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الف�صل الأول

مقدمة �إلى
 نظم �ملعلومات �ملحا�سبية
Introduction to Accounting

Information Systems
اأهداف التعلم 

 بعد قراءة هذا الف�صل، يجب اأن تكون قادراً على: 

تقدير البيئة المعقدة والن�سطة التي تتم فيها ممار�سة المحا�سبة. 	•

معرفة العالقة بين نظم المعلومات المحا�سبية وممار�سات الأعمال التجارية لل�سركة . 	•

معرفة خ�سائ�ص المعلومات. 	•

وبم�ستويات 	• القرارات  من  مختلفة  لأنواع  بالن�سبة  المعلومات  ا�ستخدام  كيفية  اإدراك 
مختلفة داخل ال�سركة.   

اإدراك كيف اأن نظم المعلومات من �ساأنها اأن تدعم وظيفة الإدارة.	•

التعرف على دور المحا�سب فيما يتعلق بالبيئة الحالية لنظم المعلومات المحا�سبية. 	•

فهم كيفية ا�ستخدام هذا المقرر الدرا�سي بفاعلية لتعلم نظم المعلومات المحا�سبية. 	•

اأن تكون على وعي  ينبغي  المحا�سبية،  المعلومات  المعرفة عن نظم  في بداية رحلتك لكت�ساب 
وللتاأكيد  البعيد.  بالن�سبة لك �سخ�سيًا وبالن�سبة لنجاحك كمحا�سب على المدى  المو�سوع  باأهمية 
التوقعات  “كتيب  من  بالتكنولوجيا  يتعلق  ما  عدا  فيما  يلي  ما  درا�سة  عليك  الأهمية،  هذه  على 

المهنية”للمحا�سبين والمراجعين: 

الداخلين  المراجعين  يقوم  المنا�سب،  الوقت  في  المعلومات  ُتظِهر  الآلية  الحا�سبات  لن  نظرًا 
بم�ساعدة المدراء على بناء قراراتهم وفقًا للبيانات الفعلية بخالف المالحظات ال�سخ�سية. وقد 
يو�سي اأي�سًا المراجعين الداخلين بو�سع �سوابط من اجل نظام الحا�سب الآلي الخا�ص ب�سركتهم 

ل�سمان موثوقية النظام و�سالمة وتكامل البيانات. 
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والمراجعين.  المحا�سبين  لمعظم  العمل  طبيعة  تغيير  على  �سريع  ب�سكل  التكنولوجيا  تعمل 
قيا�سية  نماذج  في  المعامالت  بتلخي�ص  المحا�سبون  يقوم  الخا�سة،  البرمجيات  حزم  وبم�ساعدة 
خا�سة بال�سجالت المالية وتنظيم البيانات في نماذج خا�سة م�ستخدمة في التحليل المالي. وتقوم 
تلك الحزم المحا�سبية بالحد من الأعمال ال�ساقة المرتبطة باإدارة البيانات وحفظ ال�سجالت. حيث 
تمكن الحا�سبات الآلية المحا�سبين والمراجعين لكي يكونوا اأكثر قدرة على الحركة ول�ستخدام نظم 
الحا�سبات الخا�سة بالعمالء ل�ستخراج المعلومات من قواعد البيانات و�سبكة النترنت. وكنتيجة 
لذلك، يتخ�س�ص العدد المتزايد من المحا�سبين والمراجعين مع مهارات الحا�سوب وا�سعة النطاق 
في ت�سحيح الم�سكالت التي تواجههم مع البرامج اأو في تطوير البرامج ل�ستيفاء احتياجات اإدارة 
الأكثر فنية مثل  المهام  اأداء  واأي�سًا يبدءون في  نوع.  الفريدة من  التحليلية  البيانات والحتياجات 
بعبارة  الأعمال)1(.  تكنولوجيا  خطط  وتطوير  وال�سبكات  الحا�سوب  نظم  ومراجعة  ورقابة  تنفيذ 
اأخرى، تعمل التكنولوجيا على توفير المعلومات لتح�سين القرارات لجميع �سانعي القرار وفي نف�ص 

الوقت تجعل وظيفة المحا�سب اأكثر ت�سويقًا وتحديًا اإلى جانب تقديمها لفر�ص جديدة لك. 

المقدمة هنا  المادة  وتعد  المحا�سبة.  المطبقة في علم  للتكنولوجيا  الف�سل مفهومًا  يقدم هذا 
ثابت، عندما نرى الطالب بعد تخرجهم وعملهم  الكتاب لنجاحك كمحا�سب. وب�سكل  وكذلك في 
“اأنا  الف�سل.  يغطيها هذا  التي  المو�سوعات  تعزز  والتي  التدفق  في  التعليقات  تبداأ  �سنتين،  لمدة 
“اأود بالفعل اأن  اأطبق المعلومات التي اح�سل عليها من ف�سلك الدرا�سي ب�سكل ثابت في وظيفتي”. 
“لقد كنت في اجتماع مع مديري وكان  ا�سحب مخططات تدفق البيانات كجزء من توثيق اأنظمتنا”. 
هو ال�سخ�ص الوحيد المتفهم لمناق�سة مفاهيم التكنولوجيا”. لماذا تعتقد اأننا ن�سمع هذه التعليقات 
وغيرها من التعليقات المماثلة ب�سكل متكرر؟ بالن�سبة لالأعمال التجارية اليوم، ل يمكن اأن تنف�سل 

التكنولوجيا عن علم المحا�سبة. قم بالقراءة لالإعداد لمهنة محا�سبية ناجحة. 

 Synopsis الملخ�ص

لنجاح  اأهميتها  ون�سف  المحا�سبية  المعلومات  نظم  مو�سوع  لك  نقدم  الف�سل،  من خالل هذا 
الكتاب.  داخل  ن�ستخدمها  التي  الهامة  والمفاهيم  الم�سطلحات  بع�ص  ون�سع  المهني  م�ستقبلك 
يحولون  اليوم  المحا�سبين  ترى  و�سوف  المحا�سبة.  علم  ممار�سات  نظر  وجهة  بعر�ص  نبداأ  ونحن 
التجارية  الأعمال  قيا�ص  مهنيي  كونهم  اإلى  تجاريين  ومراجعين  محا�سبين  كونهم  من  تركيزهم 
واإدارة المعلومات فيقومون بتقديم خدمات القيمة الم�سافة اإلى �سركاتهم وعمالئهم. وتعك�ص وجهة 
النظر هذه والمتاأ�سلة بجذورها في التغيرات التي تحدث في تكنولوجيا المعلومات والتغيرات التي 

تم تقديم هذه الوثيقة المحددة من ِقبل وزارة العمل األمريكية، إحصائيات مكتب العمل   1
      )accessed April 30, 2008 http://www.bls.gov/oco/ocos001.htm ,(. وتقوم العديد من البلدان األخرى 

بتقديم مستندات تشير إلى توقعات مماثلة.       
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تقع في بيئة الأعمال المتقلبة. ممار�سة المحا�سبة من اجل اأولئك الذين هم على حافة الريادة في 
مجال مهنتهم. وبعد ذلك، قمنا بتعريف و�سرح نظم المعلومات المحا�سبية وعالقتها بال�سركة. ثم، 
اأداء وظائف  لت�سيير المنظمة وتفعيل  التي لبد للمعلومات من امتالكها  نقوم بو�سف الخ�سائ�ص 

الإدارة الأ�سا�سية. وفي النهاية، نقوم بتلخي�ص دور المحا�سب داخل بيئة الأعمال التجارية اليوم.  

التي  بالمو�سوعات  مناق�ساتنا  لربط  مو�سوعات  ثالث  بتقديم  نقوم  �سوف  الكتاب،  خالل  من 
هي حاليًا ذات اأهمية كبيرة للمحا�سبين. وتتمثل هذه المو�سوعات في اأنظمة الموؤ�ص�صات واأنظمة 
 Microsoft®و SagTM و Orcale® و SAP® تخطيط موارد الموؤ�ص�صات مثل تلك المباعة بوا�سطة
Amazon. التجزئة مثل  بتجارة  الخا�سة  اللكترونية  الأعمال  اللكترونية-بما في ذلك  والأعمال 

والأ�سواق   Walmart.com مثل  النترنت  �سبكة  على  التقليديين  التجزئة  تجار  وقطاعات   com®

اللكترونية للبيع بالجملة مثل ECEurope.com و EC21.com والرقابة الداخلية-ممار�سات تلك 
الأعمال التي تحافظ على ال�سركة بعيدًا عن الم�ساكل والتجاه ناحية تحقيق اأهدافها. وقد قدمنا 

هذه المو�سوعات في المقدمة وقمنا بمناق�ستها في وقت لحق من هذا الف�سل. 

 Introduction المقدمة

في بداية هذا الف�سل، قمنا بتقديم اثر التكنولوجيا وكيف اأنها �سوف توؤثر على دورك كمحا�سب 
لكن يتخطى هذا الأثر علم المحا�سبة. ويقترح كتيب التوقعات المهنية اأن التكنولوجيا تعمل على 
تح�سين المعلومات المتاحة من اجل �سنع القرار-وهذا يعني اأن جميع �سانعي القرار داخل ال�سركة 
ي�ستفيدون من التكنولوجيا المحا�سبية-ول يقت�سر هذا الأمر على المحا�سبين. فعلى �سبيل المثال، 
والتح�سيالت  بالمبيعات  المتعلقة  المعلومات  اأف�سل لن  اتخاذ قرارات  المبيعات  ي�ستطيع مديري 
التي يتم الح�سول عليها من النظم المحا�سبية المحو�سبة تتميز بتوقيتها المنا�سب. وتعني القدرة 
على تفعيل ال�سوابط ب�سكل اآلي وجوب كون البيانات اأكثر موثوقية وهي ا�ستفادة اأخرى ت�ستفيد منها 

ال�سركة بالكامل. 

الجزء  من  للحد  الحا�سبات  با�ستخدام  التكنولوجيا  مهارات  يمتلكون  الذين  المحا�سبون  يقوم 
هذه  وتعني  اأعمالهم.  اأداء  تجاه  فاعلية  اأكثر  يكونوا  بان  لهم  ي�سمح  والذي  اأعمالهم  من  الطبيعي 
الوقت  نف�ص  وفي  لالهتمام  اإثارة  اأكثر  باأعمال  للقيام  الوقت  لديهم  المحا�سبين  هوؤلء  اأن  الكفاءة 
يكونون ذو قيمة اكبر لأ�سحاب العمل التابعين لهم. وبما انك الآن تتفهم اأهمية التكنولوجيا في اإطار 

علم المحا�سبة، دعنا نبداأ في ا�ستك�ساف نظم المعلومات المحا�سبية. 

لنظم  مقدمتنا  وت�ستمر  الكتاب.  هذا  في  الم�ستخدمة  الأ�سا�سيات  ببع�ص  الف�سل  هذا  يمدك 
المعلومات المحا�سبية مع بع�ص المواد الأ�سا�سية والتعريفات. وبما اأننا نحدد ون�سف نظم المعلومات 
المحا�سبية ون�سورها على اأنها جزء من عمليات الأعمال )العمليات التجارية( وجزء من الأعمال 
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الخا�سة باأي �سركة ون�سف الوظائف الرئي�سية التي تقوم نظم المعلومات المحا�سبية باأدائها داخل 
�سركة ما. قد ل تكون بع�ص الم�سطلحات في هذا الف�سل ماألوفة لك. فال تدع هذا الأمر يقلقك في 

هذه المرحلة. ف�سوف نقوم بتعريف و�سرح هذه الم�سطلحات في الكتاب. 

 The Textbook’s Three Themes  المو�صوعات الثالثة للكتاب الدرا�صي

اأنها  الكتاب وكيف  الثالثة في هذا  المو�سوعات  اأهمية  المواد، يجب عليك فهم  قبل الخو�ص في 
�سوف تدرج في المناق�سات داخل هذا الكتاب. فلقد تم تقديم المو�سوعات الثالثة-نظم الموؤ�س�سات 
والأعمال اللكترونية والرقابة الداخلية-وتعريفها في المقدمة. حيث تعمل نظم الموؤ�س�سات على توحيد 
وتكامل العمليات التجارية والمعلومات من جميع المجالت والجوانب الوظيفية لل�سركة مثل الت�سويق 
والمبيعات والإي�سالت النقدية وال�سراء والمدفوعات النقدية والموارد الب�سرية والإنتاج واللوج�ستيات 
وتقديم تقارير ب�ساأن الأعمال )بما في ذلك التقارير المالية(. وتمثل اأنظمة تخطيط موارد الموؤ�س�سات 
حزمة من البرامج التي يمكن ا�ستخدامها للنظم الأ�سا�سية ال�سرورية لتدعيم اأنظمة الموؤ�س�سات. فمن 
الأهمية بمكان اأن يفهم المحا�سبون هذه الأنظمة لأنهم �سوف ي�سبحون اأع�ساء في الفرق التي �سوف 
وتوثيق  فهم  من  لبد  الموؤ�س�سة،  نظام  ولتركيب  �سركتهم.  داخل  الأنظمة  وت�سغيل  تركيب  على  تعمل 
العمليات التجارية لل�سركة. واإذا ما ا�ستلزم الأمر، لبد من تغيير العمليات التجارية ثم نظمها في نظام 
الموؤ�س�سات. وهناك جزء رئي�سي من م�سروع التركيب يعمل على تهيئة نظام الموؤ�س�سة لكي يتكيف مع 
العمليات التجارية. ولبد لنا كم�ست�سارين اأو اأ�سحاب عملية الأعمال )العملية التجارية( اأو م�ستخدمي 
النظام اأو المراجعين من فهم هذه الأنظمة وان نكون قادرين على تركيبها وا�ستخدامها ومراجعتها. 

ويتم و�سف اأنظمة الموؤ�س�سات ب�سكل كامل في الف�سل الثاني وتتم مناق�ستها في باقي الكتاب. 

لتولي  النترنت(  �سبكة  ذلك  في  )بما  اللكترونية  لل�سبكات  تطبيقًا  اللكترونية  الأعمال  تمثل 
العمليات التجارية فيما بين الأفراد وال�سركات. وت�سمن هذه العمليات التفاعل بين العمليات الخا�سة 
بالدعم الداخلي مثل التوزيع والت�سنيع والمحا�سبة والعمليات الخا�سة بالدعم الخارجي مثل تلك 
التي تربط �سركة ما بعمالئها ومورديها. ولقد قامت الأعمال اللكترونية بابتداع طرق عمل جديدة 
بالكامل داخل وعبر ال�سركات. فعلى �سبيل المثال، تقوم ال�سركات ب�سراء وبيع الب�سائع والخدمات 
البائعين. فهي  واختيار  للعمالء  ال�سركات  تغيير كيفية تحديد  تعمل على  التي  الفعلية  الأ�سواق  في 
يجب اأن تغير كيفية تحديدها لتكاليف الب�سائع المكت�سبة من احد البائعين وما هو ال�سعر )الأ�سعار( 
التي يجب عليها فر�سها على العمالء فيما يتعلق بمنتجاتهم. وعلى نحو جلي، المحا�سبون في حاجة 
اأن يكونوا على وعي بالفر�ص والمخاطر المرتبطة بهذه الطريقة الجديدة لأداء الأعمال. ويتم �سرح 

الأعمال اللكترونية ب�سكل كامل في الف�سل الثالث ومناق�ستها في باقي الكتاب. 

تمثل الرقابة الداخلية عملية-تتاأثر بمجل�ص الإدارة والإدارة والموظفين الآخرين التابعين لكيان 
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كفاءة  التالية:  الفئات  في  الأهداف  تحقيق  بخ�سو�ص  منا�سب  تاأكيد  لتقديم  ال�سركة-والم�سمم 
وفاعلية العمليات وموثوقية التقارير والمتثال للقوانين واللوائح ال�سارية. فعلى �سبيل المثال، ت�سمن 
ال�سركة مخزونًا كبيرًا جدًا )ربما  واأل تمتلك  ال�سركة )مخزونها(  ال�سوابط عدم �سرقة منتجات 
م�سيعة للموارد( اأو مخزونًا قلياًل جدًا )ربما يوؤدي اإلى فقدان الفر�سة لبيع المنتج(. وبالرغم من 
كون الإدارة م�سئولة عن نظام ال�سوابط الداخلية لل�سركة، يقع على المحا�سب واأ�سحاب العمليات 
المدراء  جميع  على  يتعين  فانه  ولذلك،  ال�سوابط.  نظام  على  التاأثير  م�سئولية  الآخرين  التجارية 
والمحا�سبين معرفة كيفية ا�ستخدام ال�سوابط ل�سمان تحقيق اأهداف ال�سركة. وفي الف�سل ال�سابع، 

نقوم بتقديم ال�سوابط الداخلية ثم تطبيقها في باقي الكتاب. 

    Beyond Debits and Credits  ”وراء القيد المزدوج “المدين والدائن
           
هل اأقنعتك درا�ساتك المحا�سبية اإلى الآن بان معظم الم�سكالت الخطيرة التي قد تواجهها في 
الأمر كذلك، فيما  فاإذا كان  الخا�ص بك؟  المراجعة  توازن ميزان  تتمثل في عدم  المهنية  حياتك 
يلي اثنين من الأمثلة التي قد تقنعك بخالف ذلك. فلم يم�ِص وقٍت طويل جدًا منذ اأن ا�ستخدمت 
الإجراءات لمعالجة المبيعات ببطاقات الئتمان والتي كانت يدوية بالكامل. فقد يقوم كاتب المبيعات 
باإعداد ق�سيمة بطاقة الئتمان با�ستخدام قلم حبر لكتابة المبلغ باليد وتمريرها من خالل ماكينة 
رقم  عن  بالبحث  الئتمان-وتقوم  بطاقات  تزوير  احتمالية  من  ح�سابك-للحد  ورقم  ا�سمك  لطبع 
بطاقة ائتمانك داخل دفتر مدرج به البطاقات الم�سروقة. ولكن، تم طبع هذا الدفتر فقط ب�سكل 
دوري ولم يتم تحديثه اأبدًا. و�سرعان ما تم تطوير الإجراء والذي وفقًا له يمكن للكتبة )البائعين( 
الت�سال ب�سركات بطاقات الئتمان من اجل الموافقة على ال�سراء. وعلى الرغم من اأن هذا الإجراء 
يتم  لم  الئتمان  بطاقة  بان  لأنف�سهم  التاأكيد  على  قادرين  البيع  تجار  كان  اأطول،  وقتُا  ي�ستغرق 
الإبالغ عن �سرقتها وان الئتمان الكافي كان متوفرًا في ح�ساب العميل. وفي النهاية، تطور النظام 
)اأي:  بـ  مبا�سرة  بالت�سال  تلقائي  ب�سكل  الموافقات  على  الح�سول  وتم  اليوم:  عليه  نحن  ما  اإلى 
اأن التاجر و�سركة  عبر �سبكة النترنت( �سركة بطاقات الئتمان. وت�ستخدم هذه الطريقة ل�سمان 
بطاقات الئتمان قد تم ال�سداد لهم مقابل البيع. ووفقًا لما �سوف تتعلمه في الف�سل العا�سر، ل يمكن 

للمحا�سب تدوين عملية بيع ما لم يكن من المحتمل اأن يتم ال�سداد لقاء عملية البيع.              

العديد منكم على دراية بالم�ساكل المختلفة للرقابة والمتواجدة اليوم-�سراء الب�سائع والخدمات 
الذين  الأفراد  عن  اإح�سائيات  قراءة  ويمكنك  النترنت.  �سبكة  عبر  الئتمان  بطاقات  با�ستخدام 
الخا�سة  معلوماتهم  تاأمين  عدم  من  متخوفون  لأنهم  النترنت  �سبكة  عبر  ال�سراء  في  يرغبون  ل 
العميل  لحماية  المنا�سبة  ال�سوابط  و�سع  تم  وقد  بهم.  الخا�سة  الئتمان  بطاقة  رقم  وبالأخ�ص 
ومع  والتا�سع(.  والثامن  الثالث  الف�سل  في  عنهم  تقرا  )�سوف  الئتمان  بطاقات  و�سركة  والتاجر 
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ذلك، تقع المعامالت الحتيالية وت�سيع ماليين الدولرات. ومرة اأخرى، ت�ستخدم ال�سوابط لحماية 
اأ�سول ال�سركة و�سمان فاعلية العمليات. وبعد كل ذلك، اإذا لم يكن هناك ثقة من العمالء في تاأمين 

الموقع اللكتروني للتاجر ف�سوف يتجهون اإلى اأي مكان اأخر ل�سراء ما يلزمهم. 

الرعاية ال�سحية. فقد  الكبيرة متعددة الجن�سيات داخل �سناعة  ال�سركات  ياأتي من  اأخر  مثال 
الموؤ�س�سات  تركيب نظام تخطيط موارد  تم  بعدما  وكبيرة  اإدارة جديدة  ال�سركات  اإحدى  اكت�سبت 
في جميع عملياتها بجميع اأنحاء العالم. وبعد ا�ستخدام نظام تخطيط موارد الموؤ�س�سات في الإدارة 
الجديدة، تم ت�سدير البيانات المتعلقة بعمليات ال�سراء والبيع عن العام الما�سي بالن�سبة لل�سركة 
بيانات  قاعدة  داخل  اإلى  الموؤ�س�سات  موارد  نظام تخطيط  الجديدة من  الإدارة  بما في ذلك  ككل 
من محا�سبي  طلب  ثمُ  الخام�ص(.  الف�سل  في  �سرحه  �سيتم  كما  البيانات  م�ستودع  )اأي:  منف�سلة 
ت�سعير  الإنتاج لقتراح هيكل  خطوط  بالن�سبة لأحد  البيع  واأ�سعار  للتكاليف  اإجراء تحليل  التكاليف 
جديد من �ساأنه اأن يكون له معنى في �سوء اإدراج المنتجات من الإدارة الجديدة. ول�ستكمال هذه 
المهمة، احتاج محا�سبو التكاليف اإلى معرفة كيفية تحديد البيانات وتخزينها في اأنظمة تخطيط 
موارد الموؤ�س�سات وكيف يتم ت�سديرها وفي النهاية كيف يتم الح�سول عليها من م�ستودع البيانات 
في ال�سكل وال�سيغة التي يمكنهم ا�ستخدامها. وما يبدو على انه تحليل �سهل بالن�سبة لإجراء يتم 

تنفيذه طوال الوقت من قبل المحا�سبين قد اأ�سبح �سيئًا مختلفًا تمامًا! 

اأن المعرفة بمفاهيم علم المحا�سبة التقليدية لي�ست كافية للنجاح في بيئة  تو�سح هذه الأمثلة 
الأعمال اليوم حيث تعد التكنولوجيا الأ�سا�سية جزًءا حا�سمًا لأي من وظائف المحا�سب. وت�سير هذه 
الأمثلة اإلى التحديات التي تواجهك اأثناء تقديم الفر�ص اإلى اأولئك المتدربين الذين �سوف يمثلون 

اإدارة المعلومات الفعالة ومهنيي قيا�ص الأعمال. 

Legal Issues Impacting Accountants امل�صائل القانونية التي توؤثر على املحا�صبني

المحا�سبة  درا�سة علم  ولذلك فمن خالل  المحا�سبين  متاأ�سلة في عمل  القانونية  الم�سائل  ُتعد 
ونظم المعلومات؛ يتمثل هذا الأمر في المتثال للقوانين واللوائح. ففيما يت�سل باأحد هذه القوانين، 
عمل قانون �ساربينز اأوك�سلي لعام 2002 ب�سكل وا�سح على تغيير العمل اليومي للمحا�سبين الماليين 

والمدققيين واأي�سًا العديد من المهنيين الآخرين. 

The Sarbanes-Oxley Act of 2002  :2002 قانون �صاربينز اأوك�صلي لعام

عند هذه المرحلة من حياتك المهنية الأكاديمية، من المحتمل انك قد قمت بدرا�سة قانون �ساربينز 
اأوك�سلي وتاأثيره على �سركات التداول العام)2(. ووفقًا لمعرفتك ال�سابقة، تقت�سر المناق�سة في هذه 

المرحلة على الأق�سام 404 و 409 وتطبيقاتهم بالن�سبة لدرا�سة نظم المعلومات المحا�سبية. 

www//:ptth/fdp.2002aos/swal/tuoba/vog.ces.2- فيما يتعلق بالنص الكامل عن قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002 انظر
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  لقد عنى الق�سم 404 من قانون �ساربينز اأوك�سلي لعام 2002 ومعيار التدقيق رقم 5 المتعلقة 
التي  وال�سركات  للمدققين  بالن�سبة  تغيرات  باإجراء  القيام  ال�سركات)3(،  محا�سبة  رقابة  بمجل�ص 
تحديد  من  لالإدارة  لبد   ،2002 لعام  اأوك�سلي  لقانون �ساربينز  ولالمتثال  بمراجعتها.  يقومون 
لمراجعة  المكملة  العملية  من  كجزء  للمدققين،  ولبد  الهامة.  الداخلية  ال�سوابط  وتقييم  وتوثيق 
وتمثل  بال�سركة.  الخا�ص  الداخلي  الرقابة  نظام  فاعلية  ب�ساأن  تقرير  تقديم  المالية، من  البيانات 
هذه المتطلبات تو�سعات كبيرة لأدوار الإدارة والمراجعين المتعلقة بالرقابة الداخلية. وتزداد هذه 
تطورًا  اأكثر  الآلية  الحوا�سب  على  القائمة  الأنظمة  فيه  ت�سبح  الذي  الوقت  نف�ص  في  الم�سئوليات 
وبالتالي الإ�سافة اإلى تعقيد اأنظمة الرقابة الداخلية. فمن المهم لك اأن تفهم الأنظمة التي تتمثل 

لقانون �ساربينز اأوك�سلي لعام 2002. 
يتطلب الق�سم 409 من قانون �ساربينز اأوك�سلي لعام 2002 الإف�ساح للعامة عن “الأ�سا�ص ال�سريع 
لل�سركة. حيث يتطلب المتثال  المالية  الحالة  التي تحدث في  الهامة  المادية  للتغيرات  والحالي” 
لهذا الق�سم تطبيق الخبرة القانونية والمالية والفنية ل�سمان اأن نظم المعلومات المحا�سبية الخا�سة 
بال�سركة قادرة على تقديم بيانات مالية في الوقت المنا�سب وب�سكل دقيق. ومن غير المحا�سب الذي 
يكون م�سلحًا باأحدث اأ�سلحة المعرفة المتعلقة بعلم المحا�سبة وتكنولوجيا المعلومات يمكنه المتثال 

ل�شروط واأحكام قانون �ساربينز اأوك�سلي لعام 2002؟           
هل  الم�ستقبل؟  قي  فعاًل  لتكون  نف�سك  اأعددت  هل  المحا�صب:  اأمام  والفر�ص  التحديات 
لال�ستفادة من  نف�سك  وتعد  لالأمام  �ستتطلع  وهل  التكنولوجية؟  التطورات  تبني  قادرًا على  �ستكون 
تح�سينات التكنولوجيا؟ هل يمكنك اأداء تحليل بيانات التكلفة والأ�سعار المو�سح في الق�سم ال�سابق؟ 
هل �ست�ساعد في تقييم المخاطر والفوائد المتعلقة بالأعمال اللكترونية لل�سركة وو�سع ال�سوابط 
الإدارة  مع  الت�ساور  يمكنك  هل  اللكتروني؟  الموقع  وجود  وموثوقية  تاأمين  ل�سمان  ال�سرورية 
نظام  مراجعة  اأو   2002 لعام  اأوك�سلي  قانون �ساربينز  من   404 للق�سم  المتثال  في  لم�ساعدتهم 
التكنولوجية لك �سخ�سيًا؟ ربما، قد تعني  الرقابة الداخلية الخا�ص بالإدارة؟ ماذا تعني قدراتك 
قدراتك المزيد من الفر�ص الوظيفية والأموال. وتقترح اإحدى المقالت الأخيرة اأن بع�ص ال�سركات 
تقوم بم�ساعفة عدد موظفيها اإلى اأربعة اأ�سعاف وذلك بالن�سبة لمراجعي تكنولوجيا المعلومات. 
 Entry-Level Auditors لوظيفة  )بالن�سبة   7% من  الراتب  يزيد  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 
المعلومات  %30 عندما يقوم احد مراجعي تكنولوجيا  بـ  اإلى ما يقدر  المبتدئين”(  “المراجعين 
في  وللم�ساركة  المتاحة  التكنولوجيا  لالإعداد ل�ستخدام  م�ساعدتك   ننوي  نحن  وظيفته!)4(  بتغيير 

التخطيط من اجل التنامي مع التكنولوجيا. 

3- معيار التدقيق رقم 5، »مراجعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية المتكاملة مع مراجعة البيانات المالية«، مجلس رقابة 

محاسبة الشركات، 21 يوليو 7002. 

4- سارة إ. نيدلمان، »يخلق قانون ساربينز أوكسلي طلب خاص؛ الحاجة إلى تشديد المخضرمين من مدققي تكنولوجيا 
  .8B المعلومات على قواعد كتابة التقارير المالية«، جريدة وول ستريت، 61 مايو 6002، صفحة



مقدمة الى نظم المعلومات المحاسبية 

صل األول
الف

38

نظم  وتقييم  وا�ستخدام  ب�سراء  يقومون  اأنف�سهم  الداخليين  والمراجعون  الإدارة  محا�سبو  يجد 
متاأكدين  الماليين  المحا�سبين  يكون  وان  ولبد  الآلية.  الحا�سبات  على  القائمة  المعقدة  المعلومات 
من اأن نظم المعلومات المحا�سبية الخا�سة بهم يمكنها تقديم ك�سوف مالية تمتثل للق�سم 409 من 
قانون �ساربينز اأوك�سلي لعام 2002. ولبد للمحا�سب الإداري وان يكون متاأكدًا من اأن نظام المعلومات 
بدًءا  وتتبعها  البيانات  اإلى  الو�سول  على  والقدرة  ال�سوابط  مثل  ال�سرورية  ال�سمات  يمتلك  الجديد 
اإلى المخرجات. واأي�سًا، لبد من حماية نظم المعلومات هذه من الحتيال  من المدخالت وو�سوًل 
اأن ا�ستخدامك للتكنولوجيا بفاعلية لأداء هذه الوظائف �سوف يحدد  وغيرها من النتهاكات. كيف 

كيفية اأدائك لوظيفتك ب�سكل مر�سي والذي قد يحدد بقاء �سركتك في ال�سوق التناف�سية الدولية. 

ال�ست�سارات  وحدات  �سكلت  وقد  العامة.  المحا�سبية  الموؤ�س�سات  على  اأي�سًا  التكنولوجيا  توؤثر 
اأعمال  من  كبيرة  ن�سبة  الكبرى  العامة  المحا�سبية  موؤ�س�سات  لالأربع  التابعة  بالأعمال  الخا�سة 
والخا�سة  وال�سرائب  والمراجعة  المحا�سبة  اأق�سام  من  اأ�سرع  ب�سكل  تنمو  وكانت  الموؤ�س�سات 
اأق�سام  عن  الموؤ�س�سات  هذه  من  بثالث  المتعلقة  ال�ست�سارات  وحدات  انق�سمت  وقد  باأعمالهم. 
 CapgeminiTM المحا�سبة” لهذه الموؤ�س�سات )اإرن�ست وينج، ال�ست�سارات كانت مكت�سبة من قبل“
لـ  ال�ست�سارات  ق�سم  بيع  وتم   BearingPointTM تدعى   KPMG موؤ�س�سة  ا�ست�سارات  واأ�سبحت 
PricewaterhouseCoopers اإلى ®IBM(. ومع ذلك، �سوف يظل الق�سم المتنامي من موؤ�س�سات 

خطوط القيمة الم�سافة لهم وم�سورة الأعمال. فعلى �سبيل المثال، كان  الباقية في  “المحا�سبة” 
الخط الرئي�سي لالأعمال لهذه الموؤ�س�سات موجودًا لم�ساعدة عمالئها في المتثال للق�سم 404 من 
التحلي  اإلى  حاجة  هناك  كون  اأن  في  تتفاجاأ  اأن  يجب  ول   .)5(2002 لعام  اأوك�سلي  قانون �ساربينز 
ال�ست�سارية  الموؤ�س�سات  تعمل  حيث  الموؤ�س�سات.  هذه  في  لال�ستمرار  القوية  التكنولوجيا  بمهارات 
على تجنيد موظفين ذوي مهارات محا�سبية وتكنولوجية. فاإذا كنت تطمح اإلى مهنة في المحا�سبة 
في  وخبرتك  معرفتك  على  العامة  للممار�سة  ال�ست�ساري  الق�سم  في  نجاحك  يعتمد  �سوف  العامة، 
المجالت التقنية ب�سكل ن�سبي، تلك المجالت، التي من اللمحة الأولى، تكون بعيدة عن الممار�سة 

المحا�سبية. 

للقوائم  والمعقولية”  “العدالة  ب�ساأن  بالتقرير  يتعلق  ما  الم�ستقلين  الح�سابات  مراجعو  يواجه 
المالية المقدمة من البيانات المدرجة في نظام المعلومات. وكمدقق ح�سابات، �سوف يطلب منك 
تنفيذ مهام تدقيقك وتقديم خدمة )القيمة الم�سافة( اإ�سافية اإلى العمل. على �سبيل المثال، تمد 
المحا�سبة  موؤ�س�سات  تقدم  حيث  المخاطر.  من  والحد  العمليات  تح�سين  تجاه  بالم�سورة  عميلك 
الجودة  عالية  الأو�سع  الخدمة  مع  جنب  اإلى  جنبًا  التكلفة  حيث  من  فعال  تدقيق  الناجحة  العامة 

المقدمة للعميل. 

5- يعتمد نوع الخدمة المؤداة على ما إذا كان العمل المنجز من اجل مراجعة العميل.  
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المحا�سبة  جمعية  اإ�سراف  تحت  بم�سروع  خا�ص  تقرير  بوا�سطة  ال�ستنتاجات  هذه  تاأكيد  تم 
الأمريكية والمعهد الأمريكي للمحا�سبين القانونيين المعتمدين ومعهد محا�سبي الإدارة وموؤ�س�سات 
قدم  وقد  الوقت(.  ذلك  في  موؤ�س�سات  خم�سة  لتواجد  )وفقًا  الكبار  الخم�سة  العامة  المحا�سبة 
على  قادرين  يكونوا  اأن  اإلى  يحتاجون  قد  المحا�سبة  خريجي  اأن  ل�ستبيان  الخا�سعين  الممار�سون 
وال�ست�سارات  المالية  والتقارير  المالي  والتخطيط  المالي  التحليل  مجالت  في  خدمات  تقديم 

ال�ستراتيجية ونظم ال�ست�سارات)6(. 

من الناحية التاريخية، لقد اأدى المحا�سب وظيفة مفيدة لتحديد موثوقية المعلومات المقدمة في 
الك�سوف المالية المطبوعة. ويت�سع هذا الدور لي�سمل ما يلي: 

	•المعلومات غير المالية )مثال: قد ي�ساعد المحا�سبون في تحديد اأ�سعار اأو معدلت الإ�سغال في 
الفنادق اأو المجمعات ال�سكنية(

	•ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات لإيجاد اأو تلخي�ص المعلومات من قاعدة البيانات 
	•تف�سير المعلومات لتحديد جودة اأو �سفة واأهمية المعلومات التي يتم ا�ستخدامها من اجل �سنع 

القرار )مثال: تقييم المعلومات من اجل تقييم المخاطر( .

القانونيين  للمحا�سبين  الأمريكي  للمعهد  التابعة  ال�سمان  لخدمات  التنفيذية  اللجنة  تقوم 
المعتمدين بتحديد وتطوير وتعزيز خدمات ال�سمان التي ل تخ�سع للتدقيق المحا�سبي والتي يمكن 

تقديمها من ِقبل المحا�سبين)7(. حيث تت�سمن هذه الخدمات ما يلي: 

	•تقييم المخاطر )الخدمات ال�ست�سارية للمخاطر من ِقبل المحا�سبين القانونيين المعتمدين(. 
	•تقييم اأداء الأعمال )فح�ص الأداء من قبل المحا�سبين القانونيين المعتمدين(. 

	•موثوقية نظم المعلومات )SysTrust، انظر الف�سل الثالث والثامن(.
	•التجارة اللكترونية )WebTrust، انظر الف�سل الثامن(.
	•الخدمات الإ�سافية الممتازة )الرعاية المالية للم�سنين(. 

كان تطور هذه الخدمات مجهودًا م�ستركًا بين اللجنة التنفيذية لخدمات ال�سمان التابعة للمعهد 
وبالإ�سافة  القانونيين.  للمحا�سبين  الكندي  والمعهد  المعتمدين  القانونيين  للمحا�سبين  الأمريكي 

 :LF ،6- ستيف ألبرت وروبرت ج. ساك، التربية المحاسبية، تخطيط المسار خالل مستقبل محفوف بالمخاطر )ساراسوتا

جمعية المحاسبة األمريكية، 2000(: 51.   

التنفيذية  اللجنة  ِقبل  من  المحددة  األخرى  والخدمات  الضمان  خدمات  اجل وصف  من   www//:ptth/gro.apcia.أنظر  -7

لخدمات الضمان التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبين الحكوميين القانونيين. أنظر.www//:ptth/ac.acic من اجل تلك 

الخدمات المحددة من ِقبل المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين.  
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اإلى تطور خدمات ال�سمان هذه، قامت اللجنة التنفيذية لخدمات ال�سمان التابعة للمعهد الأمريكي 
الوليات  عبر  المعتمدين  القانونيين  المحا�سبين  مع  بالتعاون  المعتمدين،  القانونيين  للمحا�سبين 
المتحدة والهيئات اأو ال�سركات المهنية الأخرى باقتراح روؤية لم�ستقبل المهنية تحت ا�سم “م�سروع 
الأ�سا�سية  المعتمدين”)8(. حيث تنطوي ثالثة من الخدمات  القانونيين  روؤية من قبل المحا�سبين 
و�سالمة  “ال�سمان  تت�سمن  وهي  المعلومات.  تكنولوجيا  على  الم�سروع  في  المقترحة  الخم�سة 
ومن بين الكفاءات الأ�سا�سية التي �سوف تكون مطلوبة في اأولئك الم�سئولين عن اأداء  المعلومات”. 
هذه الخدمات “تف�سير المعلومات المتقاربة اأو المجمعة” )القدرة على تف�سير وتقديم �سياق اأو�سع 
با�ستخدام المعلومات المالية وغير المالية( و”البارعون في التكنولوجيا” )القادرين على ا�ستخدام 

وال�ستفادة من التكنولوجيا بطرق ت�سيف قيمة للزبائن والعمالء والموظفين(. 

للمحا�سبين  الأمريكي  للمعهد  التابعة  ال�سمان  لخدمات  التنفيذية  اللجنة  قامت  النهاية،  في 
على  للتعرف  المعتمدين،  المعلومات  تكنولوجيا  مهنيو  اعتماد،  بابتداع  المعتمدين  القانونيين 
با�ستخدام  يتعلق  فيما  بارعة  م�سورة  تقديم  يمكنهم  الذين  المعتمدين  القانونيين  المحا�سبين 
تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ا�ستراتيجية الأعمال)9(. وتت�سمن المهارات ال�سرورية للح�سول على 

هذا العتماد )تغطية الف�سل لهذا ال�سياق مو�سحة في بين اأقوا�ص( ما يلي: 

	•فهم اإدارة الم�سروع )الف�سل ال�سابع ع�سر(.
	•الدراية بتكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية )تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية 

مو�سحة داخل الكتاب في الف�سول من 10 اإلى 16(. 

	•الكفاءة في مجال التكنولوجيا )خالل الكتاب(. 
 Components of the Study of AIS مكونات درا�صة نظم المعلومات المحا�صبية

ُي�سور ال�سكل 1-1 )�ص 8( العنا�سر الأ�سا�سية لدرا�ستنا المتعلقة بنظم المعلومات المحا�سبية. 
ال�سابق في  العديد منها في  اإليك وقد تم تقديم  بالن�سبة  اأن يكون ماألوفا  العديد منها يجب  حيث 
هذا الف�سل. و�سوف نقوم بمناق�سة كل عن�سر باخت�سار مع التاأكيد ب�سكل خا�ص على كيفية تاأثر 
المحا�سب بها. وقبل البدء، يجب عليك تفهم �سيئين. اأوًل، يتمثل هدفنا الأ�سا�سي من هذا الكتاب 
في درا�سة تكنولوجيا المعلومات ويتمثل هدفنا الفرعي من هذا الكتاب في درا�سة نظام المعلومات 
المحا�سبي ذاته. ثانيًا، ل يجب عليك تحديد اأي معنى لو�سع العنا�سر في ال�سكل 1-1. حيث يخبرك 

ال�سكل فقط بان هناك 10 عنا�سر.     

8- انظرwww//:ptth/mth.xedni/noisiv/gro.apciaمن اجل وصف مشروع رؤية من قبل المحاسبين القانونيين المعتمدين.  

9- انظر www//:ptth /gro.apcia.hcetofni من اجل وصف تسمية "مهنيو تكنولوجيا المعلومات المعتمدين". 


