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Abstract 
Management depends primarily on information when exercising its various 

functions in managing the organization. Especially because of the rapid 

changes in which contemporary organizations operate and that require 

management to obtain accurate and reliable information. Specifically, the 

accounting information that is supposed to not accept the error, as it relates 

to the accounting operations that took place in the organization, in addition 

to that it is related to the financial aspects of profits and losses, which mainly 

concern the administration. 

From here, the idea of the study focuses on the importance of having a 

computerized accounting information system on which the management 

relies in general, and individuals working in the accounting function in 

particular in obtaining accounting information by relying on MS Excel 

software, Therefore, the problem of the study stipulated the possibility of 

designing a computerized accounting information system in the 

organization under study, especially in the digital age? Accordingly, the 

study came in its importance to move towards building a theoretical 

framework, and another field that reflects the importance of designing a 

computerized accounting information system, and in a manner 

commensurate with the nature of the research organization. 

The study adopted the case study method, and the National Company for 

Home Furniture Industry in Nineveh Province was chosen as the field of 

application. The researchers adopted the method of interviews, observing 

and reviewing some records and documents related to the topic 
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Accounting Information System, Software (MS Excel). 
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 المستخلص

تعتمد اإلدارة بالدرجة األساس على المعلومات عند ممارسة وظائفها المختلفة في إدارة المنظمة، 
وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تعمل فيها المنظمات المعاصرة والتي تتطلب من اإلدارة الحصول 

وبالوقت المطلوب، وتحديدا المعلومات المحاسبية التي من المفترض انها ال على معلومات دقيقة وموثوقة 
تقبل الخطأ، ألنها تتعلق بالعمليات المحاسبية التي جرت في المنظمة، إضافة الى انها ترتبط بالجوانب المالية 

 من األرباح والخسائر والتي تهم اإلدارة بالدرجة األساس.
أهمية وجود نظام معلومات محاسبي محوسب تعتمد عليه اإلدارة من هنا تتركز فكرة الدراسة حول 

بشكل عام، واالفراد العاملين في وظيفة المحاسبة بشكل خاص في الحصول على المعلومات المحاسبية وذلك 
(، لذلك فان مشكلة الدراسة نصت على إمكانية تصميم نظام معلومات MS Excelباالعتماد على برمجية )

محاسبي محوسب في المنظمة قيد الدراسة وخصوصا في ظل العصر الرقمي؟ وعليه جاءت الدراسة في 
أهميتها لكي تتجه نحو بناء إطار نظري، واخر ميداني يعكس أهمية تصميم نظام معلومات محاسبي محوسب، 

 ة المنظمة المبحوثة. وبما يتناسب وطبيع
وتبنت الدراسة منهج دراسة الحالة، وتم اختيار الشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلي في محافظة 
نينوى كميدان للتطبيق. واعتمد الباحثان على أسلوب المقابالت ومالحظة ومراجعة بعض السجالت والوثائق 

 ذات العالقة بالموضوع.  
 

 الكلمات الرئيسة
 تصميم نظام المعلومات علومات المحاسبي،نظام الم
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 المقدمة
ترتب حيث أدى التطور االقتصادي واالجتماعي الذي تشهده معظم دول العالم، الى زيادة كبيرة في أنشطتها 

مشاريعها، االمر الذي فرض تطوير النظم المحاسبية لمواجهة متطلبات اإلدارة و برامجها، على زيادة االنفاق  اعليه
المالية، ومن هنا أصبحت وظيفة المحاسبة تشكل مطلبا ملحا ال يستهان به، وأصبح من الضروري وجود نظام 

ير معلومات مالئمة يمكن االعتماد عليها محاسبي حكومي سليم قادر على اثبات كافة المعامالت المالية، لتوف
 ,Al-Khazraji & Aliwi) ودقة العمل وتطبيق مبدأ المسائلةفي اجراء الرقابة الفعالة والتأكد من حسن األداء 

2017, 148). 
ونجد من الضروري وجود نظام معلومات محاسبي يقوم بجمع البيانات من مصادرها المختلفة ومعالجتها 

ت الى المستفيدين منها بهدف ممارسة وظيفة التخطيط والمراقبة للعمليات المحاسبية، وحل وتوصيل المعلوما
لذلك يرى الباحثان موضوع نظام المعلومات المحاسبي المستند المشاكل المحاسبية، فضال عن صنع القرارات. 

دراسة الى منهجية على الحاسوب من الموضوعات الجوهرية حيث تم التطرق في المحور األول الى منهجية ال
الدراسة واستعراض بعض الدراسات السابقة، اما المحور الثاني فتضمن وجهات نظر الباحثين حول مفهوم نظام 
المعلومات المحاسبي، واهميته، وخصائصه، وتضمن المحور الثالث تفاصيل نظام المعلومات المحوسب في 

أشار الى اهم االستنتاجات والمقترحات المقدمة من قبل المنظمة قيد الدراسة، اما المحور الرابع واألخير فقد 
 الباحثان.

 الدراسةالمحور األول: منهجية 
  الدراسةمشكلة -1

نظرا للتطورات الهائلة في العصر الحالي وهو ما يعرف بعصر المعرفة، اذ يتوجب على المستفيدين من 
التطورات التقنية. حيث ان  متابعةنظام المعلومات المحاسبي في بلدنا والمنظمات التي تمارس أنشطة المحاسبة 

التأخر في انجاز تلك األنشطة عدم االعتماد على نظام معلومات محاسبي يستند على الحاسوب يؤدي الى 
عليه ومن خالل الدراسة ، المحاسبية والمالية للمستفيدين وبالتالي عدم توفر معلومات كافية للمستفيدين

الباحثان لوحظ ان نشاط المنظمة يتضمن استخدام جزئي لتقانة المعلومات واالتصاالت  اجراهااالستطالعية التي 
 محوسب، عليه يمكن اثارة التساؤل البحثي االتي:وافتقارها لنظام معلومات محاسبي 

 في المنظمة المبحوثة؟يمكن اعتماده *هل يمكن تصميم نظام معلومات محاسبي محوسب 
 الدراسةأهمية  -2

تكمن أهمية الدراسة في تصميم نظام معلومات محاسبي يسهم في توفير المعلومات للمستفيدين على النحو 
األهداف المنشودة. كذلك تعد هذه الدراسة مساهمة هامة في جلب انتباه وإدراك مديري الذي يمكنهم من تحقيق 

المنظمات التي تعتمد على األنظمة التقليدية نحو استخدام نظم المعلومات المحوسبة بهدف تحقيق األهداف 
 المطلوبة.
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 الدراسةاهداف  -3
التوصل  تسعى الدراسة الحالية هداف التييمكن صياغة جملة من األالمطروحة في ضوء المشكلة البحثية  
 اليها: 

، فضال عن تقديم جملة من خصائصهو  أهدافه،و مفهوم نظام المعلومات المحاسبي، تقديم تأطير نظري ل -1
 .االستنتاجات والمقترحات

 تصميم نظام معلومات محاسبي يلبي احتياجات المستفيدين من المعلومات. -2
 للدراسةالمنهج العلمي -4

تبنت الدراسة منهج دراسة الحالة بوصفه المنهج الذي يمتاز بالوصف التفصيلي الدقيق للمعلومات والتحليالت      
 والتعمق بالمشكلة قيد البحث.

 الدراسةمخطط سير -5
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط  سير الدراسة :(1الشكل )
     

 أساليب جمع البيانات والمعلومات-6  
على العديد من المصادر والدوريات العربية، فضال عن البحوث  للدراسةاعتمد الباحثان في الجانب النظري 

والدوريات والرسائل واألطاريح الجامعية وما تضمنه المحتوى االلكتروني من مصادر ذات عالقة بالدراسات من 
 خالل التصفح في الشبكة الدولية للمعلومات.

من نظام  لمقابالت الشخصية مع المستفيديناما فيما يتعلق بالجانب الميداني فقد استخدم الباحثان أسلوب ا
في شركة األثاث المنزلي فضال عن السجالت والوثائق المتوفرة لدى المنظمة المبحوثة  المعلومات المحاسبي

 أموال 

 بيانات 

 افراد 

نظام 

معلومات 

 محاسبي

معلومات 

محاسبية 

ومالية 

 للمستفيدين

 معالجة المدخالت المخرجات

 التغذية العكسية

 تحليل وتصميم توفير
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وذلك بغية التعرف على تاريخ وتطور المنظمة وطبيعة اعمالها، وأهدافها، ووضعها الحالي فيما يخص نظام 
 المعلومات المحاسبي. 

 ا: بعض الدراسات السابقةثاني
: "أثر تصميم نظم المعلومات المحاسبية على مستوى التحفظ المحاسبي: (Abu Ras, 2018) . دراسة1

 دراسة تطبيقية على البنوك التجارية األردنية المدرجة في بورصة عمان"
محاسبي في البنوك هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر تصميم نظم المعلومات المحاسبية في مستوى التحفظ ال

األردنية المدرجة في بورصة عمان، وتمثل مجتمع الدراسة بالبنوك التجارية األردنية المدرجة في بورصة عمان 
بنكًا، وتم اتباع  13، وكانت عينة الدراسة مكونة من 2016( بنكًا حتى نهاية عام 16والذي قد بلغ عددها )

اسة، وقد تم تقديم استبانة لقياس المتغير المستقل وزعت على عينة المنهج الوصفي التحليلي لقياس متغيرات الدر 
( المتعلق بالتحفظ المحاسبي، Beaver and Ryanالدراسة، اما المتغير التابع فقد تم قياسه من خالل نموذج )

 المحاسبي.وبينت نتائج الدراسة انه يوجد أثر إيجابي لتصميم نظم المعلومات المحاسبية في مستوى التحفظ 
: "تصميم نظام معلومات محاسبي لتخطيط موارد المنشآت التجارية (Al-Mahi et al., 2016) دراسة-2

 الصغيرة والمتوسطة في إطار بطاقة األداء المتوازن"
الى تصميم نظام معلومات محاسبي يالئم طبيعة وحاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة  الدراسة تهدف

للمعلومات لتخطيط مواردها لضمان استدامتها، نظام يعمل على توفير كافة االستعالمات المطلوبة بشقيها المالي 
 الدراسة تركة. واستخدموغير المالي لتحقيق تكامل نظام المعلومات المحاسبي مع نظام المعلومات الكلي في الش

المنهج الوصفي التحليلي بدراسة الوضع الراهن للنظم المحاسبية التقليدية ومدى حاجة تلك المنشآت للمؤشرات 
بناء نظام محاسبي في اطار قاعدة البيانات العالئقية لتطبيق مفهوم بطاقة ب قامت الدراسةومن ثم  غير المالية،

الى نتائج منها :قلة استخدام المنشأت الصغيرة والمتوسطة لنظم المعلومات  الدراسة  تاألداء المتوازن .وتوصل
المحاسبية ،وعدم مالئمة غالبية نظم المعلومات المحاسبية المطبقة لتلك المنشآت وعجزها عن توفير العديد من 

االعتماد على نظام قاعدة اقترح نظام معلومات محاسبية بتم المؤشرات الالزمة والمفيدة لتخطيط مواردها .لذلك 
البيانات انطالقا من نموذج قياس األداء المتوازن والذي يوفر العديد من االستعالمات المطلوبة بشكل فوري 
وإمكانية االستجابة لالحتياجات المتغيرة لإلدارة من المعلومات ويعمل على تحقيق تكامل نظام المعلومات 

 ركة المحاسبي مع نظام المعلومات الكلي للش
: "إثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في اتخاذ القرارات (Al-Makhadimah, 2005) دراسة-3

 االستثمارية "دراسة تطبيقية على الشركات األردنية"
تهدف هذه الدراسة الى استقصاء اراء عينة من الشركات الصناعية األردنية حول أثر نظم المعلومات 

ات االستثمارية في ظل األنظمة المحاسبية المحوسبة، من خالل االطالع ومراجعة نظم المحاسبية في اتخاذ القرار 
المعلومات المحاسبية وبيان أنواع القرارات االستثمارية والربط بينهما في ظل أنظمة المحاسبة المحوسبة. وقد تم 

التنبؤ، التغذية العكسية، صدق  اختيار خصائص المعلومات المحاسبية والمتمثلة في: التوقيت المالئم، القدرة على
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من  البياناتالتعبير، الحيادية، التثبت من المعلومة، المقارنة، البرمجيات المستخدمة في الشركات. بينما جمعت 
( فردا لمعرفة تأثير العوامل السابقة في عملية اتخاذ القرارات االستثمارية 143خالل عينة مالئمة تكونت من )

وقد اشارت النتائج الى ان جميع العوامل السابقة تؤثر في عملية اتخاذ القرارات االستثمارية  في الشركات الصناعية.
باستثناء خاصية الحيادية وخاصية المقارنة، اذ وجد ان جميع الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية تتوافر 

ظمة المحاسبية المحوسبة تؤثر بشكل كبير في معلومات النظام المحاسبي، وان البرمجيات المستخدمة في األن
في اتخاذ القرارات االستثمارية، كما ان السرعة التي وفرتها برمجيات الحاسوب أسهمت في جعل البيانات 

 المحاسبية بيانات ذات طبيعة مالئمة لمتخذي القرارات بشكل عام ولمتخذي القرارات االستثمارية بشكل خاص.
 التقنيات على نظم المعلومات المحاسبية":"أثر (Al-Sadiq, 2004)دراسة -4

تمثلت مشكلة الدراسة في دراسة أثر اعتماد نظام المعلومات المحاسبي على الحاسوب. هدفت الدراسة الى 
إيجاد السبل لتطوير نظام المعلومات المحاسبية بالسودان المعتمدة على الحاسوب بأقل جهود اختبرت الدراسة 

توصلت الدراسة و م النظم يمتاز بدرجة عالية من الدقة يتمكن من المراجعة االلكترونية. الفرضية االتية: ان استخدا
 الى نتيجة ان استخدام التقنية الحديثة يمتاز بدرجة عالية من الدقة وتمكن المراجعة االلكترونية.
ام نظم المعلومات تناولت الدراسة أثر التقنيات على نظم المعلومات المحاسبية بينما تناول البحث أثر استخد

 المحاسبية المحوسبة على التجارة االلكترونية.
 المحور الثاني: اإلطار النظري 

 تعريف نظام المعلومات المحاسبياواًل: 
لقد أصبح العمل في الوقت الحالي يعتمد بشكل كبير على األساليب العلمية المتطورة والنظريات الحديثة، 

"هو مجموعة من العناصر او األجزاء التي تتكامل مع بعضها وتحكمها  ويمكن تعريف النظام بشكل عام بأنه
 .(Al-Hasaniya, 2002, 27) عالقات وآليات معينة وفي نطاق محدد بقصد تحقيق هدف معين

ومن وجهة نظر أخرى يمكن تعريف النظام بأنــه عبارة عن "مجموعة من العناصر التي تشكل ما يدعى 
اما عبارة عن مكونات مادية مثل الحواسيب او الشاشات او خطوط االتصال وأدوات بمكونات النظام التي تكون 

الكتابة والطباعة او مكونات معنوية مثل البرامج والملفات واألنظمة والقوانين والتعليمات والعالقات أي هي كل 
وظيفة معينة او ما يعمل على ربط مكونات النظام مع بعضها بحيث تشكل هذه العناصر منظومة نافعة تؤدي 

اما بخصوص تعريف نظام المعلومات المحاسبية، فقد تعددت  .(Qassem, 2003, 17) مجموعة من الوظائف
 (1جدول )الوجهات نظر الكتاب والباحثين وذلك من خالل 
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 وجهات نظر الكتاب والباحثين :(1الجدول )

 التعريف السنة الباحثين ت

1 Al-Hayali & 

Hussein 
أحد مكونات التنظيم اإلداري والذي يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحليل وتفصيل هو  2006

المعلومات المالية المالئمة التخاذ القرارات الى األطراف الخارجية، وجهات حكومية، 
 دائنين، مستثمرين، وأطراف داخلية )إدارة الشركة(.

2 Al Ramahi, Al 

Dhiba 
وتخزين ومعالجة البيانات إلنتاج معلومات لصانعي القرار هو نظام يقوم بجمع وتسجيل  2011

 ليساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

3 Al-Mutairi 2015  هو هيكل متكامل داخل المنظمة يقوم باستخدام الموارد المتاحة واالفراد االخرى لتحويل
المستخدمين المختلفين البيانات االقتصادية الى معلومات محاسبية بهدف اشباع احتياجات 

 من المعلومات.
4 Anis, Omar 2014  هو النظام الذي يسهم في تقديم المعلومات المفيدة في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ

 القرارات عن طريق افراد لكي تحقق األهداف المرجوة لذا تستخدم الحاسبات لتشغيل بيانات.
5 Bossek 2015  اإلداري يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحليل وتوصيل هو أحد مكونات التنظيم

 .المعلومات المالية والكمية واتخاذ القرارات
6 Madfoni 2015 هو النظام الذي يجمع ويعالج بيانات العمليات. 

7 Al-Tatar 2015  أحد مكونات نظام المعلومات اإلدارية والذي يهتم بجمع وتصنيف ومعالجة العمليات المالية
وتحويلها الى معلومات وتوصيلها الى األطراف المختلفة ذات العالقة من اجل ترشيد 

 قراراتها.
8 Alagthre 2016  هو ذلك الجزء األساسي والمهم لنظام المعلومات اإلدارية للمنظمة في مجال االعمال التي

بتشغيل يقوم بحصر وتجميع البيانات المالية من مصادر خارج وداخل المنظمة ثم يقوم 
هذه البيانات وتحويلها الى معلومات مالية مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل 

 المنظمة.
9 Hilali, Imran 2016  يعرف نظام المعلومات المحاسبي بانه ذلك األسلوب المنظم او مجموعة اإلجراءات التي

المستندات المؤيدة لها في يتبعها المحاسب في تسجيل وتبويب عمليات المنظمة من واقع 
الدفاتر والسجالت المحاسبية لغرض بيان نتيجة نشاط المنظمة من ربح وخسارة والوقوف 

 على حقيقة مركزها المالي في نهاية فترة مالية معينة.
10 Alissa 2017  هو مجموعة العناصر واالجزاء المتكاملة والمستلزمات الضرورية لتحقيق هدف معين من

 معالجة بيانات او مادة لتهيئة معلومات او مادة بفترة زمنية.خالل 
11 Hassan 2018  مجموعة المكونات المتداخلة واإلجراءات النمطية التي تعمل معا لتجميع المعلومات

المحاسبية التي تحتاجها المنظمة وتخزينها وتوزيعها ونشرها واسترجاعها بهدف دعم 
 والتحليل والتصور والرقابة داخل المنظمة.العمليات واإلدارة والتعاون 

 اعداد الباحثان المصدر: 
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نظام يوفر معلومات ذات طبيعة محاسبية  هونظام المعلومات المحاسبي فان اما من وجهة نظر الباحثان 
 ومالية تساعد في عملية صنع واتخاذ القرارات.

 نظام المعلومات المحاسبية: اهدافثانيًا: 
 :من اهمهايسعى نظام المعلومات المحاسبي الى تحقيق العديد من األهداف لعل 

زمة لخدمة اهداف المنظمة سواء مالية او بيانية او إحصائية او تقارير التشغيل اليومية انتاج التقارير الال -1
 واالسبوعية.

 توفير تقارير تحتوي على درجة عالية من الدقة في االعداد والنتائج. -2
 ,Al-Tatar) تقديم التقارير في الوقت المناسب لتساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات المالئمة في الوقت المناسب-ت

2015, 23-24). 
ربط األهداف األساسية والفرعية في المشروع بوسائل وأدوات تحقيقها وتتمثل هذه الوسائل واألدوات في  -3

 التقارير المرتبطة بالتقارير الخاصة.
 عرض وتحليل النتائج اعمال المشروع بحيث يتمكن القائمين على ادارته من تقييم أداء األنشطة المختلفة به -4

(Aldaya, 2009, 25-26). 
ربط األهداف في المنظمة سواء كانت هذه األهداف اساسية او فرعية بوسائل وأدوات تحقيقها، وتتمثل هذه  -5

 الدورية والموازنات التخطيطية والتقارير المرتبطة بالقرارات الخاصة.الوسائل واألدوات في التقارير المالية 
توفير معلومات لعملية اتخاذ القرار والذي عادة يجب ان يتخذ بالتناسب مع عمليات المنظمة التخطيطية  -7

 ,Al-Jazrawi & Al-Janabi, 2009) والرقابية وان هذا الهدف غالبا ما يطلق عليه بمعالجة المعلومات

27). 
تحقيق النظام المحاسبي لشروط الرقابة الداخلية الالزمة لحماية اصول المشروع ورفع كفاءة أدائها من خالل  -9

 توفير وسائل الرقابة الداخلية في النظام. 
-Alلفة النظام وأهدافه )تناسب تكلفة النظام وتكلفة انتاج بياناته مع األهداف المطلوبة منه بينما يحقق تك -10

Tatar, 2015, 25.) 
توفير معلومات عن أوجه نشاط المنظمة ونتائج اعمالها والمركز المالي خالل فترة معينة وتفيد هذه  -11

ات المعلومات كل من أصحاب راس المال واإلدارة واألطراف الخارجية مثل المستثمرين والمقرضين وجه
 .الرقابة المختلفة

يضيف قيمة للمنظمة من خالل توفير المعلومات الالزمة التخاذ  وأخيرا فان نظام المعلومات المحاسبية -12
 ,Abu Khadra, 2008) القرارات بدقة وفي الوقت المالئم والذي بدوره يساهم في تطوير عملية اتخاذ القرار

23). 
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 نظام المعلومات المحاسبي: أهميةثالثًا: 
المعلومات السليمة تؤدي الى قرارات سليمة ومن ثم ازدادت أهمية المعلومات في الوقت الحالي لكون ان 

تؤثر إيجابيا على موارد المنظمات وثوراتها، فضال عن انها تؤدي الى كشف اإلمكانيات الحقيقية لتقديم المجتمعات 
 ,Hilali & Omran) و يمكن النظر الى أهمية نظام المعلومات المحاسبي على انه:حونموها، وعلى هذا الن

2016, 43) 
 يسمح بتوفير معلومات محاسبية مفصلة ودقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية المالية للمنظمة. -1
 شجع استثمار األجنبي المباشر نضرا لالستجابة الحتياجات المستثمرين األجانب. -2
 يسمح بمقارنة القوائم المالية للمنظمة مع منظمة أخرى لنفس القطاع. -3
المنظمة من خالل فهم أفضل المعلومات التي تشكل أساس التخاذ القرار وتحسين  اعماليساهم في تحسين  -4

 .اتصالها مع مختلف األطراف
تعد المعلومات أساسا التخاذ القرار ولكي يكون القرار جيدا وصائبا الى حد ما يجب ان يعتمد على معلومات  -5

مية ال يقل عن المعلومات اإلدارية األخرى مالئمة من بينها المعلومات المحاسبية التي تأخذ قدرا من األه
(Al-Mutairi, 2015, 15) 

تتجلى أهمية نظم المعلومات المحاسبية من خالل فهم المحاسبة المالية والذي بموجبه عرفت لجنة المعايير  -6
المعلومات المحاسبة على انها نظام للمعلومات وان الهدف الرئيسي للمحاسبة هو تزويد FASB)المحاسبية )

 (Al-Jazrawi & Al-Janabi, 2009, 26ارات )المفيدة لمتخذي القر 
نظام المعلومات المحاسبية هو وحده الذي يمكن اإلدارة والجهات ذات الصلة بها من الحصول على صورة  -7

 وصفية متكاملة صحيحة عن المؤسسة.
يق مجموعة من القنوات، التي تعتبر المعلومات عن طر  نظميتصل نظام المعلومات المحاسبي بغيره من  -8

حلقات وصل بين مصادر الحصول على المعلومات ومستخدميها، وتشكل في مجموعها مسارات النظم 
 الشامل للمعلومات.

يمكن نظام المعلومات المحاسبية ومن التعرف على احداث المستقبل بدرجة تقرب الى حد ما الى الصحة،  -9
 .االستخدام األمثل، كما انه يوفر المقاييس التي تساعد على تطوير أساليب الرقابةوتوجيه الموارد النادرة نحو 

 الشروط األساسية لتكوين نظام معلومات محاسبي سليم:رابعًا: 
من بين اهم الشروط التي يجب تتوفر في نظام المعلومات المحاسبي والتي تكون بمثابة معايير تساعدنا في 

 (Abu Khadra, 2008, 24) وفعالية هذا النظام نوجز فيما يلي:الحكم على مدى كفاءة 

دليل الحسابات: مثل المخطط الوطني المحاسبي الذي بموجبه تسهل عمليات التسجيل المحاسبي والتوجيه  -1
 والتلخيص والعرض.

 اليدوية وااللية.مجموعة الدفاتر المحاسبية: مثل فتر الجرد، دفتر اليومية العامة، وغيرها من دفاتر  -2
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مجموعة مستندات ووثائق محاسبية: بموجبها يتم التسجيل المحاسبي وتعتبر وسائل إثبات العمليات وصحتها  -3
 مثل الفواتير.  

 تقارير دورية مثل: ميزان مراجعة. -مجموعة التقارير المحاسبية:  -4
 جرد.تقارير خاصة مثل: محضر ال -                                   
 تقارير ختامية مثل: الميزانية الختامية وجدول النتائج. -                                   

 متطلبات نظام المعلومات المحاسبي خامسًا:
يهتم نظام المعلومات بأي منظمة بإنتاج وتقديم وتوصيل المعلومات لكل الجهات التي يمكن ان تستخدمها 

الجهات من داخل المنظمة او من خارجها، عالقة هذه الجهات بالمنظمة مباشرة وتستفيد منها سواء كانت هذه 
 او غير مباشرة.

وما يمكن مالحظته بهذا الصدد ان نظم المعلومات في بدايتها كانت تركز بالدرجة األساس على الجهات 
د ازداد نحو تقديم المعلومات الخارجية نتيجة العتبارات قانونية على األكثر، ولكن في الوقت الحاضر فان التركيز ق

لخدمة الجهات الداخلية فضال عن الجهات الخارجية نضرا لتعدد هذه الجهات وتشعب العالقات التي يمكن ان 
تنشأ فيما بينها وكذلك حاجاتها األكثر الى التقارير الدورية وغير الدورية واستخداماتها في العديد من القرارات 

 المنظمة.التي يمكن ان تتخذ في داخل 
لكي يمكن تطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية البد من تواجد بعض المتطلبات األساسية، و 

 التي يمكن ان تشمل أساسا على ما يلي:
 األول: الحاجة الى نظام معلومات للمحاسبة اإلدارية  المتطلب

تجابة لحاجة اإلدارة العلمية الحديثة الى نوعية يشير بعض الكتاب الى ان ظهور المحاسبية اإلدارية كان اس
معينة من المعلومات المحاسبية الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وكذلك المساهمة بدور أكبر 
لحل المشكالت اإلدارية التي يمكن ان تواجهها إدارة المنظمة، وعلى هذا األساس اخذت توصف المحاسبة 

 امتزاج عملي بين المحاسبة واإلدارة، والعامل المشترك بينهما يتمثل في اتخاذ القرارات. اإلدارية بأنها 
وهكذا فان وجود نظام معلومات للمحاسبة اإلدارية سوف يسهم بدرجه أساسية وكبيره في تحقيق اهداف النظم 

ة اإلدارية التي تشمل كل من المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية من خالل االعتماد على المقومات المحاسب
النظام المحاسبي المالي، النظام المحاسبي للتكاليف، نظام الرقابة المالية وتستخدم أساليب تحليل خاصة اقتصادية 
وإدارية واحصائية وسلوكية وتهتم باألحداث المالية وغير المالية تاريخية والحالية والمستقبلية ومتابعتها وتقيمها 

 حقيق اهداف المنظمة من خالل ترشيد اإلدارة نحو اتخاذ قرارات االزمة.وبما يؤدي الى ت
 الثاني: الحاجة الى قاعدة بيانات مركزية  المتطلب

تعرف قاعدة البيانات على انها ملف او مجموعة من الملفات المترابطة منطقيا منظمة بطريقة تقلل او تمنع 
 تكرار بياناتها وتجعلها متاحة لتطبيقات النظام المختلفة وتسمح للعديد من المستفيدين بالتعامل معها بكفاءة ويسر 
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وحدة مركزية نتيجة حاجة المنظمة الى دمج الى أهمية وجود قاعدة بيانات واسعة وم   Moscoveويشير
 وتكامل كافة وضائقها وفقا للنظرة المعاصرة وبذلك فان هذه الحاجة سوف تزداد 

وعليه فان الحاجة الى وجود قاعدة بيانات مركزية يعتمد عليها النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية 
 سوف يساهم في:

تحديد ماهية البيانات التي يمكن التعامل معها من تجميع وتخزين واسترجاع على وفق ما يمكن ان يحتاجه  -1
 المستفيد لمتخذي القرار للدرجة األساس. 

إمكانية مراقبة كافة الملفات التشغيلية الخاصة لكل نظام فرعي بما يؤدي الى منع او تقليل حاالت التكرار  -2
ان يشترك فيها أكثر من نظام فرعي فضال عن إمكانية تحقيق االمن والسرية في في البيانات والتي يمكن 

 التعامل مع تلك البيانات من قبل كل المستفيدين منها.

تسهيل التعامل مع البيانات التي تنشا في كل النظم الفرعية والسيما عندما يكون حجم هذه البيانات كبيرة  -3
 وتنوعها متعددا.

احتياجات المستفيدين من البيانات المختلفة وبما يساعد في تقليل الوقت والجهد  السرعة في الحصول على -4
 المبذولين.

 الثالث: استخدام البيانات الحديثة في نظام  المتطلب
تشكل الوسائل التقنية ركيزة أساسية لنظم المعلومات المعاصرة، حيث انها تساعد في تجميع المدخالت وترفع 

معا، وتشكلها في نماذج محددة كما تجزئها، وتنتج وتثبت المخرجات النابعة وتوصلها  عناصر البيانات وتربطها
الى المستخدمين وتساعد في الرقابة على النظام وصيانته، كما تسهم في تسيير وتشمل كل الركائز األخرى 

 بسرعة ودقة وكفاءة عالية، وهي تشمل على ثالثة اتجاهات رئيسية تشمل في كل من:
االفراد الذين يفهمون الوسائل الفنية ويشغلونها مثل مشغلو الحواسب، المبرمجون، المحللون الفنيون:  -1

 والمصممون، مهندسو الصيانة واالتصاالت ومديرو النظم.... وغيرها 
البرمجيات: تمثل هذه البرامج المطورة او الجاهزة التي تجعل أجهزة الكمبيوتر تعمل وتأمرها بأداء وظائفها  -2

 مخرجاتهاوإنتاج 

 األجهزة: وتشمل هذه على تنوع كبير من الوسائل التي تقدم المساندة لركائز او مكونات النظام المختلفة  -3
 الرابع: الحاجة الى مجموعة االفراد المؤهلين: المتطلب

ان نجاح عمل النظام المتكامل للمعلومات اإلدارية بشكل عام والنظام المحاسبي بشكل خاص وتحقيق 
سوف يعتمد بدرجة أساسية أيضا على ضرورة ان يكون االفراد القائمين على العمل على درجة من فعالية ال

المعرفة العلمية والعملية تتناسب مع متطلبات عمل النظام وإمكانية تحقيق أهدافه االمر الذي يستلزم ضرورة 
 تطوير مهارات االفراد العاملين بصورة مستمرة في المجاالت االتية:
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 مهارات المحاسبية للعاملين في النظام:التطوير  -1

يتطلب من االفراد المتخصصين في مجال المحاسبة ضرورة تطوير مهاراتهم المحاسبية التي تشتمل على 
ضرورة توافر الكفاءة االزمة و كافة فروع المعرفة المحاسبية، والعمل على دراسة كافة المستجدات في كل منه، 

المتشابكة مع فروع العلوم األخرى التي لها عالقة بالتأثير في بيئة االعمال الحديثة، وبما لدراسة وفهم العالقات 
يمكنهم من اجراء عملية التحليل لبيانات المختلفة التي يمكن ان يقوموا بتشغيلها وتجهيزها الى المستخدمين 

هم في إمكانية عرض محتويات المتوقعين سواء من داخل المنظمات او خارجها ،إضافة الى ضرورة تطوير قدرات
 التقارير والقوائم المالية بالسرعة الممكنة ووفق الشكل الذي يمكن ان يؤثر في زيادة الفائدة لدى المستخدمين .

 تطوير المهارات اإلدارية للعاملين في النظام -2

لمعلومات المحاسبية نظرا للحاجة الكبيرة من قبل إدارة المنظمة الى ما يمكن ان يقدمه النظام المتكامل ل
واإلدارية من بيانات ومعلومات تساعدها في اتخاذ القرارات المختلفة والمتعددة بالسرعة والدقة الالزمة في ضوء 
التغيرات والتطورات العديدة التي تحدث بصورة مستمرة في بيئة االعمال الحديثة، فان االمر يتطلب من االفراد 

هم اإلدارية من خالل االطالع على كافة المستجدات التي تحدث في مجال العاملين فيه ضرورة تطوير مهارات
ضرورة الى تفهم عملية اتخاذ القرارات المختلفة التي يمكن ان تتخذ في  إدارة االعمال ونظم المعلومات اإلدارية،

.في سبيل المنظمة والتواصل المستمر مع متخذي القرارات ،خاصة من داخل المنظمة نظرا لتعددها وتنوعها 
 .تسهيل مقابلة االحتياجات المختلفة من خالل تزويد البيانات والمعلومات الالزمة بالسرعة الممكنة والوقت المناسب

 تطوير المهارات الحاسوبية للعاملين في النظام: -3
ات مما الشك فيه ان استخدام الحواسيب امر يمتد الى العديد من مجاالت الحياة ومنها مجال نظم المعلوم

 ،يكون مرتبطا باستخدام حواسيب فيهفي المنظمات االمر الذي يجعل البعض يعتقد ان وجود اي نظام معلومات 
وبما ان النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية غالبا ما يتعامل مع عدد كبير من البيانات الخاصة بكافة 

االفراد القائمين على العمل فيه على معرفة مناسبة النظم الفرعية التي يضمها يصبح من الضروري ان يكون 
بالحواسيب من حيث كيفية تشغيلها وبرمجتها وكيفية استخدام التقنيات الحديثة المرتبطة بها، ومن خالل ما تقدم 
يتضح ان عمل نظام المعلومات في أي منظمة يعتمد على مجموعة مترابطة من األجزاء البشرية والمادية االلية 

اللية ،مع مالحظة ان نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز على العنصر البشري في الحصول على وغير ا
البيانات وتشغيلها واستخدامها ،ثم ازدادت الحاجة الى استخدام بعض الوسائل االلية التي يمكن ان تساعد في 

دام الوسائل االلكترونية السيما الحاسب اجراء العمليات التشغيلية على البيانات ،وأخيرا ازدادت الحاجة الى استخ
االلي نظرا للمميزات العديدة التي تتوافر فيها وما يمكن ان يساهم في زيادة فاعلية نظم المعلومات عندما يتم 

 استخدامها في عملها.
 الواقع الحالي الستخدام الحاسوب في شركة األثاث المنزلي المحور الثالث:

ء شركة األثاث المنزلي بإنجاز األعمال عن طريق المعامالت الورقية التي يقوم العاملون في أغلب أجزا
تستهلك جزءًا كبيرًا من الوقت والجهد، وعن طريق سلسلة من العمليات التي يقومون بها بدءًا من إستالم المواد 
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كة مع مشغل إال أنهم األولية إلى اإلنتاج النهائي ثم البيع، وبالرغم من توفر الحاسوب في كل قسم من أقسام الشر 
 (Word)وإنما لطبع األوراق والوثائق وتدقيقها من خالل برنامجي  ،ال يستعملون الحاسوب إلنجاز األعمال

  في أغلب األقسام.  (Excel)و
 نظام المعلومات المحاسبي المحوسب 

هت المنظمة، لذلك اتج وكفاءة فاعلية تحديد في دورها تلعب هاما صراعن المعلوماتنظم حوسبة  أصبحت لقد
مة، المنظمات الى تصميم أنظمة معلومات، من اجل التحكم في الكم الهائل من المعلومات الضرورية إلدارة المنظ

وذلك لضمان وصول معلومات موثوقة وصحيحة ودقيقة الى كافة المستويات اإلدارية بالشكل المالئم والوقت 
 رات ومن هذه األنظمة نظام المعلومات المحاسبي والذي يعد جزءالمناسب، من اجل استخدامها في اتخاذ القرا

 من أنظمة المعلومات في المنظمة والذي يجب ان يؤدي مهامه في دعم العملية اإلدارية، وفي هذا المجال فان
عمله يتركز على الحصول على البيانات وتشغيلها وتحويلها الى معلومات مالية ومحاسبية صالحة ونافعة 

، بينظام المعلومات المحاس تصميمعلى  المحورلذلك سيتم التركيز في هذا ، ام في عمليات اتخاذ القرارلالستخد
 فضال عن بعض المعادالت المستخدمة في بنائه .

 
 واجهة نظام المعلومات المحاسبي :(2الشكل )
 

يزان مدفتر األستاذ العام ،  الواجهة الرئيسية تتكون من عدة نوافذ وهي ) القيود اليومية ، دليل الحسابات ، 
 ( 3المعالجة ، االهالك ،  قائمة الدخل ، الميزانية (، وكما في الشكل)
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 واجهة نظام المعلومات المحاسبي :(3الشكل )

 أوال: دليل الحسابات
ي فقائمة تحتوي على أسماء وأرقام الحسابات والتي تحدد موقعها في دفتر األستاذ، ومن الطرق المستخدمة 

، اعداد هذا الدليل هو ان يتم تقسيم الحسابات الى خمس مجموعات )أصول، التزامات، حقوق الملكية، التزامات
ة، مصاريف ( بحيث يتم ترقيم كل مجموعة من هذه المجموعات والحسابات الفرعية التابعة لها الى ارقام متسلسل

 تي يتم استخدامها في اعداد دليل الحسابات،وتختلف طريقة الترقيم من شركة الى أخرى، وهذه احدى الطرق ال
 (4وكما موضح في الشكل )

 
 دليل الحسابات :(4الشكل )
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 ثانيا: القيود اليومية 
تأتي  بعد ان يتم تحليل العملية المالية وتحديد الحسابات المدينة و الدائنة الخاصة بها، وكما موضح انفا

المحاسبية  دفتر يتم فيه تسجيل العمليات المالية اليومية على شكل قيودمرحلة تسجيل القيد في القيود اليومية، وهو 
 (5كما في الشكل ) ،حسب التسلسل الزمني لحدوثها

 
 القيود اليومية :(5الشكل )

 وفيما يلي توضيح لبعض المعادالت المستخدمة في حوسبة القيود اليومية .  
 .معادلة االتزان:1

 =المدين = الدائن )اإلجمالي (
 .معادلة الفرق:2

 من جهة اليمين
=IF)الدائن اكبر"; "المدين اكبر" ;دائن  < مدين)االجمالي "  ((  

 (6وكما في الشكل )

 

 معادلة الفرق  :(6الشكل )
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 FXاو من دالة 
=FX ( 7تظهر واجهة كما في الشكل) 

 
 )جهة اليمين( FXدالة  :(7الشكل )

 و من جهة اليسار 
=IF) قيمة( دائن -مدين  ;مدين –دائن  ; دائن  < مدين )اإلجمالي) 

 (8وكما في الشكل )

 

 )جهة اليسار(FXدالة  :(8الشكل )
 

 .معادلة الجمع بشرط في اإلجمالي3
=SUMIF(range ; critira ; sum range)  

 Range (  (FN+F4)) ب rangeنحدد من المدين)اإلجمالي( ونثبت ال 

 Critira  ((FN+F4)) نضغط على )المدين او الدائن( ونثبت ب 

 Sum range ) نحدد القيم سواء للمدين او الدائن من الخزينة ولكن بدون التثبيت النه متغير (  

 (9وكما في الشكل )

 

 الجمع بشرط :(9الشكل )
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 .معادلة الجمع العمودي 4
=SUM+ENTER 

 
 ثالثا: دفتر األستاذ العام 

لقيود ابعد ان يتم تسجيل العملية المالية في دفتر اليومية على شكل قيود محاسبية، يتم بعد ذلك ترحيل تلك 
ث الى حساباتها الموجودة في دفتر األستاذ، وهو ذلك السجل الذي يحتوي جميع الحسابات الخاصة بالشركة، بحي

ات المالية التي اثرت فيه سواء كانت يكون لكل حساب صفحة خاصة به تسمى صفحة أستاذ تسجل فيه الحرك
عملية حوسبة نظام  حسب، التي تم تسجيلها في دفتر اليوميةحركات مدينة او دائنة وذلك من واقع القيود 

، وكما موضح في ود اليومية وباستخدام دالة الربطالمعلومات المحاسبي يتم ربط دفتر األستاذ العام بالقي
 (10الشكل)

 
 دفتر األستاذ العام :(10الشكل )

 
 رابعا: ميزان المراجعة 

ك بعد عملية الترحيل الى دفتر األستاذ وترصيد الحسابات يتم بعد ذلك بتجميع الحسابات مع ارصدتها وذل
ائنة بإعداد كشف ميزان المراجعة، وهو كشف يحتوي داخله على جميع الحسابات مع ارصدتها النهائية المدينة والد

فه سيتم الحصول عليها من دفتر األستاذ، ويشترط ان تتحقق المساواة بين جانبيه المدين والدائن، وبخالوالتي يتم 
 .(11( وكما مبين في الشكل )falseاإلشارة الى بكلمة )
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 ميزان المراجعة :(11الشكل )
 ( وكما يلي :indexومن المعادالت المستخدمة في حوسبة ميزان المراجعة هي معادلة ) 

 .األرصدة االفتتاحية )المدين(1
=INDEX( )FN+F4 (نحدد قيم األرصدة االفتتاحية من األستاذ العام ونثبت ب ;; MATCH( الخزينة
 ((0; الحسابات األساسية)األستاذ العام(+) FN+F4( ; )ميزان المراجعة(

 
 )مدين( Indexمعادلة  :(12الشكل )

 .األرصدة االفتتاحية )دائن(2
 (13، كما في الشكل )1األرصدة االفتتاحية في المدين فقط نضيف عليها +نفس معادلة 

 

 )دائن(  Indexمعادلة  :(13الشكل) 
 .األرصدة خالل الفترة )مدين(3

=INDEX( )FN+F4 (نحدد قيم األجمالي من األستاذ العام ونثبت ب ;; MATCH( الخزينة )ميزان
 رقم المدين)األرصدة االفتتاحية(-((0; األساسية)األستاذ العام(+)الحسابات  FN+F4( ; المراجعة(
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 (14وكما في الشكل )

 
 )مدين(  Indexمعادلة  :(14الشكل)

 .األرصدة خالل الفترة )دائن(4
=INDEX( )FN+F4 (نحدد قيم األجمالي من األستاذ العام ونثبت ب ;; MATCH( الخزينة )ميزان

 رقم الدائن)األرصدة االفتتاحية(-(1+(0; األساسية)األستاذ العام(+)الحسابات  FN+F4( ; المراجعة(

 (15كما في الشكل )

 

 )دائن( Indexمعادلة  :(15الشكل )
 .األرصدة الختامية )المدين(5

=IF()الدائن)األرصدة االفتتاحية( < المدين)األرصدة خالل الفترة(+المدين)األرصدة االفتتاحية 

)األرصدة +الدائن )-(المدين)األرصدة خالل الفترة(+المدين)األرصدة االفتتاحية(( ; الفترة(الدائن)األرصدة خالل +
 (0;(الدائن)األرصدة خالل الفترة( االفتتاحية(

 (16كما في الشكل )

 

 )مدين( IFمعادلة  :(16الشكل )
 .األرصدة الختامية )الدائن(6

=IF()المدين)األرصدة االفتتاحية( < الفترة( الدائن)األرصدة خالل+الدائن)األرصدة االفتتاحية 

)األرصدة +المدين )-(الدائن)األرصدة خالل الفترة(+الدائن)األرصدة االفتتاحية(( ; المدين)األرصدة خالل الفترة(+
 (0;(المدين)األرصدة خالل الفترة( االفتتاحية(

 (17كما في الشكل )
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 )دائن( IFمعادلة  :(17الشكل )
 خامسا : االندثار 

هالك هي نسبة االهالك التي تحددها الشركة طبقا لما تراه مناسب من اهالك ويظهر بقائمة الدخل ، نسبة اال
% ،  6، األثاث والمفروشات  %25، السيارات  %20، األجهزة والبرامج  %5المتعارف عليها ) المباني 

 % ( 5% ، العدد واألدوات  12.5االنشاءات والتجهيزات 

 
 االندثار :(18الشكل )

 وفيما يلي توضيح لبعض المعادالت المستخدمة في حوسبة االندثار : 
 مصروف االندثار

 الشهر * النسبة  * المبلغ )قيمة( =

 صافي قيمة األصل
 مصروف االهالك * المبلغ  =

 قائمة الدخل  :سادسا
بعد االنتهاء من اعداد ميزان المراجعة والذي يحتوي بداخله على جميع ارصدة الحسابات بعد التعديل، يتم 
بعد ذلك اعداد القوائم المالية للشركة والتي تلعب دورا هاما وحاسما في عملية صنع القرارات المالية، بحيث يتم 

خل واستخراج نتيجة الدخل من ربح او خسارة، ونقل نقل ارصدة حسابات اإليرادات والمصروفات ألعداد قائمة الد
ارصدة حسابات حقوق الملكية وحساب نتيجة الدخل ألعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية، ونقل ارصدة 
حسابات الموجودات والمطلوبات ألعداد قائمة المركز المالي )الميزانية العمومية (. وعليه يتم اعداد قائمة الدخل 

جة عمل الشركة من ربح او خسارة في نهاية الفترة المالية، ويتم ذلك عن طريق مقابلة اإليرادات لمعرفة نتي
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، ت عن المصروفات تكون النتيجة ربحبالمصروفات والفرق بينهما سيكون اما ربح او خسارة ، فاذا زادت اإليرادا
 ( .19ح في الشكل )اما اذا كانت المصروفات اكبر من اإليرادات فالنتيجة خسارة ، وكما موض

 

 قائمة الدخل :(19الشكل )
 -:وفيما يلي توضيح لبعض المعادالت المستخدمة في قائمة الدخل

 .صافي المبيعات 1
 المردودات - رقم المبيعات  =

 .صافي المشتريات2
 المردودات –رقم المشتريات  =

 .تكلفة البضاعة المتاحة للبيع3
 المشتريات  +  المدةرصيد بضاعة اول  =

 .تكلفة المبيعات4
 المدةمخزون بضاعة اخر  - تكلفة البضاعة المتاحة للبيع =

 .مجمل الربح5
 تكلفة المبيعات – صافي المبيعات =

 .مجموع المصروفات اإلدارية6
 مصروفات البيع والتوزيع + مصروفات العمومية واإلدارية =

 .صافي الربح التشغيلي7
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 المصروفات اإلداريةمجموع  – مجمل الربح =

 .مجموع اإليرادات والمكاسب والمصروفات األخرى 8
 مصروفات وخسائر أخرى  – اإليرادات والمكاسب االخرى  =

 .صافي الربح قبل الضريبة9
 مجموع اإليرادات والمكاسب + صافي الربح التشغيلي  =

 .ضريبة الدخل10 
 الضريبة المفروضة * صافي الربح قبل الضريبة  =

 ي الربح بعد الضريبة.صاف11
 (%22.5) ضريبة الدخل - صافي الربح قبل الضريبة  =

 .صافي الربح القابل للتوزيع12
 صافي الربح من أي نشاط غير مستمر + صافي الربح بعد الضريبة =

 
 سابعا: الميزانية 

عجز الوقوع في التحتاج كل دولة او شركة لتقدير معدل إيراداتها ونفقاتها ضمن مدة زمنية معينة، لتالفي 
 المالي المفاجئ وما ينتج عنه من مشاكل ينعكس على أداء الشركة، فكانت جدولة هذه المعلومات وتوثيقها في
 وثيقة رسمية ، فضال عن حوسبتها هي الحل األمثل لتجنب المشاكل والمعوقات المالية التي قد تواجه الشركة

ة في العملية التي يتم فيها حساب اإليرادات والمصروفات للشركلفترات زمنية غير معلومة، لذلك فالميزانية هي 
 .(20بداية كل سنة مالية ، وكما مبين في الشكل )
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 الميزانية :(20الشكل )

 وفيما يلي توضيح لبعض المعادالت المستخدمة في حوسبة الميزانية :
 .النقدية وما في حكمها 1
 )البنك((()ميزان المراجعة)األرصدة الختامية المدين + الختامية)الخزينة((()ميزان المراجعة)األرصدة  المدين=

 .راس المال العامل 2
 اجمالي االلتزامات المتداولة – اجمالي األصول المتداولة =

 .اجمالي االستثمار 3
 اجمالي صافي األصول طويلة االجل  +راس االمال العامل  =

 

 والمقترحات: االستنتاجات الرابعالمحور 
 أوال: االستنتاجات 

 يمكن حصر االستنتاجات التي تم التوصل اليها من قبل الباحثان باآلتي:
ان تصميم نظام معلومات محاسبي أصبح ضروري ال يمكن االستغناء عنه من قبل المنظمات التي ترغب  -1

لحاصلة لمنظمة متابعة التغيرات ابالبقاء واالستمرار في عملها وذلك ألنه الوسيلة التي من خاللها تستطيع ا
 في بيئتها، وتوفير المعلومات للمستفيدين بالوقت المناسب.

ها محاسبية ومالية يتم على ضوئ بياناتلكي تكون المنظمة قادرة على تحقيق أهدافها البد ان تمتلك قاعدة  -2
 مستقبل المنظمة.تخاذ القرارات الخاصة با
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مات المحاسبية المحوسبة من المنظمة تقييم مكوناتها واساليبها المستخدمة لعمل في ظل نظم المعلو يتطلب ا -3
في تجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها ومن ثم توصيلها الى الجهات التي يمكن ان تعتمد عليها في اتخاذ 

 القرارات.
هدافها فضاًل عن اعتماد األساليب الحديثة في الحصول على معلومات محاسبية ُيمكن المنظمة من تحقيق أ -4

 االستجابة السريعة للتغيرات في ظروف المنظمة.
 

 ثانيا: المقترحات
 أهمية امتالك المنظمة نظاما للمعلومات المحاسبية من خالل انشاء وحدة متخصصة لها. -1
قدراتهم إمكانية ادخال االفراد في مجال المعلومات في دورات تدريبية واشراكهم في الندوات من اجل تطوير  -2

 في مجال نظم المعلومات بشكل عام ونظام المعلومات المحاسبي المحوسب على نحٍو خاص.
اجراء دراسة حول تصميم نظام معلومات التحليل المالي المحوسب لكونه يعتمد على المعلومات المحاسبية  -4

 والمالية في تقويم أداء المنظمة المالي.
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