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Abstract:
The research aims to spotlight on the concept of Smart Accounting, how it will be a
tool to achieve the Sustainable Development Goals. This research obtained the
Content Analysis when analyzing the information of the 9th and the 17th goals of
SDGs to find a relation with smart accounting. The importance of the research relies
on the novelty of the subject and its contribution to finding new dimensions related
to accounting and contributes to developing accounting theoretical and empirical.
The main results of the research are: smart accounting should be a purpose by itself
before being a tool to obtain SDGs. SA is the issue of good, reliable, and sustainable
infrastructure able to stand to support economic development. SA helps small
businesses to grow and sustain for financial services and accelerate its amalgamation
on markets and value chains. The implementation of SA in the developing countries
helps to produce improved accounting information to use it as inputs for improving
the consistency of economic policies and sustainable partnerships on the local and
international levels.
Key words: Accounting, Smart Accounting (SA), Sustainable Development Goals
(SDGs), Intelligent Techniques, and Manufactured Intelligent.
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تمهيد:
اعتمدت منظمة األمم المتحدة

i

i

بأىداف التنميـة المسـتدامة

في سنة 7102م سـبعة عرـر ىـدفاً ،تسـميت
i

 ،حيـث تملـل دعـوة عالميـة ـادة

لبناء م تمعات عادلة وسميمة وراممة لم ميع بحمول سنة 7101م ،وفي سبيل تحقيق ىذه األىداف تحتاج الدول

والحكومات والرركات إلى وضع استراتي يات ديدة وتطبيق إ ـراءات مركـزة واتذـاذ حزمـة مـن القـ اررات الميمـة،

وتعتبــر المعمومــات ىــي ح ــر األســاس لملــل ىــذه التــدابير ،ولحســن الحــظ أن ىــذه الحا ــة الممحــة لممعمومــات
تزامنت مع ظيور تقنيات متربعة بالذكاء االصطناعي في عالم إنتاج المعمومات ،وأصبحت ىذه التقنيات الذكيـة
من أىم المتطمبات لتحقيق أىداف التنمية المستدامة ،لـذا يتو ـب عمـى المحاسـبة االسـتمادة مـن ىـذه التقنيـات فـي
إنتاج المعمومات المحاسبية ،والتذمي عن نظـم المحاسـبة التقميديـة والتو ـو السـتذدام نظـم المحاسـبة الذكيـة لكـي

تكون من أبرز أدوات التنمية المستدامة ،ومـن ىنـا ولـدت الحا ـة إلـى إ ـراء ىـذا البحـث ،الـذي يتنـاول المحاسـبة
الذكية ويدرس أىمية استذداميا كأداة لتحقيق أىداف التنمية المستدامة ،ولتغطية الموضوع محـل البحـث ب وانبـو
المذتممــة فقــد تــم تقســيمو إلــى عــدة محــاور ،حيــث يتنــاول المحــور األول المحاســبة الذكيــة ،فــي حــين يســتعرض
المحور اللاني أىداف التنمية المستدامة ،ويربط المحور اللالث بين المحورين األول واللاني لتبيان كيمية استذدام

المحاسبة الذكية كأداة لتحقيق أىداف التنمية المستدامة.

مشكمة البحث:
نظ ـ اًر ألىميــة المحاســبة ودورىــا الواضــا فــي بيمــة األعمــال ،ومكانتيــا الميمــة فــي سمســمة الميــن ،فكــر

الباحلان في دراستيا كأداة لتحقيق أىداف التنمية المستدامة ،وعند دراسة ىـذا ال انـب ،تبـين أن مينـة المحاسـبة،
ذاصةً في الدول النامية ،ن دىا ال تزال تتسم بالطابع التقميدي ،وبعيدة عن تقنيـات الـذكاء االصـطناعي وتقنيـات
اللورة الصناعية الرابعة ،وىذا الواقع يملل مركمة حقيقية ،وعقبة أمام تحقيق أىـداف التنميـة المسـتدامة فـي الـدول

الناميــة ،لــذا قــرر الباحلــان تو يــو األنظــار إلــى المحاسـبة الذكيــة وأىميــة اســتذداميا كـأداة لتحقيــق أىــداف التنميــة
المستدامة.

أهداف البحث:
يتملل اليـدف الرميسـي لمبحـث فـي تسـميط الضـوء عمـى مميـوم المحاسـبة الذكيـة وبيـان كيميـة اسـتذداميا
كأداة لتحقيق أىداف التنمية المستدامة.

أهمية البحث:
يعتبر ىذا البحث مـن البحـوث األوليـة التـي تناولـت مميـوم المحاسـبة الذكيـة ،واسـتذداميا كـأداة لتحقيـق

أىداف التنمية المستدامة ،باإلضافة إلى مساىمتو في تحقيق استكرافات ألبعاد ديدة تتصـل بالمحاسـبة ،فضـ ً
عن كونو يساىم في تطوير ال انبين النظري والتطبيقي لممحاسبة.

27

aisc. elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة

الموافق  9 -10نوفمبر 0000

األىداف العالمية لمتنمية المستدامة ـ ـ الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل

AISC 2020

منهجية البحث:
يتب ـ ــع البح ـ ــث م ـ ــني تحمي ـ ــل المض ـ ــمون ( i

) لتحمي ـ ــل مض ـ ــمون أى ـ ــداف التنمي ـ ــة

المســتدامة محــل البحــث ،والوقــوف عنــد بعــض المعمومــات وتحميميــا ،وربطيــا بالمحاســبة الذكيــة باالســتمادة مــن
الدراسات والبحوث العممية ،واستذ ص م موعة من النتام التي تذدم اليدف العام لمبحث.

حدود البحث:
يقتصر البحث عمى تحميل مضمون ىدفين من أىداف التنمية المستدامة ،وىما:
 الهدف التاسع :إقامة بنى تحتية قادرة عمى الصمود وتحميز التصنيع وتر يع االبتكار.
 الهدف السابع عشر :تعزيز وسامل التنميذ وتنريط الرراكة العالمية.
باإلضافة إلى الدراسات ذات الع قة الصادرة من تاريخ اإلع ن عن أىداف التنمية المستدامة وحتـى تـاريخ
إعداد ىذا البحث.

المحور األول :المحاسبة الذكية:
يتو ب اإلرارة في البدايـة إلـى أنـو ال يو ـد تعريـف محـدد أو مميـوم واضـا لمصـطما المحاسـبة الذكيـة

( ،)Smart Accountingوقــد اســتذدمو الباحلــان فــي ىــذه الد ارســة لمتعبيــر عــن المحاســبة باســتذدام تقنيــات
الذكاء االصطناعي ،أو نظم المعمومات المحاسبية المصممة باالستمادة من تقنيات الذكاء االصـطناعي ،ويقصـد
البحث بتقنيات الذكاء االصطناعي تمك التقنيات التي ترـكل فـي م مميـا اللـورة الصـناعية الرابعـة ،وال يقصـد بيـا
األتمتة وبرام الحاسب اآللي والمنظومات التقميدية.
وعمى الرغم من عدم و ود تعريف متمق عميو دولياً لمذكاء االصطناعي ،فقد عرفت دراسة Vinuesa

 )7171( et alالذكاء االصطناعي بأنو أي تقنية برم ية تتمتع بواحدة عمى األقل من القدرات التالية:
 اإلدراك :سواء كان صوتي أو مرمي أو نصي أو لمسي ،ملل التعرف عمى الو وه. اتذاذ القرار :ملل أنظمة الترذيص الطبي. -التنبؤ :ملل توقعات الطقس.

 استذراج المعرفة تمقامياً والتعرف عمى األنماط من البيانات :ملل اكتراف دوامر األذبـار المزيمـة فـي وسـاملالتواصل اال تماعي.

 التواصل التماعمي :ملل الروبوتات اال تماعية أو برام الدردرة. التمكير المنطقي. التعمم اآللي.ويعرف  )7102( Kwafoالذكاء االصطناعي بأنـو التصـرفات الذكيـة التـي تظيرىـا اآلالت مـن ذـ ل
تقميد السموك البرري ،وأرار البعض إلـى أن المبـدأ األساسـي الـذي يقـوم عميـو عمـم الـذكاء االصـطناعي ال يكمـن
فــي حــل االرــكاليات بســرعة أكبــر أو فــي معال ــة المزيــد مــن البيانــات أو حمــظ أكبــر عــدد مــن المعمومــات التــي
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تتســتقى م ــن العقــل البر ــري ،بــل إن المب ــدأ األص ــا الــذي تيبن ــى عميــو ى ــذا الم ــال ىــو ف ــي الواقــع مب ــدأ معال ــة
المعمومات بطريقة آلية أو نصـف آليـة ميمـا كانـت طبيعتيـا أو ح ميـا عمـى أن يـتم ذلـك برـكل مناسـب ومتوافـق
مع ىدف معين ( Wisskirchen et al., 2018قمورة وأذرون.)7102 ،
لقـ ــد بـ ــدأت التطـ ــورات األذي ـ ـرة فـ ــي الـ ــذكاء االصـ ــطناعي وتطبيقاتـ ــو والتقنيـ ــات المسـ ــتندة عميـ ــو ملـ ــل:
الروبوتــات ،الواقــع المعــزز ،إنترنــت األرــياءة ،فــي إعــادة ترــكيل العــالم ،حيــث تغيــرت العديــد مــن وانــب الحيــاة
بسبب االبتكارات التكنولو ية ،ونتي ة لذلك تحاول الرـركات استكرـاف فرصـاً ديـدة لزيـادة الربحيـة والعامـد عمـى

رأس المــال مــن ذ ـ ل زيــادة اإلي ـرادات وذمــض التكــاليف ،وذلــك فــي محاولــة لمتغمــب عمــى اآللــار الســمبية طويمــة

األمد لألزمة المالية العالمية التي ظيرت ذ ل 2008-2007م ،وتيدف تقنيات وتطبيقات الذكاء االصـطناعي
إلـى عـل الرـركات أكلـر تنافسـية واسـتدامة ،وبعيـداً عـن ظـ ل المرـككين ،فـ ن الـذكاء االصـطناعي يغيـر قواعـد
المعبة بالنسبة لألعمال ويعيد تركيل مستقبل العديد من المين ،ومينة المحاسـبة ىـي مـن أكلـر الميـن المسـتيدفة

(.)Ukpong et al., 2019 Stancheva, 2018
وأرـارت د ارسـة  (2018) Chukwudi et alإلـى أن الـذكاء االصـطناعي ـذب األضـواء فـي اآلونـة
األذيرة ،ذاصةً مع زيادة تبني التقنيات الذكية في بيمـة األعمـال ،وىـذا االىتمـام المتصـاعد بالـذكاء االصـطناعي

أعطى الضوء لتطبيق نظام أكلر ذكاءاً تيم ّكن من إتباع نيـ مذتمـف ـذرياً لتحقيـق األىـداف النياميـة لممحاسـبة،
وىـذا يتمـق مــع مـا أرــارت لـو د ارسـة  (2017) Greenmanإلــى أن م ـال المحاســبة لـو تـاريخ طويــل مـع الــذكاء
االصــطناعي ،حيــث يعــود تــاريخ تطبيقــات  AIإلــى أكلــر مــن  25عامـاً ،وبرــكل رميســي يتملــل ذلــك فــي م ــاالت

التقارير المالية والم ار عة ،تحولت ذ ليا المحاسبة من اإلدذال اليدوي والتقارير الورقية إلى اإلدذال اإللكتروني

والبرام والمنظومات.
وأوض ــحت د ارس ــة ) PricewaterhouseCoopers (PwCالموام ــد الت ــي تع ــود عم ــى الر ــركات عن ــد
تطبيق المحاسبة الذكية في النقاط اآلتية:
 زيادة كماءة النظام المحاسبي. تحسين ودة المعمومات المحاسبية والتقارير المالية. توفير الوقت المحتمل استغراقو في إقمال الحسابات واعـداد التقـارير الماليـة ،وبمعنـى أذـر إصـدار معمومـاتفي الوقت المعمي ( ،)Real timeوبالتالي تكون المعمومات المحاسبية حديلة دامماً.
 زيادة رمافية العمميات وتحسين مسارات الم ار عة. تحسن واضا في تمبية المتطمبات التنظيمية. زيادة الدقة والمولوقية في التذطيط والتنبؤ ،ونقل المعرفة داذل الرركة ككل بركل أفضل وأسيل.أمـا معيـد المحاسـبين القـانونيين فـي إن متـ ار وويمـز Institute of Chartered Accountants in
) ،England and Wales (ICAEWفأرـار إلـى أنـو يمكـن لممحاسـبين االسـتمادة مـن األنظمـة الذكيـة حيـث
سيتمكنون من ذ ل استذدام قدراتيم من حل ل ث مراكل ،عمى النحو اآلتي (:)ICAEW, 2018
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 دعم اتذاذ القرار من ذ ل توفير بيانات أفضل وأرذص. توفير تحميل أكلر عمقاً لمبيانات واعطاء رؤى ديدة حول األعمال. التركيز عمى الميام األكلر قيمة بعد توفير وقت العمل بسبب تطبيقات الذكاء االصطناعي.وبالنسـبة لـألدب المحاسـبي ،فقـد ذمصـت د ارسـة  (2020) Purcinelli et alإلـى أن الرـركات تت ــو
بر ــكل سـ ـريع إل ــى تبن ــي ال ــذكاء االص ــطناعي وبـ ـرام الحاس ــب اآلل ــي التماعمي ــة والواق ــع االفت ارض ــي وغيرى ــا م ــن
التقنيات ،وادذاليا في أنظمة المعمومات لدييا ،مما يذمق نظام محاسبي مستدام وذكي ،قامم عمى نمـوذج أعمـال
محوسب ورقمي ألتمتة س

ت المحاسبة والضرامب وانتاج تقارير أكلر فامدة كأداة اتصال ممـا يسـاىم فـي تقميـل

وازالة المستندات المادية وتقميل المذاطر المرتبطة بيـا ويزيـد مـن عدالـة ورـمافية المعمومـات المحاسـبية ،ويسـاعد
في اتذاذ ق اررات بوتيرة أسرع بالنسبة ألصحاب المصمحة.

وتوصمت دراسة  (2018) Chukwudi et alإلى أن تطبيق الـذكاء االصـطناعي فـي المحاسـبة يـؤلر
برــكل إي ــابي عمــى أداء الوظــامف المحاســبية ،حيــث ســتتولى األنظمــة المحاســبية الذكيــة المزيــد مــن الميــام نيابــة
عن المحاسبين ،وأن الوقت الحالي يعتبر الوقت المناسب إلعادة ىندسة النظم المحاسبية ،وفرصة لمينـة لتصـبا

المحاســبة أكلـر إلــارة ل ىتمــام بســبب االنق ـراض القريــب لمميــام الرــاقة والمتكــررة التــي ســيتم تحويميــا إلــى رحــاب
التقنيات الذكية .وأرـارت د ارسـة  )7102( Greenmanإلـى أن الـذكاء االصـطناعي يقمـل مـن الطبيعـة الصـارمة
والمممة لمينة المحاسبة ،وي عميا أكلر كماءة في تقديم الذدمات االسترارية.
واتمق مع الباحلين السابقين كل من  )7102( Li & Zhengالمذان أرا ار إلـى أن الـذكاء االصـطناعي

سيغير من الطريقة التقميديـة لمعمـل المحاسـبي ،حيـث أن إدذـال تقنيـات الـذكاء االصـطناعي فـي نظـم المعمومـات
المحاسبية سيؤدي إلى تسميم قدر كبير من األعمـال المحاسـبية إلـى الحواسـيب إلكماليـا ،ولـن يحتـاج المحاسـبون
إال لم ار عتي ــا ،حي ــث تق ــوم األنظم ــة المحاس ــبية الذكي ــة بتس ــوية المـ ـواتير واع ــداد المـ ـوازين واس ــتكمال اإل ـ ـراءات
والمعال ــات تمقامي ـاً ،ذاص ـةً تمــك الميــام الروتينيــة واألكلــر اســتي كاً لموقــت ،ع ـ وة عمــى مــا تــوفره مــن إمكانيــة

ت نيب الرركات احتمالية حدوث احتيال مالي ،حيث ال يمكن اغـراء ىـذه التقنيـات بالمـال أو القـوة ألنيـا مربوطـة

بقواعد محددة سمماً وتتصرف بركل مبارر ،وتستطيع أن تمنع وتكترف وتتنبأ وتحدد األنرطة االحتيالية بسـيولة

ع ــن طري ــق ذاص ــية ال ــتعمم اآلل ــي ،كم ــا أن تص ــميم نظ ــم المعموم ــات المحاس ــبية باالس ــتمادة م ــن تقني ــات ال ــذكاء

االصطناعي يحسن مـن ـودة مذر ـات ىـذه األنظمـة والمتملمـة فـي المعمومـات المحاسـبية ،ويحـافظ عمـى الكليـر
من يود المحاسبين وي نبيم اإلرىاق ويقمل مـن األذطـاء التـي تـؤدي فـي نيايـة المطـاف إلـى ترـويو المعمومـات
المحاسبية ،كما يساىم في الحمـاظ عمـى المـوارد الماديـة والماليـة ،ويزيـد مـن كمـاءة العمـل بصـمة عامـة ،حيـث إن

إســن اد بعــض األعمــال المحاســبية إلــى الب ـرام والتقنيــات الذكيــة ســيؤدي إلــى إكمــال ميــع المعال ــات المحاســبية
واإل راءات المالية في الوقت المناسب (.)Gusai, 2019 Stancheva, 2018
وفي ىذا الصدد يرى الباحلان أن المحاسـبة الذكيـة ب مكانيـا أن تكـون عامـل أساسـي وفعـال فـي تحقيـق

أىـداف التنميــة المســتدامة ،حيــث تــوفر متطمبــات أساســية متملمـة فــي وقتيــة وم ممــة ومـ ءة ومولوقيــة المعمومــات
المحاسبية والمالية ،وبما يساعد عمى تحسين ودة التقارير المالية وتعزيز آليات الرقابة.
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المحاسبة الذكية كأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

د .فيروز النعاس  /كمية العموم اإلدارية والمالية والتطبيقية /طرابمس ،محمد القنبري  ،طالب باألكاديمية الميبية
وفــي ظــل تبنــي المحاســبة الذكيــة ســيركز المحاســبون عمــى المزيــد مــن المبــادرات اإلســت ارتي ية ،ملــل:
تحســين العمميــات ومراقبــة التك ــاليف وتحســين رأس المــال ،ألن الــذكاء االصــطناعي ســيعمل عم ــى أتمتــة الميــام
الرـاقة ملـل إدذـال البيانـات ( ،)Griffin, 2019وسـتكون أدوار المحاسـبين أكلـر اسـتباقية وتقتـرب طبيعتيـا مـن

طبيعــة وظــامف إدارة الرــركة ) ،(Stancheva, 2018 Gamage 2016حيــث يمكــنيم زيــادة مرــاركتيم فــي
عممية صنع القرار واإلدارة اإلستراتي ية وحل المرك ت ،وتكون مساىمتيم كمسترـارين داذميـين يقـدمون نصـاما
ذات قيمة مضافة إلدارة الرركة ،باإلضافة إلى دورىم اال تماعي المتزايد فـي بنـاء وتعزيـز الع قـات فـي الرـركة
(.)ICAEW, 2018
وعمى الرغم من أن تقنيات الذكاء االصطناعي قد تتسبب في فقدان بعض المحاسبين لوظـامميم ،لكنيـا
لن تحل محل المحاسبين عمى المدى الطويل ،بل ستنت ليم وظامف ديدة ،األمر الذي يتطمـب مـن المحاسـبين
أن تكــون لــدييم نظـرة إي ابيــة لتقنيــات الــذكاء اإلصــطناعي ،والعمــل عمــى التحسـين المســتمر لميــاراتيم التحميميــة،
ذاصـةً فــي ظــل ظيــور البيانــات الضــذمة ( )Big Dataالتــي تحتــاج إلــى تحميــل متقــدم ،وتطــوير طــرق تمكيــرىم
وق ــدراتيم الميني ــة لمقي ــام بالمعال ــات المحاس ــبية الذكي ــة ،والتكي ــف ب ــأكلر س ــرعة ونر ــاط م ــع تط ــورات الم تم ــع،

وتحــديث معــارفيم باســتمرار الــتعمم مــدى الحيــاةة وأن يصــبحوا محاســبين ذوي كمــاءة عاليــة ال يمكــن االســتغناء
عنيم ،بحيث يزودوا العم ء بالحمول المعاصرة ،وال يكونـوا م ـرد أدوات فقـط )Luo Zheng and Li, 2018
).et al., 2018
أمــا بذصــوص تكممــة التبنــي المحاســبي لتقنيــات الــذكاء االصــطناعي ،فقــد أرــارت د ارســة Luo et al

( )7102إلى أن التكاليف ستكون مرتمعة عمى المـدى القصـير ،ولكـن بـالتطمع إلـى المسـتقبل ،سـتتمكن الرـركات
من الحصول عمى المزيد من المنافع نتي ة لما تحققو أىداف التنمية المستدامة وستحتل الرركات مكانـة مرموقـة
في مستقبل الذكاء االصطناعي.

المحور الثاني :أهداف التنمية المستدامة
ىــي م موعــة مــن األىــداف التــي وضــعتيا األمــم المتحــدة والتــي تعــرف أيض ـاً باســم األ نــدة العالميــة

 ،7101وىــي رؤيــة ودعــوة عالميــة لمعمــل مــن أ ــل القضــاء عمــى المقــر وحمايــة كوكــب األرض ،وضــمان تمتــع
ميع الرعوب بالس م واالزدىار بحمول سنة 7101م ،وما يميز ىذه االتماقية عن غيرىا أنو لم يسبق أن وافقـت
مي ــع ال ــدول األعض ــاء بمنظم ــة األم ــم المتح ــدة والب ــال ع ــددىم  193دول ــة عم ــى رؤي ــة بعي ــدة الم ــدى لمس ــتقبمنا
ال ماعي ،وأتت ىذه األىداف السبعة عرر كاألىداف المستقبمية التالية التي يطما العالم لتحقيقيا بعـد األىـداف
اإلنماميـ ــة لأللميـ ــة 2015-2000ة ،كمـ ــا ترـ ــتمل عمـ ــى أربعـ ــة مواضـ ــيع رميسـ ــية وىـ ــي البيميـ ــة ،واال تماعيـ ــة،

واالقتصادية والرراكات ،وترمل ىذه األىداف  169غاية و 233مؤرر.

إن أىـداف التنميـة المســتدامة السـبعة عرــر متكاممـة وي ـب أن تحقــق تـوازن بــين االسـتدامة اال تماعيــة
واالقتصــادية والبيميــة ،ىــذا يتطمــب تحقيــق ر ـراكة بــين الحكومــات والقطــاع الذــاص والم تمــع المــدني والم ـواطنين
عمــى حــد ســواء ،وىــي مترابطــة بحيــث أن الن ــاح فــي تحقيــق ىــدف بعينــو فــي معال ــة موضــوع محــدد يــؤدي إلــى
تحقيــق األىــداف األذــرى ،وتقتضــي أىــداف التنميــة المســتدامة التعــاون والعمــل مــع ميــع الرــركاء وبرــكل عممــي

حتــى نــتمكن مــن اتذــاذ الذيــارات الصــحيحة لتحســين الحيــاة بطريقــة مســتدامة لأل يــال القادمــة ،كمــا تــوفر مبــادئ
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وغايات واضحة ل ميع الدول لتعتمدىا وفقاً ألولوياتيا وذططيا الوطنية مع تسميط الضوء عمى التحـديات البيميـة
التي يوا ييا العالم بأسره الييمة االتحادية لمتنافسية واإلحصاء2020 ،ة.

تملــل أىــداف التنميــة المســتدامة ذارطــة طريــق رــاممة تعــال األســباب ال ذريــة لممقــر ،وتوحــد الرــعوب

إلحداث تغيير إي ابي لمعالم أ مع ،وتتميز بأنيا تركز عمـى رـمولية ال ميـع ،حيـث ال يمكـن ألي دولـة أن تعمـل
بممردىــا لتحقيــق النمــو اال تمــاعي واالقتصــادي داذــل حــدودىا فقــط ،بــل ي ــب عمــى الــدول أن تتكــاتف وتتعــاون
لضمان تحقيق األىداف واالستدامة لمعالم أ مع الييمة االتحادية لمتنافسية واإلحصاء2020 ،ة.
وعمى الرغم من أن أىداف التنمية المستدامة ليست ممزمة قانوناً ،إال أن الحكومـات تأذـذ زمـام ممكيتيـا

وتضــع أطــر وطنيــة لتحقيقيــا ،لــذا ف ـ ن الــدول ىــي التــي تتحمــل المســؤولية الرميســية عــن متابعــة التقــدم المحــرز
واستع ارضــو ،ممــا يتطمــب مــع بيانــات نوعيــة يســيل الوصــول إلييــا فــي الوقــت المناســب ،بحيــث تســتند المتابعــة
واالستعراض عمى الصعيد اإلقميمـي إلـى التحمـي ت التـي ت ـري عمـى الصـعيد الـوطني ،وبمـا يسـاىم فـي المتابعـة
واالستعراض عمى الصعيد العالمي منظمة األمم المتحدة2020 ،ة.
يتناول ىذا المبحث اليدف التاسع واليدف السابع عرر ،ويركز عمـى المقاصـد ذات الع قـة بالمحاسـبة

الذكيــة فقــط ،باالســتناد إلــى مــا ورد فــي تقــارير أىــداف التنميــة المســتدامة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة بــالمغتين
العربية واالن ميزية.

الهدددف التاسددع :إقامددة بنددق تحتيددة قددادرة عمددق الصددمود وتحميددز التصددنيع الشددامل لمجميددع والمسددتدام
وتشجيع االبتكار:
إن االســتلمار فــي البنيــة األساســية ملــل النقــل والــري والطاقــة وتكنولو يــا المعمومــات واالتصــاالت يعتبــر
عنص ـ اًر حيوي ـاً مــن عناصــر تحقيــق التنميــة المســتدامة والتمكــين لمم تمعــات فــي كليــر مــن الــدول ،إن النمــو فــي
اإلنتا ية والدذل وتحسين النتام الصحية والتعميمية يرتبط باالستلمار في البنية األساسية.

إن ذلـك يحتـاج إلـى اسـتلمارات ديـدة فـي البنيــة األساسـية المسـتدامة التـي ستسـاعد عمـى التكيـف بقــدر
أكبر مع تغير المناخ ،وسيكون بوسعيا أيضاً إعطاء زذم لمنمو االقتصادي واالستقرار اال تماعي.
مقاصد الهدف التاسع :سيقتصر العرض عمى المقاصد المرتبطة بالمحاسبة الذكية:
ال دول رقم 1ة :مقاصد اليدف التاسع ذات الع قة بالمحاسبة الذكية
المقصد األول

المقصد الثالث

المقصد السادس

إقامة بنى تحتية يدة النوعيـة ومولوقـة زيـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ـ ـ ــرص حصـ ـ ـ ـ ــول المرـ ـ ـ ـ ــاريع تيس ـ ـ ـ ــير تطـ ـ ـ ـ ــوير البنـ ـ ـ ـ ــى التحتيـ ـ ـ ـ ــة
ومســتدامة وقــادرة عمــى الصــمود لــدعم الصـ ـ ــناعية الصـ ـ ــغيرة الح ـ ـ ــم وسـ ـ ــامر المستدامة والقادرة عمى الصمود في

التنميــة االقتصــادية ورفــاه اإلنســان ،مــع المرــاريع ،وال ســيما فــي الــدول الناميــة ،ال ــدول النامي ــة ،م ــن ذـ ـ ل تحس ــين

التركي ـ ــز عم ـ ــى تيس ـ ــير تس ـ ـ تـبل وص ـ ــول عم ــى الذ ــدمات المالي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك
ال ميــع إلييــا بتكممــة ميســورة وعمــى قــدم االمتمان ــات ميس ــورة التكمم ــة ،وادما ي ــا

المساواة.
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المحاسبة الذكية كأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

د .فيروز النعاس  /كمية العموم اإلدارية والمالية والتطبيقية /طرابمس ،محمد القنبري  ،طالب باألكاديمية الميبية

الهدف السابع عشر :إحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة:
تتطمــب التنميــة المس ــتدامة ذطــة نا حــة إلقام ــة رــراكات بــين الحكوم ــات والقطــاع الذــاص والم تم ــع
المدني ،ىذه الرراكات الراممة القاممة عمى المبادئ والقيم ،والرؤية المرتركة ،واألىداف المرتركة.
إن الحا ــة إلــى اســتلمارات طويمــة األ ــل ،بمــا فــي ذلــك االســتلمار األ نبــي المبارــر ،فــي القطاعــات

الحيويــة وال ســيما فــي الــدول الناميــة تتمــزم باتذــاذ إ ـراءات عا مــة لتعبمــة واعــادة تو يــو الم ـوارد الذاصــة لتحقيــق
أ ىداف التنمية المستدامة ،وىذه االستلمارات ترمل الطاقة المستدامة والبنية التحتية والنقل وتكنولو يـا المعمومـات
واالتصـاالت ،لـذا يحتــاج القطـاع العـام إلــى تحديـد ات اىـو بصــورة واضـحة ،وي ـب إعــادة صـياغة أطـر الم ار عــة
والرصد والمواما وىياكل الحوافز وذلك ل ذب االستلمارات وتعزيز التنمية المستدامة ،وينبغي تعزيز آليـات الرقابـة
الوطنية ملل مؤسسات الرقابة العميا وميام الرقابة من انب الييمات الترريعية.
ولن تتحقق أىداف التنمية المستدامة إال بالتزام قوي بالرراكة والتعاون عمى المستوى الدولي ،إن العـالم
اليوم أكلر ترابطاً من أي وقت مضى ويعد تحسين فـرص الوصـول إلـى التكنولو يـا والمعرفـة وسـيمة ىامـة لتبـادل

األفكار وتعزيز االبتكار ،كذلك ف ن تنسيق السياسات لمسـاعدة الـدول الناميـة عمـى إدارة ديونيـا يعتبـر أمـ اًر حيويـاً

لتحقيق النمو والتنمية المستدامين فض ً عن تر يع االستلمار لصالا أقل الدول نمواً.

وتسعى أىداف التنمية المستدامة إلى تعزيز التعاون بين الدول ،من ذ ل دعم الذطط الوطنية الرامية
لتحقيــق ميــع األىــداف ،ويرــكل تعزيــز الت ــارة الدوليــة ومســاعدة الــدول الناميــة عمــى زيــادة صــادراتيا ــزءاً مــن

تحقيق نظام ت اري عالمي قامم عمى قواعد منصمة حتى يكون عادالً وممتوحاً ومميداً لم ميع.

مقاصد الهدف السابع عشر :سيتم التركيز عمى المقاصد المرتبطة أو المتعمقة بالمحاسبة الذكية:
ال دول رقم 1ة :مقاصد اليدف السابع عرر ذات الع قة بالمحاسبة الذكية
بناء القدرات

المسائل العامة

البيانات والرصد والمساءلة

المقصد األول :تعزيز الدعم الدولي  .1اتساق السياسات والمؤسسات .المقصددددد األول :تعزي ــز تقـ ــديم الـ ــدعم

لتنميذ بناء القدرات في الدول النامية  .2تعزيز استقرار االقتصاد الكمي لبنـ ــاء قـ ــدرات الـ ــدول الناميـ ــة لتحقيـ ــق
تنميــذاً فعــاالً ومحــدد األىــداف ،مــن عمـــى الصـ ــعيد العـ ــالمي ،بوسـ ــامل زي ــادة كبيـ ـرة ف ــي تـ ـوافر بيان ــات عالي ــة
أ ــل دع ــم الذطــط الوطنيــة الرامي ــة
إل ـ ــى تنمي ـ ــذ مي ـ ــع أى ـ ــداف التنمي ـ ــة
المسـ ــتدامة بوسـ ــامل ترـ ــمل التعـ ــاون

بـ ــين الرـ ــمال وال نـ ــوب وفيمـ ــا بـ ــين
دول ال نوب والتعاون الل لي.

ترــمل تنســيق السياســات وتحقيــق ال ـ ــودة ومناســ ــبة التوقي ـ ــت ومولوقــ ــة
وممصمة حسب الدذل ،ونوع ال نس،
اتساقيا.
والسـ ــن ،والعـ ــرق ،واالنتمـ ــاء العرقـ ــي،
 .3تعزي ــز اتس ــاق السياس ــات م ــن
والوضــع كميــا ر ،واإلعاقــة ،والموقــع
أ ل تحقيق التنمية المستدامة.
ال غ ارف ـ ــي وغيرى ـ ــا م ـ ــن الذص ـ ــامص
ذات الص ـ ــمة ف ـ ــي الس ـ ـياقات الوطني ـ ــة
بحمول سنة 2020م.
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المحور الثالث :المحاسبة الذكية أداة لتحقيق التنمية المستدامة
يعتبر النظام المحاسبي أىم أنظمة المعمومات في الرركات ،و زء مـن بنيتيـا التحتيـة الداذميـة ،واحـدى
نقاط اتصاليا بالبيمة الذار ية ،وأي تحسين في ىذا النظام سينعكس بركل إي ـابي عمـى البنـى التحتيـة لمرـركات
ككل ،وبمعنى أذر ،أن تحويل المحاسبة التقميدية القاممة عمى البرم يات والمنظومات غير الذكية إلى المحاسبة
الذكية سيؤدي إلى تحسـين البنـى التحتيـة لمرـركات مـن ناحيـة ،وتحـديث مينـة المحاسـبة مـن ناحيـة أذـرى ،حيـث

تتم ّكـن المحاسـبة الذكيـة مـن زيــادة كمـاءة اسـتذدام المـوارد االقتصـادية المتاحــة ،واحـداث لـورة فـي طريقـة المعال ــة
المحاسـبية ،وتغييــر كبيــر فــي أدوار المحاســبين داذــل الرـركات ،وتمعــب المحاســبة الذكيــة دو اًر بــار اًز ومحوريـاً فــي

تحقيق أىداف التنمية المستدامة.

لقد توضعت أىداف التنمية المستدامة لغرض مساعدة الدول النامية والمقيرة لمقضاء عمى المقـر وتحقيـق
الس م المستدام واالزدىار اال تماعي واالقتصادي والبيمي وتحسين الحياة لأل يال القادمة ،وألن الدول ىي التي
تتحمل المسؤولية الرميسية عن متابعة التقدم في تحقيق األىداف ،وىي من تتولى مسؤولية مع البيانات النوعيـة
ال زمة في الوقت المناسب حتى تتمكن من متابعة التحمي ت التي ت ري عمى الصعيد الوطني ،وبما يساىم فـي
المتابعة واالستعراض عمى الصعيد العالمي ،كل ىذا يضع ىذه الدول أمام أولوية تحقيق مقاصد بعض األىداف

حتى تتمكن من تحقيق بقية األىداف.

وفــي ىــذا الصــدد يــرى الباحلــان إن المحاســبة الذكيــة ســتكون غايــة فــي حــد ذاتيــا لمــدول الناميــة قبــل أن
تكون وسيمة لتحقيق أىداف التنمية المستدامة ،مما يعني أن ىذه الـدول والرـركات العاممـة بيـا تحتـاج إلـى د ارسـة
وادذــال وتبنــي التقنيــات الذكيــة فــي المحاســبة والتحــول لممحاســبة الذكيــة أوالً ومــن لــم اســتذداميا ،وبمعنــى أذــر،

وتمار ــياً م ــع ص ــيغة أى ــداف التنمي ــة المس ــتدامة ،يمك ــن الق ــول أن المحاس ــبة الذكي ــة تعتب ــر مقص ــد م ــن مقاص ــد
األىداف ،قبل أن تكون أداة لتحقيق مقاصد أذرى لبعض أىداف التنمية المستدامة.

وتأسيسـاً عمـى مـا سـبق ،سـيقوم ىـذا المبحـث بتحميـل مضـمون ) (Content Analysisأىـداف التنميـة

المستدامة ،وتحديداً اليدفين التاسع واليدف السابع عرر ،والتركيز عمى المقاصد ذات الع قة بالمحاسبة الذكية،

وبمــا أن البــاحلين توص ـ إلــى اســتنتاج أن المحاســبة الذكيــة ي ــب أن تكــون مقصــداً قبــل أن تكــون ىــدفاً ،فســيتم

التحميل في ات اىين ،االت اه األول :ويتملل في كيمية تكييف نظم المحاسبة التقميدية في الدول النامية وتطويعيـا
لتتحــول إلــى المحاســبة الذكيــة وىــذا ال يتــأتى إال ب ي ــاد بنــى تحتيــة لتكنولو يــا المعمومــات واالتصــاالت ،وبالتــالي

تصــبا المحاســبة الذكيــة –كمــا ســبقت اإلرــارة -مقصــداً مــن مقاصــد أىــداف التنميــة المســتدامة ،واالت ــاه اللــاني:

ويتملل في كيمية استذدام المحاسبة الذكية كأداة لتحقيق أىـداف ومقاصـد التنميـة المسـتدامة ،وت ـدر اإلرـارة ىنـا

أن مقاصــد وأىــداف التنميــة المســتدامة مترابطــة ،بحيــث أن الن ــاح فــي تحقيــق ىــدف بعينــو فــي معال ــة موضــوع
محدد سيؤدي إلى تحقيق األىداف األذرى.
الهدف التاسع:
يركـز اليـدف التاســع عمـى االســتلمار فـي البنيــة األساسـية المســتدامة والتـي ترــمل تكنولو يـا المعمومــات
واالتصــاالت ،ويســاعد ىــذا االســتلمار عمــى تحقيــق نمــو اقتصــادي واســتقرار ا تمــاعي ،ذاص ـةً لــدى الــدول التــي

تحتاج إلى دعم مالي وتكنولو ي وتقني ،وىذا يمتا الم ال لتكون المحاسبة الذكيـة ـزء مـن مقاصـد ىـذا اليـدف

79

aisc. Elmergib.edu.ly

المحاسبة الذكية كأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

د .فيروز النعاس  /كمية العموم اإلدارية والمالية والتطبيقية /طرابمس ،محمد القنبري  ،طالب باألكاديمية الميبية
عمى اعتبار أنيا تملل مكون أساسي في البنيـة األساسـية لتكنولو يـا المعمومـات واالتصـاالت ،ويتضـا ذلـك أكلـر
عبر المقاصد التالية لميدف التاسع:
المقصد األول :ييدف إلى إقامة بنـى تحتيـة يـدة النوعيـة ومولوقـة ومسـتدامة وقـادرة عمـى الصـمود لـدعم التنميـة

االقتصادية ورفاه اإلنسان مع التركيز عمـى تيسـير تس تـبل وصـول ال ميـع إلييـا بتكممـة ميسـورة وعمـى قـدم المسـاواة،
وىنــا ن ــد أن المحاســبة الذكيــة تعتبــر ــزء ىــام مــن البنيــة التحتيــة ال يــدة والمولوقــة ،وعنص ـ اًر أساســياً لمتنميــة
االقتصادية ،كما إنيا تساعد عمى إيصال المعمومات ال زمة بتكممة معقولة لم ميع.

المقصد الثالدث :يعـزز زيـادة فـرص حصـول المرـاريع الصـناعية الصـغيرة الح ـم وسـامر المرـاريع ،وال سـيما فـي

ال ــدول النامي ــة ،عم ــى الذ ــدمات المالي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك االمتم ــان ميس ــور التكمم ــة ،وادما ي ــا ف ــي س س ــل القيم ــة

واألسواق ،وىذا ي عل مـن المحاسـبة الذكيـة ركيـزة أساسـية ليـذا المقصـد ،فـ ذا كانـت مدر ـة ضـمن البنيـة التحتيـة
ستتمكن الرركات من إنتاج معمومات محاسبية أكلر ودة ،وذاصةً تمك المستذدمة من قبل األطـراف التـي تقـدم

الذدمات المالية ،كما أن تطبيق المحاسبة الذكية سيوفر عمى المراريع الصناعية الصغيرة تكاليف كبيرة ،ويو ـو

تركيزىا نحو األدوار االستراتي ية والتوسع وزيادة االندماج في األسواق وس سل القيمة.

المقصد السادس :يركز عمى تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة عمى الصـمود فـي الـدول الناميـة مـن
ذـ ل تحســين الــدعم المــالي والتكنولــو ي والتقنــي المقــدم لمــدول األفريقيــة ،وأقــل الــدول نمـواً ،والــدول الناميــة غيــر
الساحمية ،والدول ال زريـة الصـغيرة الناميـة ،وىنـا يمكـن القـول إن الـدول الناميـة والرـركات فـي ىـذه الـدول تحتـاج
إلى الـدعم التقنـي لتطـوير المحاسـبة التقميديـة وتحويميـا إلـى المحاسـبة الذكيـة ،وأن الن ـاح فـي ىـذه الذطـوة يعنـي
توفر معمومات محاسبية ذكية تساعد ىذه الدول والرركات مـن الحصـول عمـى الـدعم المـالي ،وعميـو يمكـن القـول
أن المحاسبة الذكية تقف في المنتصف بين الدعم التقني والدعم المالي ،بمعنى أنيا تكون مستيدفة بالدعم حيث

تملــل ــزء مــن الــدعم التقنــي وتملــل األداة ال زمــة لتــوفير المعمومــات المولوقــة والم ممــة فــي التوقيــت المناســب
لمحصول عمى الدعم المالي.
وبصمة عامة وعند النظر إلى المحاسـبة الذكيـة كمقصـد فـي حـد ذاتيـا ،فـ ن ذلـك يتحقـق بتظـافر يـود
اء عمى
القطاعين العام والذاص واألوساط األكاديمية والم تمع المدني من ذ ل الدعم المالي وزيادة اإلنماق سو ً
البحوث والدراسات أو في سبيل تحسين تكنولو يـا المعمومـات واالتصـاالت ،باإلضـافة إلـى كمالـة بيمـة مواتيـة مـن
حيث السياسات والترريعات.
الهدف السابع عشر
يركــز ىــذا اليــدف عمــى إحيــاء الر ـراكة العالميــة مــن أ ــل التنميــة المســتدامة ،ويتــأتى ذلــك عــن طريــق
الر ـراكة بــين الــدول والقطــاع الذــاص والم تمــع المــدني عــن طريــق االســتلمارات طويمــة األ ــل فــي القطاعــات
الحيويـة بالـدول الناميـة إلعـادة تو يــو المـوارد لتحقيـق أىـداف التنميـة المســتدامة ،كمـا يتطمـب ذلـك إعـادة صــياغة
اء مــن قبــل
أطـر الم ار عــة والرصــد والمـواما وىياكــل الحـوافز لغــرض ـذب االســتلمارات وتعزيــز آليــات الرقابـة سـو ً
مؤسسات الرقابة العميا أو من قبل السمطات الترريعية.

21

aisc. elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة

الموافق  9 -10نوفمبر 0000

األىداف العالمية لمتنمية المستدامة ـ ـ الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل

AISC 2020

ويرــدد اليــدف الســابع عرــر عمــى ضــرورة عقــد الر ـراكات فــي العديــد مــن ال وانــب الماليــة والت اريــة
والتكنولو يــة ،وتو يــو االســتلمارات إلــى القطاعــات الحيويــة والتــي أبرزىــا البنيــة التحتيــة وتكنولو يــا المعمومــات
واالتصاالت ،مما تيم ّكن الدول النامية من تعزيز تعبمة الموارد من ذ ل االستمادة من الدعم الدولي.
وممــا ســبق اتضــا لمبــاحلين أن المحاســبة الذكيــة تعتبــر أداة ىامــة وىامــة ــداً لتحقيــق مقاصــد اليــدف

السابع عرر ،وبركل ذاص المقاصد اآلتية:
 بناء القدرات

المقصد األول :تعزيز الدعم الدولي لتنميذ بنـاء القـدرات فـي الـدول الناميـة تنميـذاً فعـاالً ومحـدد األىـداف مـن أ ـل

دعم الذطط الوطنية الراميـة إلـى تنميـذ ميـع أىـداف التنميـة المسـتدامة بوسـامل ترـمل التعـاون بـين الـدول ،وعنـد

تحميل مضمون ىذا المقصد وربطو بالمحاسبة الذكية ،ذاصةً بالنسـبة لممرـروعات الصـغيرة ،يتبـين أن المحاسـبة
الذكيـة تملـل عنصـ اًر ىامـا لنمـو المرـروعات الصـغيرة واســتدامتيا وبمـا يصـب فـي صـالا الذطـط الوطنيـة الراميــة

لتحقيق أىداف التنمية المستدامة ،وع وة عمى ذلك ف ن إدراج المحاسـبة الذكيـة ك حـدى القـدرات المطمـوب بناميـا

في الذطط الوطنية لمدول النامية ستكون بند ذاب لمحصول عمى الدعم الدولي.
 المسائل العامة

المقصد الثالث :تعزيز اتساق السياسات يتحقق من ذ ل تطبيـق المحاسـبة الذكيـة التـي تسـاعد الـدول والرـركات
عمى إنتاج معمومات محاسبية محسنة ،والتـي تنت يـا الرـركات باعتبارىـا نظامـاً اقتصـادياً زميـاً ،ممـا يمكنيـا مـن
تعزيــز اســتقرار االقتصــاد الكمــي عمــى الصــعيد المحمــي لــم العــالمي ،حيــث مــن رــأنيا أن تســتذدم كمــدذ ت فــي

اتساق وتحسين السياسات االقتصادية المحمية والدولية.

كما أن المحاسبة الذكية تتم ّكن المحاسـبين مـن لعـب أدوار اسـتراتي ية واسترـارية داذـل الرـركات ،وتسـاعدىم فـي
التركيز عمى األعمال ذات القيمة المضافة ،وبالتالي تو يو قدراتيم ومياراتيم نحو تحسين استراتي يات الرـركات
ككــل ،وتحســين الصــورة الكاممــة لمرــركات ،وىــو مــا يعــود بــالنمع عمــى أصــحاب المصــمحة ،ويعــزز مــن اتســاق
السياسات وعقد الرراكات المستدامة عمى المستويين المحمي والدولي.

 البيانات والرصد والمساءلة
المقصدددد األول :يعــزز تحقيــق زيــادة كبي ـرة فــي ت ـوافر بيانــات عاليــة ال ــودة ومناســبة التوقيــت ومولوقــة وممصــمة
وغيرىــا مــن الذصــامص ذات الصــمة فــي الســياقات الوطنيــة ،أن المحاســبة الذكيــة ب مكانيــا أن تحســن المعمومــات

المحاسبية ،حيث تنت المعمومات في الوقت المعمي أو الحقيقـي لحـدوث العمميـة ،وبالتـالي زيـادة ذاصـية التوقيـت
المناســب ،ويمكــن لذصــامص ىــذه التقنيــات كــاإلدراك والتواصــل التمــاعمي والتمكيــر المنطقــي والــتعمم اآلل ــي ،أن
تس ــاعد المحاس ــبة ف ــي أداء وظيمت ــي القي ــاس والتوص ــيل ،بالر ــكل ال ــذي ي ــنعكس إي ابـ ـاً عم ــى ــودة المعموم ــات

المحاسبية ،من ذ ل زيادة الذصامص الرميسية والتعزيزية لممعمومات المحاسبية ،والمتملمة في الم ممة والتمليل
الصادق والقابمية لممقارنـة والميـم والتحقـق ،وكـل ىـذا ال يعـود بـالنمع عمـى مينـة المحاسـبة فحسـب ،بـل يرـمل كـل

الصناعات التي تستميد من المعمومات المحاسبية وتستذدميا كمدذ ت فـي أنظمتيـا كمـا تعـزز المحاسـبة الذكيـة
فرضية الرصد لتحديد الذمل أو الذطأ إن و د بركل يحقق المساءلة المورية والسريعة.
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د .فيروز النعاس  /كمية العموم اإلدارية والمالية والتطبيقية /طرابمس ،محمد القنبري  ،طالب باألكاديمية الميبية
أن التحميــل الســابق لممقاصــد المذتــارة مــن اليــدف التاســع واليــدف الســابع عرــر ال يعنــي أن المقاصــد
المســتبعدة ليســت ذات ع قــة ،ولكنيــا ال تـرتبط برــكل مبارــر بالمحاســبة الذكيــة ،فيــي مقاصــد قــد تتحقــق كنتي ــة
لتحقق المقاصد المذتارة تحقيقا لمبدأ ترابط أىداف ومقاصد التنمية المستدامة ،وبالتالي يمكن القول أن المحاسبة

الذكيــة تســاىم فــي تحقيــق ىــذه المقاصــد برــكل غيــر مبارــر ،ذاصـةً المقاصــد المتعمقــة بالرــؤون الماليــة والت ــارة

ورراكات أصحاب المصمحة المتعددين.

النتائج:
يستنت البحث من ذ ل تحميل مضمون أىداف التنمية المستدامة وربطيا بالمحاسبة الذكية ما يمي:
 .1إن المحاســبة الذكيــة ســتكون غايــة فــي حــد ذاتيــا لمــدول الناميــة قبــل أن تكــون وســيمة لتحقيــق أىــداف التنميــة
المستدامة.
 .2تعتب ــر المحاس ــبة الذكي ــة ــزء مي ــم م ــن البن ــى التحتي ــة ال ي ــدة النوعي ــة والمولوق ــة والمس ــتدامة والق ــادرة عم ــى
الصمود لدعم التنمية االقتصادية.
 .3تس ــاعد المحاس ــبة الذكي ــة المر ــاريع الص ــناعية الص ــغيرة الح ــم وس ــامر المر ــاريع ف ــي ال ــدول النامي ــة ،عم ــى
الحصول عمى الذدمات المالية ،وتسرع من وتيرة إدما يا في س سل القيمة واألسواق.
 .4أن المحاسبة الذكية تقف في المنتصف بين الدعم التقني والمالي لمدول النامية والرركات العاممـة بيـا ،فيـي
مســتيدفة بالــدعم التقنــي كونيــا ــزء مــن البنــى التحتيــة ،وتملــل األداة ال زمــة لتــوفير المعمومــات المحاســبية
ذات ال ودة لمحصول عمى الدعم المالي من ية أذرى.
 .5أن المحاسبة الذكية تملل عنص اًر ىاماً لنمو المرروعات الصغيرة واستدامتيا وبما يصب فـي صـالا الذطـط
الوطنية الرامية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة.

 .6تطبيق المحاسبة الذكية يساعد الدول والرركات عمـى إنتـاج معمومـات محاسـبية محسـنة ،تسـتذدم كمـدذ ت
لعممية تحسين اتساق السياسات االقتصادية ،وعقد الرراكات المستدامة ،عمى المستويين المحمي والدولي.
 .7تعزز المحاسبة الذكية فرضية الرصد لتحديد الذمل أو الذطأ بركل يحقق المساءلة المورية والسريعة.

التوصيات:
استناداً إلى ما توصل إليو البحث من نتام  ،نوصي باآلتي:
 .1العمــل عمــى د ارســة وتبنــي التقنيــات الذكيــة فــي نظــم المعمومــات المحاســبية ،وتحويــل المحاســبة التقميديــة إلــى
المحاسبة الذكية في الدول النامية.
 .2قيام المرروعات الصغيرة في الدول النامية بتبني التقنيات الذكية في النظم المحاسبية واالستمادة منيا كميـزة
تنافسية.
 .3تغييـر السياســات والذطــط الوطنيـة وادراج المحاســبة الذكيــة كبنــد مـن بنودىــا بمــا يتنـاغم وينسـ م مــع أىــداف
التنمية المستدامة.
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 .4تظــافر يــود القطــاعين العــام والذــاص واألوســاط األكاديميــة والم تمــع المــدني لتطبيــق واســتذدام المحاســبة
اء
الذكية باعتبارىا مقصداً مـن مقاصـد التنميـة المسـتدامة ،وذلـك مـن ذـ ل الـدعم المـالي وزيـادة اإلنمـاق سـو ً
عمى البحـوث والد ارسـات أو فـي سـبيل تحسـين تكنولو يـا المعمومـات واالتصـاالت ،باإلضـافة إلـى كمالـة بيمـة

مواتية من حيث السياسات والترريعات.

 .5إدراج المحاسبة الذكية ك حدى القدرات المطموب بناميا عند صـياغة ووضـع الذطـط الوطنيـة لمـدول الناميـة
لتكون عامل ذب ل ستلمارات األ نبية ولمحصول عمى الدعم الدولي.
 .6ضرورة اعتماد المحاسبة الذكية ضمن البنى التحتية المستيدفة لتكنولو يا المعمومات واالتصاالت.
 .7إ راء المزيد من البحوث والدراسات العممية التي تربط بين المحاسبة وأىداف التنمية المسـتدامة برـكل عـام،
وبين المحاسبة الذكية وأىداف التنمية المستدامة بركل ذاص ،ذاصةً اليدفين اللامن والسادس عرر.
 .8ي ب أن يولي المحاسبين األكاديميين اىتماماً ذاصاً لوضع إطار نظري لممحاسبة الذكيـة ،يوضـا مميوميـا
وأىميتيا ودورىا في بيمة األعمال الحديلة.

المستخمص
اســتيدف البحــث تســميط الضــوء عمــى مميــوم المحاســبة الذكيــة وكيميــة اســتذداميا كــأداة لتحقيــق أىــداف التنميــة
المسـتدامة ،واعتمـد عمـى مـني تحميـل المضـمون Content Analysisة ،فـي تحميـل مضـمون اليـدفين التاسـع
والسابع عرر من أىداف التنمية المستدامة ،والوقوف عند بعض المعمومات وتحميميـا وربطيـا بالمحاسـبة الذكيـة،

واســتمد البحــث أىميتــو مــن حدالــة وأىميــة الموضــوع ،ومســاىمتو فــي تحقي ــق استكرــافات ألبع ــاد ديــدة تتصــل
بالمحاس ــبة ،فضـ ـ ً ع ــن كون ــو يس ــاىم ف ــي تط ــوير ال ــانبين النظ ــري والتطبيق ــي لممحاس ــبة ،وذم ــص البح ــث إل ــى

م موعة من االسـتنتا ات ،أبرزىـا :إن المحاسـبة الذكيـة سـتكون غايـة فـي حـد ذاتيـا لمـدول الناميـة قبـل أن تكـون
وســيمة لتحقيــق أىــداف التنميــة المســتدامة ،كمــا أن المحاســبة الذكيــة تعتبــر ــزء ميــم مــن البنــى التحتيــة ال يــدة
النوعية والمولوقة والمستدامة والقادرة عمـى الصـمود لـدعم التنميـة االقتصـادية ،وتسـاعد المرـاريع الصـغيرة الح ـم

وسامر المرروعات عمى النمو واالستدامة والحصول عمى الذدمات المالية وتسرع من وتيرة إدما يا فـي س سـل
القيم ــة واألسـ ـواق ،وأن تطبي ــق المحاس ــبة الذكي ــة ف ــي ال ــدول النامي ــة والر ــركات العامم ــة بي ــا يس ــاعد عم ــى إنت ــاج
معمومــات محاســبية محســنة ،تســتذدم كمــدذ ت لعمميــة تحســين اتســاق السياســات االقتصــادية ،وعقــد الر ـراكات
المستدامة ،عمى المستويين المحمي والدولي.
الكلمات المفتاحية :المحاسبة ،المحاسبة الذكية ،أهداف التنمية المستدامة ،التقنيات الذكية ،الذكاء االصطناعي

المراجع
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 .1األمم المتحدة2017 ،ة ،تقرير أىداف التنمية المستدامة ،إدارة الرؤون االقتصادية واال تماعية ،نيويورك.
 .2األم ـ ــم المتح ـ ــدة2020 ،ة ،أى ـ ــداف التنمي ـ ــة المس ـ ــتدامة 17 :ى ـ ــدف لتحوي ـ ــل عالمن ـ ــا ،األل ـ ــر األك ـ ــاديمي،
.www.academicimpact.un.org
 .3الييمة االتحادية لمتنافسية واإلحصاء2018 ،ة ،أىداف التنمية المستدامة.www.fcsa.gov.ae ،
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