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 : الملخص

األداء المالي هو نقطة تحول حاسمة أي مؤسسة مالية. تم اعتماد العديد من واستخدامها لضمان فعالية على األداء المالي. حالًيا ،  
تواصل معظم المنظمات زيادة اإلنفاق على نظام المعلومات وتستمر ميزانياتها في االرتفاع. عالوة على ذلك ، تخلق الظروف االقتصادية  

وًطا بشأن تكاليف المعلومات. بشكل عام، يتم تطوير نظام المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات لمساعدة األفراد  والمنافسة ضغ
والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية في أداء وظائفهم. كان الهدف العام هو تقييم آثار نظام المعلومات المحاسبية على  

 األداء المالي في حكومة.  

 : مةالمقد

تؤثر جودة المعلومات المحاسبية على تطوير االقتصاد الوطني وتعزز ثقة المواطنين. هناك العديد من األسباب لهذا التأكيد. أواًل ، 
ين  ستثمر تستخدم المنظمات العامة ميزانية الدولة إلدارة أو توفير الخدمات العامة للمجتمع ، وبالتالي فإن الحكومة والمواطنين والمانحين والم

يحقون السيطرة على ما إذا كانت هذه الكيانات تستخدم ميزانية الدولة بشكل صحيح وفعال من خالل تحليل معلومات محاسبة الجودة. 
يمكن للحكومة ، على هذا األساس ، تخصيص المورد الوطني بفعالية. ثانيًا ، يمكن للمنظمات العامة إثبات ومسؤوليتها وشفافيتها من 

ومات محاسبة عالية الجودة ، والتي لها تأثير كبير على الحد من الفساد في القطاع العام وزيادة ثقة المواطنين في  خالل توفير معل
القطاع العام. ثالًثا ، يستخدم األشخاص هذه المعلومات لمراقبة أنشطة القطاع العام ، مما يجعل هذه المنظمات أكثر مسؤولية واعية  

يحسن جودة الخدمات العامة. أخيًرا ، يعتبر توفير معلومات محاسبية عالية الجودة وطنية جيدة لجذب كل  بمسؤولياتها. في النهاية هذا
  من االستثمار المحلي والدولي والرعاية والتبرع والمساعدة بالنظر إلى اتجاه التكامل االقتصادي العالمي القوي الحالي. ومع ذلك ، فإن

العامة ، وخاصة في البلدان النامية ، فقيرة. مثال خاص على هذا الموقف. واحدة من أخطر جودة المعلومات المحاسبية للمنظمات  
العالمي. احتل مؤشر الفساد في القطاع  المشاكل هي الفساد في القطاع العام. مؤشر الميزانية المفتوح أقل بكثير من مؤشر المتوسط  

ا في العالم . تشرح هذه األسباب لماذا يجب أن توفر المنظمات العامة معلومات في الترتيب العالمي ويظهر واحدة من أكثر البلدان تفسً 
 محاسبة عالية الجودة. 

ُينظر إلى أنظمة المعلومات المحاسبية كجزء من أنظمة معلومات المقاطعة على أنها تسهل األداء المالي الفعال ويمكن تصميمها لتناسب 
هيكل. نظام المعلومات المحاسبية عبارة عن هيكل يتم استخدامه لجمع بياناته المالية وتخزينها بيئة حكومة المقاطعة ومتطلبات المهمة وال

وإدارتها ومعالجتها واستردادها واإلبالغ عنها بحيث يمكن استخدامها من قبل المحاسبين واالستشاريين ومحللي األعمال والمديرين وكبار 
ظيمية و ضريبة التقرير من أشكال مساءلة الوكاالت الحكومية عن تنفيذ الحكومة المنفذة. المسؤولين الماليين والمراجعين والهيئات التن

  الهدف الرئيسي للتقرير المالي هو توفير معلومات عالية الجودة إلعداد التقارير المالية فيما يتعلق بالظروف االقتصادية، وخاصة الوضع
في الوقت نفسه، في بيان معايير المحاسبة الحكومية، فإن الغرض من إعداد التقارير المالي للمنشأة ، والتي تكون مفيدة لصنع القرار. و 

القرار  المساءلة وتحسين عملية صنع  لتقييم  التقارير  التقارير بحيث يمكن استخدام هذه  المالية هو توفير معلومات مفيدة لمستخدمي 
 االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

ا التنظيمي، وذكروا أن المحاسبة تلعب دوًرا مهًما في تشجيع المساءلة والكفاءة وفعالية  تمت دراسة العالقة بين جودة  لتقارير واألداء 
الخدمات العامة. ستعمل جودة المعلومات على تحسين جودة اإلدارة في رؤية التغييرات حول المنظمة بحيث يمكنها بسرعة وبدقة لهذه 
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المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والذي ينص على أن تخصيص الموارد من التغييرات. نفس الشيء معروف من بيان مجلس  
قبل الحكومة غير كاف إذا كانت مدعومة بمعلومات مالية رديئة الجودة. نفس الرأي نقله العديد من الذين خلصوا إلى أن جودة التقارير 

وتوقيت تقديم التقارير المالية الحكومية المحلية لهما تأثير إيجابي كبير على    المالية ترتبط ارتباًطا وثيًقا بوثيقة أداء الشركة ، وأن رأي
 األداء المالي للحكومات المحلية. 

كما نعلم جميًعا ، تتحدث المحاسبة لغة العمل ألنها تسجل جميع معامالت شركة فردية أو هيئات أخرى يمكن التعبير عنها من الناحية 
م المستمر، المحاسبة هي مخطط وفن جمع البيانات ذات الطبيعة المالية وتصنيفها وتلخيصها وإبالغها الالزمة النقدية. استناًدا إلى المفهو 

التخاذ القرارات االقتصادية. يعد نظام المعلومات المحاسبية أمًرا حيوًيا لجميع المنظمات ، وربما تحتاج كل منظمة سواء كانت هادفة  
فاظ على. من ناحية أخرى ، هو مجموع المكونات ذات الصلة التي يتم تجميعها مًعا لجمع المعلومات للربح أو غير هادفة للربح إلى الح

 أو البيانات األولية أو البيانات العادية وتحويلها إلى بيانات مالية بغرض إبالغ صانعي القرار بها. 

" وهي لغة األعمال التي تسجل جميع المعامالت من أجل فهم أفضل ، يتم تفصيل ثالث كلمات من بشكل منفصل. أواًل ، "المحاسبة
ا ، وفًقا المالية أو النقدية. ثانًيا ، "المعلومات" ، وهي الشكل الُمعالج لجميع بيانات المعامالت المالية التي يستخدمها متخذو القرار. أخيرً 

 لـ "النظام" هو كيان متكامل يركز على مجموعة األهداف. 

 حاسبية.فاعلية نظام المعلومات الم

( ، تم تصميمها للمساعدة في إدارة ITنظم المعلومات المحاسبية هي أداة ، عندما يتم دمجها في مجال أنظمة المعلومات والتكنولوجيا )
توليد   إمكانية  فتح  التكنولوجيا  في  المذهل  التقدم  لكن  للشركات.  االقتصادي والمالي  بالمجال  المتعلقة  الموضوعات  واستخدام  ومراقبة 

المعلومات المحاسبية من وجهة نظر. هي أنظمة تستخدم لتسجيل المعامالت المالية لألعمال التجارية أو المنظمة. يجمع هذا النظام 
ة  بين المنهجيات والضوابط وأساليب المحاسبة مع تكنولوجيا صناعة تكنولوجيا المعلومات لتتبع المعامالت وتوفير بيانات التقارير الداخلي

 بيانات التقارير الخارجية والبيانات المالية وقدرات تحليل االتجاه للتأثير على األداء التنظيمي. و 

في العقود الماضية ، ركز نظام المعلومات المحاسبية على تسجيل وتلخيص والتحقق من المعامالت المالية لألعمال التجارية. يمكن 
ًيا في السابق بمساعدة الكمبيوتر. كانت تكنولوجيا المعلومات ذات أهمية قصوى في  اآلن إجراء أنظمة المحاسبة التي تم إجراؤها يدو 

ون العقود األخيرة وكانت رائدة التطورات في العولمة والمجتمعات. تلعب تكنولوجيا المعلومات دوًرا حيوًيا في مهنة المحاسبة. يمكن أن تك
على ميزة تنافسية من خالل نظام المعلومات الجديد. من وجهة نظر   أسلحة لدعم الهدف والتنظيم للشركة. تحصل معظم المؤسسات

الحقيقة ، فإن مفتاح بقاء المؤسسة المالية هو التحسين المستمر ألدائها المالي. أدت الحاجة إلى دمج هذه األنظمة المتنوعة في كثير 
بيانات المالية للمؤسسة ، والقضاء على االزدواجية وتقليل من األحيان إلى تقدير المحاسب لقواعد البيانات المشتركة التي توفر صورة لل

 تضارب البيانات. 

عالوة على ذلك ، يبدو أن تقليد البحث في مجال المحاسبة ، مع التركيز على ، على سبيل المثال ، معالجة المعامالت ونمذجة هيكل  
ينتج عنه فهم مفيد للتفاعل بين تكنولوجيا المعلومات الحديثة   البيانات واالحتيال الحاسوبي واألمن وكذلك منهجيات تطوير النظام ، لم 

والمحاسبة /التحكم باإلدارة . يمكن الحصول على فعالية نظم المعلومات المحاسبية التي توفر المعلومات اإلدارية للمساعدة في اتخاذ  
 القرارات المعنية. 
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ل كقيمة مضافة  المحاسبية  المعلومات  نظام  فعالية  تقييم  لتحقيق يمكن  للنجاح  مقياس  المحاسبية هي  المعلومات  نظام  فعالية  لمنافع. 
األهداف المحددة. ُيعرَّف نجاح تطبيق نظام المعلومات المحاسبية بأنه يتم تطبيقه بشكل مربح في مجال االهتمام الرئيسي للمؤسسة ،  

 ، ويحسن جودة أدائهم المالي. ويستخدم على نطاق واسع من قبل مستخدم واحد أو أكثر من المستخدمين الراضين 

يشير نظام المعلومات إلى وسائل جمع البيانات وإدخالها ومعالجتها وتخزين المعلومات وإدارتها والتحكم فيها واإلبالغ عنها حتى تتمكن 
التالية. تم تصميم   المؤسسة من تحقيق أهدافها أو أهدافها. يشير تعريف نظام المعلومات إلى أن نظام المعلومات يحتوي على المكونات

نظام المعلومات لتحقيق هدف أو غرض واحد أو أكثر. على سبيل المثال ، قد يتم تصميم نظام معلومات لجمع البيانات المالية ومعالجتها 
البيا المدخالت والمخرجات وتخزين  المحاسبية من  المعلومات  تتكون عملية نظام  المالية.  البيانات  إعداد  في  المحاسب  نات لمساعدة 

يتم جمعها   التي  الحقائق  البيانات هي  لتتم معالجتها.  المعلومات  البيانات في نظام  إدخال  التحكم. يجب  والمعالج والمستخدم وقياس 
ومعالجتها بواسطة نظام المعلومات. البيانات ال معنى لها وغير مجدية ، وبالتالي ، يجب معالجتها وتحويلها إلى شكل هادف ومنظم 

 معلومات. المخرجات هي المعلومات المفيدة والمفيدة التي ينتجها نظام المعلومات.ومفيد يسمى ال

تشير فعالية نظام المعلومات المحاسبية إلى جمع البيانات وإدخالها ومعالجتها وتخزينها وإدارتها ومراقبتها واإلبالغ عنها حتى تتمكن 
 المؤسسة من تحقيق جودة البيانات المالية. 

ومات المحاسبية البيانات من خالل التعليمات واإلجراءات التالية. في نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ، يشتمل ينتج نظام المعل
البيانات.  لمعالجة  الكمبيوتر  أجهزة  توجه  التي  والتعليمات  واإلجراءات   ، المؤسسات  موارد  وتخطيط   ، السريعة  الكتب  على  البرنامج 

خدمون المعلومات المحاسبية التي ينتجها النظام ويتفاعلون مع النظام. على سبيل المثال ، مديرو المستخدمون هم األشخاص الذين يست
المحاسبة الذين يستخدمون البيانات المالية التي يتم إنتاجها بواسطة نظام المعلومات المحاسبية هم مستخدمو نظام المعلومات. من أجل  

المحاسبية ينتج معلومات   المعلومات  الالزمة لحماية نظام جعل نظام  التدابير  اتخاذ  محاسبية صحيحة وخالية من األخطاء ، يجب 
 المعلومات المحاسبية والتحكم فيه. من مزايا نظام المعلومات المحاسبية التعاون الجيد ، لتلبية حاجة المستخدمين المتعددين ، والتحكم 

لمعلومات المحاسبية له أهمية ويستخدم على نطاق واسع في مهنة بشكل مسبق ومتزامن. أشارت األدبيات المحاسبية إلى أن نظام ا
 المحاسبة.

 عرض للمشكلة

تواصل معظم المنظمات زيادة اإلنفاق على نظام المعلومات وتستمر ميزانياتها في االرتفاع. عالوة على ذلك ، تخلق الظروف االقتصادية  
م تطوير نظام المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات لمساعدة األفراد والمنافسة ضغوًطا بشأن تكاليف المعلومات. بشكل عام ، يت

والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية في أداء وظائفهم. لذلك ، تركز معظم المؤسسات على تطوير نظام المعلومات من  
 أجل دعم نظام القرار والتواصل وإدارة المعرفة وغيرها الكثير.

األساسي من نظام المعلومات المطلوب التخاذ القرار في المؤسسات هو نظام المعلومات المحاسبية. لقد تحول العالم والحياة الجزء  
البشرية بشكل كبير من عصر المعلومات إلى عصر المعرفة. من هذا المنظور ، تم االعتراف بالمعرفة على أنها أكثر األصول قيمة. 

 جردة من الطابع الشخصي مثل المال وال توجد في كتاب أو بنك بيانات أو برنامج برمجي. في الواقع ، المعرفة ليست م
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يعتقد أن المعرفة يتم تجسيدها دائًما في شخص ما ، ويتم تدريسها وتعلمها من قبل شخص ما ، أو استخدامها أو إساءة استخدامها من 
إلدارة وتنظيم فعالة. يهدد نظام المعلومات المحاسبية الضعيف الفعالية  قبل شخص ما. نظام المعلومات المحاسبية هو أداة غير متحيزة 

 اإلدارية للخطر ، مما يجعل المديرين يعانون من سوء التغذية إدارًيا وخاصة في القطاع المالي. 

ي إحدى المزايا التنافسية تشارك اإلدارة في أنواع مختلفة من األنشطة التي تتطلب معلومات موثوقة وذات نوعية جيدة. معلومات الجودة ه
  للمؤسسة. في نظام المعلومات المحاسبية ، تعد جودة المعلومات المقدمة أمًرا ضرورًيا لنجاح األنظمة. تعد جودة المعلومات المتولدة من 

اإلدارة. يتضمن الدعم  األمور مهمة جًدا لإلدارة. غالًبا ما تستخدم منظمات األعمال أنظمة المعلومات المحاسبية لتقديم الدعم لقرارات  
 عادة التحليل المالي من محاسب الشركة. غالًبا ما يتم إجراء التحليل لنظام المعلومات المحاسبية للشركة. باستخدام تكنولوجيا األعمال 

يق في آثار فعالية  ، يمكن لهذا النظام معالجة كميات وفيرة من المستندات إلكترونًيا للمالكين والمديرين. وقد أدى ذلك إلى قيام بالتحق
 على األداء المالي في حكومة المقاطعة.

 أهمية الدراسة 

نظام المعلومات المحاسبية هو مخطط منظم وفعال لتوفير معلومات وضوابط مالية دقيقة. تعتبر المتطلبات التنظيمية وسياسات اإلدارة 
ظهر أنظمة المحاسبة الدفاتر والسجالت والقسائم والملفات الداخلية من االعتبارات الرئيسية في تصميم نظام محاسبة فعال. وبذلك ت

المعامالت من خالل   الوثائق وتدفق  تنطوي على تصميم  أنها  المحاسبية.  العملية  الناتجة عن تطبيق  الصلة  الداعمة ذات  والبيانات 
 المؤسسة.

من حيث تحديد الفوائد المتراكمة نتيجة تكامل أنظمة   تعتبر الدراسة ذات أهمية رئيسية للشركات المالية وكذلك المؤسسات المالية األخرى 
 المعلومات المحاسبية في عملياتها. وقد مكن هذا المؤسسات المالية من قياس النموذج من حيث تعزيز الفاعلية المالية. 

 آثار التوقيت على األداء المالي 

المالية ، يؤثر على حوكمة الشركات ، وخاصة مجلس   التقارير  التقارير وفًقا لوقت  اإلدارة الذين يديرون الكشف عن المعلومات في 
كة لنشر السنوية. هو أحد المحددات الرئيسية للتقارير المالية الجودة وبالتالي األداء المالي الفعال. كلما زاد عدد األيام التي تأخذها الشر 

. لذلك ، ُيعتبر توقيت اإلبالغ عن التقارير السنوية جانًبا تقريرها السنوي ، ستكون المعلومات الموجودة في التقارير المالية أقل فائدة
حاسًما في استخدام المعلومات ذات الصلة للمستخدمين الخارجيين ، في التأثير على عملية صنع القرار. يمكن تعريف المعلومات في  

أثير على القرارات أو تقييمات المساءلة. في سياق الوقت المناسب على أنها معلومات متوفرة "بعد فترة وجيزة بعد األحداث المبلغ عنها للت
 التقارير المالية السنوية المدققة ، تركز قضية التوقيت على مقدار الوقت الذي تنقضي بين نهاية السنة المالية التي يتم اإلبالغ عنها 

 وتاريخ يصبح التقرير المالي متاًحا للجمهور.

ة أيًضا في األحداث بعد فترة التقارير التي تتطلب من الكيانات اإلبالغ عن جميع أحداث يتم التأكيد على توقيت المعلومات المحاسبي
الميزانية العمومية المهمة التي تحدث حتى التاريخ الذي يتم فيه تصريح البيانات المالية. هذا يضمن أن المستخدمين على دراية بأي 

ر البيانات المالية بداًل من االضطرار إلى انتظار المجموعة التالية من البيانات معامالت مادية وأحداث تحدث بعد فترة التقارير عند إصدا
 المالية لمثل هذه المعلومات.
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 آثار التجميع على فعالية األداء المالي

التقاط المعلومات ومعال جتها كما أن نظام المعلومات المحاسبية كواحد من أكثر األنظمة أهمية في المؤسسة قد غيرت أيًضا طريقة 
 وتخزينها وتوزيعها. في الوقت الحاضر ، يتم استخدام المزيد والمزيد من المعلومات الرقمية واالتصال على اإلنترنت في أنظمة المعلومات

 المحاسبية.

ضرورية المعلومات الجودة هي واحدة من المزايا التنافسية للمؤسسة. في نظام المعلومات المحاسبية ، تكون جودة المعلومات المقدمة  
لنجاح األنظمة. جودة المعلومات التي تم إنشاؤها من مهمة للغاية لإلدارة. لذلك ، يحتاج المديرون الماليون إلى تجميع جميع األنظمة 

 والبيانات المالية والمحاسبة المقدمة من خالل تقييم األداء السابق للشركة ورسم خريطة الخطط المستقبلية. 

 على األداء المالي  آثار التكامل على الفعالية

يجادل بأن تكامل يؤدي إلى التنسيق في المؤسسة مما يزيد بدوره من جودة األداء المالي. في المحاسبة أن فعالية جودة ناتج هي التي  
لشعبي يمكن أن تلبي احتياجات المستخدم لتكامل جميع عمليات المحاسبة المهمة والحرجة للحكومة. ينقل ويعزز الحسابات من المستوى ا

حتى مستوى الخزانة في المستوى األعلى. أخيًرا ، تتمثل فعالية زيادة تكامل النظام في تحسين االتصاالت الداخلية في جميع أنحاء 
 المنظمة.

 جودة معلومات المحاسبة المالية

مباشرة من الخدمات العامة بينما   في القطاع العام ، هناك عالقات معقدة بين الحكومة والمانحين والقيادة والمواطنين. يستفيد الناس
تتطلع القيادة العامة باستمرار إلى زيادة مصالحهم الخاصة ، وليس مصالح الناس. لذلك ، لتقليل المعلومات غير المتماثلة إلى الحد  

المعنيين من خال للمستخدمين  مفيدة  معلومات محاسبية  وتوفير  اإلشارة  العامة مسؤولة عن  القيادة  تكون   ، معلومات  األدنى  نشر  ل 
هذه  من خالل  العامة  الموارد  استخدام  في  القيادة  قرارات  وكفاءة  فعالية  تقييم  المعنيين  للمستخدمين  يمكن  الجودة.  المالية  المحاسبة 

،  المعلومات. ومع ذلك ، فإن جودة معلومات المحاسبة المالية هي مفهوم معقد ؛ لذلك ، فإن تعريفها وقياسها ليست بسيطة. حتى اآلن  
لم يتم االتفاق على معايير قياس جودة معلومات المحاسبة المالية. يمكن أن يكون تمثيال تمثيال بسبب التأثير المتعمد أو غير المقصود 
لألشخاص أو العوامل األخرى ، وبالتالي فإن جودة معلومات المحاسبة المالية غالبا ما تعتبر ذاتية ويتم الحكم عليها من وجهات نظر 

مختلفة. على الرغم من أن مفهوم جودة معلومات المحاسبة المالية متنوعة تماًما ويتم قياسه من العديد من المنظورات المختلفة مستخدم 
، إال أن هناك العديد من المعايير التي تتداخل بين اآلراء. يتم تحديد المتطلبات العامة لجودة معلومات المحاسبة المالية. هذه تغطي 

جودة معلومات المحاسبة المالية. ، يقوم بتعميم جودة المعلومات في أربع خصائص: الطبيعة الجوهرية للمعلومات ،   بالكامل معايير
 وسياق المعلومات ، وشكل المعلومات وسهولة الوصول إلى المعلومات ، واتباع هذا التصنيف ، للمعلومات يتم تحديد الجودة. 

 مستوى االستقالل المالي

تي على أنه "حرية الموظفين العموميين في إدارة ". لدى المنظمات العامة في العديد من الميزات الفريدة مقارنة بالقطاع حدد الحكم الذا  
ة الخاص وكذلك المنظمات العامة في جميع أنحاء العالم. يرجع هذا االختالف إلى اللوائح المتعلقة بالهيكل التنظيمي العام وآليات اإلدار 

 المالية.  
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وات األخيرة ، تم تطبيق كل من النظريات الطارئة والنظريات المؤسسية بشكل متكرر من قبل مختلف العوامل الداخلية والخارجية في السن
التي تحدد التغييرات واإلصالحات المعتمدة في المنظمات العامة. بتعبير أدق ، يمكن للنظريات التي تم إحالتها أعاله واألدب التقليدي 

ة في القطاع العام أن الضغوط المؤسسية والقانونية ، وهي سياسة االستقاللية المالية ، يمكن أن تلعب دوًرا بارًزا في حول دعم المحاسب
تغييرات نظام المحاسبة العامة واإلدارة ، وبالتالي تؤثر على جودة المعلومات المحاسبية. عندما يكون لدى المنظمة العامة مستوى أعلى  

لي ، يكون نطاقها التشغيلي أكبر في الغالب ، ولديه قدرة مالية أفضل. ونتيجة لذلك ، فإنه يواجه السكان المتنوعين  من الحكم الذاتي الما
بشكل متزايد من المستخدمين المحتملين للمعلومات المالية ولديه ضغط أعلى للكشف عن بياناته المالية. تدعم النظرية المؤسسية أيًضا  

إذا كانت تتكيف مع توقعات المجتمع ، أي أن هناك شرًطا للكشف عن معلومات محاسبة الجودة دون  أن تكتسب المنظمة الشرعية  
النظر في مصلحتها. بعد نظرية الطوارئ ، ستسعى المنظمات إلى تعديل أفضل بين نظام المحاسبة الجديد وعوامل الطوارئ التي تعتمد 

الي في تعزيز مساءلة الموظفين العموميين ومسؤوليتهم. عندما يعمل الكيان  بشكل كبير على قدرة المنظمة. يساعد الحكم الذاتي الم
بفعالية ويكون في وضع مالي جيد ، سيكون من المرغب في توفير معلومات محاسبية مالية أفضل لبناء اإليمان والسمعة ، أو جذب 

ة العامة باالستقاللية المالية العالية ، تكون القيادة أكثر المزيد من المنح والمساعدة واالستثمار. عالوة على ذلك ، عندما تتمتع المنظم
نشاًطا في الدعم المالي وفي إنشاء نظام معلومات محاسبة أفضل لتوفير المزيد من معلومات المحاسبة المالية الجودة. مستوى االستقالل 

 المالي له تأثير إيجابي على جودة المعلومات المالية للمنظمات العامة.

 ظام المعلومات المحاسبية التي تؤثر على جودة معلومات المحاسبة الماليةعوامل ن

ة وفًقا للنظرية الطارئة والنظرية المؤسسية ، فإن العوامل البيئية الخارجية تضغط على المنظمة ، مما يؤدي إلى التغيير التنظيمي وإعاد
متطلبات االجتماعية. على وجه الخصوص ، يتطلب إنشاء معلومات التنظيم ، وتوفير معلومات المحاسبة المالية الجودة التي تلبي ال

محاسبية مالية عالية الجودة نظام معلومات محاسبة عالية الجودة. أظهر أن هناك عالقة إيجابية بين جودة نظام المعلومات المحاسبية 
يد يعتمد تماًما على خصائص المنظمة. يجب وجودة معلومات المحاسبة المالية. ومع ذلك ، لدى كل مؤسسة نظام معلومات محاسبة فر 

أن يكون لدى المؤسسات التي ترغب في تغيير نظام المعلومات المحاسبية ما يكفي من الموظفين والموارد المادية للقيام بذلك تؤكد أن  
علومات المحاسبية. وبشكل أكثر نظام المعلومات المحاسبية يتكون من المكونات المادية وغير المادية التي تعمل مًعا لجمع ومعالجة الم

التقنية )األجهزة والبرامج وتكنولوجيا االتصاالت(. فيما   تحديًدا ، تشمل عناصر نظام المعلومات المحاسبية الموارد البشرية واألنظمة 
جودة ألن كبير المحاسبين يتعلق بالعامل البشري ، تلعب معرفة المحاسب الرئيسي دوًرا حاسًما في توفير معلومات محاسبية مالية عالية ال

الذي  أيًضا عضو في مجلس اإلدارة  المحاسبون هو  المحاسبية. كبير  المعلومات  الذي يشارك مباشرة في تنظيم نظام  الشخص  هو 
 يستجيب مباشرة لتنظيم وتشغيل مجال المحاسبة ومساعدة القيادة في التخطيط والسيطرة على األنشطة المالية. 

لبرامج على المحاسبة على تحسين القدرة على جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها بشكل أكثر فعالية ، مما يحسن  يساعد تطبيق األجهزة وا
جودة معلومات المحاسبة المالية. إن أنظمة شبكة االتصاالت ، مثل اإلنترنت ، مفيدة لعملية تبادل وتوصيل المعلومات وبيانات أقسام 

تفاعل ومشاركة األفراد واإلدارات في أنشطة اإلدارة في المنظمة. عالوة على ذلك ، فإنه يزيد أيًضا  المؤسسة. تعزز شبكة االتصال أيًضا  
 من سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات العامة للمستخدمين المعنيين. 

يتضح الدعم من خالل مشاركة   ومع ذلك ، فإن مستوى االستثمار في البنية التحتية المحاسبية يعتمد بشكل كبير على الدعم من القيادة.
القيادة في عملية تطوير وتنظيم تنفيذ نظام المعلومات المحاسبية. باإلضافة إلى ذلك ، تشير القيادة إلى الشخص أو األشخاص الذين  
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سيتم   التي  المعلومات  وأي   ، القرارات  التخاذ  المطلوبة  المحاسبية  المعلومات  ومعرفة   ، المؤسسة  عمليات  بوضوح  توفيرها يفهمون 
للمستخدمين الخارجيين )ألن لديهم القدرة على حكم المعلومات المحاسبية نشرت(. على هذا األساس ومعرفتهم بنظام المعلومات المحاسبية 
، تعرف القادة بوضوح الحاجة إلى إنشاء نظام معلومات المحاسبة وفًقا وأهداف تنظيمهم. في الوقت نفسه ، ستشارك القيادة بشكل مباشر 

ي الترويج للسياسات المتعلقة بنظام التحكم الداخلي في نظام المعلومات المحاسبية لضمان أن المعلومات المحاسبية المنشورة ذات ف
 جودة عالية. 

 في القطاع العام ، تخضع سلطة القيادة بالكامل لمستوى االستقالل المالي للمنظمة العامة. تهدف سياسة الحكم الذاتي المالي إلى توفير 
المسؤولية الذاتية والذات للمنظمات العامة وكذلك تحسين مواقف وسلوكيات الموظفين العموميين. وبالتالي ، يمكن تعزيز المساءلة وأداء  
المنظمات العامة إذا أعطتهم الحكومة الحكم الذاتي الكافي. لذلك ، كلما زاد مستوى الحكم الذاتي المالي ، زادت سلطة ومسؤوليات 

تكون القيادة أكثر نشاًطا في تقرير استخدام الموارد لالستثمار في تطوير البنية التحتية المحاسبية المناسبة وفي الوقت المناسب القيادة. س
في دعم توفير معلومات المحاسبة المالية الجودة أيًضا أن المؤسسات ذات القدرة المالية العالية ستكون أكثر قدرة واستباقية في توظيف 

  لوب من المحاسبين ، من حيث الكمية والجودة ، واالستثمار في بنية تحتية مناسبة. العدد المط

تقييم معلومات المحاسبة في أي مكان وفي أي وقت قد يكونون إذا تم الكشف عنها على نطاق واسع. في المقابل ، فإن إمكانية الوصول  
العام ، حيث يكون لدى مستخدمي القطاع العام عدد أكبر من العقبات من مستخدمي إلى المعلومات المالية يمثل مشكلة كبيرة في القطاع  

القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه ، يدعي المساهمون والحكومة والمواطنين حقهم المشروع في تلقي معلومات حول استخدام موارد  
لمعلومات المالية على اإلنترنت له دور حاسم في ومرونة  الدولة. وبالتالي ، والممارسين لديهم محاولة جادة الستكشاف أن الكشف عن ا

المعلومات وخفض تكاليف االتصال وتحسين المساءلة للكيانات العامة. طبقت هذه األعمال نظرية الوكالة لشرح العالقة بين التقرير 
لفوائد ، اعتمدت عدد قليل من المنظمات التطوعي للمعلومات المالية عبر اإلنترنت بجودة المعلومات المالية. على الرغم من كل هذه ا

 العامة. بالمقارنة مع بقية العالم ، في القطاع العام ال ، ال يوجد أي الئحة بشأن هذه القضية ، لذا فإن الكشف عن المعلومات المالية
ي التقرير نقترح أن شكل اإلفصاح عبر اإلنترنت على اإلنترنت ال يزال طوًعا وال يزال عدد المنظمات العامة التي اعتمدت واستخدامها ف

مات )على اإلنترنت أو البيانات المالية المطبوعة التقليدية( هو كمتغير تحكم لتحديد ما إذا كان اإلبالغ عبر اإلنترنت اإلبالغ عن المعلو 
 المالية على اإلنترنت تحسين جودة المعلومات المحاسبية للمؤسسات العامة.

 :الخاتمة

عامة والحكومة لصياغة سياسات لتعزيز جودة المعلومات المحاسبية في القطاع العام. تحتاج قيادة المنظمات العامة األساس للمنظمات ال
إلى التركيز على االستثمار في معدات عالية الجودة. يجب فحص المعدات وترقيتها بانتظام لضمان استقرار العمل المحاسبي واستمرارية 

عيين كبير المحاسبين إلى قدرتهم المهنية وقدرتهم اإلدارية على ضمان شغل المنشور من قبل فرد  وسالمة. يجب أن يستند توظيف وت
المالية ،   قادر. ومع ذلك ، فإن هذه العوامل تخضع لمستوى االستقالل المالي للمنظمات العامة. لتحسين جودة معلومات المحاسبة 

سين استقاللها المالي. تحتاج الحكومة أيًضا إلى سياسات لتشجيع المنظمات تحتاج المنظمات العامة إلى أن تكون أكثر نشاًطا في تح
 العامة ودعمها بنشاط لتعزيز استقاللها المالي. أخيًرا ، يمكن إجراء دراسة مماثلة مع التركيز على فعالية أنظمة المعلومات المحاسبية 

 في تعزيز فعالية األداء المالي. 
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