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 غراض السحاسبةطبيعة وأ

 
 تطور دور السحاسبة الوظيفي إلى نعام للسعلومات: ثانيا   

أشرررررربقاً رررررراالاحًسبرررررروًأدًًبمنا رررررراالًتمرررررراًًذ رررررراًحً رررررر ًًبم رررررر  ًً   ما  ررررررال ًًبرررررر  ً لرررررر  ً
ب رررررراًت بفرررررر ً رررررراً فم  رررررراًب  ذ رررررراً م رررررر ًً  ررررررًب ً ب لررررررا طًًاقخررررررلالًًبعا  ررررررالًب مف مرررررر  ًًذ

الررررررااً  ا رررررر ًً–ًبرررررر م ًم  مرررررر دًارررررراا  اًًبماب ررررررالًب   رررررراًتًً ق  ررررررا  الًً–ذًتًًبمالقررررررالً
 ررررررررر ًًبمم   ررررررررراتًًبماب رررررررررال ًانخررررررررر ًت ررررررررر دًفا  رررررررررالً  ال  رررررررررطً  ررررررررروً  ع ررررررررراتً بفررررررررر  ً
امفب ررررررررراتًًا ررررررررراًاًًبماب رررررررررالًًذ ذفررررررررراهًًبما رررررررررالًب م خررررررررر   ً  ررررررررروً  ررررررررر  خاًذً ررررررررر ً ررررررررر  ً

ًم خ  .ًبمم   اتً اًًتعاذًًبلًبًاتًً ق  ا  الًًبمبتالالًا قخلالً   ًًب

ذتررررررررا  ًًبمنا رررررررراالً ذا رررررررراًف الررررررررا ًب مم   رررررررراتًام  قاترررررررر ًً  ا رررررررر الً رررررررر ً ا  ررررررررالً
ذبخررررب الًًذ ررررًباًتًمرررر طًًب  ررررا ًب رررراًذ ررررتًق ً رررراً نررررا   ًذتممرررر ًب بتخرررر ً ن ررررطً رررراً م  ررررالً

ً   مب ًذ   ا  ال ً م  ًتناماً مابم اًًببئ   الً اًثالاًخلً تً   اب الً ا:

 خرررررر  ًذتمفخ  رررررراً رررررراً رررررر ا ًب اقرررررراتً  رررررربًًبمم  رررررراتًًبماب ررررررالًًبم م لررررررالًب خررررررا ًًبم -
أ ا ررررر الًاب اقررررراتًخرررررا ًبرررررطًمررررر طً مابف  رررررامًمررررر طًتفم م ررررراًذتنامررررراً ذات ررررراًًبم ررررر  ا الً

 ذ  ًثطًت فخ  اً اًًبا اتبًًبمنا ب الًذتب  ب اًذت ع   ا.

تخررررررررررررر خ ًأذً مابفرررررررررررررالًًبب اقررررررررررررراتًً  ا ررررررررررررر الًذ رررررررررررررتً فم  رررررررررررررالً ررررررررررررر ًًب ررررررررررررربذ ً -
بماررررررررررررررا مًًبمنا ررررررررررررررب الًًبم مرررررررررررررراا ً  خ ررررررررررررررا ًب  نرررررررررررررر  ً رررررررررررررر   ًبب اقرررررررررررررراتًامرررررررررررررراًًًذ

ً ررررررررررررًب ً تخرررررررررررر خ  اً رررررررررررراًًب الررررررررررررا ًًبمنا ررررررررررررباًسبرررررررررررروً م   رررررررررررراتً اب ررررررررررررالًتعررررررررررررا ً
    عا اً   ًًبمم   اتًذت باً لابب ط.

س  ررررررررا ًًبمم   رررررررراتًًب رررررررراًترررررررر طً مابف  رررررررراًًبرررررررروًً  ررررررررًب ًذًتًًبم رررررررر نالًذذبرررررررر ً -
 بً  لالً فم  الً  ًًب لاا بًًبماب ال.
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 إقررررررر ًم ا ررررررراًً شررررررراا ًذب  مرررررررب ً  ررررررروً ب مرررررررالً ذاًًبمنا ررررررراالًف الرررررررا ًب مم   رررررررات ًًًً
اإ فررررررايًب مب ررررررلًًب الررررررا ًاخرررررر  ً ررررررا ًذت فرررررر ةً ا  ررررررالًًبب اقرررررراتًًذبمم   رررررراتًًبمنا ررررررب الً

ًًًًذبمالقاتًًب اًتببطًبخ ً   ًًبم ا  طًًبفالثالً  وًًب ن ًًآلتا:

 الشعام السحاسبي -1

مجسوعةةةةةة مةرامطةةةةةة ومةجاندةةةةةة تخرررررخبًف مرررررالًقالرررررا ًا ررررر الً ا رررررالًسبررررروًأقررررر :ً ًًًًًًًً
والعشاصةةةةةةر داألاةةةةةةراد  الةج اةةةةةة.ات  ا( ت  الدةةةةةةج ت    الةةةةةة   الةةةةةةةي مةةةةةةا السةةةةةةوارد 

تةفاعةةةةل مةةةةا معزةةةة ا الةةةةبع  داوةةةةل اطةةةةار معةةةةاا د ةةةة ود الشعةةةةام  وتعسةةةةل  و ةةةة   
وا ةةة   نحةةةو تحفاةةةم مةةة ا او مجسوعةةةة امةةة اا اةةةي ظةةةل العةةةروا او الفاةةةود البا يةةةة 

ذ ب مررررررررراًأدًتممررررررررر ً   قرررررررراتًًب الرررررررررا ًب   رررررررررختًذتبتخررررررررر ً مرررررررررخ ً  ررررررررر ًًالسحيطةةةةةةةةةة 
ًتًذق ً اً نا  .ً ًباً

ذ   ررررر دًًب الرررررا ً ررررر ً  ا ررررربً ا  رررررالًأذًاخرررررب الًأذًف خ مررررراً مررررراح ًتممررررر ً ررررراًً رررررااًً
بخئرررررالً مخ رررررالًتنررررر طًام ا ررررربً ررررر ًًًب الرررررا  ًذ  ررررراًخ ًذ   ا ررررر ً ررررر ً ررررراًتن  ررررر ً ررررر  ًًببخئرررررالً
 رررررر ً   خررررررًبتًذ ً  رررررر ً  مررررررا  ًا  ا رررررر الًذقاق ق ررررررالًًذ  ما  ررررررالًًذق  ررررررا  الًذت   ب   ررررررال..ً

ً ررررراً ً   رررررموًسبررررروًتن  ل رررررا ً ررررر ًخرررررال ًً رررررًباًتً ن   رررررالًامارررررا مًًبرررررلم.ًذب ررررر ًقالرررررا ً
ً اً ررررررر ًًبمب ررررررر  ال.ً  ررررررروًسدًت ررررررر  بًً ًا ًف رررررررا ً ذق ً ررررررراً  م رررررررالً لررررررر  ًب   خررررررر  اًب نلخرررررررتً
ذ ع  رررررالًت ررررر بوًً شرررررًب ًًذببقاارررررالً  ررررروً ررررراًتلررررر  ًاررررر ً  ا ررررربً ررررر ًًًب الرررررا ًب    ررررراً ررررر ً

ً ال الًً  ًباًتًًبم امالًذتنلختًً  اً ًًبمب   .

 الشعةةةةةام الةةةةةجم عةزةةةةةسا مجسوعةةةةةة مةجاندةةةةةة ًبمم   ررررراتًا قررررر ً مررررراً مرررررب ًقالرررررا ً
ة تفةةةةةوم عةجسيةةةةةا وتذةةةةةبال وادار  ور امةةةةة ومةرامطةةةةةة مةةةةةا ا عسةةةةةال والعشاصةةةةةر والسةةةةةوارد

البيانةةةةات مبةةةةرض انةةةةةاو وتوصةةةةال معلومةةةةةات مفاةةةة   لسدةةةةةخ مي الفةةةةرارات مةةةةا وةةةةة ل 
ًًًشبكة ما  شوات ووطوط ا ترال 

ً
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 البيانات -2

ًبماب ررررررالً رررررراًًاقررررررا ًخررررررا ًذ لررررررائتً فررررررب  ً رررررر ًً رررررراًاً اب ررررررالًًتت مفرررررر ًًبب اقرررررراًًًًًًً
 مخ رررررالًبررررر  ًب ررررراً  برررررالًذًتً م ررررروً ررررراً ررررراًذًت رررررا ًذ ًت ررررر لًسبررررروً مب رررررالً  ررررر عا خ اً

ت رررررررر دًًبب اقرررررررراتً بتاررررررررالًأذً مررررررررا ًًامرررررررراًمرررررررراثبً  رررررررروً رررررررر  ف طً رررررررراًًتعرررررررراذًًبلررررررررًبًات.ًذ 
  ًان رررررربًتلررررررًتبال رررررر عاً ًااخرررررر   اًًبنررررررابام.ًذبرررررر ب ً ررررررإدًًبمنا رررررراالًف الررررررا ًب مم   ررررررا

ذ مررررر ًذتخررررر خ ًًبب اقررررراتً ررررر ًًبمم  ررررراتًًبماب رررررال ً ررررر ًً ررررر ًً ررررر عاً  اً  مررررراًامررررراً ق رررررا ً
ًًبمم   ات.

 م ررررررراا ً رررررررإدً ررررررر ًًًبررررررربقط1000ًً مرررررررفالحًبررررررر ًاا رررررررمً  خررررررر  ًا رررررررا الًقلررررررراًحًامب ررررررر ًًًًًًًًًً
ًبمررررررراذدًا رررررررات ا ًًبب ررررررر ً ررررررر ًًبب رررررررادًًبمررررررراباًذ ررررررر ًاقرررررررطً ً م ررررررراًشرررررررخئاحًً ًامررررررراً مابف ررررررر ً

فخ  ًذتب  اررررررر ..ًًبرررررررلًانخررررررر ًمررررررر م  ًتررررررر ثخب ً ررررررراًقائمرررررررالًق  فرررررررالًً  مرررررررا ً نا رررررررب احًب  ررررررر
ً مم   الً اب ال.ً

   السعلومات -3

ذ رررررراًب اقرررررراتًتمررررررمً مابف  رررررراًًذ ررررررانمً ررررررا   ًبال رررررر عاً ًًذ  رررررر  ا  ً   ررررررا.ًسذً
أدًفرررررر ً فم  ررررررالً رررررر ًًبب اقرررررراتًًب رررررراًترررررربتاطً رررررر ًام رررررر اًامالقرررررراتً مخ ررررررال ًمرررررر طًتبتخب رررررراً

 ًبً  رررررلالًشرررررعغً مررررخ ً ررررراً ررررب ً نرررررا ًذ ررررراًاخرررر  ً مرررررخ  ًذت رررراةً مرررررا ًبال رررر عاً
ذقرررررررمً م ررررررر  .ًذ ررررررر ًشررررررر دًًبمم   ررررررراتًأدًت  ررررررراً ررررررر ً مب رررررررالًًبخرررررررعغًًبم ررررررر عا ًب ررررررراً
ذت ررررررررررر لًًبررررررررررروً مب  ررررررررررر ًًب ررررررررررراالال.ً مرررررررررررفالحً  رررررررررررا اًتررررررررررر طً مابفرررررررررررالًب اقررررررررررراتًً مرررررررررررًب ًتً
ًذبم ررررربذ اتًب  رررررب ً اب رررررالً مخ رررررال ًذتررررر طًًبملااقرررررالًذًًبملاب رررررالًبخ  مررررراً ررررراً  رررررا ًً ابرررررا ً

قائمررررررالًًبرررررراخ  ً ررررررإدًًب   فررررررالًذ رررررراً ررررررا اًًبررررررببةًأذًًبع رررررراا ً رررررراًً ررررررا ًًذبع ررررررائبًس ً
ًًبمم   اتًًبماب الًًب اًم  ف اًًب الا ًًبمنا با.
 الدشوم  الرامعةللسر لة  الشعرية السحاسبيةماد                                                    

 صبا ي/ مدائي                                                    
 م   داا علي محيدااد : اسةاذ الس                                                 


