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  المراجع
  الخاتمة

   :مقياسأهداف ال  
السنة الثالثة مالية نظام ل م د باالعالم احملاسيب ضرورته وامهيته طلبة مقرر املادة إىل تعريف يهدف   

منتج تلك النظام وشروطه والتأكيد على ان تكون املعلومات املفصح عنها ذات دقة ومصداقية وبالتايل على 
 النظام احملاسيباىل و  املعلومات ان يكون يف مستوى املهمة ومن مث البد من التطرق اىل علم احملاسبة وأمهيته

ويف  املطلوبة وبشكل جيد إعداد احلسابات اخلتامية و القوائم املالية كيفية مسك  احملاسبة لغرض و  وعناصره
  . االلية ظل االستخدام االوسع للحاسوب والربامج

  : إىل حتقيق األهداف التالية باختصار املقرريسعى و 
من طرف املؤسسات االقتصادية العمومية  كيفية االستفادة منهحبث  املايل واحملاسيب و التعريف بالنظام -1

ر القرايف حتسني جودة املعلومات احملاسبية وذلك بغرض إعادة الثقة فيها لتكون قاعدة جيدة يف صنع  واخلاصة
  .خاصة االستثماري منه

صياغة اجلوانب الفكرية للمحاسبة والنظم احملاسبية واالستفادة منها يف تطوير مفهوم جودة حماولة  -2
    .اجلودةاملعلومات احملاسبية وحماولة وضع جمموعة من املعايري لتحقيق هذه 

تم ي أن ملعلومات احملاسبية واليت يتوقعجودة اعلى  هانعكاسات إبراز اجيابيات التطور التكنولوجي وحماولة  -3
  . واملايل يف اجلزائر احملاسيبظل تطبيق النظام  تطوير برامج االعالم احملاسيب يف حتقيقها يف

  
  :مقياسأهمية ال

تزويد القارئ بأداة علمية مساعدة على فهم العديد من من اجلامعة حماولة  يفقياس هذا املتأيت أمهية            
تبين  بوضوحتأكد بعد ما  خاصةواملايل ، احملاسيب النظام ت واملفاهيم اجلديدة اليت جاء ا مشروع املصطلحا

 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11 -07 األمرتطبيق املعايري احملاسبية الدولية من خالل الشروع يف تنفيد  اجلزائر
املهنة يف تطوير املمارسة احملاسبية يف اجلزائر وتطوير يتوقع االستفادة منه  الذيواحملاسيب و واملتعلق بالنظام املايل

وبالتايل حتقيق جودة املعلومات احملاسبية يف البيئة احملاسبية احمللية والدولية اجلديدة واليت ستنعكس علـى   ككل
  .القرارات  اختاذترشيد عملية 
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  المالي والمحاسبي  انظمة االعالم        
  

  : تمهيد
النظام المحاسبي في مجموعة من اإلجراءات والخطوات الخاصة بالجانب التطبيقي للمحاسبة  ختصرنا مفهوماإذا        

 لبياناتتلخيص التصنيف والتسجيل وه في عمليات الفي حصر ، ووالتي تساعد على إتمام الوظائف الرئيسية للمحاسبة
بشكل يكفل تحقيق األهداف التي يسعى إليها الي تعد  ماليةالقوائم ال جملة من مخرجات تكون في  العمليات المالية في

  .النظام والمتعلقة أساسا بتزويد مختلف الجهات ذات المنفعة بمعلومات مفيدة في عملية اتخاذ القرار
إذا  وإذا سلمنا بمبدأ التأثير المتبادل بين النظام المحاسبي والبيئة التي يطبق فيها، وان أي نظام يكون مالئما ومفيدا      

أنتجته تلك البيئة، والنظام المحاسبي الجزائري السابق أوجدته بيئة اشتراكية فكان مناسبا لها، وان البيئة المحاسبية 
كحل وبديل  المناسب للراسمالية لذلك تم انتاج النظام المحاسبي والمالي  ،الجزائرية تغيرت اآلن بما يتطلب تغيير النظام

  .IAS/IFRS ير المحاسبة والتقارير المالية الدوليةمع معاي  متوافق  و  ،ومناسب
  

  .المؤسسة االقتصادية والبيئة المحاسبية  .1 
إن العمليات اليت تم ا احملاسبة، تتعلق باملؤسسة االقتصادية يف نشاطها وتبادالا مع بيئتها، لـذلك           

حيزا معتربا املؤسسة اليت شغلت منذ زمن بعيد  وجب علينا قبل التطرق إىل موضوع احملاسبة، التعرف على هذه 
 باعتبارها النواة األساسية يف النشاط االقتصادي، كما أا تعرب عن  جوهر العالقات والباحثني يف كتابات و أعمال االقتصاديني

رية متعاملة فيما بينـها  االجتماعية، ألن العملية اإلنتاجية بشكل عام يتم نشاطها ضمن جمموعة من العناصر البش االقتصادية و
  .من جهة، و فيما بينها و العناصر املادية و عناصر أخرى معنوية من جهة أخرى، كما يشمل تعاملها البيئة احملاسبية ككل

  .االقتصادية المؤسسة -
 حتديد سي موضوعيكت ولذلك االقتصادي للمؤسسة، النشاط  هو احملاسبة علم دراسة موضوع إن        

 أن ذلك ، خاصة أمهية سسة وماهية النشاط الذي تقوم به وبعض املصطلحات االقتصادية االخرى املؤ ماهية
 ألن ،بعض األجوبة ت اليت قد تطرح من طرف الطلبة، جتد يف هذه التعاريف واملفاهيم التساؤال  بعض

 والنقود األسعارب املتعلقة واملواضيع املشاكل من العديد  صادفي اخلوض يف دراسة النظام احملاسيب قد 
تقرب  ما سنورده من مفاهيم قد  العموم وعلى. اخلالتكاليف واالستثمارات واملخزونات  و واألجور والنفقات

واحملاسبة والنظم مبا يف  االقتصاداملؤسسة و التسيري و  عنولو بسيط  تصور ووعيهم الطلبة أذهان على األقل إيل
  .ذلك النظام احملاسيب
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  : مفهوم  املؤسسة - 
ميكننا القول  وبكل بساطة ان املؤسسة تعترب اهليئة املنظمة اليت جتمع املوارد البشرية ، املادية واملالية 

لتخصيصها وتوظيفها إلنتاج السلع واخلدمات الضرورية لتحقيق اإلشباع وتلبية تلك احلاجات املتعددة 
  . واملتنوعة

  
   : مفهوم املؤسسة من املنظور الرأمسايل -1-1

فهي تنتج يف حدود املردودية وما تسمح به أسعار السـوق، الن  . املؤسسة  مشروع يهدف   لتحقيق الربح و تعظيم املنافع   
االقتصادية كما ان حتقيق الربح على مستوى الفرد حيقق بالضـرورة   ةالنظام الرأمسايل ميجد امللكية اخلاصة ويقوم على املر دودي

  .الربح للمجتمع
  
   : ؤسسة من منظور اشتراكي مفهوم امل -1-2

املؤسسة  ضرورية للمجتمع و جيب ان تقوم بإنتاج ما يشبع احلاجات العامة لإلفراد بسعر اجتماعي عادل حتدده الدولـة        
وليس السوق، ذلك الن النظام االشتراكي يقوم على مفهوم امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، و جيب ان يسود املفهوم االجتماعي 

  .  نشاط االقتصادي لل
   :املفهوم املعاصر للمؤسسة -1-3

توجد نظرة حديثة للمؤسسة خمتلفة عن النظرة التقليدية  فال جيب ان تقتصر النظرة  على  التعريـف الرأمسـايل أو              
 ومعقـدة التعـامالت   أالشتراكي، بل البد من تعريف أكثر مشولية يرى و أن املؤسسة كائن حي يتواجد يف بيئة دائمة التغيري

وكثرية االعوان واملتعاملني هلا من احلقوق ما عليها من الواجبات فهي شبيهة باهليكل البيولوجي للكائن، فاملخ تقابله اإلدارة و 
و كـذا شـبكة   ... األعضاء كالرأس و اليدين تقابلها مصاحل أقسام املؤسسة، مثل مصلحة التموين ، اإلنتاج ، البيع وغريها 

  . ومات اليت تربط أعضاء اجلسم باملخ جندها يف املؤسسة يف نظام قائم باملعلومات تتجمع و توجه عند أعلى السلم املعل
وما يؤيد هذا التوجه هو صرامة وتشدد قوانني اإلفالس فال ميكن إعالن حل أي مؤسسة حىت تستنفذ كل احملاوالت   

  .ئن احلي، وهذا ما يدل على أمهيتها وضرورة دميومتها لفائدة بيئتهااملمكنة النقاذها بالضبط كما حناول طبيا إنقاذ الكا
بعدد املـدارس والتيـارات    هناك من املفاهيم والتعاريف العدد الكبري الذي يصعب إحصاؤه ،ان  وجيب ان تعترف  

  .هلواس وسنحاول تقدمي البعض منها يف حماولة تبسيطية وتقريب املفهوم بشكل اوضح الفكرية وأراء الكتاب
اليت تعـين يف  " Entreprise"يرى البعض  أن كلمة املؤسسة هي يف الواقع ترمجة للكلمة الفرنسية  :التعريف االصطالحي - 

كما أن  Entreprendreّ" القواميس املختلفة مشروع جتاري أو منشاة، ألا مشتقة هي أيضا من الفعل باشر وشرع يف العمل
بني للطالـب أننـا يف هـذا    و للتسهيل ن.  مبعىن منشاة أو وحدة اقتصادية firm ,جنليزية  الترمجة تعطي لنا أيضا ، كلمة باال

  :املقياس سنتبىن التعريف الذي يرى بان
املؤسسة هي تنظيم يستخدم   عوامل اإلنتاج بصورة مثلى قدر اإلمكان من أجل بلوغ األهداف اليت مت حتديـدها بغـرض    -

  .ت اإلنتاج أو تسويق السلع و اخلدما
من خـالل  " القيمة املضافة"املؤسسة هي جمموعة من الوسائل املادية التكنولوجية املالية و البشرية املنظمة دف خلق لثروة   -
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  .تعظيم األرباح و تدنية التكاليف 
  
  
  
  
  
  :أهمية المحاسبة، تعريفها، أهدافها ووظائفها-

  :احملاسبة املالية -        
علم يشمل جمموعة من املبادئ و األسس و القواعد اليت  يف كوا احملاسبة أمهية  تكمن:  أمهية احملاسبة. 1

يب ترمن واقع مستندات قانونية مؤيدة هلا مث بتتستعمل يف حتليل العمليات املالية عند حدوثها وتسجيلها 
هذه وتصنيف هذه العمليات وتلخيصها حبيث متكن املشروع من حتديد إيراداته وتكلفة احلصول على 

اإليرادات ومن مث استخراج نتيجة األعمال من ربح اوخسارة  عن فترة مالية معينة وبيان املركز املايل يف  اية 
  .الفترة وتزويد صانعي القرارات االدرارية مبعلومات وبيانات الختاذ قرارات رشيدةتلك 

لى إدارة املنشأة احلصول على مجيع إذ ينبغي ع ،تستمد احملاسبة  أمهيتها باعتبارها لغة األعمالو        
البيانات احملاسبية السليمة يف الوقت املناسب، لتزويد خمتلف األطراف باملعلومات املفيدة يف صنع 

 .القرار
للمحاسبة تعاريف عديدة ختتلف باختالف املدارس وباختالف وجهات نظر  :تعريف احملاسبة.2        

  :املختصني نذكر منها
ارة عن جمموعة من النظريات و املبادئ اليت تبحث يف تسجيل و تبويب  و تلخيص احملاسبة عب" -

– ةاليت تؤثر على مركزها املايل يف صورة نقدية وتتضمن فن إنشاء الدفاتر الالزم–ملنشأة ما –العمليات املالية 
قع املستندات مث عمل بيان جيعلها مطابقة حلاجات املنشأة وعملياا وإثبات القيود فيها من وا–القيد والبيانية 

أي عمل ميزان مراجعة وفتح احلسابات اخلتامية و إجياد طرق الربح أو -إمجايل دوري يبني مركز املنشأة املايل 
              (1)".  –العمومية  ةاخلسارة وتصوير امليزاني

ل وتبويب ميكن تعريف احملاسبة بأا االصطالح الذي يطلق علي حقل املعرفة الذي خيتص بتسجي" -
، العمليات واألحداث ذات الطابع املايل بصورة هلا داللتها وأمهيتها وباستخدام النقود كوسيلة لقياس العمليات

  (2)".والتعبري عنها وعرض وتفسري النتائج املترتبة على هذه العمليات 

                                                                            
  .17ص1977،عني مشس ،اختاذ القرارات  ساحملاسبة نظام للمعلومات وأداة لالتصال وأسا:حممد عباس حجازي .د (1)
                                    .                               18املرجع السابق، ص  (2)
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مت حدوثها  ألن احملاسب يعمل علي تسجيل احلوادث اليت،احملاسبة تعد فنا جبانب اعتبارها علما"-
  (3)."فعال، وإن كان يعمل أيضا علي اكتشاف احلقائق بغية تسجيلها

عملية حتديد وقياس ونقل املعلومات  والبيانات االقتصادية :"أا  يو تعرف احملاسبة أيضا عل -
        (4)" لالستفادة منها يف اختاذ القرارات

املبادئ واألسس والقواعد اليت تستعمل يف علم يشمل جمموعة من :"تعرف احملاسبة  أيضا علي أا -
مث تبويب و تصنيف هذه ،وتسجيلها من واقع مستندات مؤيدة هلا ،حتليل العمليات املالية عند حدوثها 

العمليات وتلخيصها حبيث متكن الوحدة االقتصادية من حتديد  إيراداا وتكلفة احلصول علي هذه اإليرادات 
 (5)" وبيان مركزها املايل يف اية هذه الفترة،ا من ربح أو خسارة عن فترة ماليةومن مث استخراج نتيجة أعماهل،

  .  
فكل علم ولدى من  -يف املنظور التارخيي لتطور العلوم –ويف الواقع ال ميكن الفصل بني العلم والفن 

وكغريها تولدت من . فن مقابل له، فاحملاسبة ولدت يف امليدان وتطورت بعد ذلك وأصبح هلا فروضها ومبادئها
  .الرياضيات كما هو الشأن بالنسبة لعلم التشريح الذي تولد من الطب وعلم امليكانيك من صناعة اآلالت

  (1) ومن هنا ميكن حصر أهداف ووظائف احملاسبة فيما يلي
  وظائف احملاسبة أهداف و.3
      : أهداف احملاسبة  -        

 .ةجتميع البيانات املالية اخلاصة للمنشأ .1
وغري دورية أو على شكل  تلخيص البيانات املالية السابقة وعرضها يف تقارير مالية دورية .2

 .عماهلاأتنفيذ  يف  ةارمذكرات تفسريية أو إحصاءات من اجل خدمة اإلد
 .حتديد عالقة املنشأة باإلطراف املختلفة ذات الصلة ا من مدينني ودائنيني .3
 :أةحتقيق املزايا التالية إلدارة املنش .4

 حتديد تكلفة اإلنتاج واملخزون. 
 حتديد أسعار بيع السلع واخلدمات 
 حتقيق الرقابة على  نواحي النشاط املختلفة. 
 تقييم نتيجة نشاط املشروع. 

  :ومما سبق ميكن أن نوجز أهداف ووظائف احملاسبة فيما يلي
                                                                            

  .  86ص،1995،منشورات جامعة دمشق ،نظرية احملاسبة :مأمون محدان ،دحسني القاضي    (3)   
                                                                                                                         13ص1990،مركز الكتب األردين ،أصول احملاسبة :خالد أمني عبد اله وآخرون.د   (4) 
                                                                                                                                                                                                      13مرجع سابق ص   (5) 
                                                                                                                                                                                                       24مرجع سابق ص    (1) 
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  .قياس املوارد اليت ميلكها مشروع معني -  1
   .يف هذا املشروعبيان مطلوبات ومصاحل الغري -2
  .قياس التغري يف تلك املوارد واملطلوبات ومصاحل الغري-  3

  :وظائف احملاسبة -        
تسجيل العمليات املالية اليت يقوم ا املشروع عند حدوثها اعتمادا على املستندات املؤيدة  .1

 .هلا
 تصنيف وتبويب العمليات املالية اليت يقوم ا املشروع .2
 مال املنشأة من املدة املعينة استخراج نتيجة إع .3
 بيان املركز املايل للمنشأة يف تاريخ معني .4
 .تزويد إدارة املنشاة بكافة املعلومات و البيانات الالزمة هلا .5

 
املعلومات احملاسبية و املالية الذي يفيد بيئته  مانظيتوىل ادائها تلفة وجماالت  خم حقولكما أن للمحاسبة 

  ،ويستفيد منها

  :احملاسبيةالبيئة .-
الشركات   املؤسسة العامة ويف شكل مقاولة او شركة ،و ختص املؤسسة الفردية كما ختص اليةاحملاسبة امل       

 األموالأما شركات  تتمثل بشركات التضامن والتوصية البسيطة واحملاصة وو   األشخاصانواع منها شركات 
وفقا  ، ئولية احملدودة وشركات التوصية باألسهمفتتضمن الشركات املسامهة العامة والشركات ذات املس

كيفية من مث معرفة  دور النظام احملاسيب يف  و وتقدمي هذه الشركات مهم للتعرف عليها أوال ، للقوانني السائدة
إعداد احلسابات اخلتامية والقوائم املالية    مث معاجلتها ومن مث ،بنشاط هذه املؤسساتتسجيل العمليات اخلاصة 

  .يف اية كل سنة حماسبية وبيان مركزها املايل   ارفة نتائج أعماهلملع
امليكانيزمات والتفاعالت املختلفة  للمؤسسة عدد هائل من   و توجد يف البيئة االقتصادية واحملاسبية           

اسبة وشكل احملاسبة مهنة احمل البيئية و إن اختالف العوامل ختتلف ب ،اليت تتفاعل  فيما بينها يف عمليات معقدة
حسب نوع املؤثر ، ويتجلى هذا التأثري يف نواحي عديدة  بالتفاعالت البيئيةيف أي دولة تتأثر إىل حد كبري 

  .ودرجة بتأثريه
 متناسق تسعىميكن أن ننظر إىل احملاسبة كنظام يتكون من عناصر أساسية متفاعلة فيما بينها بشكل و 

تؤثر على النظام  املستمر،وجد يف فراغ، بل يف بيئة متميزة باحلركة والتغيري والنظام ال ي، إىل حتقيق هدف عام
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  )1( :يليوتتأثر به، وهذه البيئة معقدة يصعب فهمها ببساطة إال أنه وللتوضيح ميكن تقسيم عناصر البيئة إىل ما 

  :البيئة االقتصادية.  1
كما يتمثل أيضا يف …والسلع املادية  األفراد رؤوس األموال يف جمموعيتمثل هذا العنصر من البيئة 

القوة االقتصادية واملتمثلة يف النظام االقتصادي الذي يعتمد على امللكية الفردية أو امللكية العامة، السياسية 
احلكومية للموازنة العمومية ونفقات الدولة، تنظيم األسواق املالية، وحجم السوق، القدرة الشرائية اإلمجالية 

 جانب عناصر أخرى منها خاصة رقابة البنوك التجارية، القروض، توفر الطاقة، املاء، وسائل للمواطنني إىل
  .النقل، ومؤهالت وإنتاجية اليد العاملة

ومما سبق ميكننا القول أن البيئة االقتصادية ما هي إال جمموع األفراد واجلماعات واملنشآت اليت متارس 
ستها املختلفة كالسياسات الضريبية، سياسات األسعار، القروض، النشاط االقتصادي، وذلك بتطبيقها لسيا

  .وتوفري الظروف االقتصادية املالئمة اليت من شأا أن تساعد املنشأة على حتقيق اهلداف العامة

  : البيئة االجتماعية. 2
األنظمة اإلدارية تعترب البيئة االجتماعية عنصرا أساسيا ال ميكن إغفاله ملا له من تأثري على املنشأة وعلى 

واحملاسبية السائدة، والبيئة االجتماعية تتكون من مواقف، رغبات، ترقيات، مستوى الذكاء، املستوى 
  .التعليمي، اعتقادات وعادات األفراد املكونة جلماعة أو جمتمع

ثر من وللمنشأة يف الوقت احلايل مسؤولية اجتماعية مبعىن أن البيئة االجتماعية أصبحت تؤثر عليها أك
أي وقت مضى وعليها أن تستجيب هلا خاصة يف االجتاه الذي يضمن حياة أفضل للمجتمع، ومعىن هذا انه 

  .على املسري أن يدرك أمهية اجلانب الثقايف، الدميغرايف، والعقائدي يف مكونات البيئة االجتماعية
تعاملون ا دون أن حتكمها فالعنصر العقائدي يتمثل يف جمموعة املعتقدات اليت يؤمن ا األفراد وي

قوانني أما العنصر الدميوغرايف فله أمهيته، إذا انه يعمل على تغيري شكل اتمع وذلك نتيجة لتغيري عدد السكان 
وفئة أعمارهم وظهور طرق جديدة للعمل واالبتكارات واملهارات، هذا إضافة إىل العنصر الثقايف الذي له أمهية 

ول تم به أكثر فأكثر وتعمل على رفع نسبة املتعاملني واحلاصلني على شهادات كبرية جدا، إذ أصبحت الد
  .عليا

  ):التقنية(البيئة التكنولوجية . 3
إذا كانت البيئة التكنولوجية تتمثل يف االالت والتجهيزات والوسائل املادية املختلفة والطرق والتقنية  

                                                                            
.12، ص1993رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة باتنة،  ري، دور الرقابة احملاسبية يف حتسني تسيري املؤسسات االقتصادية،أمحد لعما )1(  
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مر، وهذا التطور له عالقة باملنتجات من السلع واخلدمات البيئة التكنولوجية يف تطور مست هذه"وغريها فان 
اليت تنتجها املنشأة وعلى هذه األخرية أن تساير هذا التطور باقتناء اآلالت اجلديدة والتحكم يف التقنيات 

  .)1(" املبتكرة، وإال ستهزم أمام منافسيها الذين يستغلون هذه التطورات واالبتكارات
قول  ان التكنولوجيا تتغري بشكل مستمر ومتزايد وإذا كانت التكنولوجيا وذا املفهوم ميكن أن ن

تساعد على حل املشكلة االقتصادية وذلك إشباع حاجات متعددة من موارد حمدودة فهي تساعد أيضا يف 
  .خلق حاجات جديدة مل تكن موجودة سابقا

ه كذلك يف املستقبل بسبب عدم وسبب هذا التطور املستمر فإن ما قد نعتربه اليوم حاجة قد ال نعترب
  .بالنسبة للمسريإقبال األفراد على طلبه وعليه فإن التغري التكنولوجي البد أن يؤخذ بعني االعتبار 

  

  :والقانونية البيئة السياسية .4
ميكن أن نقول أن هذه البيئة تتلخص يف الظروف األمنية واالستقرار واملناخ السياسي الذي متارس فيه 

، وكذلك جمموعة القوانني نشاطها والذي يعد مبثابة املوجه واحملدد لسياسة املنشأة لضمان االستثماريةاملنشأة 
يتحدد يف جمموعة  "و قد اهتم املختصني ذا العنصر نظرا ألمهيته اليت ال تقل عن باقي العناصر، إذ  السائدة 

ماية العمال، املستهلك، اجلمهور والبعض هائلة من القوانني، القواعد، األحكام القضائية بعضها خمصص حل
  .)1("اآلخر هدفها احترام العقود ومحاية حق امللكية
الدولة بوضع القوانني، إجراءات احلماية  يف تدخل والقانونية وكذلك ميكن حتديد البيئة السياسية

من قوانني وقواعد البيئة السياسية تتمثل فيما تضعه الدولة  أننفهم  أنوبذلك ميكن .واخلدمات العمومية
معنويني وتنظيم معامالم بالطريقة اليت تضمن عدم  أوكانوا  طبيعينيوإجراءات حىت حتمي أعضاء اتمع 

  .تعارض املصاحل املختلفة
  .النظرية احملاسبيةطبيعة  -

قد إن هذه املفاهيم حتاول حتديد الطبيعة النظرية للكيانات احملاسبية املوجودة يف اقتصاد السوق، و  
  :(2 طرحت بشأا النظريات التالية

  نظرية املالك، نظرية الكيان، نظرية األموال، -
                                                                            

، 2001نوفمرب  06-05ة قاملة أيام وسيلة محداوي، التكنولوجيات احلديثة أو املتطورة ومسامهتها يف بعث التطوير اخلدمات واملنتوجات البنكية، امللتقى الوطين األول جامع )1(
  .11ص

  .13- 12نفس املرجع السابق ص  )1(
  .املرجع، نفس الصفحةنفس    2
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من بني هذه النظريات ما هي النظرية اليت حتدد بشكل أفضل طبيعة الصيغة النظرية : والسؤال املطروح هنا هو
  للكيان احملاسيب وحده ومن مث حتديد اهلدف الرئيسي للمحاسبة؟

مى هذه النظرية بنظرية املؤسسة املميزة، وترى بأن الكيان هو وحدة اقتصادية تس: نظرية الكيان.-
  :وتستند هذه النظرية على املعادلة التالية ،منفصلة عن مالكها

  )من له احلق يف منو األصول(احلقوق على األصول= األصول 
واحملاسيب من اجل حتديد وتوزيع وإنطالقا من هذه املعادلة فان االهتمام ينصب أوال على األداء املايل       

األرباح بني األطراف املسامهة حسب مسامهة كل واحد يف رأس املال العامل، وحىت األرباح غري املوزعة 
  .تعترب حق للكيان

حسب هذه النظرية، يتصرف الكيان كممثل للمالك، وبالتايل فإن التركيز يكون على : نظرية املالك-
كن أن تؤثر على عائدات املالك، وبذلك دف هذه النظرية إىل اعتبار فائض اجلوانب االقتصادية اليت مي

  :أي امللكيةاألصول على اخلصوم مبثابة حق 
  .اخلصوم –األصول =  يةكلامل حق  

تبىن باخلصوم، و تحملبعبارة أخرى أن املالك ميلكون مجيع األصول ويف نفس الوقت هم ملزمون ب
  .نواتج أو األعباء هو يف احلقيقة تغيري يف مستحقات املسامهنيهذه النظرية فإن أي تغيري يف ال

شكل أول يسوى بني مجيع املسامهني وبالتايل فإن : ولقد تطورت هذه النظرية حىت أخذت شكلني
 األرباح هي مستحقات اجلميع أما الثاين فيفرق بني املسامهني املمتازين والعاديني حبيث يعامل الصنف األول

تدفع من صايف األرباح بعد الضرائب وقبل أن تسدد مستحقات املسامهني  ايل فإن مستحقاموبالتبأفضلية 
  .العاديني

، تنطلق هذه النظرية من أن األموال هي )اعتبارها شخصا(بدال من تشخيص املؤسسة :  نظرية األموال-
هلا بإنتاج املوارد، وهي يف القاعدة األساسية لتسجيل العمليات، إذ أن األموال املوضوعة حتت تصرفها تسمح 

نفس الوقت تعترب أصوال ختضع لقيود وحتديدات مفروضة عليها من قبل مصادر هذه األموال وبالتايل تصبح 
  :معادلتها على النحو التايل

  القيود على األصول= األصول   
وجه حنو أغراض إذا التركيز يف هذه النظرية يكون على الكيفية اليت تستعمل ا األصول اليت جيب أن ت

  .حمددة أخذا بعني االعتبار القيود املفروضة من قبل التشريعات
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  :املبادئ املقبولة عموما .3
املبادئ احملاسبية هي قواعد عامة للعمل تطورت يف إطار مهنة احملاسبة بالتوافق مع األهداف، املسلمات 

  :ما يليواملفاهيم النظرية للمحاسبة ومن بني هذه األهداف األكثر قبوال 

تسجيل احملاسيب ملختلف األصول واخلصوم يتم على أساس الينص هذا املبدأ على أن : التكلفة التارخييةمبدأ  -أ
التسجيل يستمد هذا املبدأ موضوعيته من ، وبغض النظر عن التغريات اليت تطرأ على قيمته الحقا لشراءتكلفة ا

ألن احملاسب يرغب يف ربط مجيع املعلومات املقدمة  ة،الواقعي للعمليات بناءا على حوامل معلومات قانوني
 .بأحداث اقتصادية واقعية

وفقا هلذا املبدأ يسجل الدخل عندما يتحقق فعليا من واقع املستندات اليت : مبدأ حتقيق الدخل -ب 
أو  هدات املعقودةوالبضاعة املباعة أو السلعة املقدمة أو التعأبالنقود املقدمة كمقابل للعنصر املتنازل عنه  تعرب

  .غري ذلك من أسباب الدخل

وفقا هلذا املبدأ يكون لكل إيراد مصروفات تقابله ومتثل سبب وجوده، وعند طرح تلك  :املقابلة مبدأ  -ج
يتجسد هذا املبدأ باملقابلة املباشرة بني النواتج واألعباء املصروفات حنصل على النتيجة املناسبة، أي مبعىن أنه 

  .اخلاصة هلا

إن مفهوم هذا املبدأ مرتبط بفهم التكلفة التارخيية، فاملوضوعية تعين الواقعية واحلياد يف  :مبدأ املوضوعية -د
وخيتلف الكثري يف . تسجيل األحداث ولن يتم ذلك إال من خالل مستندات سليمة وقانونية حتمل تارخيا حمددا

  :معىن املوضوعية فريى البعض أنه
  إذا كانت ناجتة عن قياس غري شخصي تكون املعلومات موضوعية-
 تكون املعلومات موضوعية إذا كانت ناجتة عن إمجاع اخلرباء-

 .تكون املعلومات موضوعية إذا كانت متعلقة بأحداث قابلة لإلثبات أو معتمدة على وثائق-

ملختلف الفترات استعمال نفس اإلجراءات احملاسبية  ثابات إتباع أويقتضي مبدأ ال: الثبات النسيب مبدأ  -هـ
وذلك لكي يتم تقدمي معلومات يسهل استخدامها من قبل القراء، ومبا أن هذا املبدأ قد ينتج عنه نوع من 

  .التصلب وعدم املرونة يف الوثائق احملاسبية يسمح بتغيري اإلجراءات لكن مع شرح واف هلذه التغيريات

أن تعرض الوثائق احملاسبية مع مجيع املعلومات  يقتضي هذا املبدأ: )اإلفصاح الكامل( مبدأ املصداقية -و
الوثائق احملاسبية امللحقات  إىلالالزمة تفاديا لتغليط القراء لذلك فهو يتطلب أن يضاف يف اغلب األحيان 

  .واجلداول التعبريية اليت تبني مجيع املعلومات الالزمة غري املوجودة يف الوثائق احملاسبية
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وأن تسجل اإليرادات املتوقعة  نعناه أن تسجل التكاليف املتوقعة بأقصى ما ميكم :احليطة واحلذر مبدأ  -ي
الوضعية احملاسبية األقل  مصرفحسب هذا املبدأ خيتار احملاسب من بني الوضعيات اليت تبني لل، و نبأقل ما ميك
  ".سائر احملتملةال تسبقوا العائدات واملداخيل، لكن خذوا بعني االعتبار مجيع األعباء واخل"إجيابية أي 

وفق هذا املبدأ، جيب توجيه االهتمام حنو املبالغ وااميع احملاسبية  :)تكلفة الرقابة( مبدأ األمهية النسبية - ل
حجم نشاط املؤسسة فال داعي  إىلاليت تظهر مببالغ معتربة، أما اليت هلا مبالغ صغرية جدا خاصة بالنسبة 

  .لالهتمام ا
وحدة القياس والوحدة احملاسبية، واالستمرارية ، والفترية : خرى مل يتم شرحها مثلهناك مبادئ ا: مالحظة
  ،وعريها

  
  
  
  
  يف احملاسبة دالتقيي.4

مر التقييد احملاسيب مبراحل بدءا بالقيد املفرد ، ونورد هنا بشكل مبسط كل من القيد املفرد واملزدوج على ان 
  .نتناوهلما بالتفصيل حلقا

  :القيد املفرد -
، وطبقا هلذا ية معنوية مستقلة عن شخصية مالكهيقوم هذا القيد على أساس أن املشروع ليس له شخص        

النظام ال ينظر إىل املشروع عند إثبات العمليات على أساس انه طرف مستقل من أطراف العملية، ونثبت طرفا  
يسجل فقط طرف كل عملية على ه مبعىن أن .خلارجي  الذي يتعامل معه املشروعواحدا فقط هو الطرف ا

 :ومن مبادئه األساسية ما يلي. حدى ويهتم فقط باألطراف الدائنة واملدينة وبعناصر النقدية على اخلصوص
أي األشخاص الذين تتعامل معهم املؤسسة كاملشترين (تسجيل العمليات التجارية اليت هلا عالقة مع العري  -   

  ) .اخل ......و املصارف
  .هتمام بتسجيل العمليات السابقة من حيث أثرها علي الغري دون تسجيل نتائجها للمؤسسة نفسهااال -    
، قصد ةإجراء عملية مقارنة للعناصر اليت يتكون منها رأس املال يف أول املدة و أخرا ملد، يف اية كل مدة -   

  . التعرف علي نتائج العمليات من ربح أو خسارة
  : مايلي ومن عيوب هذه الطريقة

من خمتلف املوجودات يف كل وقت دون إجراء جرد خارج  هال يستطيع التاجر أن يتعرف إيل ما ميلك -
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   .احملاسبة 
خطأ يف التسجيل جبعل املدين دائن والعكس ال  ثال توجد أي رقابة حسابية علي التسجيل فإذا ما حد -

  .ميكن إظهاره إال من إعادة النظر يف مجيع القيود
  .  كن حساب النتيجة من خالل حسابات خاصة مفتوحة هلذه العملية ال مي - 
  .يتنافر هذا النظام مع القواعد القانونية اليت يسيطر عليها قانون التجارة  -
  .يضيع الوقت ألن حماولة معرفة أي معلومة يتطلب عمل خارج احملاسبة ويأخذ زمنا معتربا -
                               :القيد املزدوج .-

، ويقوم 1494، يف حوايل سنة  Luca Pacioliا باتشيلو يغته االوليه العامل االيطايل لوقص وضع هذا القيد يف
وتكون العمليات احملاسبية . على أساس أن للمشروع شخصية معنوية مستقلة عن شخصية صاحبه

  :ى هذا األساس نقولمدينا، وعل غالبا بني طرفني متساويني يف املقدار احدمها دائنا واألخر
الطريقة فان لكل عملية طرفني أحدمها مدين واآلخر دائن أي مبعىن أما خيتلفان يف الوضعية  هوفقا هلذ -     

حبيث إذا سجلنا قيمة العملية يف جهة املدين حلساب أو أكثر جيب تسجيل نفس القيمة يف  .ومتساويان يف املبلغ
  .ر أو أكثرالوقت نفسه يف جهة الدائن حلساب أخ

مدين واآلخر دائن  امهتقوم ا املؤسسة وعند حتليلها جندها تتكون من طرفني احد أي عملية مبا أن  -   
  .يضم حسابا واحدا أو جمموعة حسابات أن وبنفس املبلغ وكل طرف ميكن

( ول التدفقونقطة وص) حساب دائن(لذلك نقوم بتحليل العملية إىل تدفقات ملعرفة نقطة انطالق كل تدفق    
  .علما أن كل عملية تتكون من تدفقني خيتلفان يف االجتاه ومتساويان يف القيمة) حساب مدين

  .يسجل املبلغ املناسب يف اجلهة املناسبة للحساب املعين) مدين أو دائن(وعند معرفة وضعية كل حساب بدقة 
        :  التدفقات االقتصادية. 5

إذ كان  ،هوم التدفقات أصال إيل ميادين أخري غري اقتصاديةيرجع مف: املفهوم العام للتدفقات -1
تيارات املياه الباردة وتيارات املياه الساخنة (يستخدم هذا املصطلح للتعبري عن حركات املياه وتدفقها 

بالتدفقات املغناطيسية والتدفقات الضوئية وكذلك ميكن استخدام  ييف الفيزياء ندرس ما يسم).
أن هذا املصطلح مرتبط  قويستنتج مما سب.التدفقات الدميغرافية وحركة الشعوب  املصطلح للتعبري عن

  .حركة كمية ما يف مدة زمنية معينة: بفكرة
لقد أخذ االقتصاديون هذا املصطلح واستعملوه للتعبري عن حركات : مفهوم التدفقات االقتصادية -2

 :السلع والقيم خالل مدة زمنية معينة ويتعلق األمر
  اخل ...........تأدوا، بضائع، مواد أولية:مثل) العينية(السلع املادية حبركات  -
، كالبنو، النقل(اخلدمات املقدمة للمؤسسة من طرف بعض األعوان اآلخرون : تقدمي خدمات مثل -
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 .وخدمات تؤديها املؤسسة للغري)  تالتأمينا
واحلركات اليت تتم بني  )قروض، جتارية قوأورا، شيكات(حركات األموال ووسائل دفع أخري  -

األعوان اإلقتصادين يف شكل تدفقات خمتلفة يسودها الطابع النقدي إذ أن كل حركة عينية يقابلها يف 
الذي تسري يف عروقه النقود كما يسري الدم يف  احلايل، الغالب حركة نقدية نظرا لطبيعة االقتصاد

    .النقديةويف احملاسبة تقاس كل احلركات بالوحدات . عروق اإلنسان
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 بـسـم اهللا الرحـمــن الــرحيــــم
  .م المعلومات المحاسبيةانظ                                  

ان البيانات احملاسبية اذا سجلت على حوامل مث مجعت ونقلت اىل مركز العمليات مث عوجلت بكيفية       
  . حمددة اصبحت معلومات مفيدة للمستخدمني

      . انات و المعلوماتالبي - 
إن مفهوم البيانات واملعلومات من املفاهيم املثرية للجدل، فقد استخدم هذان املصطلحان يف احلياة العملية 

بشكل خمتلف من حيث املعىن واملفهوم، لذا يتطلب األمر يف بداية االمر التحديد الواضح ملعىن ومفهوم كل من 
  . ميكن احلصول على الفهم الصحيح ملعىن تشغيل البياناتحىت" املعلومات"و" البيانات"مصطلحي 

  :البيانات: أوالً
مواد خام مت جتميعها عن طريق تسجيلها، ختزينها، و )  جمموعة من احلقائق واألرقام ( هي -البيانات •

 ، املناسب، من مث معاجلتها عن طريق نظام املعلومات الفرعي

 : جتمع البيانات حسب احلاجة، منها
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 .داث االقتصادية اليت حتدثاالح-
 ، و االستخدامات اليت تتأثر بتلك االحداث) املصادر( املوارد-
   .الوكالء واالعوان الذين يشاركون يف االحداث-

ويعرب مصطلح البيانات عن حقائق جمردة ليست ذات معىن أو داللة يف ذاا مبعىن أا لو تركت على حاهلا     
  .تخدميها مبا يؤثر على سلوكهم يف اختاذ القراراتفلن تضيف شيء إىل معرفة مس

جمموعة من األعداد أو احلروف أو الرموز اليت تقوم بتمثيل احلقائق " ويعرفها البعض على اا عبارة عن 
واملفاهيم بشكل مالئم عن أحداث وقعت داخل نظام معني أو نتيجة لتعامل النظام مع أطراف أخرى خارج 

 )".معلومات( ومعاجلتها من قبل االنسان أو األجهزة االلية للتحول اىل نتائج النظام ميكن ترمجتها 

  :المعلومات: ثانيا 
واملعلومات املفيدة  تؤدي ، هي بيانات مت تنظيمها ومعاجلتها حىت تقدم معىن للمستخدم - المعلومات •

 .اىل  زيادة يف املعرفة وختفيض يف خماطر عدم التأكد

 ، ن معلومات أكثر، ومعلومات أفضل تؤدي اىل اختاذ قرارات أفضلأ القاعدة تقول يف العادة •
والتوظيف االجيايب ، باختصار البيانات بعد معاجلتها مبا يناسب اهلدف تتحول اىل معلومات   •

  .للمعلومات ينتج املعرفة

مل ميكن البيانات اليت مت تشغيلها ومعاجلتها بشكل مالئم لتعطي معىن كا" :وتعرف املعلومات على اا
  ."من استخدامها كنتائج ذات معىن مفيد ملتخذي القرارات سواء كانت قرارات جارية أو مستقبلية

  :الفرق بين البيانات والمعلومات - 
يقال ان ما يعترب بيانات بالنسبة اىل شخص معني قد تعترب معلومات لشخص اخر وما يعترب خمرجات 

  :ختضع موعة معايري منهابني البيانات واملعلومات  ةفرقتواللنظام معني قد تكون مدخالت لنظام آخر، 
 :ستفيدةالم الجهةمعيار  -

فعندما تؤدي  ) ةاملستفيد( اجلهةيتم التمييز بني البيانات واملعلومات وفق هذا املعيار باالعتماد على 
معلومات وليست بيانات،  مبثابةن يف اختاذ القرار تكو وتفيده اجيابيا للمستفيدالبيانات إىل زيادة احلالة املعرفية 

  . البيانات يف خانةفتبقى  فعلية إىل إضافة معرفية  أما إذا مل تؤدي هذه 
  :  العالقة مع المشكلةمعيار  -

مبشكلة معينة أو حدث معني  ذات عالقةحىت ميكن اعتبار البيانات معلومات جيب أن تكون هذه البيانات 
تعترب معلومات إذا كانت تؤثر يف اختاذ قرار خاص مبشكلة معينة أو حدث  يتم اختاذ قرار بشأنه، فالبيانات

  .معني، أي تؤدي إىل تغيري قرار معني أو تعديله أو تأجيله 
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أي ما يعترب بيانات يف حلظة معينة بالنسبة ملشكلة معينة قد يكون معلومات بالنسبة ملشكلة أخرى حنن 
  .حباجة إىل اختاذ قرار بشأا

  :القرار عملية اتخاذمعلومات المفيدة لخصائص ال - 
تعترب املعلومات هي خمرجات النظام وتتوقف فائدا ملستخدميها على مدى اإلضافة اليت مت إضافتها   

ملعرفة وفق السبل الصحيحة واملالئمة واليت متكنه من اختاذ القرارات الرشيدة يف الوقت املالئم وبالكيفية 
  :خلصائص إىل، وميكن تقسيم هذه ااملناسبة

 :خصائص أساسية- 
 : المالئمة -1

املعلومات مع الغرض الذي أعدت من اجله وميكن احلكم على مدى مالئمة املعلومات من  تتالءممبعىن أن 
كيفية تأثري هذه املعلومات على سلوك مستخدميها، فاملعلومات املالئمة هي اليت ستؤثر على سلوك " خالل 

عن ذلك القرار الذي كان ميكن اختاذه يف ظل عال اجلودة خيتلف قراراً  نتجعله يوجت بصورة اجيابية متخذ القرار
   .غياب هذه املعلومات 

 : توقيت المناسبال -2
مبعىن تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب حبيث تكون متوافرة وقت احلاجة إليها حىت تكون مفيدة   
 متخذ القرار تأثري على سلوكال ون هلا نفس القيمة ولن تكاملعلومات املتأخرة جداً عن موعدها  الن ومؤثرة 

  .مهما كانت درجة أمهيتها وحيويتها هلذا القرار
 :الوضوح -3 

، فال جيب أن تتضمن املعلومات وبشكل مبسط ملستخدميها  مبعىن أن تكون املعلومة واضحة ومفهومة  
تطيع مستخدم هذه املعلومات أن وال يس ،همةبألفاظ أو رموز أو مصطلحات أو تعبريات متعقيدات كأي 

فهومة لن يكون هلا أي قيمة حىت لو كانت مالئمة ومت تقدميها يف الوقت امليفهمها، فاملعلومات الغامضة غري 
   .املناسب ملتخذ القرار

  :  الدقة -3
أخطاء أثناء مجعها  وال توجدبصورة حقيقية ودقيقة  احلدثأن تكون املعلومات صحيحة ومعربة عن  مبعىن

  .املفيدة نتاجها والتقرير عنها وبناًء على الصحة والدقة اليت تتمتع ا ميكن االعتماد عليها يف اختاذ القراراتوإ
 :ليةالشمو.  4

غطي كافة جوانب اهتمامات مستخدميها أو تمبعىن أن تكون املعلومات املقدمة معلومات كاملة   
أن تكون هذه املعلومات يف شكلها النهائي مبعىن أن ال جوانب املشكلة املراد أن يتخذ بشأا قرار، كما جيب 
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   .ل إضافية حىت حيصل على املعلومات املطلوبةييضطر مستخدميها إىل إجراء بعض عمليات تشغ
 :القبول. 5

مبعىن أن تقدم املعلومات يف الصورة أو بالوسيلة اليت يقبلها مستخدم املعلومات من حيث الشكل ومن   
ث الشكل ميكن أن تكون املعلومة يف شكل تقرير مكتوب بلغة سهلة وواضحة حيث املضمون، من حي

ومفهومة أو يف شكل جداول وإحصائيات ورسوم بيانية وما إىل ذلك أما من حيث املضمون فيتعلق بدرجة 
  .التفصيل املطلوبة فال تكون مفصلة تفصيال ممالً وال موجزة اجيازاً خمالً 

  :ص فهناك من يضيف خصائص اخرى منهاباالظافة اىل ما تقدم من خصائ
  .أي انه ميكن الوصول على املعلومة عندما حتتاجها وبالشكل الذي تريده :إليها يمكن الوصول )1(
 .مبعىن أن تكون املعلومات واقعية ميكن حتقيقها :قابلة للتحقيق )2(

ملزودي  مبعىن أن تكون املعلومات خالية من أي حتيز أو مآرب شخصية ):عدم التحيز ( الحياد   )3(
  .املستخدمني ذه املعلومات وتعكس األحداث والنشاطات بطريقة عادلة ومهنية 

مبعىن أن املعلومة مفيدة ملتخذ القرار كي يتنبأ مبآل احلال اليت سيتم اختاذ القرار :لها قيمة تنبؤية )4(
     .بشأنه

التغذية  تقييم من خاللمبعىن أن تكون املعلومة مفيدة ملتخذ القرار للرقابة وال:لها قيمة رقابية  )5(
  .وتصحيح األخطاء اليت ميكن أن تنتج عن سوء االستخدام أو عدم الكفاية Feed Backالعكسية 

مبعىن الثبات على استخدام نفس الطرق واألساليب املعتمدة يف قياس وتوصيل املعلومات : الثبات  .6
عن ذلك لكي يتم اخذ ذلك بنظر  من فترة ألخرى، وإذا ما دعت احلاجة إىل أي تغيري فيجب التنويه

  .االعتبار من قبل املستخدم
أي أن تكون للمعلومات القدرة على إجراء املقارنات من فترة مالية وأخرى  :قابلة للمقارنة )6(

  .لنفس الوحدة االقتصادية أو املقارنة مع وحدات اقتصادية أخرى ضمن نفس اال
  

صعب احتساا لكنك حتتاج إىل معرفة مدى احتياجك إىل إن تكلفة املعلومات ومنفعتها من ال: مالحظة 
  .املعلومات عندما تقوم بصنع القرار

  

  : النظام ماهية  - 

من املعروف بأن النظام يتكون من عدة عناصر مرتبطة ببعضها بعضا وذلك لتأدية وظيفة معينة أو عدة 
ه سياسات وإجراءات يتم اتباعها وظائف ، وبغض النظر إن كان ذلك النظام حموسبا أم ال ، فدوما حتكم
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بشكل روتيين ، كما تتم مراقبة تلك اإلجراءات من قبل املسؤول عن النظام للتأكد من عدم وجود أي 
  .اختراقات للسياسات املوضوعة

  :نظام المعلومات .1

. اإلدارييعد نظام املعلومات املصدر األساسي لتزويد اإلدارة باملعلومات املناسبة لعملية اختاذ القرار 
بأنه جمموعة من املكونات املربوطة مع بعضها البعض بشكل منتظم من اجل إنتاج " ويعرف نظام املعلومات 

املعلومات املفيدة ، وإيصال هذه املعلومات إىل املستخدمني بالشكل املالئم ، والوقت املناسب ، من أجل 
  .1"مساعدم يف أداء الوظائف املوكلة إليهم

  :عليه كذلك أن أي نظام معلومات يتكون من ثالثة مكونات رئيسيةومن املتعارف 
  .المدخالت  -1

  .المعالجة  -2

  .المخرجات  -3

  .عبارة عن األحداث واملعطيات اليت يتم إدخاهلا للنظام لغاية معاجلتها وهي :المدخالت

رض إعدادها وهي عبارة عن مجيع العمليات احلسابية واملنطقية ، اليت جتري على املدخالت بغ: المعالجة

  .ويئتها للمرحلة الثالثة من النظام

وهي عبارة عن املعلومات ، والنتائج الصادرة من النظام بعد أن ينهي املعاجلات املناسبة للبيانات  :المخرجات

  .املدخلة

  . نظم المعلومات المحاسبية .2

: الثة أجزاء رئيسيةإن احملاسبة كغريها من العلوم األخرى حمكومة بنظام خاص ا ، يتكون من ث
وكأي نظام آخر حتكمه عدة سياسات وإجراءات صارمة ال جيوز جتاوزها . املدخالت واملعاجلة واملخرجات

  .ألي سبب كان وبغض النظر عن حوسبة النظام من عدمه
  :يوضح نظام املعلومات احملاسيب مبفهومه احلديث املوايلوالشكل 

  

                                                                            
عمان ، األردن عبد الرزاق محمد قاسم ، نظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة ، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ،  1

.18، صفحة  2003  
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  :مكونات اساسية
  :ال بد ألي نظام حماسيب كفء أن حيوي األمور التالية

هنالك مصطلحات حماسبية عديدة ومهمة جدا ، واليت ال بد : المصطلحات األساسية  .أ 
  :أن حيويها النظام احملاسيب وان يعمل وفقا هلا وأخلصها بالتايل

  )خارجي كان أم داخلي(  الحدث . 

  )سجيل الحدث بين طرفينت(  العملية . 

                                                                            
1 Donald E. Kieso; Jerry J. Weygandt; and Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, Tenth edition,  2001, 
page (68). 

  1نظم المعلومات المحاسبية

الدورة المحاسبیة - 2  

خیص  - التش
  .والتسجیل

ي  - جیل ف التس
  .الیومیة

  .الترحیل -
  .میزان المراجعة -
  .قیود التسویة -
  قیود اإلقفال -
میزان المراجعة بعد  -

  .اإلقفال
  .القیود العكسیة -

استخدام ورقة  -  3
 العمل

  . إدخال التسويات -
تجهيز أعمدة أوراق  -

  .العمل
  . إعداد القوائم المالية -
إلقفـــال قيـــود ا  -

  .والعكس
إغــالق القـــوائم   -

ــال  الشــهرية واإلقف
  .السنوية

  

نظام املعلومـات   -1
  احملاسيب

المصطلحات  -
  .األساسية

  .المدين والدائن -
المعادلة  -

  .األساسية
هيكلية القوائم  -

المالية وقوائم 
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األصول : حيث إن احلسابات احلقيقية مثل(الحسابات الحقيقية والمؤقتة .   .ب 
بينما احلسابات املؤقتة ، مثل اإليرادات . وااللتزامات وحقوق امللكية تظهر يف امليزانية العمومية

  )واملصروفات تظهر يف قائمة الدخل
م ، والذي حيوي احلسابات مجيعها ، حيث يوجد دفتر أستاذ عا(   :دفاتر األستاذ.   .ج 

ويوجد كذلك دفاتر أستاذ مساعد ، حيث حيوي حسابات معينة، ولكن بشكل تفصيلي 
  ) كاملدينني والدائنني والرواتب

  )حيث يتم تسجيل الحدث بها محاسبيا(   اليومية دفتر.   .د 

ىل وهي عملية ترحيل األحداث املسجلة بعمليات من دفتر اليومية إ(   الترحيل.   .ه 

  )حسابات دفتر األستاذ

وهو عبارة عن أرصدة احلسابات املأخوذة من األستاذ العام ، وبعد (  ميزان المراجعة.   .و 

  )أن نقوم بعمل قيود التسوية واستخراج األرصدة اجلديدة يصبح ميزان املراجعة املعدل 

حلسابات وفقا وهي القيود اليت تعمل يف اية الدورة احملاسبية لتسوية ا( التسوية قيود .   .ز 
للمبادئ واملعايري احملاسبية من أجل حتميل كل فترة حماسبية بنصيبها من املصاريف اليت ختصها ، 

  ).واالعتراف باإليرادات املكتسبة واليت ختص نفس الفترة
وهي القوائم اليت متثل خمرجات النظام ، وتتكون من امليزانية (  القوائم المالية.   .ح 

ملركز املايل للمنشأة ، وقائمة الدخل واليت تظهر نتائج أعمال املنشأة للفترة العمومية، واليت تظهر ا
املالية ، وقائمة التدفقات النقدية واليت تظهر املصادر واالستخدامات النقدية للعمليات التشغيليه 

رباح واالستثمارية والتمويليه للفترة املالية ، وقائمة األرباح املدورة واليت تظهر تسويات رصيد األ
  ).املدورة ابتداًء من بداية الفترة املالية واىل ايتها

هي القيود اليت يتم بواسطتها إغالق مجيع احلسابات املؤقتة يف ملخص ( اإلقفال قيود .   .ط 
الدخل ، ويقفل ناتج ملخص الدخل يف حساب األرباح املدورة ، وذلك استعدادا للبدء بفترة 

      )مالية جديدة

املعلومات احملاسيب مبنية على مفهوم املدين   مجيع احلسابات يف نظام  :المدين والدائن  .ي 
والدائن ، مبعىن أن مجيع احلسابات اليت تنشأ بالنظام احملاسيب يكون هلا طرفان فقط ومها املدين 

  .والدائن وجيب تطابق الطرفني يف كل قيد ويف مجيع األحوال
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  :يليميكن تعريف احلسابات يف النظام احملاسيب كما   .ك 
تكون دوما مدينة الرصيد ويتزايد ذلك الرصيد باإلدخاالت املدينة ( حسابات األصول.   .ل 

  ).ويتناقص باإلدخاالت الدائنة
تكون دوما دائنة الرصيد ويتزايد ذلك الرصيد باإلدخاالت (حسابات االلتزامات .   .م 

  ).الدائنة ويتناقص باإلدخاالت املدينة

دائنة الرصيد ، ويتزايد ذلك الرصيد باإلدخاالت تكون دوما (امللكية حسابات حقوق .   .ن 
  ).الدائنة، ويتناقص باإلدخاالت املدينة

تكون دوما دائنة الرصيد ، ويتزايد ذلك الرصيد باإلدخاالت الدائنة (اإليرادات حسابات .   .س 
  ).، ويتناقص باإلدخاالت املدينة

صيد باإلدخاالت تكون دوما مدينة الرصيد ، ويتزايد ذلك الر(حسابات المصاريف .   .ع 
  ).املدينة، ويتناقص باإلدخاالت الدائنة

كما هو معروف بنظام القيد املزدوج ، بأن الطرف املدين جيب :  المعادلة األساسية   .ف 
وهذا املفهوم يقود للمعادلة . أن يقابله إدخال طرف دائن مساو له بالكم ، والعكس صحيح

  :األساسية
، ويمكن فهمها بشكل افضل من خالل  حقوق الملكية+ االلتزامات = األصول 

  :1المواليالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                            
1 Donald E. Kieso, Ibid., p. (71) 

  االلتزامات  حقوق امللكية  األصول

  األصول

مدی
  ن
+  

  دائن
-  

  االلتزامات

  دائن
+  

مدی
  ن
-  

  توزيعات أرباح  أرباح مدورة  رأس املال

  مصاريف  إيرادات

مدی
  ن
-  

  دائن
+  

  مدین
-  

  دائن
+  

  مدین
+  

  دائن
-  

مدی
  ن
-  

  ائند
+  

مدی
  ن
+  

  دائن
-  
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من املتعارف عليه بأنه يتم اإلبالغ عن رأس  :هيكلة القوائم املالية وقوائم حقوق امللكية  .ص 
كما يتم اإلبالغ . املال واألرباح املدورة يف القسم املخصص حلقوق امللكية يف امليزانية العمومية

اح يف قائمة األرباح املدورة ويتم اإلبالغ عن املصاريف واإليرادات يف قائمة عن توزيعات األرب
الدخل ، ويف اية الفترة املالية ، يتم حتويل ناتج مقابلة كل من اإليرادات واملصاريف إىل األرباح 

 . ومن مث فان أي اختالف يف البنود املذكورة أعاله سيؤثر على حقوق امللكية . املدورة
  .  1المحاسبية الدورة-

تعترب الدورة احملاسبية من الضروريات املتعارف واملتفق عليها يف علم احملاسبة ، وهي عبارة عن   
 وميكن ان اإلجراءات احملاسبية املتبعة يف أي منشأة لتسجيل العمليات وإعداد القوائم املالية ، 

  :2بالشكل املوايل وضح تلك الدورةن
  

  

  

  
  

   

     

  

  

  

                                                                            
 
2Donald E. Kieso, Ibid., P. (74) 

 تشخیص وقیاس العملیات 

  :تسجيل العمليات في
  اليومية العمومية - 
  يومية المقبوضات - 
  يومية المدفوعات - 
  يومية المشتريات - 
  يومية المبيعات - 

  يوميات خاصة أخرى -

 عمل قیود عكسیة بعد أن
  تم االنتهاء من إعداد القوائم

 المالیة
  )اختياري(

 میزان المراجعة النھائي
  )اختياري( 
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  الدورة

  لمحاسبيةا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 بـسـم اهللا الرحـمــن الــرحيــــم
  .التاثير المتبادل بين النظام المحاسبي وبيئته

بعد أن رأينا أهم خصائص ومميزات املعلومات اجليدة ومنهم املعنيون ا، وهو على سبيل املثال فقط 
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لة بني النظام احملاسيب والبيئة اليت يتواجد فيها الن ذلك التأثري وليس احلصر، نذهب إىل حتديد عالقة التأثري املتباد
  .له عالقة جبودة وسالمة املعلومات

هناك جمموعة من املؤثرات اليت هلا ارتباط بعادات وتقاليد أي جمتمع، وهلا تأثري بالغ األمهية على شكل 
  (9) :هذه املؤثرات ونوع األنظمة احملاسبية واملالية القائمة يف ذلك اتمع ومن ضمن

  ويتعلق األمر  املؤثرات االقتصادية اليت تؤثر على شكل النظام احملاسيب املطبق ومهنة احملاسبة بصفة عامة 
    :عاملنيب

  .أوهلما وهو املرحلة اليت بلغها التطور االقتصادي للبلد، أما الثاين فهو شكل النظام االقتصادي املتبين 
لنشاطات االقتصادية املتعددة يف البلدان الفقرية أو الدول الغري نامية مما إذ من البديهي أال توجد ا

يتطلب وجود احملاسبني، اخلرباء واملتخصصني يف الضرائب والتحليل املايل و بطبيعة احلال العكس يف الدول 
ني واملراجعني املؤهلني املتقدمة واليت تتسم بتعدد وتعقد العالقات االقتصادية واملالية وبالتايل فإن وجود احملاسب

يعد أمر جد ضروري للقيام بتلك النشاطات و خمتلف األعمال املالية واحملاسبية كما يصبح يف هذه احلالة 
  .وجود التحليالت والتقارير املالية أمر مطلوب من قلب املستثمرين واملصارف وهيئات اإلقراض املختلفة

ي املعمول به يف البلد تأثري على مهنة احملاسبية املطبقة، أما من ناحية أخرى فإن لشكل النظام االقتصاد
ففي الدول الشيوعية واالشتراكية سابقا جند أن مهنة احملاسبة تسري وفقا خلطط وأسس مقدمة مثل باقي املهن 
وذلك حىت تسهل عملية الرقابة من طرف احلكومات املركزية يف تلك الدول وتعترب احلكومة املستفيد الوحيد 

لبيانات املالية واحملاسبية وذلك لعدم وجود أي فئة أخرى تضغط كطرف له وزن معني على نتائج النظام من ا
  .احملاسيب

وحيدث العكس من ذلك يف الدول اليت تتبع النظام الرأمسايل أو الدول اليت تعتمد على القطاع اخلاص 
ة واحملاسبية ومنه فإن مهنة احملاسبة ال ختضع أين تتنوع وتتعقد األنشطة ويكثر عدد املستخدمني للبيانات املالي

للحكومة، كما أن الطرق والقواعد احملاسبية تتحدد من قبل املشتغلني ذه اهليآت احملاسبية املنضمني حتت 
  .لوائها

أما يف النظام املختلط أو ما يطلق عليه بالنظام االشتراكي احلر والذي يأخذ موقعه بني النظام  
فالنظام املختلط ال يعين عدم وجود ختطيط لألنشطة االقتصادية من طرف احلكومة واليت  ،مسايلاالشتراكي والرأ

من بينها مهنة احملاسبة غري أن هذه اخلطط يساهم يف وضعها والقيام بتنفيذها القطاع اخلاص بدرجة كبرية، 
موعة أخرى من املؤثرات اليت تلعب باإلضافة إىل املؤثرات الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية هناك جم

مث يتبني أن هناك حاجة ماسة إىل تنسيق وبذل جهود يف  دورا هاما يف اختاذ النظم احملاسبية أشكاال معينة ومن
  .سبيل توحيد لغة املال واألعمال و تطبيق الدول ملعايري حماسبية دولية واحدة مبا يف ذلك اجلزائر

 :للمحاسبة شاملة نظرية على االتفاق عدم -
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كما هو احلال للتوحيد احملاسيب فان االختالف موجود حىت على مستوى الفكر احملاسيب ومل يتم      
  .االتفاق على نظرية شاملة يف احملاسبة ذلك الن البيئة توئر بشكل حاد يف هذا االمر

 عاما مرجعا مبثابة ربتعت واليت الواقعية واملبادئ واملفاهيم الفروض من متماسكا إطارا " متثل النظرية
 حتكم اليت القواعد تشكل اليت هي واملبادئ واملفاهيم الفروض وهذه ، (1 ) " املعرفة حقول من حقل لكل

 وقراء ملستخدمي القياس نتائج وإبالغ معينة حماسبية وحدة يف اإلقتصادية لألحداث احملاسيب القياس عمليات
 .املالية البيانات

 الفكر يف خمتلفة نظريات عدة توجد بل للمحاسبة، شاملة نظرية وجدت ال احلاضر الوقت يف لكن
 تشمل واحدة نظرية على اإلتفاق دون منها الكثري برز ولقد ، الزمن مع وتطورت واستمرت بدأت احملاسيب

 منها تعاين أصبحت لكملشا أدت جوهرية إختالفات ذلك عن نتج وقد ، وموحدة شاملة بصورة الفكر هذا
 املبادئ من العديد جند املبدأ حيث فمن .وتنوعها البدائل تعدد ومنها احلاضر، الوقت يف اسبيةاحمل النظرية

ل الوسائ من الكثري جند الوسيلة حيث ومن ، املتعارضة القواعد من عددا جند القاعدة حيث ومن ، املتضاربة
  .املعىن عدمية النتائج من العديد جند النتيجة حيث ومن ، املختلفة

 حالة من بدال معينة حالة يف تطبق اليت القاعدة أو الطريقة أو املبدأ اختالف أن فيه شك ال ومما    
 للبيانات موحدة داللة إجياد إمكانية عدم إىل بدوره يؤدي وهذا ، النتائج اختالف إىل حتما يؤدي أخرى

 بدأ واملختلفة املعقدة لكاملشا هذه حول احملاسيب للجدل ونتيجة .عليها اإلعتماد إمكانية عدم مث ومن احملاسبية
 الواقع هذا من وانطالقا ، منها حتد األقل على أو اإلختالفات هذه تلغي وسيلة إلجياد جدي وبشكل التفكري
 يف الفائدة عظيمة تكون قد واليت بل ، املتاحة اإلمكانيات بني من احملاسيب التوحيد إمكانية فكرة جاءت
 ثالثا دويل مستوى إىل وصوال ، ثانيا إقليمي مث ، أوال ، حملي مستوى على عالف العمل وبدأ ، الوضع إصالح
 العوامل هذه مجيع بعد، فيما وتداوهلا املؤسسات هذه أسهم.الدولية احملاسبة معايري فكرة ظهرت حيث

 يف عمليةاخلصخصة إلمتام الدول مساعدة يف يساهم جديد حماسيب فكر نشوء ضرورة يف وسامهت ساعدت
 ال حملي مستوى من احملاسبية البيانات مستخدمي قاعدة توسيع إىل أدت مشترآة العوامل هذه مجيع وأن امبلد

 أو املادية سواء اجلديدة السياسة هذه إلستيعاب واملقدرة اإلمكانية لديه دويل مستوى إىل العملية تلك يستوعب
 ببيانات مدهم طريق عن ، اجلدد للمستخدمني ةمالئم حماسبية معلومات توفري من بد ال آان وهلذا اإلدارية،

  احملاسبة هو احملاسبة فروع من جديد فرع ظهر جمتمعة األسباب وهلذه دويل، مستوى على حماسبية مالية
  .الدولية

  
  
  



                                                                                   انظمة االعالم المالي والمحاسبي 
  احمد لعماري

 

مالیة ومحاسبة:یسانس ل م د                                                                                            تخصصالسنة الثالثة ل  

 

 بـسـم اهللا الرحـمــن الــرحيــــم

  .لتوحيد المحاسبي الدولي ا

التخصصات وااالت، مبا فيها كل ما يتعلق بضبط إن تفحص ما كتب عن تاريخ التقنني يف خمتلف        
املعامالت التجارية، يبني لنا أن تاريخ نشأة القانون احملاسيب مرتبطة بظهور الدولة وقيامها بوظائفها من محاية 

وأمن وتنظيم وتوفري العدالة لكافة اجلمهور من املتعاملني طبقا للعقد أالجتماعي إذ أن املشرع كثريا ما يتدخل 
بسن قوانني تلزم املتعاملني من التجار مبسك احلسابات وتدوين معامالم بسجالت ودفاتر خاصة، تشكل 

 .أدوات إثبات يف احلاالت اليت يتنازع فيها بعض األطراف ويتوجهون إىل اجلهات القضائية للفصل فيما بينهم

غبة الدول يف توحيد قواعد قياس ويرجع ظهور القانون احملاسيب الدويل يف اعتقادنا إىل بداية شعور ور
فمنذ زمن بعيد حاول . املعامالت، لتفادي احتجاجات وتظلمات اجلمهور املستفيد من نتائج ذلك القياس

املشرعون بالتعاون مع املنظمات واهليئات املتخصص توحيد كل القواعد واملمارسات اليت ميكن أن تكون حمل 
  .تأويالت متعددة

فقد كان لالحتادات  ،فقط لياوالت توحيد املمارسة احملاسبية على املستوى احململ تقتصر حم و         
االقتصادية اإلقليمية والتوسيع يف التجارة اخلارجية، واالستثمارات الدولية وانتشار الشركات املتعددة 

 احملليني، اجلنسيات األثر يف اتساع قاعدة مستخدمي البيانات احملاسبية، لتضم باإلضافة إىل املستخدمني
غري أن هناك بعض االختالفات يف استعمال هذه البيانات احملاسبية نظرا ، مستخدمني آخرين على نطاق دويل

  .القواعد واملفاهيم احملاسبية، القوانني، أإلجراءات و الختالف بعض املصطلحات

 م1951اسيب يف باريس عام ولقد كانت أوىل احملاوالت إلزالة هذه االختالفات هو انعقاد املؤمتر احمل      
قابل لالستخدام على النطاق البغرض تنمية االحتاد االقتصادي األوريب، والذي متخض عنه دليل للحسابات 

مبحاولة توحيد املفاهيم واملصطلحات   م1963عام  املالينيكما قام االحتاد األوريب جلماعة احملللني  ،الدويل
للني املاليني لتسهيل عملية استخراج املؤشرات والنسب املالية حىت يتمكن احملاسبية الشائعة االستخدام بني احمل

   .املستخدمني من اختاذ قرارام
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 موحدة الوصول إىل معايري يف خمتلف الدول العربية واإلسالمية بدورهمكما حياول احملاسبني واملراجعني 
العربية ل بالنسبة  للجنة املعايري احملاسبية للمحاسبة واملراجعة على الصعيد العريب واإلسالمي كما هو احلا

  .وخاصة تلك املتخصصة يف توحيد معايري مالية وحماسبية بالبنوك االسالمية

ومدى  احمللية واالقليمية وحىت الدولية وعلى الرغم انه من الصعب احلكم على مدى جناح هذه املعايري      
ملتحدة األمريكية تؤثر بشكل مباشر على مسار التوحيد إذ أن االحتاد أن القوة املهيمنة للواليات االقبول ا، إال 

األورويب رغم اهودات اليت قام ا يف هذا اال وكان سباقا إلجياد منط من التوحيد خيدم الدول األوروبية 
ت املتحدة ابتدءا من األعضاء،  فشل وانظم إىل اموعة الدولية وتبىن املعايري الدولية اليت تسيطر عليها الواليا

 .م 2000شهر جوان سنة 

ميكن استنباط بعض النقاط اهلامة فانه "    مشتركة وضع قواعد حماسبية"  عبارة عن بأن إذا اعتربنا التوحيدو
  : أن وهي

  .التوحيد هو جمموعة متناسقة من القواعد احملاسبية-

لبيئة السياسية واالجتماعية تأثري على عملية ل أنالتوحيد وظيفة تعمل ضمن إطار سياسي واجتماعي، مبعىن - 
   .التوحيد

 .يهدف التوحيد احملاسيب إىل تنسيق وحتسني املمارسات احملاسبية- 

دولة عن  25عن مهنة احملاسبة يف 1964احملاسبني األمريكيني يف عام  جممع وقد أوضحت دارسة أعدها   
ل موضوع الدراسة، وأكدت الدراسة أيضا أن هيكال وجود اختالفات كبرية يف املبادئ والقواعد بني الدو

يق نطاق ضيغري علمي، فحىت جمرد األمل يف ت اأمر على مستوى دويل للمبادئ والقواعد احملاسبية اواحد
بعيد املنال، إذ أن االحتياجات اخلاصة تقابل  اللمحاسبة أمر موحدة اخلالف والوصول تدرجييا إىل مبادئ عاملية

  .، ويبقى التنسيق احملاسيب مبثابة  املسعى الرئيسيصةادئ خابدائما مب
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  .المحاسبيالتنسيق  - 

لقد حاولت العديد من املنظمات احملاسبية، احمللية والدولية توحيد األسس احملاسبية أو التقليل من            
ة دولية لتنسيق مهنة احملاسبة يف تكونت جلن لذلك . اختالفها وتنوعها بني التنظيمات احملاسبية احمللية والدولية

للشركات  لغرض تأسيس ونشر معايري حماسبية تأخذ بعني االعتبار عند إعداد القوائم املالية 1973سيدين عام 
  . املتعددة اجلنسيات والشركات اليت ترغب يف اللجوء إىل األسواق املالية العاملية

ل، وذلك خدمة ومساعدة للمستثمر احمللي والدويل على واملقصود من التنسيق هو تقليل االختالف بني الدو 
ملنشآت األعمال احمللية  ةالتقارير املالي البيانات واملعلومات الواردة يف حد سواء، وتوفري إمكانية حتليل ومقارنة

  .والدولية

ة يف الظروف و التنسيق احملاسيب ميكن أن  يهدف إىل تقليل درجة االختالف يف التعبري أو املمارس          
واملقصود هنا  تقليل  االختالف بني الدول  ،املتشاة، ويعتمد كإطار عمل لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفين

باستخدام األسس احملاسبية، مما خيدم املنشآت الدولية يف استثمارها وعملها التجاري، باإلضافة إىل حتليل 
  .ةوتقييم نتائج أعمال املنشآت احمللية أو الدولي

سوف   هبالتايل فإن  "حماولة دمج عدد من األنظمة املختلفة مع بعضها البعض اآلخر " التنسيق هو  إذا كان
املنشآت الدولية من التنسيق احملاسيب يف  هذه وبذلك ستستفيدممكنة وسهلة  الدولية جيعل املقارنة بني املنشآت

  :عدة نقاط أمهها

  .لة توحيد معايري احملاسبةتشابه أنظمة الدول سيكون أسهل يف حا -

  .وجود حماسبني يفهمون ويتحكمون يف احملاسبة الدولية -

  .الرقابة اإلدارية سوف تكون أسهل يف ظل وجود تنسيق بني األنظمة -

  .عملية تقييم املنشآت الراغبة يف االندماج ستصبح أسهل بفضل التنسيق -

رية يف الطرق واملبادئ احملاسبية سيؤدي حتما إىل وجود هذه االختالفات اجلوه ويرى أنصار التوحيد أن 
الوقوف حائال أمام زيادة التبادل التجاري واالقتصادي بني دول العامل املختلفة، ونتيجة لذلك فإنه من 
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الضروري القيام بعميلة التنسيق بني هذه االختالفات للوصول إىل أنظمة حماسبية منسقة أو إىل نظام حماسيب 
  .واحد

ه النظم احملاسبية املطبقة جيعل املعامالت التجارية وعقد املعاهدات واالتفاقيات االقتصادية سواء كانت إن تشاب 
األفراد سهلة، فوجود نظام حماسيب موحد بني كل دول العامل، بدون شك سيساعد  أواملنشآت  أوبني الدول 

هذا إضافة إىل تسهيل عمليات حتويل العمالت ‘ على تبادل األفراد واخلرباء املختصني يف الشؤون املالية احملاسبية
  .وفرض الضريبة على الدخول األجنبية وأيضا القوائم املالية املوحدة للشركات املتعددة اجلنسيات

على األقل إىل التنسيق بني األنظمة احملاسبية املختلفة  أوأن هناك أسباب تدعو إىل حتمية التوحيد  ورغم   
كوجود اختالفات يف البيئة املتمثلة يف املستوى  ،ائق حتول دون الوصول إىل هذا اهلدفتقف باجلهة املقابلة عو

التعليمي والعالقات االجتماعية وبشكل النظام السياسي واملستوى االقتصادي واملعيشي، زيادة على كل هذه 
املطبقة بني دول العامل  االختالفات ميكن ذكر أحد األسباب اليت قد جتعل فكرة التوحيد بني األنظمة احملاسبية

قد أو يرى املهتمون باحملاسبة يف كل بلد أن ما ت، إذ يعابالنظم املوجودة لديه دولة، وهو اعتزاز كل صعباأمرا 
  .لديهم من نظم يعد أفضل بكثري من غريها ومن املستحيل أن يتم تطبيق غريها

أبدت معارضتها الشديدة جتاه إقامة نظام  هناك بعض مجعيات احملاسبة اليت أن  وذا اخلصوص نشري إىل   
حماسيب موحد حىت يف داخل البلد الواحد، ودعت إىل أن تظل املرونة ووجود طرق بديلة هي السمات اليت 

  .من تطبيق الطرق اليت تناسبه صرفتتميز ا النظم احملاسبية، هذا مما ميكن كل م

حلها ، فان التوحيد احملاسيب اصبح االن يتجه حنو التطبيق ومهما يكن راي الدول باملوافقة او املعارضة حسب ما
، واصبحت خمتلف اهليات واملؤسسات الدولية املتخصصة توليه اهتماما كبريا ، اال اا ختتلف يف املفهوم الذي 

  :تعطيه له فمثال جند

 بتنظيم تسمح اليت القواعد من يشمل مجلة احملاسيب التوحيد"يرى وان    « AFNOR »املعهد الفرنسي  

  ).52،ص2002بن بلغيث، " (وتبسيطها بتوحيدها ونواتج العمل، أدوات

 خالل من (PCR) احملاسيب التوحيد تعريف يتناول فإنه ،1982 املراجع سنة احملاسيب الفرنسي املخطط أما

  :إىل يهدف احملاسيب التوحيد أن فيه جاء إذ أهدافه
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  .حتسني احملاسبة -

  .عليها الرقابة ءوإجرا احملاسبات فهم -

  .واملكان الوقت يف احملاسبية املعلومات مقارنة -

  .قطاع النشاط و اتمع للمجموعات، املوسع اإلطار يف احملاسبات دمج -

  .اإلحصائيات إصدار-

 موجه موع حماسبات للتنظيم موحد نظام عبارة عن" التوحيد احملاسيب على أنه« ROUSSE » كما عرف 

  :إليه سواء كان تنتمي الذي القطاع كان اتمع مهما من جمموعة أو اتمع، يف ةاملنتج املنشآت

التحويلية  للصناعات الثاين املنجمي، أو القطاع أو االستغالل الصيد املواشي، تربية للفالحة، األساسي القطاع
   .)53، ص2002بن بلغيث، (اخلارجية للتجارة الثالث أو القطاع

  .وحيدمستويات  واسس الت -

  :التالية الثالثة املستويات على جيري احملاسيب التوحيد إن   

 األساسية واملعايري احملاسبية املبادئ و األسس على هذا املستوى يف التوحيد يقتصر إذ :املبادئ مستوى على.1

  .يتم توحيدها اليت املبادئ و األسس تطبيق عند ابه االهتداء اليت ميكن

  وتتطلب  .احملاسبية والوسائل اإلجراءات و القواعد املستوى، توحيد هذا يف يشملو: القواعد مستوى على.2

  :يلي ما العملية هذه

 أهداف لتحقيق استخدامها ميكن واليت املستخدمة فعال، احملاسبية واألساليب واإلجراءات القواعد حصر  -

 .احملاسبة

  .املوضوعية املبادئ مقتضيات مع متاشيا منها واألساليب، األفضل واإلجراءات القواعد هذه بني من االختيار  - 
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  .البديلة اإلجراءات و القواعد استخدام عند احلذر  -  

  عليه  يقوم مبا ككل احملاسيب النظام توحيد املستوى، هذا التوحيد يف و يشتمل: النظم توحيد الثالث املستوى.3

 إىل باإلضافة املالية، والقوائم احملاسبية النتائج إىل تنميط تدومي .وإجراءات ووسائل وقواعد مبادئ و أسس من

 .عليها تقوم اليت املبادئ و واألسس نظم التكاليف

من  األوىل التوحيد، حيث تتمثل املرحلة عملية سياق يف الثانية املرحلة املعايري احملاسبية متثل استحداث عملية إن
  :اثنني شكلني وفق وهذا التوحيد تطور عملية يف تساهم يتال االحتياجات إىل يف التعرف السياق هذا

 ميدان يف جديدة اقتراحات استحداث يف زمام املبادرة تأخذ اليت هي التوحيد هيئات أن وهو :األول الشكل

 االنترنات املعلوماتية كموضوع قد تظهر، جديدة مبواضيع االقتراحات هذه تتعلق أن املمكن إذ من احملاسبة،

 املنشآت طرف من موضوع للتساؤل ويكون الطرح، متجدد لكنه قدمي مبشكل قد تتعلق أو .مثال ةواحملاسب

  .املهنة وأصحاب

  االقتصادية  التغريات بشكل ثاين حيث أن تعتمد أن ميكن التوحيد عملية أن هو :الثاين الشكل

 حدة على كل تقوم املنشآت ال ىتح التغريات هلذه جديدة حماسبية أحيانا تفاسري حتتم  )هلا األوسع باملعىن (

   .املشاكل ا هلذهبه اخلاصة احملاسبية احللول بتصور

ما و اليت تكمن يف قيام كل دولة بتنظيم ممارساا احملاسبية و  نوعا طويلة عملية أما املرحلة الثانية فتعترب
الالزمة هلا مما أدى إىل صدور هذه توحيدها على املستوى احمللي و إعداد آلية إلعداد القوائم املالية احملاسبية 

القوائم طبقا ملعايري و ممارسات حماسبية و عموالت و لغات خمتلفة و قد كان ذلك مقبوال يف ما مضى، لكن 
مع امتداد نشاط املؤسسات االقتصادية إىل اال الدويل و العوملة أصبح التوحيد على املستوى الدويل حاجة 

  ).122، ص2008/2009مناعي، (دولية ملحة

سنة  منذ األمريكية املتحدة الواليات يف انطلق )املبادئ احملاسبية بتطوير تعلق ما خاصة(احملاسيب التوحيد بداية إن
 احملاسبية واملالية املعلومات مالءمة عدم عن نيويورك بورصة االحتجاجات اليت محلتها جلملة ، نتيجة1987
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 ظروف ظل يف خاصة األموال وأصحاب إىل تضليل املستثمرين األحيان من كثري يف أدت واليت املنشورة،

  ).1929العاملية  االقتصادية األزمة( الركود االقتصادي

 األحيان معظم يف هي اجلديدة واليت املشاكل من الكثري أمام نفسها احملاسبة احلني وجدت مهنة ذلك ومنذ

 و يتطور أصبح واملايل الذي االقتصادي يطللمح العادية غري لالضطرابات طرحت نتيجة معهودة، غري مشاكل
  .ومذهل متسارع كبري بشكل يتحول

عاجزة  كانت انهأ إال معها، والتأقلم التغريات هذه على مواجهة اتهقدر أثبتت احملاسبية املهنة أن من الرغم وعلى
 تشبيه إىل البعض دقا ما وهو املطروحة، حىت املشاكل أو اجلديدة للمشاكل ودائمة ائيةنه حلوال جتد أن على

 طرح الذي السؤال أن إال. فيه الذي تشتعل املكان يف النار خيمد الذي املطافئ رجل بدور املهنة احملاسبية دور

هلا  قيادة يسمح خط دون وجود الطبيعي بدورها تضطلع أن احملاسبية للمهنة ميكن هو كيف بإحلاح، ويطرح
 تتغري التوحيد، حبيث هليئات املشكلني األعضاء عدا خربة وأحكام ،عليها تطرح اليت للمشاكل السليمة باملعاجلة

 ضد الدفاع عن عاجزة ذلك بعد اهليئات وتصبح هذه تتشكل منهم، الذين األفراد تغري مع اتهذا فلسفة التوحيد

 اخمالف الوضع ويكون )املصاحل تضارب( مصاحله مع يتماشى ما املعايري يف جيد مل كان، طرف من أي اهلجمات
 إطار على آخر االستناد مبعىن ا،تهقرارا سداد بتبيان هلا تسمح تقييم معايري التوحيد إىل هيئات استندت لو متاما،

التصوري للجنة معايري  اإلطار إىل واستنادا املنطلق هذا من. وثقة اجلميع قبول ويلقى البنية حمكم تصوري
 األساسي هدفه كان الذي" (FASB: FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD)احملاسبة املالية 

 تفضيل وهو به جاء الكبري الذي والتجديد املالءمة، األساسية خاصيته وكانت اختاذ القرار، عملية خدمة

 تصورية، إرساء أطر إىل ترمي اليت الالحقة احملاوالت كل جاءت" املعلومات التارخيية عن التقديرية املعلومات

 األعضاء يف مصلحة أو الوطنية املصلحة سواء تقتضيه ما جهة، حسب كل طلباتمت وفق تعديالت إدخال مع

   (IASC: INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARS COMMITEE)خاصة    التوحيد هيئات

بولعراس، ( من إرساء إطار تصوري لقي اهتمام كثري من املهتمني ذا املوضوع 1989اليت متكنت سنة    
                                      ).      97،98،ص2002
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م 1929ولقد بدأ احملاسبون املهنيون منهم و األكادمييون، منذ زمن بعيد ويف أعقاب األزمة العاملية الكبرية عام 
، يف احملاولة إلجياد توافق حماسيب بني الدول، فعقدت عدة مؤمترات وتأسست الكثري من اهليئات احملاسبية اليت 

معيار حماسيب دويل  41املعايري الدولية احملاسبية لتوحيد العمل احملاسيب فتم إصدار ما ال يقل عن  تم بوضع 
  .حىت اآلن

وقد نالت هذه املعايري احملاسبية الدولية حصتها من االهتمام من طرف مجهور املختصني خاصة احملاسبني        
ملعايري أو على االقل حماولة ترمجة نصوصها منهم وقد حاول أغلبهم شرح وتوضيح مفهوم ومضمون تلك ا

املكتوبة باللغة االجنليزية، لتيسري فهمها من طرف مجهور املتعاملني يف بلدام، اال ان اجلزائر مازالت متؤخرة يف 
  .هذا اخلصوص

  .أهم هيئات إصدار المعايير المحاسبية - 

ت القرن احلايل، حيث عقد املؤمتر إن حماوالت وضع معايري على املستوي الدويل بدأت مع بدايا   
يف سانت لويس يف الواليات املتحدة األمريكية برعاية احتاد مجعيات احملاسبني  1904احملاسيب األول يف عام 

و دار البحث يف ذلك املؤمتر حول إمكانية  1917القانونيني قبل تأسيس جممع احملاسبني األمريكيني عام 
( الدول، وقد أدت الضغوطات املتزايدة من قبل مستخدمي القوائم املالية توحيد القوانني احملاسبية بني 

إىل تشكيل عدة ) مسامهني، مستثمرين ودائنني، نقابات واحتادات جتارية، منظمات دولية ومجعيات حكومية
    :منظمات لوضع املعايري احملاسبة الدولية ويئة املناخ الالزم لتطبيق هذه املعايري ومن أمهها

 IASC (INTERNATIONAL:لجنة المعايير المحاسبة الدولية: الأو
ACCOUNTING STANDARDS COMMITTE) 

على يد املؤسسات احملاسبية الرائدة يف عشر دول وهي  1973أسست جلنة معايري احملاسبة الدولية عام ت
الواليات املتحدة األمريكية  ،يرلنداا ،اململكة املتحدة ،هولندا ،املكسيك ،اليابان ،أملانيا ،فرنسا ،وكندا ،استراليا

بلداً وهي اهليئة املستقلة الوحيدة اليت  78مؤسسة حماسبية مهنية من  104ومتثل اللجنة يف الوقت احلاضر 
عهدت إليها املؤسسات احملاسبية املهنية األعضاء مبسؤولية وسلطة إصدار معايري حماسبية دولية ويقوم بإدارة 

  .)19، ص2000محاد،( بلدا تساعده األمانة الدائمة املتفرعة 13ممثلني عن أعمال اللجنة جملس يضم 
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تعتمد جلنة معايري احملاسبة الدولية يف هذا الصدد سياسة تقضي بأن يكون التعيني لعضوية اهليئة شامالً ملمثلني  و
ني ال يزيد عددهم عن دستور اللجنة على أي يضم الس أيضاً ممثل ينصكما . عن ثالثة بلدان نامية على األقل

وقد أصبحت جلنة التنسيق . أربع مؤسسات دولية ليست هيئات حماسبة مهنية وإمنا هلا اهتمام بالتقارير املالية
     .1986يناير  1الدولية جلمعيات احملللني املاليني أوىل املؤسسات غري احملاسبية يف الس اعتبارا من 

  
  
  

 IFAC (INTERNATIONAL FEDERATION OF :اإلتحاد الدولي للمحاسبين: ثانيا
ACCOUNTANTS)  

دولة خمتلفة وينضم إىل عضويتها أكثر من ربع  84منظمة حماسبية متواجدة ب 117ينتسب إليه           
مليون حماسب يف العامل واإلحتاد الدويل للمحاسبني لديه عالقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة مثل جلنة معايري 

ة ومعهد املراقبني الداخلني واألمم املتحدة واملنظمة الدولية للتجارة واملصارف الدولية واملنظمة احملاسبة الدولي
  ).39،ص2000القاضي، محدان، (الدولية هليئات األوراق املالية 

، وتعد عضويتها مفتوحة لكل املنظمات 1972وقد انبثق اإلحتاد من جلنة التنسيق الدويل ملهنة احملاسبة عام 
بية املعترف ا رمسيا يف بالدها من خالل القانون أو بإمجاع الرأي العام على أا منظمات وطنية أساسية احملاس

أما اجلمعية العمومية لإلحتاد فتتألف من ممثل واحد من كل هيئة حماسبية . ذات مسعة جيدة ضمن مهنة احملاسبة
ملؤمتر القادم وتضع جدول املسامهات املالية وتقر عضو يف اإلحتاد وتنتخب اجلمعية أعضاء اإلحتاد وتعتمد بلد ا

التغريات يف دستور اإلحتاد ويتألف جملس اإلحتاد من ممثلي الدول املنتخبة من قبل اجلمعية، وتقع عليه مسؤولية 
  .تنفيذ برنامج عمل اإلحتاد وتعيني اموعة التنفيذية وإصدار املعايري واإلجراءات

 خطوط عمل دولية يف جمال املراجعة و 3قامت جلنة تطبيقات املراجعة بإصدار جلان، وقد  7ويشمل اإلحتاد 

  ).5، ص2003القباين، (مسودات مقترحة وال ميتلك اإلحتاد أي سلطات سوي مساندة أعضائه له  4
 IAPC (INTERNATIONAL AUDITING PRACTICE : لجنة ممارسة المراجعة الدولية: ثالثا

COMMITTE)     

قد أعطيت هذه اللجنة صالحيات إلصدار مسودات معايري املراجعة واخلدمات التابعة بالنيابة لس ول          
اإلحتاد على أن تسعى لتحقيق القبول الطوعي لتلك املعايري وتعزيزها، ويتم تعيني أعضاءها من قبل منظمات 

شكلها جلنة ممارسة املراجعة الدولية أعضاء ميثلون دوال خيتارها جملس اإلحتاد وقد تضم اللجان الفرعية اليت ت
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ممثلني من غري الدول املمثلة يف اللجنة وذلك من أجل احلصول على اكرب عدد ممكن من وجهات النظر املختلفة 
  .ويتمتع كل بلد ممثل يف هذه اللجنة من صوت واحد فقط 

، كندا، مصر، أملانيا، فرنسا، أستراليا، الربازيل:دولة وهي  13أعضاء من  1994وتتضمن ابتداء من          
ومل تفكر اجلزائر االنضمام إىل الركب إال يف . املكسيك، هولندا، اليابان، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة

  .وقت متأخر
  
  
  
  

  .التوحيد المحاسبي  الجزائري - 

اصة ويربز ذلك بوضوع يف اجلزائر كغريها من الدول مل مل اجلانب احملاسيب واملايل ، بل اولت له اهتماما خ
  .خمتلف القوانني منها التجاري ، الضرييب، والتوحيد احملاسيب

 ، 1957 سنة الفرنسي الصادر العام احملاسيب للمخطط احملاسيب نظامها يف تابعة 1975 سنة غاية إىل اجلزائر كانت
 الحتياجات يستجيب كان 1957 لسنة الفرنسي احملاسيب فاملخطط .للجزائر الفرنسي االستعمار حبكم وذلك

 التخطيط وسياسة االشتراكي االقتصاد احتياجات تليب مل النظرة هذه بواسطة السوق، املنظم الليربايل االقتصاد

 اجلزائرية الدولة و بداية من السبعينات وضعت ذلك وعلى (mehadjbia,1978,pp15-19)اجلزائر انتهجتها اليت

 وتوجهات لروح يستجيب حماسيب جهاز وبناء جهة، من احملاسيب ستقالهلاا .بذلك  معلنة وطنيا حماسبيا خمططا

أفريل  29املؤرخ يف  35-75كما حيدد املرسوم ). 8، ص1992، شبايكي( ثانية   جهة من البالد اقتصاد
 املؤسسات لدى االقتصادية املعلومات وتسوية تنسيق ضبط، أي تنظيم، احملاسيب املخطط تطبيق كيفية 1975

 الوطين احملاسيب والصناعية فاملخطط التجارية األرباح على الضرائب. للنظام اخلاضعة التجارية اتوالشرك

 احلسابات اختالف مع حمدد جدول يف إطار مصنفة وهي املؤسسة تستعملها اليت احلسابات قائمة هو للمؤسسة

 هذه مجيع رورة توحيداقتضت الض وهلذا وحجمها، وخصوصياا، املؤسسة نشاط حسب تنشأ أن ميكن اليت

 منفعة حماسبة خمتلف املنشآت ليجلب ويوحد ليبسط صبغة وطنية وإعطائها املؤسسات، كافة على القوائم

  باملنشأة عالقة هلم الذين واألشخاص اآلخرين الدولة ومصاحل للمنشأة وفائدة

 :ب تتعلق قطاعية حماسبية خمططات مخس صدور إىل اإلشارة وجوب مع

 .1987 عيالزرا القطاع 

 .1987 التأمينات قطاع 



                                                                                   انظمة االعالم المالي والمحاسبي 
  احمد لعماري

 

مالیة ومحاسبة:یسانس ل م د                                                                                            تخصصالسنة الثالثة ل  

 

 . 1988 سنة الصادر العمومية واألشغال البناء قطاع 

 .1989سنة  الصادر السياحي القطاع 

 .1992  سنة الصادر البنكي القطاع 

 الشاملة والوثائق احلسابات سري وقواعد املصطلحات شرح احلسابات، قائمة عموما خمططات اخلمس هذه تقدم

  .التحليلية احملاسبة يتناول مل املخططات هذه من واحد أي أن إىل ريونش .ا اخلاصة
  

 بـسـم اهللا الرحـمــن الــرحيــــم
  .المحلي والدولي التقنين المحاسبيتوافق 

  

 تشمل لكنها ،التقتصر على ذلك فحسب احملاسيب بالقياس املتعلقة و الدولية الطبيعة ذات احملاسبية لكاملشاان 

 إىل باإلضافة ، التكاليف وحماسبة واإلدارية الضريبية احملاسبة مثل احملاسيب اهليكل نطاق يف أخرى جماالت عدة

 اإلستثمار فكرة وظهور وأخرى، دولة بني لألسعار العام املستوى يف التقيد لكومشا ، احلسابات تدقيق قواعد

 لبيع األموال رؤوس أسواق إىل واحلاجة ، التخصيص عملية جناح يف للمساعدة اإلستراتيجي والشريك األجنيب
 حماسيب فكر نشوء ضرورة يف وسامهت ساعدت العوامل هذه مجيع بعد، فيما وتداوهلا املؤسسات هذه أسهم

 إىل أدت ةكمشتر العوامل هذه مجيع وأن بلدام يف اخلصخصةة عملي إلمتام الدول مساعدة يف يساهم جديد

 لديه دويل مستوى إىل العملية تلك يستوعب ال حملي مستوى نم احملاسبية البيانات مستخدمي قاعدة توسيع

 معلومات توفري من بد ال انك وهلذا اإلدارية، أو املادية سواء اجلديدة السياسة هذه إلستيعاب واملقدرة اإلمكانية

 سباباأل وهلذه دويل، مستوى على حماسبية مالية ببيانات مدهم طريق عن ، اجلدد للمستخدمني مالئمة حماسبية

  .احملاسبة الدولية واساسها معايري موحدة هو احملاسبة فروع من جديد فرع ظهر جمتمعة
  .المحاسبي مفهوم وأهمية المعيار - 

تؤثر على املركز   يقصد بكلمة معيار يف احملاسبة املرشد األساسي لقياس العمليات واألحداث والظروف اليت
واملعيار ذا املعىن يتعلق عادة بعنصر حمدد من . لومات إىل املستفيديناملايل للمنشأة ونتائج أعماهلا وإيصال املع

عناصر القوائم املالية أو بنوع معني من أنواع العمليات أو األحداث أو الظروف اليت تؤثر على املركز املايل 
  ). 13،ص 1996فضالة،(   الثابتة، البضاعة أو غريها صولللمنشأة ونتائج أعماهلا، مثل األ
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عبارة عن قواعد " ) 36،ص2000القاضي، ( القاعدة احملاسبية بأا عايري احملاسبية الدوليةعرفت جلنة امل وقد
 .ولكنها ال تلغي احلكمة أو االجتهاد أبدا ،إرشادية يرجع إليها املهنيون لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم
بوالً عاماً ودف إىل تقليل درجة االختالف كما إا وصف مهين رفيع املستوى للممارسات املهنية املقبولة ق

وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفين ولتحديد  ،يف التعبري أو املمارسة يف الظروف املتشاة
  .  "طبيعة وعمق املسؤولية املهنية 

رمسي مهين متعلق بكيفية تطبيق  واملعايري احملاسبية تعترب اخلطوة املنطقية اليت تلي التوصل إىل املبادئ وهي تعبري
  : و بذلك تكمن أمهية املعايري  يف اعتقادنا فيما يلي. مبدأ حماسيب معني

  .للمنشأةحتديد وقياس األحداث املالية  -

  .إيصال نتائج القياس إىل مستخدمي القوائم املالية -

 .اختاذ القرار املناسب -

                                                      .حتديد الطريقة املناسبة للقياس -

 :اإللزام القانوني في المحاسبة. 1

تنص املواد األوىل  من القانون التجاري اجلزائري علي أنه يلزم قانونا كل شخص له صفة التاجر  أو    
مثلة يف التسجيل ميارس نشاطا جتاريا سواء كان طبيعيا أو معنويا التقيد مبجموعة من اإلجراءات احملاسبية واملت

وحدد ذات القانون مضمون وحمتوى هذه الدفاتر وكيفية . يف الدفاتر التجارية  وأمها دفتر اليومية ودفتر األستاذ
  :مسكها كما يلي

جيب أن يقيد فيه يوما بيوم مجيع العمليات اليت يقوم ا التاجر وتدخل ضمن  األنشطة التجارية : دفتر اليومية-
يراجع على األقل نتائج هذه األنشطة شهريا شرط أن حيتفظ يف هذه احلالة بكافة الوثائق اليت اليت ميارسها وأن 

وان يكون الدفتر من نوعية جيدة ينقل فيه مضمون العمليات بكيفية . ميكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا
ا جيب أن  ترقم وختتم سليمة وفقا لطريق القيد املزدوج، دو شطب وال تكديس ودون ترك بياض وهكذا، كم

  .كل صفحات هذا الدفتر وتؤشر ويصادق عليها من طرف رئيس حمكمة االختصاص

  .وجيب أن ننسخ فيه الرسائل املتبادلة بني املشروع واحمليط اخلارجي: دفتر صور الرسائل-
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كما جيب أن  . والذي تنسخ فيه امليزانية وحساب النتائج وجيب تنظيمه مرة علي األقل كل سنة: دفتر اجلرد -
  .ترقم وختتم كل صفحات هذا الدفتر وتؤشر ويصادق عليها من طرف رئيس حمكمة االختصاص

  :مبعىن ان املشرع وبنص على الشروط الواجب توافرها يف الدفاتر التجارية ومنها على اخلصوص

ل إىل اهلامش وال حمو جيب أن تنظم الدفاتر التجارية اإلجبارية حبسب التاريخ وبال بياض وال فراغ وال نق-1
  .وال حشو بني السطور

  .جيب ترقيم الدفاتر والتأشري عليها وتوقيعها من طرف قاضي احملكمة -2

جيب على التاجر أن حيفظ الدفاتر ملدة عشر سنوات كما جيب أن حتفظ املراسالت الواردة ونسخ -3
  .الرساالت املوجهة طيلة نفس املدة

ل أن الدفاتر والسجالت التجارية تنقسم إىل قسمني ومن خالل ما سبق ميكننا أن نقو
  ):55،ص2003كتوش،(

 .دفتر اجلرد –صور الرسائل –وهي دفتر اليومية : الدفاتر والسجالت القانونية-

  .ميزان املراجعة والسجالت التنظيمية –دفتر األستاذ  –وهي دفتر املسودة : الدفاتر والسجالت العرفية -

ى، إذ أا تساعد علي معرفة أرصدة احلسابات املختلفة من جهة، وتدخل يف سلسلة وهلذه الدفاتر أمهية كرب
حيث تقيد العمليات عند حدوثها يف دفتر املسودة وهو دفتر عريف من واقع . عمليات احملاسبة من جهة ثانية

عد ذلك ترصد املستندات واألوراق الثبوتية، مث تسجل يف دفتر اليومية ومن مث تنقل إيل دفتر األستاذ وب
احلسابات وتسجل مبالغها يف دفتر املراجعة، ملراجعة صحة العمليات احملاسبية لكي يتسىن بعد ذلك تنظيم 

  .جدول حسابات النتائج وامليزانية اخلتامية

  : إن االحتفاظ بدفاتر جتارية منظمة حسب األصول القانونية والعلمية ميكن التاجر من حتقيق مايلي

أول بأول، ومتكينه من قياس نتيجة أعماله من ربح أو خسارة وحتديد مركزه املايل بطريقة تسجيل عملياته - 
  .دقيقة وسليمة

  .متكني التاجر من اكتشاف األخطاء والغش والتزوير اليت قد حتدث يف املنشأة - 

  .ميكن االعتماد على الدفاتر التجارية يف حتديد الربح اخلاضع للضريبة - 
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  .مادي أمام القضاء إلثبات الوقائع املالية استعماهلا كدليل- 

  .إنتاج بيانات مالية سليمة ومالئمة الختاذ القرارات اإلدارية-   
  :SCFالنظام المالي والمحاسبي الجديد . 2

لقد قامت اجلزائر باعتماد مشروع جديد يف جمال التوحيد املايل واحملاسيب يوافق تطبيق املعايري احملاسبية الدولية  
  .01/01/2010إلزامي التطبيق بداية من وهو 

يهدف هذا املشروع لوضع أداة تتكيف مع البيئة اجلديدة اليت ولدت عن اإلصالحات االقتصادية واملالية، واليت 
بدأت منذ سنوات مع ظهور تيار العوملة واالرتباطات اجلديدة للجزائر يف االقتصاد الدويل، خاصة مشروع 

، وإضافة على ذلك فهي دف أيضا لتلبية حاجات OMCيب ومنظمة التجارة العاملية الشراكة مع االحتاد األور
املستخدمني اجلدد للمعلومات احملاسبية واملالية حول االقتصاد اجلزائري، وخاصة املستثمرين الوطنيني أو 

عجيل عملية إصالح هذين اآلخرين قد مارسا ضغوطا على السلطة العمومية لت. الدوليني احلاليني أو يف املستقبل
  .، الذي وضع يف فترة سابقة تناسب الوضع االقتصادي االشتراكي املخطط احملاسيب الوطين 

  :مراحل إنجاز مشروع التعديل  - 

مت متويلها من طرف البنك العاملي، وانطلقت يف بداية ) إجناز مشروع التعديل( PCN إن عملية حتديث ال
، من  2002شهر، أي يف اية الثالثي األول من  12هي يف ظرف على أن تنت 2001الثالثي األول لسنة

إىل  1975طرف فريق عمل فرنسي وضعت على عاتقهم مسؤولية تطوير املخطط احملاسيب اجلزائري لـ 
املؤسس ( CNCمع تعاون بشكل حمدود مع الس الوطين للمحاسبة  PCE خمطط حماسيب جديد للمؤسسة 

 3بـ) إجناز مشروع التعديل( PCNوقد مرت عملية حتديث الـ ). املاليةحتت رعاية وزارة  1966سنة 
  :مراحل هي

  .واملعايري الدولية PCNمع إجراء مقارنة بني PCN تشخيص جمال تطبيق الـ: 01املرحلة 

  .تطوير مشروع خمطط حماسيب جديد للمؤسسة: 02املرحلة 

  .SCFواحملاسيب وضع خمطط حماسيب جديد يعرف بالنظام املايل : 03املرحلة 
  
 :عرض النظام المالي والمحاسبي والتعريف به - 
 .النظام المالي والمحاسبيأهداف .1

 :ستة  أهداف رئيسية يرمي مشروع النظام املايل اجلديد إىل حتقيق    
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 .سابقا ,مل يعاجلها املخطط احملاسيب الوطيناليت حماسبية للعمليات  حلول إجياد -

 القائمة على احملاسبية من املمارسات الدولية قصد تقريب ممارساتنا الدولية قنيات احملاسبيةو الت ا ملعايري تبين -

قبل أغلبية  من واملتبعة اآلن املصادق عليها ا ومعتمدة من طرف اموعة الدولية الفاعلة و فمعايري معتر
 .يف العامل  ,الدول

أكثر ، موثوق ا و،كاملة, وجودة عالية ذات نوعية االقتصادية من تقدمي معلومات مالية املؤسسات متكني-
 ,الدولية ةتطبيق القواعد احملاسبي تسهل ، شفافية

 مستثمرين حاليني أو حمتملني األعضاء مسيرين، املستعملني االستجابة الحتياجات األعالم املايل ملختلف -

 ,ابكل مصاحله املستخدمني مقرضني دائنني زبائن مجهور مدققني والدولة

 .وبالقيمة العادلة تقييم املمتلكات على أساس السوق متكني عملية -

 .واالستثمار األجنيب الشراكة للحسابات بالنسبة للمستثمرين األجانب يف أطار عملية ضمان مقروئية أفضل -

ين كما شأن يعاجلها املخطط احملاسيب الوط مبا فيها تلك اليت مل, تقييم و حوسبة كل العمليات توضيح قواعد -
 ,املذكورة سابقا ،االمتيازات و العمليات اليت تتم باالشتراك االجاري القرض

 جدول،حساب النتيجة, احلصيلة: الوضعيات املالية اليت ينبغي أن تقدمها املؤسسة  وصف حملتوى كل -

خاصة  ,الدولية احملاسبية  املعايري ا ملتطلباتوفق اوتقدميه وجدول تغريات رؤوس األموال تدفقات اخلزينة املالّية
 .كما ورد يف مضمون املعيار االول

 ,سلطة القرار موحدة و حسابات مشتركة لكل املؤسسات اخلاضعة لنفس حسابات وجوب تقدمي -

ظاهرة  عن طرق اإلعالم اآليل وهي مسك احملاسبة االسيمالعصرية املتعلقة بتنظيم احملاسبة و  تبين القواعد -
 ,تنظيم شائعة بدون

املصغرة وصغار التجار و  باملؤسسات خاص وهو زينةاخلحماسبة مبسط يرتكز على حماسبة  تأسيس نظام -
 ,احلرفيني

احملاسيب  لقانون اسس صحيحة لبوضع السابق    باملخطط احملاسيب الوطن التطبيق مقارنة توسيع جمال -
 .املرافقة و التدابرياجلزائري 

 :التطبيقية النصوص  .2
 .2010 أول جانفي بداية من حيز التطبيق 07/11رقم  نونيدخل القا

 : يلي التطبقيه على ما تشتمل النصوص التنظيمية

األصول واخلصوم ورؤؤس  للمحاسبة األساسية و كذا و االتفاقيات و املبادئ مرسوم حيدد اإلطار التصوري -
 .األموال اخلاصة و األعباء واملنتجات

و املنتجات وحمتوى  ييم و حوسبة كل فئة من األصول واخلصوم واألعباءتق قرار وزاري يتضمن قواعد -
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 .الوضعيات املالية ومدونة احلسابات

  :المرافقة التدابير .3
الوقت خصص  2010  احملدد يف أول جانفي ;حيز التطبيقالنظام املايل واحملاسيب  نظرا إىل تاريخ دخول     

 تنظيم ملتقيات حتسيسية لتحضري و إىل تاريخ تطبيق النظام، 2007ماي  25السابق من إصدار القانون يف 

 هلا وممارسي احملاسبة واملستعملني والتكوين لفائدة مستخدمي

 2005و 2004و 2003 فترات سابقة يف السنوات أن وزارة املالية نظمت خالل اإلشارة إىلكما جتدر 
حدوثها يف البيئة احملاسبية اجلزائرية  املتوقع تغرياتال و الدولية املعايري املكونني يف جمال ملتقيات لتكوين

 ..والدولية

 إخبار  وإعالم ، مت 2007ماي  13الوزراء يف  قبل جملس ومنذ املصادقة على هذا املشروع من أخريا

صياغة برامج  إعادةالتعليم قصد الشروع يف  التربية واملهين و الوزارات املكلفة بالتعليم العايل و التكوين
 .احملاسبة تكوين يفال

  : SCF النظام محتوى ومضمون   -4

  :إن النظام املايل و احملاسيب اجلزائري اجلديد يتكون من جزئني وملحق
  ويعرف باإلطار أملفاهيمي،  ويشمل قواعد التقييم والتسجيل والقوائم املالية، وقد     : اجلزء األول* 

  :مباحث 4جاء يف      
  :ملفاهيمي ويتضمناإلطار أ: املبحث األول

  .جمال التطبيق وتعاريف -
 .املبادئ احملاسبية -

  .تعاريف خاصة  باألصول، اخلصوم، رؤوس أموال خاصة، التكاليف واملنتجات -
  تنظيم احملاسبة: املبحث الثاين

  :ويتمثل يف قواعد التقييم وتسجيل األصول واخلصوم والتكاليف واملنتجات وتتضمن: املبحث الثالث
  .د عامة للتسجيل والتقييمقواع -
، )أوراق مديونية(قواعد خاصة للتسجيل والتقييم، خاصة بتسجيل االستثمارات املادية واملعنوية واملالية  -

  .املخزون، أعانت، تقديرات وسعر التكلفة وتقسيم التكاليف واملنتجات املالية
، حتويل، االندماج، الوحدات، Tiersالعمليات املشتركة، حسابات : مناذج خاصة للتقييم والتسجيل بـ -

عقود طويلة األجل، الضرائب املختلفة، عقد اإلجيار التمويلي، الفوائد الشخصية، العمليات املنجزة بالعملة 
  .، تغري الطرق احملاسبية وتصحيح األخطاء األساسية ومنوذج ملؤسسة صغريةةاألجنبي

  .تقدمي القوائم املالية : املبحث الرابع
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  :ويتضمن 
، جدول التدفقات النقدية )حسب الوظيفة، حسب الطبيعة ( تعريف القوائم املالية، امليزانية حسابات النتائج  -
  .، جدول تغريات رؤوس األموال اخلاصة)الطريقة املباشرة، الغري مباشرة(
  .منوذج للقوائم املالية: ملحق وجاء فيه -
  :ت يف ثالث مباحثتضمن تسمية ووظيفة احلسابات وجاء: اجلزء الثاين 

  :خاص بتسمية احلسابات وتتضمن: املبحث األول
  مبادئ خمطط احلسابات -
  اإلطار احملاسيب اإلجباري -

  :جمموعات 07خاص بوظيفة احلسابات وتتضمن : املبحث الثاين
  .، املالية، التكاليف والنواتج Tiersحسابات رؤوس األموال، االستثمارات، املخزون،  -

  .ويتضمن مصطلحات توظيفية: املبحث الثالث
  : SCEعرض اإلطار أملفاهيمي ملشروع ال – 2
  :ويتضمن: اإلطار املفاهيمي* 
  .جمال التطبيق وتعاريف  -
  .املبادئ والفروض احملاسبية -
  .تعاريف لألصول واألموال اخلاصة والتكاليف والنواتج -
  :التعريف مبخرجات النظام يف جمال التطبيق. 3

الية متثل خمرجات النظام احملاسيب و هي عبارة عن جمموعة متكاملة من الوثائق احملاسبية واملالية، إن القوائم امل
  :وتتضمن -خزينة املؤسسة عند اية الدورة –تسمح بإعطاء صورة صادقة للوضعية املالية واألداء 

الحظات التوضيحية، جاءت بشكل ومضمون و بتقسيم جديد بإضافة عمودين، فاألول خاص بامل: امليزانية -
  .n-1والثاين يبني رصيد العملية يف السنة السابقة

يتم إعداده حسب الطبيعة وحسب الوظيفة مع عمود جديد لرصيد العملية  للسنة : جدول حسابات النتائج -
  .  n-1السابقة 

  .باشرةالطريقة املباشرة والطريقة غري امل: أيضا يتم إعداده بطريقتني: جدول تدفقات اخلزينة -
  .جدول التغريات يف رؤوس األموال -
ملحق حيدد القواعد واألنظمة احملاسبية املستخدمة، ويكمل املعلومات املوجودة يف امليزانية وجدول حسابات  -

  .النتائج
  .جمموعات 07الترميز احملاسيب للمشروع ويتضمن   -4
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  .حسابات رأس املال: 01اموعة
  .اتحسابات االستثمار: 02اموعة
  .حسابات املخزون: 03اموعة
  .الغريTiersحسابات : 04اموعة
  .احلسابات املالية: 05اموعة

  .حسابات التكاليف: 06اموعة 
  .حسابات النواتج: 07اموعة
هي ملن يريد املزيد من التوضيح عليه الرجوع اىل املراجع اليت تناولت النظام احملاسيب واملايل اجلزائري ف: مالحظة

  .19كثرية جدا اظافة اىل القانون نفسه املنشور يف عدة اماكن وعلى صفحات اجلريدة الرمسية رقم 
    

 بـسـم اهللا الرحـمــن الــرحيــــم
  .برامج المحاسبيةال تصميم وتكنولوجيا المعالجة االلكترونية للبيانات  

  

يع العلوم مع التطور احلديث يف علم مع تقدم العلوم وظهور احلاسوب ، أصبح من الضروري أن تتأقلم مج
واحملاسبة كغريها من العلوم كانت رائدة يف تبين هذا التطور ، وأصبح من . احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات

  .النادر اآلن استخدام نظام احملاسبة اليدوي يف الشركات

صاعب كثرية كان يواجهها من املعروف بأن استخدام احلاسوب يف نظم املعلومات احملاسبية ذلل عقبات وم
النظام اليدوي ، فقد جعل آلية تسجـيل العمليات ومعاجلتها تتم بصورة سريعة جدا وبدقة قد تكون متناهية 

النظري ، بل مكن الشركات من احلصول على خمرجات النظام يف أي وقت تشاء ، كما ومكنها كذلك من 
طريقة اجلرد الدوري للمخزون ، فلقد كان من : لاالستغناء عن طرق حماسبية تقليدية وغري سليمة ، مث

الصعب على كثري من الشركات اليت تتعامل بسلع عديدة وذات قيمة منخفضة أن تستخدم طريقة اجلرد 
املستمر للتكلفة املترتبة على استخدام تلك الطريقة ، ولكن اآلن وبوجود احلاسوب أصبح استخدام طريقة 

  .مكلف اجلرد املستمر أمرا ميسرا وغري
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واجلدير ذكره ، ورغم استخدام الشركات للحاسوب ، إال أن نظـام املعلومات احملاسيب بقي كما هو ، 
وأعين بذلك أن السياسات واإلجراءات احملاسبية املتبعة بالنظام احملاسيب ، بقيت كما هي ولكن زادت بعض 

  .اسوبالشيء وبشكل يتماشى مع متطلبات استخدام الذكاء االصطناعي يف احل
  :الحاسوب عنصر اساسي في النظام المحوسب. 1

  :المكونات المادية للحاسوب  -    

وهي عبارة عن جمموعة من األجزاء املادية للتجهيزات املستخدمة، واليت تعمل بصورة مشتركة إلجناز         

  :3املوايلمهام احلاسوب ومكونة من عدة وحدات، واملوضحة بالشكل 

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

وهي عبارة عن جمموعة من التجهيزات اليت يتم من خالهلا إدخال البيانات  :ت اإلدخالوحدا  .أ 

  .والربامج إىل وحدة املعاجلة املركزية

                                                                            
.23عبد الرزاق محمد قاسم، مرجع سابق، صفحة  3  

 وحدات اإلدخال

 الذاكرة الرئيسية

  وحدات اإلخراج

 وسائط التخزين
  المساعدة

  وحدات المعالجة المركزیة
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وهي اجلزء الداخلي من نظام احلاسوب وهي عبارة عن مركز  :وحدات المعالجة المركزية  .ب 

واليت تقوم على ) صطناعيالذكاء اال(األنشطة والذي حيوي على كم كبري من الدوائر اإللكترونية 

  :ومن أهم هذه الوحدات. معاجلة البيانات بناًء على السياسات واإلجراءات املربجمة

وهي عبارة عن برجميات تقوم بعمليات االحتساب : وحدة الحساب والمنطق -

  .املنطقية الرياضية

سوب ، وهي عبارة عن الربجميات اليت تضبط العمليات اليت ينفذها احلا: وحدة الرقابة -

كما تقوم باإلشراف وتوجيه وسائط اإلدخال ، واإلخراج والتخزين للعمل وفق 

تعليمات الربامج ، وتشبه إىل حد كبري اجلهاز العصيب املوجود لدى اإلنسان والذي يأمر 

  .  أعضاءه كافة  باحلركة

يق وسائط اإلدخال اليت مت إدخاهلا عن طر ا يتم ختزين البيانات والربامج  وهن: الذاكرة الرئيسية    .ج 
، كما يتم ختزين نتائج عمليات املعاجلة إىل أن يتم إرساهلا إىل وسائط الطباعة أو إىل وسائط التخزين 

  .املؤقتة
وهي عبارة عن كل الوسائل املستخدمة لتخزين البيانات والربامج : وسائط التخزين المساعدة   .د 

  .خارج وحدة التشغيل املركزية

لوسائل اليت يتم بواسطتها إخراج نتائج املعاجلات من نظام احلاسوب إىل وهي ا:  وحدات اإلخراج   .ه 
  .البيئة احمليطة ، كالطابعات

لقد أصبح احلاسوب العصب الرئيسي جلميع األنظمة املختلفـة ، وأصبح علم الربجميات من العلوم   .و 
اسبة ، ولكن من األساسية اليت ال ميكن االستغناء عنها ، وبدأ املختصون بوضع برجميات أنظمة احمل

  .الصعب إجياد برنامج وحيد يستطيع تلبية مجيع حاجات ورغبات مجيع الشركات الختالف أعماهلا
فمن املعروف بأن كل شركة حتتاج إىل نظام حماسيب حموسب خاص ا ، وهذا ال يعين أن أنظمة   .ز 

حتتاج إىل أدوات رقابية  احملاسبة خمتلفة ، بل أعمال الشركات هي املختلفة ، وبالتايل كل طبيعة عمل
فنظام احملاسبة احملوسب خلدمة الشركات املالية ، ال . وسلسلة عمليات يف النظام ختتلف عن األخرى

ميكن استخدامه يف الشركات الصناعية ، وحىت يف الشركات املالية ، فكل طبيعة عمل حتتاج إىل نظام 
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ح لشركات التأمني ، وباملثل يف الشركات يتماشى معها ، فنظام احملاسبة احملوسب للبنوك ال يصل
  .الصناعية

ولكن األمر اجلدير ذكره ، بأنه ويف مجيع برجميات األنظمة احملاسبية ، وبغض النظر عن طبيعة أعمال   .ح 
منشأا ال بد من أن تتحقق الدورة احملاسبية باآللية اليدوية ، وجيب أن جتاري تلك الدورة مجيع 

تكفل استقاللية وحيادية النظام ، وميكن أن تزود الربجميات بآليات رقابة جديدة اإلجراءات الرقابية اليت 
تضبط السيطرة على احلاسوب ، وعلى سبيل املثال ال احلصر كأن يزود احلاسوب بأرقام سرية ال 
يعلمها سوى املصرح هلم باستخدامه ، وخصوصا مدخلي البيانات ، وكذلك بروابط متنع الشطب أو 

بيانات ، وأمور أخرى كثرية مل تكن موجودة بالنظام اليدوي ، وأوجدت بسبب حوسبة التعديل بال
  .النظام

  :النظام المحاسبي االليبين النظام المحاسبي اليدوي و مقارنة،2

الفرق األساسي واجلوهري بني النظام احملاسيب اليدوي واحملوسب يكمن يف العقل املنفذ لألمور يعين   .ط 
النظام اليدوي، يقوم اإلنسان ومن خالل استخدام عقله وذكائه الفطري الباحث بذلك بأنه ويف 

بتحليل األمور ومن مث اختاذ القرارات وتطبيقها وفقا للسياسات واإلجراءات املتعارف عليها وقد 
ولكن يف النظام احملوسب يتم استخدام العقل . يصيب أو خيطئ، ويتم تصحيح اخلطأ عند اكتشافه

بواسطة اإلنسان، وهذا العقل ينفذ األوامر املوضوعة له مسبقا من قبل اإلنسان،  واملصمم االلكتروين
ومبعىن آخر ال ميكن أن خيطئ، أي ال يستطيع هذا العقل التحليل بل يستطيع فقط تنفيذ آلية التحليل 

اوز أي املرسومة له مسبقا ومن مث تنفيذها وفقا للسياسات واإلجراءات املرسومة له مسبقا، وال ميكنه جت
  .خمططات موضوعة له من قبل اإلنسان

 100ولتوضيح األمر بشكل مبسط ، لنفرض بأن إحدى الشركات قامت ببيع ثالث غساالت بسعر   .ي 
دينارا ،  75دينار للغسالة الواحدة على احلساب لشركة اجلوهرة ، علما بأن تكلفة الغسالة عليها 

  .وتستخدم الشركة نظام اجلرد املستمر
  :في النظام المحاسبي اليدويآلية العمل 

يف  املناسب قيدالالعملية، وعندما يتأكد أا مستوفيه لشروط االعتراف يقوم بتسجيل حيلل  احملاسب  .ك 
من دفتر اليومية إىل احلسابات الرئيسية  املبالغيقوم بترحيل  ومن مث. وبالشكل الصحيحدفتر اليومية 

  .إىل احلسابات التفصيلية يف دفتر األستاذ املساعد يف دفتر األستاذ العام ويرحلها كذلكاملناسبة 
مث يراقب مدى  ويف اية السنة املالية يقوم احملاسب بترصيد احلسابات يف دفتر األستاذ العام الستخراج  .ل 

باالعمال ميزان املراجعة غري املعدل وبعدها يقوم  سالمة العمل احملاسيب من حيث املبدأ من خالل اعداد



                                                                                   انظمة االعالم المالي والمحاسبي 
  احمد لعماري

 

مالیة ومحاسبة:یسانس ل م د                                                                                            تخصصالسنة الثالثة ل  

 

قيود التسويات الضرورية ومن مث تعديل احلسابات وإعداد القوائم املالية  تج عنها مناجلردية وما ين
من ) الومهية(      ، وإلعداد القوائم املالية يقوم احملاسب وبعقله املفكر بتمييز احلسابات املؤقتة النهائية

استعدادا إلعداد ية، وفقا ملبدأ املقابلة و مبدأ الدوروإقفاهلا يف حساب الدخل ايرادات و مصروفات 
حيث و وفقا ملبدا االستمرارية تغلق حسابات  امليزانية العمومية اليت ستحوي احلسابات احلقيقية فقط

االصول وحسابات اخلصوم يف اية السنة املالية وتنتقل ارصدا اىل دورة جديدة مبوجب قيد االفتتاح 
.  

يدويا، مستخدما عقله وذكاءه يف حتليل األمور من املالحظ أعاله بأن احملاسب قام جبميع اخلطوات   .م 
  .اما االلة وبراجمها فلها شان اخر .وتطبيقها

     :ليآلية العمل في النظام المحاسبي اال

ان ما مييز االنسان عن االلة عقله وذكائه وإبداعه فقد كرمه اهللا ، فمن املمكن لاللة ان تقوم وتنجز ما   .ن 
معني ولكن قد ال تستطيع التفكري والتحليل والتكيف والتأقلم امرها به االنسان من خالل برنامج 

 بإتباع احلاسوبأمر ميكنه ان ي احملاسبفببساطة،  والتصرف يف الوقت املناسب ومبا هو مناسب، 
هنا ال نقول  و، إليه الصحيحة إدخال البياناتب وبنفس اخلطوات فقط السابقة مجيعها  وتنفيذ العمليات
، بل  على إدخال املعلومة ليس أكثر، ويقوم اجلهاز بتنفيذ باقي اخلطوات فقط   يقتصر عمل احملاسب 

ان التفكري والتدبري والتصرف املناسب يف اختاذ القرار االمثل يكون من عمل احملاسب االنسان وليس 
  .االلة

 سبققبل إدخال البيانات للحاسوب، ومبساعدة مربمج إنشاء برنامج األوامر وبشكل م الن احملاسب  .س 
  :يقوم بعدة اعمال اساسية منها

، واليت من خالهلا ميكن جعل الربنامج مييز نوع )كما بالنظام اليدوي(إنشاء آلية ترميز للحسابات  -1
  .وطبيعة احلسابات

  .إنشاء دفتر يومية مربمج وفقا آللية ترميز احلسابات -2
  .دفتر األستاذ املساعد إنشاء حسابات عامة يف دفتر األستاذ العام وحسابات تفصيلية مربجمة يف -3
  .إنشاء آلية ترحيل مربجمة للحسابات -4
 .إنشاء قوائم مالية مربجمة -5

  :ولتطبيق عملية البيع البسيطة لنفرض بأن ترميز احلسابات سيكون كالتايل      
  19999إلى  10000  األصول    

  29999إلى  20000  االلتزامات   
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  39999إلى  30000  حقوق الملكية   

  49999إلى  40000  اإليرادات   

  59999إلى  50000  المصروفات   

، ن برسم خطة سري العمليات للحاسوبأن احملاسب ومبساعدة مربمج متخصص يقوما اوبديهي امنطقي
وال يبقى على احلاسوب سوى تنفيذ األمر عند أمره بذلك ، وبعبارة أخرى عقل احلاسوب ينفذ أوامر 

سب واملربمج دقيقني يف وضع خطة السري ، كانت وكلما كان احملا. موضوعة مسبقا ، ليس إال
و هذا ما هو موجود ميدانيا اذ يتوفر عدد كبري من  .عمليات احلاسوب دقيقة وخالية من األخطاء

  ، الربامج احملاسبية ومنها الربنامج الذي سنتمرن عليه يف احلصص التطبيقية مبخابر االعالم االيل
  :ليتصميم نظام المحاسبة االكيف يتم ، 3

، ال بد أن تتبع عدة متطلبات مهمة ميكن  ايلعندما ترغب أي شركة يف تصميم نظام حماسيب 
  :تلخيصها باأليت

  .ختصيص طاقم حماسبة متمرس وملم بأعمال الشركة وطاقم مربجمني -
  .توفري األجهزة الضرورية لتصميم النظام، وتدريب مشغلي النظام على استعماله -
  .اء خارجيني عند الضرورةاالستعانة بآراء خرب -
جيب على الشركة وبعد تصميم النظام عدم ترك اآللية اليدوية لفترة من الزمن ، والغاية من ذلك  -

فحص النظام احملوسب ومدى جناعته ، واالستمرار مبطابقة اآللية اليدوية مع اآللية احملوسبة ، وميكن 
  .رية على جناح اآللية احملوسبةالتوقف عن اآللية اليدوية عند توفر الدالئل الضرو

  

  واجبات طاقم المحاسبة وطاقم المبرمجين

  :قبل عملية إنشاء النظام احملوسب جيب على الطاقم عمل التايل
  .رسم خرائط التدفقات التوضيحية للنظام - 1
  .املباشرة بتصميم النظام - 2
  .فحص النظام - 3
  .مطابقة نتائج النظام مع النظام اليدوي - 4

  :التوضيحيةرسم خرائط التدفقات  -1
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املقصود برسم خمططات التدفقات ، هو اآللية الواجب اتباعها لتنفيذ العمليات بشىت أنواعها ، ابتداء 
  .من املدخالت ومرورا باملعاجلات وانتهاء باملخرجات لشىت عمليات الشركة

، قررت  ولتوضيح األمر ، لنفرض بأن إحدى الشركات التجارية ، واليت تتعامل بشراء البضائع وبيعها
تصميم نظام حماسيب حموسب ، فإنه سيكون إلزاما على مصممي النظام األخذ بعني االعتبار الدورات 

  :اليت جيب إنشاؤها بالنظام واليت تتضمن عادة
  )املبيعات واملدينون(دورة اإليرادات  -
  )املشتريات واملخزون والدائنون(دورة املدفوعات  -
  دورة الرواتب -
  املايلدورة اإلبالغ - 

  :وكمثال سنشرح بعض آليات إنشاء هذه الدورات كالتايل
  1:)المبيعات والمدينون( دورة اإليرادات 

وهي جمموعة من اآلليات واإلجراءات الواجب اتباعها يف سبيل تسليم العمالء بضائع أو خدمات 
       .املوايلوميكن تلخيص الدورة باختصار بالشكل . لغايات احلصول على اإليراد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                            

1 Barry E. Cushing; & Marshall B. Romney; Accounting Information System, Sixth edition 1994 Page(753).   

 استالم طلب الشراء

  شحن البضاعة للعمیل  تصدیر فاتورة للعمیل

اعة المطلوبة التأكد من توفر كمیة البض
  بالمخزون

فحص سقف االئتمان المسموح 
  للعمیل

 ترحيل البيع حلساب العميل

  ترحیل عملیة البیع لألستاذ العام
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وبعد معرفة هذا املخطط األساسي للدورة يبقى تصميم كل مرحلة على حدة بالربجميات الضرورية ، 
إنشاء دفتر يومية املبيعات وتزويده بآلية الترقيم املناسبة للحسابات ، وربطه باحلسابات املتعلقة : مثل

ضروري التباع الدورة بشكل سليم وغري بعملية البيع ، وإنشاء شروط البيع ، والفواتري ، وكل ما هو 
  .قابل لالختراق

  
تشمل هذه املرحلة كثرياً من األمور املهمة ، وعلى رأسها تصميم الفواتري بشكل قانوين ، حيث تربط 
الفاتورة بشروط البيع ، ومرجعية طلبات الشراء الواردة من العميل ، وكل التفاصيل الضرورية 

  .على مهارة احملاسب بإعطائه التوصيات املناسبة للمربمجاألخرى ، واليت تعتمد دقتها 
  

  )المشتريات والمخزون والدائنون(دورة المدفوعات 

وهذه الدورة عبارة عن جمموعة من اآلليات ، واإلجراءات الواجب اتباعها يف سبيل شراء السلع 
  .ردينوإدخاهلا للمخازن ، مع األخذ بعني االعتبار املشتريات على احلساب من املو

وبشكل مشابه تقريبا لدورة اإليرادات يتم ختطيط دورة املدفوعات املناسبة ، واليت يقترحها طاقم  
  :1احملاسبة للمربمج كما يف هذا الشكل

  
  
  
  

  

  

  

  

  

                                                                            
1 Barry E. Cushing, Ibid., P. (814). 

إعداد نموذج الطلبیات الداخلي للنقص 
  بالمخزون

  تحدیث المخزون بالبضاعة

  ترحیل عملیة الشراء لألستاذ العام

املورد باملبلغترصيد حساب  إعداد إشعار الدائن للمورد  

 إعداد أمر الشراء تسجيل وصول البضاعة
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ومن اجلدير بالذكر هنا أنه جيب أن يراعى عند إنشاء دورات التدفقات تلك االلتزام التام جبميع 
  .نصوص عليها ، وكذلك التقيد التام جبودة املعلومات اليت سيخرجها النظامالسياسات احملاسبية امل

  

  :المباشرة بتصميم النظام -2

وهنا يأيت دور املربجمني املتخصصني لتنفيذ دورات التدفق حسب االتفاق مع احملاسبني ، وينوه الباحث 
ربجميات اخلاصة ، ولكن ويف اآلونة هنا بأن احملاسب ويف كثري من احلاالت ال ميلك مهارة التصميم وإعداد ال

األخرية ظهرت برجميات خاصة بالتصميم متكن غري املتخصص بعلم احلاسوب استخدامها لتصميم بعض 
  .الربجميات اخلاصة بطبيعة عمله ؛ ولكنها تبقى قاصرة عن تلبية احتياجات شركات األعمال الكبرية

  :فحص النظام -3

، يباشر كل من طاقم احملاسبة واملربجمني بفحص دقة النظام ،  بعد أن يتم االنتهاء من تصميم النظام
ومن األوليات لدى احملاسبني التأكد بأن هذا الربنامج اخلاص بنظام احملاسبة يوفر عدة أمور مهمة جدا ، وعلى 

) احملاسيباإلجراءات و املبادئ واملعايري وكل ما ميت بصلة للنظام (رأسها تقيده وعمله وفقا للسياسات احملاسبية 
، وكذلك التأكد من كفاءة الرقابة اليت يوفرها النظام والسرية العالية اليت يوفرها ، وذلك وصوال جلودة 

  .املعلومات احملاسبية املرجوة منه
وال بد من االعتراف ، بأن مهارة حماسب الشركة هنا تلعب دورا هاما يف فحص النظام املربمج ؛ 

ة متخصصة لفحص النظام يف كثري من األحيان ، وغالبا ما تكون جهة مهنية وهلذا يتم استشارة أكثر من جه
  .متخصصة بتدقيق احلسابات

  
  :مطابقة نتائج النظام مع النظام اليدوي -4

يف أغلب األحيان ، ال يتم االعتماد على النظام احملوسب بشكل كلي ، وخصوصا يف الفترات األوىل 
بالنظام اليدوي جنبا إىل جنب مع النظام احملوسب ، ومطابقة نتائج  من عمله ، ولذلك يفضل االستمرار بالعمل

النظامني بني فترات متقاربة ، وذلك خوفا من وجود قصور أو عيوب بالنظام احملوسب مل يتم كشفها خالل 
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ويف الوقت املناسب والذي قد يكون على األغلب بعد مرور سنة مالية كاملة ، يتم التخلي عن . فترة الفحص
  .ظام اليدوي ائياالن
  :مواصفات المستند المصمم جيداً  

حىت يلعب املستند الدور اهلام واحليوي يف نظام املعلومات احملاسيب  البد يتوفرعلى عدة    
  :مواصفات منها

  .أن يكون مطبوعاً حمدداً فيه اسم الوحدة وعنواا -

 .تاريخ حتريرهأن يظهر بوضوح عنوان املستند ووظيفته والقسم املصدر له و -

 .أن يكون مطبوعاً على املستندات أرقاماً مسلسلة -

أن يكون املستند واضح وحمدد من حيث احملتويات والتنسيق، وأن يكون بالشكل واحلجم املناسبني حبيث يسهل فهمه  -

 .وقراءته

 .أن يكون املستند موثقاً ويظهر عليه بوضوح خانات لتوقيع األشخاص املسئولني -

  .ون املستند من عدة صور يفضل أن تكون خمتلفة اللون حبيث يطبع على كل لون اجلهة املرسل إليها املستندأن يك -

      

  

  

  

  

 بـسـم اهللا الرحـمــن الــرحيــــم

  .التصنيف والترميزدليل الحسابات و طرق 

دون ذكـر   واملـايل  احملاسيب  ال ميكن احلديث عن نظاميعترب دليل احلسابات من مقومات النظام  و
 املؤسسـات خريطة احلسابات وإبراز أمهيتها والدور احليوي الذي تلعبه يف تشـغيل البيانـات احملاسـبية يف    
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علـى  يتوفر   املطبق ميدانيا على االقل يف اجلزائرالنظام احملاسيب  مبعىن ان. جبميع أنواعها وأحجامها االقتصادية
  .ساباتاحل دليل"هيكل حسابات معد إعداداً جيداً يسمى 

  :دليل الحسابات

الرئيسية تشتمل على احلسابات  يف شكل قائمة من الرموز جمموعة " احلسابات على انه  دليلميكن تعريف  
الترميـز   و". منطقية وفقاً ألسس ومرتبة  مصنفة  تعرب عن عناصر املزانية وعناصر الدخل وهي اليت واحلسابات الفرعية 

إىل ثالث  فمثالً يتم تصنيف احلسابات اليت تظهر يف امليزانية . احلسابات تصنيف  يكون منطقيا ومعربا عىلى
ويعاد تصنيف كل فئة من هذه الفئات إىل . اإللتزامات، وحقوق امللكية فئات أساسية وهي حسابات األصول،

 حسابات فمثالً يتم تصنيف حسابات األصول إىل ،ومنها اىل احلسابات الثانوية .العديد من التصنيفات الفرعية
وحسابات األصول املتداولة، مث يعاد تصنيف هاتني الفئتني إىل فئات فرعيـة أكثـر    )التثبيتات(األصول الثابتة

  .ودقة حسب احلاجة تفصيالً 

فهي تسهل من عملية تسـجيل  . احلسابات أداة مفيدة للغاية يف تشغيل البيانات احملاسبية دليل عتربوي
ا أا تسهل من عملية إعداد القوائم املالية والتقارير اليت خيرجها نظام املعلومات وترحيل العمليات احملاسبية، كم

  .والترميز الرقمي املعتمد يسهل عملية التشغيل االيل للبيانات احملاسيب لإلستخدام اخلارجي

سهل بدرجة كبرية عملية جتميع، حتليل، تلخـيص، وتقريـر   دليل احلسابات ييضاف إىل ذلك، أن 
  .النظام احملاسيبت احملاسبية وفقاً ملراكز املسئولية يف املعلوما

  :الحسابات دليلاعتبارات تصميم   -           

الحتياجات ومتطلبات النظام احملاسيب جيب ان يليب  جيدا ومناسبااحلسابات  حىت يكون دليل  
  :اآلتية االعتبارات

قة مناسبة ودقيقة كل مكونـات  على كل احلسابات املطلوبة لكي تعكس بطري يشتملجيب أن  - 
   . الفئات اليت متثلها

جيب أن يكون الترميز مبسطاً بقدر اإلمكان وذلك لتدنية تكاليف تشغيله باإلضافة إىل تسـهيل   - 
  . عملية حفظه وتفسريه

جيب ختصيص رمز مميز وحيد لكل حساب مع تعميم هذا الرمـز املميـز يف كـل الوظـائف      - 
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  .اخل الوحدة اإلقتصادية وذلك لضمان تكامل البيانات إىل أقصى درجةواملستويات اإلدارية  د

مكاناً كافياً إلستيعاب النمو والزيـادة املتوقعـة يف عـدد     هب  أن يوجد ان يكون مرنا و جيب - 
   .  احلسابات يف املستقبل حبيث ال توجد حاجة إىل تغيري الرموز يف املستقبل

حول إىل نظام احلاسبات اإللكترونية يف املستقبل يف حالة مـا إذا  إمكانية الت احلسبانأخذ يف أن ي - 
  .كان النظام احلايل نظاماً يدوياً

  .الترميز -

وحتتاج عملية التصنيف بالضـرورة إىل  الترميز فن قائم على اسس منطقية، وختصص يستدعي الدقة، 
أو االشكال أوالصور   رقاماألأو روف مثل احل حيث يتم ختصيص رموز معينة " للترميز"إستخدام نظام معني 

احلسابات، باإلضافة إىل متييز  دليللتمييز التصنيفات املختلفة داخل معينة  وفقاً خلطة نظامية  واأللوان وغريها
وبذلك سيكون هناك هوية مميزة وحيدة لكل حساب من احلسابات العاملـة  . العناصر داخل التصنيف الواحد

  وكما هو معلوم أن الترميز باألرقام يتناسب أكثر مع احلاسبات اإللكترونية .يف نظام املعلومات احملاسيب

  :طرق الترميز         

. هناك العديد من الطرق املختلفة للترميز تركز كل منها على واحد أو أكثر من اإلعتبارات السـابقة 
   : اإلعتبارات السابقة وهيونناقش فيما يلي أكثر طرق الترميز إستخداماً يف احلياة العملية واليت تفي ب

  .طريقة الترميز املتسلسل -

    .طريقة الترميز باموعات املتسلسلة -

   .طريقة الترميز باموعات املركبة-  

  

فمـثال الطريقـة   . معني  ضرورية ألغراض تطبيق نظام حماسيب يف الترميز وتعترب هذه الطرق  
   .االخرية تناسب نظام حماسبة املسؤولية

  :ةاخلامت
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ثورة يف  واستخدام احلاسوب والربامج احملوسبة، وتكنولوجيا صناعة املعلومات  االعالم االيل لقد أحدثت تكنولوجيا 
 منفصل عن األجهزة األخري ومستقل  ميكن ان يستخدم مبفرده  حاسوبكل جهاز  ورغم ان  ، انظمة االعالم املايل واحملاسيبجمال 

مع  جمموعة حواسب واجهزة اليةربط  أال انه اصبحت يف الوقت املعاصر السمة الغالبة هي، ضمن نظام معلومات مايل وحماسيبيف  املعاجلة االلية للبيانات 

اخلادم  النظامالكيانات واألفراد املشتركني يف هذا  تستعمل من طرف اخرى مركزية من خالل اتصال بأجهزة كربي عضها البعض ب
كما ميكن ،  املؤسسةداخل املنتشرة  احلصول علي كافة املعلومات الواردة باألجهزة الصغري ل مما يعطي الفرصة يف مزايا عدة مث

، اجلامع اجلهاز املركزي االجهزة اخلادمة بفروع املؤسسة بدول خنتلفة ب ربط ان تصور العملية اعقد من ذلك خاصة يف املؤسسات العمالقة اين يتم 
مجيع األجهزة ببعضها البعض من خالل الشبكة  االتصال النتطورة حبيث تصبح عملية ايصال وتكنولوجيا تدخل ايضا تقنية االنترنتو

  .اسهل واقل تكلفة رغم وجود خطر معني يف محاية البيانات واملعلومات العاملية 

قد حيتاج الطالب اىل حماضرات اظافية يف موضوع االتصال وشبكة االنترنت وكيفية توظيفها يف جمال      
االعالم املايل واحملاسيب، نسال اهللا التوفيق يف تقدمي هذه االظافة بشكل مستفيض الحقا، ونشجع انظمة 

  ،الباحثني من الطلبة على اعداد حبوث يف هذا اخلصوص
يف االخري نعتذر عن اي اخطاء واي تقصري ونستقبل مالحظاتكم وانتقاداتكم بتواضع و سنأخذ باملوضوعية 

  .وحتسينهامنها يف تنقيح املطبوعة 
  اصبت فمن عند اهللا وان اخطأت فمن نفسي ان                                             

  وما توفيقي إال باهللا                                                             
  امحد لعماري                                                                 
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