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 : الملخص

تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة هو نظام مبتكر. في الوقت الحاضر، يتم مساعدة معظم كيانات األعمال، من الشركات الكبيرة  ظهور  
إلى المؤسسات الصغيرة، من خالل أنظمة المعلومات المحاسبية في إدارة عملياتها. تقدم هذه الورقة مراجعة لتأثير تقنية المعلومات على  

يناقش هذا البحث أيًضا مواضيع حول العمليات المحاسبية وأنواعها. تعد المحاسبة عاماًل حاسًما لألعمال التجارية، أنظمة المحاسبة.  
حيث يمكن أن تؤدي لمسة تكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز سرعة ودقة الحسابات باإلضافة إلى تعزيز مرونتها في تغيير المعلومات 

 وتخزينها بأمان. 

  :المقدمة

بة هي فن التسجيل والتصنيف والتلخيص بطريقة مهمة ومن حيث األموال والمعامالت واألحداث التي هي، جزئًيا على األقل،  المحاس
ذات طابع مالي، وتفسير نتائجها يمكن أيًضا اإلشارة إلى المحاسبة على أنها نظام معلومات يقيس ويعالج وينقل المعلومات المالية حول  

دم في تكنولوجيا المعلومات إلى تحسين أنظمة المحاسبة بشكل كبير وتحويل الحياة االقتصادية. زادت أجهزة  كيان اقتصادي. أدى التق
،  الكمبيوتر وغيرها من التقنيات الرقمية من إنتاجية المكاتب، مما سهل التبادل السريع للوثائق، والبحث، والتعاون مع الشركاء النائيين

نولوجيا المعلومات جميع أنواع الفاعلين االقتصاديين الفرديين أدوات قيمة جديدة لتحديد ومتابعة الفرص وجمع البيانات وتحليلها. أعطت تك
 االقتصادية والتجارية. 

دها تتعامل تقنية معلومات تكنولوجيا المعلومات مع تطبيق أجهزة الكمبيوتر ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية لتخزين البيانات واستردا
معالجتها ويمكن وصف ذلك أيًضا بأنه أي شيء يعرض البيانات أو المعلومات أو المعرفة المتصورة بأي تنسيق مرئي من خالل  ونقلها و 

 أي آلية توزيع وسائط متعددة. 

اذ  بالتطبيق في سياق األعمال، فهو مصمم لمساعدة اإلدارة في وظيفة اإلشراف الخاصة بهم، ودعم اإلدارة في عملياتهم اليومية واتخ
القرارات. تم اختراع اآلالت للمساعدة في نظام المحاسبة مع مرور السنوات، أدت التطورات في تكنولوجيا المعلومات أيًضا إلى تغيير  
أنظمة المحاسبة وعملياتها. كان هناك العديد من التطورات في نظام المعلومات المحاسبية. تم تصميم هذا للمساعدة في إدارة ومراقبة 

لمتعلقة بالمجال االقتصادي والمالي للشركات. نظام المحاسبة ضروري لغالبية كيانات األعمال. أدى التقدم التكنولوجي إلى  األنشطة ا
إنشاء نظام محاسبة محوسب يتم اعتماده بشكل شائع من قبل كيانات األعمال في الوقت الحاضر. هذا خلق سوقا تنافسية. وبالتالي،  

 نظمتها من أجل مطابقة احتياجاتها من المعلومات التخاذ قرارات أفضل.تحتاج الكيانات إلى تحسين أ

هو هيكل تستخدمه الشركة لجمع بياناتها المالية وتخزينها وإدارتها ومعالجتها واستردادها واإلبالغ عنها بحيث  نظام المعلومات المحاسبية
مديرين وكبار المسؤولين الماليين )المديرون الماليون( والمراجعين يمكن استخدامها من قبل المحاسبين واالستشاريين ومحللي األعمال وال

 .والمنظمين ووكاالت الضرائب

يعمل المحاسبون المدربون تدريبًا خاصًا بشكل متعمق مع الضمان أعلى مستوى من الدقة في المعامالت المالية للشركة وحفظ السجالت 
كل ذلك مع الحفاظ على البيانات  -ك الذين يحتاجون بشكل شرعي إلى الوصول إليها ، فضاًل عن إتاحة البيانات المالية بسهولة ألولئ

 سليمة وآمنة. 
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دام  تستخدم الشركات نظام المعلومات المحاسبية لجمع البيانات المالية وتخزينها وإدارتها ومعالجتها واستردادها واإلبالغ عنها. يمكن استخ
المحاسبين واالستشاريين ومحللي األعمال والمديرين وكبار المسؤولين الماليين والمراجعين والمنظمين.  نظام المعلومات المحاسبية من قبل  

يساعد نظام المعلومات المحاسبية األقسام المختلفة داخل الشركة على العمل مًعا. يستخدم نظام المعلومات المحاسبية الفعال األجهزة  
كل فعال. تعتبر الضوابط الداخلية والخارجية لنظام المعلومات المحاسبية ضرورية لحماية البيانات والبرامج لتخزين البيانات واستردادها بش

 الحساسة للشركة. 

 نظام المعلومات المحاسبية  

 نظام المعلومات المحاسبية هو طريقة لتتبع جميع األنشطة المحاسبية والتجارية للشركة. تتكون أنظمة المعلومات المحاسبية عموًما من
والضوابط   المعلومات،  لتكنولوجيا  التحتية  والبنية  والبرمجيات،  والبيانات،  والتعليمات،  واإلجراءات  األشخاص،  أساسية:  مكونات  ستة 

 الداخلية. يوجد أدناه تفصيل لكل مكون بالتفصيل. 

وتحويل وتوزيع المعلومات من أجل    نظام المعلومات هو مجموعة من األنظمة الفرعية المترابطة التي تعمل مًعا لجمع ومعالجة وتخزين
التخطيط واتخاذ القرارات والتحكم. يمكن أن يؤدي استخدام الكمبيوتر في أنظمة المعلومات إلى تحسين كفاءة جمع المعلومات ومعالجتها  

 وتخزينها وتحويلها وتوزيعها. 

جيا. من المهم جدا لكيانات األعمال. هذا هو المسؤول  نظام المعلومات المحاسبية هو أداة تم دمجها في مجال نظم المعلومات والتكنولو 
بار عن توليد المعلومات المالية الموثوقة الالزمة التخاذ القرار. هناك العديد من التصاميم المختلفة للنظام ألنها يجب أن تأخذ في االعت

تعتمد على المستخدمين المتوقعين للمعلومات وأنواع العوامل التي تؤثر على الطريقة التي يتم بها جمع المعلومات واإلبالغ عنها. ستظل  
العمليات  المعامالت وطبيعة  بيانات  الشركة وحجم  أيًضا على حجم  النظام  قد يعتمد تصميم  المتوقع أن يتخذوها.  التي من  القرارات 

 والهيكل التنظيمي وشكل األعمال.

 النموذج العام لنظام المعلومات المحاسبية 

النموذج العام لنظام المعلومات المحاسبية. يعتبر نموذًجا عاًما ألنه ينطبق على جميع أنظمة المعلومات، بغض النظر عن    يوضح 
البيانات  البيانات وإدارة قواعد  البيانات ومعالجة  البيانات وجمع  النهائيين ومصادر  المستخدمين  العناصر  التكنولوجية. تشمل  الهندسة 

 وتوليد المعلومات والتغذية الراجعة. 

المرحلة التشغيلية األولى في نظام المعلومات المحاسبية هي جمع البيانات. هدفها هو التأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة وكاملة  
وخالية من األخطاء المادية. هذه المرحلة تعزز األهمية والكفاءة. يجب أن يلتقط النظام البيانات ذات الصلة ويجمعها مرة واحدة فقط. 

 كون مصادر البيانات إما من مصادر داخلية أو خارجية.يمكن أن ت

ة  بعد أن يتم جمع البيانات، سيتم تخزينها بعد ذلك في إدارة قاعدة البيانات وستتم معالجتها في معلومات. تختلف المهام المتعلقة بمعالج
ال وتنبؤ  اإلحصائية  والتقنيات  الخوارزميات  يشمل  وهذا  معقدة،  إلى  بسيطة  من  في  البيانات  المستخدمة  اإلجراءات  وتلخيص  مبيعات 

ين.  المحاسبة. سيتم بعد ذلك إعادة توجيه المعلومات التي تم إنشاؤها إلى المستخدمين النهائيين الخارجيين والمستخدمين النهائيين الداخلي
الموردين والعمالء. من ناحية أخرى،  يشمل المستخدمون النهائيون الخارجيون الدائنين وحملة األسهم والمستثمرين والهيئات التنظيمية و 
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فإن المستخدم النهائي الداخلي هو اإلدارة على كل مستوى من مستويات المنظمة. ثم يتم إرسال التعليقات مرة أخرى إلى الكيان حتى 
 يعرفوا األشياء التي يجب االحتفاظ بها واألشياء التي يجب تحسينها.

 أنواع نظم المعلومات المحاسبية

، تستخدم كيانات األعمال ثالثة أنواع من أنظمة المعلومات وهي النظام اليدوي وأنظمة المعامالت القائمة على الكمبيوتر بشكل عام
 وأنظمة قواعد البيانات. 

 النظام اليدوي 

الحاضر، استبدلت   الورقية. في الوقت  المجالت ودفاتر األستاذ  المحاسبة. يستخدم  النوع األول من نظام  المعامالت هذا هو  أنظمة 
المعتمدة على الكمبيوتر بعض السجالت الورقية في سجالت الكمبيوتر. النظام اليدوي كثيف العمالة لهذا النظام يعتمد على المعالجة  

 البشرية. نظًرا ألن النظام اليدوي يعتمد على المعالجة البشرية، فقد يكون عرضة للخطأ. 

 نظام المعامالت القائم على الحاسوب

تكنولوجيا تست في  التقدم  بسبب  بهم  الخاص  المحاسبية  المعلومات  نظام  في  المعلومات  تكنولوجيا  متعددة من  أشكااًل  المنظمات  خدم 
المعلومات، تم إنشاء نظام المعامالت القائم على الكمبيوتر. في هذا النظام، يتم االحتفاظ ببيانات المحاسبة بشكل منفصل عن بيانات 

هذه المرحلة، هناك درجة أكبر من تجزئة العمل من أجل الحفاظ على سالمة نظام المعلومات المحاسبية. معالجة  التشغيل األخرى. في  
المعلومات هي نفسها مع النظام اليدوي. االختالف الوحيد هو أن المستخدم هنا يقوم ببساطة بالتسجيل في شاشة الكمبيوتر التي تبدو  

 ملة.وغالًبا ما تعمل كمستند المصدر للمعا

فيما يلي مزايا نظام المعامالت المستند إلى الكمبيوتر كما هو موضح بواسطة. يمكن ترحيل المعامالت بسرعة إلى الحسابات المناسبة، 
اليومية؛ يمكن طباعة القوائم التفصيلية للمعامالت للمراجعة في أي وقت؛ يمكن استخدام الضوابط  عن طريق اجتياز عملية تسجيل 

التقارير. حزم المحاسبة متوفرة في السوق. الداخلية والت حقق من التحرير لمنع األخطاء واكتشافها؛ يمكن إعداد مجموعة متنوعة من 
يتكون هذا من وحدات تتعامل مع أنظمة محاسبة األعمال. قد تحتوي حزمة المحاسبة البسيطة أيًضا على وحدة واحدة أو يشار إليها 

 ن في معظم األحيان ، ستتكون من عدة وحدات.أيًضا باسم وحدة قائمة بذاتها. لك 

 نظم قواعد البيانات 

المؤسسات عن طريقة  العالئقية مثل تخطيط موارد  البيانات  أنظمة قواعد  المعلومات. تحيد  الكفاءة وتكرار  النظام يقلل من عدم  هذا 
المالية البيانات  كاًل من  النظام  هذا  يلتقط  البيانات.  لتنظيم  المحاسبية  في مستودع   المعادلة  المعلومات  تلك  يخزن  ثم  المالية،  وغير 

البيانات. تشمل مزايا هذا النظام التعرف على األعمال بداًل من مجرد األحداث المحاسبية؛ الدعم في الحد من أوجه القصور في التشغيل 
 والقضاء على تكرار البيانات.
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 نظام المعلومات المحاسبية األهداف 

 .فعااًل يجب أن يفي باألهداف األساسية لنظم المعلومات لكي يعتبر نظام المحاسبة

هو أنه يجب عليهم تمرير مبدأ التكلفة والمنفعة أو عالقة التكلفة والمنفعة. المعلومات المالية ليست مجانية، بل إن الشركات   الهدف األول
بياناتها المالية. بموجب هذا المبدأ، يجب أال تفوق األخرى تنفق الماليين كل عام فقط لجمع وتنظيم المعلومات المالية لتجميعها في  

تكلفة توفير المعلومات المالية في البيانات المالية فائدة تلك المعلومات للمستخدمين إذا كانت الشركة تخطط لتحسين نظام تكنولوجيا 
 المعلومات الخاص بها، فيجب عليهم مراعاة مبدأ التكلفة والعائد. 

أصول الكيانات، لضمان موثوقية البيانات وتقليل الهدر وإمكانية السرقة أو االحتيال. ُيعرف هذا أيًضا باسم هو حماية    الهدف الثاني
 .مبدأ التحكم

هو االنسجام مع العوامل التنظيمية والبشرية للكيان. يمكن أيًضا اإلشارة إلى هذا بمبدأ التوافق. األخير هو أن تكون قادًرا  الهدف الثالث
 النمو في حجم المعامالت وللتغييرات التنظيمية ، والتي تسمى أيًضا بمبدأ المرونة. على استيعاب 

آثار  وتلخيص  آثارها،  وتسجيل  المعامالت،  تحليل  هي  المتضمنة  األساسية  األربع  الخطوات  المحاسبة.  لعملية  العام  التدفق  يوضح 
 يمكن تطبيق الخطوات المتضمنة يدوًيا وعلى أساس التكنولوجيا.المعامالت، وإعداد السجالت. هذا اإلجراء محايد. وهذا يعني أنه 

هي تحليل المعامالت، يجب أن تكون المعاملة معروفة بأنها مالية بطبيعتها، ويتم فصل المعامالت القابلة للتسجيل وغير   الخطوة األولى
معادلة المحاسبية. تعد المستندات المصدر مثل الفواتير القابلة للتسجيل. في هذه الخطوة يتم تحليل المعاملة حول كيفية تأثيرها على ال

 .واألوامر والشيكات مفيدة في هذه المرحلة

الثانية اليومية هذه هي طريقة   الخطوة  دفتر  إدخاالت  اليومية.  قيود  باستخدام  المعامالت  يتم تسجيل  المعامالت.  تأثير  هي تسجيل 
البسيطة والمعقدة. توفر المجالت سجاًل زمنًيا لجميع معامالت األعمال. تعرض المحاسب لتسجيل تأثير كل من المعامالت التجارية  

تواريخ المعامالت والمبالغ المعنية والحسابات الخاصة المتأثرة بالمعامالت. في بعض األحيان كما يتم تضمين وصف مفصل للمعاملة.  
 ُيعرف أيًضا باسم كتب اإلدخاالت األصلية. 

تأثيرات المعاملة، في إطار هذه الخطوة، سيتم ترحيل إدخاالت دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ وسيتم بعد هي تلخيص    الخطوة الثالثة
المتشابهة  العناصر  جميع  تصنيف  الضروري  من  يومية،  دفتر  في  وتسجيلها  المعامالت  تحليل  بمجرد  المراجعة.  ميزان  إعداد  ذلك 

الدفا المناسبة. يتم  وتجميعها. يتم تحقيق ذلك من خالل إجراء مسك  الحسابات  إلى  اليومية  تر الخاص بترحيل جميع إدخاالت دفتر 
االحتفاظ بجميع الحسابات في سجل محاسبة يسمى دفتر األستاذ. يشار إلى دفتر األستاذ أيًضا باسم دفتر الحسابات. الخطوة التالية  

ا أجهز ميزان المراجعة. يسرد ميزان المراجعة كل حساب هي تحديد الرصيد اإلجمالي لكل حساب. بعد تحديد أرصدة الحسابات، عادة م
 برصيد دائن أو مدين. 

 والخطوة الرابعة هي إعداد التقارير، وتشمل تعديل اإلدخاالت وإعداد البيانات المالية وإغالق الدفاتر. سيكون هناك تسجيل وترحيل لبعض 
يزان المراجعة مرة أخرى. من البيانات الموجودة في ميزان المراجعة، إدخاالت التعديل التي تنطبق على الفترة. ثم سيتم إعادة حساب م
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ر يتم بعد ذلك إعداد البيانات المالية. يتضمن ذلك بيان المركز المالي وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية واإليضاحات. اإلجراء األخي
تاذ ورقية. اليوم، تستخدم كيانات موس التجارية أجهزة الكمبيوتر سيكون إغالق الدفاتر. في األنظمة اليدوية، تكون المجالت ودفاتر األس

والتكنولوجيا اإللكترونية كجزء ال يتجزأ من أنظمتها المحاسبية. ساعدت أجهزة الكمبيوتر األعمال في إجراء ماليين العمليات الحسابية 
 نة بالوقت الذي يقضيه في األنظمة المحوسبة. في الثانية. الوقت الذي يقضيه في إنجاز الخطوات يدوًيا هو بعيد جًدا مقار 

ًيا العمليات األربع المعنية ال تزال هي نفسها في الواقع. االختالف الوحيد هو أنه في األنظمة اليدوية، يقوم المحاسب بحساب األوراق يدو 
بيوتر تلقائًيا بحساب األرصدة. حتى أن  وإعدادها أثناء وجوده في نظام محوسب، فأنت تقوم فقط بتحليل البيانات وإدخالها ويقوم الكم

الكمبيوتر ال  المالية. يمكنك تتبع تقدم األعمال على الفور. ال تزال الحقيقة أن أجهزة  للبيانات  التلقائي  التحديث  البرامج لديها   بعض 
ي عملية المحاسبة. تستطيع التفكير وهذه هي وظيفة المحاسب في النظام المحوسب، فإن وظيفة المحاسب هي فقط أول خطوتين ف 

 يحتاج المحاسب فقط إلى تحليل المعامالت وتسجيل آثارها وتعديل المدخالت. الحسابات الرئيسية متروكة للكمبيوتر.

 تدفق األنشطة االقتصادية

لناتجة من قبل  يوضح كيفية تدفق األنشطة االقتصادية إلى عملية المحاسبة، والتي تنتج معلومات محاسبية. ثم يتم استخدام المعلومات ا
 صانعي القرار في اتخاذ القرارات االقتصادية واتخاذ اإلجراءات؛ وبالتالي، مما أدى إلى األنشطة االقتصادية. 

بلمسة تقنية المعلومات تتشكل اتصاالت سريعة. يمكن أن يساعد ذلك في زيادة إنتاجية األعمال وتحسين عملية اتخاذ القرارات التجارية. 
وات االتصال مثل خوادم البريد اإللكتروني وأجهزة التوجيه ولوحات اإلعالنات الداخلية للشركة وخدمات الدردشة في  يمكن أن تساعد قن

اتصاالت الشركة. يساعد استخدام أنظمة االتصاالت المعتمدة على الكمبيوتر في نشر معلومات األعمال الروتينية والحاسمة بطريقة 
تكنولوجيا المعلومات إلرسال تقارير حالة العمل إلى المديرين التنفيذيين ، لتحديث الموظفين حول  سريعة وفعالة. يمكن استخدام معدات

 مشاريع األعمال الهامة وللتواصل مع شركاء األعمال والعمالء.

 اإلجراءات والتعليمات

ها واسترجاعها ومعالجتها. هذه الطرق إجراءات وتعليمات نظام المعلومات المحاسبية هي الطرق التي يستخدمها لجمع البيانات وتخزين 
يدوية وآلية. يمكن أن تأتي البيانات من كل من المصادر الداخلية )مثل الموظفين( والمصادر الخارجية )على سبيل المثال، طلبات 

يجب ذلك،  ومع  المحاسبية.  المعلومات  نظام  برنامج  في  والتعليمات  اإلجراءات  ترميز  سيتم  اإلنترنت(.  عبر  "ترميز"    العمالء  أيًضا 
 اإلجراءات والتعليمات في الموظفين من خالل التوثيق والتدريب. يجب اتباع اإلجراءات والتعليمات باستمرار حتى تكون فعالة.

 نظام المعلومات المحاسبية بيانات

(، وهي لغة SQLم المهيكلة )يجب أن يحتوي نظام المعلومات المحاسبية على بنية قاعدة بيانات لتخزين المعلومات، مثل لغة االستعال
بمعالجة البيانات الموجودة في نظام المعلومات المحاسبية واسترجاعها ألغراض   SQLكمبيوتر شائعة االستخدام لقواعد البيانات. يسمح  

وإدخال البيانات،   إعداد التقارير. سيحتاج نظام المعلومات المحاسبية أيًضا إلى شاشات إدخال مختلفة ألنواع مختلفة من مستخدمي النظام
 باإلضافة إلى تنسيقات اإلخراج المختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفين وأنواع مختلفة من المعلومات. 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

462 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

البيانات الواردة في نظام المعلومات المحاسبية هي جميع المعلومات المالية ذات الصلة بممارسات أعمال المنظمة. يجب أن تدخل أي 
 على الشؤون المالية للشركة في نظام المعلومات المحاسبية. بيانات عمل تؤثر

 يعتمد نوع البيانات المضمنة في نظام المعلومات المحاسبية على طبيعة العمل ، ولكنها قد تتكون مما يلي: 

 طلبات المبيعات  •
 كشوفات فواتير العمالء •
 تقارير تحليل المبيعات  •
 طلبات الشراء •
 فواتير البائع •
 السجالتتحقق من  •
 دفتر األستاذ العام  •
 بيانات المخزون  •
 معلومات الرواتب •
 ضبط الوقت •
 معلومات حول الضرائب  •

يمكن استخدام البيانات إلعداد البيانات المحاسبية والتقارير المالية، بما في ذلك تقادم حسابات القبض، وجداول اإلهالك أو اإلطفاء، 
في نظام المعلومات المحاسبية يسهل حفظ سجالت   - والخسائر. وجود كل هذه البيانات في مكان واحد  وميزان المراجعة، وبيان األرباح  

 األعمال، وإعداد التقارير، والتحليل، والتدقيق، وأنشطة صنع القرار. لكي تكون البيانات مفيدة ، يجب أن تكون كاملة ودقيقة وذات صلة. 

التي لن تدخل في نظام المعلومات المحاسبية المذكرات والمراسالت والعروض التقديمية من ناحية أخرى، تشمل األمثلة على البيانات  
والكتيبات. قد يكون لهذه المستندات عالقة عرضية بالشؤون المالية للشركة، ولكن باستثناء الحواشي القياسية، فهي ليست في الحقيقة 

 جزًءا من حفظ السجالت المالية للشركة.

  مات في المحاسبةتأثير تقنية المعلو 

لقد غيرت أجهزة الكمبيوتر أو اإلنترنت أو البرامج أو حتى األجهزة الرقمية الشخصية طريقة عمل الكيانات التجارية. كما تحسن تقدم 
  تكنولوجيا المعلومات جنبًا إلى جنب مع نظام المحاسبة. نظًرا ألن المحاسبة تتعامل مع معلومات األعمال، فإن أي تحسين في هذا 

 المجال سيخلق تأثيًرا إيجابًيا على الكيان بشكل خاص في قسم المحاسبة.

 الكفاءات االقتصادية 

يمكن لموارد تكنولوجيا المعلومات أن تقلل بشكل كبير من تكاليف المحاسبة يمكن جعل المهام الزائدة مركزية في مكان واحد من خالل  
كن تحقيق الكفاءات االقتصادية من خالل ترحيل الوظائف عالية التكلفة إلى بيئة عبر استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. يم

ة. اإلنترنت. يمكن للشركات أيًضا تقديم دعم عبر البريد اإللكتروني للعمالء الذين قد يكون لديهم تكلفة أقل من مكالمة دعم العمالء الحي
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ستعانة بمصادر خارجية وخيارات العمل عن ُبعد وخيارات االتصال منخفضة  يمكن أيًضا تحقيق وفورات في التكاليف من خالل فرص اال
 التكلفة.

 أدوات البرمجيات في عملية المحاسبة

من وجهة نظر الكيانات التجارية، تعتبر البرامج كأصل غير ملموس. هذه مجموعة من البرامج أو اإلجراءات المرتبطة بنظام. البرامج 
البيانات المستخدمة بشكل شائع في األ الرسومات وتبادل  الكلمات وبرامج  التدقيق وبرامج معالجة  المحاسبة وبرامج  عمال هي برامج 

 اإللكترونية. 

 برامج المحاسبة 

برنامج المحاسبة هو تطبيق يسجل ويعالج المعامالت المحاسبية ضمن وحدات وظيفية مثل الحسابات الدائنة والحسابات المدينة وكشوف 
لمراجعة. إنه جزء من نظام المعلومات المحاسبية. في الوقت الحاضر، يمكن الحصول على برنامج محاسبة بسيط المرتبات وميزان ا

عبر اإلنترنت. بالنسبة للبرامج المستخدمة في الشركات الكبيرة، يتصلون بكيانات البرمجة الموثوقة الخاصة بهم. تستخدم هذه البرامج  
أنواع أساسية من برامج نظام معلومات المحاسبة التجارية. هذه هي أنظمة تسليم المفتاح، وأنظمة لتنظيم ومركزية البيانات هناك ثالثة  

  العمود الفقري، وأنظمة دعم البائعين، تم االنتهاء بالكامل من األنظمة واختبارها. هذه جاهزة للتنفيذ في طريقة العمل. ومن أمثلة هذا
أنظمة العمود الفقري من هياكل النظام األساسية التي يتم البناء عليها. في هذا النهج، النظام أنظمة تخطيط موارد المؤسسات. تتكون  

يكون المنطق األساسي مبرمًجا مسبًقا وسيكون البائع هو من يصمم واجهة المستخدم التي تناسب احتياجات العميل. يشار إلى األنظمة 
 النظام، يقوم بائع البرامج بتصميم وتنفيذ وصيانة النظام لعميله. المدعومة من قبل البائعين على أنها أنظمة مخصصة. في هذا  

 برامج التدقيق 

منذ أن تم دمج أجهزة الكمبيوتر مع عملية المحاسبة، يمكن للمدققين أيًضا التدقيق في بيئة محوسبة. تتوفر حزم برامج تدقيق للمراجعين 
 تخدمها المدقق. فقط. توفر تقنيات الكمبيوتر أيًضا مسارات تدقيق رقمية ليس

 :الخاتمة

ساعدت التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير في أنظمة المحاسبة لكيانات األعمال. بسبب أنظمة المعلومات المحاسبية 
المحوسبة اليوم، يبدو أن أداء األعمال يتحسن. تم تبسيط العديد من عمليات المعامالت وبالتالي إنشاء عمليات فعالة. إن القدرة على  

نولوجيا الكمبيوتر لكيانات األعمال الصغيرة تخلق فرًصا كبيرة لهذه الكيانات لتحسين أعمالها. أدت التطورات في مجال تحمل تكاليف تك 
اف  تكنولوجيا المعلومات إلى تدفق المعلومات بشكل فعال وفعال يعزز اتخاذ القرارات اإلدارية، وبالتالي زيادة قدرة الشركة على تحقيق أهد

 واألعمال.  استراتيجية الشركة 

تكنولوجيا المعلومات المطبقة في المحاسبة ليست مثالية. في بعض األحيان، يجب أن نفكر في حقيقة أنها مجرد قطعة تقنية. فيما يتعلق 
بنظام المعلومات المحاسبية لألعمال التجارية، تساعد هذه األنظمة بشكل كبير في العمليات المحاسبية. ومع ذلك، يجب أن نفكر في  

النظام غير فعال في بعض األحيان، كما هو الحال مع بعض برامج المحاسبة. تختار كيانات األعمال كثيًرا األنظمة   احتمال أن يكون 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

464 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

وتر والبرامج المتوافقة لها لتكون فعالة في تكنولوجيا المعلومات، حسنت أجهزة الكمبيوتر العمليات المحاسبية ولكن ال يمكن ألجهزة الكمبي
 ي أنظمة المحاسبة. أن تحل محل دور الرجل ف
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Abstract: 

The emergence of information technology in accounting is an innovative system. Nowadays, most business entities, from 

large corporations to small enterprises, are assisted by accounting information systems in managing their operations. This 

paper provides a review of the impact of information technology on accounting systems. This paper also discusses topics 

about accounting operations and their types. Accounting is a critical factor for business, as the touch of IT can enhance the 

speed and accuracy of accounts as well as enhance their flexibility to change information and store it securely. 
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