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  المعلومات المحاسبیة
  سطم صالح حسین

  صدام محمد محمود الحیالي 
  ن الكسبعلي إبراھیم حسی

  الملخص
في ظل التطورات الكثيرة التي تحصل في عالم االتصاالت والمعلوماتية واتساع رقعتها العالمية 

في الكثير من االقتصاديات وعلى مختلف المستويات وإحدى ھذه الظواھر التجارة اإللكترونية عبر شبكة 

على جودة المعلومات المحاسبية  اإلنترنت وتأثيراتها على مخرجات نظام المعلومات المحاسبي وبخاصة

وھنا تكمن أھمية البحث ، ويهدف البحث الى التعرف على األبعاد المحاسبية للتجارة اإللكترونية ومدى 

تأثيراتها على جودة المعلومات المحاسبية ومن اجل تحقيق ھدف الدراسة تم افتراض بأن التجارة 

المحاسبية وذلك بدعم وتعزيز بعض خصائص اإللكترونية تسهم في رفع مستوى جودة المعلومات 

لى ھدف البحث وفرضيته فقد تم إجراء دراسة باستخدام المنهج إجل التوصل أالمعلومات المحاسبية ومن 

الوصفي والتحليلي حيث تم االعتماد على مجموعة من المراجع التي توفر آليات وقواعد ھذا المنهج إذ تم 

المعلومات المحاسبية والمعلومات المحاسبية باعتبارھا مخرجات ھذا التعرف على المفاھيم الخاصة بنظم 

النظام وعلى جودة وخصائص ھذه المعلومات ، وكذلك المفاھيم والمصطلحات الحديثة التي ظهرت نتيجة 

الثورة التكنولوجية في عالم االتصاالت كالتجارة اإللكترونية إذ تم تعريف التجارة اإللكترونية ومراحل 

وآثارھا على المحاسبة بصورة عامة وجودة المعلومات المحاسبية بصورة خاصة وتحليل ھذه تطورھا 

اآلثار إذ توصل البحث إلى أن للتجارة اإللكترونية أثراً إيجابياً على المحاسبة وذلك بدعم الجانب 

ن خالل اإللكتروني فيها وعلى جودة المعلومات المحاسبية وذلك بدعم خصائص المعلومات المحاسبية م

توفير المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب وتحقيق عنصر المنفعة من حيث صحة المعلومات وسهولة 

  .االستخدام 

 
The Effect of the Electronic Trade on Accounting Information  

High Quality 
Abstract 

In the light of developments take place in the world of telecommunication 
due to the extension of its area in many economics facets at various levels. One of 
these phenomena in the electronic trade via internet and its effects on the outputs 
of the accounting information system especially on the quality of accounting 
information and here lies the significant of the current research. The objectives of 
this paper are to define of the accounting process of the electronic trade and its 
influence on the quality of the accounting information. In order to achieve the a 
fore-mention of objectives we hypothesize that the electronic trade contributes in 
promoting the quality the accounting information by supporting some of 
qualification of the accounting information in order to achieve the objectives of 
and validate its hypothesis a study has been conducted by using the descriptive 
and analytical approach by adopting a number of References which provide the  
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mechanisms and rules of this approach .the special concept of the accounting 
information system have been realized and regared as the outputs this system on 
the quality and qualifications of this information. The electronic trade has its 
stages of developments and influences on accounting in general and the quality of 
accounting information in particular and analysing these effects. The research has 
come to the conclusion that the electronic trade has a positive effect by backing 
the electronic aspect on the quality of the accounting information. The support of 
the accounting information quality depends on the availability of the accounting in 
the appropriate time and the achievement of benefits regarding the validity of the 
information and the easiness of utilization. 
 

  المقدمة
المحاسبة األكثر تأثراً بالتطورات التي تتم في تكنولوجيا المعلومات  تعدّ 

تطورات وقفزات ھائلة في المحاسبة التي لم تعد واالتصاالت وھذا أدى الى حدوث 

مقتصرة على تسجيل البيانات وتبويبها وتلخيصها وعرضها في حسابات ختامية عن نتيجة 

النشاط بل تطورت لتكون نظاماً للمعلومات يهدف الى تقديم المعلومات المتنوعة 

أصبحت  لمستخدميها من أطراف داخلية وخارجية وذلك لترشيد القرارات ومن ثم

تكنولوجيا اجتماعية تالمس كل المتغيرات االقتصادية واإلدارية واالجتماعية والتقنية في 

دنيا األعمال وإيجاد المعالجات المحاسبية الالزمة لتلك المتغيرات وإظهار انعكاساتها 

  . المحاسبية بصورة واضحة 

  أھمیة البحث 
ومات المحاسبية في دنيا األعمال تنبع أھمية البحث من الدور الذي تلعبه جودة المعل

وبخاصة مع وجود التطورات الهائلة في عالم االتصاالت وظهور التجارة اإللكترونية 

  . واآلثـار المتولدة منها على جودة المعلومات المحاسبية 

   ھدف البحث 
  : يهدف البحث الى ما يلي 

  . دراسة جودة المعلومات المحاسبية ومقاييس تقييمها   .١

دراسة التجارة اإللكترونية وآثارھا على المحاسبة بصورة عامة وعلى جودة المعلومات . ٢

المحاسبية بصورة خاصة وذلك في الشركات المتعاملة بالبيع والشراء عبر شبكة 

  .اإلنترنت 

  مشكلة البحث
إن التطورات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومنها التجارة عبر 

آثار إيجابية وسلبية على المحاسبة وعلى جودة المعلومات وتكمن مشكلة  اإلنترنت لها

البحث في إمكان القدرة على قياس ھذه اآلثار وإظهارھا وكيفية دعم اإليجابية منها 

  . ومعالجة السلبية فيها 
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  فرضیة البحث 
إن التجارة اإللكترونية لها تأثير كبير في رفع جودة المعلومات المحاسبية وذلك 

  . بر دعم بعض خصائص ھذه المعلومات ع

  منھج البحث 
تم اعتماد المنهج ألوصفي من خالل الدراسات والبحوث والكتب العربية واالنترنيت 

ذات العالقة بموضوع البحث والتي توفر آليات وقواعد ھذا النهج فضال عن اعتماد المنهج 

اد على الجانب النظري الذي التحليلي للوصول إلى االستنتاجات والتوصيات وذلك باالعتم

  . قدمه المنهج ألوصفي 

  البحث  خطة
  :تقسيم البحث الى ثالث مباحث  تمّ 

  . نظام المعلومات المحاسبية وجودة المعلومات المحاسبية وطرق قياسها : المبحث األول

  .مفهوم التجارة اإللكترونية ومجاالتها وتأثيرھا ومراحل تطورھا  :المبحث الثاني

اآلثار المترتبة على جودة المعلومات المحاسبية نتيجة تعامل الشركات في : لثالثالمبحث ا

  .  التجارة اإللكترونية 
  

  المبحث األول
  نظام المعلومات المحاسبیة وجودة المعلومات المحاسبیة 

  وطرق قیاسھا 
مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة مع بعضها  ((يعرف النظام على انه 

) ١٤: ٢٠٠٤قاسم،( ))من العالقات من اجل أداء وظيفة محددة أو تحقيق ھدف معينبسلسلة 
.  

أما نظام المعلومات فهو يدور حول عمليات تجميع البيانات من مصادر متفرقة 
لتكون عناصر مدخالت يقوم بتشغيلها وتحليلها وتوثيقها وتخزينها ومن ثم يولد منها ما 

االدارة إلغراض اتخـاذ القـرارات في صـورة يتالءم من معلومات مـع احتياجـات 
، وبناًء على ھذا التعريف فان نظام المعلومات ) ٣١:  ٢٠٠٠عطية ، (مخرجات ھـادفة 

  :يتكون من ثالث عناصر ھي 
  . المدخالت  .١
  .العمليات التشغيلية  .٢
  .المخرجات  .٣
  .التغذية العكسية  .٤

  . الى أھداف النظام  وبارتباط ھذه العناصر مع بعضها بخط متسلسل يتم الوصول
أحد مكونات التنظيم اإلداري  ((أما نظام المعلومات المحاسبي فيعرف على أنه

والذي يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومات المالية المالئمة التخاذ 
وأطراف ) …الجهات الحكومية، الدائنين، المستثمرين(القرارات الى األطراف الخارجية 

  .) ٢٥:  ١٩٨٩موسكوف وسيمكن ، ( )))ادارة الشركة(داخلية 
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وبوصف المحاسبة على أنها نظام للمعلومات فهي تقوم بإجراءات عمل النظام 
الوارد آنفا ، ومع تطور البيئة الداخلية والخارجية للعمليات التجارية أصبحت المحاسبة 

ة وھي بذلك تكون مالمسة توصف بأنها تكنولوجيا اجتماعية تؤثر وتتأثر بالبيئة الخارجي
ومالصقة لها تأخذ منها األحداث المالية واآلثار االقتصادية المتغيرة كمدخالت يتم معالجتها 
وترتيبها وتصنيفها إلنتاجها كمعلومات محاسبية مالئمة تستخدمها األطراف الداخلية 

  .المحيطة بها يظهر المحاسبة وتفاعلها مع البيئة الخارجية ) ١(والخارجية ، والشكل رقم 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١(الشكل 

  تفاعل المحاسبة مع البيئة الخارجية

  من إعداد الباحثون: المصدر 
  

ويظهر الشكل أعاله أن المحاسبة تؤثر وتتأثر مع كل المتغيرات التي تحدث في 

البيئة الخارجية ذات التأثير على عمل الشركة ضمن حلقة من التفاعل المتبادل بينهما 

تعتبر ھذه المتغيرات مدخالت للمحاسبة يتم معالجتها أو وضع حل لها أو مواكبة  وبالتالي

تطورھا والهدف ھو تلبية احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية بأعلى كفاءة وفاعلية 

  . ممكنة 

ومن ھنا يتضح أن ھدف المحاسبة ھي خدمة األطراف المستفيدة من مخرجاتها 

سبية بهدف اتخاذ القرارات الرشيدة وجودة ھذه القرارات تعتمد والمتمثلة بالمعلومات المحا

  .على جودة المعلومات المحاسبية 

كل المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص  ((فالمعلومات المحاسبية ھي

األحداث االقتصادية والتي يتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية 

ة المقدمة للجهات الخارجية وفي خطط التشغيل والتقارير المستخدمة في القوائم المالي

  ) . ٢٧:  ٢٠٠٣يحيى والحبيطي ، ( ))داخليا

وله��ذه المعلوم��ات مجموع��ة م��ن الخص��ائص الب��د م��ن توافرھ��ا لك��ي تحص��ل الفائ��دة    

  ) ٥٦-٥٥:  ٢٠٠٤الكسب ، : (التالي المرجوة لمستخدميها ويمكن تحديد ھذه الخصائص ب

  ئص األساسیة الخصا .١

تطـــــورات صـــــناعیة ومعلوماتیـــــة  البیئة الخارجیة  المحاسبة
فــــــــي دنیــــــــا األعمــــــــال تــــــــنعكس 
بأحداث مالیة واقتصادیة وٕاداریة 
واجتماعیـــــــــــة وتكنولوجیـــــــــــة ذات 

 .تأثیر على نشاط الشركة 

 

عملیات 
 تشغیل

مدخالت 
 بیانات 

مخرجات 
 معلومات
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وتعني المعلومات التي لها ارتباط بق�رار مع�ين وله�ا ت�أثير أو انعك�اس عل�ى :  المالئمة .أ

ھ��ذا الق��رار وتتك��ون ھ��ذه الخاص��ية م��ن ث��الث خص��ائص فرعي��ة لتك��ون المعلوم��ات 

  :مالئمة ھي 

وتعن�ي أن المعلوم�ات لك�ي تك�ون مالئم�ة يج�ب أن : الوقتية أو التوقي�ت المناس�ب  �

  . يها في الوقت المناسب تقدم لمستخدم

وتعن���ي أنه���ا تس���اعد مس���تخدميها ف���ي التنب���ؤ بالنت���ائج المتوقع���ة : القيم���ة التنبؤي���ة  �

  . لألحداث المختلفة أو أنها تؤكد توقعات أو تساعد في تعديلها أو تصحيحها 

المعلوم�ات المالئم�ة يج�ب أن يك�ون له�ا قيم�ة : القيمة ف�ي مج�ال التغذي�ة العكس�ية  �

  . العكسية بما يفيد مجاالت متعددة في أعمال الشركة  في مجال التغذية

أي يمكن الثقة فيها واالعتماد عليها وتتكون من ثالث خصائص فرعية :  المصداقیة .ب

  :أيضاً ھي 

المعلوم��ات الص��ادقة يج��ب أن تك��ون قابل��ة للمراجع��ة والتحق��ق : القابلي��ة للتحق��ق  �

  . وإمكانية مراجعتها حتى يمكن االعتماد عليها 

المعلوم��ات الص��ادقة يج��ب أن تمث��ل أو تص��ور المض��مون ال��ذي : دق التمثي��ل ص�� �

  . تهدف إليه تمثيالً صادقاً 

يجب أن تتسم المعلومات المحاسبية بالحياد وعدم التحي�ز حي�ال المص�الح : الحياد  �

  . المتعارضة لمن يستخدمون تلك المعلومات 

   الخصائص الثانویة  .٢

ن تك���ون المعلوم���ات ف��ي ص���ورة قابل���ة للمقارن��ة حت���ى ي���تمكن يج��ب أ :القابلی��ة للمقارن���ة  .أ
مستخدميها االستفادة منها ويتخذون قرارات سليمة في ضوء ما يقوم�ون ب�ه م�ن مقارن�ات 

  . بين المعلومات التي يحصلون عليها 

وتعني أن يتم قياس عناصر القوائم المالية والتقارير المنتجة ضمن :  ثبات القیاس .ب   

يوضح ھذه ) ٢(ا أو المعايير المحاسبية من فترة ألخرى ، والشكل رقم المبادئ نفسه

  :الخصائص 
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  )٢(الشكل 

  الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
  )٦٥:  ٢٠٠٠زامل ، : (المصدر 

  

يـالحظ مـن الشـكل أعاله والذي يتضمن خصائـص المعلومـات المحاسـبية أنـه 

: ه مـن األعلى إلى األسفل يتكون من مجموعة من التسلسالت متضمنة االتي عند قـراءت

  ) ١٠٨: ١٩٩٩الراوي ، (

عند اتخاذ قرار ضروري يكون متخذ القرار عند مستوى اإلدراك وبناء على معلومات  .١

  . سابقة 

 متخذو القرارات وخصائصهم

  )المعلومات السابقة مثالالفهم ، (

> المنافع 
 التكالیف

 القابلیة للفهم 

األھمیة 
 النسبیة 

الفائدة بالنسبة 
 للقرارات

 المالئمة المصداقیة

  
التوقیت 
 المناسب

  

القیمة في 
التغذیة 
 العكسیة

  
 القیمة 
  في التنبؤ

  
  الحیاد

  

  صدق 
  التمثیل

  
 

  القابلیة 
  للفھم

  

 ة للمقارنةالقابلی

  

 ثبات القیاس

 مستخدمو  
  المعلومات

 قید 
  عام

خصائص خاصة 
بمستخدمي 
 المعلومات

خصائص 
أساسیة خاصة 

 بالمعلومات

 مكونات

الخصائص 
  األساسیة

 خصائص

  ثانویة
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بة أن يكون العائد من المعلومات اكبر من تكلفتها ومراعاة أھمية ھذه المعلومات بالنس .٢

  . للمستخدم 

أن تكون المعلومات قابلة للفهم لدى متخذ القرار وأن تكون ذات فائدة في اتخاذ القرار  .٣

  . وھذا يتطلب وجود المالئمة والمصداقية معاً في ھذه المعلومات 

  . قابلية المعلومات للمقارنة والثبات  .٤

  

  قیاس جودة المعلومات المحاسبیة
المعلوم��ات وذل��ك الخ��تالف الج��ودة تبع��ا الخ��تالف ال يوج��د تعري��ف مح��دد لج��ودة 

وجهات النظر وأھداف متبني ومستخدمي المعلومات إال انه يمكن تحديد معايير عام�ة لقي�اس 

  ) ٣٠٦-٣٠٥:  ٢٠٠٢الفضل ونور ، : (تي جودة المعلومات وعلى النحو اآل

لومات لكل من يمكن التعبير عن جودة المع: الدقة بوصفها مقياساً لجودة المعلومات  .١

الماضي والحاضر والمستقبل وال شك كلما زادت دقة المعلومات زادت جودتها وزادت 

  . معها قيمتها في التعبير عن الحقائق التاريخية أو عن التوقعات المستقبلية 

وتتمثل المنفعة في عنصرين ھما صحة : المنفعة بوصفها مقياساً لجودة المعلومات  .٢

  :تخدامها ويمكن إن تأخذ المنفعة أحد الصور التالية المعلومات وسهولة اس

  . أي تطابق شكل المعلومات ومحتواھا مع متطلبات متخذ القرار : المنفعة الشكلية   .أ

أي توفر المعلومات لدى متخذ القرار في ذات الوقت الذي يحتاج : المنفعة الزمنية .ب

  . إليه 

  . سهولة أي الحصول عليها ب: المنفعة المكانية  .ـج

أي قدرة المعلومات على تقييم وتصحيح نتائج تنفيذ : المنفعة التقييمية والتصحيحية   .د 
  . القرارات 

تعتمد الفاعلية على مدى أو درجة تحقيق : الفاعلية بوصفها مقياساً لجودة المعلومات  .٣

ت ألھداف الشركة ألھدافها، وبالنسبة للمعلومات فان الفاعلية ھي مدى تحقيق المعلوما

  . الشركة أو متخذ القرار من خالل استخدام موارد محدودة 

يقصد بالتنبؤ أنه الوسيلة التي يمكن بها استعمال : التنبؤ بوصفه مقياساً لجودة المعلومات  .٤

معلومات الماضي والحاضر في توقع أحداث ونتائج المستقبل وأن ھذه التوقعات 

ومن ثم فإنه من المؤكد أن جودة المعلومات إنما تستخدم في التخطيط واتخاذ القرارات 

  . تمثل في مقدرتها التنبؤية في تخفيض حالة عدم التأكد 

يقصد بالكفاءة ھي حسن استخدام الموارد أي : الكفاءة بوصفها مقياساً لجودة المعلومات  .٥

ت تحقيق أھداف الشركة بأقل استخدام ممكن للموارد وتطبيق مبدأ اقتصادية المعلوما

الذي يستهدف تعظيم جودة المعلومات بأقل التكاليف الممكنة والتي يجب أن ال تزيد عن 

  . قيمة المعلومات 
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بعد ھذا العرض لكل من خصائص المعلومات المحاسبية ومقاييس جودة 

المعلومات البد من التفرقة بين كل من جودة المعلومات المحاسبية وخصائصها فهناك من 

رادفتين لكن المالحظ من العرض السابق أن جودة المعلومات المحاسبية يعتبرھما جملتين مت

تتمثل في مدى توافر ھذه الخصائص في المعلومات لترتفع إلى مستوى الجودة وبالتالي 

االعتماد عليها في ترشيد القرارات ، بينما الخصائص ما يجب أن تكون عليه ھذه 

جودة إذا ما أخذنا بمفهوم الجودة على انه المعلومات فقد تتاح الخصائص لكن ال تتوفر ال

  . المطابقة مع رغبة المستخدم 

  

  المبحث الثاني

  إللكترونیة تاریخ تطور التجارة ا
في أواسط السبعينات من ) مثل شركة ألفيرا(أدركت العديد من الشركات العالمية 

أن تظل قادرة  القرن العشرين انه البد لها من تسريع تبادل وتناقل المعلومات إن أرادت

على المنافسة في قطاع األعمال لذا بدأت تظهر المفاھيم البدائية للتجارة اإللكترونية وذلك 

  ) www.hostiganime.com: (عبر فترات مختلفة ھي 

أن الفرنس���يين ل���م يطوروھ���ا  ب��دأت األش���كال االول���ى للتج���ارة اإللكتروني���ة ف��ي فرنس���ا إالّ  .١

  . داخلي واقتصروا على االستعمال الفرنسي ال

لجن�ة أمريكي�ة للمع�ايير ) ANSI(شكل المعهد الوطني األمريكي للمعايير  ١٩٧٩في عام  .٢

وكانت غايتها تطوير معي�ار يتف�ق علي�ه الب�ائعون والمش�ترون وق�د س�مي ) Asc(التجارية 

  ) نظام تبادل البيانات إلكترونيا في الواليات المتحدة األمريكية(ھذا المعيار 

مجموع�ة م�ن الش�ركات الت�ي تنتم�ي إل�ى قطاع�ات مختلف�ة معي�ار ط�ّورت  ١٩٨٦في عام  .٣

تناق�ل المعلوم��ات ب��ين الش�ركاء التج��اريين ودع��ي ھ��ذا المعي�ار نظ��ام تب��ادل بيان��ات االدارة 

  .والتجارة والنقل إلكترونيا في الواليات المتحدة 

ات اصدر الرئيس األمريكي اإلط�ار المتكام�ل لمش�روع البني�ة التحتي�ة للمعلوم� ١٩٩٧في  .٤

  .الكونية راسماً فيه مستقبل التجارة اإللكترونية التي تقودھا أمريكا 

تق���دمت أمريك���ا إل���ى المنظم���ة العالمي���ة للتج���ارة بطل���ب إدراج التج���ارة  ١٩٩٨ف���ي آذار  .٥

اإللكترونية على األعمال للتفاوض على اتفاقية متع�ددة األط�راف حوله�ا وق�دمت مش�روع 

  . لذلك الغرض 

لمنظم��ة العالمي��ة للتج��ارة إع��الن ع��ن التج��ارة اإللكتروني��ة ص��در ع��ن ا ١٩٩٨ف��ي أي��ار  .٦

الكونية وقرر المؤتمر الوزاري في دورته الثانية ح�ث المجل�س الع�ام عل�ى وض�ع برن�امج 

  . عمل متكامل لدراسة الجوانب المتعلقة بالتجارة اإللكترونية الكونية 

امج عم��ل التج��ارة وض��ع المجل��س الع��ام للمنظم��ة العالمي��ة للتج��ارة برن�� ١٩٩٨ف��ي أيل��ول  .٧

اإللكترونية لكل من مجلس التجارة في الخدمات ومجلس التجارة في السلع ومجل�س لجن�ة 

  . التجارة والتنمية في المنظمة ومجلس التريبس 
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قدمت المجالس األربعة تقريرھا عن اتفاقي�ة التج�ارة اإللكتروني�ة إل�ى المجل�س  ١٩٩٩في  .٨

نة انعق�د الم�ؤتمر ال�وزاري ف�ي دورت�ه الثالث�ة وفي أيلول من نف�س الس�. العام في المنظمة 

  . في سياتل وكان الموضوع على جدول أعماله 
    

  مفھوم التجارة اإللكترونیة ومجاالتھا وتأثیرھا ومراحل تطورھا 
مع انتشار التقنيات الحديثة وبشكل كبير ودخول اإلنترنت ليشمل جميع نواحي 

رف بالتجارة اإللكترونية التي القت رواجا ھائال الحياة تقريبا ومنها التجارية إذ ظهر ما يع

وسريعا بين جميع فئات الناس وفي مختلف المناطق فهي حل مناسب بالنسبة لرجال 

األعمال والصناعيين والتجار ومندوبي الشركات فقد وفّرت الكثير من وقتهم ومالهم 

عدد من الزبائن  وجهدھم واصبح بأماكنهم عرض منتجاتهم بتكلفة اقل والوصول إلى اكبر

  . المحتملين بوقت قصير وبتكلفة قليلة والتواصل معهم بشكل لحظي 

ومن ناحية أخرى فان الفائدة التي حصل عليها الزبائن من التجارة اإللكترونية ال 

تقل أھمية عن تلك التي حصل عليها المنتج فلم يعد الزبون مضطرا لالنتقال من مكان إلى 

ك لم يعد تحت رحمة مزاج البائع أو المنتج إذا كان متفردا بسلعة آخر بحثا عما يريد وكذل

معينة في منطقة معينة وتخلص من تأثير مندوبي المبيعات ومهاراتهم باإلقناع الذي يأتي 

لمصلحتهم وبذلك يكون قد وفر ماال ووقتا وجهدا بالوصول إلى ما يريد من خالل  غالباً 

يستطيع من خالل محرك بحث واحد الوصول إلى  جهاز الكومبيوتر وشبكة اإلنترنت التي

افضل السلع وارخص األسعار ويستطيع شراء ما يريد من أي مكان بالعالم بواسطة النقود 

  ) www.syrian_ed.com. (اإللكترونية 

وقبل الدخول إلى تعريف التجارة اإللكترونية يجب التنويه إلى أن مفهوم التجارة 

  ) ٣:  ٢٠٠٢غنيم ، : (ن اإللكترونية يتكون من مقطعي

ھذا المقطع يعبر عن نشاط تجاري واقتصادي معروف :  Commerceالتجارة :  األول

  .لدينا يتم من خالله تداول السلع والخدمات وفق قواعد ونظم متبعة ومتفق عليها 

) التجاري(والمقصود بها القيام بأداء النشاط االقتصادي :  Electronicاإللكترونية : الثاني

  . باستخدام تكنولوجيا االتصاالت الحديثة مثل شبكة اإلنترنت 

فهناك عدة تعاريف :  Electronic commerceأما مفهوم التجارة اإللكترونية 

على أنها ممارسة النشاط التجاري من خالل موقع منشأة أو اكثر على شبكة ((لها  فقد عرفت

ف على خصائصه وإصدار أمر ويتضمن ذلك التصفح الختيار المنتج والتعر) الويب(

الشراء وتجميع البضاعة في عربة المشتريات اإللكترونية واالستنزال من المخزون 

. ))وترتيبات الشحن واإلخطار والمحاسبة بوسائل دفع لنقود إلكترونية لتسوية المعاملة

  )   ١٧:  ٢٠٠٣توفيق ، (

أنها نظام يتيح عبر ((ى فعّرفتها عل) الموسوعة العربية للكومبيوتر واإلنترنت(أما 

اإلنترنت حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات كما يتيح أيضاً الحركات 

اإللكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع والخدمات 
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خدمة والمعلومات حيث أن التجارة اإللكترونية تتيح عبر اإلنترنت عمليات دعم المبيعات و

موردون (الزبائن، ويمكن تشبيه التجارة اإللكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون 

والمشترون وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة ) السماسرة(والوسطاء ) أو محالت

  ) .www.c4arab.com())افتراضية أو رقمية كما يدفع ثمنها بالنقود اإللكترونية

لعامة في الواليات المتحدة األمريكية فعرف التجارة أما مكتب المحاسبة ا

تتضمن المعامالت عبر الحدود من خالل شبكات الحاسبة ويعني "اإللكترونية على أنها 

  ) . ٢٥- ٢٤: ٢٠٠٣محمود ، (بصورة عامة الشراء أو البيع عبر اإلنترنت 

: ويرى آخرون  أن تعريف التجارة اإللكترونية يعتمد على عدة وجهات نظر 

)www.reeef.com(  

فمن وجهة نظر عالم االتصاالت ھي وسيلة من اجل إيص�ال المعلوم�ات أو الخ�دمات أو  �

  .كمبيوترية أو عبر أي وسيلة تقنيةالمنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكات ال

أما من وجهة نظر األعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المع�امالت  �

  .ري بصورة تلقائية وسريعة التجارية تج

في حين أن وجهة النظ�ر الخاص�ة بالخ�دمات ت�رى أن التج�ارة اإللكتروني�ة ھ�ي أداة م�ن  �

أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلف الخدمات والرفع م�ن 

  .كفاءتها والعمل على تسريع إيصال الخدمة 

ف�تح المج�ال م��ن أج�ل بي�ع وش�راء المنتج��ات أم�ا ع�الم اإلنترن�ت فيعرفه�ا بالتج��ارة الت�ي ت �

  . والخدمات والمعلومات عبر اإلنترنت 

(( ويض��يف إليه��ا ال��بعض وجه��ة نظ��ر منظم��ة التج��ارة العالمي��ة والت��ي ح��ددتها عل��ى أنه��ا �

.  ))مجموع�ة متكامل��ة م��ن عملي��ات إنت��اج وتوزي��ع وتس��ويق المنتج��ات بوس��ائل إلكتروني��ة

)www.hostiganime.com(  

واسع جداً وال يوجد اتفاق على تعريف ) التجارة اإللكترونية ( وم أي وھذا المفه   

  :محدد له ، ويمتد مفهومه بشكل عام إلى ثالثة أنواع من األنشطة 

  . خدمات ربط أو دخول اإلنترنت وما تتضمنه ھذه الخدمات ذات المحتوى التقني  .١

  . التسليم أو التزويد التقني للخدمات  .٢

ترنت كواسطة أو وسيلة لخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المستلمة استعمال اإلن .٣

  ) .تسليم مادي عادي(بطريقة غير تقنية 

وبناًء على ما سبق يرى الباحثون أن التجارة اإللكترونية عبارة عن إجراء النشاط 

التجاري أو المالي أو الخدمي إلكترونيا أي عملية تبادل تجاري من سلع أو خدمات أو 

من خالل عرض البضائع ) اإلنترنت(مات بواسطة شبكة الكومبيوتر واالتصاالت معلو

  .والخدمات ضمن مواقع على شبكة اإلنترنت وتتم عملية الدفع بواسطة النقود اإللكترونية 
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  مراحل التجارة اإللكترونیة
وليس مراحل تطبيق التجارة (يمكن حصر مراحل التجارة اإللكترونية 

عة مراحل يتم من خاللها إبرام المعامالت بين األنشطة االقتصادية سواء بأرب) اإللكترونية

  ) www.hostigonime.com: (كانت أفراد أو مؤسسات وھذه المراحل ھي 

إحداث موقع ويب يسمح للزبون بالتعرف على الس�لع والخ�دمات حي�ث باإلمك�ان تص�فح  .١

  . نشرة المؤسسة واختيار المنتجات ووضعها في سلة افتراضية 

بع��د اختي��ار المن��تج يمك��ن للمس��تهلك أن يس��جل وص��ل طل��ب إلكترون��ي ي��تم إم��الءه عل��ى  .٢

  . الخط بتقديم جميع المعطيات الشخصية 

في حال يتم الدفع ببطاق�ة ائتم�ان أو بالنق�د اإللكترون�ي ھن�اك تطبيق�ة إعالمي�ة تع�الج ھ�ذه  .٣

م�ن ص�الحية الطلبية وت�ؤمن عملي�ة ال�دفع م�ع المحافظ�ة عل�ى س�رية المعطي�ات والتأك�د 

  . البطاقة ومن تواجد النقود الالزمة لتحقيق عملية الشراء 

لى التاجر لتأكيد صالحية العملي�ة إبعد التأكد يتم إرسال رسالة إلكترونية إلى المستهلك و .٤

وف��ي ك��ل الح��االت يج��ب عل��ى المؤسس��ة أن تحق��ق التواف��ق ب��ين س��رعة إنج��از العملي��ة 

ير وس��ائل نق��ل مناس��بة ت��ؤمن إيص��ال الس��لع إل��ى اإللكتروني��ة وإنجازھ��ا مادي��ا وذل��ك بت��وف

  . الزبائن في احسن الظروف 
  

   ھیكل وأقسام تطبیقات التجارة اإللكترونیة 
الكثير من الناس يظن بأن التجارة اإللكترونية ھي مجرد الحصول على موقع على 

رة اإلنترنت ولكنها في الحقيقة اكبر من ذلك بكثير فهناك الكثير من تطبيقات التجا

اإللكترونية مثل البنوك االنترنيتية والمجمعات التجارية الموجودة على اإلنترنت وشراء 

، مجموعة من األفراد في عمل بحث مااألسهم والبحث عن عمل والقيام بمزادات وتعاون 

جل ھذه التطبيقات يستلزم الحصول على معلومات وأنظمة وبنية تحتية وتأدية ھذه أومن 

  ) .www.reeef.com: (االعتماد على أربعة محاور مهمة ھي  التطبيقات يستلزم

  .الناس  .١

  . السياسة العامة  .٢

  . المعايير والبروتوكوالت التقنية  .٣

  . شركات أخرى  .٤

  :لها الحالي إلى قسمين رئيسين ھماويمكن تقسيم نشاطات التجارة اإللكترونية بشك

 Business-to Businessتطبيق�ات التج��ارة اإللكتروني��ة ب�ين القطاع��ات التجاري��ة .١
(B2B)   : إن أق�دم أن�واع التج�ارة اإللكتروني�ة ھ�و التعام�ل ب�ين التج�ار بعض�هم م��ع

وق��د ب�دأ ذل�ك تاريخي�ا ف�ي ع��الم ) س�واء ك�انوا أشخاص�ا أو ش�ركات( B 2 Bبع�ض 

صناعة السيارات ـ منتجي السيارات ـ ومنتجي المواد األولية واألجزاء الداخل�ة فيه�ا 

ھ�و اكث��ر أن��واع التج��ارة اإللكتروني��ة  B2Bويع��د حالي��ا ش��كل . والتج�ار والم��وزعين 

  . )٢:  ٢٠٠٤عمار ، (واألكثر قيمة وأھمية اقتصادية 
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  ) الزب�����ائن(تطبيق�����ات التج�����ارة اإللكتروني�����ة ب�����ين القطاع�����ات التجاري�����ة واألف�����راد  .٢

Business-to-Consumer (B2C)  : وي��تم ب��ين الش��ركات واألف��راد أو المس��تهلك

  ) .B2C )www.syrian_ed.comالنوع اختصارا  المباشر ويسمى ھذا
  

   سمات التجارة اإللكترونیة 
تتصف التجارة اإللكترونية والتي ظهرت كمفهوم جديد نسبيا في القاموس التجاري 

  ) www.shamela.net: (بعدة سمات 

عدم وجود عالقة مباشرة ب�ين طرف�ي العملي�ة التجاري�ة إذ ي�تم التالق�ي بينهم�ا م�ن خ�الل  .١

  . االتصاالت شبكة 

إمكانية التفاعل مع اكث�ر م�ن مص�در ف�ي الوق�ت نفس�ه إذ يس�تطيع أح�د أط�راف المعامل�ة  .٢

  .إرسال رسالة إلكترونية إلى عدد ال نهائي من المستقبلين في الوقت نفسه 

توفر التفاعل الجماعي أو المتوازي بين فرد ومجموعة أي التفاعل مع اكثر من مص�در  .٣

  . في الوقت نفسه 

ة تنفيذ كل مكونات العملية التجارية بما فيها تسليم السلع غير المادي�ة عل�ى الش�بكة إمكاني .٤

.  

إمكاني��ة الت��أثير المباش��ر عل��ى أنظم��ة الحس��ابات بالش��ركة م��ن خ��الل م��ا يس��مى التب��ادل  .٥

وھ�و  EDI  (Electronic Data Interchangement(اإللكتروني للبيان�ات والوث�ائق 

تحق���ق انس���ياب البيان���ات والمعلوم���ات ب���ين الجه���ات  م���ا يع���د ف���ي الحقيق���ة طف���رة ھائل���ة

  . المشتركة في العملية التجارية دون تدخل بشري وبأقل تكلفة وأعلى كفاءة 

  : ويضيف غنيم  إلى ذلك 

عدم وجود أي وثائق ورقية متبادلة عند إجراء وتنفيذ المعامالت حيث أن كاف�ة عملي�ات  .٦

  . )٧:  ٢٠٠٢غنيم ، ( التفاعل بين طرفي المعاملة يتم إلكترونياً 

  مجاالت التجارة اإللكترونیة
إن التجارة اإللكترونية مفهوم متعدد األبعاد واالتجاھات ويمكن تطبيقه في اكثر من 

  )  www.shamela.net: (مجال وكما يلي 

    commerce  Retailتجارة التجزئة .١

مثال ذلك تجارة الكتب والمجالت ويتم فيها البحث عن أسم الكتاب أو المحتوى 

  .ومعرفة السعر وتتم فيه عملية الدفع بطريقة إلكترونية ويتم التسليم من خالل الناشر 

   Financeالبنوك والتمویل  .٢

تقدم البنوك الخدمة اإللكترونية والتي من أبسطها االستعالم من الحاسوب ومتابعة 

  . أسعار البورصات والبيع والشراء لألسهم 

   Distributionالتوزیع   .٣

مثال ذلك توزيع المنتجات اإللكترونية من برامج وأجهزة حاسب آلي ، توزيع 

  . الصور ، واألفالم والشرائط الموسيقية 



  ٢٠٠٦/  ٣ -العدد /  ٢ - المجلد / واالقتصادیة كلیة اإلدارة واالقتصاد              مجلة تكریت للعلوم اإلداریة  -جامعة تكریت 
   

  ١٤٢ 
 

    Engineering designالتصمیم الھندسیة   .٤

ون التواجد في المكان نفسه من من الممكن االشتراك في تصميم منتج جديد بد

خالل مجموعة عمل ومن اشهر األمثلة في ھذا المجال قيام شركة فورد للسيارات بتكوين 

  . فريق عمل لتصميم محرك جديد يعمل أعضائه في أربع مواقع جغرافية مختلفة 

    Business supportالتعامالت التجاریة  .٥

الشركات حيث يقوم بعرض الكتالوجات من أمثلة ذلك نظام التبادل التجاري بين 

للمنتجات والقيام بعملية التبادل بمراحلها المختلفة ودعم نظم الدفع المختلفة وتبادل 

المستندات والتأمين ، وتقديم خدمات ما بعد البيع ، فضالً عن تدخل التجارة اإللكترونية في 

  . الخ …… مجاالت أخرى مثل النشر والتجارة الدولية 
  

   التجارة اإللكترونیةفوائد 
  لك من خاللتتمثل أھمية التجارة اإللكترونية في كال طرفي المعاملة وذ

  ):٥:  ٢٠٠٤عمار ، (

   فوائد التجارة اإللكترونیة بالنسبة للشركات . أوالً 

تقليل المخزون من البضائع إذ يمكن تنظيم اإلنتاج ليواجه الطلبات المحتملة أو أوامر  .١

) في الوقت المحددJIT ( just in time)(خاللها أيضاً تطبيق نظام الشراء ويمكن من 

  .في الشركات المتعاملة في التجارة اإللكترونية 

ضغط حجم األوراق واألعمال المكتبية باستخدام الحاسب في تخزين المعلومات ومراقبة  .٢

  .اإلنتاج وأعمال المخازن 

  . لمختلفة بأقل تكلفة الربط بين أجهزة وفروع المؤسسات والهيئات ا .٣

إقامة نظام فعال لالتصال إلصدار القرارات ولمراقبة التنفيذ بين الشركات األم وفروعها  .٤

  .المختلفة أو بين أجهزة الحكومة بما يحقق الكفاءة  في اتخاذ القرار 

  لزبائن من التجارة اإللكترونیة الفوائد التي یجنیھا ا. ثانیاً 

طيلة اليوم (بشكل دائم ) E-market(تفتح األسواق اإللكترونية  :توفير الوقت والجهد  .١

  .وال يحتاج الزبائن للسفر أو االنتظار في طابور لشراء منتج معين ) ودون أي عطلة

توفر التجارة اإللكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحالت : حرية االختيار  .٢

  . بائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات على اإلنترنت فضالً عن ذلك فهي تزود الز

يوجد على اإلنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أقل : خفض األسعار  .٣

  . مقارنة بالمتاجرة التقليدية 

  . اإلجابة السريعة الستفسارات الزبائن  .٤
  

   اإللكترونیة بین المباح والمحرمالتجارة 
ة في ھذا الشأن ھو تحقيق المصالح التي تقوم على إن مقصود الشريعة اإلسالمي

جلب المنافع ودرء المفاسد وفي ضوء ھذا التصور فان اإلسالم ال يمنع من االستفادة من 

اإلنترنت في التجارة طالما يتم التعاقد في إطار القواعد الشرعية العامة خاصة المتعلقة منها 
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  ١٤٣ 
 

في المعامالت المالية وتتمثل ھذه القواعد في بالمعامـالت المالية وتجنب القواعد السلبية 

  ) www.hostigohime.com: (تي اآل

  قواعد شرعیة یجب التمسك بھا : أوالً 

وعلى ذلك فما ال منفعة فيه حساً أو شرعاً ال يجوز أن  : تحقیق المنفعة لطرفي المعاملة .١

ي التجارة يكون محل للمعامالت مثل السلع والخدمات المحرمة شرعا ومثيالتها ف

  .العادية وغيرھا 

بمعنى توفر القصد واإلرادة واالختيار الكامل على قدم المساواة للقيام :  التراضي .٢

بالمعاملة من عدمه ويمكن القول أنه في التجارة اإللكترونية يتحقق ھذا التراضي حيث 

  . ال يوجد ألي طرف من المتعاملين أي سلطة إلجبار اآلخر على إجراء المعاملة 

بمعنى ضرورة توافر المعلومات الصادقة عن محل المعامالت :  )الشفافیة(المعلومیة  .٣

لكال الطرفين لكي يتخذ قراره بالقيام بالمعاملة ، كما أن التجارة اإللكترونية توفر 

المعلومات الكاملة عن السلعة والثمن غير أن الصدق في ھذه المعلومات من المحتمل 

جانب التجار أو العمالء كما أن عرض السلع في الشاشة أقل في  أن يكون غير تام من

المعلومية من وجودھا في شكل مادي ملموس ، لكن يخفض ذلك أنه في حالة اكتشاف 

أية مخالفة في مواصفات السلعة عما تم بثه على اإلنترنت يقوم المستخدم ببث ذلك على 

  . اإلنترنت ويحذر بقية المستخدمين من التعامل فيها 

ممثلة في توازن المنفعة والعائد من المعاملة لكل من البائع :  العدالة بین طرفي المعاملة .٤

والمشتري وھو أمر يتحقق  في التجارة اإللكترونية التي يتم اتخاذ القرار فيها بحرية 

  .تامة لكال الطرفين وبما يحقق مصلحتهم بشكل يكافئ بين المنفعة والعائد 

   بیة یجب االمتناع عنھا قواعد سل .ثانیاً 

يعني به الجهالة التي ترتبط بالعقد بحيث يكون مجهول العاقبة ، والتجارة :  منع الغرر .١

اإللكترونية ال تنطوي على غرر فإذا كان محل المعاملة خدمات تسلم إلكترونيا فان 

ى العملية تتم في نفس المجلس بدفع الثمن بموجب بطاقة االئتمان ويتم الحصول عل

  .الخدمة على شاشة الكومبيوتر 

بعدم الحصول على حقه مع الوفاء  : منع الظلم الذي یقع على أحد المتعاقدین .٢

بااللتزامات أو حصوله على أقل مما تعاقد عليه صفة أو كمية ويندر في التجارة 

  .اإللكترونية أن يحدث ذلك 

ل منها الضرر على أحد ويعني النهي واالمتناع عن كل معاملة يحص:  منع الضرر .٣

مثل المعامالت التي ) ضرر عام(مثل المعامالت الربوية أو) ضرر خاص(المتعاملين 

تنطوي على أضرار بالعقيدة أو قيم المجتمع ، وكما سبق القول فان ھذا متاح على 

  .اإلنترنت 

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أنه إذا كانت توجد مخالفات في التجارة اإللكترونية 

بعض القواعد الشرعية فهي مخالفة في الممارسات ويمكن أن تحدث في التجارة العادية ل
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  ١٤٤ 
 

ويمكن العمل على تالفيها بالرجوع إلى قواعد الشريعة ، فهذه المخالفات ليست من طبيعة 

  . اإلنترنت ولكن من الممارس 
  

  المبحث الثالث

  ل الشركات اآلثار المترتبة على جودة المعلومات المحاسبیة نتیجة تعام

  في التجارة اإللكترونیة 
قب��ل التط��رق إل��ى اآلث��ار المترتب��ة عل��ى ج��ودة المعلوم��ات المحاس��بية نتيج��ة التعام��ل 

التج��اري عب��ر اإلنترن��ت الب��د م��ن التع��رف أوال عل��ى عالق��ة التج��ارة اإللكتروني��ة بالمحاس��بة 

  :وھذا يتمثل في ناحيتين ھما 

  المحاسبة عن التجارة اإللكترونیة .أوالً 
في ظل أنظمة التجارة االلكترونية يمكن أن تتم المحاسبة آلياً عن عمليات ھذه 

التجارة من خالل األنظمة اآللية المحاسبية الحالية أو بواسطة اإلنترنت ، فإذا كانت األنظمة 

اآللية المحاسبية الحالية بالشركة تمثل برامج تطبيقات محاسبية تم تطويرھا محلياً فقد يتوفر 

شبكة اإلنترنت ھذه التطبيقات أوالً بأول مما يولد له الدراية والمعرفة غير  لمتصفح

  القاصرة عن حسابات الشركة المتعامل معها من خالل البرنامج 

ويتم تطوير دليل الحسابات اإللكتروني بناًء على الخبرة والمعرفة المكتسبة من 

ترنت  ليشمل ھذا التطوير تصفح ودراسة البرامج المحاسبية المعروضة على شبكة اإلن

المتعلقة بالتجارة اإللكترونية ، فضالً عن ) باألستاذ العام(حسابات اإليرادات والمصروفات 

، كما محاسبة عن كل عمليات ھذه التجارةأنه يمكن مباشرة إجراء قيود اليومية المتعلقة بال

التجارة اإللكترونية ) اطنش(ويمكن تطوير نظام قوائم الدخل الحالية بالبرنامج لتعرض نتائج 

، وتتيح بعض )ومن ثم إدراجها ضمن قوائم دخل األعمال الرئيسة بالشركة(بصورة منفردة 

األنظمة المحاسبية اآللية التي طورتها بعض شركات برمجيات المحاسبة العالمية إمكانية 

رير عن التكامل مع مواقع محددة على شبكة اإلنترنت بحيث توفر إمكانية التجميع والتق

بما فيها نفقات التجارة اإللكترونية ، وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا البديل قائم  النفقات إلكترونياً 

على اعتبارات أھمها توافر التطبيق المحاسبي األصلي في الشركة ، ويتحمل المستخدم 

. للبرامج المحاسبية تكلفة شهرية محددة مقابل الحصول على ھذه الخدمة عبر الشبكة 

)www.hostiganime.com (  

  المحاسبة اإللكترونیة والتجارة اإللكترونیة  .ثانیاً 

في عصر اإلنترنت وازدھار نشاطات التجارة اإللكترونية ظهر مصطلح المحاسبة 

اإللكترونية كأحد المفاھيم والمصطلحات المعاصرة لتكنولوجيا المعلومات وقد انتشر ھذا 

إذ أدى التقدم التكنولوجي في مجال . اإللكتروني  المفهوم نتيجة الدور الفاعل للحاسب

الحاسبات إلى مكننة الجزء المتكرر في المحاسبة مما نتج عنه سرعة التنفيذ مقروناً بالدقة 

في  طالما تمت برمجة النظام وتم التأكد من كفاءة تشغيله خصوصاً (وبمجهود محدود للغاية 
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ا بأبعاد آثار األرقام المحاسبية ومعناھا إذ أصبح المحاسب أكثر اھتمام) بيئة اإلنترنت

الحقيقي وآثارھا على عمليات اتخاذ القرار خصوصا من وجهة نظر مختلف مستخدمي 

المعلومات المحاسبية ، فضالً عن توفر العديد من البيانات والمعلومات وقواعد البيانات من 

  ) . اإلنترنت(خالل الشبكة الدولية للمعلومات 

ر شموالً فان مصطلح المحاسبة اإللكترونية يعني تنفيذ المهام وبصورة أدق وأكث

المحاسـبية والبـحث المحاسـبي والمجـاالت التعليميـة للمحاسـبة من خـالل الحاسب اآللـي 

: ومختـلف مقومات اإلنترنت وبصفة خاصة من خالل األدوات الرقمية المعاصرة التالية 

)www.biz_kingdom.com (  

في مجاالت  Digital Tool Kitsرقمية القائمة على الوسائط المتعددة األدوات ال .١

  . التسجيل والتحليل المحاسبي 

المتعددة لإلنترنت وذلك كمصدر خصب ومتجدد  Resourcesالموارد أو المصادر  .٢

  ) . المحلية والدولية ( للبيانات والمعلومات المحاسبية 

نترنت بقواعد بيانات المنظمات والهيئات في اإل Hyper Links Webروابط االتصال  .٣

  .والشركات 

 Internetالبرمجيات المحاسبية القائمة على االتصال بالشبكة الدولية للمعلومات  .٤
based  

  .الرقمية  spread sheetأدوات التحليل المحاسبي القائمة على الجداول اإللكترونية  .٥

وتبادل الملفات المالية بنمط  Downloadكل إمكانيات وموارد شبكة الويب كإنزال  .٦

PDF  .  

وتظـهر خاصيـة المحاسـبة اإللكترونيـة لألنظمـة المحاسـبية اآلليـة في التجارة 

اإللكترونية من خالل مدى قدرة النظام المحاسبي اآللي المطبق بالشركة ذات موقع أو أكثر 

داخل النظام أثناء االتصال  للتجارة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت على تنفيذ ما يلي

  )١٧:  ٢٠٠٣توفيق، : (بالشبكة 

فتح موقع أو مواقع التجارة اإللكترونية للمنشأة وحصر عمليات التجارة اإللكترونية التي  .١

  . تمت 

اآللي بمختلف  on lineإثبات وتحديث مختلف مقومات وقواعد بيانات النظام المحاسبي . ٢

  . عمليات التجارة اإللكترونية 

ومما ذكر نالحظ أن المحاسبية اإللكترونية تعد أحد متطلبات عمل التجارة 

اإللكترونية والعالقة التي تربط بينهما ھي عالقة تكامل إذ تعتبر المحاسبة اإللكترونية 

ضرورية في العمل المحاسبي في حالة دخول الشركة في ممارسة النشاط التجاري عبر 

  . شبكة اإلنترنت 

  :أثر التجارة اإللكترونية على العمل المحاسبي في اآلتي  ويمكن إجمال
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إجبار الشركات على مكننة العمليات المحاسبية لديها واستخدام الحاسب اآللي في  .١

  . التسجيل والتبويب وعرض البيانات المحاسبية 

إجبار المحاسب على التعلم والتعرف ولو بشيء بسيط عن عمل الحاسب اآللي وبالتالي  .٢

  .متالك المعرفة في العمل المحاسبي على ھذا الحاسب ا

التغيير في الدليل المحاسبي وذلك بإضافة أرقام وحسابات جديدة تعبر عن إيرادات  .٣

  . ونفقات عمليات التجارة اإللكترونية في الشركة 

تفصيل  ويمتد أثر التجارة اإللكترونية إلى القوائم المالية ومنها قائمة الدخل وذلك بإضافة .٤

جديد ضمن القائمة يتم من خاللها التعرف على اإليرادات المتأتية عن عمليات التجارة 

اإللكترونية وما يقابلها من نفقات خاصة بهذه العملية والمتعلقة بإنشاء المواقع 

  . اإللكترونية على اإلنترنت للترويج عن بضائعها وأي نفقات أخرى متعلقة بها 

وذلك بعرض التقارير الخاصة في ترشيد ) المحاسب اإلداري  (توسع عمل المحاسب  .٥

، يطية للنشاط التجاري في اإلنترنتالقرارات اإلدارية المتعلقة بإعداد الموازنات التخط

وعن توفير المعلومات المحاسبية عن جدوى ھذا النشاط التجاري في االستمرار أو 

  .التوقف 

ك النفتاح العمل المحاسبي في الشركة إلى ازدياد صعوبة عمل مراقب الحسابات وذل .٦

مختلف دول العالم وصعوبة تتبع العمليات التجارية بين األطراف المختلفة لعدم وجود 

أي وثائق ورقية متبادلة عن إجراء تنفيذ المعامالت فضالً عن إمكانية تسليم السلع غير 

وذلك يعود ( راء ھذه المادية عبر الشبكة وبالتالي صعوبة اكتشاف عمليات البيع والش

  ) . للسمة السادسة من سمات التجارة اإللكترونية المذكورة سابقاً 

أما بالنسبة للمحاسب الضريبي فالمهمة أصعب ففي التجارة اإللكترونية تزداد سهولة  .٧

التهرب من دفع الضرائب وتنقل عمل الشركات من بلد الى آخر ذو ضرائب منخفضة 

ة السادسة فان التحول من المعامالت الورقية إلى الرقمية عبر وكما ھو مذكور في الفقر

  . اإلنترنت أصبح تتبع عمل الشركة مع ھذا التحول صعب جداً 

يمكن اعتبار عملية اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني ھي إحدى آثار تطبيق التجارة  .٨

اإللكترونية اإللكترونية على الرغم من أنها اقرب إلى أن تكون إحدى آثار المحاسبة 

قبل أن تكون بسبب التجارة اإللكترونية ، ويتمثل اإلفصاح ھذا في إعداد التقرير المالي 

  . اإللكتروني كأحد اآلثار على مخرجات النظام المحاسبي 

  . تفعيل جودة المعلومات المحاسبية وسيتم تناولها بالتفصيل في الفقرة التالية  .٩
  

   لومات المحاسبیةالتجارة اإللكترونیة وجودة المع
لتوضيح أثر تبني واعتماد التجارة اإللكترونية في الشركات على جودة المعلومات 

المحاسبية البد من اإلشارة إلى أن للتجارة اإللكترونية أثر مباشر على درجة جودة 

خصائص المعلومات المحاسبية ، أي على معايير قياس جودة المعلومات المحاسبية وھذا 

  : ر جلياً في النقاط التالية التأثير يظه
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بوصف الدقة كمقياس لجودة : أثر التجارة اإللكترونية على دقة المعلومات المحاسبية  .١

المعلومات المحاسبية فإن التجارة اإللكترونية لها أثر إيجابي وآخر سلبي على دقة ھذه 

النظام  المعلومات ، فهي تعمل على زيادة دقة المعلومات المحاسبية المنتجة في

المحاسبي من خالل استخدام الحاسب اآللي والبرامجيات الخاصة التي تعالج 

اإلجراءات المحاسبية ، وفي المقابل قد تؤثر سلباً وذلك إذا ما تعرض الحاسب اآللي 

لدخول فيروس عبر ھذه اإلجراءات والذي سينعكس أثره على البيانات المحاسبية ، 

وضع معالج الفيروسات الذي يتم من خالله معالجة  ويمكن تجنب ھذه الحالة من خالل

  .ورصد الفيروسات الدخيلة 

تتمثل المنفعة  كما مر سابقاً : أثر التجارة اإللكترونية على منفعة المعلومات المحاسبية  .٢

في عنصرين األول صحة المعلومات ، إذ للتجارة اإللكترونية أثر إيجابي على صحة 

امالت عبر اإلنترنت يتم بحذر تام ذلك أن تسليم الخدمة أو المعلومات ، فإجراء المع

  السلعة من قبل البائع إلى المشتري ال تتم إال بعد االستالم الكامل للمبلغ
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عبر بطاقة االئتمان اإللكترونية وإن التسجيل لهذه العمليات ينحصر في التي حدثت فعًال     

ام المعلومات المحاسبية المتأتية من ھذا ، أما العنصر الثاني فيتمثل في سهولة استخد

النشاط إذ يمكن االطالع على أية معلومة محاسبية بمجرد حدوث الصفقة وبصورة 

مباشرة ، وھذا التأثير على منفعة المعلومات المحاسبية ھو تأثير إيجابي ذلك أن تبويب 

متخذ ( ت وعرض المعلومات المحاسبية عن الصفقات التجارية يخدم مستخدم المعلوما

، ھذا فضالً عن أن وقتية تقديم المعلومة في حالة طلبها وسهولة استخراجها ) القرار

واستخدامها سوف يزيد من فاعلية الملكية المعرفية لدى متخذ القرار مما ينعكس أثره 

  . اإليجابي على القرار المتخذ 

ن المعلومات المحاسبية إ: أثر التجارة اإللكترونية على فاعلية المعلومات المحاسبية  .٣

لها فاعلية كبيرة تتمثل في تحقيق أھداف ) التجارة اإللكترونية ( الناتجة عن ھذا النشاط 

متخذ القرار والناتجة من الحصول على المعلومات بالشكل والزمان والمحتوى 

المطلوب نتيجة استخدام الحاسب ، ومن ناحية أخرى فان العمليات التجارية ھي آنية أو 

م في فترة زمنية قصيرة نسبياً مقارنة بالتجارة التقليدية األمر الذي يؤدي إلى تأكيد تت

الفاعلية في تقديم المعلومات ، أي أن االثر متداخل ما بين المحاسبة االلكترونية 

  . والتجارة االلكترونية 

قيمة التنبؤية إن ال: أثر التجارة اإللكترونية على القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية  .٤

للمعلومات المحاسبية تتعلق في قدرة الشركة على وضع خطط مستقبلية ذات دقة عالية 

نسبياً ، وإن جودة المعلومات في ھذا الجانب تتمثل في قدرة المعلومات ھذه من تخفيض 

حالة عدم التأكد وعدم الدقة في الخطط الموضوعة ، لذا فإن التجارة اإللكترونية تؤكد 

الخاصية وترفع من جودة المعلومات المحاسبية فيها وذلك لتوافر العمليات  على ھذه

التجارية ضمن نسق محدد من السرعة والمتضمنة لكافة العمليات الجارية ومن ثم 

التدخل المتواصل لرسم صيغة معبرة عن الخطط المستقبلية للمنشأة وتدعيم القرار 

  . المتخذ ضمن ھذه الموازنة والخطط 

ترتبط كفاءة المعلومات : التجارة اإللكترونية على كفاءة المعلومات المحاسبية أثر  .٥

، إذ أن جودة ) الكلفة مقابل المنفعة ( المحاسبية في القيمة االقتصادية للمعلومات 

المعلومات في ھذا السياق تؤكد على االستخدام األمثل للمتوفر من ھذه الموارد من قبل 

قيق أھداف الشركة ، ويتحقق ھذا االقتصاد في استخدام الموارد متخذ القرار وبالتالي تح

في التجارة اإللكترونية بانحصار العمل المحاسبي في إدخال ومعالجة وإنتاج المعلومات 

آلياً مما ينتج عنه الدقة ومحدودية المدة دون الحاجة إلى أية مستلزمات ورقية وكتابية 

  . لتوفير ھذه المعلومات 

م أن للتجارة اإللكترونية تأثير إيجابي يعمل على رفع جودة نخلص مما تقد

  المعلومات المحاسبية وبالتالي توفير معلومات محاسبية ذات خدمة أكبر لمستخدميها ،
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وعلى الرغم من ذلك فان ممارسة التجارة اإللكترونية من قبل الشركات له آثار سلبية طفيفة 

دم توفر أدلة اإلثبات مادياً فضالً عن إمكانية على جودة المعلومات المحاسبية منها ع

التالعب في حيادية ھذه المعلومات إال أنه يمكن معالجة ھذه اآلثار عبر توفير نظام معالجة 

محاسبية محدد بمعيار محاسبي دولي خاص بعمل ھذا النشاط يمكن من خالله توفير أدلة 

  .اإلثبات والحياد في ھذه المعلومات 

  

  التوصیاتاالستنتاجات و

  االستنتاجات 
إن درجة جودة المعلومات المحاسبية له تأثير كبير على دقة القرارات المتخذة من قبل  .١

مستخدمي ھذه المعلومات وكذلك في رفع مستوى فاعلية الملكية المعرفية لهذا المستخدم 

  . وخفض حالة عدم التأكد 

تبادلة مع البيئة الخارجية لألعمال المحاسبة بوصفها تكنولوجيا اجتماعية ذات عالقة م .٢

فإن أي تغير يحدث في النشاطات االقتصادية واإلدارية واالجتماعية والتقنية ينعكس 

أثره على نشاط األعمال ويقابله أثر على العمل المحاسبي واستجابة سريعة لمواكبة ھذا 

  .الحدث ومعالجة المشاكل الخاصة في ھذا التغير 

رونية باعتبارھا إحدى المتغيرات الحديثة في دنيا األعمال فرضت إن التجارة اإللكت .٣

  :تأثيرھا على العمل المحاسبي وذلك من خالل 

توجيه الشركات إلى مكننة العمل المحاسبي وتدريب المحاسبين للعمل على الحاسب   .أ

  .لمواجهة ھذا التغير 

وذلك برفع ) بية المعلومات المحاس( تأثيرھا على مخرجات النظام المحاسبي  .ب

مستوى جودة ھذه المعلومات من خالل توفيرھا بالشكل والزمان المحدد والكفاءة 

  . والفاعلية الكبيرة التي تخدم مستخدمي المعلومات 

اختصار فترة إعداد وعرض القوائم المالية على شبكة اإلنترنت ومن ثم دعم  .ـج

ب فضالً عن سهولة إدخال خاصية المالئمة بتوفير المعلومات في الوقت المناس

  . البيانات لصغر حجم ھذه المدخالت وتغييرھا بشكل كامل في األنظمة الفورية 

األثر السلبي على عمل مراقب الحسابات وعلى المحاسب الضريبي في احتساب  . د

مبلغ الضريبة الواجبة على الشركة والحاجة إلى معيار ثابت ومراجعة متطورة 

اإللكتروني الناجم عن التطور المستمر والسريع لشبكات تأخذ بالحسبان البعد 

  .االتصال اإللكتروني في الحاسب 

ضرورة اإلفصاح اإللكتروني عن التقارير المالية الخاصة بالشركة وعن فترة  .ھـ

متمثلة بالميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات ) سنوية ، فصلية ( زمنية 

رى وذلك على شبكة اإلنترنت بصورة مباشرة أو عبر النقدية وأي تقارير أخ

  . PDFملفات 
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ارتفاع كلفة إنشاء المواقع وصيانتها وتحديثها وتزويدھا بكل أدوات تنفيذ المتجر  .٤

اإللكتروني ، إال أن ھذه الكلفة تبقى منخفضة أمام الكلف التي تستنفد في تقديم نفس ھذا 

  . ون أو المتاجر الغرض اإلعالني في الجرائد أو التلفزي
  

   التوصیات 
وضع معيار محاسبي يتضمن نطاق محدد لمعامالت التجارة اإللكترونية يتوفر فيه  .١

  . صيغة إعداد وعرض المعلومات المحاسبية الخاصة بعمليات التجارة اإللكترونية 

اسبية التأكد من أمن المعلومات المحاسبية وذلك لوجود القدرة على اختراق األنظمة المح .٢

  .للمنشأة ، ومن ثم الحاجة إلى برامج محدثة باستمرار تعمل على توفير ذلك األمن

وبما يواكب ويالئم عمل الشركة لمواجهة ) ذاتياً أو شراؤھا جاھزة ( إعداد برامج آلية  .٣

  .مثل ھذه التغيرات 

تلف المجاالت واالنفتاح على مخ) العراق ( نتيجة للتحول االقتصادي الذي يمر فيه البلد  .٤

السيما منها التجارة اإللكترونية البد من االستفادة من ھذا النشاط وإدخاله ضمن 

الممارسات التجارية وتوفير كل مستلزماته وذلك من أجل النهوض باالقتصاد وإنعاشه 

  .  ومواكبة كل التغيرات لاللتحاق بركب العالم 

  المصـــادر

  الرسائل واألطاریح الجامعیة : أوالً 

المعلومات المحاسبية الالزمة العتماد أسلوب ) : (٢٠٠٤(علي إبراھيم حسين الكسب .  ١

، رسالة ماجستير غير منشورة ) في الشركات الصناعية" الكايزن"التحسين المستمر 

  . في المحاسبة ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل 

ترونية وبعض المتغيرات االقتصادية أثر التجارة اإللك) : (٢٠٠٣(محمد نايف محمود .  ٢

، رسالة ماجستير غير منشورة في االقتصاد ، كلية ) في تدفق رأس المال األجنبي

  .االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل 

   

  الدوریات: ثانیاً 

دور جامعة الدول العربية في تنمية وتيسير التجارة (  ٢٠٠٢رأفت عبد العزيز غنيم ،  . ١
 /www.jps_dir.com/Articles/Avticles ) .       ين الدول العربية اإللكترونية ب

    
  of sudan.org/arabic/ www.bank).  اإللكترونية التجارة(،)٢٠٠٤(أنور عمار . ٢

  ثر التجارة اإللكترونية على تطوير أنظمة أ(،  )٢٠٠٣(محمد شريف توفيق . ٣

   dir.com/Articles/Avticles/Tabletistasp-www.jps) محاسبيةالمعلومات ال

  الكتب  : ثالثاً 

، ) المحاسبة اإلدارية مع تطبيقات على الحاسب اآللي) : (٢٠٠٠(احمد محمد زامل . ١

  . معهد االدارة العامة ، الرياض 
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  . ، بدون ناشر ) نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة) : (١٩٩٩(حكمت احمد الراوي . ٢

، ١، ط) نظم المعلومات المحاسبي: () ٢٠٠٣(زياد ھاشم يحيى وقاسم محسن الحبيطي . ٣

  . وحدة الحدباء للطباعة والنشر ، الموصل ، العراق 

مات المحاسبية التخاذ نظم المعلو) : (١٩٨٩(سيمكن . موسكوف ومارك ج. ستيفن أ. ٤

، ترجمة كمال الدين سعيد واحمد حامد حجاج وسلطان محمد السلطان ، دار ) القرارات

  . المريخ للنشر ، الرياض 

، مكتبة ) تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية) : (٢٠٠٤(عبد الرزاق محمد قاسم . ٥

  . دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن 

، ١، ط) المحاسبة اإلدارية) : (٢٠٠٢(محمد الفضل وعبد الناصر إبراھيم نور مؤيد . ٦

  . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان 

، ، الدار الجامعية) مات المحاسبيةمدخل إلى نظم المعلو) : (٢٠٠٠(ھاشم احمد عطية . ٧

  .اإلسكندرية 

  

  اإلنترنت  :  رابعاً 

1.www.biz_kingdom.com/vb/showthread.php? 

2.www.c4 arab.com/showac.php ? 

3.www.reeef.com/modules.php?news&file 

4.www.shamela.net/vb/archive/index.php ?   

5.www.syrian_ed.net/bygroup.php? group 
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