

 او يعتبر هـذ , ويجب أن يعطى ميزان المراجعة توازنا بين األرصدة المدينة و الدائنة, العام

  .المحاسبي التوجيهالتوازن خطوة مبدئية أساسية في سياق عملية مراجعة صحة 

و الخطوة الرابعة من سلسلة خطوات معالجة األحداث المالية في إطار نظام المعلومات 

فهي قيود يتم تسجيلها في نهاية الفتـرة الماليـة إلثبـات    , د قيود التسويةالمحاسبي هي إعدا

ـ نو المصروفات للفترة الماليـة المع اإليرادات  باستحقاقالتسويات الخاصة  أو لتصـحيح  , ةي

و الهدف من هذه .عند إعداد ميزان المراجعة أو مراجعة الحسابات اكتشافهااألخطاء التي يتم 

تحقاق حيث تتم اإلجراءات الالزمة لتحميل الفتـرة المحاسـبية بمـا    الخطوة تطبيق مبدأ االس

اإلجراءات تحقق أيضا سالمة تطبيق مبـدأ  كذلك فان هذه ,روفات و إيرادات يخصها من مص

ومن ناحية أخرى فإن هذه الخطوة أيضا تساهم في ).مقابلة اإليرادات والمصروفات (المقابلة 

مالي للمنشأة بصورة صحيحة  وإعداد تقارير صحيحة تسهيل إمكانية اإليضاح عن المركز ال

  1.عند أعداد تقرير المركز المالي للمنشاة

, من خطوات معالجة البيانات هي إعداد القوائم و التقارير الماليـة الخامسة الخطوة أما 

وهذه الخطوة يمكن أن تتحقق بسهولة ويسر إذا قام محاسبو المنشأة بإعداد ميزان المراجعـة  

ة و الدائنة في هذا الميزان عن حيث تعبر األرصدة المدين. التسويةراء القيود الخاصة ببعد إج

ومنها تعد التقارير . حقيقة حسابات المنظمة بعد إجراء التعديالت و التسويات التي تمت مسبقا

  2.المالية عن الفترة
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قيـود  من خطوات المعالجة هي إعداد قيود اإلقفال و هي مجموعـة   األخيرةوالخطوة 

وإعادة فتح هذه الحسابات للفتـرة  , ضيةالمنشأة عن الفترة المالية المنق تؤدي إلى قفل حسابات

حيث تؤدى قيود اإلقفال إلي إقفال الحسابات المنتهية و القيود العكسية الالزمـة  , المالية التالية

ي تخـص  ويتم تحويل أرصدة حسابات اإليرادات والمصروفات الت, لفتح الحسابات المستمرة

  .الفترة المالية على الحسابات الختامية التي ينتج منها الوصول لها في دخل المنشاة

بر من صافى الـدخل الـذي يـتم    د هذه الحسابات فإن الرصيد النهائي لها يعتيبترصو

بإجراء قيـود عكسـية لتحويـل     كما يقوم المحاسبون. باح المحتجزةه إلى حساب األرتحويل

لمصرفات المقدمة و المستحقة إلي حسابات اإليرادات و المصـروفات  حسابات اإليرادات و ا

  .1ة هذه اإليرادات و المصروفات السنوية خالل الفترة المالية التالية للتأكيد أيلو

من المالحظ أعاله أن المحاسب قام بجميع الخطوات يدويا، مستخدما عقله وذكاءه فـي  

  .تحليل األمور وتطبيقها

يقوم الحاسب عند تحليل األحداث المالية بتحديد الحسابات التـي   لياآلأما في النظام  

وتشمل المعالجـة  . 2إلى أسماء الحسابات في الخريطة  استناداتأثرت بالحدث المالي المعين 

يطلق عليه ملف أو سجل اليومية للتعبير , تكوين ملف آلي لغرض حفظ تفاصيل القيود اليومية

ويحتـاج  . وبين المفاهيم الخاصة بالقيود اليومية واليوميـات  عن هذا الملف وعدم الخلط بينه

ملف خاص بحفظ البيانات الرئيسية للمستند يتم إدخال ,تكوين ملف اليومية إلى تعريف ملفين 

، وملف خـاص بحفـظ   )البيان , تاريخ، المستند, رقم المستند(البيانات األساسية للمستند فيه 
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, المبلـغ , رقم الحساب, رقم القيد, تاريخ القيد(الملف  التفاصيل ويسمى ملف التفاصيل يوضح

  1) .البيان

, مع مالحظة أن تكرار عملية قبول القيود المالية حتى تنتهي جميع تفاصـيل المسـتند  

ه كل مرة حتى تنتهي العمليـات الخاصـة   ى تكرر إدخال رقم المستند وتاريخبدون الحاجة إل

جديد يقوم برنامج المعالجة بوضع رقم مسلسل قرين ومع كل نموذج تفاصيل . بالمستند المحدد

  .رقم الحساب ليدل على رقم المدخل ضمن ملف التفاصيل

العام عبارة عن ملف ترحل إليه العمليات من ملف  األستاذيكون سجل  اآلليوفى النظام 

ين للدائن ةالتفصيلي ريمكن عرض أو طباعة التقاريمن خالل ملف األستاذ العام، و,  اليوميات

وبنفس الكيفية يتم اإلستقاء من سجل األستاذ العام , 2المدينين من واقع سجل األستاذ المساعدو

, وفي أي وقت يمكن عرض أو طباعة تقارير حسابات المراقبة مثلبملف اليوميات  واالحتفاظ

  .تقرير األستاذ العام من واقع ملف األستاذ العام

اتها العديد من األحداث المالية المتباينة فـإن  وحيث أن المنشأة الحديثة يتولد عن نشاط

يات كبيرة لتشغيل تلـك   يمكن أن يحقق إمكان علومات الذي يستند إلى الحاسبات اآلليةنظام الم

  . تبويبها بصورة تحقق كفاءة و فعالية نظام المعلومات المحاسبياألحداث و

ة من ملف األستاذ العـام  ميزان المراجع استخراجيتم  اآلليوبنفس الطريقة في النظام  

ومعالجة الحظأ المحاسبي أو المالي عن طريق إعداد قيود التسوية يدويا ثم إدخالها إلى ملـف  

رمزا أو  استخراجمع , اليوميات و ترحيلها إلى ملف األستاذ العام المساعد وملف األستاذ العام

 اسـتخراج كرر عمليـة  وت. رقم خاص يميزها عن قيود اليومية الخاصة بالمعامالت اليومية
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ميزان المراجعة بعد كل عملية إعداد يدوية لقيود التسوية وإدخالهـا إلـى ملـف اليوميـات     

وتطبع قيود التسـوية  . 1حتى يتوازن تقرير ميزان المراجعةوترحيلها إلى ملف األستاذ العام 

  .بعد كل عملية إدخال حتى يتم مطابقتها مع القيود المعدة يدويا

اآللية لقيود التسوية توفير خيار خاص لغرض معالجة قيود التسـوية   وتشمل المعالجة

حيث يمكن طباعة قيود التسوية بعد كل عملية إدخال حتى , ضمن برامج معالجة قيود اليومية

  . يتم مطابقتها مع القيود المعدة يدويا

ن رقم مميز لقيود التسوية ويكو اختيارويعتمد وصف ملف اليوميات المطروح هنا على 

   2.مقرونا برقم الشهر

ترتيب الحسابات حسب األسس الفنيـة  اآللية البرامج التي تقوم بفرز ووتشمل المعالجة 

حيث ترتكز المعالجة اآلليـة علـى بـرامج    . التقارير الماليةالتي تركز عليها إعداد القوائم و

إذا تمت عملية  - أو ميزان المراجعة بعد التسوية,تختص بعملية القراءة من ملف األستاذ العام

  .القوائم و التقارير المالية واستخراج -به  االحتفاظ

ذات القبـول   ةإعداد القوائم والتقارير المالية يتم وقفا للقواعد المحاسبي... ويالحظ أن 

قائمـة اإلربـاح    -قائمة المركز المالي  -قائمة الدخل (باإلضافة إلى القوائم المالية العام، و

 اسـتخدام فإن في ظل ) قائمة التغير في المركز المالي  -التدفقات النقدية  قائمة -المحتجزة 

-تقارير الرقابـة   :اع أخرى من التقارير المالية مثلالحاسب اآللي يمكن الحصول على أنو

  .التقارير ذات األغراض الخاصة -السجالت 
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رات على أحـد  تقوم نظم الحسابات بإنتاج تقارير في حاالت إجراء تغي: تقارير الرقابة - 

التغيرات التي , الملفات وتقوم هذه التقارير بعرض العمليات التي تم ترحيلها إلى الملف

  . حدث  أثناء صيانة الملف

السجل هو قائمة بكل العمليات من نوع معين التي تم معالجتها خالل فتـرة   :لسجالتا - 

  . محددة

ورات العمليـات  وهى تقارير متخصصة فـي دورة معينـة مـن د   : التقارير الخاصة - 

 في مثال.يتم الحصول على كل التقارير الخاصة بدورة معينة في حالة الطلب المحاسبية 

تقرير حساب العميـل   : دورة عمليات المبيعات التقارير التي يمكن الحصول عليها هي

 .المبيعات ةوتقرير أعمار الذمم و تقارير تحليلي

مع ضرورة , لتي تتم بها معالجة قيود التسويةأما عن معالجتها آليا فتتم بنفس الطريقة ا 

هذا الرقم المركب سوف يضع قيود . إعطائها رقم مركب ومميز لتميزها عن بقية أنواع القيود

عند قـراءة البيانـات   , اإلقفال في نهاية ملف كشف اليوميات عن كل سنة وهو مناسب عمليا

  .المخزنة 

يود اإلقفال بعد كل عملية إدخال حتى الحصول على ق اآلليويمكننا عن طريق الحاسب 

  1.يتم مطابقتها مع القيود المعدة يدويا قبل عملية الترحيل

والتي تهدف لترحيل أرصدة نهايـة السـنة    االفتتاحيةوبنفس الكيفية تتم معالجة القيود 

  . إلى السنة المالية التي تليها  وااللتزاماتالمالية لحسابات األصول 
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للبيانات، بصـفة عامـة،    بين المعالجة اليدوية والمعالجة اآللية الفاالختوبالتالي فإن 

  1:يكمن في

ويقصـد  , المنهج المحاسبي في ظل الحاسب اآللي عنه في ظل النظام اليدوي اختالف .1

تبع لتحقيق الهدف الرئيسي للنظام المحاسـبي وهـو   تبالمنهج المحاسبي الخطوات التي 

ويتضمن هدا , المشروع وعن مركزه المالي توفير معلومات صحيحة عن نتائج أعمال

-التلخيص  -التبويب  -التسجيل ( :ام اليدوي أربع مراحل أسياسية هيالمنهج في النظ

فلقـد أصـبحت مراحـل المـنهج      اآلليالحاسب  استخدامأما في ظل  )عرض النتائج

  ).عرض النتائج –تشغيل البيانات  –تسجيل البيانات (  :المحاسبي هي

عنهـا   اآلليقة التسجيل ومعالجة وحفظ وتخزين البيانات في ظل الحاسب طري اختالف .2

أشـرطة أو  (ئط إلكترونيـة  حيث أصبح التسجيل يتم على وسـا , في ظل النظم اليدوية

كما أصبحت المعالجة تـتم داخـل   ,أو مباشرة من خالل النهايات الطرفية  )أسطوانات

افة إلى أن تخزين البيانات أصبح يتم هذا باإلض, وطبقا لبرامج التطبيقات اآلليالحاسب 

  . أيضا على وسائط الكترونية
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  : الفصل خالصة 2-3

تستمد نظم المعلومات المحاسبية أهميتها من كون أن هدفها األساسي هو الحصول على  

القرارات، هذه المعلومات يجـب أن تكـون    واتخاذالمعلومات الالزمة في التخطيط والرقابة 

فوائد المرجوة منها، لذلك البد من توفر خصائص معينة بها من حيث المالئمة، فعالة وتحقق ال

ضرورة إدخال الحاسبات اآللية في  إلياألمر الذي أدى . المصداقية، القابلية للمقارنة، والثبات

  .تشغيل البيانات وبالتالي تحقق نظم المعلومات المحاسبية أهدافها بأكثر سرعة ودقة

بحيث أصبح عنصرا أساسيا  المحاسبيم الحاسبات اآللية في النظام نظ استخداموقد أثر 

ه يتم تشغيل البيانات في وحدات تشغيل مركزية، حلت الوسائط استخداممن عناصر النظام، وب

النماذج الرياضـية فـي المحاسـبة،     استخدامالممغنطة محل الدفاتر والسجالت، التمكن من 

  .وازدادت الحاجة إلى الرقابة الداخلية

الحاسب اآللي في شكل كل مقوم من مقومات النظـام المحاسـبي،    استخداموأيضا أثر 

فمثال أصبحت المجموعة المستندية مخزنة على وسائط تخزينية ويتم إعدادها بسهولة، وبـدال  

من المجلدات كبيرة الحجم أصبحت المجموعة الدفترية تحفظ على وسائط تخـزين، كمـا أن   

ر أهمية وتتوفر به مرونـة أكبـر لمعالجـة مختلـف المشـاكل،      دليل الحسابات أصبح أكث

، الـدوائر اإللكترونيـة   ستخدامرا الواإلجراءات المحاسبية التي أصبحت تتم بسرعة ودقة نظ

الحاسبات اآللية تعد على فترات متقاربـة وبتحليـل    استخدامإضافة إلى أن التقارير في ظل 

الوقت المناسب والتقارير أصبحت تتمتع بثقـة   أشمل مما يساعد اإلدارة على حل مشاكلها في

  .المستخدمين الخارجيين لثقتهم بالنظام
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الحاسبات اآللية فبعـد أن يـتم    استخدامكذلك فأن تطبيق مهام نظم المعلومات قد تأثر ب

وسائل وأدوات مثل لوحة المفاتيح إمـا فـي    استخدامجمع البيانات يتم إدخالها إلى الحاسب ب

وبعد ذلك تعالج . ملية على حدة بالتفاعل المباشر بين المستخدم والحاسبمجموعات أو كل ع

البيانات إما على دفعات أو معالجة مباشرة وفقا لبرامج التطبيقات، ثم تخزن هذه البيانات فـي  

وشرائط بحيث تخزن كل البيانات المرتبطة بموضوع معين مع بعضها، وأخيـرا   أسطوانات

يشتمل الفصل التـالي علـى الدراسـة     وسوف.ة على المعلوماتيتم إنتاج التقارير المتضمن

التطبيقية التي تمت على الشركة العامة للكهرباء، والتي كان الهدف منها التعرف على نظـام  

المعلومات المحاسبي، وتقييم العمل اآللي ومحاولة مقارنته بالعمل اليدوي، إضافة إلى التعرف 

المشاكل والصعوبات التي يعاني منها وذلك كله في سبيل  على النظام الحالي المطبق بالشركة،

استخدام النتائج التي تعطيها هذه الدراسة للتعرف على مدى تأثير الحاسبات اآللية في النظـام  

  .المحاسبي وصوال للتقارير والقوائم المالية

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  الجانب العملي

اآللية في  اتالحاسب استخدام مدى تأثير
إعداد العمليات المحاسبية والتقارير المالية 

  في الشركة العامة للكهرباء
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  : تمهيد

في إطار التطورات التي يشهدها العالم على مختلف األصعدة وفي ظل النمو المتزايـد   

تسعى المؤسسات الوطنية إلى التغيير في وضعيتها لكسب أكبر عـدد   ،قتصاديفي المجال اال

ممكن من الزبائن من جهة وتلبية أكبر قدر ممكن من طلبات الزبـائن مـن جهـة أخـرى،     

ولتحقيق هذه األهداف عليها تطبيق األساليب العلمية والتقنية في تسيير أعمالها، ومـن هـذه   

داد عملياتها وتقاريرها المالية الذي يعتبر موضـوع  الحاسبات اآللية في إع استخداماألساليب 

  .دراستنا هذه 

ومن خالل الدراسة الميدانية سيتم تسليط الضوء على هذا الموضوع والتعـرف علـى   

حول الكثير من الجوانب التـي تضـمنتها الدراسـة النظريـة،      واتجاهاتهمرأي المحاسبين 

لحاسـبات اآلليـة ومـا هـي المشـاكل      ا استخداممدى تطبيق النظم المحاسبية ب الستخالص

دراسة وتقييم نتـائج   رض إلى كل هذا نحاولوالصعوبات التي تواجهها الشركة ولغرض التع

  .المقابالت الشخصية والمالحظة واالستبيان 
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  دراسة وتقييم النتائج: 3-1
  :عينة البحث: 3-1-1

هة، وتباين مواقع األنشطة نظرا إلمكانيات البحث، ولتعدد وتشعب وحدات الشركة من ج

على الشركة العامة للكهرباء نظرا لما تتوفر عليه الوحـدة   اختيارنامن جهة أخرى، فقد وقع 

وما . الحاسبات اآللية استخداممن صفات تجعلها متميزة، فهي تقوم بتطبيق النظام المحاسبي ب

  .بيةزالت إلى اآلن تكثف مجهوداتها من أجل تطوير أكثر في نظمها المحاس

العامـة للشـؤون    إلدارةث في هذه الدراسة يشمل المحاسبين باوعليه فان مجتمع البح

محاسبي وحيث أن النظام المطبـق بالشـركة    .مستخدم 310المالية للوحدة  يقدر عددهم ب 

  .متجانس من حيث المكونات فإن دراسة جزء من الشركة يعتبر كافيا للدراسة

ر اختيان الباحثة من االتصال بجميع مفرداته، فقد تم ونظرا لكبر حجم المجتمع لم تتمك

  .مستخدم 50: عددهم ب يقدر عينة عشوائية من المحاسبين

  :والطريقة المتبعة األسئلةتقديم : 3-1-2

علـى المحاسـبين    اسـتبيان  استمارةالباحثة في الدراسة الميدانية على توزيع  اعتمدت

، وذلك لجمع البيانـات الالزمـة   استفساراتأي  باإلضافة إلى إجراء المقابالت معهم لتوضيح

تم تقسيمها إلى عدة أجزاء  االستبيانوالحصول على معلومات عامة من أفراد العينة، وأسئلة 

  .وكل جزء يحتوي على عدة أسئلة

أسئلة من النوع المغلق وأخرى من النوع المفتوح، كما ضمت مجموعـة   استخدمناوقد 

  .من بينها ختياراالأسئلة عدد من العناصر يتم 
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  : االستبيان نتائج تحليل: 3-1-3

 استخالصبعد الحصول على اإلجابات من المستخدمين قمنا بمراجعتها وتحليلها ومن تم 

  :النتائج التالية

  : عامةالمعلومات تحليل بيانات ال: أوالً

 ، كالتخصصاالستبيانيتضمن الجزء األول معلومات عن مالئ  االستبيانطبقا لصحيفة 

  :والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والوظيفة، ومن خالل التحليل يتضح ما يلي

مما يسـاعد فـي   . من المشاركين في الدراسة تخصصهم محاسبة%) 92(أن حوالي  .1

الحكم على جدوى استخدام الحاسبات اآللية في إعداد العمليات المحاسبية والتقـارير  

 .المالية

ـ   جاباتالتوزيع النسبي إل)  1-3( جدول رقم  ى السـؤال المتعلـق   أفراد العينـة عل

     :بالتخصص

  التخصص  النسبة  العدد
  .محاسبة  92%  46
  .أخرى  8%  4
  اإلجمالي  100%  50

 

من المشاركين في الدراسة يحملون درجة البكالوريوس فما فوق، %) 76(أن حوالي  .1

ية، وهو مـا  وهذا يعطي انطباعا بأن المشاركين في الدراسة من ذوي المؤهالت العلم

يدل على ارتفاع المستوى العلمي لهم وتفهمهم لموضوع الدراسـة، وبالتـالي دقـتهم    

 .وموضوعيتهم في اإلجابة على أسئلة الدراسة
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ـ   التوزيع النسبي إلجابات)  2-3( جدول رقم  ى السـؤال المتعلـق   أفراد العينـة عل

    :بالمؤهل العلمي

  التخصص  النسبة  العدد
  .فوق بكالوريوس فما  76%  38
  .أخرى  24%  12
  اإلجمالي  100%  50

 

مدير إدارة، مدير دائـرة،  ( أن المشاركين في الدراسة ذوي مناصب وظيفية متفاوتة   .2

 ).رئيس قسم، محاسب

من المشاركين في الدراسة تمتد خبرتهم ألكثر من عشـر  %) 60(تبين أن ما نسبته  .3

  .ون بهسنوات، وهي مدة كافية كخبرة في مجال العمل الذي يقوم

ـ   التوزيع النسبي إلجابات)  3-3( جدول رقم  ى السـؤال المتعلـق   أفراد العينـة عل

    :بسنوات الخبرة

  التخصص  النسبة  العدد
  .سنوات  5أقل من   10%  5
  .سنوات 10- 5من   30%  15
  .سنوات 10أكثر من   60%  30
  اإلجمالي  100%  50

   

  :لشؤون المالية وظيفة إدارة اتحليل البيانات المتعلقة ب: ثانياً

 عنها؟ االستغناءهل وظيفة المحاسبة وظيفة رئيسية أو ثانوية أم يمكن   .1

أفراد العينة على السؤال المتعلق بوظيفـة   التوزيع النسبي إلجابات) 4-3(جدول رقم 

 المحاسبة 
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  اإلجابة  النسبة  العدد
  .يؤكدون أن المحاسبة وظيفة رئيسية في الوحدة  100%  50
  إلجماليا  100%  50

     

تقـوم بتزويـد اإلدارة بالمعلومـات     باعتبارهايتبين من هذه النسبة أهمية هذه الوظيفة 

  .القرارات السليمة اتخاذة الهامة في قتصادياال

 التخاذهل تقوم إدارة الشؤون المالية بتقديم المعلومات المالية وغير المالية الالزمة   .2

 القرارات السليمة؟ 

 العينة على السؤال المتعلق بتقـديم أفراد  لتوزيع النسبي إلجاباتا)  5-3(جدول رقم 

     علوماتالم

  اإلجابة  النسبة  العدد
  .بتقديم المعلومات المالية فقط تقوم  80%  40
  .بتقديم المعلومات المالية وغير المالية تقوم  20%  10
  اإلجمالي  100%  50

    

يم المعلومات المالية والمعلومات غير المالية تبين لنا أن إدارة الشؤون المالية تقوم بتقد 

  .لكن بدرجة أقل

  :الحاسبات والبرامج اآللية استخدامتقييم تحليل البيانات المتعلقة ب: ثالثاً

هي الجهـة التـي قامـت بـالتقييم؟      هل تم تقييم العمل المحاسبي اآللي من قبل؟ وما  .1

 هي نتائجه؟ ييم؟ وماومالغرض من إجراء التقييم؟ وما هو تاريخ إجراء التق

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)   6-3( جدول رقم     

 : بتقييم العمل المحاسبي اآللي
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. جابـات لهـذا السـؤال   فين لديهم العلم، حيث لم يقدموا إنه ليس كل الموظلنا أ أتضح

ارة العامة للشـؤون الماليـة بطـرابلس    من مستخدمين داخل اإلد ابة فقطى اإلجوتحصلنا عل

   .         من عينة الدراسة%) 30( وبعض أعضاء الفريق المالي والذين يشكلون حوالي 

 بي؟الحاسب اآللي في تطبيق النظام المحاس استخداممزايا  .2

لسـؤال المتعلـق   العينة على اأفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  7-3( جدول رقم    

     : بمزايا استخدام الحاسبات اآللية

  السؤال  اإلجابة  النسبة  العدد

15  
  30%  

  هل تم تقييم العمل المحاسبي اآللي؟  نعم
  متى ؟  عند شراء المنظومة
  هة التي قامت بالتقييم؟الج  أعضاء الفريق المالي

النظام  استخداممعرفة جدوى 
  الغرض من التقييم؟  اآللي

  تاريخ إجرائه؟  2005سنة 
  نتائج التقييم؟  ةاقتصاديالنظام ذا جدوى 

    اإلجمالي  30%  15

  اإلجابة  النسبة  العدد
  جميع ما ذكر  64%  32

10  
  20%  

 .سرعة إنجاز العمل ودقة األداء .1

 .تنظيم وتسهيل سير العمل .2

  .توفير الوقت والجهد .3
  
8  16%  

 .مواكبة التطور .1

 .كبر حجم نشاطات الشركة .2

   .لمعامالتالقدرة الهائلة على حصر اإلجراءات وا .3
  اإلجمالي  100%  50
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كمـا   .رئيسية ومكملة لبعضـها  تبين النسب باألغلبية أن جميع ما ذكر من مزايا تعتبر

اآللي في تطبيق النظـام   الحاسب استخداممجتمعة هي األسباب التي أدت إلى  اعتبارهايمكن 

ت منفعـة وقيمـة   ، مما يدل على أن المعلومات المتحصل عليها من النظام اآللي ذاالمحاسبي

  . للعمل المحاسبي

  :الحاسبات والبرامج اآلليةب تحليل البيانات المتعلقة :رابعاً

في هذا الجزء حاولنا أن نضع مجموعة من األسئلة تسمح بمعرفـة بعـض الجوانـب    

والتي تخدم الدراسة، ومن خالل ) الحاسبات اآللية والبرامج التشغيلية(المتعلقة بهذا الموضوع 

  : لميدانية تحصلنا على اإلجابات التالية الدراسة ا

 ؟ألول مرةتم إدخال الحاسب اآللي في الشركة متى  .1

العينة على السـؤال المتعلـق   أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  8-3( جدول رقم    

     : بإدخال  الحاسبات اآللية

التقنية أهمية كبيـرة   ستخدامونستدل من هذه النسبة العالية من المشاركين بأن الشركة تولي ال

  . ومنذ وقت ليس بالقريب

هـود جميـع   حيـث تكاتفـت ج  . 1971ة الحاسب اآللي سنة تم تأسيس إدار وبالتحديد

وفـي  . ب اآللي داخل الوحدةسالفعلي للحا ستخدامالمستخدمين باإلدارة األمر الذي أدى إلى اال

  .عداد المرتبات الشهريةلي في النظام المحاسبي بداية في إالحاسب اآل استخدامتم  1986سنة 

  اإلجابة  النسبة  العدد
  سنة 20أكثر من   98%  49
  سنة 20- 10من   2%  1

  اإلجمالي  100%  50
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ـ   استخدامهل يعتبر  .2 ا الحاسب اآللي في معالجة البيانات من أهم األشياء التي تـولي له

 الوحدة أهمية بالغة؟

العينة على السـؤال المتعلـق   د أفرا التوزيع النسبي إلجابات)  9-3( جدول رقم    

     : بأهمية استخدام الحاسبات اآللية

 

  اإلجابة  النسبة  العدد
  نعم  100%  50
  ال  0%  0

  اإلجمالي  100%  50
   

النسبة تشير إلى أن نسبة عالية جدا من أفراد العينة يرون أن الشركة شأنها شـأن أي  

منها فـي تحسـين    لالستفادةجة اآللية آللية وبرامج المعالالحاسبات  ستخداممؤسسة تسعى ال

  .نوعية وجودة المعلومات 

  لية عن طريق الشراء ؟الحاسبات اآل باقتناءهل تقوم الوحدة   .3

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)   10-3( جدول رقم    

     : بطريقة إقتناء الحاسبات اآللية

  اإلجابة  النسبة  العدد
  نعم  100%  50
  ال  0%  0

  اإلجمالي  100%  50
  

يتبين لنا من خالل النسبة العالية درجة اهتمام الشركة بإدخـال التقنيـة فـي مختلـف     

 :، كما أنها تولي اهتمام كبير بهاأعمالها
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 ؟الحاسبات في القوائم المالية اقتناءكيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف   .4

العينة على السـؤال المتعلـق   أفراد  ي إلجاباتالتوزيع النسب)  11-3( جدول رقم    

    : الحاسبات اآللية اقتناءبمعالجة تكاليف 

  اإلجابة  النسبة  العدد

  
15  30%  

  .الحاسبات تعتبر أصول ثابتة
  )يحسب لكل منها قسط استهالك( 

 البرامج اآللية تعتبر أصول غير ملموسة
  .)تستنفذ( 

  
  .لم يقدموا إجابة           70%  35
  اإلجمالي  100%  50

 

ليس كل المستخدمين لديهم علم بعض المحاسبين، ف كانت اإلجابة المتحصل عليها من   

فهي قيود تقوم بإعدادها اإلدارة العامـة  . أغلبهم لم يتمكنوا من اإلجابة بهذه اإلجراءات لذلك

  .للشؤون المالية بطرابلس

 ؟ ية على وظيفة المحاسبالبرامج اآلل استخدامهل أثر  .5

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  12-3( جدول رقم    

 : بآثر الحاسب في وظيفة المحاسبة

 

  اإلجابة  النسبة  العدد 
  .نعم  100%  50
  اإلجمالي  100%  50
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أنظمة موارد المؤسسات من أنجـح   استخداميعتبر : عضاء الفريق الماليأضاف أحد أ

قواعد بيانات موجـودة وتوزيـع الصـالحيات     استخداماألداء من خالل الوسائل في تحسين 

ثة ولكن يحتاج الـى عناصـر   تقنية حدي استخدامورفع كفاءة الموظفين و تالمسؤولياوتحديد 

  .مكانيات كبيرةمؤهلة وإدارة تتبنى النظام وإ

 ؟الحاسب اآللي إلىطريقة إدخال البيانات  ما هي  .6

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  ع النسبي إلجاباتالتوزي)  13-3( جدول رقم    

    : بطريقة اإلدخال إلى الحاسبات اآللية

 ما هي وسيلة إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي؟ .7

لسـؤال المتعلـق   العينة على اأفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  14-3( جدول رقم   

    : لحاسبات اآلليةلبوسيلة اإلدخال 

حيث يتم إدخال كل عملية على حده وبمجرد حدوثها بناءا على أرقام تحميـل، فكـل     

إلدخـال ينقـر   مـن ا  االنتهاءحساب له رقم ثابت وهي أرقام مسلسلة وال يتم تكرارها وبعد 

المحاسب على أيقونة جاهز التي تعتبر بمثابة أمر منه ليقوم الحاسب وبرامجه بالمعالجة اآللية 

  .للبيانات 

  

  اإلجابة  النسبة  العدد
  .بشكل مباشر  100%  50
  اإلجمالي  100%  50

  اإلجابة  النسبة  العدد
  .لوحة المفاتيح  100%  50
  اإلجمالي  100%  50
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  :) IFSتطبيقات ( لتوضيح عملية اإلدخال  وقد أخذنا المثال التالي

  : اآلتيةإلدخال فاتورة مورد نتبع الخطوات 

 " :خال فاتورة مورددإ"، " دفاتورة مور"، " فاتورة"نافذة  فتحأ - 

 ) .دخال القيد لها مع تحديد الفترة التي يتم إ(تأكد من صحة تاريخ القيد  - 

أو النقر ) F5(أو الضغط على المفتاح ) جديد (نشاء سطر جديد بالنقر فوق الرمز قم بإ - 

 .رمادية بالجانب األيسر من السطر المزدوج فوق المنطقة ال

 ...... ) ، ورة، المبلغ، تاريخ الوصول، تاريخ الدفعلفات، رقم االمورد( البيانات  أدخل - 

 . F12أو بالضغط على المفتاح ) حفظ ( بالنقر فوق  حفظأثم  - 

 المحاسبية؟  لبياناتة اآللية لعالجالم الطريقة التي يتم بها ما هي .8

العينة على السـؤال المتعلـق   أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  15-3( جدول رقم   

    : لية للبيانات المحاسبيةبالمعالجة اآل

  

  :مقومات النظام المحاسبيتحليل البيانات المتعلقة ب: خامساً

نظام من عناصر مكونة له يسخرها لتحقيـق أهدافـه، ولغـرض     حيث أنه ال يخلو أي     

والتأثير الذي أحدثته المعالجـة اآلليـة علـى هـذه      التعرف على مقومات النظام المحاسبي،

  : المقومات وضعنا مجموعة من األسئلة وقد تحصلنا على أجوبة من عينة البحث وهي كالتالي

  

  

  اإلجابة  النسبة  العدد
  بشكل مباشر  100%  50
  اإلجمالي  100%  50
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 التي يتكون منها النظام المحاسبي داخل الشركة؟مقومات الهي  ما .1

ل المتعلـق  العينة على السـؤا أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  16-3( جدول رقم    

    : بمقومات النظام المحاسبي

  اإلجابة  النسبة  العدد
  
40  80%  

المستندات،الوسائل واألدوات، قواعد البيانـات،  
دليل الحسابات، البرامج، التقارير، التعليمـات  

  .واإلجراءات، مسار المراجعة
  .المستندات، البرامج المعالجة، التقارير،األفراد  20%  10
  اإلجمالي  100%  50

  

 فإن مقومات النظـام المحاسـبي  )  16-3 (بناء على البيانات الواردة في الجدول رقم 

البـرامج   –دليل الحسابات  –قواعد البيانات  –دوات الوسائل واأل –المستندات : هي للشركة 

  .فراداأل -مسار المراجعة  –جراءات عليمات واإلالت –التقارير  –

 ؟ في النظام المحاسبي ما مدى أهمية المجموعة المستندية  .2

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  17-3( جدول رقم    

    : بأهمية المجموعة المستندية

  اإلجابة  النسبة  العدد
  مهمة بدرجة كبيرة  100%  50
  اإلجمالي  100%  50

      

التـي  ، والعمل المحاسبيفي تؤكد النسبة العالية من أفراد العينة على أهمية المستندات 

غالبا ما يتم إعدادها يدويا أو تكون في شكل نماذج جاهزة يتم تعبئتها يدويا وهي األساس في 

  .بها  االحتفاظإعداد القيد حيث ترفق به ويتم 
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 ؟ )نظام محاسبي يدوي( ة اآللي اتالحاسب استخدامقاعدة البيانات المحاسبية قبل  ما هي  .3

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  18-3( جدول رقم    

    : قاعدة البيانات في النظام اليدويب

  اإلجابة  النسبة  العدد
  .مجموعة ملفات  80%  40
  .ال توجد قاعدة بيانات  20%  10
  اإلجمالي  100%  50

  

ليهـا بعـدم   وبالنسبة لإلجابة المتحصل ع. ال بد من توفر قاعدة بيانات في أي نظام   

  .وجود قاعدة بيانات بالنظام اليدوي يدل على الفهم الخاطئ لمفهوم قاعدة البيانات

 ؟أهم الدفاتر والسجالت التي يقوم عليها النظام المحاسبي اليدوي ما هي .4

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  19-3( جدول رقم    

    : م اليدويبالدفاتر والسجالت في النظا

  اإلجابة  النسبة  العدد
      50  

يوجد دفتر أو سجل لكل حساب من   100%
  .الحسابات المختلفة

  اإلجمالي  100%  50
  

في ظل النظام اليدوي تحتفظ بدفتر أستاذ مساعد لكل حساب على حده مثـل  إن الشركة 

اإلضافة إلى دفتـر  ب. أستاذ مساعد لحساب العهد ودفتر أستاذ مساعد لحساب المصارفدفتر 

  .فاتر والسجالت في النظام اليدويفهناك عدد كبير من الد .، ودفتر يومية عامةأستاذ عام
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 المجموعة المستندية ؟ الحاسبات وبرامجها اآللية في شكل استخدامهل آثر   .5

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  20-3 (جدول رقم    

    : ب اآللي في شكل المجموعة المستنديةبآثر الحاس

  اإلجابة  النسبة   العدد
  .ال  100%  50
  اإلجمالي  100%  50

  

الحاسـبات   اسـتخدام أن المستندات مهمة في كلتا الحالتين ولـم يـؤثر   على  مما يؤكد

، وهي أساس اإلدخـال  مل على كافة البيانات والتوقيعاتيجب أن تشت وبرامجها في شكلها، و

  . اآللي للحاسب 

 نات المحاسبية؟ الحاسبات اآللية وبرامجها في شكل قواعد البيا استخدامهل آثر  .6

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  21-3( جدول رقم    

    : بآثر الحاسب اآللي في شكل قاعدة البيانات

  اإلجابة  النسبة  العدد
  .نعم  80%  40
  .ال  20%  10
  اإلجمالي  100%  50

  

و في ، أقاعدة البيانات في الذاكرة الرئيسية للحاسب الحاسبات وبرامجها تتمثل استخدامفب

من أفراد العينة فإنهم أجابوا %) 20(وفيما يتعلق بنسبة ال .شكل أشرطة واسطوانات ممغنطة

  .الحاسب اآللي استخدامبأنه لم تكن موجودة قاعدة بيانات قبل 
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 سبي ؟ لحاسبات اآللية في شكل الدليل المحاا استخدام هل آثر .7

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  22-3( جدول رقم    

    : بآثر الحاسب اآللي في شكل الدليل المحاسبي

  اإلجابة  النسبة  العدد
  .نعم  76%  38
  .لم يقدموا إجابة  24%  12
  اإلجمالي  100%  50

   
لدليل المحاسبي هو أساس اإلدخال  بمعنى يتم تجهيـزه وإدخـال كافـة    وأضافوا بأن ا

، بالتوجیھ لكل حساب بصورة صحیحة      الحسابات على أساسه لبرامج الحاسب حتـى يقـوم  

  .أكبر أهمية وأكثر تفصيالوبالتالي أصبح الدلیل 

ة، أو الذين لم يقدموا إجابة على هذا السؤال إما لعدم علمهم باإلجاب%) 24( ـالنسبة ال

  .  الحاسب لم يؤثر في شكل الدليل المحاسبي استخدامألنهم يعتقدون بأن 

  هل أثرت المعالجة اآللية على شكل الدفاتر والسجالت المحاسبية ؟   .8

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  23-3( جدول رقم    

    : بآثر الحاسب اآللي في شكل الدفاتر والسجالت

إال أن الشركة الزالت .لى عدد كبير من الدفاتر والسجالتع االستغناء حيث أنه يمكن 

  .تحتفظ بسجالت يدوية موازية للعمل اآللي

  

  اإلجابة  النسبة  العدد
  .ال  100%  50
  اإلجمالي  100%  50
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  الحاسبات اآللية وبرامجها في التقارير والقوائم المالية؟ استخدامهل آثر  .9

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  24-3( م جدول رق   
    : بآثر الحاسب اآللي في شكل التقارير والقوائم المالية

       

  

  

مكنهم من الحصول على تقارير جيدة فهـي أكثـر دقـة    يالحاسبات اآللية  استخدامأن 

  .القرارات المناسبة اتخاذوسهولة في اإلعداد مما يساعد في 

 في إيجاد تقارير مالية جديدة؟هل ساهمت المعالجة اآللية للبيانات  .10

العينة على السؤال المتعلق بآثر أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  25-3( جدول رقم  

    : الحاسب اآللي في إيجاد تقارير جديدة 

  اإلجابة  النسبة  العدد
  نعم  100%  50
  اإلجمالي  100%  50

  

ـ   ظل العمل بالنظام المحاسبي اآللي بأنه في وأضاف البعض    ى يمكن الحصـول عل

 :وفرها لنا النظام الحالي ما يلي ومن ضمن التقارير التي. التقارير بشكل يومي في أي لحظة

 .القائمة  االلتزاماتتقرير   -   .مؤشرات األداء تقرير  - 

 .تقرير المصروفات   -           .المدينون تقرير  - 

  .الثابتة المدخلة خالل فترة معينةاألصول  حصرتقرير ي  -           . تقرير اإليرادات - 

 . تقرير األخطاء واألصول العالقة في النظام الواجب تصحيحها  - 

  اإلجابة  النسبة  العدد
  نعم  100%  50
  اإلجمالي  100%  50
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ات أيضا من إعداد تقارير شهرية لتحميل كل مركز تكلفة بما يخصه من إيراد كما يمكن

   .ومصروفات بشكل إجمالي، وتفصيلي حسب مركز التكلفة ونوع كل بند

  :الدورة المحاسبيةتحليل البيانات المتعلقة ب : سادساً

يقوم النظام المحاسـبي  ) المعلومات ( التقارير والقوائم المالية  إليلغرض الوصول   

يح هذه الخطوات، ومقارنة بإتباع خطوات معينة تبدأ بإعداد القيد، في هذا الجزء حاولنا توض

    :  د على ما يلييالعمل اليدوي واآللي،  ومن خالل مجموعة أسئلة تم التأك

ة وفي الوقـت  هل يساهم النظام المحاسبي اليدوي في إمداد اإلدارة بالمعلومات الالزم  .1

  المناسب ؟

لـق  العينة على السـؤال المتع أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  26-3( جدول رقم  

    : بإمداد النظام اليدوي بالمعلومات

  اإلجابة  النسبة  العدد
  .ال  100%  50
  اإلجمالي  100%  50

  

علومات الالزمة بأن النظام المحاسبي اليدوي ال يقوم بإمداد اإلدارة بالمالنسبة تؤكد     

ماليـة  لقـوائم والتقـارير ال  حيث أنه في ظل العمل اليدوي يتأخر إعداد ا. في الوقت المناسب

  .ثير في القرارات وتصبح أقل أهميةالتأ ، وبالتالي تفتقد المعلوماتلسنوات

 أن لها درجة  أهمية أكبر من غيرها ؟  اعتبارهل توجد قيود يتم إعدادها يدويا يمكن  .2

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  27-3( جدول رقم    

     : بأهم القيود
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، فهم يعتبرون أن كل القيود لها تؤكد بأنه ال توجد قيود أهم من غيرها%  100نسبة   

  .التقارير والقوائم المالية  إلىنفس درجة األهمية للوصول 

حدة، وبالتالي فكل فالتقارير والقوائم المالية نتاج لكل العمليات التي تحدث داخل الو    

  .معلومات محاسبية تنميز بالمصداقية إلىالقيود لها نفس درجة األهمية للوصول 

 ؟الكيفية التي تتم بها إعداد القيود في ظل النظام اليدوي ما هي .3

القسـم   باعتبـاره فقط  فكانت اإلجابة التي تحصلنا عليها من المستخدمين بقسم التكاليف

  :وهي كاألتي من أفراد العينة%) 22(ين يمثلون ما نسبته المختص بإعداد القيود والذ

القيود  عدادلعملية المالية للمحاسب المختص بإبمجرد وصول المستندات الخاصة با    

من قبـل   اعتمادهاكما يتأكد من  ،لكافة التوقيعات والبيانات ستيفائهاوايقوم بالتأكد من صحتها 

 تحويلـه ، و عداد القيد الالزم، وإ)دائن  –مدين ( إلى  ، ومن تم يقوم بتحليل العمليةالمراجعة

  . عتمادهوالقسم المراجعة للتأكد من صحته 

  :ويأخذ القيد الشكل التقليدي اآلتي   

  ـــــــــــ/ من ح            

  ــــــــــ/ ح  إلى                                               

 جالت المحاسبية يدويا؟والس الدفاتر إلىكيفية الترحيل   .4

التكاليف، على النحو  تم الحصول على اإلجابة على هذا السؤال من المستخدمين بقسم

   :األتي

  اإلجابة  لنسبةا  العدد
  .ال  100%  50
  اإلجمالي  100%  50
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لمحاسبية تكون في عهدة المحاسبين، فكل محاسب يختص بالترحيل الدفاتر والسجالت ا

 إلـى تحويلـه   التوقيعات على القيد يتم ستكمالاثر من الدفاتر المحاسبية، فبعد دفتر أو أك إلى

أخذ بالدفتر الخاص، وي) رقم القيد  –التاريخ –البيان –القيمة( ليقوم بتسجيل البيانات  المحاسب

   :الشكل التقليدي  اآلتي الدفتر

  

 البيان التاريخ قم القيدر
 القيمة

 الرصيد
 مدين دائن

      
      
      

  

  وثائق الشركة: المصدر
  يومية للشركة العامة للكهرباءدفتر ال)  1-3( شكل رقم  

  

 ملية الترصيد للحسابات المختلفة؟ع إتمامكيفية   .5

  : تحصلنا على اإلجابة من المستخدمين بقسم التكاليف وكانت اإلجابة كاألتي  

على مسك الدفاتر المحاسبية عادة في نهاية كل شهر بتجميـع   يقوم المحاسبون القائمون     

ساعدة الخاصة بالشهر المعين ومن المدين والدائن بدفاتر األستاذ الم القيم المرحلة في الجانبين

ـ  إلىم إضافة أو طرح الرصيد السابق للوصول ث م تسـجيل  الرصيد عند هذه اللحظة ومن ث

يمكـن   وباكتمالـه األرصدة بسجل األستاذ العام الذي يشمل على أرقام إجماليـة للحسـابات   

  .الحصول على ميزان المراجعة 

تاذ العام هو سجل يحوي صفحة لكل حساب، هذه الصفحة تحتوي علـى قـيم   واألس   

. ، للطرفين المـدين والـدائن  لحساب عن كل شهر، من شهر يناير إلى شهر ديسمبرإجمالية ل

  :وتأخذ الصفحة الشكل اآلتي
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 البيان
 القيمة

 مدين دائن

   
   
   

  

  .وثائق الشركة: المصدر
  المساعد للشركة العامة للكهرباء دفتر األستاذ)  2-3( شكل رقم

 يدويا؟  ميزان المراجعة والقوائم والتقارير المالية استخراج كيف يتم .6

لقسم الميزانية اإلجابة على هذا السؤال ألنهم هـم مـن    حيث قدم المستخدمون التابعون

  : أوضحوا لنامن العينة، و%) 18(والذين يشكلون ما نسبته  ،يقوم بهذا العمل

نهاية السنة الماليـة يـتم   لى التسجيل به إ اكتمالقع سجل األستاذ العام وبعد من واأنه 

يع كمـا يمكـن إعـداده    عـداده بالمجـام  يزان المراجعة عن السنة المنتهية، ويمكن إعداد مإ

 ، بحيث المجاميع الموجودة باألستاذ العام يضاف لها أو يطرح منهـا المجـاميع أو  باألرصدة

األرصدة للسنة المالية المنتهية، ومنها تعـد   وميع أالحصول على المجاألرصدة للسنة السابقة ل

أن العمل يأخذ منهم وقت وجهد كبيرين ، وأن كل أقسام الميزانية تقوم بنفس و .التقارير المالية

، للحسابات علـى مسـتوى اإلدارة  العمل على مستوى الدائرة التابع لها ، ومن تم يتم التجميع 

م المالية على مستوى الشـركة  دارات للوصول لميزان المراجعة والقوائومنها على مستوى اإل

  :يأخذ ميزان المراجعة الشكل األتيو .  ككل

اسم  الرصيد السابق الحركة الرصيد
 الحساب

رقم 
 مدين دائن مدين دائن مدين دائن الحساب

        
        
        

  .وثائق الشركة: المصدر
  ن المراجعة بالشركةميزا)  3-3( شكل رقم
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 بية اآللية للبيانات؟متى تتم المعالجة المحاس  .7

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  28-3( جدول رقم    

    : بالمعالجة اآللية للبيانات المحاسبية

  اإلجابة  النسبة  العدد
  ما بعد إعداد القيد  74%  37
  لم يقدما إجابة  26%  13
  اإلجمالي  100%  50

     

 هل تؤثر المعالجة اآللية للبيانات على درجة أهمية القيود؟ .8

العينة على السـؤال المتعلـق   أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  29-3 (جدول رقم   

    : بدرجة أهمية القيود

  اإلجابة  النسبة  العدد
  ال  100%  50
  اإلجمالي  100%  50

  

بي سواء كان العمل يدوي رجة األهمية في العمل المحاسن للقيود نفس دفإ وبالتالي    

  ..أم آلي

      ؟المعالجة اآللية للبيانات في ظلمتى يتم أعداد القيود   .9

  :تلفة من المستخدمين بقسم التكاليف كاألتيت مخفتحصلنا على إجابا

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  30-3( جدول رقم    

     : بأهم القيود
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  اإلجابة  النسبة  العدد
  .بمجرد إدخال البيانات بشكل تلقائي  4%  2
  .بعد مراجعة اإلدخاالت  2%  1
  .باختيار مشغل  2%  1
  .عند الترحيل  2%  1
  .جميع ما ذكر  12%  6

  اإلجمالي  22%  11
  

القيـود،  يوفر كل الخيارات السابق ذكرها لعملية إعداد ) IFS(ويمكن القول بأن نظام 

حسب نوع القيد، فمثال قيود المخازن تعد آليا بمجرد اإلدخال، قيود المرتبات تعد بعد مراجعة 

  .  مشغل، قيد فاتورة مورد يعد عند الترحيل باختياراإلدخاالت، قيود المشتريات تعد 

  :القيد آليا إعداديوضح كيفية لالمثال التالي قد أخذنا و

ل قسم المراجعة وذلك بـالنقر علـى   ات ومراجعتها من قبدخال البيانبعد إتمام عملية إ

يقوم المحاسب بفتح ملف . يقونة معتمد تتحول البيانات تلقائيا للمحاسب المختص بإعداد القيودأ

نوع العملية، رقم القيد، رقم المستند، تاريخ القيد، الفترة (آلي خاص بالقيود لحفظ تفاصيل القيد 

دخـال القيمـة الـى    ا على رقم الحساب في الدليل يتم إوبناء) بيانالمحاسبية، اسم المستفيد، ال

 وبذلك يتم الحصول على القيـد المطلـوب   ) دائن –مدين ( الحساب المختص بالجانب المتأثر

قسم المراجعـة يـتمكن المحاسـب مـن      من عتمادهاقسم المراجعة وعند  إلىتلقائيا  ويتحول

لـى  باإلضـافة إ  احتياطيلخاصة لحفظه كمرجع بالمستندات ا رفاقهوإ)  طباعته( استخراجه

  .وسائل التخزين على جهاز الحاسب
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يسمح للمحاسب بإجراء أي  ال) معتمد إيقونة بالنقر على(المراجعة  عتمادا: مالحظة   

تأكدت من ضرورة  ال عن طريق المراجعة والتي تقوم بالسماح له بذلك متىتعديل أو تحديث إ

  .التقارير المالية ستخراجاولكن قبل )  غير معتمد(نقر على أيقونة وال االعتمادالتعديل بفتح 

  ) دمعتمــ     /      ـز جاهـ    /      وح ــمفت  (

يوجد ربط شبكي بين األقسام المختلفة داخل اإلدارة الواحدة وكذلك هناك ربـط   :مالحظة    

لشؤون المالية وباقي اإلدارات التابعة وبين اإلدارة العامة ل. بين كل اإلدارات والدوائر المالية 

  .لها

  ؟               عن كيفية إتمام عملية الترحيل آليا  .10

سـتاذ  ملف األ ىغالتلقائي بعد كل عملية قيد وبمجرد إتمامها ترحل ما يكون الترحيل إ

 ترحيل ثـم  ختياروااأليمن  العملية، أو بالنقر على زر الفأرةللحسابات التي تأثرت ب المساعد

  .كمثال ) ترحيل فاتورة مورد ( ولتوضيح عملية الترحيل سنأخذ  .النقر فوق زر موافق

  : للترحيل  اآلتيةفي حالة فاتورة المورد تتبع الخطوات 

 ".دخال فاتورة موردإ"نافذة  افتح - 

يجـاد الفـاتورة   إل F3ضغط على المفتـاح  أو أ) بحث( االستعالموظيفة  أستخدم - 

 .المطلوب ترحيلها

 .نقر فوق ترحيل الفاتورةاأليمن، ثم أ ر الفأرةأنقر بز - 

 .نقر فوق زر موافقا - 

  

  

 

 تمت المراجعة جاھز للمراجعة اإلدخالتحت 
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 : عملية الترصيدفي ظل المعالجة اآللية للبيانات تتم  .11

أي بمجرد الطلب .ببرامج تقوم بهذا العمل بشكل تلقائي مجهز) IFSتطبيقات (أن النظام 

ة الحسـابات  على رصيد أي حساب، وكذلك يمكننا الحصول على تقريـر بأرصـد   تتحصل

  .المختلفة

 :إعداد ميزان المراجعة في ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم .12

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  31-3( جدول رقم    

    : بإعداد ميزان المراجعة

  اإلجابة  النسبة  العدد
  .بشكل تلقائي  18%  9
  اإلجمالي  18%  9

 

وأن المحاسـب  .مجهزة ببرامج تقوم بهذا العمل بشكل تلقائي) IFSات تطبيق(ن النظام إ

  .يقوم على إتمام هذه العمليات وتفحص النتائج ومقارنتها

 : إعداد قيود التسويةفي ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم  .13

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  32-3( جدول رقم    

    : د التسويةبإعداد قيو

  اإلجابة  النسبة  العدد
  .بشكل تلقائي  18%  9
  اإلجمالي  18%  9
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 :القوائم المالية في ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم الحصول على .14

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  33-3( جدول رقم    

    : بإعداد القوائم المالية

  اإلجابة  النسبة  عددال
  .بشكل تلقائي  18%  9
  اإلجمالي  18%  9

 

نالحظ من خالل اإلجابات التي تحصلنا عليها على األسئلة الثالثة األخيـرة أن مهمـة   

  .المحاسب في ظل العمل اآللي تكون إشرافية أو رقابية أكثر

سنة المالية، ويعد في نهاية ال قفال مبدئييوجد نوعان من اإلقفال، إ وفي هذا الخصوص 

ن قامت الوحدة بإقفال مبدئي عن سنة وإلى اآل. جهاز ديوان المحاسبة اعتمادوإقفال نهائي بعد 

 2008قوائمها المالية حتـى سـنة    عتمدأ أن ديوان المحاسبةمسيحي وتمتاز الوحدة ب 2010

  .مسيحي

 :في ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم إعداد قيود اإلقفال  .15

، وهي من المستخدمين بقسـم الميزانيـة،   ت التي تحصلنا عليها مختلفةوكانت اإلجابا 

  :كاألتي

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  34-3( جدول رقم    

    : بقيود اإلقفال

  اإلجابة  النسبة  العدد
  بشكل تلقائي  18%  9

  لم يقدموا إجابة  82%  41
  اإلجمالي  100%  50
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تقوم الوحدة بـدفع   عندمامثال جراءات التأمين، فتلقائيا مثل إ تم إعداد قيود اإلقفالأنه ي 

ـ  مصروف تأمين أل ا يخصـها مـن   كثر من سنة فإن النظام مجهز ببرامج يحمل السـنة بم

كما يمكن إعداد قيود اإلقفال يدويا  .ة في نهاية السنةجراء قيد تسويمصروف التأمين وذلك بإ

وفيمـا يتعلـق   . عطائها رقم خاص للتمييز بينها وبين القيود اليوميةعد إبلى الجهاز وتدخل إ

ساس طريقة قسط االستهالك على أ باحتسابيقوم بأقساط االستهالك فإن النظام مجهز ببرنامج 

  .القيد الالزم وإجراءالقسط الثابت 

 :في ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم إعداد القيود االفتتاحية .16

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  35-3 (جدول رقم    

    : بالقيود اإلفتتاحية

  اإلجابة  النسبة  العدد
  بشكل تلقائي  18%  9

  لم يقدموا إجابة  82%  41
  اإلجمالي  100%  50

  

بلة شخصـية معـه بأنـه    جراء مقاالميزانية باإلدارة المالية بعد إضاف رئيس قسم وأ

مـن  % 80نه وفر علـيهم  اآللي في العمل المحاسبي لدرجة أ الحاسب استخدام من استفادوا

أصبح إشرافي أو رقـابي   ن العملفهو يرى أ. كمال العمل المناط بهمالجهد والوقت الالزم إل

     .كثرأ

المالية التابعـة للوحـدة تقـوم اإلدارة     اإلداراتالعمل المالي لكل إدارة من  ستكمالاوبعد    

وذلك بتجميع كل بند على مستوى رباح والخسائر والميزانية العامة، إعداد حساب األالرئيسية ب

 فتتاحيـة االلفترة المنتهية وإعداد القيود قفال للحسابات عن ااإلدارات، كما تقوم بإعداد قيود اإل

  .  للفترة التالية
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 الحاسبات اآللية وبرامجه على وظيفة المراجعة؟ استخدام هل آثر .17

العينة على السؤال المتعلـق  أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  36-3(  جدول رقم   

  : بوظيفة المراجعة

  اإلجابة  النسبة  العدد  
  نعم  100%  50
  اإلجمالي  100%  50

  .توجد مراجعة سابقة ومراجعة الحقة  آثر بشكل إيجابي، حيث         

 الداخلية؟  الحاسبات اآللية وبرامجه على وظيفة الرقابة استخدام آثر .18

العينة علـى السـؤال المتعلـق    أفراد  التوزيع النسبي إلجابات)  37-3( جدول رقم 

    : بوظيفة الرقابة الداخلية

  اإلجابة  النسبة  العدد
  نعم  100%  50
  اإلجمالي  100%  50

          

ومما تدل عليه هذه النسبة وجـود آمـن معلومـات فـي النظـام       .بشكل إيجابي وآثر

  .الذي تطبقه الشركة وبالتالي فإنه يوفر نظام رقابة جيد)  IFS(اآللي
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  نتائج الدراسة وتوصياتها 3-2

أن استخدام الحاسب اآللي وبرامجه آثر على النظام المحاسبي، وبحيث يسـاعد فـي    

الحصول على المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب وبشكل تجعلهـا تـؤثر فـي اتخـاذ     

القتصادية السليمة، أما على مستوى الشركة يساعد استخدام الحاسب اآللي وبرامجه القرارات ا

  .في تحسين النظام المحاسبي بما يكفل االنتفاع بالحاسبات اآللية وبرامجها المتاحة بالشركة

) منظومـات (وكما هو بديهي فإن هذا التحسن يتم من خالل تبني برامج حاسبات آليـة  

مل المحاسبي بالشركة ويستمر هذا التحسن إلى أن يتفهم المسـتخدمين  تتطابق مع متطلبات الع

  ).اآللي(وبشكل يزيد من مؤهالتهم النظام المحاسبي الجديد 

إن الفهم الدقيق لوضعية النظام المحاسبي اآللي من قبل المستخدمين، وكذا دراسة كيفية  

م المعلومـات المحاسـبي   تسييرها وتطويرها حتى ترقى إلى المستوى، تساهم في تنمية نظـا 

وتحسين عمليات اتخاذ القرار لتحقيق األمثلة، وبالتالي حيازة ميزات تنافسية كلهـا محـاور   

رئيسية تشكل في مجملها مفهوم التسيير الحديث والرشيد للنظم المحاسبية االلكترونية، فهـي  

  .ي يقدمها النظامالت) المعلومات(تساهم في رفع أداء الشركة ومردوداتها من خالل المخرجات 

قد تتحسن نتائج الشركة من سنة إلى أخرى، وقد تحقق أهدافا جزئية تكون قـد رسـمتها       

وهذا ما لمسناه بالوحدة موضوع البحث، إال أن األداء يظل متوسط أمام ما يجـب أن تكـون   

آللية خاصة استخدام الحاسبات ا, عليه، رغم وعي المستخدمين ألهمية مختلف األساليب التقنية

  .وبرامجها موضوع بحثنا
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  :نتائج الدراسة 3-2-1

من جملة النتائج المستخلصة من تتبع وضعية الشركة، ومن خالل الدراسة الميدانية    

  :للشركة العامة للكهرباء، حول مدى تأثير استخدام الحاسبات اآللية في العمل المحاسبي ما يلي

يعتبـر ذا جـدوى   ) IFSنظـام  (بالشـركة  تبين أن نظام المعلومات المحاسبي المتبع  .1

اقتصادية وذلك لما حققه من مزايا للشركة، فهو يوفر البيانات والمعلومات بسرعة ودقة 

  .وبأقل تكلفة وجهد

الخاص بالشركة العامة للكهرباء يقوم بإدخال البيانات بشكل ) IFS(تبين أن تطبيق نظام  .2

شكل مباشر وتخزن داخل وسائط خاصة مباشر باستخدام لوحة المفاتيح، ومن ثم تعالج ب

 .الستخدامها في الحصول على المعلومات عند الحاجة إليها وفي أي وقت

إن العمل باستخدام الحاسبات اآللية يؤثر على شكل وطبيعة المقومات األساسية لـنظم   .3

 المجموعة الدفترية، دليل الحسابات، قاعدة البيانات،: المعلومات المحاسبية والمتمثلة في

 . األفراد

المطبق بالشركة العامة للكهرباء يتميز بالسرعة والدقـة فـي إعـداد    ) IFS(إن نظام  .4

باإلضافة إلى أنـه  . التقارير المالية، وإن إعدادها يتم بصورة أفضل من النظام اليدوي

 .مكن الشركة من الحصول على أنواع جديدة من التقارير وبشكل دوري

وية موازية للعمل اآللي ، كما يتم االحتفـاظ بالتقـارير   يتم االحتفاظ بدفاتر وسجالت يد .5

 .ليتم الرجوع إليها عند الحاجة) IFS(التي ينتجها نظام

 .الخاص بالشركة العامة للكهرباء نظام رقابة جيد للمعلومات)  IFS(يوفر نظام  .6

يوجد أعضاء الفريق المالي يمكن االتصال بهم للرد على أي استفسار أو مالحظة أو أي  .7

 . شكلة قد تواجه المستخدمم
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 :توصيات الدراسة -3-2-2

من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة عن مدى تأثير استخدام الحاسبات اآللية في 

 :إعداد العمليات المحاسبية والتقارير المالية بالشركة العامة للكهرباء، نوصي باألتي

يتطلـب   ) IFSنظـام  (ات اآللية أن عمل نظم المعلومات المحاسبية باستخدام الحاسب .1

االهتمام بشكل أكبر بالكادر البشري وتطوير مهاراته المعرفية لكي يكـون بمقـدوره   

  ).تحسين نوعية وجودة المعلومات(التعامل معها وتحقيق الفائدة من استخدامها 

إن العمل اآللي يتطلب من نظم المعلومات المحاسبية بالشركة إعادة تقيـيم مكوناتهـا    .2

ليبها المستخدمة في تجميع البيانات وإدخالها وتخزينها ومعالجتها ومن تم توصيلها وأسا

 .إلى الجهات التي يمكن أن يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة

ضرورة األخذ بعين االعتبار تأثيرات استخدام الحاسبات اآللية على مقومـات نظـم     .3

 .تصميم نظم المعلومات المحاسبية المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على عملية
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  االقتصادكلية   
  قسم المحاسبة 
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  رسالة إرفاق
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مدى : " على درجة الماجستير في المحاسبة بعنوانتقوم الباحثة بإعداد دراسة للحصول 

دراسة ( في إعداد العمليات المحاسبية والتقارير المالية  ةاآللي اتالحاسب استخدامتأثير 
 االستبيانقائمة  استيفاء، وتأمل الباحثة التعاون في )"تطبيقية على الشركة العامة للكهرباء

مع العلم . لى نتائج مفيدة في موضوع الدراسةالمرفقة بموضوعية كاملة ودن تحيز للوصول إ
  .لغرض البحث العلمي استخدامهابأن إجابتكم ستعامل بسرية تامة وسيتم 

                                            
  

  شاكرة حسن تعاونكم              
     
  

  الباحثة                                     المشرف على الدراسة       
  سمية إبراهيم الفيتوري          إدريس عبد السالم إشتيوي. د

  



 
 

  )1(ملحق
  استمارة استبيان

  
  
  :معلومات عامة عن المشاركين: أوال

  :أمام اإلجابة المناسبة(  ) يرجى وضع عالمة 
 ):التخصص( الصفة .1

 المحاسبة(  ) 

 إدارة أعمال(  ) 

 اقتصاد(  ) 

 أخرى(  ) 

 : المؤهل العلمي .2
 دكتوراة(  ) 

 ماجستير) (  

 بكالوريوس(  ) 

 أخرى، تذكر(  )                            

 :الوظيفة .3
 مدير إدارة(  ) 

 مدير دائرة(  ) 

 رئيس قسم(  ) 

 أخرى(  )                            

 :الخبرة .4
 سنوات 5أقل من (  ) 

 سنوات 10 -5من (  ) 

 سنوات 10أكثر من (  ) 

  
  
  
  
  
  
  



 
 

  :المالية الشؤون إدارةوظيفة : ثانيا
 :وظيفة إدارة الشؤون المالية .1

  .ن االستغناء عنهايمك(  )  –.     وظيفة ثانوية (  )  –.      وظيفة رئيسية(  )  - 
 

 :تقوم إدارة الشؤون المالية .2
  .تقوم بتقديم المعلومات المالية و غير المالية.  (  )  تقوم بتقديم المعلومات المالية(  ) 

  

  : عمل المحاسبي اآللي من قبلتقييم ال: ثالثا
 ال(  ) نعم          (  ) هل تم تقييم العمل المحاسبي اآللي من قبل ؟    .1

  .إذا كانت اإلجابة نعم  .1
ما هي الجهة التي قامت بالتقييم ؟  -

...................................................................... 

ما هو الغرض من إجراء التقييم ؟  -
..................................................................... 

التقييم ؟  إجراءما هو تاريخ  -
..................................................................... 

ما هي أهم نتائج التقييم؟  -
.....................................................................  

لماذا لم يتم إجراء التقييم ؟ .إذا كانت اإلجابة ال  .2
...................................................................... 

  
 :مزايا استخدام الحاسب اآللي في تطبيق النظام المحاسبي  .2

 .تساعد اإلدارة في الحصول على معلومات مالئمة وفي الوقت المناسب (  ) 

 .كبر حجم نشاطات الوحدة (  ) 

 . االقتصاديةمواكبة التطورات (  ) 

 .القدرة الهائلة على حصر اإلجراءات والمعامالت بها (  ) 

 .السرعة الفائقة لها في انجاز العمل ودقة األداء (  ) 

 .تنظيم وتسهيل سير العمل (  ) 

  .جميعهم (  ) 
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  :استخدام الحاسب والبرامج اآللية: رابعا
 متى تم استخدام الحاسب والبرامج اآللية ألول مرة في الشركة  .1

 .سنوات 5أقل من (  ) 

 .سنوات 10إلى أقل من 5من (  ) 

 .سنة 20إلى اقل من  10من(  ) 

 .فأكثر 20من   (  )
........................................................................................ 

 
الحاسب اآللي في معالجة البيانات من أهم األشياء التي تولي لها  استخدامهل يعتبر  .2

ال  (  ) نعم     (  ) الوحدة أهمية بالغة ؟        
.....................................................................................................

.................................................................................................... 
 

هل تقوم الوحدة باقتناء الحاسبات اآللية وبرامجها المعالجة عن طريق الشراء؟                                           .3
 ال(  ) نعم    (  ) 

    . االقتناءإذا كانت اإلجابة ال ما هي طريقة            
...................................................................................... 

 رامج اآللية في القوائم المالية؟كيف تتم المعالجة المحاسبية لتكاليف اقتناء الحاسبات  والب .4
 .مصروفات (  ) 

 ................................................................................. .أصول ثابتة(  ) 
 هل آثر استخدام البرامج اآللية في تطبيق النظام المحاسبي على وظيفة المحاسبة ؟

 ال  (  ) نعم    (  )    
................................................................................... 

 نات المحاسبية حتى تتم معالجتها آليا ؟ما هي الطريقة التي يتم بها إدخال البيا .5
 .بشكل مباشر(   ) 

 .على دفعات(  ) 

 .كالهما(  ) 

 الحاسب اآللي ؟ إلىالبيانات  إدخالما هي وسيلة  .6
 .لوحة المفاتيح (  ) 

 .البيانات إدخالأجهزة (  ) 

  .كالهما(  ) 
  
 



 
 

 ؟ ما هي الطريقة التي يتم بها المعالجة اآللية للبيانات  المحاسبية .7
 .بشكل مباشر(  ) 

 .على دفعات(  ) 

 .كالهما(  ) 
 

  :مقومات النظام المحاسبي : خامسا
  ما هي المقومات التي يتكون منها النظام المحاسبي داخل الوحدة ؟   .1
 .دليل الحسابات (  ) .   قواعد البيانات(  ) .   الوسائل واألدوات(  )     .  المستندات(  )          

  .مسار المراجعة(  ) .  التعليمات واإلجراءات(  ) .   التقارير(  ) .   البرامج المعالجة) (           
 .جميع ما ذكر(  ).    األفراد(  )          

 ما مدى أهمية المجموعة المستندية كأحد مقومات النظام المحاسبي ؟ .2
 .بدرجة كبيرةمهمة (  )  

 .بدرجة متوسطةمهمة (  )     

 .درجة صغيرةبمهمة (  )  

 فيما تتمثل قاعدة البيانات المحاسبية داخل النظام المحاسبي اليدوي ؟ .3
 .مجموعة ملفات(  ) 

 .وسائط تخزين(  ) 

 .كالهما(  ) 

بها داخل النظام  باالحتفاظما هي أهم الدفاتر والسجالت المحاسبية التي تقوم الوحدة  .4
 المحاسبي اليدوي؟

 .من الحسابات المختلفةيوجد دفتر أو سجل لكل حساب (  ) 

 .توجد دفاتر أو سجالت لبعض الحسابات المهمة بالنسبة للوحدة(  ) 

 .الدفاتر الموجودة هي ما يلزم القانون التجاري باالحتفاظ بها(  ) 

 ال (  ) نعم    (  ) هل آثر استخدام البرامج اآللية في المجموعة المستندية ؟     .5
  .في حالة اإلجابة نعم     -
 المجموعة المستندية في ظل المعالجة اآللية؟ هي ما    -

..........................................................................................  
 ال (  ) نعم    (  )  هل آثر استخدام البرامج اآللية في شكل قواعد البيانات ؟     .6

  .في حالة اإلجابة نعم   -
 البيانات في ظل التشغيل اآللي؟ فيما تتمثل قواعد  -

......................................................................................... 
  
  



 
 

 ال(  ) نعم     (  ) هل آثر استخدام البرامج اآللية في شكل دليل الحسابات؟      .7

  .في حالة اإلجابة نعم 
 ؟المعالجة اآلليةفي ظل  الدليل المحاسبي ما هو شكل - 

.......................................................................................  
  

 ما هي الدفاتر والسجالت المحاسبية التي يقوم عليها النظام المحاسبي اآللي؟ .8
 .يوجد دفتر أو سجل لكل حساب من الحسابات المختلفة(  ) 

 .لبعض الحسابات المهمة بالنسبة للوحدةتوجد دفاتر أو سجالت (  ) 

 .الدفاتر الموجودة هي ما يلزم القانون التجاري باالحتفاظ بها(  ) 

 ال (  )  نعم(  ) رير والقوائم المالية ؟ الحاسبات اآللية وبرامجها في التقا استخدامهل آثر  .9

  كانت اإلجابة نعم، ما هو التأثير بالتحديد ؟ إذا
...................................................................................

................................................................................... 

   هل ساهمت المعالجة اآللية للبيانات في الحصول على تقارير مالية جديدة؟                    .  10
 ال   (  ) نعم     (  ) 

 .اذكر أمثلة .في حالة اإلجابة نعم  -
....................................................................................  

  :الدورة المحاسبية: سادسا
   

مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة في  إمدادهل ساهم النظام المحاسبي اليدوي في  .1
 ال (  ) نعم     (  )الوقت المناسب؟     

         ........................................................................... 

التقارير  إلىهل توجد قيود يمكن اعتبارها أكبر درجة أهمية من غيرها للوصول  .2
 ال  (  ) نعم    (  ) والقوائم المالية ؟      

     .أمثلة اذكر .في حالة اإلجابة نعم           
            ....................................................................................      

القيود المالية على أساسها في ظل النظام اليدوي؟  إعدادما هي الكيفية التي يتم  .3
......................................................................................

...................................................................................... 

  
  
 



 
 

الحسابات المختلفة؟   إلىما هي الطريقة التي تتم بها ترحيل العمليات المالية  .4
......................................................................................

...................................................................................... 

كيف تتم عملية ترصيد الحسابات المختلفة ؟    .5
......................................................................................

...................................................................................... 

كيف يتم استخراج ميزان المراجعة والقوائم المالية؟    .6
......................................................................................

...................................................................................... 

 متى تتم عملية المعالجة اآللية للبيانات ؟ .7

 .المستندات إعدادما قبل (  ) 

 .المستندات إعدادما بعد (  ) 

 .كالهما(  )  

هل تؤثر المعالجة اآللية للبيانات على درجة أهمية القيود المالية، بحيث يمكن اعتبـار   .8
 ال (  ) نعم    )   ( بعضها أكبر درجة أهمية من غيرها؟   

   .اذكر أمثلة .في حالة اإلجابة نعم        
       ....................................................................................      

 : في ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم إعداد القيود المالية .9

 .البيانات بشكل تلقائي إدخالبمجرد (  ) 

 .بعد مراجعة اإلدخاالت)   (

 .عند الترحيل(  ) 

 .باختيار مشغل(  ) 

 .جميع الحاالت موجودة(  ) 
 

 : الحسابات المختلفة إلىترحيل العمليات في ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم   .10

 .القيود بشكل تلقائي إعدادبمجرد (  ) 

 .بعد مراجعة القيود(  ) 

 .عند الترصيد(  ) 

 .مشغل باختيار(  ) 

  .جميع الحاالت موجودة(  ) 
  
  
 



 
 

 : عملية ترصيد الحساباتفي ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم  .11

 .الترحيل بشكل تلقائي إتمامبمجرد (  ) 

 .بعد مراجعة الترحيل(  ) 

 .ميزان المراجعة إعدادعند (  ) 

 .باختيار مشغل(  ) 

 .جميع الحاالت موجودة(  ) 

 : الحصول على ميزان المراجعةلبيانات يتم في ظل المعالجة اآللية ل .12

 .الترصيد بشكل تلقائي إتمامبمجرد (  ) 

 .بعد مراجعة عملية الترصيد(  ) 

 .القوائم المالية إعدادعند (  ) 

 .باختيار مشغل(  ) 

 .جميع الحاالت موجودة(  ) 

 : قيود التسويةفي ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم إعداد  .13

 .اج ميزان المراجعة بشكل تلقائيعند استخر(  ) 

 بعد مراجعة ميزان المراجعة(  ) 

 .باختيار مشغل(  ) 

 .جميع الحاالت موجودة(  ) 

 :الحصول على القوائم الماليةفي ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم  .14

 .عند استخراج ميزان المراجعة بشكل تلقائي(  ) 

 .بعد مراجعة ميزان المراجعة(  ) 

 .يار مشغلباخت(  ) 

 .جميع الحاالت موجودة(  ) 

 : قيود اإلقفالفي ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم إعداد  .15

 .بعد استخراج القوائم المالية بشكل تلقائي(  ) 

 .بعد مراجعة القوائم المالية(  ) 

 .باختيار مشغل(  ) 

 .جميع الحاالت موجودة(  ) 

 : االفتتاحيةالقيود  في ظل المعالجة اآللية للبيانات يتم إعداد .16

 .بعد استخراج القوائم المالية بشكل تلقائي(  ) 

 .بعد مراجعة القوائم المالية(  ) 

 .باختيار مشغل(  ) 

  .جميع الحاالت موجودة(  ) 
  
 



 
 

   هل آثر استخدام الحاسب اآللي وبرامجه في وظيفة المراجعة ؟ .17

ال  (  )    نعم  (  )       
............................................................................................

............................................................................................  
 

 هل آثر استخدام الحاسب اآللي وبرامجه اآللية في وظيفة الرقابة الداخلية ؟ .18

ال    (  ) نعم       (  ) 
......................................................................................

......................................................................................  
  
  
  

  وأخيرا
  شكرا على حسن تعاونكم معنا

 واهللا ولي التوفيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  :تعريف الوحدة محل الدراسة التطبيقية: )2(ملحق 
  : وأهميتها شركةنشأة ال: أوالً

  :شركةبال التعريف

هي الشركة العامة للكهرباء وهي شركة إنتاجية خدمية وطنية برأس مـال يقـدر       

قطـاع  تسعى من خالل نشاطاتها تلبية مختلف حاجـات  ) ل.د 2,700,000,000( بحوالي 

  .1984لسنة )  17( الكهرباء، تم إنشاءها بموجب القانون رقم 

  : تواريخ مهمة

 . أصدر قرار يقضي بتوصيل الكهرباء الى كل بيت  1970في سنة  - 

 .أسست أول إدارة للحاسب اآللي 1971في سنة  - 

 . تم اإلنشاء كشركة بدال من مؤسسة 1984في سنة  - 

صبحت جميع بيانات اإلدارة الماليـة علـى   أ(تم تطبيق النظام الشامل  2006في سنة  - 

 ).قاعدة بيانات واحدة

  . بالشركة العامة للكهرباء) IFS(تم تشغيل منظومة العمل اآللي  2007في سنة  - 

    :موقع الشركة

، ومركزها الرئيسـي بمدينـة   يبياتنتشر مرافق الشركة على كامل الرقعة الجغرافية لل

: هذا المركز فمنها ما يقع داخل مدينة طـرابلس وهـي  طرابلس،أما اإلدارات العامة التابعة ل

اإلدارة العامة للشؤون القانونية، اإلدارة العامة لمتابعة المشروعات التنموية، واإلدارة العامـة  

العامة األخرى والدوائر تتوزع في أنحـاء ليبيـا وتتكـون     توباقي اإلدارا. للرقابة الداخلية

  .الوسطى، الجنوبية، سهل بنغازي، الجبل األخضرالغربية، : الشركة من خمس مناطق هي

  



 
 

    :أهمية الشركة

تستمد أهميتها من أهمية الكهرباء باعتباره عامل رئيسي في تحقيق أغـراض التنميـة   

وضرورة من ضروريات الحياة العصرية، وهي تقوم بتشغيل وصـيانة شـبكات الكهربـاء،    

يع والتحويل ، وخطوط نقل الطاقـة  ومحطات إنتاج الطاقة، وما يتصل بها من محطات التوز

وتوزيعها، ومراكز التحكم الكهربائية، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحليه المياه في جميع 

أنحاء ليبيا، وتقوم الشركة بتقديم الخدمات العامة وخدمات المستهلكين في مجال الكهرباء مقابل 

  . الرسوم المقررة 

    :أصل ملكية الشركة

عن طريق شركة إيطالية أسست شـركة   1913رباء في ليبيا كان عام أول دخول للكه

والتي أقامـت محطـة مـاركوني بمدينـة     )  SICEسيتشي ( الكهرباء التجارية الصناعية 

كان كل العاملين من اإليطاليين والكهرباء داخل مدينة طـرابلس   1956طرابلس، وحتى عام 

تم إنشاء الشـركة الطرابلسـية    1962م ميجاوات، وفي عا 7فقط  وأقصى حمولة ال تتجاوز 

أنشئت مؤسسة الكهرباء وبدأ  1963للكهرباء ألول مرة وكانت تدار بطاقم انجليزي، وفي عام 

صـدر قـرار بتوصـيل     1970العنصر الوطني ينضم للعمل في مجال الكهرباء، وفي عام 

 1984وفي سنة ميجاوات،  250الكهرباء إلى كل بيت، والتي بدأت بقدرات كهربائية حوالي 

  1.أنشئت الشركة العامة للكهرباء

  

  

  

                                                
 . 2009مجلة أنور، مجلة ربع سنویة تصدر عن إدارة الموارد البشریة التابعة للشركة العامة للكھرباء، الربع الثاني، العدد األول،  1



 
 

  : لهيكل التنظيمي للشركةا

يوضح الهيكل التنظيمي للشركة العامة للكهرباء محل الدراسة مختلف الوظائف التـي  

أمـين لجنـة إدارة   : (تمارسها الشركة، وهو يتكون من لجنة إدارة الشركة والتي تتكون من

أمين لجنة إدارة الشركة تتبعـه اإلدارات العامـة   ). ضاءأع 3الشركة، أمين مساعد، وعدد 

  :التالية

 .اإلدارة العامة للشؤون القانونية - 

 .اإلدارة العامة لمتابعة المشروعات التنموية - 

 .األمين المساعد - 

 .اإلدارة العامة للرقابة الداخلية - 

  :كما يتبعه عدد أربعة أعضاء مساعدين وذلك كما يلي

 :لشؤون اإلنتاج ونقل الطاقة وتتبعه اإلدارات العامة التالية مساعد أمين لجنة اإلدارة - 

  .اإلدارة العامة لنقل الطاقة.                      اإلدارة العامة لإلنتاج

 .اإلدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط.                      اإلدارة العامة للتحكم

ت المستهلكين وتتبعه اإلدارات العامـة  مساعد أمين لجنة اإلدارة لشؤون التوزيع وخدما - 

 :التالية

 .اإلدارة العامة لخدمات المستهلكين.                    اإلدارة العامة للتوزيع

مساعد أمين لجنة اإلدارة لشؤون التخطيط اإلستراتيجي والمشروعات وتتبعه اإلدارات  - 

 :  العامة التالية

 .                                    يرللتخطيط والدراسات والتطواإلدارة العامة 

  .اإلدارة العامة للعقود وحسابات التنمية



 
 

  .اإلدارة العامة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية

  .اإلدارة العامة لمشروعات نقل الطاقة الكهربائية

  . اإلدارة العامة لمشروعات التوزيع

 :وتتبعه اإلدارات العامة التاليةمساعد أمين لجنة اإلدارة لشؤون الخدمات المساعدة  - 

  .اإلدارة العامة للمعلوماتية.      اإلدارة العامة للخدمات العامة

  .اإلدارة العامة للموارد البشرية واالتصال.      اإلدارة العامة للشؤون المالية

  .اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن

  :المناطق التابعة لها / ائر يع هذه اإلدارات والدوزويوضح الشكل اآلتي كيفية تو

  

 
  الموقع االلكتروني للشركة: لمصدر ا

.GECOL.WWW.INFO  

  الهيكل التنظيمي للشركة العامة للكهرباء



 
 

  

  :عدد العاملين بالشركة تطور

  تطور عدد العاملين بالشركة العامة للكهرباء جدول يوضح

 السنة العدد
32274 2002 
33363 2004 
36871 2006 
37000 2008 

  

  .سجالت الشركة: لمصدرا

دد العاملين بهـا،  يبين الجدول مدى مساهمة الوحدة في التوظيف من خالل زيادة ع    

لى إ المستمرة نها تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تعمل بها من ناحية،  وعلى حاجتهاإوهذا يؤكد على 

  .ؤهلة علمياالكوادر الم

  :ومراحل تطوره شركةالتعرف على منتوج ال :ثانياً

  :شركةعلى منتج ال التعرف          

تنتج الشركة الطاقة الكهربية وتقوم بنقلها وتوزيعها، وعملية إنتاج الطاقة هي تحويـل  

الطاقة من شكل إلى آخر حسب مصادر الطاقة المتوفرة في مناطق الطلـب علـى الطاقـة    

مطلوبة لهذه الطاقة، األمر الذي يحدد أنواع محطات التوليـد  الكهربائية وحسب االحتياجات ال

وأنواع الوقود ومصادره من أهم المؤثرات في تحديد نوع المحطات واختيارات أماكنها، ومن 

  : أهم أنواع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المركبة بليبيا

  .المحطات البخارية 

  .المحطات الغازية 

 .محطات الديزل 



 
 

  :يات الطاقة المنتجةمستو تطور

  تطور مستويات الطاقة المنتجة  جدول

 السنة )س.و.ج(ساعة/الطاقة المنتجة جيجاوات

17531 2002 

18943 2003 

20202 2004 

22450 2005 

23992 2006 

25514 2007 

28666 2008 

30373 2009 
  لموقع االلكتروني للشركةا: المصدر                                                       

WWW.INFO.GECOL.LY 

خالل الفترة ) معدالت الطاقة المنتجة( معدل نمو األحمال  التالي البياني ويوضح الشكل
  : 2009-2002من 

  
  
  
 

  
      

  

  

  

  

              

  تطور مستويات الطاقة المنتجةشكل يوضح                               

http://www.INFO.GECOL.LY


 
 

الشكل السابقين، حجم المسؤلية الملقاة على عـاتق الشـركة   يتبين من خالل الجدول و 

والمتمثلة في متابعة كافة أنشطة التطور في الدولة واالستعداد لتغذيتها بالطاقـة الكهربائيـة،   

جيجاوات ساعة، أي بنسبة زيادة ) 30373(في إنتاج ما قدره  2009حيث ساهمت خالل العام 

  .2008عن العام %) 6(قدرها 

  : شركةشخيص الوضعية الحالية للت: اًثالث

ن الشركة ال تتواجد في فراغ بل في محيط يتميز بالتطور المستمر، لهذا فهي مجبـرة  إ      

على التأقلم مع هذه التطورات نظرا لتأثيراتها على الشركة سـلبا وإيجابـا وذلـك بمختلـف     

  :العناصر المكونة له ومنها

للشركة يشكل باستمرار أحد أهم االهتمامات  إن المحيط االقتصادي :قتصاديالمحيط اال - 

لدى المسؤلين، فالشركة تحتاج أحيانا إلى يد عاملة أكثر تأهيال وتخصصا خاصة فـي  

المجاالت التقنية، باإلضافة إلى محاولة التعرف على اتجاهات العرض والطلب علـى  

 .زيع الكهرباء لمعرفة التطورات الخاصة بطلبات المستهلكين وكذلك قنوات التو

العامل الثقافي له تأثير كبير، لذا على الشركة االهتمام به  :المحيط الثقافي واالجتماعي - 

في أي قرار تتخذه، وحسب المعلومات المتحصل عليها فإن المستخدمين يعملون علـى  

تحسين خدماتهم عن طريق استخدام أحدث التقنيات، كما أن الشـركة تهـتم بحاجـات    

 .خذهالعاملين في أي قرار تت

إن التطور التقني يرتبط من جهة بالتطور اآللي ومـن جهـة أخـرى     :قنيالمحيط الت - 

بالتطور المعرفي، مما يفرض على الشركة الرقابة المستمرة لهذين الجانبين ومحاولـة  

االستفادة من نتائج تطورهما، ومما يمكن مالحظته على مستوى الوحدة هو اسـتعمال  



 
 

هتمامها بجانب المعرفة مـن خـالل التـدريب المسـتمر     التقنية الحديثة، إضافة إلى ا

 .للمستخدمين

يشير هذا الجانب إلى أن الشركة قبل االنطالق في ممارسة نشـاطها   :سياسيالمحيط ال - 

تهتم بمعرفة مختلف القوانين واإلجراءات التي تقرها الدولة، ومختلف الوحـدات التـي   

ـ  وم، قـوانين العمـل، ومختلـف    تتعامل معها، إضافة إلى السياسات الضريبة، الرس

  .  التشريعات بصفة عامة 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  



 
 

  :أهمية ومكانة اإلدارة المالية بالشركة: )3(ملحق 
بإعتبار أن اإلدارة المالية تمثل المحور األساسي فـي تنظـيم العالقـة بـين الوحـدة      

ة وبـرامج  ومعلوماتها المالية وتسعى إلى تحقيق أهدافها، ويتم ذلك من خالل مجموعة أنشط

خاصة للحصول على البيانات والمعلومات واستخراج التقارير والقوائم المالية على درجة من 

  .فهي من هذا المنطلق تعد إدارة هامة في التخطيط اإلستراتيجي الشامل. الدقة والسرعة

ه ومن خالل الدراسة الميدانية للشركة العامة للكهرباء وتفحص وثائقها لمسنا مدى أهمية هذ  

اإلدارة بها، عن طريق إمداد مجلس اإلدارة بكافة المعلومات المالية الالزمة التخاذ القـرارات  

  .االقتصادية المناسبة

  :الوضع المالي للشركة: أوالً

  : 2010الوضع المالي خالل عام

  ل.د 6,067,609,571:   قيمة األصول  

  ل.د 1,426,659,301    :قيمة اإليرادات

  ل.د 1,757,865,220 : قيمة المصروفات

  :تطور اإليرادات   

  بالشركة العامة للكهرباءاإليرادات تطوريوضح جدول                  

 السنة .)ل.د(القيمة 

314,400,641 2004 
685,230,523 2006 

1,330,256,768 2008 
1,440,145,668 2009 

                                        

  .ركةسجالت الش: المصدر 

  



 
 

  : تطور المصروفات 

  بالشركة العامة للكهرباء تطور المصروفاتجدول يوضح                   

                                         
                             

  

  

  

  

  .سجالت الشركة: لمصدر ا                                         
اإليرادات والمصروفات للشركة بصفة مستمرة، وفـي   يتبين من الجدولين السابقين زيادة    

، 2006الفترة السابقة كانت زيادة اإليرادات أكبر من زيادة المصروفات، وخـالل العـامين   

 .قتها المصروفات أكبر من زيادة اإليراداتكانت الزيادة التي حق 2008

 :دارة الماليةالهيكل التنظيمي لإل: ثانياً

 
  ةالموقع االلكتروني للشرك: المصدر 

  

 السنة .)ل.د(القيمة 
600,738,290 2004 
719,322,290 2006 

1,556,582,290 2008 
1,694,581,791 2009 



 
 

                                                                 WWW.INFO.GECOL.LY  

 :شركةبال دارة المالية الخاصةوظائف اإلتوصيف : ثالثاً

إن مسؤوليات هذه اإلدارة كثيرة ومتعددة وتكمن في متابعة حسـابات   :إدارة الحسابات .1

الخدمات والمستلزمات والتوريدات، المـواد والعقـود، الحسـابات الدائنـة،     :  كل من

 .الخزينة، المصارف، اإلعتمادات، ومحاسبة المشروعات

دائرة محاسبة المواد تقوم : تندرج تحت هذه اإلدارة دائرتين هما:  ددارة محاسبة المواإ .2

 .بتتبع المواد بالمخازن، ودائرة محاسبة الوقود

تقوم هذه اإلدارة بمتابعة كافة العمليات المتعلقة : إدارة محاسبة األصول الثابتة والتأمين .3

لثابتـة، ودائـرة   دائرة األصـول ا : باألصول الثابتة والتأمين فهي تشرف على دائرتين

 .خدمات التأمين

تقوم هذه اإلدارة بمتابعة إقفال الحسابات، تحليل الحسابات : إدارة األستاذ العام والتقارير .4

. وإجراء التسويات، إعداد القوائم المالية، وإعداد تقـارير المصـروفات واإليـرادات   

 .لماليةدائرة األستاذ العام، ودائرة التقارير ا: والدوائر التابعة لها هي

إعداد الميزانيـات التقديريـة ومتابعـة    : من مهام هذه اإلدارة: دائرة التخطيط المالي .5

والدوائر التابعة . تنفيذها، التحليل المالي، اإلحصاء، التأمين، المخاطر المالية، الضرائب

 .دائرة الميزانيات التقديرية، دائرة التكاليف، ودائرة المخاطر: لها هي
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ABSTRACT 
 

Under the current circumstances experienced by the economic 

units of globalization, global trade liberalization and increased 

competition, the use of computers need to help economic units in the 

access to information at the right time, and delivery to various 

parties for use before making their decisions.    Using computers 

mechanism evolves the role of the accountant by  contributing the 

design of accounting information systems and helping management 

in decision-making, instead of draining his time to do business 

accounting manually (registration - deportation - preparing the trial 

balance and financial statements). This development impacts on the 

accounting system positively like simplifying routine business, 

providing energy and operational storage enormous to provide large 

volumes of data, and ease of use complex methods and 

mathematical models,  it effected on nature of the elements of 

accounting information systems and their relationship to each other, 

for example, ledgers and records form became an intangible, also 

preparation of financial statements became quickly, accurately and 

with minimal of cost and effort, and increased the need for chart of 

accounts which has more details, and  using of computers impacted 

on applied the functions  of accounting information systems 

(collection - treatment - storage - Preparation of documentation), in 

addition to its effect on the completion of the accounting cycle and 

obtain the required reports in a timely manner and with reference to 

the difficulties faced by most of the Libyan economic units in the 

application of automated programs to work, they were in this study a 
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Libyan company which is General Electricity Company Of Libya 

(GECOL), the study aimed to answer the following key question: 

" What is the impact of using the computers in the 

preparation of accounting operations and financial reporting ?" 

In line with the limited and small size of the study population, 

achieving the desired results of the study has been designed in 

accordance with the methodology described, by use of a 

questionnaire as a means of collecting data and information. The 

questionnaires were delivered to the participants personally and 

directly and received in the same way. In addition, personal 

interviews were done with the participants in the study to clarify the 

questionnaires. 

 To achieve objectives of the study, this study addressed both 

sides  theoretical and practical. The theoretical side allocated to 

review some basic concepts related to information systems 

accounting and computers in general, and the use of computers in 

accounting in particular, through access to books, periodicals and 

magazines related to subject of the study , where this part has been 

divided into two chapters. The first chapter discusses the subject of 

the study definition, the problem of the study, its importance, its 

methodology, and its borders. The second chapter defines 

accounting information systems and computers. The practical part of 

the study was done through field work, where data analyzed was 

obtained from questionnaire distributed to the community of study. 

Also it has been using descriptive method  to analyze the data, and it 

calculates the percentages, was also drawing on some tables and 

figures that describe the characteristics data of General Electricity 

Company, and through analysis of the data has been reached on a set 

of results, including: 
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-The application of automation system (IFS) for General 

Electric Company will make the company achieve advantages in all 

different areas. It offers data and information quickly, accurately and 

of less cost and effort. 

Based on the findings of the researcher,  the following  

recommendations were proposed: 

           - Inform General Electricity Company on the need to 

rehabilitate all users of the company to be able to work with the 

system (IFS), each according to his job, because it helps  improving 

the information system. 
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