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 -مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 قسم العلوم المالية والمحاسبية          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير      

 

 منهاج المادة التعليمية 
 نظام المعلومات المحاسبي

 : نظام المعلومات المحاسبية اسم المادة
 : أساسية  وحدة التعليم

 السادس السداسي:
  02:  المعامل                06  عدد األرصدة :

 سا  02: المحاضرة)عدد الساعات في األسبوع(
 سا  1.5: أعمال تطبيقية )عدد الساعات في األسبوع(

 التعرف على المادة التعليمية

 : (Pré requis)المكتسبات القبلية 

اقتصاد وتسيير المؤسسة واألنظمة يفترض أن يتحكم الطالب في المواد األساسية التالية : 
ومختلف  (SCF)لها ،اضافة إلى التحكم في تقنيات المحاسبة والنظام المحاسبي الماليالمكونة 

 النصوص التنظيمية المتعلقة به.

تهدف هذه المادة التعليمية إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية الهدف العام للمادة التعليمية :
 والخاصة بنظام المعلومات المحاسبية

يد أهمية دراسة نظم المعلومات المحاسبية وكيفية تصميم وتنفيذها : تحد الكفاءة المستهدفة
 وتقييمها 

 وصف المادة التعليمية



 برنامج مادة نظام المعلومات المحاسبي

تعد مادة نظام المعلومات المحاسبي من المواد األساسية التي تدرس في أقسام المالية والمحاسبة       
والتي ال بد أن تكون لها مكانة ضمن الرصيد المعرفي لطلبة السنة الثالثة مالية ومحاسبة ،لما لها من 

دارة المؤسسات في بيئة األعمال الحديثة . أهمية في تعزيز دور المحاسب في  سيرورة تسيير وا 

لمعلومات المحاسبي من خالل ففي هذا السياق تتناول هذه المطبوعة مختلف الجوانب المتعلقة بنظام ا
 التطرق إلى المحاور التالية :

 المحور األول : اإلطار العام لنظام المعلومات
 أوال : مدخل للنظام 

 ثانيا : البيانات والمعلومات 
 ثالثا: نظام المعلومات 

 المحور الثاني : االطار المفاهيمي لنظام المعلومات المحاسبي وعالقته  بعملية اتخاذ القرار
 أوال : مفهوم نظام المعلومات المحاسبي

 ثانيا : مقومات ووظائف نظام المعلومات المحاسبي
 ي وعالقته باتخاذ القرار ثالثا : دور نظام المعلومات المحاسب

 رابعا : الية عمل نظام المعلومات المحاسبي ضمن الدورة المحاسبية 
 خامسا : عالقة نظام المعلومات المحاسبي بالنظم األخرى

 المحور الثالث : منهجية تصميم نظام المعلومات المحاسبي 
 أوال : مرحلة تحليل النظام 

 ثانيا : مرحلة تصميم نظام المعلومات المحاسبي 
 ثالثا : مرحلة تنفيذ نظام المعلومات المحاسبي 

 رابعا : مرحلة التقييم والصيانة 
 المحور الرابع : نظام المعلومات المحاسبي في إطار تكنولوجيا المعلومات 
نظام المعلومات المحاسبية   أوال : العوامل التي ساعدت على استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال

 ثانيا :أهمية نظام المعلومات المحاسبي المدمج مع تكنولوجيات المعلومات
 تاسبية في ظل تكنولوجيا المعلوماثالثا: مقومات نظام المعلومات المح



 

 

 مقدمة :

يعد نظام المعلومات المحاسبي من أهم نظم المعلومات في المؤسسة ، حيث أنه يقدم الجزء األكبر       
من المعلومات التي تحتاجها كافة المستويات اإلدارية والجهات الخارجية ، كما أنه يعالج كما هائال من 

قية نظم المعلومات في البيانات عبر طرق وأساليب متعددة ، باإلضافة إلى عالقته المتشابكة مع ب
 المؤسسة.

إن تصميم وبناء نظم المعلومات المحاسبية وفق األسس العملية الحديثة ، لمعالجة المعلومات    
المحاسبية يعد خطورة ضرورية ، فقد أثرت البيئة الجديدة في إعداد وتأهيل المحاسب فأصبح المطلوب 

ام المعلومات المحاسبية ،وتقديم المعلومات في منه أن يكون أكثر فعالية في المساهمة في تصميم نظ
 اتخاذ القرارات عوض قيامه بمهامه التقليدية المعروفة .
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 المحور األول : اإلطار العام لنظام المعلومات

تعد المعلومات في العصر الحالي من العناصر التي لها دور كبير في تحديد بقاء أو استمرار       

المؤسسة ، خاصة في ظل خصائص التي يمتاز بها هذا العصر من تغيرات اقتصادية وسياسية 

ذي ينتج واجتماعية وتكنولوجيا وغيرها ، ولذلك أصبح من الالزم على المؤسسة إقامة أو تصميم الجهاز ال

هذا المنتج الحي والضروري والمتمثل في "المعلومات" ،ويسمى الجهاز المسؤول على توفير هذه السلعة 

"نظام المعلومات" ،هذا االخير الذي يساعد المؤسسة على التأقلم مع بيئتها الخارجية من جهة ،وتوفير 

في المؤسسة من أجل مساعدتها في  المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب الى كافة المستويات االدارية

 تحقيق أهدافها من جهة أخرى ، ومن ثم تحقيق أهداف المؤسسة .

 أوال : مدخل للنظام 

( عام Ludwing Von Bertalanffyظهرت فكرة النظم ألول مرة على يد عالم األحياء األلماني )   

أهم التطورات الفكرية الحديثة التي وقد أعطاها اسم "النظرية العامة للنظم " ، والتي تعتبر من  1937

تهدف إلى تحديد عناصر المنظمة وتفسير ألية عملها ،ومحاولة فهم الحقائق والظواهر من خالل تفكيكها 

 إلى عناصر ومكونات ، وكذا فهم العالقات بين تلك المكونات والعناصر .

 تعريف النظام : -1

 للنظام عدة تعاريف منها:

لى أنه "مجموعة من األجزاء واألنشطة الفرعية التي تعمل مع بعضها ( عSystemيعرف النظام )  

البعض ، لغرض تحقيق هدف معين ، أو مجموعة من العناصر التي تتكامل مع بعضها البعض 

 وتحكمها عالقات وأليات عمل معينة وفي نطاق محدد بقصد تحقيق هدف معين .
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كما يعرف على أنه ذلك الكل المنظم أو المعقد والذي يجمع ويربط بين األشياء أو أجزاء تشكل في     

 مجموعها تركيبا كليا موحدا .

وفي تعريف أخر بأنه : إطار متكامل له هدف واحد أو مجموعة من األهداف ،وهو يقوم بالتنسيق      

أو أالت ،وذلك باالعتماد ات ،والموارد قد تكون خامات بين الموارد المطلوبة لتحويل المدخالت إلى مخرج

 على نوع النظام .

ويعرف بعض الكتاب النظام على أنه : مجموعة مترابطة ومتجانسة من الموارد والعناصر التي تشمل   

 األفراد ،التجهيزات ، األالت ، األموال ، السجالت ، ...الخ ، التي تتفاعل مع بعضها البعض داخل

إطار معين )الحدود(، وتعمل كوحدة واحدة نحو تحقيق هدف ، أو مجموعة من األهداف العامة ،في ظل 

 الظروف أو القيود البيئية المحيطة .

ولتوضيح معنى النظام يمكن اعتبار "اإلنسان"  كنظام النه يتكون من عدة أجزاء)نظم فرعية( تتمثل     

،الهضم ،...الخ( حيث تعمل هذه النظم الفرعية بشكل منتظم في)نظام الدورة الدموية ، نظام التنفس 

ومتكامل وبوجود عالقات تربطها مع بعضها البعض بهدف الحفاظ على الجسم وأداء وظائفه المختلفة ، 

كما يمكن اعتبار المؤسسة كنظام حيث أنها تتكون من عدة أجزاء منسقة بطريقة منظمة ومهيكلة )مثال 

لمؤسسة كقسم المحاسبة ، قسم اإلنتاج ،...الخ( تهدف الى تحقيق نتيجة معينة  األقسام الموجودة في ا

،حسب أهداف المؤسسة )مثال: إنتاج سلع ، تعظيم األرباح ، تحقيق عدالة اجتماعية ، التشغيل ، 

 ...الخ(.

 خصائص النظام :  -2

 من التعاريف السابقة يتضح لنا أن النظام له مجموعة من الخصائص هي :
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 لكل نظام هدف  رئيسي يسعى إلى تحقيق ،وهدف النظام يكون عادة هو السبب في  الهدف :

نشأة وتكوين النظام ،وغالبا مايتم تقسيم الهدف الرئيسي إلى عدة أهداف فرعية ،تختص 

 بتحقيقها النظم الفرعية التي يتكون منها النظام الرئيسي.

صرين األول هو أن يحدد الهدف في شكل ومن الضروري عند وضع أهداف النظام ،أن يتم تخديد عن

( أي النتيجة المستهدفة فمثال أن يكون هدف كلية العلوم االقتصادية والتجارية Effectكمي ،هو األثر )

( مثل Time frameطالب ، والثاني هو مثال النطاق الزمني ) 2000وعلوم التسيير كنظام تخريج 

أيضا أن تحقق مؤسسة اقتصادية عائد سنوي على  طالب سنويا ، ومن أمثلة األهداف 2000تخريج 

 وحدة يوميا  وهكذا. 1000سنويا ، وأن تنتج ألة ما ٪ 10استثماراتها بمعدل 

 :)يتكون أي نظام من مجموعة من العناصر واألجزاء أو الوحدات ،التي  العناصر )األجزاء

اد الالزمين الدارة تمثل مقومات النظام ، وبعض هذه المقومات تكون مقومات بشرية كاالفر 

وتشغيل النظام ، وقد تكون مقومات مادية كاالجهزة والمعدات والبرامج واالثاث وغيرها ،وكما 

يمكن أن تكون معنوية غير ملموسة كاالسم التجاري والعالقات التجارية وحقوق الملكية وكذلك 

 ف معين .البرامج والتطبيقات االلكترونية والتي تعمل مع معضها البعض لتحقيق هد

 يتكون كل نظام من أجزاء أقل منه تتمثل في نظمه الفرعية ،التي تعمل هي  النظم الفرعية :

 األخرى عل تحقيق أهدافها ، لتحقيق الهدف العام للنظام .

وتتميز النظم الكبيرة عند تقسيمها إلى نظم فرعية بأن عدد النظم الفرعية في المستويات العليا يكون    

بينما تكثر النظم الفرعية عند المستويات الدنيا ،فعلى سبيل المثال عادة ما تقسم المؤسسات قليل نسبيا ، 

 إلى إدارات رئيسية على أن تقسم كل إدارة رئيسية إلى إدارة فرعية ، وهذه الخاصية تسمى هرمية النظام.
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 يعمل فيه ويتفاعل :  تتمثل بيئة النظام في المجال الذي يحيط بالنظام والمجتمع الذي بيئة النظام

 مع وحداته ونظمه األخرى ، وتنقسم بيئة النظام إلى بيئة داخلية وبيئة خارجية :

 البيئة الداخلية : تشمل الموارد ،التجهيزات واألفراد ، اإلدارات ...الخ.-

البيئة الخارجية : تتكون من الموردين ،العمالء ، المؤسسات المالية ، الجهات الحكومية والجمهور  -

 بصفة عامة ، ...الخ

 تتمثل في الخطوط المحددة التي تفصله عن النظم األخرى ،والتي تفصله عن  حدود النظام :

البيئة التي يعمل فيها ، ويمكن أن تكون هذه الحدود ملموسة أو غير ملموسة ، والهدف من 

ح النظام تحديد الحدود هو تحديد مجال االهتمام والوقوف على المتغيرات التي تؤثر في نجا

 وديمومته .

 النظام كل واحد وليس عبار عن أجزاء مستقلة تعمل بمفردها ، بل أجزاء  الكلية أو الشمولية :

تعمل مع بعضها البعض كوحدة واحدة ،وهذه األجزاء مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا ، 

 وتعمل وفق ألية عمل معينة لتحقيق الهدف المؤسس من أجله النظام 

 يقصد بالضوابط األدوات واألساليب التي تضمن دقة تحقيق أهداف النظام والتحكم في  الضوابط :

مخرجاته ، وبعض النظم قد تتضمن أدوات تضمن انضباط النظم ذاتيا يحيث تضمن أن 

المخرجات الناتجة عن النظام مخرجات سليمة وأن عناصر النظام ال تتعرض للتلف، مثال ذلك 

ة تحكم في درجة الحرارة أثناء التشغيل ، وهناك أنظمة ال تتوفر فيها مثل األالت التي تزود بأجهز 

هذه األدوات ، وال بد أن تزود هذه االنظمة بمجموعة من األدوات التي تهدف إلى منع ارتكاب 

األخطاء أو اكتشافها مثال ذلك ، نظام الرقابة الداخلية التي تطبق في المؤسسات االقتصادية 
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اإلختالس أو السرقة أو التالعب واكتشاف االخطاء ،وضمان دقة تنفيذ  لحماية أصولها من

 الخطط والسياسات.

 عناصر النظام  -3

: وتتمثل في العناصر التي تم استحواذها وتجميعها الدخالها إلى النظام ليقوم  (Inputالمدخالت ) 3-1

بتشغيلها ، وتأتي من مصادر داخلية وخارجية وتتباين المدخالت بحسب نوع النظام ، ففي النظام 

االنتاجي مثال تتمثل مدخالته في مواد خام ومنتجات نصف مصنعة ، أما مدخالت نظام المعلومات 

 فتتمثل في بيانات الطلبة واألساتذة .التعليمي 

هي كل األنشطة التي تقوم بها النظم الفرعية للنظام (: Processالمعالجة )عمليات التشغيل( ) 3-2

لتحويل المدخالت إلى مخرجات ، والتي تمثل مجموعة من العمليات الحسابية ،وعمليات المقارنة 

ي على المدخالت بهدف تحويلها الى معلومات تقدم المنطقية ،والتلخيص والتصنيف ،والفرز التي تجر 

للمستفيد النهائي ، وفي نظام االنتاج مثال يتم تحويل المواد االولية الى منتجات مصنعة قابلة لالستهالك 

. 

: هي كل ما ينتج عن النظام كنتيجة لألنشطة عمليات المعالجة ، كمثال ( Outputالمخرجات ) 3-3

 لحصول على منتجات أو خدمات تقدم للزبائن .في نظام االنتاج ، يتم ا

تقوم عملية الرقابة بتحديد األسلوب الذي يسلكه النظام كله ، فتحدد الرقابة (: Controlالرقابة ) 3-4

معدل تدفق المدخالت إلى التشغيل ، كما تحدد نوع العمليات المطلوب تنفيذها من خالل مجموعة القواعد 

 .والتعليمات السابق تحديدها 

: هي عملية قياس ردود األفعال السلبية أو اإليجابية لمستخدمي ( Feedbackالتغذية العكسية ) 3-5

النظام عن مخرجات النظام ، والهدف من التغذية العكسية  هو الحفاظ على مستوى األداء ومعالجة 

 اإلنحرافات المحتملة مما يساهم في وصول النظام في حالة من التوازن .
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 الي يوضح خصائص وعناصر النظام :والشكل الت

 : خصائص وعناصر النظام 01الشكل رقم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد األستاذة

 أنواع النظام  -4
 يمكن تصنيف النظام على أساس عدة خاصيات ،ومنها ما يظهره الشكل التالي 

 : أنواع النظام 02الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر : أحمد حسين على حسين ،نظم المعلومات المحاسبية،اإلطار الفكري والنظم التطبيقية ، الدار الجامعية 
 . 21-20، ص  2014،االسكندرية ، 

 

 

 المخرجات  المعالجة )عمليات التشغيل( المدخالت 

 الرقابة 

 التغذية العكسية

ام بيئة النظ  

 حدود
 النظام

 أنواع النظام 

من حيث عالقتها  من حيث النشأة

 بالبيئة
من حيث درجة  من حيث درجة التعقيد

 التأكد

نظم 
ةطبيعي  

نظم  
 اصطناعية

نظم 
 مفتوحة

نظم 

 مغلقة

نظم 

 معقدة
نظم 

 بسيطة
 نظم

 احتمالية
نظم 

 محددة
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 Natural Systems and : تصنف الى نظم طبيعية ونظم صناعية  من حيث النشأة 4-1
Humanmade Systems ) 

 دخل لالنسان في وجوده ، بل هو من صنع اهلل سبحانه وتعالى  : هو النظام الذي ال النظام الطبيعي
 ، مثل االنسان نفسه ومثل الكون والقمر واالنهار ...الخ.

 استخدام الموارد والعناصر واألسباب التي سخرها اهلل له : هو من صنع االنسان ب النظام الصناعي
ومن أمثلتها : السيارة ، الحاسوب ، الشركات ، الهيئات ،...الخ ،ويحتاج هذا النظام إلى من يصممه 

 وينفذه ويديره ويشرف على تشغيله لكي يستمر هذا النظام في الوجود .
 Open Systems andة ونظم مغلقة ): تصنف إلى نظم مفتوح من حيث عالقتها بالبيئة 4-2

Closed Sytems) 

 هو النظام الذي يؤر ويتأثر بالبيئة التي يعمل فيها ،بمعنى أن التغيرات في  النظام المفتوح :
البيئة المحيطة بالنظام تؤثر في مدخالت وعمليات التشغيل ومخرجات النظام ، ومن ثم يجب أن 

يكون النظام مرنا للتأقلم مع التغيرات البيئية المحيطة حتى يمكنه المحافظة على استمراره في 
فمثال يجب على المؤسسة في قطاع االنتاج أن تعدل من إنتاجها وفقا للتغيرات في الوجود ، 

 أذواق ورغبات المستهلكين.
 هو النظام الذي ال يتفاعل مع البيئة المحيطة به ،وبالتالي هو مغلق على نفسه  النظام المغلق :

 بها .،مثل ساعة اليد تعتبر نظام مغلق ألنها منعزلة تماما عن البيئة المحيطة 
 Simple Systms and: وتصنف الى نظم بسيطة ونظم معقدة ) من حيث درجة التعقيد 4-3

Complex Systms ) 

 هي أنظمة ال تحتوي على مجموعة كبيرة من النظم الفرعية ، كما التتعدد  النظام البسيط :
 العالقات بين تلك النظم الفرعية 

 : لنظم الفرعية وتتعدد وتتنوع العالقات والمعامالت وهي النظم التي تتعدد فيها ا النظام المعقد
بينها ،فكلما كثر عدد النظم الفرعية وتعدد وتداخلت العالقات فيما بينها ،كلما زادت درجة تعقيد 

 النظام .
 Probabilistic Systms and: وتصنف الى نظم محتملة ونظم محددة ) من حيث درجة التأكد 4-5

Deterministic Systems) 
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 هو النظام الذي يمكن من خالله تحديد ما ستكون عليه حالة النظام ومخرجاته ،  م محددنظا :
استجابة لمجموعة محددة من المدخالت ،وتعد النظم األلية من أفضل االمثلة على النظم المحددة 

، بحيث يكون معلوم على وجه التحديد ما ستكون عليه المخرجات بناءا على المدخالت 
 النظمة الموجودة في الحاسوب مثال .المستخدمة كا

 هو النظام الذي ال يمكن التنبؤ بالحاالت التي سيكون عليها مستقبال إال  نظام احتمالي :
باستخدام االحتماالت ، بمعنى أنه ال يمكن أن يعرف على وجه التحديد رد فعل النظام ومخرجاته 

 نتيجة لحدوث ظروف معينة .
 تطبيق : 

تعتبر جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم مؤسسة التعليم العالي تقع شمال غرب الجزائر ولها موقع   
كمركز جامعي من  1978كليات ومعهد واحد ، فتحت أبوابها سنة  9استراتيجي جد مهم، تتكون من 

 أجل  التدريس والتكوين في مجال التعليم العالي .

 ختلف مكونات وعناصر هذا النظام ؟وباعتبار الجامعة كنظام حدد م

 الحل :

 : خصائص وعناصر الجامعة )كنظام( 01الجدول رقم 

 الشرح الخاصية أو العنصر
التدريس والتكوين  إلخراج طلبة ذو كفاءة لشغل منصب عمل  الهدف

 باالضافة الى الدراسات واألبحاث التي تفيد المجتمع
المقومات البشرية كاالساتذة والعمال تتكون الجامعة من مجموعة من  العناصر 

االداريين ، عمال الصيانة والنظافة ،...الخ والمقومات المادية  
كاالجهزة والمعدات ،ملفات الطلبة واألساتذة ، كشوف نقاط الطلبة 

 ،...الخ
كليات ومعهد واحد  9تتكون جامعة عبد الحميد ابن باديس من  النظم الفرعية 

لبحث ، والمكتبات وغيرها من الوحدات باالضافة الى مخابر ا
 االدارية االخرى

وتتمثل في المجتمع الذي تعمل فيه الجامعة فهي تستمد منه  البيئة 
 المدخالت )تأثر(وتمده بمخرجات )تأثير( 

ان حدود الجامعة هي حدود غير ملموسة ،وتتمثل هذه الحدود في  الحدود
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 الذي تعمل فيه.الخطوط المحددة والتي تفصلها عن المجتمع 
تتعامل كليات ومعهد الجامعة مع بعضها البعض وتربطهم سلسلة  الشمولية 

من العالقات المتكاملة من أجل أداء وظيفة محددة وتحقيق أهداف 
 الجامعة ككل.

هي مجموعة من الضوابط واالجراءات التي تحددها الجامعة لضمان  الضوابط 
ليمية ،مثل القواعد المفروضة التع–السير الحسن للعملية التعلمية 

 على الطلبة أثناء فترة االمتحانات لضمان انضباطهم .
طلبة حائزين على شهادة  المدخالت العناصر 

 البكالوريا
تدريس ، تكوين ، تنظيم ملتقيات  المعالجة

 وأيام دراسية .
 طلبة حائزين على شهادات عليا المخرجات
وتتضمن في مجموعة من  الرقابة 

القوانين واالجراءات التي تعمل 
على ضبط النظام الداخلي في 

 الجامعة 
هي فحص الجامعة ألدائها  التغذية العكسية 

الماضي ثم البحث عن طرق 
االداء البديلة لتحسين أداءها في 
المستقبل ،انطالقا من قياس ردود 
افعال الطلبة واألساتذة والموظفين 

ثم اتخاذ االجراءات بالجامعة 
التصحيحة كإدراج تخصصات 
مطلوبة في المجتمع ، إلغاء 
بعض التخصصات ، القيام 
بأبحاث تخدم المجتمع بشكل 

 أكبر،...الخ
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 ثانيا : البيانات والمعلومات 

لقد اتجهت المؤسسات إلى تصميم وبناء أنظمة معلوماتية من أجل السيطرة على الكم الهائل من     

المعلومات الضرورية إلدارة المؤسسة ،وذلك لضمان وصول معلومات موثوقة وصحيحة ودقيقة إلى كافة 

رارات ، وعادة ما المستويات اإلدارية بالشكل المالئم والوقت المناسب من أجل استخدامها في اتخاذ الق

يستخدم مصلح البيانات والمعلومات كمرادفات لبعضهما ، لكن في الواقع هما مختلفان تماما ، وهذا ما 

 يتم توضيحه فيمايلي : 

 ( Dataالبيانات ) -1

تعرف البيانات على أنها "حقائق مجردة تعبر عن حدث أو أحداث معينة في شكل رموز أو حروف     

نية ، تكون بصيغة غير مرتبة ، يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة بهدف أو أرقام أو رسوم بيا

تحويلها إلى معلومات، يمكن اإلستفادة منها بعد إجراء العمليات الالزمة عليها وترتيبها ، فهي المادة الخام 

 الالزمة النتاج المعلومات " .

ر تفسر بعد ، تكون في شكل أرقام وفي تعريف أخر : هي مجموعة من الحقائق الخام التي لم تفس    

،كلمات ، رموز ، أو أشكال غير مفهومة ،وتكون مستقلة عن بعضها البعض أي ليس لها معنى أو قيمة  

 وبالتالي ال تؤثر في سلوك من يستقبلها إال إذا تمت معالجتها وارتبطت مع بعضها البعض بشكل منطقي.

وعة اإلحصائيات والحقائق والمعطيات، التي ترد في هي مجم مما سبق يمكن استنتاج أن البيانات   

نظام المعلومات باستخدام ل  كمدخالت شكلها األولي الخام ويشوبها نوع من الغموض، يتم معالجتها

     األدوات المتاحة لتعطي معلومات هادفة تساعد أطراف معينة على اتخاذ القرارات.

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في إعالن نتيجة امتحانات فعلى سبيل المثال إذا رغبت كلية العلوم 

 الطلبة في إحدى السنوات الدراسية ، وكانت لدينا القيم الخاصة بالطلبة معدة في الشكل التالي :
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 تاريخ ميالد الطالب  اسم ولقب الطالب  رقم بطاقة الطالب 
 1995جانفي  01 جمال صابر 10112345
 1994ماي  05 عقوبمحمود ي 10112456
 1996جوان  02 إيناس مصطفى 10112457
 1994سبتمبر  15 عبد العزيز حسين 10112346
 1997فيفري  12 إيمان عبد الوهاب 10112347
 1995أفريل  01 عمر بن عمار 10112458

اليمكن بالنظر الى القيم الواردة في الجدول أعاله نجد أنها عبارة عن بيانات في شكل جدول و 

استخدامها في تحديد نتيجة الطلبة أي تقييم أدائهم ومن ثم فهي ليست صالحة الستخدامها بهذه الصورة 

  في اتخاذ قرار إعالن نتائج الطلبة.

حتى تكون البيانات ذات معنى وفعالية داخل المؤسسة ال بد من أن تتوافر خصائص البيانات :  1.1

 فيها بعض الشروط والخصائص هي :

 البيانات شاملة بحيث ال يتم الدخول في التفاصيل بشكل مبالغ فيه ،وال ايجاز حتى ال  أن تكون

 يتم اإلخالل بمعناها؛

 يجب أن تتوفر البيانات في الوقت المناسب ؛ 

 يجب أن تكون البينات دقيقة وخالية من األخطاء ؛ 

 . أن ال يكون هناك تعارض فيما بين البيانات ،بل يجب أن تكون منسقة 

:  تختلف البيانات المطلوبة تبعا لألهداف الموضوعة وكيفية تحقيقها ،وتتفاوت  مصادر البيانات 2.1

الحاجة إلى البيانات طبقا لتباين أحجام المؤسسات ، وطبيعة مشكالتها ، ومن بين المصادر التي يعتمد 

 عليها في جمع هذه البيانات نذكر : 
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 موجودة داخل حدود المؤسسة ، ويمكن الحصول : وهي مختلف المعطيات ال المصادر الداخلية

عليها من خالل تقارير يومية عن طريق وسائل االتصال الداخلية)الهاتف ، الفاكس وغيرها( 

 ،ومن أمثلة هذه المصادر: حجم اإلنتاج ، عدد العمال ...الخ.

 تي تأتي : هي البيانات التي تحصل عليها المؤسسة من خارج حدودها كتلك ال المصادر الخارجية

من الزبائن ،الموردين، مختلف المؤسسات ذات العالقة مع المؤسسة ، ومن السوق كأذواق 

 المستهلكين ، مندوبي المبيعات ، النشريات ، الدوريات المتخصصة وغيرها.

 يتم الحصول على البيانات من خالل المصادر الميدانية كصبر االراء ،  المصادر الميدانية :

 سة سلوك المستهلك ، االستبيانات الموزعة ،المقابالت ،وغيرها.دراسة السوق ، درا

 والتي تصدر في المجالت والدوريات التي تخص حوادث مختلفة ثم  المصادر التاريخية :

تسجيلها في فترات متتالية عبر الزمن كإحصاء عدد الوفيات والمواليد ومختلف المؤشرات 

 االقتصادية .

 وتتمثل في الهيئات التي تصدر التشريعات والقوانين  الهيئات والمنظمات الحكومية :

 واإلحصائيات كقوانين المالية ، الجبائية وغيرها .

 التي تقوم بالدراسات والبحوث وتقديم معطياتها . مراكز البحث : 

 من خالل البيانات التي تصدر عن أنشطتها المختلفة في شكل دوريات أو  المؤسسات المختلفة :

 ا االلكترونية عن طريق مواقعه

 : يمكن تصنيف البيانات التي يتم معالجتها للحصول على معلومات إلى : أنواع البيانات 3.1

  البيانات األولية )الخام( : وهي البيانات التي يتم جمعها بحالتها األولى دون إجراء أي تعديال أو

 عمليات عليها كأسماء العمالء ،أو الموردين وعناوينهم.
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  حصائية ،توضح عالقات محددة بين مجموعة البيانات الكمية : وهي عبار عن بيانات رياضية وا 

 من العوامل أو المتغيرات وتتميز بالدقة والثقة .

  البيانات النوعية : وهي تتضمن أحكاما ، تقديرات ، أراء الخبراء والمستشارين وأيضا اقتراحات

 وتوصيات.

 : (Information)المعلومات   -2

بيانات تمت معالجتها ثم تطبيقها وتحليلها وتنظيمها وتلخيصها بشكل يسمح باستخدامها تعرف على أنها 

 واإلستفادة منها حيث أصبحت ذات معنى لمستخدميها .

وبالعودة إلى المثال السابق في الجدول أعاله المتعلق بمعطيات الخاصة بالطلبة ، فإذا أضفنا لتلك   

مات الطلبة وحساب معدالتهم ، فإن البيانات المعروضة في البيانات ، بيانات أخرى مثل مجموع عال

الجدول تصبح بمثابة معلومات ألنها تكون صالحة التخاذ القرارات المتعلقة بإعالن نتائج الطلبة ،وتحديد 

 الطلبة الناجحين والراسبين وذلك كما يظهره الجدول التي :

 مالحظة المعدل الب تاريخ ميالد الط اسم ولقب الطالب  رقم بطاقة الطالب 

 ناجح 10.02 1995جانفي  01 جمال صابر 10112342

 ناجح 12.33 1994ماي  05 محمود يعقوب 10112343

 ناجح 14.25 1996جوان  02 إيناس مصطفى 10112344

 ناجح 11.15 1994سبتمبر 15 عبد العزيز حسين 10112345

 راسب 08.55 1997فيفري  12 إيمان عبد الوهاب 10112346

 راسب 07.68 1995أفريل  01 عمر بن عمار 1011237

ويمكن القول أن المعلومات هي عبارة عن بيانات يقوم النظام بمعالجتها من خالل عمليات الجمع ، 

 التبويب ، التصنيف ، التلخيص وهو ما يعطيها معنى تام ، يشجع استخدامها في اتخاذ القرارات.
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 معالجة البيانات :والشكل التالي يعبر عن كيفية 

 : نظام معالجة البيانات 03 الشكل رقم

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد األستاذة 

   

 المعلومات :خصائص  1.2

حتى تكون المعلومات ذات مصداقية لدى مستخدميها البد أن تتصف ببعض الخصائص أهمها         

 مايلي:

: بمعنى أن تتالءم المعلومة مع الغرض الذي أعدت من أجله و يمكن الحكم على المالءمة .أ

عكسه مدى مدى المالءمة أو عدمها من خالل مدى تأثير المعلومات على مستخدميها، و الذي ي

نجاعة القرارات المتخذة على أساس هذه المعلومات و مقارنتها مع القرارات التي كان يمكن أن 

تتخذ في غياب هذه المعلومات، وتحدد المالءمة من خالل مدى تمكن مستعملي المعلومات من 

 التنبؤ بأحداث مستقبلية.

اسب، بحيث تكون متوافرة عند يعني ضرورة تقديم المعلومة في الوقت المن التوقيت المناسب: .ب

 الحاجة إليها وذلك حتى تكون مفيدة و مؤثرة على سلوك متخذ القرار.

 رقابة

 

 

 

 

 

 تغذية عكسية

 بيانات

م()مدخالت النظا  
 معالجة البيانات

ويب)تجميع ،تصنيف ،تب  

 ،تلخيص،تخزين(

 معلومات

 )مخرجات النظام(
اتخاذ 

 القرارات
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: بمعنى أن تكون المعلومات واضحة و مفهومة لمستخدمها فال يجب أن السهولة و الوضوح .ت

تتضمن أي ألفاظ أو رموز أو مصطلحات رياضية و معادالت غير معروفة ال يستطيع مستخدم 

ومات أن يفهمها، فالمعلومات الغامضة و غير المفهومة لن يكون لها أي أثر إيجابي هذه المعل

في الوقت المناسب ، فلهذا يجب أن تكون واضحة و   على سلوك متخذ القرار حتى و لو كانت

  مبسطة في شكل يسمح باستعمالها.

تتحدد درجة دقة  : تتمثل في مدى صحة المعلومات ودرجة خلوها من التقريب أو الخطأ، والدقة .ث

المعلومات بمدى تمثيل المعلومات للموقف أو الحدث الذي تصفه، وتتوقف درجة الدقة المطلوبة 

في المعلومات على احتياجات المستخدم و طبيعة المشكلة و درجة مساهمتها في صنع القرار 

 الرشيد الذي تحدده النتائج المحققة.

 معلومات و هي:وهناك ثالثة عوامل تحدد درجة دقة ال     

 منفعة المعلومات لمتخذ القرار.  -

 درجة الرضا عن المعلومات من قبل متخذ القرار.  -

 األخطاء والتحيز. -

بمعنى أن تكون المعلومات المقدمة كاملة تغطي كافة جوانب المشكلة المراد اتخاذ  :الشمول .ج

لالستعمال من طرف مستخدميها القرار بشأنها، كما يجب أن تكون هذه المعلومات نهائية وقابلة 

وقت الحصول عليها دون االضطرار إلى إجراء عليها أي تحويل أو معالجة من أجل الحصول 

على المعلومات النهائية المطلوبة التخاذ القرار، أي أن تكون قابلة لالستعمال بمجرد اإلطالع 

 عليها من طرف مستخدميها.

بالشكل الذي يناسب   من طرف صناع القراريجب أن تتصف المعلومات بالقبول  :القبول .ح

مستخدميها، سواء من حيث الشكل أو المضمون ، كما يجب أن تكون هذه المعلومات في شكل 
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بسيط يتناسب وسلوك متخذ القرار و ذات مضمون له أثر على القرار المتخذ و كذلك ذات لغة 

أو جداول أو تقارير بسيطة و غير معقدة و مصاغة في شكل نماذج رياضية أو إحصائية 

بسيطة و مفهومة بشكل يسمح لمتخذ القرار باستعمالها، كما يجب أاّل تكون هذه المعلومات 

 مختصرة بشكل يفقدها مصداقيتها و أثرها على سلوك متخذي القرار.

: إن مصطلح الموضوعية يرتبط بالتعبير عن الحقائق بدون تحريف وبعيدا عن الموضوعية .خ

 المعلومات عن التحيز والحكم الشخصي هو دليل موضوعيتها. التحيز الشخصي فبعد

 أنواع المعلومات :  2.2

 يمكن تصنيف المعلومات إلى عدة أنواع وفقا لعدد من المعايير كما هي موضحة في الشكل التالي :

 : أنواع المعلومات04شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد األستاذ

 : تطبيق 

 

 انواع المعلومات 

 حسب درجة الرسمية:
 معلومات رسمية

 معلومات غير رسمية 

 حسب مصدر المعلومة:
 معلومات داخلية 
 معلومات خارجية 

حسب درجة 
 التغير:

ومتغيرةثابتة   

 حسب المستوى االداري:
معلومات استراتيجية 
 لمستوى االدارة العليا

معلومات تكتيكية لمستوى 
 االدارة الوسطى

معلومات تنفيذية لمستوى 
 االدارة السفلى

 

حسب الزمن الخاص 
 بالمعلومات:

تاريخية، رقابية ، 
 تخطيطية

 حسب الوظيفة :
المشتريات ،التسويق 

 ، التمويل ،...الخ
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قررت إدارة قسم العلوم المالية والمحاسبية في جامعة عبد الحميد ابن باديس أن من شروط الحصول   

  12على تخصص مالية ومحاسبة  في السنة الثالثة هو حصول الطالب على معدل موزن أقل أو يساوي 

 اسبةعالج البيانات المقدمة لك التخاذ قرار توجيه الطالب الى تخصص مالية ومح المطلوب :

 : الحل

 

 

 

 

 التعليق :

يمثل معدل الطلبة و عالمة المادة االساسية )المحاسبة المعمقة ( أرقاما  أو معطيات بدون معني ،ال    

يمكن اإلعتماد عليها في اتخاذ قرار التوجيه ، وبعد معالجتها وحساب المعدل الموزون نتحصل على 

 معلومة والتي على أساسها يتم اتخاذ قرار التوجيه إلى تخصص مالية ومحاسبة .

 ثالثا: نظام المعلومات 

كل مؤسسة تملك نظام معلومات بشكل أو بأخر ، وذلك من أجل التحكم والسيطرة على الكم الهائل من 

المعلومات الضرورية ، لضمان وصولها بالشكل الصحيح والدقيق إلى كافة المستويات االدارية في الوقت 

 المناسب الستخدامها في اتخاذ قرارات رشيدة .

 ظام المعلومات : تعريف ن -1

 لقد تعددت التعريف التي قدمت لنظام المعلومات المحاسبي منها :

 البيانات 

المعدل العام للطبة  

باالضافة الى عالمة مادة 

 المحاسبة المعمقة 

 المعالجة :

المعدل العام =)معدل السنة 

2+معدل السنة الثانية(/1  

المعدل الموزون=)المعدل 

+عالمة مادة  2×العام

  3المحاسبة المعمقة(/

 المعلومات :

 المعدل الموزون المتحصل عليه:

 

 

 

  

12≤ 
 

القرار: يحصل 
الطالب على 
ة تخصص مالي
 ومحاسبة 

 12 > 

القرار: اليحصل 
الطالب على 

تخصص مالية 
 ومحاسبة 
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بصورة عامة بأنه  Information Systemعرفت جمعية نظم المعلومات االمريكية نظام المعلومات 

يصال وعرض المعلومات الستعمالها من قبل االفراد في مجاالت التخطيط  نظام ألي يقوم بجمع وتنظيم وا 

 والرقابة لالنشطة التي تمارسها الوحدة االقتصادية .

وفي تعريف أخر هو "مجموعة من اإلجراءات المتمثلة في جمع ،معالجة ، تخزين ،ونقل المعلومات ، 

 ستخدام هذه االخيرة في عمليات صنع القرار والرقابة داخل المؤسسة ".حيث يتم ا

أيضا : نظام متكامل لكل من العنصر البشري واأللة والذي يهدف إلى تزويد المنظمة  يعرف و

بالمعلومات الالزمة لتدعيم واستمرار العمليات العادية واليومية للمشروع ،سواء كانت تلك المعلومات تتعلق 

ت الداخلية للمنظمة او بأطراف البيئة الخارجية ، التي تتعامل معها المنظمة الدارة عملية اتخاذ بالعمليا

 القرارات االدارية داخل المشروع .

كما ُعرف كذلك  : " ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة ومترابطة من األعمال والعناصر 

دارة البيانات بغ رض إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة لمستخدمي القرارات والموارد تقوم بتجميع ،وتشغيل وا 

من خالل شبكة قنوات وخطوط االتصال ويشمل هذا التعريف نظام المعلومات سواء كانت خاصة 

بجبهات حكومية أو جمعيات أو مؤسسات خيرية أو شركات عامة أو تجارية أو صناعية في مجال 

 االعمال  ".

ل أن نظام المعلومات المحاسبية هو عبارة عن مجموعة من من خالل التعريف السابقة يمكن القو 

ومعالجتها وتحليلها وتبويبها  البياناتالعناصر البشرية واأللية والبرمجيات ، التي تعمل على تجميع 

المناسب من أجل مساعدتهم  بالشكل والوقتمناسبة ،وايصالها الى المستخدمين  معلوماتلتتحول إلى 

 داخل المؤسسة . اتخاذ القراراتندة إليهم ،وكذلك على أداء وظائفهم المس

 ويمكن التعبير عن نظام المعلومات بالمؤسسة في الشكل التالي :
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 : نظام المعلومات 05الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : فريد كورتل و حناش حبيبة ، نظم المعلومات ودورها في اتخاذ القرارات ، الطبعة االولى ،  دار زمزم للنشر 
 . 70 ، ص 2015والتوزيع ، االردن ، 

 
 الحاجة إلى نظام المعلومات في المؤسسات المختلفة : -2

ترجع أهمية وجود نظام للمعلومات في أي مؤسسة سواء كانت وحدة اقتصادية أو غير هادفة للربح ، 

 عمومية كانت أو خاصة ، إلى مجموعة من األسباب واإلعتبارات أهمها مايلي : 

 حيث أن ازدياد حجم غالبة المؤسسات وتنوع العمليات التي  النمو في حجم المؤسسة :

تحدث فيها ، قد أدى إلى حدوث نمو واضح في كل من : عدد العاملين الذين يعملون 

فيها ، عدد العمالء الذين يتعاملون معها ، ازدياد رؤوس األموال المستثمرة فيها ،تعدد 

ي يؤدي إلى ضرورة إنتاج المعلومات الجهات ذات المصلحة المشتركة فيها ، األمر الذ

 وتقريرها بصورة مستمرة ودائمة .

 حيث أن تعدد وتعقد العمليات التي أصبحت  ازدياد قنوات اإلتصال في المؤسسة :

تمارسها غالية المؤسسات في الوقت الحاضر أدت إلى ضرورة تقسيم العمل فيها ضمن 

 ب
 

 مدخالت
 )البيانات( 

 

 معالجة
تحليل ،تصنيف   

 ترتيب ،تخزين
 

 

 مخرجات
 )المعلومات(

 

بيئة 
ين المستهلك الموردين  المؤسسة  

ة المنافسين             حملة األسهم                            الوكاالت الحكومي  
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دد، األمر الذي أدى إلى ضرورة اختصاصات معينة ، يتعلق كل منها بمستوى إداري مح

وجود قنوات االتصال متعددة بين بعضها البعض ألغراض التنسيق بين مختلف األعمال 

الضرورية ، وبما يعني ضرورة توفير المعلومات وتبادلها مع بعضها البعض ، من خالل 

وجود نظام للمعلومات ، حيث أصبح نظام المعلومات يمثل أسلوبا معاصرا ضمن 

يب اإلدارية الحديثة التي تساعد في ترشيد العملية االدارية لمجابهة التحديات في األسال

 غالم متسم بالتغير المستمر .

 حيث لم يعد هدف المؤسسة االقتصادية على سبي المثال  تعدد أهداف المؤسسة :

محصورا في تحقيق أكبر قدر من الربح ، بل تعددت أهدافها وأصبحت تشمل ، خفض 

منع االسراف ، تحسين الجودة ، المساهمة في تحقيق الرخاء االقتصادي التكاليف و 

للمجتمع ، المحافظة على البيئة ، األمر الذي أدى إلى ازدياد الحاجة إلى المعلومات 

لكي يمكن وضع الخطط واتخاذ الخطوات الالزمة نحو تحقيق تلك األهداف ، وذلك من 

 .خالل وجود نظام للمعلومات مسؤوال عن ذلك 

  من الواضح أن المؤسسة تتأثر بالبيئة التي تعمل في نطاقها التأثر بالبيئة الخارجية :

وتؤثر بها ن وقد ازدادت هذه العالقة في الوقت الحاضر نتييجة لكثرة التغيرات التي يمكن 

أن تحدث في البيئة والناتجة عن تغير الظروف التقنية واإلقتصادية  واإلجتماعية 

تتبعها المؤسسة ، وعلى إدارة المؤسسة أن تكون على دراية كافية بهذه  والسياسيات التي

الظروف ،وما يحدث فيها من تغيرات حتى يمكن ان تتخذ الخطوات الضرورية لمالئمة 

عملياتها ونظامها لكي تتماشى مع هذه التغيرات وتلك الظروف ، وال شك أن ذلك يتطلب 

 وافر عليها .قدرا كبيرا من المعلومات التي يجب أن تت
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  حيث أن التطورات التقنية العديدة التي حدثت في مجاالت الحصول التطورات التقنية :

على البيانات وتخزينها ومعالجتها وتوصيل الى المستفيدين ، ما تطلب على المؤسسات 

ضرورة أن يكون فيها نظام للمعلومات مسؤول عن ذلك ، فضال عن إمكانية تحقيق 

ص ومميزات االجهزة المتطورة في التعامل مع البيانات ذات الكميات االستفادة من خصائ

 الكبيرة والمتنوعة بما يساهم أكثر في تسهيل تحقيق أهداف المؤسسة .

ويتضح مما سبق أن وجود نظام المعلومات في أي مؤسسة قد أصبح ضروريا ولكنه ليس حتميا لحل 

علومات في نظام  فعال ،يمكن من خالله الحصول جميع المشكالت التي تواجهها ،إن لم توضع تلك الم

على أية معلومات الزمة وضرورية في الوقت المناسب وبالقدر المناسب ، حيث أن وجود نظام 

المعلومات سوف يحدد جودة المعلومات )الجيد والسيئ منها( لكي تستفيد المؤسسة من المعلومات الجيدة 

ستفيد منها( من استرجاعها فور الحصول عليها ، األمر الذي عندما يمّكن النظام طالب المعلومات )الم

 يسمح بعدم ضياع خبرات المؤسسة وتجاربها.

 الخصائص األساسية لنظام المعلومات :  -3

يتميز نظام المعلومات بمجموعة من الخصائص التي تعتبر أساسية من أجل أداء الدور المنوط به وهي  

 موضحة في الشكل التالي :
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 : خصائص نظام المعلومات06شكل رقم 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد األستاذة

: يجب أال يكون نظام في معزل عن البيئة الخارجية  توافق نظام المعلومات مع البيئة الخارجية .أ

وعليه فمن الضروري عند تصميم نظام المعلومات أو صيانته أو تطويره ، مراعاة البيئة الخارجية 

التي يعمل فيها هذا النظام ، وخاصة البيئة التنافسية الديناميكية ، بحيث يجب أن تكون العالقة 

 ارجية عالقة تبادلية .بين نظام المعلومات والبيئة الخ

يجب أن يكون نظام المعلومات مبني بشكل يتوافق مع  عدم التعارض مع أهداف المؤسسة : .ب

 أهداف المؤسسة ورسالتها .

: هذه الخاصية أساسية ليؤدي نظام المعلومات الدور المنوط به في المؤسسة ،  تحقيق الرقابة .ت

أن يحقق عنصر الرقابة في تقييم أداء فعند بناء وتصميم نظام المعلومات يجب الحرص على 

 النظام في حد ذاته من جهة ، وتقييم أداء المؤسسة من جهة أخرى .

خصائص نظام  
 المعلومات

عدم التعارض مع أهداف 

 المؤسسة

 

اتالقدرة على جمع البيان  

 

 تحقيق الرقابة

 

التوافق مع وظائف 

 ونشاطات المؤسسة 

 

التوافق مع البيئة 

 الخارجية

 

ةضمان التغذية العكسي  

 

دعم عملية اتخاذ القرار 

 والتخطيط 

 

السرعة في معالجة 

 البيانات
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: يجب أن يكون نظام المعلومات في  التوافق والتالؤم مع كل وظائف ونشاطات المؤسسة .ث

المؤسسة مصمم بشكل يتالئم مع مختلف الوظائف والنشاطات داخل المؤسسة ، باعتبار أن هذه 

لنشاطات هي جزء ال يتجزأ من هذا النظام متمثلة في أنظمة فرعية تشكل النظام االساسي ا

 للمؤسسة .

: يجب على مستخدمي النظام أن تكون لهم  بالقدرة على جمع  القدرة على جمع البيانات .ج

البيانات من مصادرها المختلفة وتبويبها ،وتحليلها واستخالص المعلومات الضرورية التي تحتاجها 

 المؤسسة في الوقت المناسب .

: يضمن نظام المعلومات استرجاع المعلومات من مستخدميها إلى  ضمان التغذية العكسية .ح

مرة أخرى ، من أجل إعادة تشغيلها وفق حاجة المؤسسة لهذه المعلومات ، التي تعتبر جد معديها 

 مهمة في عمليات التخطيط المستقبلي والتنبؤ.

: يجب أن يتمتع  نظام المعلومات بالسرعة الالزمة في معالجة  السرعة في معالجة المعلومات .خ

نتاج المعلومات في الوقت المحدد وبالكمية التي يحتاجها متخذ القرارات ، مع ضمان  البيانات وا 

تقديم هذه المعلومات في أي وقت يريده هذا االخير ، ولتحقيق هذه الخاصية يجب العمل على 

 بناء نظام للمعلومات معتمد على مختلف االدوات والتقنيات الحديقة والكفاءات العالية .

يعمل نظام المعلومات من خالل  ة :دعم عملية اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلي داخل المؤسس .د

المعلومات التي ينتجها سواء في شكل تقارير أو قوائم على دعم عملية التخطيط واتخاذ القرار 

 داخل المؤسسة بمختلف مستوياتها )االستراتيجية ، الوظيفية والتكتيكية(.
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 أهداف نظام المعلومات المحاسبي  -4

نجاح المؤسسات ، من خالل مساهمته في تقديم معلومات تساعد تلعب نظم المعلومات دورا حيويا في 

 على :

  أداء الوظائف الرئيسية في المؤسسة التي تساهم في نجاحها من خالل تقديمه لأللية التي يجب

أن تعمل المؤسسة من خاللها ، من خالل تضمينه وتوصيفه لكافة العمليات واالجراءات وكيفية 

 تنفيذها ضمن المؤسسة ؛

 ن وزيادة كفاءة المؤسسة التشغيلية ، من خالل رفع الكفاءة االنتاجية للعاملين وتحسين تحسي

 الخدمات المقدمة للزبائن .

 تقديم المعلومات التي تساعد االدارة في صنع القرارات بفعالية عالية ؛ 

  تمكين المؤسسة من تطوير منتجات وخدمات منافسة، يساعدها في اكتساب ميزة استراتيجية في

 السوق العالمية .

 وظائف نظام المعلومات :  -5

ليؤدي نظام المعلومات الدور المنوط به والمتمثل في إنتاج المعلومات ،يقوم بالوظائف التي تظهر في 

 الشكل التالي:
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 : وظائف نظام المعلومات07الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : كمال الدين مصطفى الدهراوي ، نظم المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات ، المكتب الجامعي 
 . 29ن ص  2008للنشر ، االسكنرية ،  الحديث

 
 من الشكل أعاله  نجد أن وظائف نظام المعلومات تتمثل في : 

: تعمل أنظمة المعلومات على جمع البيانات، التي يتم Data Collectionتجميع البيانات  .أ

الحصول عليها من مختلف المصادر الداخلية والخارجية ، ثم تقوم بتحليلها واختيار البيانات الالزمة 

 ات الرديئة ، ويمكن حصر وظيفة تجميع البيانات في االجراءات التالية :وتنقيتها لتجنب نوعية البيان

أي تحديد نوع البيانات الواجب جمعها ،ومن بعد :Collecting and Recording الحصر والتسجيل-

الحصول عليها تسجيلها في شكل مادي ملموس مثل المستندات المكتوبة ، أو الكترونيا في حالة استخدام 

 لكترونية .الحاسبات اال

 وهو إعطاء البيانات رموزا مثل استعمال أرقام وحروف  :Coding الترميز-

 

استرجاع  تشغيل البيانات تجميع البيانات

 المعلومات

 إدارة البيانات

 أمن ورقابة البيانات

 مصادر

اتالبياتن  
مستخدمي 

 المعلومات
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: وهو وضع البيانات في صورة فئات أو مجموعات وفقا لخصائص مشتركة Classifying التصنيف -

 بين بيانات كل فئة باستخدام نظام الترميز ، فمثال تصنيف بيانات المبيعات بحسب المنتجات .

: وتتضمن عملية فحص البيانات للتأكد من اكتمالها   Editing( Review)المراجعة() التدقيق-

 فمثال وصحتها ،وذلك للتأكد من أن عملية حصر وتسجيل البيانات قد تمت بطريقة صحيحة ودقيقة

 مراجعة فواتير البيع للتأكد من صحة بيانتها ودقة العمليات الحسابية الظاهرة بها .

: يقصد بتشغيل البيانات معالجة البيانات من خالل مجموعة Data Processingتشغيل البيانات  .ب

معينة من العمليات االساسية لتحويلها إلى معلومات ذات معنى لمتخذي القرارات ،وتتمثل هذه 

 العمليات في : 

: وهو نشاط مكمل لنشاط التصنيف في وظيفة تجميع البيانات ، حيث يتم Classifying التصنيف-

يتم فمثال تجميع مفردات البيانات المتشابهة أو المشتركة في خاصية معينة في شكل فئات أكثر دقة 

 تصنيف التكاليف على أساس وظيفي إلى تكاليف بيعية ، تسويقية ، إدارية ، ...الخ باتباع نظام الترميز.

: وهو انتقاء البيانات الهامة ضمن كم هائل من البيانات وجعلها في شكل Summarizing يصالتلخ-

 : يتم تلخيص كل مصاريف الفترة في رقم واحد وهو رقم اجمالي للمصاريف . فمثالأقل حجما 

أي معالجة البيانات حسابيا )جمع ، طرح ، ضرب  :Arithmetic Calculationالعمليات الحسابية -

: ضرب عدد الوحدات المباعة في سعر الوحدة اليجاد  مثالبغرض الحصول على بيانات جديدة  ، قسمة(

 قيمة المبيعات ، ثم جمع قيم المبيعات من سلعة للحصول على فاتورة البيع للزبون ككل .

يتم إجراء عدة مقارنات بين مجموعة من البيانات الستخراج نتائج معين ، أو  :Comparing المقارنة-

: مقارنة الرصيد الحالي للمخزون  فمثالديد عالقات لها داللة معينة يمكن استخدامها التخاذ القرار ، تح

 مع نقطة إعادة الطلب التخاذ قرارات الشراء .
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: وهي الوظيفة النهائية لنظام المعلومات ،وهو  information extraction استخراج المعلومات  .ت

وذلك على شكل وثائق ورقية ، أو على شكل الكتروني ، وضع المعلومات في يد المستخدمين، 

ويتطلب ذلك عدة خطوات ، منها إنتاج التقارير والتي تحتوي على المعلومات الناتجة عن تشغيل 

البيانات ،وغالبا ما يتطلب إعداد التقارير تحليل وتفسير البيانات التي تحتويها ، ثم ضمان توصيل 

دة للمستخدمين سواء داخل المؤسسة أو خارجها ، من أجل اتخاذ المعلومات في صورة مفهومة ومفي

 القرارات الصائبة .

: غالبا ال يتم تشغيل البيانات الخام فور تجميعها والحصول Data management إدارة البيانات .ث

عليها بل يتم حفظها وصيانتها وتجديدها حتى تكون متاحة وقت الحاجة إليها ألغراض التشغيل 

دارة عمليات تخزين ، تحديث ، واعادة  ،لذلك يقصد بوظيفة إدارة البيانات االنشطة الخاصة بتنظيم وا 

 االنتاج لتقوم بالمهام التالية : 

 : أي حفظ البيانات بطريقة تسهل الرجوع إليها ؛ Storing التخزين-

 مستجدات؛: أي إجراء أي تغيرات الالزمة على البيانات بسبب حدوث أي Updatingالتحديث -

: أي استخراج صورة أو أكثر من البيانات المخزنة الستخدامها في  Reproducing إعادة االنتاج-

 أغراض مختلفة.

: تتكون وظيفة أمن ورقابة البيانات في نظم Data security and control أمن ورقابة البيانات .ج

 المعلومات من جزئين أساسيين هما :

ويقصد بها المعلومات المرسلة عكسيا من مستخدمي النظام إلى  :Feedback  التغذية العكسية-

القائمين على النظام تعليقا على أنشطة المدخالت ،التشغيل والمخرجات لنظام تشغيل البيانات ، وعادة ما 

تتضمن التعليقات بعض مالحظات مستخدمي النظام على مخرجات النظام لكي تؤخذ في الحسبان في 
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قبلة ، فمثال : من الممكن أن تتضمن معلومات التغذية العكسية بعض المالحظات عمليات التشغيل الم

عن تقرير البيع الذي يتضمن المجاميع الفرعية لمبالغ المبيعات دون إعطاء الرقم االجمالي للمبيعات ككل 

إليجاد  وهنا يتطلب األمر من القائمين على تشغيل البيانات إما تغيير المدخالت أو إجراءات التشغيل ،

 الرقم االجمالي للمبيعات .

(: وتشتمل على تقييم معلومات التغذية العكسية لتحديد ما إذا كان النظام يعمل وفقا (Control الرقابة-

الجراءات التشغيل المحددة مسبقا ُوينتج المعلومات المطلوبة ، فإذا لم تتوفر هذه الخصائص فال بد من 

مة ، ومن ناحية أخرى هناك إجراءات أمن ورقابة للحماية والتي ترافق اتخاذ االجراءات التصحيحية الالز 

الوظائف الثالثة السابقة الن أي نظام قد يتعرض لعدة مخاطر من عمليات : سرقة ، تزوير ، او تغير 

للبيانات أثناء عمليات التشغيل وحتى اختراقات ، ولهذا كان من الواجب اتخاذ بعض االجراءات األمنية 

تصدي لهذه المخاطر ، ويمكن ذلك من خالل : استعمال كلمات السر ، تشفير البيانات بغية ال

 والمعلومات أي جعلها بصيغ غير قابلة للفهم والنسخ، استعمال برامج الحماية من الفيروسات ، ...الخ.

 أنواع نظام المعلومات : -6

مد ، ومن هذه األنواع ما يظهره لنظام المعلومات أنواع عديدة ، تختلف وتتنوع حسب التصنيف المعت

 الشكل التالي :
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 : أنواع نظام المعلومات 08لشكل رقما

 ب 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد األستاذة

 : وتتضمن مايلي : حسب الدعم المقدم 1.6

: يعتبر نظام معالجة البيانات data processing system :DPS)  (نظام معالجة البيانات .أ

من أوائل نظم المعلومات التي استخدمت في المؤسسات ، ولقد تعددت المسميات التي أطلقت 

على هذا النظام ،فهناك من أشار إليه بنظام معالجة المعامالت ،كونه يقوم بمعالجة وتشغيل 

معها ، فهو نظام مبني البيانات التي تصف عالقة المؤسسة بالعناصر الخارجية التي تتعامل 

على استخدام الحاسب األلي ، يعالج ويسجل البيانات الناتجة عن أحداث ومبادالت األعمال 

حسب وظائف  حسب الدعم المقدم

 المؤسسة 

ل حسب طريقة تشغي

 النظام 

نظام معالجة 
 البيانات

نظام المعلومات 

 االدارية

 نظام دعم القرار

 النظم الخبيرة 

نظام معلومات 

ة الموارد البشري  

نظام المعلومات 

 التسويقية

المعلومات نظام 

 االنتاجي

نظام المعلومات 

 المحاسبية 

نظام المعلومات 

 التمويلية

 أنواع نظام المعلومات 

يةالنظم اليدو  

 النظم نصف

 يدوية 

النظم 

ة اإللكتروني  
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الروتينية اليومية والضرورية إلدارة األعمال ، وتخدم المستوى التشغيلي في المؤسسة بجعل 

قارير  ، كما المعلومات متوفرة للمستخدمين من داخل وخارج  المؤسسة حين طلبها في شكل ت

تعالج االالف من المعامالت التي تحدث كل يوم في العديد من وظائف المؤسسة سواء في 

 المبيعات ، المخزون ، المشتريات ، ...الخ ،ومن خصائصه :

  يقوم بمعالجة البيانات التي تصف األنشطة والعمليات ، التي تتم بالفعل داخل المؤسسة بشكل مفصل

 معلومات عن أداء المؤسسة ؛ ،وهو ما يوفر للمديرين

  يوفر نظام معالجة البيانات الحد األدنى من المعلومات ألنواع نظم المعلومات االخرى في المؤسسة

 ،والتي تساعد االدارة في حل المشاكل واتخاذ القرارات ؛

 جراءات معينة ، فمثال اتخاذ قرار منح االئتمان الحد ا لعمالء يتم تتم معالجة البيانات بواسطة قواعد وا 

جراءات ومعايير محددة مسبقا ، فعلى متخذ القرار أن يتأكد من توفر الشروط والمعايير  وفقا لقواعد وا 

 في طلب العميل والذي يوفرها نظام معالجة البيانات حتى يمنحه اإلئتمان .

 تها يقوم بجمع البيانات من مصادرها الداخلية والخارجية ،وهو ما يؤدي إلى ربط المؤسسة ببيئ

الخارجية ،ما يساعدها على تقديم السلع والخدمات وفقا لمتطلبات السوق والمحافظة عل ميزتها 

 التنافسية .

: هو عبار عن (Management information system :MIS) نظام المعلومات اإلدارية .ب

يصال المعل ومات حزمة متكاملة من العتاد والبرمجيات واإلجراءات واألفراد لمعالجة وتخزين وا 

داخل المؤسسة، بهدف تزويد المسيرين بالمعلومات الضرورية في شكل مؤشرات ،تقارير عن 

األنشطة في مختلف المجاالت الوظيفية ، وعن األحداث البيئية الخارجية ، بما يساعدهم على 

أداء وظائفهم االدارية من تخطيط ، رقابة ، باالضافة إلى تدعيم عملية اتخاذ القرار ، ومن 

 ئصه : خصا
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  نظام يعتمد على الحاسوب في إدخال ومعالجة البيانات ،وتحويلها إلى معلومات ، تستخدم في عملية

 صنع القرار ؛

 يحقق التكامل بين نظم المعلومات التي تدعم مختلف المجاالت الوظيفية ؛ 

 تدعيم عملية صنع القرار التي تتميز بأنها متكررة ؛ 

  اإلدارية ، حيث يهتم باألحداث المستقبلية ومن ثم التنبؤ وهو ما يعمل النظام على تدعيم الوظائف

يساعد في عملية التخطيط ، وكذلك يساهم في توفير التقارير عن العمليات الحالية ،تسمح بالرقابة 

 على أنشطة المؤسسة ؛

 ث يقدم نظام المعلومات االداري مخرجات في شكل تقارير مرتبطة بأنواع مختلفة من القرارات ،حي

يمكن للمدير إذا أراد وضع قرار معين ،يطلب معلومة معينة دون أن يتعرض لباقي تفاصيل 

 المعلومات التي تم تخزينها ؛

  يتميز نظام المعلومات اإلداري بقدرة تحليلية محدودة نتيجة اعتماده على نماذج بسيطة لتقديم

  المعلومات.

: هي عبارة عن أنظمة مبنية  (Decision Support System : DSS)نظام دعم القرار  .ت

على استخدام الحاسوب ، لمساعدة متخذي القرارات في استخدام البيانات وصياغة المشكالت في 

شكل نماذج رياضية لحل المشاكل الغير النمطية )الغير متكررة( ، في حين يرى البعض أن نظم 

لمشكالت شبه هيكلية وغير دعم القرار هي نظم تقوم بتجهيز المديرين بأدوات تساعدهم في حل ا

الهيكلية ولكن بطريقة هؤالء المدراء وأسلوبهم الشخصي، باالضافة إلى خبراتهم ومعارفهم في حل 

 المشكالت، ومن خصائص هذا النظام : 

  القدرة على مساعدة اإلدارة في حل المشاكل المعقدة 

 يستعمل نظام دعم القرار أساليب ونماذج تحليلية جد متطورة؛ 
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 يز على القرارات الغير روتينية التي يتم صناعتها على مستوى اإلدارة العليا ؛الترك 

  يتميز نظام دعم القرار بالمرونة من خالل االستجابة للمواقف الغير متكررة ،والتي تنتج عن الظروف

 المتغيرة ؛

 تقليل التكاليف خاصة تكاليف القرارات الخاطئة ؛ 

 القرار أكثر موضوعية من القرارات التي تتخذ بشكل بديهي؛ تكون القرارات الناتجة عن نظام دعم 

 التكامل مع نظم المعلومات األخرى ، مثل نظام معالجة البيانات ، ونظام المعلومات اإلداري ؛ 

  تحسين فعالية اتخاذ القرار االداري ، من خالل تقليص الوقت و الجهد ألداء الوظائف داخل المؤسسة

والتنفيذ ، بدال من تحسين ديرين مزيدا من الوقت للتحليل والتخطيط ، في نفس الوقت يمنح للم

 ؛كفاءته

 دعم كل مراحل عملية القرار االداري ،وكل المستويات االدارية ؛ 

 تدعيم عملية اتخاذ القرار وليس االحالل محل متخذ القرار ؛ 

  النماذج ،وتحليل البدائل تستخدم مخرجات نظام دعم القرار ،لدعم عملية اتخاذ القرار من خالل بناء

 واقتراح الحلول .

تعتبر النظم الخبيرة من أهم تطبيقات الذكاء : (Expert System :ES) النظم الخبيرة .ث

اإلصطناعي ، فهي تعتمد على نقل الخبرة من أحد الخبراء أو مجموعة من الخبراء إلى الحاسوب 

 على قدرتها على حل المشكلة ومن ثم األشخاص ، وذلك لدعمهم في عمليات صنع القرار فضال

في حالة فقدان المعرفة لدى الخبير االنساني ، أو قلة الخبراء ، أو ارتفاع تكلفة توظيفهم ، فهي 

برامج معلوماتية تحاكي الخبرة البشرية ، تستخدم في عدة مجاالت من بينها إدارة األعمال 

 ين خصائصها : ،الهندسة ، الطب ، تهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات، ومن ب
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  أهم الخصائص الجوهرية للنظام الخبير هو اإلدارك أو التفكير االستكشافي ، الذي يتخذ كتقنية لحل

 المشكالت المعقدة التي ال يوجد لها حل خوارزمي ؛

 القدرة على تخزين الخبرة والمعرفة المتراكمة للخبير اإلنساني ،ونقل مهارات الخبراء ؛ 

  على اتخاذ القرارات الغير روتينية ؛يساعد النظام الخبير 

 يملك النظام الخبير امكانية اإلستدالل من المعارف الدقيقة والكيفة التي يتوفر عليها ؛ 

  يعمل النظام الخبير على محاكاة الخبراء البشريين في التعامل مع مختلف المواقف التي تتطلب

 اتخاذ القرار ؛

 ليا ؛تقديم المساعدة للمستويات االدارية الع 

  يعتبر النظام الخبير نظاما مرنا ، حيث يمكن تعديله ليتالئم مع التغيرات في البيئة المحيطة والتغير

 في معرفة الخبير المبرمجة داخل النظام. 

: وينقسم نظام المعلومات حسب وظائف المؤسسة والذي يعرف بنظم  حسب وظائف المؤسسة   2.6

 المعلومات الوظيفة إلى :

: إن (Human resourc information system :HRIS)ات الموارد البشريةنظام معلوم .أ

نجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها مرهون بكفاءة وفعالية الموارد البشرية العاملة بها ، لذلك 

اتجهت إدارة الموارد البشرية لتصميم نظام للمعلومات يدعم نشاطات تخطيط وجذب األفراد ، 

رات الضرورية وتدريبهم وتقييم أدائهم وتحفيزهم ،والعمل على كسب الذين تتوفر لديهم المها

رضاهم ، فهوم نظام معلومات مصمم تكنولوجيا لدعم وظيفة الموارد البشرية من خالل تسيير كل 

من التوظيف، المكافئات ، األجور ، التدريب والتكوين ، باالضافة الى تسيير المسار المهني كما 

قة بالموارد البشرية لمتخذي القرارات ،كما يزود جميع األنشطة اإلدارية أو يوفر المعلومات المتعل

 االقسام بالمعلومات الضروية مثل :
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 االدارة العامة لالفراد خاصة البيانات االدارية ؛ 

 نظم األجور والمكافئات ؛ 

 دارة االداء ؛  إجراءات التقييم وا 

 عمليات االختيار والتوظيفي الداخلي  أو الخارجي ؛ 

 .التسيير التنبؤي للعمال ،والمسارات المهنية للكفاءات والتحويالت 

 التكوين ، خطط التكوين ،برامج ، تسجيالت ، التعليم عن بعد وااللكتروني ؛ 

 . الصحة واألمن 

 ويتكون نظام معلومات الموارد البشرية من أربعة نظم فرعية كما هي موضحة في الشكل التالي :

 الفرعية لنظام معلومات الموارد البشرية: النظم 09الشكل رقم 

 

 

 

 

 
 المصدر : من إعداد األستاذة

: يعتبر نظام (Marketing information system :MIS) نظام المعلومات التسويقية .ب

المعلومات التسويقي وسيلة لجمع ومعالجة وتخزين المعلومات التسويقية ، فمع التقدم الصناعي 

وازدياد المشكالت التسويقية ، بدأت المؤسسات تشعر بأهمية المعلومات التسويقية وذلك التخاذ 

لى الوضع التنافسي القرارات المتعلقة بتلقي الطلبيات وتخطيط المبيعات ودراسة السوق للتعرف ع

فروع نظام معلومات 

 الموارد البشرية

النظام الفرعي 

 لتخطيط الموارد

 البشرية

 النظام الفرعي
الستقطاب 
ةالموارد البشري  

النظام الفرعي 
 للتدريب

النظام الفرعي 
لألجور 

 والتعويضات
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للمؤسسة ودراسة رغبات وأذواق المستهلكين والترويج للمنتجات ، التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير 

 على مستقبل المؤسسة ونموها من جهة واإلنفاق االستثماري الضخم الذي تتطلبه من جهة أخرى.

معدات واإلجراءات لتجميع ويعرف نظام المعلومات على انه " هيكل مستمر ومتفاعل من األفراد وال   

وتخزين وتحليل وتقييم وتوزيع معلومات دقيقة وذات توقيت مناسب ، يستخدمها متخذو القرارات التسويقية 

في تحسين عملية التخطيط ، التنفيذ والرقابة التسويقية ، التخاذ أحسن القرارات واالستراتيجيات التسويقية 

اهم في رفع الميزة التنافسية ، ويتكون نظام المعلومات التسويقية )التسعير ، الترويج ، التوزيع( التي تس

 من النظم الفرعية المبينة في الشكل التالي :

 : النظم الفرعية لنظام المعلومات التسويقي10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

، االردن ،  حبيبة ، نظم المعلومات ودورها في اتخاذ القرارات ، دار زمزم للنشر والتوزيعالمصدر : فريد كورتل وحناش 
 76، ص  2015

  

ويهدف نظام المعلومات التسويقي أساسا إلى لمساعدة في بيع المنتجات أو خدمات المؤسسة وايصالها   

 إلى العمالء ،وتشجيعهم لإلقبال عليها باإلضافة الى : 

 

النظم الفرعية 

 للمدخالت 

ةنظام التقارير الداخلي  

  نظام بحوث التسويق

نظام دعم القرار 

 التسويقي 

نظام االستخبارات 

 التسويقية
تبيانا  

قاعدة 

بيانات 

  التسويق

تبيانا  

ة النظم الفرعيي

 للمخرجات

المنتجاتنظام   

 نظام التسعير

 نظام الترويج

 نظام التوزيع

 معلومات

إدارة 

 التسويق 
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  مبيعات المنتجات التابعة من خطوط االنتاج المختلفة ؛متابعة حركة 

 اإلحتفاظ ببيانات عن المنافسة في البيئة التي تعمل فيها المؤسسة ؛ 

  بناء اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسة ، من خالل التحكم في نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يتعلق

 بالمنافسة ؛

 تحسين صورة المؤسسة في ذهن المستهلك ؛ 

 ادة كفاءة العمليات التسويقية ؛زي 

 . رفع الميزة التنافسية للمؤسسة 

هذه الوظيفة :  (Financial information system : FIS)نظام المعلومات التمويلي .ت

مسؤولة عن إدارة األصول المالية للمؤسسة مثل األسهم ، السندات واالستثمارات بهدف تعظيم 

رة رأس المال المستثمر في المؤسسة كالبحث عن هذه األصول ، وهي أيضا مسؤولة على إدا

أصول مالية جديدة من األسهم والسندات أو أي شكل أخر للتمويل ،وألجل ذلك يستلزم توفير 

كميات هائلة من المعلومات االتية من المصادر الداخلية والخارجية ويعرف نظام المعلومات 

ومات نشاطات التمويل ،ونشاطات معل على توفير التمويلي على أنه " نظام محوسب يعمل

االستثمار في المؤسسة ، ويساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة  بالحصول على رؤوس االموال 

 وكيفية استثمارها" ، ويسعى هذا النظام إلى تحقيق جملة من األهداف أهمها :

 دارة الديون ؛  تقييم االقتراض وا 

 تقييم االستثمارات المالية ؛ 

 تمويل وتحضير الخطط المالية .تقييم مصادر ال 

تعتبر وظيفة  :(Production information system :PIS) نظام معلومات اإلنتاج .ث

اإلنتاج المسؤولة عن إنتاج السلع والمنتجات والخدمات المقدمة ، حيث تهتم بعملية تصميم 
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هيل هذه العمليات المنتج ، التصنيع ، التطوير والخدمات االخرى الخاصة بعملية اإلنتاجية ، ولتس

البد من توفر المعلومات الالزمة عن طريق نظام المعلومات إنتاجي والذي يعرف على أنه "عبارة 

عن النظام المصمم لتكنولوجيا دعم وتشغيل نشاطات اإلنتاج ،التصنيع والعمليات في المؤسسة ، 

ج وتجهيزاته في المستوى والمتمثلة في تخطيط العمليات طويلة المدى اإلستراتيجي، وجدولة اإلنتا

التكتيكي ومراقبة اإلنتاج ،ومراقبة المخزون ، إصدار تقارير العمليات في المستوى الفني وتوثيق 

 طلبيات وحزم اإلنتاج ومراقبة األلة وضبط حركة المواد في المستوى التشغيلي للمؤسسة .

سوب ،يوفر المعلومات الخاصة ويمكن القول أن نظام المعلومات االنتاجي هو نظام مبني على الحا  

بالعمليات االنتاجية بهدف دعم اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية االنتاجية ، وله عدة فروع موضحة في 

 الشكل التالي : 

 : النظم الفرعية لنظام  المعلومات االنتاجي11الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 
 المصدر : من إعداد األستاذة

 كما يهدف نظام المعلومات اإلنتاجي إلى تحقيق مايلي :

  لنوعية المنتجات المتنوعة ، التي تقوم بأدائها خطوط اإلحتفاظ ببيانات وكميات اإلنتاج اليومية

 اإلنتاج في المؤسسة مع تجميعها من بداية الشهر حتى تاريخ اليوم الحالي؛

 فروع نظام المعلومات االنتاجي 

نظام تخطيط 
اإلحتياجات من 

 نظام العمليات المواد

 التحويلية

ة نظام الهندس

 الصناعية

نظام الشحن 

 واإلستالم

نظام رقابة 

 الجودة 

نظام 

 المشتريات
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  عداد المقارنات المختلفة على مستوى شهر العام الحالي أو اإلحتفاظ ببيانات اإلنتاج الشهري وا 

 مة ؛الماضي ،مع توضيح المؤشرات اإلنتاجية بالكمية والقي

  عداد المقارنات ،وتوضيح المؤشرات وحفظ ذلك طبقا للمدة السنوية متابعة حركة اإلنتاج السنوي وا 

 التي تحددها االدارة .

:  يعد هذا النظام  (Accounting informatin system :AIS)نظام المعلومات المحاسبي .ج

من أهم النظم في المؤسسة نتيجة للمعلومات التي يقدمها إلى عدة مستخدمين سواء من داخل 

المؤسسة أو من خارجها ، فهو النظام المسؤول عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب 

قياس،  المالي والمحاسبي في المؤسسة ، و يقوم بتجميع وتشغيل البيانات )تحليل ،

تسجيل(المحاسبية عن المؤسسة ، ثم توصيل نتائج هذا التشغيل في شكل معلومات محاسبية إلى 

متخذي القرارات عن طريق التقارير المالية التي يخرجها هذا النظام ، ويتكون من عدة نظم فرعية 

ل في المحور جد مهمة منها المحاسبة المالية  ، ومحاسبة التكاليف )والتي سنتطرق اليها بالتفصي

 الثاني(

: يمكن تقسيم نظام المعلومات اعتمادا على الطريقة التي تتبع تشغيل  حسب طريقة تشغيل النظام  3.6

 النظام بصورة كبيرة إلى كل من :

: وهو النظام الذي يتم فيه  ) (Manual Information Systemنظام المعلومات اليدوي  .أ

ل النظام ، وعادة ما يتم االعتماد على طريقة التشغيل االعتماد على الوسائل اليدوية في تشغي

هذه في حالة المؤسسات الصغيرة الحجم بسبب قلة حجم البيانات التي يمكن تشغيلها ، واستخدام 

 أدوات بسيطة مثل االقالم ، واآلالت الحاسبة البسيطة والمستندات ،...الخ.
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وهي النظم التي تنجز يدويا  :(Semi-automatic system)نظام المعلومات نصف يدوية  .ب

وأليا عمليات االدخال والمعالجة والمخرجات ، مثل استخدام األلة الكاتبة ، أجهزة تنقيب البطاقات 

 ،...الخ.

  : (Electronic Information System)نظام المعلومات االلكتروني )المحوسب(  .ت

سبات االلكترونية( في عمليات االدخال وهو النظام الذي يعتمد فيه على الوسائل االلكترونية )الحا 

والمعالجة والمخرجات باالضافة الى استخدام كل وسائل تكنولوجيا المعلومات ومختلف شبكات المعلومات 

مثل االنترنيت، وعادة ما يتم اإلعتماد على طريقة التشغيل هذه في حالة المؤسسات الكبيرة ، بسبب كثرة 

 غيلها.وتعدد حجم البيانات التي يمكن تش
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 تمارين المحور األول :

 التمرين األول : 

عادة ما يستخدم مصطلحي" البيانات" و"المعلومات" في الحياة العملية كمرادفين لوصف شيء واحد على 

الرغم من االختالف الشديد في مفهوم ومعني كل واحد ، حسب مكتسباتك القبلية وماتطرقنا اليه سابقا 

 ماهي معايير التمييز بين البيانات والمعلومات ؟ 

 التمرين الثاني :

علومات أهمية بالغة في حياة األفراد والمؤسسات ، فقد أصبحت من أهم الموارد التي ال يمكن تكتسي الم

أن تستغني عنها المؤسسات في القيام بأعمالها ونشاطاتها ، وخاصة في العصر المليء بالمتغيرات 

 السريعة والمتالحقة في مختلف مجاالت الحياة .

سة ؟وما عالقتها بالمعرفة أو ما يعرف حاليا باقتصاد كيف تظهر أهمية  هذه المعلومات في المؤسس

 المعرفة ؟ دعم إجابتك بمخطط؟

 : أجب عن االسئلة التالية : التمرين الثالث

 وضح الفرق بين تشغيل البيانات وتشغيل المعلومات ؟ -1

 ماهي الموارد الضرورية التي يتطلبها نظام المعلومات ؟ -2

 

 

 



نظام المعلومات المحاسبي                                             مطبوعة دروس :           
 

44 
 

 الحل :

 حل التمرين األول : 

 يمكن توضيح معايير التمييز بين البيانات والمعلومات في الجدول التالي :

 : الفرق بين البيانات والمعلومات02الجدول رقم 

 المعلومات البيانات

 تمثل أرقاما أو أعدادا ، رموز مفسرة  تمثل أرقاما أو أعدادا ،رموزا غير مفسرة

 تمثل مخرجات النظام تمثل مدخالت النظام

 يمكن أن يتخذ قرار عليها اتخاذ القرار على أساسها ال يمكن

 أرقاما أو أعدادا ،رموزا تامة المعالجة بواسطة النظام أرقاما أو رموزا أو أعداد غير تام المعالجة

 

 حل التمرين الثاني :

المناسب تلعب المعلومات دورا مهما في إدارة المؤسسة داخليا ، فتوفر المعلومات الصحيحة وفي الوقت 

من شأنه أن يسهل من أداء الوظائف واتخاذ القرارات السليمة ، كما أن انسياب المعلومات بين مختلف 

 هذه الوظائف عن طريق االتصاالت الفعالة من شأنه أن يرفع من مستوى أداء المؤسسة ككل ؛

  والمواد أصبحت المعلومات تشكل أصال من أصول المؤسسة مثل : راس المال والعنصر البشري

الخام وغيرها ، حيث يجب على المسيرين أن ينظروا إليها على أنها استثمار يمكن استغالله 

 استراتيجيا ، للحصول على مزايا تنافسية ، وليس تكلفة يجب التحكم فيها ؛

 أصبحت المعلومات كذلك تشكل سلعة تستطيع المؤسسة بيعها مثل أي سلعة ؛ 
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  المستوى الداخلي للمؤسسة فقط ، بل تمتد إلى المستوى ال تقتصر أهمية  المعلومات على

الخارجي ، فهي تعد أداة ربط مع المحيط ، فالمعلومات تمكن المؤسسة من التعرف على 

األحداث والتطورات التي تطرأ على بيئة عملها ،والتي من الممكن أن تؤثر عليها ، ومنه فإن 

 لتكييف مع االوضاع الجديدة .المؤسسة تحاول من خالل الحصول على المعلومات ا

 عالقة المعلومات بالمعرفة :

هي اإلستخدام األمثل والفعال للمعلومات م ومن ثم فإنه إذا لم تخضع المعلومات لالستخدام  المعرفة  

 والتطبيق فإنها لن تكون معرفة، أي أن المعرفة هي استخدام واستعمال المعلومات.

لمعلومات استنادا للخبرات والمهارات والقدرات والقيم ، بما يتيح الفهم او بعبار أخرى المعرفة هي تفسير ا

مكانية تطبيقها عند ممارسة االعمال واالنشطة .  الواضح للحقائق والطرق واألساليب والمبادئ وا 

 ويمكن ايجار العالقة بين المعلومات والبيانات والمعرفة في العالقة الرياضية التالية :

 

 

 

كما تعد المعلومات المنطلق األساسي للحصول على المعرفة ، والتي أصبحت لها أهمية أكبر من 

المعلومات نفسها ، فالمعرفة أصبحت السمة المميزة للمؤسسات المعاصرة في عصرنا الحالي ،وهي أساس 

اكتساب الميزة التنافسية والعامل األساسي الذي يحدد تنافسية المؤسسات ، ففي ظل اإلنتقال إلى ما يعرف 

، فإن القدرة على انتاج وخلق الثروة أصبح ال يعتمد فقط على عوامل االنتاج باقتصاد المعرفة  األن

في حسن استخدام معلومات  المادية ، بل كذلك على أصول أخرى غير مادية )معنوية( ،والمتمثلة أساسا

يانات + المعالجةالمعلومات =الب  

 المعرفة =المعلومات المخزنة +االستعمال الفعال للمعلومات
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أو المعرفة ،الكفاءات المتميزة وفي القدرة على الوصول إلى المعلومات ، وكذا القدرة على ايجاد الحلول 

 للمشكالت المطروحة .

 والشكل التالي يوضح العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة :

 : العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة 12 الشكل رقم

 

 

 

 
 المصدر : من اعداد االستاذة

 

 حل التمرين الثالث :

 تشغيل البيانات : ينتج عنه معلومات  -1

 تشغيل المعلومات : ينتج عنه قرارات 

 ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي :

 

 نظام معلومات                               نظام تشغيل معلومات            

 يتطلب نظام المعلومات الموارد الضرورية التالية : -2

 قرارات  تشغيل معلومات تشغيل بيانات

 البيانات

 المعلومات

 المعرفة

 

 الحكمة
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  والحاسبات : وهي تتضمن كال من الهاتف ، الفاكس واألالت الحاسبة ،االالت الكاتبة ، األجهزة

 االلكترونية بأجزائها وملحقاتها المختلفة .

 تتكون من الملفات المستندية المكتوبة وأالت التصوير في النظم  وسائل حفظ البيانات وتخزينها :

الدورية واألشرطة واألسطونات الممغنطة والكروت المثقبة في النظم عند استخدام الحواسيب 

 االلكترونية .

 زاء المادية لنظام المعلومات القائم على الحاسبات االلكترونية وهي نوعان :: وهي االج البرامج 

 وهي برامج تشغيل الحاسوب نفسه ، ويتم إعدادها بواسطة منتجي الحواسب  برامج النظام :

 ،...الخ  Word,Excel ,Power Pointااللكترونية مثل 

 وهي البرامج الخاصة بالوظائف المختلفة المطلوب تشغيلها باستخدام  البرامج التطبيقية :

الحاسوب مثل :برامج األجور،والمخزون ،وحسابات العمالء ،وحسابات الموردين ، ....الخ ، 

ويمكن أن يقوم مستخدم الحاسوب بإعداد هذه البرامج بنفسه ، كما يمكن الحصول عليها من 

 شركات متخصصة .

 وهي تمثل دليال ومرشدا للتشغيل ،وعادة ما تكون مطبوعة في كتيبات وتنقسم  يلإجراءات التشغ :

 إلى نوعين :

 ويشمل التعليمات الخاصة بإعداد البيانات وكيفية  اجراءات التشغيل لمستخدمي النظام:

 إدخالها والتعليمات الخاصة باستخدام وتشغيل الحاسوب .

 والذين يقومون بتشغيل الحاسوب  اجراءات خاصة بالعاملين في مركز الحاسوب : 

 وهو أهم جزء في نظام المعلومات حيث أنه هو الذي يجعل النظام قابال  العنصر البشري :

 للتشغيل ،ويتضمن العنصر البشري في نظام المعلومات االلكتروني مايأتي :

 محللي النظم ومصمميه ؛ 



نظام المعلومات المحاسبي                                             مطبوعة دروس :           
 

48 
 

  مات وتصميمها وتنفيذها واضعي البرامج الذين يشتركون في عملية تحليل نظام المعلو

 وتطويرها .

 القائمين على تشغيل النظام في مركز الحاسوب ؛ 

 . عدادها في شكل معين لتصبح مدخالت  األفراد المسؤولين في جمع البيانات وحصرها وا 

 . مستخدمي النظام ،وهم المستخدمون النهائيون للمعلومات الني ينتجها النظام 
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المحور الثاني : االطار المفاهيمي لنظام المعلومات المحاسبي وعالقته  بعملية اتخاذ 

 القرار

يتطلب اتخاذ أي قرار في المؤسسة استخدام المعلومات الضرورية المالئمة ، التي يوفرها نظام        

المعلومات المحاسبي ، لذلك يجب على كل مؤسسة استخدام نظام معلومات يدعم متخذ القرار في ترشيد 

المعلومات في المؤسسة  قراراته المبرمجة وغير المبرمجة ، ويعتبر نظام المعلومات المحاسبي أهم أنظمة

فهو يعمل على إنتاج معلومات مختلفة :محاسبية ، مالية واقتصادية تهم المتعاملين الداخليين والخارجيين 

للمؤسسة من جهة   ،ويوفر معلومات التحليل المالي من جهة أخرى، وتلك المعلومات تمكن المستفيدين 

 من اتخاذ قراراتهم المناسبة بكل شفافية .

 مفهوم نظام المعلومات المحاسبي  أوال :

يمكن وصف المحاسبة كنظام لتنظيم المعلومة المالية ، التي تعتمد على األسس والقواعد المحاسبية 

المتعارف عليها عموما في جمع البيانات العددية المالية عن العمليات واألحداث اإلقتصادية التي تخص 

لغرض عرض قوائم مالية كمخرجات تحتوي على معلومات المؤسسة االقتصادية ومعالجة هذه البيانات 

مالية وتقديمها لألطراف أو الفئات التي تهتم بها سواء كانت من داخل المؤسسة ، أو خارجها ، ويقدم 

نظام المعلومات المحاسبية تحليال لهذه المعلومات التي تحتويها القوائم كمؤشرات التحليل المالي بأنواعها 

 ستخدامها في تقييم نشاط المؤسسة ،التخطيط ، الرقابة واتخاذ القرارات .المختلفة ،لغرض ا

 تعريف نظام المعلومات المحاسبي :  -1

عدة تعاريف  Accounting Information System /AIS )لنظام المعلومات المحاسبي )ن م م ( )

 نذكر منها :
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انب المالي والمحاسبي في المؤسسة "هو النظام المسؤول عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالج

،ويعرف على أنه النظام الذي يزود القائمين على الوظيفة المالية خاصة ، والمؤسسة بصفة عامة 

،بمجموعة من المعلومات بعد معالجة مختلف البيانات المتعلقة بالجانب المالي والمحاسبي للمؤسسة ، 

، واألجور ،واالفراد ،وتكلفة الحصول على البرمدجيات  خصوصا تلك البيانات المتعلقة بالميزانية األالت

 واألجهزة المختلفة ، ...الخ، انطالقا من مصادر داخلية وخارجية .

ويعرفه البعض بأنه : أحد مكونات نظام المعلومات اإلدارية الذي يهتم بجمع وتصنيف ومعالجة     

ألطراف المختلفة ذات العالقة من أجل ترشيد العمليات المالية وتحويلها إلى معلومات ، وتوصيلها إلى ا

 قراراتها ويتكون هذا النظام من األشخاص ،اإلجراءات وتكنولوجيا المعلومات .

ويعرف كذلك على أن نظام يعمل على تجميع بيانات األحداث اإلقتصادية للمؤسسة مع ذلتها ومع    

المحيط، ثم يقوم بتبويبها وتسجيلها وتحليلها وتوثيقها وتخزينها ،ثم توليد ما يتالئم من المعلومات 

فة ،باستعمال واحتياجات االدارة واألطراف الخارجية ألغراض اتخاذ القرار في صورة مخرجات هاد

 مجموعة من اإلمكانيات المادية والبشرية ،من خبرات وكفاءات وأجهزة وبرمجيات وأنظمة معلومات. 

عالمي ،يقوم بتنظيم وتحويل  مما سبق يمكن القول أن نظام المعلومات المحاسبي هو نظام معلوماتي وا 

ة للمسيرين والمستعملين مختلف البيانات المالية للمؤسسة ويحولها إلى معلومات منسجمة ومفيد

 الخارجيين، ويمكن توضيح عمل نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة بالشكل التالي :
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 : نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة13شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد األستاذة

 

 فروع نظام المعلومات المحاسبي وأهدافه -2

 :فروع نظام المعلومات المحاسبية  2-1

 يتكون نظام المعلومات المحاسبية من نظم فرعية كما هو مبين في الشكل التالي :

 

 

 

 

 بيانات العمليات

ة المالية والمحاسبي

 اليومية التي تمت

في المؤسسة ومع 

 الغير 

المعالجة في نظم المعلومات 

 المحاسبية باستخدام أدوات :

 المحاسبة المالية 

 المحاسبة االدارية 

 المحاسبة التحليلة 

 محاسبة التكاليف 

 التحليل المالي 

إعداد القوائم 

ر المالية والتقاري

ر المالية والتقاري

 االخرى للفئات

 الخارجية

  اليوميةمعلومات ألداء العمليات 

  معلومات للمساعدة في اتخاذ

 القرارت االدارية

 التغذية العكسية
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 نظام المعلومات المحاسبية : فروع14الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 إعداد األستاذةالمصدر : من 

 من الشكل السابق نجد أن نظام المعلومات المحاسبية يتكون من نظامات فرعيين وهما :
 (Financial Acconnting Systemنظام المحاسبة المالية ) .أ

يعتبر نظام المحاسبة المالية أهم فرع من فروع المحاسبة ، حيث تقوم المحاسبة المالية بتسجيل 

اليومية التي تقوم بها المؤسسة ،ومن ثم اإلفصاح عن القوائم المالية المملة العمليات المحاسبية 

في)الميزانية ،حسابات النتائج ، جدولة تدفقات الخزينة ، جدول تغيرات رؤوس األموال ،المالحق( 

لألطرف المستفيدة أو لها عالقة مع المؤسسة ،وتتضمن المحاسبة المالية العديد من األنشطة تتم في 

 نظم فرعية أهمها : إطار

 المعالجة المحاسبية لفواتير الشراء)محاسبة الموردين(؛ 

 المحاسبة المالية لفواتير البيع وأداء الخدمات)محاسبة الزبائن(؛ 

 المعالجة المحاسبية لحركة المخزونات؛ 

 المعالجة المحاسبية لتدفقات الخزينة)المقبوضات والمدفوعات(؛ 

 المعالجة المحاسبية لألجور ؛ 

 

 نظام المعلومات المحاسبية

 نظام المحاسبة اإلدارية نظام المحاسبة المالية

محاسبة 

فالتكالي  
 الموازنات

محاسبة 

ةالمسؤولي  

 محاسبة

 الزبائن

 محاسبة

 األجور

 محاسبة

ةالخزين  
 ...الخ
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 لمعالجة المحاسبية للتثبيتات.ا 

 نظام المحاسبة اإلدارية : .ب

هو نظام فرعي من نظام المعلومات المحاسبي يهتم بتوفير المعلومات إلى األطراف الداخلية للمؤسسة من 

إدارة ومسيرين  التخاذ القرارات ،فهو أداة فعالة في خدمة اإلدارة ومساعدتها على القيام بوظائفها المختلفة 

تخطيط ، رقابة وقياس أداء االقسام وتحليها ، وينقسم نظام المحاسبة االدارية إلى النظم الفرعية من 

 التالية:

  نظام محاسبة التكاليف)التحليلية( : يهتم نظام محاسبة التكاليف أساسا بقساس التكلفة لغرض

ع ، وقد زادت أهمية تسعير المنتجات ورقابة األنشطة المختلفة المتعلقة بعمليات االنتاج والتوزي

محاسبة التكاليف بظهور طرق حديثة في حساب التكاليف وأسعار التكلفة مثل:) طريقة التكلفة 

 (.ABCالمستهدفة ،طريقة التكاليف على أساس األنشطة 

  نظام الميزانية التقديرية : الميزانية التقديرية هي أداة أو قائمة نقدية أو كمية تعبر عن األهداف

يقها في المستقبل ، هذه األداة تساعد اإلدارة في التخطيط ،الرقابة بشكل كبير ، عادة المراد تحق

 يتم إعداد عدة ميزانيات)المبيعات ،االنتاج ،التموين ،...الخ(.

  نظام محاسبة المسؤولية : باتساع حجم المؤسسات وبعد اإلدارات الفرعية عن االدارة المركزية

خيرة في اتخاذ القرارات ،واتباع المركزية القرارات ، فتم اللجوء أصبح يصعب الرجوع الى هاته اال

الى محاسبة المسؤولية ، حيث يتم تقسيم المؤسسة غلى وحدات مستقلة ،وتفويض المسؤولية الى 

رؤساء تلك الوحدات بهدف تركيز الرقابة عليهم وتقييم أدائهم ،وتسمى تلك الوحدات بمراكز 

 المسؤولية.

 المعلومات المحاسبيةأهداف نظام  2 -2
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 يهدف نظام المعلومات المحاسبي إلى تحقيق جملة من األهداف  هي :

 تقوم المؤسسة بعدة عمليات يوميا ، من شراء وبيع البضائع والمنتجات  الدعم اليومي للعمليات :

، تقديم أو الحصول على خدمات من الغير ، تحصيل الحقوق من الزبائن ، تسديد ديون 

( بمعالجة هذه العمليات من خالل التسجيل AISالموردين وتسديد المصاريف ،...الخ ،فيقوم )

 إنتاج مختلف التقارير والقوائم المالية.المحاسبي لها ،وتلخيصها ومن ثم 

  توفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار والذي عادة يجب أن يتخذ بالتناسب مع دعم اتخاذ القرار :

عمليات المؤسسة التخطيطية والرقابية ،فنظام المعلومات المحاسبية يوفر المعلومات المفيدة 

 تراتيجية التي تكون المؤسسة في امس الحاجة لها .التخاذ القرارات التشغيلية والتكتيكية واالس

  يوفر نظام المعلومات المحاسبي للمستخدمين مستوى األداء المساعدة على تقييم االداء :

المحقق ومقارنته باألداء المخطط لتحديد االنحرافات المحبذة وغير المحبذة ، من أجل الحكم على 

 از باالمكانيات والموارد المتاحة(فعالية التسيير في المؤسسة )مقارنة االنج

  أي توفير المعلومات الالزمة إلى المستخدمين الخارجيين ، إنجاز اإللتزامات المتعلقة باالدارة :

كالتقارير المقدمة للمساهمين ، تقارير المطلوبة من مصلحة الضرائب ، تقارير التحادات العمال 

 والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.

 تقليل الجهد وتخفيض التكاليف ،وتقليل األخطاء وزيادة كفاءة العاملين ات مبتكرة تقديم خدم:

عطاء المؤشرات المالية وتحديد الموقف االستراتيجي ، لتقديم خدمة ذات قيمة  وتحسين التخطيط وا 

 لعمالئها وذلك بأداء المؤسسة عدد من األنشطة المختلفة .

 خصائص نظام المعلومات المحاسبي :   -1

 يؤدي نظام المعلومات المحاسبي دوره ومهمته ، يجب توفر مجموعة من الشروط منها : حتى
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أن يتناسب مع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، ومن خالل هذا التناسب يتمكن من تقديم المعلومات  -

 إلى جميع المستويات اإلدارية ؛

تقل عن المنافع التي تعود االقتصادية ، ويقصد بها أن يتم إقامة نظام معلومات محاسبي بتكلفة  -

 على المؤسسة ؛

 القبول : ويقصد به أن يتسم نظام المعلومات المحاسبي بالقبول العام من طرف مستخدميه ؛ -

 الشمول : أي أن يشمل نظام المعلومات المحاسبي وظائف وأنشطة المؤسسة ، -

سيق بين نظمه الفرعية الترابط والتكامل : أي أن يتصف نظام المعلومات المحاسبي بالتكامل والتن -

 من جهة ،والترابط والتكامل مع النظم األخرى بالمؤسسة من جهة أخرى ؛

الوضوح : وتتحقق هذه الخاصية من خالل اتسام نظام المعلومات المحاسبي بالبساط والوضوح  -

 وسهولة االستخدام من طرف مستخدميه ؛

معلومات تتسم با)المالئمة ، تقديم المعلومات : أي أن يقدم نظام المعلومات المحاسبي  -

 الدقة،السرعة ، ...الخ( وذلك حتى تصبح مفيدة التخاذ القرارات .

 ثانيا : مقومات ووظائف نظام المعلومات المحاسبي

حتى يحقق نظام المعلومات المحاسبي أهدافه ووظائفه بنجاح ،يتطلب توافر مجموعة من    

 المقومات األساسية التي تساعد في ذلك .

 قومات نظام المعلومات المحاسبيم -1

 يستند نظام المعلومات المحاسبي على مجموعة من المقومات والمتمثل في :   

: وهي الوثائق التبريرية التي تبرر المعالجة المحاسبية للحدث االقتصادي يمكن المستندات  .أ

قياسه كمياـ إلى جانب كونها مصدرا للقيود المحاسبية التي يتم تدوينها في الدفاتر المحاسبية 
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وكذليل إثبات قانوني  ، حيث تعبر عن مدخالت نظام المعلومات المحاسبية ،وهي في غاية 

متها تعني سالمة المراحل االخرى في النظام ،ويتم إعداد المستندات األهمية وأن سال

باستخدام الحاسوب في صورة نماذج الكترونية ،يتم من خاللها إدارج البيانات في الملفات 

مباشرة على أن يتم طبعها عند الحاجة ،وهذه النماذج تعبأ بالبيانات في نظام المعلومات من 

تي يتم إنشاؤها بالنظام ، كما أن عملية التبادل االلكتروني للبيانات خالل المستندات الورقية ال

تتم عن بعد من خالل شبكة الحاسبات التي يرتبط بها النظام ، أو من خالل شبكة االنترنيت 

 عبر الموقع االلكتروني الخاص بالمؤسسة .

 التالي  : ويمكن تقسيم هذه المستندات حسب مصدرها  إلى ثالثة أشكال موضحة في الشكل

 : أشكال المستندات حسب مصدرها15شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد األستاذة

 

 أشكال المستندات 

شأة الوثائق الداخلية المن

 والمستعملة داخليا 

الوثائق الخارجية 

ةالمرسلة إلى المؤسس  
الوثائق الداخلية 

 المنشأة داخليا

:لزبائنا  
 الشيكات،
االوراق 
التحارية 
ن المقبولة م
 الزبائن

 

:لموردينا  
،الفواتير  

األوراق 
التجارية 

ولقيد القب  
 

الهيئات 
 اإلجتماعية 
اإلشعارات ، 
اإلعذارات ، 

 ..الخ

 البنوك :
كشف الحساب 
البنكي ،إشعار 
دائن،إشعار 

 مدين

 الزبائن
 الفواتير
 األوراق

 التجارية 
 المرسلة
 للقبول

 الموردون
 الشيكات
األوراق 
التجارية 
 المقبولة من

قبل 
 المؤسسة

 العمال

كشف 

 األجر

 

 :البنوك 
 الشيكات للخصم؛

األوراق التجارية 
 للخصم؛

أوامر تحويل 
 األموال 

 

:لجرد ا  
بطاقة 
 المخزون

ة في نهاي  
 الدورة

 

:الصندوق  
وصل 

الصندوق 
 )مدفوعات،
 مقبوضات(
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 الدفاتر والسجالت المحاسبية : .ب
تتمثل في كافة الدفاتر والسجالت التي يتم مسكها في المؤسسة ،فهي تمثل الوعاء الذي يتم فيه تفريغ 

كافة البيانات المستخرجة من كافة األدلة الموضوعية المؤيدة لألحداث اإلقتصادية التي قامت بها 

 09إلزامية المسك قانونا مثل : )دفتر اليومية :المادة  المؤسسة ، ونجد من هذه الدفاتر والسجالت ما هي

من القانون التجاري الجزائري( ،دفتر األجور  09من القانون التجاري الجزائري (، دفتر الجرد )المادة 

تمام الدورة المحاسبية مثل 98-96)المرسوم التنفيذي ( ،ومنها ماهي غير إلزامية ولكن ضرورية في أداء وا 

 وميزان المراجعة ، دفتر األوراق التجارية ، ...الخ. دفتر األستاذ

نما تتم عملية تخزين البيانات في  ال تأخذ المجموعة الدفترية في نظام المعلومات الشكل الورقي المعتاد وا 

مجموعات متطورة من الوسائط تتناسب مع وحدات تشغيل البيانات المختلفة المرتبطة بالحاسوب والتي 

 ت المؤسسة ، ويتم تخزينها في شكل في شكل جداول وصفوف تسمى سجالت.تمثل قاعدة بيانا

هي قائمة تحتوي على أسماء وأرقام وأصناف الحسابات التي يمكن أن مدونة الحسابات :  .ت

تستخدمها المؤسسة لتصنيف وترتيب وتسجل العمليات التي تخص المؤسسة وفقا لشكلها 

ة ألنها تمكن من تصنيف األحداث في وحجمها وطبيعة نشاطها اإلقتصادي ،وهي مفيد

مجموعات متناسقة وتبويب تلك المجموعات لبناء قوائم مالية تلخيصية لنشاط المؤسسة في 

نهاية الدورة المحاسبية حتى تكون هذه القوائم والتقارير موحدة ذات نموذج ومحتوى حسابات 

سعيا للتوحيد المحاسبي  واحد ،وقد حدد المشرع مدونة الحسابات وكيفية سيرها في الجزائر

وتسهيل عملية الرقابة الداخلية والخارجية وجعل المعلومات المالية مفهومة ومالءمة وموثوقة 

 وقابلة للمقارنة من قبل المتعاملين االقتصاديين وزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية .

تم عرضها بصورة مطبوعة وهي مخرجات نظام المعلومات المحاسبية وي التقارير المالية : .ث

وأكثر تفصيال، والتي يعتمد عليها من أجل عرض وتقديم نتائج المعالجة التي تمت على 
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البيانات المالية وتلخيص مضمون الدفاتر والسجالت المحاسبية المساعدة في عمليات 

 التسجيل ،والتبويب والتصنيف ،ويوجد نوعان من التقارير المالية :

وهي التقارير الموجهة لالطراف الداخلية للمؤسسة ، حيث تعد  الداخلية :التقارير المالية 

 إحدى الوسائل المهمة في الرقابة ؛إذ تعتبر أداة اتصال بين مختلف المستويات اإلدارية .

أي الموجهة أساسا لألطراف الخارجية عن المؤسسة ،وتتمثل في  التقارير المالية الخارجية :

القوائم المالية ،والتي تحتوي على البيانات والمعلومات المحاسبية المعدة أساسا لإلستخدام من 

 قبل الجهات الخارجية ، وتتعلق هذه القوائم المالية بالنشاط العادي الذي قامت به المؤسسة.

وهي من المقومات المادية لنظام  جيات وقاعدة البيانات المركزية:أجهزة المعلوماتية والبرم .ج

المعلومات المحاسبية ، وقد أصبحت أجهزة المعلوماتية حاليا هي التي تستخدم في القيام 

بانجاز مختلف مراحل عمليات نظام المعلومات المحاسبية ،والتي تتميز بالسرعة والدقة 

ع، أما البرمجيات فهي برامج تقوم أليا بمعالجة البيانات والوقتية  ،والحفظ واألمان واالسترجا

نتاج المعلومات دون تدخل من الشخص الممارس ، بل أصبحت مهمة المحاسب تتمثل  وا 

فقط في إدخال البيانات ،وباقي العمل ينجزه الحاسوب باستخدام هذه البرامج المتخصصة 

تصميم ألنها مكيفة حسب احتياجات والمتكاملة ،ومن مميزات هذه البرمجيات المرونة في ال

 وطبيعة نشاط كل مؤسسة .

أما قاعدة البيانات ، فهي مجموعة من البيانات المخزنة في ملفات المرتبطة والمخزنة بطريقة 

تسهل عملية التخزين واإلسترجاع وقت الحاجة إليها والتحديث إذا اقتضت الضرورة لذلك ، 

 ظمة المعلومات المحاسبية التكاملية الحديثة .وتشكل قواعد البيانات أساسا لمعظم أن
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: يحتاج نظام المعلومات المحاسبية ألداء مهمته مجموعة من االجراءات نظام الرقابة  .ح

الرقابية ولعل أهمها )نظام القيد المزدوج ،إجراءات الفصل بين اقتناء وتسجيل األصول 

 ،...الخ(.

 وظائف نظام المعلومات المحاسبي  -2

معلومات المحاسبي الفعال ينفذ وظائف أساسية من خالل المراحل الثالثة إن نظام ال

)المدخالت،المعالجة ،المخرجات( والشكل التالي يوضح تلك الوظائف وهي عملية تجميع البيانات، 

 معالجة البيانات ، توليد المعلومات وتوفيرها ، الرقابة .

 : وظائف نظام المعلومات المحاسبي16الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

        

 المصدر : من إعداد األستاذة

  مما يمكن المؤسسة من  المختلفة :تجميع وتخزين البيانات عن األنشطة والعمليات المالية

مراجعة االحداث السابقة كلما أرادت ذلك ،من خالل استالم المستندات والوثائق األساسية الناتجة 

عن نظام العمليات وباتباع مجموعة من اإلجراءات يتم التأكد من صحتها ودقتها وشمولية 

 
 

مصادر 

تالبيانا نالمستخدمو   
تجميع 

 البيانات

معالجة البيانات 

وتحويلها الى 

 معلومات مفيدة

توليد 

معلومات 

 مفيدة 

الرقابة على أصول 

 المؤسسة
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المستخدمة بهدف تحديد البيانات  البيانات وكمالها ،ويعتمد في ذلك على نماذج موحدة للوثائق

التي يجب أن تحملها هذه الوثائق لتحسن دقتها وصحتها ،وتحقيق رقابة أفضل على محتويات 

 هذه الوثائق .

 : وذلك  معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات مالئمة ومفيدة في عملية اتخاذ القرارات

 نشطة المختلفة ،وتتضمن هذه المرحلة :لمساعدة إدارة المؤسسة في تخطيط وتنفيذ ومراقبة األ

 فرز وتصنيف المستندات التي تم الحصول عليها وفقا لمعايير محددة مسبقا ؛ -

 تسجيل قيود العمالت في دفاتر اليومية استنادا إلى دليل حسابات المؤسسة ؛ -

اب إجراء مجموعة من العمليات الحسابية على البيانات مثل الجمع ،الطرح ،القسمة ،بغرض حس -

 أرصدة الحسابات ومجموع العمليات المسجلة في اليومية ؛

 ترحيل العمليات المسجلة في اليومية إلى دفتر األستاذ العام؛ -

 إجراء مجموعة من المقارنات بين محتوى السجالت المختلفة للتأكد من صحة التسجيالت . -

 وتكون في  ين والخارجيينتوليد معلومات مفيدة التخاذ القرارا ت وتوفيرها للمستخدمين الداخلي :

شكل تقارير مالية )الميزانية ، حسابات النتائج ،جدول تدفقات الخزينة ، جدول حركة رؤوس 

االموال( وتقارير إدارية والتي توفر معلومات تشغيلية عن أداء الشركة من خالل عرض معلومات 

 عن أنشطتها الرئيسية)المبيعات ، المشتريات ، ...الخ(.

 بحيث تتضمن هذه الرقابة اكتشاف  ابة الكاملة لحماية أصول المؤسسة وممتلكاتهاتأمين الرق :

األخطاء والغش ،وتفير معلومات دقيقة تسمح باتخاذ القرارات في الوقت المناسب ، ويتحقق ذلك 

من خالل الرقابة على عمليات تسجيل ومعالجة البيانات من خالل االعتماد على اجراءات رقابة 

 لة على العمليات داخل المؤسسة أهمها : داخلية فعا

 التحديد المسبق للمسؤوليات والصالحيات في تنفيذ األعمال واألنشطة ؛ -
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 الفصل بين الوظائف واألعمال المهمة ذات العالقة بينها ؛ -

 تأمين التوثيق الكافي والمالئم لكل الفعاليات واألنشطة ؛ -

 حفظ األصول والسجالت بطريقة أمنة. -

شديد اإلجراءات بمختلف األساليب لتحقيق فعالية نظام المعلومات المحاسبية وهذا كما يقوم بت

ن طريق ‘للمحافظة على رقابة وأمن البيانات المخزنة في الحواسيب التي ال يمكن الدخلو لها إال 

 كلمة السر ،والغرض من ذلك هو حماية وأمن أصول المؤسسة وصحة البيانات .

 ثالثا : دور نظام المعلومات المحاسبي وعالقته باتخاذ القرار 

يتمثل الدور الرئيسي لنظم المعلومات المحاسبي في إنتاج معلومات مساعدة على عملية اتخاذ القرارات 

والتي تعتبر من المهام الرئيسية إلدارة ،وهي عملية مفاضلة بين مجموعة من البدائل المتاحة في ضوء 

 حدودة الختبار أفضل البدائل والذي يحقق األهداف بأقل تكلفة وأكبر عائد وكفاءة .الموارد الم

ونتيجة لكبر حجم المؤسسات وتعقد عملياتها ،تزايدت المتغيرات التي تؤثر على القرارات المختلفة ،والتي   

همية المعلومة ترتب عليه زيادة حاجة اإلدارة إلى أساليب حديثة لحل مشاكلها المختلفة ، كذلك زادت أ

التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي والالزمة لعملية اتخاذ القرار ن وهذا بالبحث عن أفضل استخدام 

لها بأقل تكلفة إنتاج ،ألن المعلومات السليمة تؤدي إلى قرارات سليمة ،وهذا مايؤكد أهمية دور نظام 

 المعلومات المحاسبي التخاذ قرار معين .

م المعلومات المحاسبية للمؤسسة باتخاذ القرارات وخاصة ذات الصيغة المالية وذلك كما يسمح نظا   

بوضع تحت تصرف متخذي القرار المعلومات الضرورية في بعض مراحل عملية اتخاذ القرارا في  

اد المراحل التالية : تحديد المشكلة ،جمع المعلومات المتعلقة بها ، تحديد المؤشرات الكمية والنوعية المر 

 استخدامها ،مرحلة تحديد البدائل المتاحة وتقييمها وفي مرحلة التقويم والمتابعة وفق الشكل التالي  
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 : عالقة نظام المعلومات المحاسبي باتخاذ القرار 17الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المصدر : من إعداد األستاذة

 

 باالضافة  لما سبق فإن نظام المعلومات المحاسبية له أدوار أخرى تتمثل في :  

 تنبع هذه الوظيفة من أن المحاسبة هي أداة توصيل للمعلومات لمختلف المستخدمين  اإلعالم :

نما يمتد ليشمل فئات  ،وبهذا فإن اإلعالم المحاسبي ال يقتصر على الموظفين في المؤسسة وا 

عريضة من المجتمع سواء كانو ا أفراد أو مؤسسات وهيئات ، لذلك فإن نظام المعلومات 

م بدور اإلعالت في الوقت المحدد خدمة للمستويات االدارية للقيام بمهام المحاسبية أصبح يقو 

 التخطيط والرقابة والتنبؤ واتخاذ القرارات المناسبة .

 عندما كانت المحاسبة هي وسيلة إثبات للتدفقات االقتصادية التي تخص المؤسسة في  التوثيق :

محاسبي تبعا لذلك ينحصر في توثيق صورة عمليات وأحداث اقتصادية ، كان نظام المعلومات ال

 

تحديد 

 المشكلة 

جمع 
 المعلومات

تحديد 
المؤشرات 
 المستخدمة 

تحديد 
 البدائل

ل تقويم البدائ  

التقويم 
 والمتابعة 

 التنفيذ

 اتخاذ القرار

نظام 

المعلومات 

 المحاسبي
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لتلك العمليات عن طريق التسجيل ،القياس ، التصنيف والتبويب لعرض القوائم المالية في نهاية 

 الفترة المالية ، وذلك بجمع البيانات ومعالجتها وتخزينها ثم إعداد التقارير المالية الختامية .

  بيرا للتخطيط من هالل المعلومات المتوفرة في : يقدم نظام المعلومات المحاسبي دعما كالتخطيط

ظل تأسس الموارد المتوفرة للمؤسسة واألهداف المراد تحقيقها مستقبال ، ألن التقديرات تأسس 

على المعلومات الحالية لبدأ الموازنات التقديرية ،فالقوائم المالية التقديرية تنجز انطالقا من القوائم 

 المالية للفترة السابقة .

  من خالل المؤشرات واألدوات التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبي يمكن مقارنة قابة الر :

االنجازات بما تم تخطيطه مسبقا ، ومراقبة عملية األداء في المؤسسة لمختلف األقسام والموظفين 

، فعملية المقارنة بين القيم الفعلية مع القيم التقديرية تصبح سهلة في ظل نظام المعلومات 

المحاسبي المحوسب ، وبالتالي تحديد اإلنحرافات السالبة غير المجددة ،وهو ما يسمح بتحديد 

 المسؤولية عن ذلك ،ويسمح نظام المعلومات المحاسبي المحوسب القيام بأنواع الرقابة التالية :

 تتم من خالل تصميم المعايير الرقابية لكل نشاط ومورد ؛ الرقابة القبلية ، 

  تتك من خالل متابعة سير النشاط ، كمتابعة استهالك المواد أثناء اإلنتاج؛ المتزامنةالرقابة : 

 تتم من خالل انتهاء االنجازات في نهاية كل فترة رقابية . الرقابة البعدية : 

وبهذا فإن نظام المعلومات المحاسبي ،يعتبر أداة فعالة ومناسبة جدا لتقييم األداء ، ألن الرقابة    

ها المذكورة هي التي تبين مدى تحقق األهداف المرغوبة أم ال ،وبهذا  فالرقابة تسمح للمؤسسة من بأنواع

 استغالل قدرتها بما يمكن من تحقيق تلك األهداف المخططة سابقا .

 رابعا : الية عمل نظام المعلومات المحاسبي ضمن الدورة المحاسبية 

  سيرورة عمل نظام المعلومات المحاسبي -1
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 يوضح الشكل التالي بصفة عامة سيرورة عمل نظام المعلومات المحاسبى داخل  المؤسسة االقتصادية :

 ألية عمل نظام المعلومات المحاسبي 18الشكل رقم :

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد األستاذة

 مدخالت نظام المعلومات المحاسبي  1-1

تعد البيانات التي تتولد عن األحداث المالية التي تقوم بها المؤسسة بمثابة مدخالت لنظام المعلومات 

المحاسبي ، أي انها المادة الخام التي تجري عليها عمليات المعالجة ، وعليه فإن البيانات التي تتولد عن 

عد مدخالت لنظام المعلومات المحاسبي ينبغي أن تتوفر على الخصائص األحداث االقتصادية والتي ت

 التالية :

 أن تكون مرتبطة بنشاط المؤسسة ؛ -

 أن تكون قابلة للقياس الكمي في شكل صورة نقدية ؛ -

 أن تكون قابلة للتحقيق . -

 

 المستندات والوثائق

 تشغيل العمليات الداخلية

 مخرجات األنظمة الداخلية

 المعلومات المرتدة 

 اليومية

األستاذدفتر   

 ميزان المراجعة قبل التسويات

 التسويات

إعداد القوائم المالية  ميزان المراجعة بعد التسويات 

ة وبعض التقارير االداري

ي االخرى لالستخدام الداخل  
ليةملفات حفظ المستندات األص  
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،أوامر البيع حيث تتمثل مدخالت نظام المعلومات المحاسبي في وثائق ومستندات تبريرية كالفاتورة 

،أوامر الشراء ،والتي تعتبر األساس في عملية القياس المحاسبي والمرجع والدليل على حدوث 

العملية، كما ينبغي عند تصميم مستندات المدخالت واإلجراءات المتعلقة بإدخال البيانات بشكل يؤدي 

سب إلى داخل أنظمة إلى ادخال المعلومات حول العمليات التجارية بشكل دقيق وفي الوقت المنا

 المعلومات ،ويتضمن إدخال البيانات المراحل التالية :

 تصميم المستند ؛ -

 الترميز؛ -

 اإلدخال ؛ -

 فحص األخطاء . -

 : مراحل ادخال البيانات19الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

،  2009،عمان ،المصدر : عبد الرزاق محمد قاسم ،تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع 
 . 176ص 

 
كما تؤثر المستندات المصممة بشكل جيد والتسجيل على الدقة و كفاءة معالجة العمليات ،ويعد      

الترقيم المسبق أيضا للوثائق األصلية مهم بشكل خاص ألنه يسهل عملية المحاسبة عنها ،وأي فجوات 

 المستخدم 

فحص  اإلدخال الترميز
 االخطاء

الترحيل 

الى 

 السجالت

 محلل النظم تصميم النماذج

يالمستند األساس  
عملية 

زالترمي  

عملية 

 االدخاال 
عملية 
حالتصحي  

 المستند
 األساسي

 القديم 
المستند 

األساسي 
 الجديد
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بشأنها بشكل فوري كما أن الصميم الضعيف في تسلسل الوثائق األصلية التامة يجب أن يتم التحقيق 

 للمستندات األصلية يؤدي إلى بطئ وعدم دقة إدخال بيانات العمليات .

 عمليات المعالجة -1-2

في  تقوم المعالجة في نظم المعلومات بتحويل البيانات المدخلة إلى معلومات ،وتتضمن المعالجة   

األخرى من أجل تأمين تسجيل دائم وحسب التسلسل النظام المحاسبي استخدام اليوميات والسجالت 

الزمني لمدخالت النظام ، تستخدم اليوميات من أجل تسجيل العمليات المالية المحاسبية وأما السجالت 

فتستخدم لتسجيل بقية األنواع من العمليات التي ال تعد عمليات مالية ،مثل سجالت المخازن ،وسجالت 

تم بعد ذلك عملية ترحيل  المبالغ المسجلة في دفتر اليومية إلى الحسابات تسليم الشيكات ، ...الخ ،  ت

 وأخيرا تجمع المبالغ في الحسابات وترصد  تمهيدا إلعداد القوائم المالية

وهناك مجموعة من المبادئ والتي من خاللها يتم تصميم نظم معالجة العمليات بشكل فعال ومن اهمها 

 مايلي :

: فقد تنفذ عملية المعالجة من قبل عدة أشخاص أو في عدة  المعالجة تجنب ازداوجية عمليات -

 أماكن ، سوف يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وقد يؤدي إلى نشوء معلومات متناقصة .

: تعتبر خطوة المعالجة في النظام المحاسبي مضيفة للقيمة  تجنب العمليات التي ال تضيف قيمة -

لومات التي يتم الحصول عليها من النظام ،وبالتالي يمكن إذا كانت تؤدي إلى تحسين نوعية المع

لمصمم النظام التساؤل عند تصميمه ألي خطوة  للمعالجة ، فيما إذا كان يمكن إلغاءها دون أن 

 تتأثر نوعية المعلومات .

: كلما كانت خطوات المعالجة  بسيطة، كانت سهلة التعلم   تبسيط عمليات المعالجة -

 خطاء المرتكبة أثناء التنفيذ أقل ، ويتم اكتشافها بسهولة أكبر .والتعديل،وكانت األ
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: عند تصميم عمليات المعالجة يجب مراعاة عامل الزمن  تخفيض زمن تنفيذ عمليات المعالجة -

 في تنفيذها ، للوصل الى المعلومات بشكل أسرع وتجنب ارتفاع التكاليف االضافية .

 ستندات في مختلف الوثائق المحاسبية كما يلي :تتم عملية تسجيل العمليات من واقع الم

تسجيل العمليات في دفتر اليومية : يتم تسجيل العمليات المحاسبية في دفتر اليومية وفقا  .أ

لمبدأ القيد المزدوج الذي ينص على أن كل عملية مالية تؤثر في طرفين أو حسابين بحيث 

ابان في العملية الواحدة متساويين في تجعل االول مدينا والحساب الثاني دائنا ،ويكون الحس

القيمة ،مما يؤدي إلى نشوء توازن مستمر بين أطرف العملية المالية ، ومن الممكن نظريا 

تسجيل كافة العمليات المالية في دفتر يومية واحدة تدعى اليومية العامة والجدول التالي 

 يوضح الشكل النموذجي لدفتر اليومية :

 ذج دفتر اليومية: نمو  03 الجدول رقم

رقم الحساب 

 المدين 

رقم الحساب 

 الدائن

المبالغ  المبالغ المدينة  البيان 

 الدائنة 

     

 المصدر : من اعداد االستاذة 

 نالحظ أن القيد المحاسبي يتضمن ثالثة عناصر رئيسية هي :

 مصدر نشوء القيد المحاسبي ؛ 

 الحسابات التي تتأثر بالقيد والمبالغ ؛ 

  القيد أو الفترة التي يغطيها .تاريخ 

وبالنظر لكبر حجم المؤسسات وتعدد العمليات التي تقوم بها فإنه يتم استخدام عدة يوميات بعدف تقسيم 

العمل بين المحاسبين وتخصيص كل يومية بنوع معين من العمليات ، مما يبسط عملية التسجيل للكم 
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لرقابة الذاتية بحيث يكشف سجل محاسبي معين خطأ الكبير من العمليات المتشابهة ،وتنشأ نوع من ا

 السجل األخر .

 الترحيل إلى دفتر األستاذ :  .ب

نتيجة تسجيل العمليات في دفتر اليومية ، يتجمع عدد كبير من العمليات في فترة قصيرة في سجل واحد ، 

اليومية إلى حيث يصعب الحصول على معلومات أو رصيد أي حساب ،لذلك يتم نقل القيم المسجلة في 

دفتر األستاذ في فترات زمنية منظمة ،والترحيل عبارة عن تجميع البيانات المتشابهة في حساب واحد 

،بمعنى تصنيف البيانات المرتبطة بنفس العمليات المالية في حساب واحد وبطريقة يسهل معها تتبع 

 تشابهة .مصدر تلك المعلومات والحصول على المعلومات الالزمة عن العمليات الم

 والجدول التالي يوضح نموذج لدفتر االستاذ :

 : نموذج دفتر األستاذ 04جدول رقم

 اسم الحساب
 المبالغ الدائنة البيان  التاريخ المبالغ المدينة البيان  التاريخ
..... 
.... 

........ 

........ 
...... 
..... 

........ 
....... 

.......... 
......... 

........ 
....... 

 ...... المجموع ...... المجموع
 المصدر : من اعداد االستاذة

 إعداد ميزان المراجعة :  .ت

قبل استخدام أرصدة الحسابات في إعداد القوائم المالية يجب أن نتحقق أوال من مجموع المبالغ المدينة 

يكو مساويا لمجموع المبالغ الدائنة ومساويا للمجموع الكلي لليومية ومجموع االرصدة المدينة مساويا 

بر أداة للرقابة والتأكد من صحة لمجموع األرصدة الدائنة ،ويتم ذلك باستخدام ميزان المراجعة ،والذي يعت

المعلومات والحسابات ، حيث يساعد المؤسسة على اكتشاف االخطاء سواء في دفتر اليومية أو عند 
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الترحيل الى دفتر األستاذ ،ويساعد على الرقابة المزدوجة على أساس القيد المزدوج من خالل المساوة 

 التالية :

 

 

 

 

 والجدول التالي يوضح نموذج لميزان المراجعة :

 : نموذج ميزان المراجعة 05 الجدول رقم

 األرصدة  المبالغ اسم الحساب  رقم الحساب 
 دائنة مدينة دائنة مدينة  

    
     المجاميع

 اعداد االستاذةالمصدر : من 

 مخرجات نظام المعلومات المحاسبي   1-3

تعتبر القوائم المالية أهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبي ، فهي أداة اتصال بين نظام المعلومات 

المحاسبي والمستفيدين المختلفين داخل المؤسسة أو خارجها ، لذلك تتعلق فعالية نظام المعلومات بجودة 

 ومالئمتها للمستخدم .القوائم المالية 

وعرفت القوائم المالية من طرف مجلس معايير المحاسبة الدولية في المعيار المحاسبي الدولي األول    

الخاص بعرض القوائم المالية أنها : " عرض مالي هيكلي للمركز المالي للمؤسسة والعمليات التي تقوم 

حول المركز المالي للمؤسسة  بها ، والهدف من القوائم المالية ذات األغراض العامة هو تقديم المعلومات

 وتدفقاتها النقدية لطبقة واسعة من المستخدمين أثناء قيامهم بعملية اتخاذ القرارات .

مبالغ الدائنة مجموع المبالغ المدينة = مجموع ال  

 مجموع األرصدة المدينة = مجموع األرصدة الدائنة 
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 وتتضمن القوائم المالية حسب النظام المحاسبي الجزائري مايلي :  

 الميزانية Le Bilan ة :  تعرف الميزانية بأنها صورة فوتوغرافية لوضعية الذمة المالية للمؤسس

في تاريخ معين ،تصف بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر الخصوم ،وتبرز العناصر 

 غير الجارية والعناصر الجارية .

  قائمة حسابات النتائجCompte de résultat  هو بيان ملخص لألعباء والمنتوجات :

تاريخ  المنجزة من المؤسسة خالل السنة المالية ، وال يأخذ في الحسبان تاريخ التحصيل أو

السحب ، ويظهر النتيجة الصافية للسنة المالية إما ربح أو خسار ،ويتم إعداد بطريقتين إما 

 حسب الطبيعة أو حسب الوظيفة مع تضمنه أرصدة الحسابات السابقة .

 قائمة تدفقات الخزينة Tableaux de flux de trésorerie يقدم جدول تدفقات الخزينة :

مالية الحاصلة أثناء السنة المالية حسب مصدرها )التدفقات التي مداخل ومخارج الموجودات ال

تولدها االنشطة العملياتية ، التدفقات المالية التي تولدها أنشطة االستثمار ،التدفقات الناشئة عن 

 أنشطة تحويل ، تدفقات أموال متأتية من فوائد وحصص وأسهم (.

 قائمة تغيرات  رؤوس األموال الخاصة Tableaux de variation des capitaux 

propres :  يشكل جدول تغير رؤوس األموال الخاصة تحليال للحركات التي أثرت في كل بند

من البنود التي تتألف منها رؤوس األموال الخاصة للمؤسسة خالل السنة المالية ، كتغيرات 

ل ، توزيع النتيجة الطرق المحاسبية والتصحيحات ، األخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموا

 والتخصيصات المقررة خالل السنة المالية.

   المالحقLes Annexe  يشتمل ملحق الكشوف المالية على معلومات تكتسي طابعا هاما :

تساعد في فهم العمليات الواردة في القوائم المالية ، كالقواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك 

 .يح المعلومات الظاهرة في القوائم المالية المحاسبة ، فهي ضرورية لفهم وتوض
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باإلضافة إلى القوائم المالية السابقة الذكر ، يقدم نظام المعلومات المحاسبي كذلك العديد من التقارير 

 المحاسبية ،والتي ي مكن تصنيفها على أساس عدد من المعايير كما هي مبين في الجدول التالي :

 التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبية: أنواع التقارير  06جدول رقم 

 أمثلة على التقارير أنواع التقارير المعيار
الوظائف  -1

 اإلدارية
 تقارير تخطيطية -1
 
 تقارير رقابية  -2
 
 
 
 
 
 تقارير تشغيلية -3

تمثل الموازنات التقديرية التي تستخدم بكافة المستويات 
 .اإلدارية كموازنة المبيعات وموازنة التكاليف 

يوفر النظام المحاسبي مجموعة كبيرة من التقارير 
الرقابية للمستويات اإلدارية المختلفة التي تهدف إلى 
التأكد من التنفيذ الفعلي يتم بطريقة تحقق أهداف 
المؤسسة بأقل تكلفة وأحسن كفاءة وانتاجية ،ومن 

أمثلتها تقرير نحراف اإلنتاج اليومي ،وتقرير استهالك 
 .المواد ،...الخ

هي التقارير التي تركز على الوضع الحالي لنظام 
العمليات داخل الوحدة اإلقتصادية لمساعدة اإلدارة 

التشغيلية في التحكم والسيطرة على نظام العمليات يوم 
بيوم والنظام المحاسبي باصدار العديد من التقارير 
التشغيلية مثل تقرير حول أرصدة المخازن ،أوامر 

 يع ،...الخ.الشراء وأوامر الب
درجة تفصيل  -2

 التقرير
 تقارير موجزة  -1
 
 
 
 تقارير مفصلة -2

تتضمن بعض اإلحصائيات والنسب التي يستخدمها 
المدراء لتقدير مدى صحة سير العمل ،وتعد حسب 
الطلب أو بشكل دوري ومن أمثلتها تقرير المبيعات 

 الشهري ،..الخ
يومي أو هي التقارير التي تعد دوريا بشكل دوري 

فصلي ،وهي منتظمة من حيث الشكل ومن أمثلتها 
كشف أوامر البيع ،كشف اوامر الشراء كشف تسليمات 

 المخازن ، ...الخ.
يتم من خاللها تبادل المعلومات بين المستويات  تقارير عمودية  -1اتجاه سير  -3
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  التقرير
 
 تقارير أفقية  -2

تتضمن  االدارية المختلفة ضمن المؤسسة وغالبا ما
 معلومات حول التخطيط والرقابة .

وهي التي تتحرك من قسم الى أخر ضمن نفس 
المستوى االداري ،ويتم من خاللها تبادل معلومات 
تتعلق بتنفيذ العمليات التشغيلية ضمن المؤسسة 

كارسال نسخة من أمر البيع من قسم المبيعات الى 
 قسم الشحن لتسليم البضاعة للزبون

اهيم الجزراوي و عامر الجنابي ، أساسيات نظم المعلومات المحاسبي ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ، المصدر : ابر 
 . 103- 102، ص  2009األردن ، 

 دورات العمليات المحاسبية : -2

تعبر دورات العمليات المحاسبية عن نظام تشغيل العمليات المحاسبية في المؤسسة االقتصادية ، وتتمثل 

الدورات في عدة مجموعات من النظم الفرعية والتطبيقية المتتابعة ، وتتضمن كل دورة مجموعة من هذه 

 اإلجراءات المحاسبية ،تستهدف تحقيق هدف محاسبي محدد .

 وتتكون دورات العمليات المحاسبية  في المؤسسة االنتاجية من أربع دورات هي :

 دورة النفقات 

  التصنيع(دورة االنتاج) التشغيل أو 

 دورة اإليرادات 

  دورة التمويل 

 بينما تتكون دورات العمليات المحاسبية في المؤسسات التجارية من ثالث دورات هي :

 دورة النفقات 

 دورة اإليرادات 

  دورة التمويل 
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 والشكل التالي يوضح دورات العمليات المحاسبية في المؤسسة االقتصادية : 

 لمحاسبية: دورات العمليات ا20الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
الدار الجامعية ، -مدخل تحليل وتصميم النظام–المصدر : ناصر نور الدين عبد اللطيف ،نظم المعلومات المحاسبية 

 . 245، ص  2010االسكندرية ، 
 

تختص كل دورة من دورات العمليات المحاسبية بتسجيل مجموعة من العمليات واألحداث اإلقتصادية 

 :،ويتم التمييز بين تلك الدورات كمايلي 

: تختص دورة النفقات بتسجيل كافة األحداث اإلقتصادية الالزمة لحيازة ونقل  دورة النفقات .أ

ملكية المواد والسلع للمؤسسة االقتصادية ،كما تختص بتسجيل ما يتم إنفاقه على الخدمات 

التي تحصل عليها المؤسسة من األطراف الخارجية )مثل فاتورة الهاتف ،الماء،...الخ( وكذلك 

ت العاملين في صورة أجور ومرتبات ، وتتكون دورة النفقات من أربعة نظم تطبيقية خدما

أساسية هي : نظام الشراء ، نظام اإلستالم، نظام المستندات والتسجيل ، ونظام اإلنفاق 

 

تدورة النفقا  

 

 دورة اإلنتاج

 دورة التمويل

 

 دورة اإليرادات

 

 المخزون

 

 المخزون

 

 النقدية

 

 النقدية

 

 األصول

 العمال

نالزبائ  

 حدود النظام

 الموردين

 المالك و 

نالمقرضي  
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النقدي ، ويعتبر الهدف الرئيسي لدورة النفقات هو تسهيل تبادل النقدية مع الموردين مقابل 

، وذلك  بضمان توفير السلع والخدمات التي تحتاجها المؤسسة ) من خالل السلع والخدمات 

نظام الشراء(، التأكد من صالحية االحتياجات الواردة )من خالل نظام اإلستالم( التحقق من 

صحة الفواتير وترحيلها لحسابات الموردين المختصة)من خالل نظام المستندات وحسابات 

 لنقدية بحدوثها )من خالل نظام المدفوعات النقدية(.الموردين (،تسجيل المدفوعات ا

: تختص دورة اإليرادات بتسجيل كافة األحداث اإلقتصادية الالزمة لنقل حيازة  دورة اإليرادات .ب

وملكية المنتجات التامة الصنع للزبائن سواء تم البيع نقدا أو على الحساب ،وبالتالي تختص 

ما يتم تحصيله منهم ، وتتكون دورة االيرادات من عدة بتسجيل كافة ما يتم بيعه للزبائن أو 

نظم تطبيقة مثل :) نظام البيع ، نظام التسليم ، نظام إعداد المستندات وحسابات الزبائن ، 

نظام التحصيالت النقدية(، ويتمثل الهدف الرئيسي لدورة االيرادات هو تسهيل عملية تقديم 

النقود ، وذلك بضمات توفير احتياجات الزبائن  السلع والخدمات للزبون مقابل الحصول على

من البضائع والمنتجات )من خالل نظام البيع(،التأكد من دقة وصحة عملية تسليم تلك 

االحتياجات للزبائن )من خالل نظام التسليم(،التحقق من صحة الفواتير وترحيلها لحسابات 

(،تسجيل التحصيالت النقدية الزبائن )من خالل نظام إعداد المستندات وحسابات الزبائن

 بمجرد تحققها )من خالل نظام التحصيالت النقدية(.

: تختص دورة االنتاج في المؤسسات االنتاجية بتسجيل كافة  دورة اإلنتاج )التشغيل( .ت

األحداث اإلقتصادية الالزمة لتشكيل المادة الخام بإجراء عمليات انتاجية عليها وتحويلها إلى 

،يتم نقل حيازتها بعد ذلك من خالل دورة االيرادات من الوحدة منتجات تامة الصنع 

المحاسبية للزبائن عن طريق البيع ،وبالتالي تختص دورة اإلنتاج بتسجيل كافة ما يتم إجراءه 

من عمليات تشغيل المواد الخام ،في ظل بيئة التصنيع المناسبة حتى يتم انتاج منتوج تام 
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في دورة االنتاج عدة أهداف منها قياس تكلفة اإلنتاج  الصنع ، ويحقق التسجيل المحاسبي

المباع خالل الفترة واإلنتاج المخزن التام أخر الفترة ، وأيضا االنتاج قيد التصنيع أخر الفترة 

كما تساعد أيضا من خالل ما توفره من بيانات داخلية وتفصيلية عن المنتوج في تحقيق 

 ات .وظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرار 

: تختص دورة التمويل بتسجيل كافة األحداث اإلقتصادية الالزمة لحيازة رأس دورة التمويل  .ث

المال من المالك وباقي األموال التي يتم الحصول عليها من الدائنين والمقرضين ،وكيفية 

استخدام تلك األموال للحصول على أصول ،والتقرير عن كيفية استخدامها في تحقيق عائد 

االموال المستثمرة ،ويوفر نظام المعلومات تقارير دورية تشمل قائمة حسابات  على تلك

النتائج لتحديد نتيجة النشاط والتي تعبر عن هدف الربحية لمالك المؤسسة االقتصادية 

،والميزانية التي تعبر عن المركز المالي للمؤسسة وما لها وما عليها بما يلبي احتياجات 

معلومات وكافة من يتعامل مع المؤسسة ،وكذلك قائمة التدفقات النقدية المالك والدائنين من ال

 والتي تعبر عن السيولة وقدرة المؤسسة على سداد التزاماتها عند تاريخ استحقاقها.

 خامسا : عالقة نظام المعلومات المحاسبي بالنظم األخرى

 عالقة نظام المعلومات المحاسبي بنظام المعلومات اإلداري   -1

ونظام المعلومات اإلداري، فقد  نظام المعلومات المحاسبي رًا لتشابك العالقات وتعددها بين كل منونظ

تعددت اآلراء بين الكتاب والباحثين المهتمين بكل منهما، من حيث التركيز على النظرة المتجزئة في 

اآلراء في سبيل الوقوف تحديد أن أحدهما هو النظام األفضل أو األهم من اآلخر ، ويمكن مناقشة هذه 

يجاد وجهات نظر تقريبية بينها من خالل ضرورة االعتماد على نظام متكامل يجمع بين  على مسبباتها وا 

 النظامين تفاديًا لكل االنتقادات الموجهة لآلراء المتعصبة ألي منهما.
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نظام   اعتبار أن هو جزء من نظام المعلومات اإلداري، على  نظام المعلومات المحاسبي الرأي األول:

يهتم بقياس المعلومات المحاسبية التاريخية بغرض إعداد القوائم المالية للجهات   المعلومات المحاسبي

الخارجية بينما يهتم نظام المعلومات اإلداري بكل المعلومات الالزمة لإلدارة بغرض تحقيق االستخدام 

فإن ذلك يمكن أن يوسع مفهوم نظام المعلومات األمثل للموارد المتاحة للمؤسسة االقتصادية ، وعليه 

 اإلداري ليشمل كل نظم المعلومات بالمؤسسة بما فيها نظام المعلومات المحاسبي.

يعد صحيحًا في الوقت الحاضر، فنظام المعلومات المحاسبي قد حصل على موقعه  مهذا الرأي ل        

ًا ضمن النظام الكلي المتمثل في المؤسسة، إضافة المناسب داخل المؤسسة وهو يمثل نظامًا فرعيًا أساسي

هو أنه لم يعد قاصرًا على االهتمام بتقديم   نظام المعلومات المحاسبي  إلى أن النظرة الحديثة حول

نما امتد ليشمل أنواعًا أخرى من المعلومات مثل: المعلومات الحالية )الخاصة  المعلومات التاريخية فقط، وا 

 ة والرقابة ( والمستقبلية )التنبؤ والتخطيط(.بالعمليات التشغيلي

 :ويمكن تجسيد هذا الرأي في الشكل التالي  

 : نظام المعلومات المحاسبي جزء من نظام المعلومات االداري21لشكل ا

  توثيق المعلومات التاريخية
 الماليةوتحرير القوائم 

اتخاذ القرار، التخطيط              

 الرقابة،تقييم األداء 

 

 

هو النظام األساسي وأن نظام المعلومات  النظام المحاسبي أنصار هذا الرأي يروا أن:  الرأي الثاني
 اإلداري هو جزء منه ويستندون في ذلك على:

 نن

 نظام المعلومات اإلداري

نظام 
المعلومات 
 المحاسبي 
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فهو يوفر القوائم المالية التي تخدم نظام المعلومات المحاسبي يخدم نطاق واسع من المستخدمين  -أ
المستخدمين الخارجيين الذين ال يتم خدمتهم بواسطة نظام المعلومات اإلداري، كما أنه يوفر المعلومات 

 الالزمة لعمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات من خالل النظام الفرعي للمحاسبة اإلدارية

وأنه يمثل  ام عرفته المشروعات التجاريـة والصناعية وغيرها،نظام المعلومات المحاسبي هو أقدم نظ -ب
الركيزة األساسية والمهمة بالنسبة لنظم المعلومات األخرى في المؤسسة ونظام المعلومات اإلداري بصورة 

 خاصة، انطالقا من اآلتي:

المعنية من الحصول  نظام المعلومات المحاسبي هو وحده الذي ُيَمكـِن اإلدارة والجهات األخـــرى  إن   -
 .على صورة وصفية متكاملة وصحيحة عن المؤسسة االقتصادية

قنوات تعتبر  نظام المعلومات المحاسبي بغيره من نظم المعلومات عن طريق مجموعة من يتصل   -
 حلقات وصل بين مصادر الحصول على المعلومات ومستخدمي هـذه المعلومات.

المحاسبي من التعرف على أحداث المستقبل بدرجـــة تتقرب إلى حٍد ما من نظام المعلومات  يمكـَن     -
الصحة، وتوجيه الموارد النادرة نحو االستخدام األمثل، كما أنه يوفر المقاييس التي تساعد على تطوير 

 . أساليب الرقابة

ة بدالالت إن المعلومات التي تنتج بواسطة النظم الفرعية األخرى توضح في صورتها النهائي   -
 . االقتصادية )مصطلحات( مالية في التخطيط االستراتيجي للوصول إلى هدف المؤسسة

نما يمتد ليشمل كل المعلومات  -ج مفهوم المعلومات المحاسبية ال يقتصر على المعلومات المالية فقط وا 
 .)المالية وغير المالية (

 في الشكل التالي :يمكن تلخيص الرأي الثاني   

 : نظام المعلومات االداري جزء من نظام المعلومات المحاسبي 22 رقمالشكل 

 معلومات عن األداء العام

 

   انتاج قوائم مالية 
معلومات    وتقارير مالية تعطي                                                                                     

مالية وغير مالية تساعد على اتخاذ القرار                    

 ن

 نظام المعلومات المحاسبي

نظام المعلومات 

 اإلداري
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األراء السابقة حين : تبنته رابطة المحاسبة األمريكية من خالل إعداد تقرير يعتبر توفيقا بين  الرأي الثالث
وظائفه ولكن يوجد اعتبرت نظام المعلومات المحاسبي ونظام المعلومات اإلداري مستقلين لكل منهما 

المحاسب يحتاج إلى بيانات عديدة من نظم *(" ألن )تداخل بين النظامين يتمثل في " محاسبة المسؤولية
 المعلومات األخرى في المؤسسة االقتصادية ) متمثلة بنظام المعلومات اإلداري (.

المعلومات االداري نظامان مستقالن : نظام المعلومات المحاسبي ونظام23الشكل رقم   

 

 

 

 

واستنادًا إلى ما تقدم في اآلراء يمكن القول: أن النظرة الحديثة لدراسة نظم المعلومات التي يمكن أن 
نما األخذ  تتواجد في المؤسسات االقتصادية تركز على عدم تفضيل أي نظام على آخر بصورة جزئية ، وا 

والتنسيق والترابط بين كل نظم المعلومات التي  بعين االعتبار النظرة الكلية التي تنظر إلى ضرورة التكامل
 .يمكن أن تتواجد ضمن إطار المؤسسة االقتصادية وصواًل إلى تحقيق أهدافها العامة

عالقة نظام المعلومات المحاسبي باألنظمة الفرعية -2  

معين ال يمكن ألي نظام مهما كان نوعه أن يكون منفصال عن باقي األنظمة األخرى ألن مخرجات نظام 

ونظام المعلومات المحاسبي يمتاز بالتغلغل في األنظمة األخرى بحيث يمدها  هي مدخالت نظام آخر،

بالمعلومات الضرورية و هي بدورها تمده بالبيانات الضرورية حول كل التصرفات المادية و المالية التي 

 .أحدثتها

 البشريةعالقة نظام المعلومات المحاسبي بنظام معلومات الموارد  2-1

معلومات الموارد البشرية  نظام تساعد التي الالزمة المعلومات معظم المحاسبي المعلومات يوفر نظام  -

 :المعلومات هذه ومن ككل، المؤسسة لخدمة تحقيق هدفه على

 نظام المعلومات

 اإلداري 

 نظام المعلومات

 المحاسبي

محاسبة 

 المسؤولية

https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=2316#_ftn1
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 معلومات تساعد على تحديد األجور و الرواتب الشهرية للموظفين والعمال. -

 والتقاعد...الخ. التدريب وتكاليف والمكافآت األجور في التغيرات عن معلومات  -

توفير تقارير مقارنة بين أرقام الموازنة ألجور وحجم العمالة واألجور الفعلية ،بإلضافة إلى تحليل  -

 اإلنحرافات أو أسبابها

 وآثارها المتوقعة. والتوظيف، والمكافآت لألجور بديلة سياسات رسم في تساعد معلومات  -

 معلومات اإلنتاج المحاسبي بنظام ة نظام المعلوماتعالق 2-2

جراء العمليات  من خالل المعلومات التي يستقبلها نظام المعلومات المحاسبي من النظام الفرعي لالنتاج وا 

التشغيلية الالزمة بشأنها ، فإنه سوف يوفر معلومات بصورة دورية مستمرة للوقوف على مراحل النشاط 

ومدى ارتباط ذلك باألهداف الموضوعة حتى يمكن اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت اإلنتاجي أوال بأول 

 المناسب ،ومن هذه المعلومات :

معلومات عن تكاليف االنتاج ومتوسط تكلفة الوحدة ،والتحليالت الخاصة بتكاليف اإلنتاج على  -

 مستوى مراكز وحدات االنتاج ؛

 نتاج المخطط واالنتاج الفعلي ؛معلومات على شكل تقارير مقارنة بين اإل -

معلومات تساعد على تخطيط االنتاج وتطوير أساليب التصنيع وبدائل اإلنتاج ، من خالل  -

 الدراسات التي يقوم بها نظام المحاسبة االدارية؛

 المساعدة في وضع تقديرات موازنة االنتاج والتعبير عناه بصور نقدية ؛ -

ء الكلي لكل مركز إنتاجي من خالل نظام محاسبة المسؤولية توفر البيانات الالزمة لتقييم األدا -

 والتكاليف المعيارية.
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 عالقة نظام المعلومات المحاسبي بنظام المعلومات التسويقي  2-3

يعمل نظام المعلومات المحاسبي على توفير المعلومات االزمة والضرورية التي تساعد في اتخاذ 

 التسويقي ومن هذه المعلومات :القرارات الخاصة بشأن النشاط 

إعداد التقارير الالزمة لتسعير المنتجات ودراسة البدائل المتاحة لمنافذ التوزيع ، عن طريق  -

 حصرها وتقسيمها في ضوء الربحية العامة للمؤسسة االقتصادية؛

ترشيد اإلدارة في دراسة إمكانية تسويق المنتجات ،عن طريق توفير بيانات ومعلومات عن  -

التسويق الخارجي ،المنافسة ،متطلبات تطوير حجم المبيعات ، إيجاد أسواق أو وضع سياسات 

 تسويقية متطورة؛

 المساعدة في وضع تقديرات موازنة المبيعات وعملية التنبؤ بالمبيعات والتحليالت الخاصة بها؛ -

 عالقة نظام المعلومات المحاسبي بنظام معلومات التمويلي 2-4

لومات التمويلي بمقابلة اإللتزامات المالية للمؤسسة باستخدام الحد األدنى الممكن من يهتم نظام المع

الموارد المالية وبالشكل الذي يتوافق مع هامش األمان المخطط ، من خالل التحكم بالتدفقات النقدية 

ى أهدافها الداخلة إلى المؤسسة والخارجة منها والمترتبة على إجمالي النشاط الذي تمارسه وصوال إل

المنشودة ، وبعتبر نظام المعلومات المحاسبي بحكم عالقته مع جميع األنظمة الفرعية المصدر األساسي 

 في توفير معظم المعلومات الالزمة التخاذ القرارات التمويلية منها :

ة تحليل مصادر األموال والكيفية التي من خاللها يتم استخدام تلك األموال ، من خالل إعداد قائم -

مصادر األموال واستخداماتها ، وكذلك التدفقات النقدية ، في سبيل تحديد مجاالت الحصول على 

 األموال واستخداماتها في األنشطة التشغيلية والتمويلية واإلستثمارية .
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تفسير النتائج التي يتم التوصل إليها من خالل عمليات التحليل المالي للمعلومات المحسابية التي  -

جموعة التقارير والقوائم المالية ذات العالقة بالسياسات المالية في مجاالت التمويل تحتويها م

 وتحصيل الديون ،ومدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها ، ...الخ؛

المساعدة في وضع تقديرات الموازنة النقدية التي يمكن أن تعتمد عليها اإلدارة المالية في تحقيق  -

 أهداف المؤسسة .

من خالل ما سبق يمكن القول ان هناك عالقة تكامل وترابط بين نظام المعلومات المحاسبي و   

والنظم الفرعية األخرى على مستوى المؤسسة اإلقتصادية ، فهو يهتم بكافة األحداث التي تتم في 

المؤسسة سواء كانت هذه األحداث فعلية تمت في الماضي أو مستقبلية يتوقع حدوثها ،سواءا كان 

حصائية ، م عبرا عنها بصورة مالية أو غير مالية ، مع ضرورة اإلستعانة بأساليب رياضية وا 

 بهدف إعداد المعلومات الالزمة لترشيد القرارات وتحليل النتائج الناجمة عنها .

 تمارين المحور الثاني :

 السؤال االول : 

ي األسباب التي أدت الى اهتمام حسب ماتطرقنا إليه سابقا  وحسب مكتسباتك القبلية ، في رأيك ماه

 المحاسبين بصفة خاصة والمؤسسة بصفة عامة بنظم المعلومات المحاسبية ؟.

 السؤال الثاني:

على خالف نظم المعلومات االخرى في المؤسسة التي تخدم األطراف الداخلية فقط ، فإن نظام 

دا أوجه استخداماتهم لنظام المعلومات المحاسبي يخدم عدة أطراف داخلية وخارجية أذكرهم ؟ محد

 المعلومات المحاسبي ؟
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 السؤال الثالث  : 

يتكون نظام المعلومات المحاسبي من أربعة وحدات أساسية )وحدة تجميع البيانات ،وحدة المعالجة ،وحدة 

 التخزين ، وحدة توصيل المعلومات( اشرحها ؟ مدعما إجابتك بمخطط.

 :  رابعالسؤال ال

 يضيفها نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة االقتصادية ؟ماهي القيمة التي 

 حل السؤال األول :

أدى انتشار الحاسبات األلية بشكل كبير على اعتماد نظم المعلومات المحاسبية لمعظم الوحدات على  -

تكنولوجيا المعلومات ، لذلك أصبحت عملية إدارة البيانات وتجهيزها ألغراض إعداد التقارير الالزمة 

قيق مختلف أهداف نظم المعلومات من العمليات المعقدة ،ونظرا ألن المعلومات أصبحت أكثر وتح

أهمية وخطورة فإنه يتعين على المحاسب أن يكون ملما بالمهارات التي تجعله قادرا على التعامل مع 

تحقيق أهداف نظم المعلومات المحاسبية المستندة للحاسبات األلية بكفاءة وفعالية حتى يكون قادرا على 

 وظيفته.

يهتم المحاسب بنظام المعلومات المحاسبي ألنه قد يكون أحد مستخدمي المعلومات التي يوفرها هذا  -

النظام ، أو قد يكون هو المراجع الخارجي الذي يقوم بتقييم هذا النظام ، األكثر من ذلك أنه قد يكون 

 المحاسب هو نفسه المصمم الذي يقوم بتصميم هذا النظام .

أصبحت نظم المعلومات الحديثة أكثر تعقيدا وتطورا ، حيث تعتمد على مفاهيم مستمدة من عدة  -

مجاالت للمعرفة ،بجانب اعتمادها على التطورات الحديثة في مختلف المجاالت ،وينبغي أن يكون 

 طلب منه؛المحاسب ملما بتلك المجاالت ،مما يجعله قادرا على توفير كل المعلومات المالئمة التي قد ت
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أن يكون المحاسب قادرا على معرفة مصادر البيانات ،وكذلك ملما بالخطوات الالزمة لتشغيل ومعالجة  -

البيانات بهدف إنتاج المخرجات من المعلومات المطلوبة ، بحيث تمثل تلك المخرجات معلومات دقيقة 

 ام .واقتصادية)عند مقارنة تكلفة انتاجها بمنافعها( ومالئمة لمستخدمي النظ

: حل السؤال الثاني    

تحصل يمكن تحديد األطراف المستفيدة من نظام المعلومات المحاسبي حسب المعلومة المحاسبية الم
الي: عليها، الى أطراف داخلية وأخرى خارجية ،يتم توضيحها في الجدول التالي في الجدول الت  

: األطراف المستفيدة من نظام المعلومات المحاسبي 07 الجدول رقم  

 االطراف المستفيدة  أوجه االستخدامات
ية يوفر هذا النظام لمالك المؤسسة معلومات ضرورية على الوضع

صولها الحالية والمستقبلية للمؤسسة من خالل تمكينهم من معرفة أ
اإللتزامات و واألرباح الحالية والمتوقع تحقيقها ،والتعرف على الديون 

 التي يجب الوفاء بها ،وكذلك االحتياطات المكونة.

  مالك المؤسسة
 داخلية

 
 
 
 

قياس األداء تستخدم اإلدارة المعلومات المحاسبية في اتجاهات مختلفة لل
أهداف  ومدى نجاعة النشاط التنظيمي الذي تمارسه االدارة في تحقيق

   المؤسسة ،والمساعدة على اتخاذ القرار ووضع خطط مستقبلية.

 
 اإلدارة 

حقوق حيث يوفر هذا النظام معلومات تهمهم في المطالبة ببعض ال
 االجتماعية مثل العالوات والمكافئات ،رفع األجور ،...الخ

العمال ونقابة 
 العمال  

درة يهتمون بالعائد المحقق من رأس المال المستثمر، ومعرفة مدى ق
تقبليةالمؤسسة على الوفاء بالتزاماتها الحالية وتوليد األرباح المس  

المساهمون 
 وحملة السندات

 
 خارجية

مثل  عيون والمعنويون الذين يمولون المؤسسةوهم األشخاص الطبي
معلومات الموردون والبنوك ،فنظام المعلومات المحاسبي يوفر لهؤالء ال

سسة الضرورية التي تمكنهم من اإلطالع عن الوضعية المالية للمؤ 
واالستفادة ،ومدى قدرتها على الوفاء بديونها القصيرة والطويلة األجل ،

 من قروض جديدة

الدائنون 
المصارفو   

سبية يوفر نظام المعلومات المحاسبي للجهات الحكومية معلومات محا
بي  ألغراض مختلفة مثل  مصلحة الضرائب لتحديد الوعاء الضري
اعات ،مصالح االحصاء لغرض حساب الدخل القومي في مختلف القط

الجهات 
 الحكومية 
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ية، ...الخ ،السلطات القضائية لفص النزاعات ومسائل االفالس والتسو   
و الزبون من خالل المعلومات التي يوفرها هذا النظام يستطيع العميل أ
لثقة التي أن يعرف وضعية المؤسسة التي يتعامل معها وبالتالي درجة ا

ع يمنحها للمؤسسة ومن ثم تقدير استمرارها على امدادهم بالسل
 والخدمات بكميات وأسعار مناسبة. 

 العمالء 

  

:سؤال الثالث حل ال   

 يتكون نظام المعلومات المحاسبي من العناصر التالية كما يوضحها الشكل التالي :

: مكونات نظام المعلومات المحاسبي 24الشكل رقم    

 

 

  

 

 

 

: تقوم هذه الوحدة بتجميع البيانات من البيئة المحيطة بالمؤسسة ، وتتمثل في وحدة تجميع البيانات -1
التدفقات الناتجة عن األحداث اإلقتصادية التي تقوم بها المؤسسة )الفواتير ،الشيكات ،...الخ( ولطبيعة 

المخرجات المطلوبة تأثير كبير على نوعية البيانات التي يتم جمعها وتسجيلها أهداف المؤسسة وطبيعة 
 في النظام .

دم استخدامها : وتختص هذه الوحدة بتخزين البيانات في حالة ع وحدة التخزين واسترجاع البيانات -2
إلى متخذي ا مباشرة والحفاظ عليها الستخدامها مستقبال أو إلدخال بعض العمليات عليها قبل أرساله

 القرار

حال إذا كانت : البيانات المجمعة بواسطة نظام المعلومات المحاسبية قد تستخدم في ال وحدة التشغيل -3
حيان تكون هذه مفيدة لمتخذ القرار في لحظة تجميعها كما هو مبين في الشكل أعاله ، ولكن في غالب األ

 

اتتجميع البيان  

قنوات معلومات 

 داخلية

 تخزين واسترجاع

 البيانات

قنوات معلومات 

 داخلية

 تشغيل البيانات

قنوات معلومات 

 خارجية
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عداد لتصبح مع ارات ،وبالتالي لومات مفيدة في عملية إتخاذ القر البيانات األولية في حاجة إلى تشغيل وا 
لى معلومات يتم إرسالها إلى وحدة التخزين في نظام المعلومات المحاسبي ومن ثم معالجتها وتحويلها إ

 مفيدة من خالل مجموعة من اإلجراءات المتمثلة في :

 األعباء ،  تصنيف البيانات المجمعة إلى أصناف محددة كالتثبيتات ،المخزونات ،النواتج ،
 ...الخ؛

 نقل البيانات من الوثائق وتسجيلها في دفتر اليومية وترحيلها لدفتر األستاذ وتخزينها ؛ 
 تبويب البيانات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجامسة؛ 
 جراء العمليات المنطقية ؛  تجميع البيانات المتشابهة وا 
  في حساب واحد إجمالي للدورة المالية أو تلخيص البيانات مثل جمع مشتريات أصناف البضائع

 تجميع حسابات الزبائن في حساب واحد إجمالي إلعداد القوائم والتقارير المالية والرقابية .
: تعتبر هذه الوحدة الوسيلة التي يتم بها نقل وتوصيل البيانات والمعلومات وحدة توصيل المعلومات  -4

ت المحاسبية حتى تصل إلى متخدي القرارات ،وقد تكون قنوات من وحدة إلى أخرى ، داخل نظام المعلوما
 االتصال ألية أو يدوية )على شاشات أو على ورق( حسب الغرض واالمكانيات المتاحة للمؤسسة .

 حل السؤال الرابع :

 يعتبر نظام المعلومات المحاسبية جزء من البنية التحتية للمؤسسة االقتصادية الذي يدعم أداءها ونشاطها،
ويمكن ان يضيف قيمة للمؤسسة بتوفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب ألداء وظائفها بشكل فعال من 

 خالل :

 تحسين اإلنتاجية وتخفيض التكاليف للمنتجات والخدمات ؛ -
 زيادة الكفاءة والفعالية من خالل تقديم معلومات وبيانات دقيقة ؛ -
شاركة عدد كبير من الموظفين للمعلومات المساهمة في المعرفة والخبرة وذلك من خالل م -

 والبيانات في مكاتب عدة في مؤسسة واحدة ؛
تحسين نظام التدقيق الداخلي حيث تتم حماية النظام والمؤسسة من مشاكل عدة كالغش واألخطاء  -

 وفشل األنظمة والبرمجيات والمشاكل االقتصادية .
 . تحسين القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب -
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 المحور الثالث : منهجية تصميم نظام المعلومات المحاسبي 

( ، إقامة أو ايجاد نظام معلومات محاسبي في AISيقصد بمنهجية تصميم نظام المعلومات المحاسبي )
 المعلومات الم المؤسسة ال تحتوي أصال عليه ، أو تحسين نظام

( ،إال أنها AISحاسبي القائم في المؤسسة نظرا لظروف معينة ،وتختلف األراء حول مراحل تصميم )
 عموما تشمل المراحل التالية :

 مرحلة تحليل النظام 
  مرحلة التصميم 
  مرحلة التنفيذ 
 مرحلة التقييم والصيانة 

 أوال : مرحلة تحليل النظام 

( القائم AIS) تمثل مرحلة تحليل نظام المعلومات المحاسبي إحدى األسس المهمة قبل تصميم أو تطوير 
فهو عملية منهجية لتفكيك وتجزئة نظام المعلومات الحالي بهدف البحث عن فهم ألجزاء ومكونات النظام  

تمل على تفاصيل يمكن فهي طريقة منهجية للتعرف على مزيا وعيوب النظام الموجود بصورة متكاملة تش
 التعامل معها واتخاذها أساسا لتصميم نظام جديد يحقق المزايا المرجوة ويقلل العيوب .

وعليه فإن عملية تحليل نظام المعلومات المحاسبية هي عملية تقييم وفهم نظام المعلومات المحاسبي 
حسين النظام الحالي ،ويتم في هذه الحالي والبيئة التنظيمية التي يعمل بها لتحديد التوصيات الخاصة بت

المرحلة تجميع كمية كبيرة من البيانات الخاصة بتحديد أهداف النظام ومن ثم الحكم على مدى تحقيق 
 النظام الحالي لهذه األهداف ووضع التصور الكامل للنظام الجديد .

  الحاجة إلى تحليل نظام المعلومات المحاسبية -1

 تي تستدعي القيام بتحليل نظام المعلومات المحاسبي الحالي منها :هناك العديد من األسباب ال

 وهي التغيرات التي تحدث داخل المؤسسة ومن أهم هذه التغيرات ازدياد حجم  تغيرات داخلية :
المؤسسة بحيث تصبح قدرات النظام الحالي غير كافية للوفاء باإلحتياجات من المعلومات ، كما 

أو تسويق لمنتج جديد ، أو تطبيق طرق محاسبية جديدة، أو إعادة يمكن أن يكون هناك إنتاج 
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تنظيم المؤسسة ككل ،أو متطلبات جديدة للجهات الرسمية ،وعادة ما تتطلب هذه التغيرات تعديل 
 في النظام الحالي أو تطوير نظام جديد .

 ر الكبير للبرامج : نظرا للتطور السريع في أجهزة وبرامج الحاسوب واإلنتشا تكنولوجيا المعلومات
التطبيقية التي تغطي كافة النظم التطبيقية العاملة في نظام المعلومات المحاسبي ترغب المؤسسة 
 من اإلستفادة من هذه التطورات التكنولوجيا أو لمواجهة المنافسة حتى تضمن مكانتها في السوق.

 يؤدي القصور في كفاءة النظام الحالي إلى تشغيل العمليات بطريقة  قصور في النظام الحالي :
مكلفة غير اقتصادية ، ومن ناحية أخرى يؤدي إلى عدم الوفاء باحتياجات االدارة من 

المعلومات،فقد تكون المعلومات محدودة وغير دقيقة ، أو تكون عامة جدا وليست مفصلة ، ما 
 حالي في تحقيق أهداف المؤسسة .يؤثر على فعالية وكفاءة النظام ال

 مراحل تحليل نظم المعلومات : - 2

الهدف األساسي لهذه المرحلة هو الفهم المعمق للنظام القائم ومشاكله من أجل تحديد وتوصيف 
الحاجة للمعلومات ،ووضع تصور أولي حول ألية عمل النظام المستقبلي وتتضمن هذه المرحلة 

 الخطوات التالية :
 األولى : تحديد أهداف نظام المعلومات المحاسبي الخطوة 

تبدأ مرحلة تحليل النظام بتحديد أهداف النظام ، حيث يبدأ محلل األنظمة بمعرفة األهداف العامة للنظام 
وذلك من خالل التعرف على االهداف العامة للمؤسسة ، من ثم ترجمتها إلى أهداف تفصيلية لنظام 

يم النظام إلى نظم فرعية ، وبعد تجميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسة ونظام المعلومات المحاسبي بعد تقس
 المعلومات المطبق لديها يعد محلل األنظمة تقريرا يتضمن المعلومات التالية عن كل نظام فرعي :

 األهداف العامة للنظام المطلوب تطويره سواء المحققة أو المطلوب تحقيقها . -
 .األهداف التفصيلية للنظام  -
 المخرجات المطلوب توفيرها من النظام والوظائف المطلوب تأديتها  -
 البيانات المطلوب تشغيلها للحصول على المخرجات المطلوبة  -
 عمليات التشغيل الواجب إجراءها على البيانات -
أساليب الرقابة الضرورية للتأكد من دقة عمليات االدخال والتشغيل لتوفير الثقة في مخرجات  -

 النظام.
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 لخطوة الثانية : تحديد متطلبات نظام المعلومات المحاسبي ا

 يقوم محلل األنظمة بتحديد متطلبات نظام المعلومات المحاسبي من خالل تحديد العناصر التالية:

 الدور الذي سيؤديه النظام -
 حجم البيانات المطلوبة  -
 مصدر البيانات الداخلية للنظام  -
 التي تستخدم المعلومات المحاسبية  األطراف -
 اإلحتياجات الخاصة لمستخدمي المعلومات -
 نوع الرقابة الالزم لحماية المعلومات . -

 الخطوة الثالثة : تقييم النظام القائم 

تتم عملية تقييم النظام القائم وتحديد مدى كفاءته في تحقيق أهداف المؤسسة  ،والتعرف على أهم 
 من خالل :المشاكل التي تواجهه 

التعرف على التطبيقات الفرعية للنظام المطلوب تطويره ،وكيفية تدفق البيانات من المستندات  -
 األصلية للتطبيق ، حتى مرحلة تسجيلها في السجالت ،انتهاءا باعداد تقارير المخرجات؛

دليل دراسة المقومات الحالية للنظام المطبق مثل المستندات والنماذج ،الدفاتر والسجالت ،  -
 الحسابات ،القوائم المالية ،وذلك لتقييم مدى توافرها وكفاءتها في أداء وظائفها ؛

 المقارنة بين المخرجات الفعلية والمخرجات المطلوب تحقيقها ،بهدف معرفة نقاط ضعف النظام؛ -
سب تقييم كفاءة وفعالية النظام القائم ،ومدى نجاحه في توفير المعلومات المناسبة للمستخدم المنا -

وفي الوقت المناسب ، وكذلك تفادي ازدواجية التسجيل والتشغيل للبيانات التي تتكرر وتسجل 
 أكثر من مرة ؛

تقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق داخل نظام المعلومات المحاسبي ،حيث يهدف نظام الرقابة  -
 من الضياع والسرقة.إلى  زيادة الدقة والثقة في المعلومات المحاسبية ،وحماية أصول المؤسسة 
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 الخطوة الرابعة : دراسة الجدوى 

تهدف دراسات الجدوى إلى التحقق من إمكانية تنفيذ التعديالت المقترحة للنظام الحالي أو نظام جديد 

بتكلفة مقبولة ، كما يجب القيام بهذه الدراسات قبل االلتزام بأي تعديل أو تغيير على النظام الحالي كون 

نما بعد فترة طويلة ، وتشمل هذه الدراسات :أن األثار   المترتبة على التغيرات ال تظهر في الحال وا 

 ويتم فيها حصر األجهزة المتاحة واختبار قدرتها على تنفيذ التعديالت المقترحة ،  الجدوى الفنية :

نة أما إذا تطلب شراء أجهزة جديدة فيجب أن تكون مقبولة من حيث التكلفة ،والخدمات والصيا

 التي يقدمها الموردين .

 : وتهدف إلى مقابلة تكاليف التعديالت أو التغيرات المقترحة بالمنافع المتوقع  الجدوى اإلقتصادية

 الحصول عليها حتى يمكن الحكم عليها اقتصاديا.

 وتتمثل في مدى توافق التعديالت أو التغيرات المقترحة مع أهداف االدارة  الجدوى التشغيلية :

 وعدم تعرضها مع السياسات التشغيلية لإلدارة ، أو مع الفلسفة العامة لالدارة .

 يجب أن تتوافق التعديالت أو التغيرات المقترحة مع مسؤوليات  الجدوى القانونية أو البيئية :

لمؤسسة ، فمثال يجب أن يحتفظ نظام المعلومات المحاسبي بالمستندات واإللتزامات القانونية ل

 واألدلة المحاسبية المطلوبة  للمراجعة الخارجية .

 الخطوة الخامسة : تقرير تحليل النظم 

في هذه الخطوة يتم استخالص نتائج مرحلة تحليل النظم وعرضها في تقرير ورفعه لإلدارة 

رير على نتائج الدراسة مدعمة بكل المستندات والوثائق التي للموافقة عليه ،ويشمل هذا التق

 استخدمت في التحليل مثل خرائط التدفق ونتائج المقابالت ،ووثائق دراسات الجدوى ،...الخ.

 ويجب أن يشمل هذا التقرير مايلي :
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 أهداف وقيود النظام محل الدراسة ؛ -

 نطاق النظام ؛ -

 ملخص للمشاكل في النظام ؛ -

 جات المستخدمين من المعلومات ؛ملخص الحتيا -

 ملخص لمتطلبات تعديل أو تغيير النظام ؛ -

 نتائج دراسات الجدوى ؛ -

 الجدول الزمني للمراحل السابقة . -

 ويخلص تقرير تحليل النظام الى أحد البديلين :

 اإلبقاء على النظام الحالي كما هو مع إدخال بعض التعديالت عليه؛ -
 ا .إقامة نظام معلومات جديد تمام -

 األساليب المعتمدة في تحليل النظام -3
تمثل أساليب تحليل نظام المعلومات المحاسبية مجموعة الطرق التي يمكن أن يلجأ إليها محلل 

 النظام في سبيل حصر ومعرفة المشكالت في نظام المعلومات المحاسبي وذلك عن طريق :
 المالحظات : .أ

على كافة العمليات المتعلقة بالنظام الذي يقوم بتحليله وتحديد  حيث يقوم محلل النظام باإلطالع
المشكالت من خالل مالحظاته المباشرة عن طريق اإلطالع على دليل عمل النظام والمستندات والدفاتر 
والسجالت الخاصة بالنظام ،إضافة إلى اإلطالع على التقارير أو الشكاوي التي سجلت على عمل النظام 

رات واألقسام المرتبطة بعمل النظام أو من قبل الزبائن والموردين والجهات األخرى التي لها من قبل اإلدا
 عالقة بنتائج عمل النظام .

 المقابالت الشخصية :  .ب
تعتبر من أهم وسائل جمع البيانات وأكثرها فعالية ، حيث يتم فيها الحصول على المعلومات من 

والمستخدمين ، مما يضمن الحصول على المعلومات خالل الحوار المباشر بين محلل األنظمة 
الصحيحة عن عمليات النظام ومشاكله ومتطلبات تطويره ،حيث يبدأ المحلل بإجراء المقابالت مع 
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 المستخدمين الرئيسيين الموجودين في اإلدارة العليا للتعرف من خاللهم على أهداف النظام،
ثم يتم متابعة المقابالت مع المستوى األدنى  عناصره ،بيئته والقيود المفروضة على عملياته

للحصول على المعلومات التفصيلية ، من خالل هذه المقابالت يتم جمع البيانات والتقارير 
وتوثيق اإلقتراحات ووصف الطريقة التي كان يعمل بها النظام الحالي والطريقة التي يجب أن 

ت بمعرفة طبيعة المشاكل التي تعيق عمل يعمل بها النظام الجديد ،وأيضا تسمح هذه المقابال
االدارات في نطاق عالقتها بوظيفة إنتاج المعلومات ودعم أنشطة المؤسسة ، وقبل إجراء المقابلة 

 يجب التخطيط لها من خالل وضع النقاط التالية :
 تحديد أهداف المقابلة ؛ -
 معرفة مؤهالت ومهام الشخص المراد مقابلته ؛ -
 قابلة ؛تحديد مكان إجراء الم -
 تحديد المعلومات المطلوبة للحصول عليها من الشخص المعني حسب مسؤولياته ؛ -
 تحديد األسئلة التي سيتم طرحها في المقابلة . -

 بعد االنتهاء من إجراء المقابلة يقوم محلل النظام بتلخيص نتائج المقابلة وتنظيمها .

 قوائم اإلستبيان : .ت
ن األسئلة مكتوبة في شكل استمارات أو نماذج توجه يتمثل هذا األسلوب باستخدام مجموعة م

للمستخدمين لإلجابة عليها ، ويحتوي نموذج اإلستبيان على مجموعة من األسئلة المتعلقة بالنظام 
الحالي ومشاكله ومتطلبات حلها ، يتم استخدام أسلوب االستبيان عندما يريد المحلل الحصول 

لذين لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع نظام على معلومات من عدد كبير من األفراد ا
 المعلومات الحالي وذلك لمعرفة أرائهم وتقييمهم للنظام ومدى فعالية مخرجاته .

 وعند تصميم االستبيان يجب أن يراعي محلل النظم االمور التالية :

 يكون نموذج االستبيان مختصر واألسئلة تكون واضحة ومفهومة ؛ -
 يكون ترتيب األسئلة منطقيا وواضحا ؛ -
 يكون النموذج سهل اإلستخدام من طرف المحلل لتحليل اإلجابات . -
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 : تطبيق 

كيف تظهر قائمة االستبيان الموجهة لمدير التسويق باعتباره  أحد مستخدمي نظام المعلومات 
 المحاسبي؟

 الحل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : مرحلة تصميم نظام المعلومات المحاسبي 

تعتبر مرحلة التصميم من المراحل المهمة في نجاح نظام المعلومات ،فمن خالل هذه المرحلة يتم     
تحديد الكيفية التي يمكن بها الوصول إلى المعلومات المطلوبة من نظام المعلومات ،فهي مرحلة الحقة 

حيث توجد عالقة بين لمرحلة التحليل ،ونجاح أو فشل التصميم يعتمد أساسا على دقة وصحة التحليل ، 
تحليل النظام وتصميمها ، فتحليل النظام يركز على تحليل ودراسة أهداف النظام الحالي ودراسة المشاكل 
القائمة فيه وكيف يجب حلها بالشكل الذي يلبي حاجات المستفيد ، أما تصميم النظام فهو يهتم ببناء 

مصمم النظام بوضع خطة لترتيب أجزاء النظام الحلول ونمذجة النظام وتحديد طريقة عمله ، حيث يقوم 

 

 2019أفريل  18الوظيفة : مدير التسويق                                                     التاريخ 

 

ماهي المعلومات التي ترغب في الحصول عليها لمساعدتك في تقدير إمكانيات السوق والتنبؤ  -1

 بالمبيعات؟

نا مثل الضم أو المزج هل ترغب في الحصول على معلومات عن التغيرات الهيكلية في صناعت -2

 إلى جانب ما تحصل عليه من معلومات حاليا؟ ،...الخ،

 ماهي المعلومات التي تفيدك في اتخاذ قرار التسعير ؟ -3

 ماهي المعلومات اإلضافية التي تساعدك في تقييم واختيار منتجات جديدة لشركتك؟-4

خطوط اإلنتاج ،وسياسة الضمان ماهي المعلومات اإلضافية التي تحتاج إليها في قرار تنويع -5

 ،وتنويع األسعار ،...الخ؟ .

 ماهي المعلومات اإلضافية التي ترغب في الحصول عليها لرقابة عمليات المبيعات  -6

 هل تحصل على معلومات كافية عن األساليب الفنية الحديثة ؟والقوانين واللوائح الحكومية ؟  -7

 هل تحتاج إلى معلومات إضافية عن قنوات التوزيع ؟ والتوزيع الجغرافي ؟ -8
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في شكل متكامل يفي باألهداف المطلوب تحقيقها من النظام ، وتشتمل هذه الخطة على التنسيق بين 
 األنشطة، ووضع إجراءات التشغيل وتحديد ترتيب األجهزة وكيفية استخدامها بما يحقق أهداف النظام .

 المحاسبي :طرق تصميم نظام المعلومات  -1

يتطلب تصميم نظام المعلومات  بصفة عامة األخذ في اإلعتبار أساليب ومداخل تصميم نظم المعلومات 
 ومن أهمها :

  مدخل التصميم من أعلى إلى أسفلTop-Down design  : 
ا ويبدأ التصميم طبقا لهذا المدخل بالمستويات اإلدارية العليا ، ويتدرج حتى يصل إلى المستويات الدني

ويناسب هذا المدخل المشاريع التي تدار بطريقة مركزية حيث تتركز سلطة اتخاذ القرارات في المستويات 
العليا،ومن ثم فإن تصميم نظام المعلومات يجب أن يبدأ بحاجة اإلدارة العليا من البيانات الالزمة التخاذ 

 مات .القرارات اإلدارية ،ومن م ينتهي بحاجة بقية المستويات من المعلو 

  مدخل التصميم من أسفل إلى أعلىBottom-Up design  : 
ويناسب هذا المدخل المشاريع التي تدار بطريقة ال مركزية حيث تتركز سلطة اتخاذ القرارات في يد 
المديرين بالمستويات التشغيلية ، ولذلك فإن التصميم يبدأ بحاجة هؤالء من المعلومات ،ويبدأ بعد ذلك 

فرعية في المستويات العليا ، حيث تتدفق المعلومات في هذه الطريقة من أسفل إلى أعلى بتصميم النظم ال
 في صورة ملخصات وتقارير عن نشاطات الوحدات أو األقسام داخل المشروع .

  المدخل الكلي للنظامTotal System Approach : 
ية بالوحدة اإلقتصادية ويعتبر مدخل شامل لتفسير تدفق المعلومات بين مختلف المستويات االدار 

،ويناسب الوحدات التي تتصف باتساع هيكلها التنظيمي وتعدد وتعقد عملياتها ،ويصعب تطبيق هذا 
المدخل عمليا حيث يعبر عن فلسفة للتصميم أكثر من تعبيره عن إجراءات تصميمية محددة فهو 

ي ذلك مثل رأس المال واألفراد يتبنى فكرة أن المعلومات تمثل أحد موارد الوحدة اإلقتصادية مثلها ف
 والمعدات واألجهزة والبرامج .

  مدخل النظم الفرعيةModular Approach  : 
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والذي يقوم بتجزئة النظام إلة أنظمة فرعية تخدم وظائف محددة كاالنتاج والتسويق واألفراد والتمويل 
جراء تكامل بين تلك األنظمة والمحاسبة ويعتمد على الخريطة التنظيمية للوحدة اإلقتصادية ثم يتم إ

 الفرعية لذلك يسمى بمدخل التكامل الالحق.

 مراحل التصميم :  -2

 وتتم مرحلة التصميم عبر الخطوات التالية :

 تصميم المخرجات ؛ -
 تصميم المدخالت ؛ -
 تصميم عمليات المعالجة ؛ -
 تصميم قاعدة البيانات ؛ -
 تصميم البرمجيات وعتاد النظام ؛ -
 .تصميم اإلجراءات  -

 إن المخرجات هي معلومات ذات قيمة يقوم النظام بإنتاجها وتوزيعها على  تصميم المخرجات :
شكل تقارير ،ملخصات ،قوائم، خرائط ،...الخ ،والمخرجات هي أول عنصر من عناصر نظام 

 المعلومات التي يتم تصميمها ، إذ يبدأ بالخطوات التالية :
 اسية للمخرجات ونوع المعلومات المطلوبة من طرف تحديد المحتوى : اي تعيين العناصر األس

 المستخدم وترتيب المفردات وغيرها ،ويجب أن يكون محتوى المخرجات دقيقا ومحددا وواضحا .
  تعيين شكل المخرجات : أي تحديد النموذج أو الشكل الذي يستعرض فيه المخرجات سواء شكل

رسوم أو غير كمية ، ...الخ حسب جدولي ،عمودي، رسمي ، غير رسمي ، أو بصورة نص أو 
 الشكل الذي يفضله المستخدمين في عرض مخرجات النظام.

  تحديد حجم المخرجات : أي تحديد كمية المعلومات المقدمة من النظام إلى جانب النوعية ، وهذا
 التحديد مهم لتأثيره على سرعة المعالجة وسرعة االستجابة للطلبات .

 التوقيت الخاص بكل نوع من أنواع المخرجات ،وهو الوقت  برمجة التوقيت : يجب تحديد
المناسب الذي يحتاج فيه المستخدم إلى المعلومات ، فبعض مخرجات نظام المعلومات تكون 
ضرورية بشكل متكرر مثل التقارير الدورية التي تكون بشكل أسبوعي أو شهري أو سنوي مثل 

 على طلب غير متكرر . القوائم المالية  ، والبعض األخر يكون بناء ا
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  تحديد الوسائط المستخدمة للمخرجات : الوسائط هي أوعية اإلدخال واإلخراج والتخزين ، ويتم
تحديد نوعها في ضوء معايير التكلفة ، سرعة االستجابة وعدد النسخ المطلوبة ، حيث يمكن أن 

ماعها عبر أجهزة تكون التقارير مطبوعة على الورق ، أو عرضها على شاشة الحاسوب ، أو س
 . DVDو  CDتركيب الصوت ، أو مشاهدتها وسماعها من خالل أقراص 

  التنسيق : نقصد بالتنسيق ترتيب وتنسيق أشكال عرض المعلومات سواء كان على وسائط ورقية
أو إلكترونية ،وكمثال على أشكال عرض المعلومات : العناوين ، األعمدة ،السطور ، الجداول 

 م والمالحظات .واألشكال ،الرسو 
  تحديد المستفيد من المخرجات : أي تحديد المستفيدين من كل نوع من أنواع المخرجات والوسط

 الذي يرغبون باستخدامه والتوقيت المناسب لهم لتهيئة المخرجات .
 يقصد بتصميم المدخالت تحديد األسلوب الذي من خالله يتم تغذية نظام  تصميم المدخالت :

 سبي بالبيانات الضرورية بهدف معالجتها ،ويشمل التصميم مايلي :المعلومات المحا
  تصميم محتوى المدخالت : أي تحديد نوع وخصائص البيانات الالزم جمعها من أجل الحصول

على المخرجات ، ويتم تجميع البيانات من المستندات والدفاتر المحاسبية و أدلة االثبات مثل 
 الفواتير والشيكات .

 البيانات : يتم تحديد مصادر كل نوع من أنواع البيانات المطلوب تجميعها ،وهناك  تحديد مصادر
مصدرين لجمع البيانات ،المصدر الداخلي من أقسام ونشاطات المؤسسة ، والمصدر الخارجي 
من الجهات المحيطة بالمؤسسة مثل الهيئات اإلحصائية ،مصلحة الضرائب ، هيئات الضمان 

 اإلجتماعي ،...الخ .
 وقيت تجميع البيانات : يدل التوقيت على ضرورة إدخال البيانات إلى نظام المعلومات في الوقت ت

المناسب وذلك من أجل الحصول على المعلومات أو المخرجات في الوقت المناسب ،فتوقيت 
 دخول البيانات إلى النظام مهم خاصة فيما يتعلق بتسجل العمليات المحاسبية وقت حدوثها .

 يتم تصميم عمليات المعالجة التي تجدري على  ليات المعالجة ) عمليات التشغيل(تصميم عم :
البيانات لتحويلها إلى معلومات بحيث يكون متماشيا مع الهيكل النظم الفرعية الذي يتم في مرحلة 
تحليل مكونات النظام ،وتتضمن عمليات المعالجة تحديد حركة البيانات وقنوات انتقالها ، وتحديد 

 عمليات التي تجري عليها وتشمل هذه المرحلة :ال
 بيان كيفية تصنيف البيانات ، فرزها وترميزها، تلخيصها ودمجها ،واسترجاعها ؛ 
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  كما تتضمن بيان الوسائط التي تحتوي على تلك العمليات ،وغالبا ما تكون ممثلة في
 السجالت ،الدفاتر ، الملفات ،..الخ .

 أي وضع تصميم منطقي لقاعدة البيانات وللطريقة التي تنظم وتخزن  تصميم قاعدة البيانات :
فيها البيانات، باستخدام وسائل حاسوبية أو يدوية على أن يتم تحديد عنصر البيانات ،نوعه 

 والطريقة التي يجرى بها تنفيذ أنشطة التحديث ،ويتم تصميم قاعدة البيانات بتحديد :
 ها قاعد البيانات ؛الملفات والسجالت التي تتشكل من 
 العالقات المنطقية التي تربط هذه الملفات والسجالت مع بعضها البعض ؛ 
  أسلوب تنظيم هذه الملفات والسجالت أي نموذج البيانات سواء الهرمي أو الشبكي وغيرها من

 العالقات المتعارف عليها في نظم إدارة قواعد البيانات .
 صفات البرامج الخاصة بالنظام وطبيعة ونوعية المعالجة : تحديد موا البرمجيات وعتاد النظام

وحدود ووظائف برامج التطبيقات المستخدمة ،ووضع مواصفات األجهزة المستخدمة لتشكيل البنية 
 المادية لنظام المعلومات المحاسبي 

 يتم تصميم األساليب والطرق والقيود التي يعمل النظام من خاللها  تصميم الضوابط الرقابية :
والتي تعمل على المحافظة على أجزاء النظام من ناحية ،وتؤدي إلى اإلنضباط والدقة التي تحكم 

 التفاعالت بين تلك األجزاء من ناحية أخرى  ويتم تحديد :
  الضوابط الرقابية على المدخالت ،بحيث تجعل المدخالت محصورة في المدخالت الرسمية

 ليها ؛أو المؤيدة بدليل حدوثها ويمكن الرجوع إ
 . العالقات بين المسارات التي تتدفق البيانات من خاللها 

 ومن أمثلة تلك الضوابط ميزان المراجعة ،ونقطة إعادة طلب المخزون ، ...الخ .
 بعد اإلنتهاء من تصميم كل من االمخرجات والمدخالت وعمليات المعالجة  تصميم اإلجراءات :

التي توضح خطوات سير عمل النظام ، حيث يتم والضوابط الرقابية ، يتم تصميم المخرجات 
تصميم اإلجراءات التفصيلية التي تشرح خطوات سير العمل أوال بأول ،والتي تمثل مرشدا أمام 

 القائمين بالتنفيذ .
 ثالثا : مرحلة تنفيذ نظام المعلومات المحاسبي 

من عملية تصميم النظام الجديد يقوم مصمم النظام بتطبيق واختبار اإلجراءات الجديدة  بعد اإلنتهاء   
 للتأكد من تحقيق األهداف المحددة دون صعوبات أو خلل وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية :
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: حيث أن اإلنتقال إلى مرحلة التطبيق يتطلب وجود خطة عملية واقعية تتضمن  وضع خطة تطبيق -1
ول باألنشطة والموارد والمستلزمات المطلوب توفيرها لضمان سالمة التطبيق ،وتتضمن خطة التطبيق جد

خالصة بمواصفات النظام ونظمه ومكوناته وبرنامج شامل لتدريب المورد البشري واإلداري للنظام أو 
مثل البرمجة  للمستفيدين بصورة عامة باإلضافة إلى أنشطة جوهرية ذات صلة بتطبيق نظام المعلومات

 وتهيئة االجهزة ومعدات النظام وشبكة االتصال فيه.

: حيث يقوم مصمم النظام بتجديد األجهزة والمعدات الالزمة  تجهيز األجهزة والمعدات الالزمة  -2
والبرامج التطبيقية ،لعمل النظام الجديد وشراء الجديد منها في حالة عدم توفره في المؤسسة اإلقتصادية أو 

ال البعض األخر ،حسب متطلبات عمل النظام الجديد إضافة إلى تهيئة األماكن لنصب األجهزة استبد
 والمعدات ومستلزماتها من حيث التأثيث والتأكد من السالمة األمنية والتهوية المطلوبة .

ألداء : يتم اختبار النظام عن طريق تشغيله بصورة تجريبية للتأكد من نوعية ا اختبار النظام الجديد -3
العام للنظان ومعرفة درجة ونوعية استجابة النظام لحاجات ومتطلبات المستخدمين ، حيث يتم من خالل 
هذه العملية معرفة مدى تلبية النظام لألهداف المرسومة والتأكد من تجاوز المشكالت التي كانت في 

تفيدين من النظام ،وتتضمن النظام القديم ،وكذلك مدى مطابقة النتائج مع اإلحتياجات األساسية للمس
 عملية االختبار الالزمة لفحص نظام المعلومات المحاسبي الجديد القيام بمايلي :

اختبار وفحص أجزاء ومكونات النظام من حيث كفاءة البرامج واألجهزة والقدرة على  -
 اإلنجاز؛

ة اختبار الوظائف األساسية للنظام الفرعي كل على حدى والوظائف األخرى المشترك -
 معه.

اختبار النظم الفرعية ،حيث يتم تدقيق وفحص أداء كل نظام فرعي من حيث كفاءة  -
وظائفه ومكوناته األصغر ، مع ضرورة التركيز اإلستثنائي على نشاط اختبار وفحص 

 الطبيعة التكاملية لعمل النظم الفرعية التي يتشكل منها النظام ؛
جة كفاءة فاعليته في أداء الوظائف إختبار على مستوى النظام الكلي ، من حيث در  -

المالية والمحاسبية ، كما يتم التأكد من استيفاء النظام للمعايير الموضوعة عند التشغيل 
ومقارنتها لنتائج األداء الفعلي للكشف عن نقاط الخلل في كل من المدخالت وعمليات 

 المعالجة والمخرجات .
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ء من اختبارات النظم والتأكد من صالحيته ،تبدأ إجراءات : بعد اإلنتهاالتحول إلى النظام الجديد  -4
التحول من النظام القديم إلى النظام الجديد ، وذلك من خالل وضع خطة عملية تشمل تحديد االسلوب 

 المناسب للتحول وتطبيقه ، ويمكن أن تتم وفق األساليب التالية :
 )لقديم تماما وتشغيل النظام الجديد مباشرة : يعني إيقاف العمل بالنظام ا التحول المباشر )الفوري

وفورا ، أي أن النظام الجديد يحل إحالال كامال ، وهو يستعمل في حالة وجود صعوبة كبيرة في 
تجزئة عمل النظام إلى مراحل ، أو عندما توجد ضغوط شديدة من قبل المستفيدين بضرورة 

 تشغيل النظام الجديد واإلستفادة منه .
األسلوب مخاطر كبيرة ألنه لو فشل النظام الجديد ،فإنه يستوقف العمل نهائيا ويؤخذ على هذا 

باإلضافة الى أن هناك احتمال وجود مقاومة للتغير والتي يتم تفاديها من خالل إشراك األفراد 
 القائمين على تشغيل نظام المعلومات من البداية .

 ام الجديد مع استمرار العمل بالنظام القديم، : تبعا لهذا األسلوب يتم تشغيل النظ التحول المتوازي
أي تشغيل النظامين معا ومعالجة البيانات من قبل كال النظامين في وقت واحد ،ولفترة محددة 
من الزمن إلى أن يصل مستوى تطبيق النظام الجديد مستوى جيد من الكفاءة والموثوقية 

ائيا ، ويؤخذ على هذا األسلوب بأنه مكلف واإلعتمادية ،وعندها يتم التخلي عن النظام القديم نه
،حيث يحتاج تنفيذ النظامين معا إلى تكاليف كبيرة ،إضافة إلى أنه قد ال يكون هناك موارد 

 كطافية للنظامين معا في الوحدة اإلقتصادية .
 يتم هذا االسلوب بواحدة من الطرق التالية : التحول التدريجي : 

 رحلة في حالة المؤسسات التي تتكون من عدة فروع التحول التوزيعي : تطبق هذه الم
حالل مكانه النظام الجديد في أحد  كالبنوك مثال ، يتم ايقاف العمل بالنظام القديم وا 
الفروع ، حتى يثبت صالحيته وكفاءته يتم تطبيقه في باقي الفروع االخرى، ويتم معالجة 

 الى الفروع االخرة للمؤسسة . المشكالت التي تظهر في فرع واحج وعالجها قبل االنتقال
  ، التحول الجزئي : في ظل هذا األسلوب يتم تجزئة التنظيم إلى وحدات أو نظم فرعية

ويتم تنفيذ النظام الجديد في وحدة تنظيمية فرعية ،أو نظام فرعي ، فقد يتم مثال تطبيق 
يتم الـتأكد من النظام الجديد على عمليات البيع أو تطبيقه على عمليات التخزين ،وعندما 

 نجاح النظام الجديد يتم تطبيقه في أنظمة فرعية أخرى كاالنتاج أو التمويل ،...الخ.
  التحول المرحلي : هو مشابه للتحول الجزئي لكنه يختلف عنه ، في تجزئة نظام

المعلومات إلى أجزاء وليس نظم فرعية ، فمثال يتم تنفيذ أنشطة التشغيل وقواعد البيانات 
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دماجها في أنشطة المخرجات التي تتم وفق النظام القديم ،وهكذا وفق  النظام الجديد وا 
حتى يتم تدريجيا إحالل النظام الجديد محل النظام القديم بالكامل في نهاية الفترة التي يتم 

 فيها التنفيذ التام .
 يتم استخدام النظام الجديد من طرف مجموعة مختارة من المستخدمين ويتم  التحول اإلرشادي :

تعميمه على باقي المستخدمين بعد أن يثبت النظام كفاءته ،ويتوقف اختيار االسلوب المناسب 
 على عدة عناصر ،ويمكن تلخيص االساليب السابقة في الشكل الموالي : 

 الجديد:   أساليب التحول إلى النظام 25شكل رقم 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد األستاذة

 

يوضح الشكل أعاله األساليب التي يمكن للمؤسسة تطبيقها لالنتقال من نظام المعلومات المحاسبي   
القديم إلى نظام المعلومات المحاسبي الجديد ، حيث تتأثر عملية التحول بعدة عناصر ، منها الوضعية 

دريبي ، درجة تعقيد النظام المالية للمؤسسة، خبرة الطاقم المنفذ لنظام المعلومات المحاسبي والمستوى الت
الجديد ودرجة مقاومة التغير من طرف الموظفين بالمؤسسة ، باإلضافة إلى طبيعة ملكية المؤسسة 

 ونشاطها اإلقتصادي وحجمها .

وتقتضي عملية تطبيق االستراتيجية اختبار النظام الجديد ،وذلك بمقارنة النتائج التي يتم الحصول عليها   
النتائج التي سبق الحصول عليها بالنظام القديم ،وتتبع األخطاء أو اإلنحرافات الناتجة من هذا النظام مع 

 أساليب التحول 

متوازيالتحول ال التحول المباشر  التحول االرشادي  التحول التدريجي 

ديم إيقاف العمل بالنظام الق
ورا تشغيل النظام الجديد ف  

  تكلفة أقل ومخاطر أكثر

ام التشغيل المزدوج للنظ
ي القديم والجديد بالتواز  

ل تكاليف أكبر ومخاطر أق  

التحول خطوة خطوة باحالل 
اء جزئي للنظام الجديد وإبق

م الجزء األخر بالنظام القدي
طر قليل من التكاليف والمخا  

ة من التحول للنظام الجديد كلي
طرف بعض المستخدمين 

عد المختارين ويتم تعميمه ب
ة أقل إثبات كفاءة النظام تكلف

 ووقت أطول ومخاطر أقل 
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من تشغيل النظام الجديد ،وبالتالي في هذه المرحلة يتم تعديل التصميم وتحسين أداء النظام عن طريق 
 إعادة تصميم اإلجراءات والمستندات والبرامج المطلوبة .

 مرحلة التقييم والصيانة  رابعا :

بعد تشغيل نظام المعلومات المحاسبي الجديد لفترة زمنية معينة تترواح عادة من سنة إلى ستة أشهر 
حسب حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها ، تظهر ضرورة تقييم األداء الفعلي لهذا النظام  للتأكد من مطابقة 

ل النظام ، ومدى قدرته على توفير متطلبات مستخدميه األهداف المحققة مع ما تم تحديده أثناء فترة تحلي
 النجاز العمل الموكل إليهم .

 وتشمل عملية التقييم النقاط التالية :

مقارنة تكاليف التشغيل الفعلية للنظام الجديد مع التكاليف المقدرة عند دراسة الجدوى اإلقتصادية ،مع  -
لتشغيل الفعلية عن التكاليف المقدرة ، قد يؤثر على تحليل الفروقات بين التكلفتين ؛ فزيادة تكاليف ا

 المنافع االقتصادية للنظام؛
مقارنة أزمنة التشغيل الفعلية ومعدالت األخطاء الفعلية مع المعدالت المقدرة في مواصفات تصميم  -

 النظام ؛
جراء ما ي - لزم من تحليل شكاوي مستخدمي النظام والتأكد من وجود أسباب حقيقية لهذه الشكاوي ،وا 

 تعديال في النظام ؛
التأكد من استقرارا النظام مع زيادة الكفاءة في التشغيل وتوفير المعلومات التي تفي بإحتياجات متخذي  -

 القرارات ؛
تقييم أداء الفريق الذي قام بتحليل وتصميم وتنفيذ النظام، بهدف معرفة المشاكل التي صادفت عمليات  -

إلضافة إلى تقييم الطرق واألدوات التي استخدمت أثناء تطوير النظام التحليل والتصميم والتنفيذ ، با
 بغرض معرفة الطرق واألدوات التي تحتاج إلى تحسين أو تعديل .

بعد تقييم نظام المعلومات الجديد ، تظهر الحاجة إلى تعديل بعض االجراءات أو العمليات وفق ما 
الجديد لمنع حدوث أي مشكالت أو اختناقات، وذلك يتناسب مع طبيعة األهداف المرسومة لعمل النظام 

وهي الخطوة األخيرة في مرحلة تطبيق النظام وتنفيذه ، وتبقى مالزمة للنظام صيانة النظام من خالل 
طيلة عمره االنتاجي ،وتهدف إلى إطالة عمر نظم المعلومات المحاسبي الجديد ، من خالل برنامج 

ئما مع البيئة التي يعمل فيها ،وذلك من خالل القيام بعمليات الحذف صيانة مستمرة للنظام ما يجعله متال
 واإلضافة ، أو التعديل والتحسين على أحد عناصر ومكونات النظام ،وتشمل عملية الصيانة مايلي :
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صيانة المعدات واألجهزة ، وتقوم بها الشركة الموردة لألجهزة ، ويقتصر دور إدارة التطوير على  -
جهزة ومراقبة كفاءتها واكتشاف أي عطل فني أو الحاجة الى تطوير المعدات وتوريد متابعة عمل اال
 أجهزة جديدة .

صيانة البرامج وقواعد البيانات ،من خالل التحديث للبرامج من وقت الخر ، حتى تفي احتياجات  -
،باإلضافة  المستخدمين ، وكذلك لمواكبة التغيرات في تكنولوجيا المعلومات وبيئة العمل بصفة عامة

ضافة ملفات جديدة لها ، وذلك بغرض التحسين والتعديل  إلى زيادة السعة التخزينية لقواعد البيانات وا 
 في التقارير من حيث المحتوى والشكل وشمولها للمعلومات الوافية .
العليا في شكل تقرير ، حتى تتمكن  وفي األخير يجب تقديم نتائج عملية التقييم ومتابعة التنفيذ لالدارة

إدارة المؤسسة من دراستها واالعتماد عليها في اتخاذ االجراءات الخاصة بالتحسين والتطوير المستقبلي 
 لهذا النظام .

 تمارين المحور الثالث

 

 السؤال األول :

 من هي الجهة المسؤولة عن تطوير وتصميم نظام المعلومات المحاسبي ؟

 :السؤال الثاني 

عند تحليل نظام المعلومات المحاسبي ، يجب أن يتصف محلل النظام بمجموعة من الصفات والمهارات 
 حددها ؟ 

 السؤال الثالث :

 ماهي مهام محلل النظام ومصمم النظام ،ومالفرق بينهما ؟ 

 السؤال الرابع :

 من هي الجهة المسؤولة عن تقييم نظام المعلومات المحاسبي ؟

 السؤال الخامس :

 ماهي أدوات تحليل وتصميم نظام المعلومات المحاسبي ؟
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 الحل :

 حل السؤال األول :

 يمكن تقسيم المشاركين في تطوير نظام المعلومات المحاسبي إلى مجموعتين :

المجموعة األولى : هي المجموعة التنظيمية تتكون من اإلداريين في كافة المستويات اإلدارية الذين سوف 
،تعمل تلك على توفير المعلومات والموارد وسبل الدعم المطلوبة لنظام المعلومات  يستخدمون النظام

 الجديد .

المجموعة الثاني : مجموعة معالجة البيانات تشمل كل من معالجي البيانات،محللي النظم والمبرمجين 
جراءات التنفيذ الفن  ي للنظام ،واالداريين المختصين ، تختص بالعمل على تخطيط وتطوير النظام وا 

 حل السؤال الثاني : 

يقع على عاتق محلل نظام المعلومات المحاسبية القيام بعملية فحص النظام بكافة نظمه الفرعية ،ودراسة 
مدى كفاءة وفاعلية النظام في ضوء األهداف المحددة لعمله في المؤسسة ، وبذلك يفترض أن تتوفر في 

 محلل النظام الخصائص التالية :

أن يكون على إلمام واسع وكاف بنشاط المؤسسة من أجل تحديد العمليات اإلقتصادية ،  -
 التي تحدث فيها وتأثيرها على عمل نظام المعلومات المحاسبي ؛

أن يكون على إلمام بإجراءات العمل المحاسبي المتبعة والمصطلحات المحاسبية السائدة  -
 ؛

الت واإلختناقات التي تحدث في النظام أن تكون له القدرة على تحديد وتشخيص المشك -
القائم مع توافر القدرة على اقناع اإلدارة على ضرورة معالجتها وفق اإلقتراحات التي 

 يضعها لذلك ؛
أن يكون على معرفة كافية في مجاالت : اإلدارة ، اإلقتصاد، بحوث العمليات ،  -

 الحواسيب اإللكترونية .
 حل السؤال الثالث : 

:هو ذلك الشخص الذي يقوم بعملية تحليل النظام حيث يقوم بدراسة النظام لتشخيص نقاط محلل النظام 
 الضعف ومشكالته ،ومن الممكن أن يقوم بتحليل نظام المعلومات المحاسبية الجهات التالية :

 محاسب المؤسسة أو مجموعة من موظفي قسم المحاسبة ؛ -
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 المدقق الخارجي للمؤسسة ؛ -
 دارية والمحاسبية؛مكاتب اإلستشارات اإل -
 الجمعيات العلمية والمهنية المختصة بعلم المحاسبة . -

أما مصمم النظام فهو ذلك الشخص الذي يقوم بعملية تصميم نظام المعلومات المحاسبي وهو مسؤل عن 
 مايلي :

 تعديل أو إعادة تشكيل وتركيب البيانات الموجودة في نظام المعلومات ؛ -
 تقدير أشكال الخيارات التكنولوجية من أجل تنفيذ النظام المطلوب وتطويره ؛ -
إدارة ومراقبة التنفيذ الفني للنظام ووضع تفاصيل شخص البرمجة ،توثيق البيانات ،إجراء  -

 اإلختبارات والتدريب ؛
 وضع وصف تفصيلي لمواصفات النظام الجديد ،الذي يلبي احتياجات المستفيدين . -
 ل والمسارات  لتدفق المعلومات ووضع  نموذج لقاعدة البيانات.وضع الجداو  -

في بعض األحيان يكون شخص واحد هو المسؤول عن عملية التحليل والتصميم معا ، ألن ذلك      
يقلل من احتمال ظهور مشكالت اإلتصاالت أو فقدان بعض التفاصيل المهمة ، لكن في بعض الحاالت 

ذي يتجاوز الخبرة الفنية لمحلل النظم فإنه يتم إلزام المحللين بعملية التحليل ونتيجة لتعقد عمل المصمم ال
فقط ،ويقع على عاتق المصممين تصميم نظام المعلومات وتنفيذه ، إال أن هناك تعاون فيما بينها وتبادل 

 للمعلومات.

 حل السؤال الرابع :

لمحددة له ،على تقييم أداء الفريق الذي قام تشمل عملية تقييم النظام باإلضافة الى مدى تحقيق األهداف ا
بتحليل وتصميم وتنفيذ نظام المعلومات ،وتوكل هذه المهمة إلى مديرين أو خبراء لم يشتركو في أي 

مرحلة من مراحل تطوير النظام ، وعادة مايكون للمراجعين الداخليين دور كبير في هذه المهمة ، وقد 
 م بعملية التقييم لإلستفادة من خبرتهم في تقييم النظام .يكون خبراء من خارج المؤسسة للقيا

 حل السؤال الخامس : 

يستعين فريق تطوير نظام المعلومات المحاسبي عند القيام بمهامه إلى تصوير النظام ومكوناته     
وعالقته بالنظم األخرى من خالل الرسوم التخطيطية التي تبرز االجراءات المتبعة تسمى بخرائط 

( ، أو خرائط تحديد المسار ،وهي مجموعة من الرموز المتعارف عليها دوليا Flow Chartsفق)التد
توضح بيانيا تدفق البيانات والمعلومات وتتابع العمليات واألنشطة داخل النظام المعين ،وتتعدد أنواع تلك 
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مجموعة من الرموز الخرائط أهمها خرائط  تدفق النظم ،خرائط  تدفق البرامج، خرائط التوثيق،وهناك 
النمطية التي تبنتها مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية واألمريكية مثل المعهد القومي األمركي 

 (ISO)  و المنظمة الدولية للتنميط  American National Standard Institue(ANSI)للمعايير 
The International Organization for Standardization خدم في تمثيل األنشطة و التي تست

 والعمليات واإلجراءات المختلفة التي يمكن التعبير عنها من خالل خرائد التدفق منها :

 : أشكال ورموز خرائط التدفق08جدول رقم 

 المعنى شكل الرمز
 رمز بداية أو نهاية الخريطة 
 إدخال أو إخراج)مدخالت أو مخرجات( 
 عمليات أو إجراءات أو تعديل أو تصنيف  

 رمز قرار ويترتب عليه عدة بدائل لالختيار  

 رمز إجراء  محدد مقدما 

 مستندات أو تقارير مطبوعة 
 رمز عرض المخرجات على الشاشة 

 رمز ملف به بيانات مخزنة على الحاسب 

 رمز يشير إلى اجراء عملية يدوية 

 عملية المقارنةرمز يشير إلى  

 رمز يشير غلى عملية فرز 
 وسيلة تخزين متصلة أو منفصلة عن الحاسوب 
 نقطة ربط بين أجزاء الخريطة في نفس الصفحة 
 يشير إلى اتجاه مسار الخريطة 
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 المحور الرابع : نظام المعلومات المحاسبي في إطار تكنولوجيا المعلومات 

إن التقدم الهائل الخاص في عالم الحاسبات األلية ،جعل استخدامها في المؤسسات ضرورة حتمية ال      
يمكن تجاهلها في عصر أصبحت المعلومة فيه من أكثر السلع أهمية ،وذلك لقدرته على معالجة كم هائل 

لومات في كافة المجاالت من البيانات وتوفير المعلومات بسرعة ودقة ، ما جعل استخدام تكنولوجيا المع
 وباألخص في المجال المحاسبي مما يؤهل أن يكون نظام المعلومات المحاسبي فعاال وذو كفاءة عالية. 

 أوال : العوامل التي ساعدت على استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال نظام المعلومات المحاسبية 

معلومات ، بينما اعتمدت مهمة معالجة البيانات تكنولوجيا المعلومات هي تمثيل الجانب التكنولوجي لل
واختزان المعلومات وتحديثها واسترجاعها وتوصيلها إلى المستفيدين على األساليب اليدوية لفترات طويلة 

من الزمن ،والتي أثبتت محدوديتها وعجزها عن انجاز هذه المهمة على النحو المطلوب خاصة بعد ازدياد 
ت الوضع يحتم استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في تطبيقات نظام حجم ،ونوع البيانات ، با

المعلومات ، ويقصد بتكنولوجيا المعلومات "مجموعة من األفراد ،البيانات ، اإلجراءات ،والمكونات المادية 
والبرمجيات التي تعمل سوية من أجل الوصول إلى أهداف المؤسسة " ولعل أهم العوامل التي ساعدت في 

عتماد تكنولوجيا المعلومات في نظام المعلومات المحاسبي هي الخواص التي يتميز بها، جعلته محط ا
 اهتمام عدد كبير من المبرمجين ويمكن تلخيص هذه الخواص في :

يحتوي على كميات هائلة من البيانات التي يجب أن تستعمل وتعالج وتخزن ، مما يعني  -
 سوف يؤدي إلى ترشيد تكاليف العمل المحاسبي ؛ أن استخدام تكنولوجيا الحاسب االلي

تعالج هذه البيانات وفق أسلوب محدد مسبقا ، مما يعني ثبات خوارزميات الحل ،والذي  -
 عادة ما يكون محدد في قوانين وأنظمة تمتاز بالثبات نسبيا.

مخرجات هذا النظام في العادة تكون في أشكال محددة ومقننة ،مما يسهل عملية برمجة  -
 لمخرجات مثل القوائم المالية ومختلف التقارير ؛ا
تعالج هذه البيانات وتصدر النتائج في فترات زمنية محددة أي أن إجراءات إغالق  -

عداد الحسابات الختامية هي إجراءات دورية تتكرر  الحسابات واستخراج ميزان المراجعة وا 
 حددة؛في فترات زمنية ،وحساب المؤشرات والنسب يكون وفق قوانين م

 وجود عدد كبير من المستخدمين للمعلومات المحاسبية ؛ -
 الطلب الكبير على البرامج المحاسبية الحاسوبية خاصة بعد انخفاض أسعار الحواسيب. -
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 ثانيا :أهمية نظام المعلومات المحاسبي المدمج مع تكنولوجيات المعلومات   
 عالقة  نظام المعلومات المحاسبية بالحاسوب  -1

لتطورات السريعة والمتالحقة في الحاسوب ضرورة ملحة للتطور في نظام المعلومات المحاسبية ، شكلت ا
فهما نظامين مكملين لبعضهما البعض ،حيث أن تطبيق نظام المعلومات المحاسبية ، يتم من خالل 

 لتالية :الحاسوب ولذلك فإن هناك عالقة قوية تربط هذين النظامين ،وتتمثل هذه العالقة في النقاط ا
تعتمد فكرة الحاسوب على فكرة نظم المعلومات والتي ال تخرج عن فلسفة النظام التي  -

 تعتبر أقدم وأشمل ؛
مخرجات( وهي نفسها االجزاء -معالجة-يتكون النظام من ثالث أجزاء رئيسية)مدخالت -

 المكونة لجهاز الحاسوب ؛
محاسبي يقوم بتطبيق فكرة نظم يعتبر الحاسوب أداة تخطيطية ،تنفيذية ورقابية للنظام ال -

 المعلومات؛
يعتمد تقدم تكنولوجيا الحاسوب على فلسفة النظام والسلوك البشري المساعد غي عملية  -

 التطور ؛
الترابط بين النظام المحاسبي والحاسوب أدى إلى التكامل بين فكرة النظام وفكرة  -

 الحاسوب ؛
كما أدى استخدام الحاسب االلي في نظام المعلومات المحاسبية ،إلى تغير ملموس في وظيفة المحاسب 

حيث أدت إلى انخفاض مقدار الوقت والعمل الروتيني، الذي كان يقضيه يوميا في عمليات التسجيل 
وب ،األمر الذي اليدوي للمعامالت اإلقتصادية ، حيث يتم األن انجاز معظم هذه العمليات بواسطة الحاس

أدى إلى توفير الوقت للمحاسب ،ليستثمر في اإلشتراك في تحليل المعلومات واتخاذ القرارات اإلدارية 
،وكذلك تطور وظيفة المحاسب خاصة فيما يتعلق بمسؤوليته في دراسة النظم ووضع المعايير ،وعمل 

 ختلف أوجه النشاط االقتصادي .التوصيات المتعددة التي تؤثر على القرارات االدارية المتنوعة لم
 مميزات استخدام الحاسب االلي في مجال نظام المعلومات المحاسبي  -2

طبيعة العمل  إن استخدام الحاسب األلي باختالف أنواعه في مجال العمل المحاسبي ضرورة تقتضيها
 ذاته من ناحية، ولما يمكن أن تحققه هذه الوسيلة من مزيا وفوائد من ناحية ثانية ،ومن أهم المزايا مايلي:

جراء العمليات المحاسبية واإلجراءات المحاسبية  - الدقة والسرعة في إعداد القوائم المالية وا 
اء الحسابية ،وتخفيض ،وهذا يؤدي بدوره إلى توفير الوقت والجهد ،وتقليل حجم األخط

 تشغيل العمليات كذلك ؛
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سرعة انجاز العمليات المتشابهة في وقت واحد ، وتسجيل عدد كبير من العمليات   -
 المحاسبية في وقت قصير ،واستخدام عدد أقل من األفراد؛

إحكام الرقابة الداخلية والذاتية على تنفيذ العمليات، مما يحقق الدقة في استخراج  -
النتائج النهائية ،والحتواء الحاسوب على وسائل الضبط والرقابة والتحقق من المعلومات و 

 النتائج ، تمكن اإلدارة من التأكد  من صحة العمليات المشغلة ؛
زيادة الثقة في المعلومات الناتجة من التشغيل على الحاسوب والمعروضة في التقارير  -

 ،والتي تعتبر كأساس موثوق به في اتخاذ القرارات؛
يؤدي استخدام الحاسوب إلى توفير المرونة الكاملة في تصميم  نظام المعلومات  -

المحاسبية، من خالل تخزين واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب والحتوائه على 
 قاعدة بيانات متطورة؛

يساعد استخدام الحاسوب في تطبيق وتزاوج اساليب المعلفة األخرى مثل أساليب بحوث  -
نظم الخبيرة وغيرها ،مما يساعد بدوره على إنشاء نظام متكامل للمعلومات العمليات وال
 المحاسبية .

 ثالثا: مقومات نظام المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات 
يرتكز نظام المعلومات المحاسبي في ظل تكنولوجيات المعلومات على مقومين أساسين هما : الموارد 

 نية .البشرية والموارد التق
 : مقومات نظام المعلومات المحاسبي في ظل تكنولوجيا المعلومات 26الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد األستاذة

 

 المقومات

الموارد التقنية  الموارد البشرية

 وتكنولوجيات المعلومات

 محللي ومصممي النظام-

 المحاسبين-

 المحللين المالين-

 المبرمجين-

األجهزة والمعدات-  

البرامج وتطبيقاتها-  

ة المعرفة التقنية والمحاسبي-  
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 الموارد البشرية المؤهلة : -1

تزداد أهمية المكونات البشرية في ظل استخدام عناصر التكنولوجيا في المؤسسات االقتصادية بصور     
عامة ونظم المعلومات المحاسبية بصفة خاصة ، من حيث ضرورة وجود األفراد المؤهلين ، علما وعمليا 

ة ، ولذلك يتم التركيز ،ومدى قرتهم على أداء العمل المحاسبي بكفاءة وفاعلية في تحقيق أهداف المؤسس
على األفراد باعتبارهم إحدى المكونات األساسية ضمن مكونات اقتصاد المعرفة ،ومن أهم المدخالت 

األساسية لتحقيق التميز من خالل قدرتهم على تشغيل النظام بكفاءة وفاعلية ، مما يحقق الجدوى 
 لمعلومات المحاسبية .اإلقتصادية للمؤسسة والتي تنعكس على التكلفة ، وكذلك جودة ا

ويعتبر المورد البشري من المكونات األساسية لنظام المعلومات المحاسبي ، الذي يمثل جانب المعرفة     
 المحاسبية التي ينتجها فريق العمل الذي يسهر على حسن سير هذا النظام ، ويتكون هذا الفريق من :

بعمليات التحليل ،و تصميم النظام ونظمه الفرعية  *محللي ومصممي النظام الذين يقع على عاتقهم القيام
 عندما يستدعي األمر ذلك ؛

 *المبرمجين ،الذين يقع على عاتقهم القيام بعمليات البرمجة التي يستلزمها الحاسوب 

*المحاسبين بكافة درجاته الوظيفية ،والذين يقع على عاتقهم القيام بكافة األعمال المحاسبية من تسجيل 
لخيص وعرض للبيانات المحاسبية والمساعدة على برمجتها على الحاسوب والتأكد من دقة ذلك وتبويب وت

 بصورة دورية مستمرة .

المحللين الماليين ،الذين يقع على عاتقهم تحليل البيانات والمعلومات المالية التي ينتجها نظام المعلومات 
خرى لها عالقة بعمل هذا النظام بغرض إعداد المحاسبي في المؤسسة االقتصادية ،أو تحليل أي بيانات أ

 التقارير.

*مختلف العمال الذين يكون لهم عالقة بعمل نظام المعلومات المحاسبي ، في سبيل تبادل المعرفة 
ومحاولة االستفادة منها بصور متبادلة بين النظام ، أو أي نظم أخرى يمكن أن تتواجد ضمن المؤسسة 

 اإلقتصادية أو خارجها .

 :الموارد التقنية والتكنولوجيا -2

لكي يتمكن األفراد العاملين ضمن نظام المعلومات المحاسبي من أداء عملهم بكفاءة وفاعلية في ظل 
استخدام عناصر التكنولوجيا ، فإن األمر يتطلب ضرورة تزويدهم بالمعرفة التقني المناسبة وذلك لألسباب 

 التالية :
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األجهزة والمعدات )المتمثلة في الحاسوب وملحقاته وكذلك تقنيات هناك عالقة طردية  بين استخدام  -
اإلتصال ( وعمليات إدارة المعرفة المحاسبية بصور عامة ، والمعرفة التقنية بصورة خاصة وذلك بسبب 
أن غالبية األفراد يتمتعون بخبرة في مجال عمل مؤسساتهم ، األمر الذي يمكنهم من إعطاء تصور واضح 

نيات المعلومات وكيفية استخدامها اعتمادا عل معرفتهم التقنية فيها ، وكذلك تساهم عن مكونات تق
البرمجيات في عمليات إدارة المعرفة المحاسبية ، وذلك بسبب وجود األفراد المؤهلين علميا وفنيا لتحليل 

 وتصميم البرمجيات وأداء العمل المحاسبي .
هما في جميع العمل المحاسبي )من تسجيل للبيانات ومعالجتها المحاسب أن يبقي دوره قائما وم إذا ما أراد -

وعرضها( ، فإن األمر يتطلب ضرورة تزوده بالمعرفة المحاسبية والمعرفة التقنية الالزمة لقيامه ببرمجة 
وتشغيل الحاسوب باعتباره أحد المكونات األساسية ضمن تقنيات المعلومات الحديثة ، ليتمكن من إجراء 

الزمة والمطلوبة على البيانات بالشكل والصيغة التي تساهم في انتاج المعلومات المطلوبة ، العمليات ال
نما  ومما يعني أيضا ضرورة عدم اإلعتماد على الموظفين الفنيين في جراء العمليات المحاسبية وا  برمجة وا 

 يقوم بها المحاسب نفسه .
نظام المعلومات المحاسبي يمكن أن تساهم في إن استخدام تقنيات المعلومات الحدية في مجاالت عمل  -

زيادة فاعلية هذا النظام ، إذا ما تم التعرف على أهم التأثرات والمجاالت التي يمكن أن تستخدم فيها هذه 
التكنولوجيات والتقنيات ، األمر الذي من شأنه أن يسهل عمل المحاسبين ويعطيهم مجاال أوسع للقيام 

 مة أهداف المؤسسة .بواجباتهم للمساهمة في خد
إن المعرفة التقنية لوسائل وتقنيات المعلومات الحديثة ، يمكن أن تساهم في تحديد واختيار الوسائل  -

التغيرات التكنولوجية  المناسبة والمالئمة إلجراء العمليات المحاسبية المختلفة ، وتأخذ بعين اإلعتبار
السريعة والمستمرة في هذا المجال ،وكذلك مراعاة المواصفات العامة لألجهزة التي سيتم استخدامها ،وذلك 

 بهدف انسجام هذه األجهزة مع األجهزة والوسائل األخرى ،وخاصة وسائل االتصال الحديثة .
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 قائمة المراجع :

ابراهيم الجزراوي و عامر الجنابي ، أساسيات نظم المعلومات المحاسبية ،دار اليازوري ،عمان ، 
 . 2009األردن ، 

أحمد حسين علي حسين ، نظام المعلومات المحاسبية)اإلطار الفكري والنظم التطبيقية(، الدار 
 .2014الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، 

عصيمي ، نظام المعلومات المحاسبية ، دار المريخ ، المملكة العربية السعودية أحمد زكريا عل 
 ،2011 . 

 . 2003-2002ثناء القباني ، نظم المعلومات المحاسبية ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،
السيد عبد المقصود ديبان ، ناصر نور الدين عبد اللطيف ، نظم المعلومات المحاسبية 

 . 2004علومات ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، وتكنولوجيا الم
، دار الثقافة ، عمان  4عبد الرزاق محمد قاسم ، تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية ، ط

 . 2009،األردن ، 
عبد اللطيف محمد حمزة ، نظم المعلومات المالية والمعالجة اإللكترونية للحسابات ، الدار 

 . 2000درية ،مصر ، الجامعية ، االسكن
، دار زمزم ،  1فريد كورتل و حناش حبيبة ،نظم المعلومات ودورها في اتخاذ القرارات ، ط

 .2015األردن ، عمان ، 
كمال الدين مصطفى الدهراوي ، نظم المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات، 

 . 2008المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ، مصر ، 
، دار ايجيبت ،  1الفيومي محمد ، تصميم وتشغيل ورقابة نظم المعلومات المحاسبية ، طمحمد 

 . 2015اإلسكندرية ، مصر ، 
 1ناصر نور الدين عبد اللطيف ، نظم المعلومات المحاسبية )مدخل تحليل وتصميم النظام(، ط

 . 2010،الدار الجامعية اإلسكندرية ،مصر ، 
، دار المسيرة  01الحليم الذيبة ، نظم المعلومات المحاسبية ط نضال محمود الرمحي وزياد عبد

 . 2011، عمان ، األردن ،



 مطبوعة دروس:                         نظام المعلومات المحاسبي 
 

، دار المسيرة  02نضال محمود الرمحي وزياد عبد الحليم الذيبة ، نظم المعلومات المحاسبية ط
 . 2014، عمان ، األردن ،

 المذكرات :
بري أم الخير ، دور نظام المعلومات المحاسبية في المراجعة الداخلية دراسة حالة مطاحن 
الزيبان ،القنطرة بسكرة، أطروحة ماجستير في علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة 

،2017/2018 . 
ة، المية دالي علي ، مساهمة لتصميم نظام معلومات فعال لتسيير االنتاج في ظل اقتصاد المعرف

 .2014/2015أطروحة دكتوراه علوم تخصص علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
مخلخل زوينة ، مساهمة نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات التمويلية بالمؤسسة 
اإلقتصادية دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة ، أطروحة دكتوراه في العلوم 

 . 2019/2020جامعة محمد خيضر بسكرة ، التجارية ،
 : باللغة األجنبية

Jean Pierre Briffaut ;system d’information en gestion industrielle ; 
Hermes ,Paris ;2000. 

Kenneth.C. Laudon,Jane .P. Laudan,les systemes d’information de 
gestion adaptation français ,lin Gigras ,françois bergeron ,éditions 
INS ,2eme édition ,canada,2006 . 

Marie Hélène Delmond ,Michel Gautier,Management des systèmes 
d’information ,Edition Dunod,paris,2003. 

Robert Reix,systemes d’information et management des organisation 
5eme edition,librairie,Vuibert.2004. 

 

 


	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1
	وصف المادة2
	البرنامج 3
	المحور الأول 4
	المحور الثاني 5
	المحور الثالث 6
	7المحور الرابع
	8قائمة المراجع

