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 مقدمة

ان علم املعلومات هو العلم الذي يدرس خواص املعلومات ومتغيراتها، والعوامل التي تحكم تدفقها، 

عها واختزانها واسترجا تجهيزها لتفسير اإلفادة منها إلى أقص ى حد ممكن وتجميعها وتنظيمهاووسائل 

فإننا سوف نجد أن هناك أربعة قطاعات رئيسية تمثل هذه الحلقة وهي: إنتاج املعلومات وبثها،    .وتفسيرها

تجميع املعلومات، تنظيم املعلومات واختزانها، واسترجاع املعلومات منها ، لذا ينبغي أن تمتاز املعلومات 

في  ي اتخاذ القرارات و املساعدةاملحاسبية املعتمد عليها باملالئمة و الدقة، و الوضوح من أجل مساهمتها ف

 .االتي توجهه حل املشكالت

الذي يعتبر من أهم أنظمة املعلومات في أية  .ومن بين النظم نجد نظام املعلومات املحاسبي،

مؤسسة اقتصادية، فقد تطور في السنوات األخيرة خاصة بعد التطور السريع الذي حدث في مجال 

التطور في إعداد وتأهيل املحاسب، فأصبح املطلوب أن يكون املحاسب الحاسبات اآللية، و لقد أثر هذا 

أكثر فعالية من خالل املساهمة في تصميم نظام املعلومات املحاسبي، وتقديم معلومات تساعد على اتخاذ 

 القرارات

ومع تقدم العلم، ودخولنا في عصر تكنولوجيا املعلومات بدأت جميع املنشآت تسعى وبشتى الطرق 

متطورة علها تساعدها في الخوض في عالم العوملة، ل على أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات للحصو 

ث آليات نظم املعلومات املحاسبية دوالدخول واملنافسة في األسواق العاملية، وبات من الضروري أن تح  

ارة في اإلد بشتى الطرق والوسائل التكنولوجية كي تلبي رغبات أصحاب املصالح بشكل عام، ورغبات

 االستثمار بشكل خاص.

 تم التطرق إلى مختلف الجوانب املتعلقة املحاسبي، املعلومات نظام مقياس في دروس في هذه املطبوعة

بنظام املعلومات املحاسبي واملالي من خالل التعرف على املعلومة املستوفية الشروط، وتكنولوجيا 

 ومحيطها، من خالل مايلي:املعلومات وعالقة نظام املعلومات باملؤسسة 

  املحور األول: أساسيات حول نظام املعلومات 

 املحور الثاني: ماهية نظام املعلومات املحاسبية 

 :مدخالت ومخرجات نظام املعلومات املحاسبية املحور الثالث 

 :املستفيدين من نظام املعلومات املحاسبية املحور الرابع 

 :لتصميم نظام املعلومات املحاسبيةالخطوات التفصيلية  املحور الخامس 

  املحور السادس عالقة نظام املعلومات املحاسبية بنظم املعلومات األخرى 

 املحور السابع: تكنولوجيا املعلومات ودور استخدامها في تحسين املعلومات 

 :تكنولوجيا املعلومات ومساهمتها في اتخاذ القرار املحور الثامن. 
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 املعلومات  نظامأساسيات حول  املحور األول:

 

ة  في فعال وتلعب دوراة عنصرا هاما يلقد أصبحت املعلومات املحاسب  
 
 ة األداءوكفاءالرفع من فعال

املؤسسة خصوصا في ظل التطورات الحاصلة في شتى املجاالت خصوصا في تكنولوجيا املعلومات 

يثة وذلك من أجل السيطرة على  واملحاسبة، م أنظمة معلومات حد  لذلك اتجهت املؤسسات إلى بناء وتصم 

رها 
 
ة إلدارة املؤسسة وتوف ة  في الوقتاملعلومات الضرور 

 
ول وص لضمانوذلك املناسب بالجودة الكاف

 كافة املستوىات اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة. والصحيحة والدقيقة إلىاملعلومات املوثقة 

تعد املعلومات السمة األهم للعقود األخيرة من القرن العشرين لدرجة تسمية العصر الحالي بعصر )ثورة 

 التي يجب أن تقدم ملتخذي القرار. املعلومات واالتصاالت( وأدى هذا التطور إلى ازدياد حجم املعلومات

 بالتقدم التقني والتكنولوجي الذي يسود العصور 
ً
كما أن املنظمة االقتصادية هي األكثر تأثرا

املتالحقة، فلقد شمل التقدم التقني كافة أعمال ونشاطات املنظمة من أتمتة اإلنتاج إلى عمليات تصميم 

 وإدارة األفراد وتنمية املوارد البشرية ...... الخ. املنتجات وكذلك التسويق و وسائله املختلفة 

 من عناصر اإلنتاج ملا لها من أهمية في تحديد فعالية وكفاءة 
ً
 هاما

ً
أصبحت املعلومات عنصرا

املنظمة، لذلك اتجهت املنظمات إلى تصميم وبناء أنظمة املعلومات من اجل السيطرة على الكم الهائل من 

ة دقيقة إلى كافاملعلومات الضرورية إلدارة املنشأة وذلك لضمان وصول املعلومات موثوقة وصحيحة و 

املستويات اإلدارية بالشكل املالئم والتوقيت املناسب من أجل استخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة التي 

 تساهم في تحقيق أهداف املنظمة. 
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 النظام ماهية-أوال

قد (و  7401)عام Bertalaffy Von Ludwing) األملاني )لقد ظهرت فكرة النظم على يد العالم 

سماها النظرية العامة للنظم و هي منهج يهدف إلى تشكيل مبادئ عامة يمكن تطبيقها على النظم أيا كان 

ي التي تروب ف األهدافقات التي تنظم عملها، و النوعها ، طبيعة العناصر املكونة لها، و أيا كانت الع

ها املعتمدة على بعضها البعض، إذ قال إنه لفهم وحدة كلية البد للمرء أن يفهم بدقة أجزاء .تحقيقها

 .كلالعمل في العملية ك لجزيئات االعتماديةقات الفاستخدام مدخل النظم يمكن للمديرين أن يدركوا الع

(حيث استند إلى مدى  7484)عام BouldingKeneth) االقتصاديثم تطورت بعد ذلك نظرية النظم على يد 

 النظمالبساطة و التعقيد في عناصر أو آليات عمل 

 تعريف النظام-2

تاب حول تعريف دقيق وموجز للنظام بسبب التفسيرات والتطبيقات 
ُ
ال يوجد اتفاق بين الك

تاب بأن، أصغر أخرى املختلفة له ووجود عدد كبير من األنظمة التي تضم في داخلها أنظمة 
ُ
مفهوم  بعض الك

ن خالل مفهوم االنتساب الذي يعني أن النظام يمثل نظرية لالنتساب إذ أن حدود النظام واكتماله يتم م

 األنظمة الفرعية تنتسب أو تنضوي تحت النظام األكبر. 

يمكن من خاللها تحقيق أهداف  واملتداخلة والتي: مجموعة العناصر أو األجزاء املتكاملة االول تعريف -

ويعالجها من خالل تفاعل يحصل على عناصرها لتقديم  املدخالتالنظام، أو هو التركيب الذي يستقبل 

 مفيدة.مخرجات 

نجز لتحقيق هدف أو مجموعة  الثاني: تعريف-
ُ
بأنه مجموعة عناصر تشكل برنامج إجراءات وفعاليات ت

 1أهداف من خالل معالجة بيانات وتهيئة معلومات في فترة زمنية معينة.

عالقات و آليات 2  أو األجزاء التي تتكامل مع بعضها و تحكمها: "النظام مجموعة من العناصر الثالثتعريف 

 ".عمل معينة و في نطاق محدد بقصد تحقيق هدف معين 

أو أجزاء تشكل 3، الذي يجمع و يربط أشياء واملركب" النظام هو مجموعة ذلك الكل املنظم  :الرابعتعريف 

  "في مجموعها تركيبا كليا موحدا 

 

 

                                                           
عبد املقصود دبیان و ناصر نور الدین عبد الطیف، نظم املعلومات املحاسبیة و تكنولوجیا املعلومات، كلیة التجارة، جامعة -1

 71،ص  2330اإلسكندرية،مصر، 
 .21،ص  2332سليم إبراهيم الحسنية ،"نظم املعلومات اإلدارية" ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، األردن، -2
 .83،ص  7451،فيفري  82محمد يسري قسوة،"التنظيم و مفهوم النظام، مجلة البنوك إالسالمية"، العدد -3
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هو مجموعة من األجزاء و العناصر الفرعية  : النظاممن خالل هذه التعاريف يمكن أن نستخلص أن 

البعض مشكلة بذلك وحدة شاملة مترابطة في أداء أنشطتها  يبعضهااملختلفة التي تتفاعل و تتداخل 

 .1تسعى إلى الوصول لتحقيق هدف معين في ظل فترة زمنية محددة

 2النظام مكونات-0

 النموذج العام ألي نظام بالعناصر األربعة الرئيسة يأتي توضيح لكل منهم:يتمثل 

هي كل ما يدخل للنظام ويأتي من مصادر داخلية وخارجية وتتباين املدخالت حسب  :Inputsاملدخالت  0-2

)مواد 
ً
نوع النظام حيث تكون على نوعين في جميع األنظمة هما املادة فقط أو البيانات فقط أو االثنين معا

 (خام، بيانات

باعتماد املستلزمات مخرجات  إلى: كل األنشطة التي تتولى تحويل املدخالت Processingاملعالجة 0-0

 لىإالضرورية من قوى بشرية ومادية فهي العمليات الحسابية واملنطقية ملعالجة البيانات وتحويلها 

ويشار  نتاجياإل سلع في النظام  إلى األوليةلتحويل املواد  اإلنتاجيةمعلومات في نظام املعلومات والعمليات 

 ال نستطيع أن نرى ما بداخله. أننامما يعني  األسودباصطالح الصندوق  إليها

البيئة املحيطة كنتيجة أنشطة عمليات املعالجة  إلى: هي كل ما ينتج عن النظام Outputsاملخرجات -0-3

 من معلومات ، منتجات، خدمات أو تستخدم كمدخالت جديدة للنظام نفسه.

ميع عناصر النظام تقتض ي عملية ضبط النظام وجود رقابة على ج :Feedbackالتغذية العكسية -0-4

ويعبر عنها بالتغذية العكسية التي تتولى مهمة املقارنة بين مخرجات النظام الفعلية وبين املخرجات املخططة 

 )البيانات حول أداء املبيعات(، إذ إن وجود أية اختالفات بينهما يحتم استخدام مدخالت 
ً
واملحددة مسبقا

أو إعادة النظر في املخرجات املخططة للحصول على  جديدة أو إجراء تعديالت في عمليات املعالجة

 املخرجات املرغوبة.

 .و تهدف إلى متابعة جميع العمليات التي تتم داخل النظام: Control املراقبة-2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 77،ص2331،الطبعة الثانية، دار الحامد،عمان، األردن،نظم املعلومات اإلداريةلنجار،فايز جمعة صالح ا-1
 5،ص 2375-2371،مطبوعة دروس موجهة لسنة الثانية جذع مشترك،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،نظام املعلومات خالد رجم،-2
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 : مكونات النظام2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغذية العكسية

 

 

 

 
 .27،ص  9111، األولى، الطبعة اإلشعاع، مكتبة " -مدخل إداري اإلداريةمحمد حجازي،"نظم المعلومات  فاديهالمصدر:كامل السيد وراب و 

 

 :هي عبارة عن تفاعل بين أربعة عناصر أساسية:عمليات النظام-3

 .املهام الرئيسية للمنظمة -أ

من مستوى تعليمي، خبرات، قدرات، مهارات، تدريب، اص املوجودون في النظام وما يتمتعون به خاألش-ب

 .الخ…إدراك، اتجاهات، توقعات، اختالفات

  .الخ…صاالتاالت التنظيمي، السلطات، املسؤوليات، التنظيم الرسمي ويشمل األساليب القيادية، البناء-ج

ام وتأثيرها على النظالتنظيمات غير الرسمية: ويشمل الجماعات غير الرسمية تفاعالتها مع بعضها  -د

 الرسمي

 أنواع األنظمة:-0

  :نظم مفتوحة ونظم مغلقة-4-2

ت ال إذا ما توافرت له القدرة على التفاعل مع البيئة املحيطة به، فيمكنه استقبال مدخ :النظام مفتوح -أ

 من البيئة وتقديم مخرجات تؤثر عليها، 

يمتغيراته الداخلية الت يتفاعل مع البيئة املحيطة به ويتعامل مع  الفهو  النظام املغلق-ب

 .1في عملياتها التشغيلية تؤثر 

                                                           

 01،ص 2338السكندرية،مصر،الدار الجامعية ،ا -مدخل النظم-.ابراهيم سلطان،نظم املعلومات اإلدارية -1  

 المخرجات المعالجة المدخالت

 المراقبة
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   : اآلليالنظام اليدوي والنظام 4-0

ت، وتشغيل النظام من أجل إنتاج املخرجات ال وهو النظام الذي يتم فيه معالجة املدخ النظام اليدوي -أ

إنتاج  ته بهدفالبشكل يدوي، وبمعنى آخر هو النظام الذي بمقتضاه يتم تسجيل وتبويب وتحليل مدخ

  .تقارير وكشوفات وملخصات عن طريق العمل اليدو ي

ء عمليات التحويل إلكترونيا أو آليا، عن طريق اعتماد على فهو النظام الذي يتم فيه إجرا اآلليالنظام -ب

 .1مجموعة برامج ذات تكنولوجيا عالية صممت خصيصا لخدمة ذلك النظام  1

 : 2النظم املفاهيمية والنظم املادية-4-3

تتكو ن أجزائها من مفاهيم مجردة تهدف إلى تفسير الظواهر التي تحيط بعاملنا سواء  :لنظم املفاهيميةا-أ

كانت تلك الظواهر طبيعية أو اجتماعية، وتعد النظريات خير مثال على ذلك النوع من النظم، فعلى 

 األثيرلتفسير ظاهرة انتشار الضوء في  ألينشتاينسبيل املثال النظرية النسبية 

فهي نظم ملموسة لها مكونات من أشياء أو أفراد أو خليط منهما، وعادة ما تكون النظم  النظم املادية-ب

املادية مبنية على نظم مفاهيمية، فمثال ظهور القنبلة الذرية إلى حيز الوجود اعتمد على نسبة الكتلة التي 

 .ألينشتاينقدمتها النظرية بالنسبة 

  :االصطناعيةالنظم الطبيعية والنظم -4-4

شأتها أو في ن اإلنسانتلك النظم التي أوجدها الخالق عز وجل، وبالتالي لم يتدخل  هيالنظم الطبيعية -أ

  .والنبات واملجموعة الشمسية اإلنسانتحديد القوانين التي تنظم عمل أجزائها، مثال ذلك 

 ة جتماعياال بصنعها لخدمته، وتعد النظم  اإلنسانهي تلك النظم التي قام : صطناعيةاال النظم -ب

 .صطناعية اال قتصادية والصناعية وغيرها مثال لتلك النظم االوالسياسية و 

  :جتماعية والنظم الفنيةاال النظم -4-5

نظام، املكونة لل األجزاءقات املتبادلة بين المجموعة ثابتة نسبيا من العهي  :جتماعيةاال النظم  -أ

  .سواء كانت أشخاصا أو جماعات

                                                           

أثر استخدام نظم املعلومات املحاسبية على جودة البيانات املالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة، رسالة «منذر يحي الداية، 1 

 .74،ص  2334ماجستير،املحاسبة والتمويل، كلية التجار ة، الجامعة اإلسالمية، غزة،

ات ملديرية الشباب والرياضة لوالية قسنطينة،رسالة ماجستير قسم التربية البدنية والرياضية، عومار بوطبية،دراسة واقع نظم املعلوم-2 

 00،ص2372املركز الجامعي محمد شريف مساعديه،سوق االهراس، 
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فيقصد بها النظم التي تعمل بدون تدخل من العنصر البشري سواء من حيث توفير  النظم الفنية -ب

  .أو عمليات الضبط والصيانة للنظام األنظمةت أو ال املدخ

  :النظم الدائمة والنظم املؤقتة-4-6

هو مفهوم نسبي، فالنظم التي تستمر لفترة زمنية أطول من أعمار مستخدميها يمكن أن  النظم الدائمة-أ

  .نطلق عليها نظم دائمة على الرغم من التغيرات التي تحدث في تلك النظم

ل فترة معينة ينتهي بعدها النظام، مثال ذلك شركة الفهي تنشأ لتحقيق هدف معين خ النظم املؤقتة-ب

  .املحاصة

 النظم أنواع: 0الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عومار بوطبية،دراسة واقع نظم املعلومات ملديرية الشباب والرياضة لوالية قسنطينة،رسالة ماجستير قسم -)األستاذة استنادا إعدادمن 

 00،ص2372التربية البدنية والرياضية، املركز الجامعي محمد شريف مساعديه،سوق االهراس، 

 

 

 

 أنواع النظم

النظم المفتوحة والنظم 

 المغلقة

النظم اليدوي والنظم 

 األلي

النظم المفاهيمية 

 والنظم المادية

النظم الطبيعية والنظم 

 االصطناعية

النظم االجتماعية 

 والنظم الفنية

النظم الدائمة والنظم 

 المؤقتة
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 خصائص النظام :-5

 املوارد  -5-2

البد أن تتوفر ألي نظام البنية األساسية املكونة له واملتمثلة في مجموعة املوارد املتاحة للنظام،   

 فعلى سبيل املثال يمكن تصنيف موارد نظام املعلومات املحاسبي إلى أربعة موارد هي: 

 لخ.و تشمل األوراق الكتابية واملطبوعات واملستندات والسجالت والدفاتر ....... ا املهمات:*

و تشمل اآلالت الحاسبة و اآلالت الكاتبة  في النظام اليدوي يضاف إليها الحاسب اإللكتروني و  األجهزة:*

 املكملة له من وحدات تخزين ثانوية و طابعات ....... إلخ . أطرافه

و هم األفراد القائمين على إدارة النظام و تشغيله , ففي النظام املحاسبي اليدوي يوجد املحاسبين  األفراد:*

املخازن ... إلخ , و ينضم إلى هذا الفريق في النظام كل من محللي النظام و  أمناءو  الصرافينو الكتبة و 

 مصممي النظام و واضعي البرامج و مشغلي الحاسب ... إلخ .

وهي األموال املتاحة للنظام املحاسبي من مصادر ذاتية داخلية كاألرباح املحتجزة واالحتياطات أو  األموال:*

 من مصادر خارجية مثل االقتراض أو زيادة رأس املال.

 األهداف:-5-0

يراد تحقيقها من  األهدافبوجود هدف معين أو مجموعة من  –أي نظام–يرتبط وجود النظام   

وجود النظام، فأهداف النظام هي املبرر األساس ي الستمرار وجوده، وأهداف النظام هي التي تحدد طريقة 

عمله وكيفية تنظيم وإدارة واستخدام املوارد املتاحة له والتنسيق فيما بينها بما يضمن تحقيق هذه 

 األهداف.

والتجارية في مجال األعمال لهذه الشركات من) مواد  فمثال : يتمثل الهدف األساس ي للشركات الصناعية

ومهمات وتجهيزات وأفراد وأموال...( بتنظيم وتنسيق معين لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في املبيعات بأقل 

 تكاليف ممكنة بما يحقق أفضل ربح ممكن.

 البيئة و الحدود:-5-3

ه، أما الذي يعمل فيه النظام و يتفاعل مع تتمثل بيئة النظام في املجال املحيط بالنظام أي املجتمع  

 حدود النظام فتتمثل في الخطوط املحددة للنظام و تفصله عن البيئة التي يعمل فيها .

تحديد ال يمكن ال ألنهويالحظ انه غالبا ما يصعب تحديد حد فاصل بين بيئة النظام و بين حدوده   

ي تحدد هي الت ألنهابد من تحديد حدود واححة للنظام القاطع للنقاط التي ينتهي عندها النظام إال أنه ال 

 املدخالت واملخرجات التي تتدفق بين النظام والبيئة التي يعمل فيها. أنواع

:
ً
 لأفضتحديد الهدف هو الذي يحدد حدود النظام، فإذا كان هدف الوحدة اإلقتصادية هو تحقيق  فمثال

ربح ممكن يجعل حدود النظام ممثلة في اإلطار أو الحيز الذي يسمح ويتسع لوجود كل املوارد املطلوبة 

 بتحقيق هذا الهدف.
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 :القيود5-4

النظام يعمل في بيئة يتفاعل معها وتتفاعل معه ويؤثر فيها ويتأثر بها وألن للنظام حدود  أنحيث   

هناك قيود مفروضة على تحقيق أهداف النظام وتحول دون تحقيقها بصورة مطلقة، وترجع  أنمعينة نجد 

 قيود النظام إلى:

تتمثل في ندرة املوارد املالية والفنية والبشرية للنظام، باإلضافة إلى أن حدود  أسباب )قيود( داخلية:-

 .النظام نفسه تمثل قيد عليها ألنها هي املحددة لشكله وحجمه ومضمونه

 تتمثل هذه األسباب )القيود أو املحددات( في : أسباب )قيود( خارجية:-

 .) قيود قانونية )القوانين السائدة في املجتمع واملنظمة لألعمال التجارية 

 .)قيود اقتصادية ) تتمثل في حجم الطلب وسلوك النظم األخرى املنافسة ...الخ 

  املستهلكين والعادات الشرائية ...الخ(.قيود اجتماعية وسلوكية ) تتمثل بأذواق 

 . )قيود سياسية ) تتمثل في حالة السلم االجتماعي واألمن السياس ي للمجتمع ...الخ 

 النظم الفرعية:-5-5

غالبا ما يتكون النظام من مجموعة من النظم الفرعية التي لها نفس خصائص النظام األساس ي   

ولكنها تعمل كنظم مستقلة متخصصة في عمل أو وظيفة معينة تساهم في تحقيق أهداف النظام األساس ي 

: نظام املعلومات اإلداري الذي هو النظام األساس ي في املنشآت 
ً
من مجموعة  ون يتك االقتصاديةككل. فمثال

 من النظم الفرعية التي بدورها تتكون من نظم فرعية أخرى 

 لألنظمة عدة أبعدة نذكر منها ما يلي::النظامأبعاد -6

 املحددات الهيكلية األساسية لكل نظام هي: أبعاد هيكلية: -4-7

 تحديد حدود النظام و فصله عن العالم الخارجي؛ -

, آالت, نقود...(؛عناصر أو مكونات التي يمكن تصنيفها  -
ً
 )مستخدمين في مؤسسة مثال

 شبكة اتصال حيث تسمح بتبادل املعلومات بين مختلف عناصر النظام؛ -

 1أبعاد وظيفية:  -4-2

 تدفقات املعلومات )يعبر عنها بالكمية بالنسبة لوحدة الزمن(؛ -

 و كذلك املصادر, حيث كل مصدر يمكن اعتباره مركز قرار يستقبل و يبث معلومات؛ -

 , سرعة دوران املعلومات و مدة تخزينها؛ « Délais »حدود زمنية  -

 دورة املعلومات )التغذية العكسية( مثال, تعديل السكان -
ً
 و أخيرا

 

                                                           

66-; P 65 ; 1995 ; Paris ; casteillo ; BTS ; tome1 ; Economie d’entreprise ; A.Cavagnol et autres M.Auriac-J1 
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 أبعاد تنظيمية:-4-0

 نزع الحوافز بين مستويات العمل في املؤسسة مما يسهل تبادل املعلومات؛ -

 مساهمة كل أفراد النظام في اتخاذ القرارات؛ -

 السلم الوظيفي مما يحسن الفترات الالزمة إلتخاذ القرارات؛ تجاوز  -

 على األداء الجماعي؛ -
ً
 كفاءة املنشآت التي تعتمد أساسا

هيكلة العمل في مجموعات و شبكات و التي تعتمد على املهارات الجماعية, مما يحسن من إحساس  -

 .األفراد

 املعلومات ماهية :ثانيا

 البيانات و املعلومات  :-2

مفهوم البيانات واملعلومات من املفاهيم املثيرة للجدل، فقد استخدم هذان املصطلحان في الحياة إن 

العملية بشكل مختلف من حيث املعنى واملفهوم، لذا يتطلب األمر في بداية الحديث عن نظم املعلومات 

الفهم  لحصول علىالتحديد الواحح ملعنى ومفهوم كل من مصطلحي "البيانات" و"املعلومات" حتى يمكن ا

 الصحيح ملعنى تشغيل البيانات.

 :مفاهيم خاصة بالبيانات:2-2

 تعريف البيانات:-2-2-2

معلومات مفهومة و 1"مواد خام أولية ليست ذات قيمة بشكلها األصلي ما لم تتحول إلى تمثل البيانات -

  "مفيدة

نوع من املادة األولية و 2" إشارة، رمز ينتج من املالحظة املباشرة لألحداث و الوقائع، و هي  : تمثل البيانات -

 . "التي بعد معالجتها تتحول إلى معلومات

تعني" املادة الخام التي تستخدم لتوليد املعلومات و التي هي حقائق و أوصاف تصف  :تمثل البيانات - 

أحداث أو وقائع معينة، إال أنها تجد ذاتها ال تعطي الداللة الكافية أو املؤشر الكافي الذي في ضوئه يمكن 

 "أو الحالة موضوع القرار3لصانع القرار من صنع القرار بشأن املوقف 

"مجموعة من الحقائق واألرقام والكلمات واإلشارات التي تعبر عن فكرة، والتي یمكن ترجمتها ومعالجتها من  تمثل البیانات-

قبل اإلنسان أو األجهزة اإللكترونیة لتتحول إلى نتائج یمكن االستفادة منها، ومن بینها نجد أرقام املبیعات السنویة 

 4والشهریة

                                                           
 08،ص 2338،دار املسيرة، عمان،  7عامر إبراهيم قنديلجي و عالء الدين عبد القادر الجنابي،" نظم املعلومات اإلدارية"، ط-1

2 BOISSELIER Patrick , "Contrôle de gestion de gestion", 2ème Edition, Librairie Vuibert, 2001, P52. 
 774،ص 2338،دار وائل للنشر، عمان،  7لى نظم املعلومات اإلدارية"، طمحمد عبد حسن آلف فرج الطائي، " املدخل إ-3

أحمد جنان سعدون، نظام املعلومات املحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة املاجستير في العلوم -4 

 . 4،ص 2330االقتصادیة، فرع اقتصاد كمي، جامعة الجزائر، 
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 إدارة قواعد البيانات: -2-2-0

من البيانات املرتبطة وذات الصلة مرتبة بطريقة معينة بحيث يمكن البحث فيها وتحديثها مجموعة   

بسهولة ويتم فيها تحاش ي تكرار البيانات إضافة إلى تميز هذه البيانات باستقالل نسبي عن البرامج املسئولة 

تطوير  ستفاد منها عندعن املعالجة الخاصة بهذه البيانات ، وتشكل االستقاللية عن البرامج نقطة هامة ي

 .األنظمة ، وإعـادة الهيكلة عند الحاجة إلى متطلبات جديدة أو بناء نظام جديد

: نظام إحصائي للحفظ والتسجيل . بمعنى آخر هو نظـام كمبيـوتري الغرض نظم قواعد البيانات -2-2-3

 .اجةيانات عند إليها الحالعام منه هو تخزين البيانات والسماح للمستخدمين باسترجاع وتحديث هذه الب

 مميزات قواعد البيانات: 2-2-4

  

  .ملفات جديدة مكانية إضافة*إ

 .املوجودة في القاعدة إضافة بيانات جديدة على امللفات*

 املكونة لقاعدة البيانات استرجاع بيانات من امللفات*

  .تحديث البيانات*

  .حذف البيانات من امللفات*

  .تعديل البيانات والعكس صحيح يمكن تعديل البرامج دون *

  .يمكن للمستخدم النظر إليها على أنها ملفات متكاملة*

  .تلبي حاجات كافة املستخدمين للبيانات*

  .يمكن فرض قيود التأمين والسرية على بعض البيانات الهامة*

 .امللفات إمكانية الحصول على بيانات جديدة من البيانات املوجودة على*

 مكونات نظام قاعدة البيانات: 7-7-8

  

 البيانات:-أ

تتوافر قواعد البيانات على الحاسبات الصغيرة والشخصية كما تتوافر على الحاسبات الكبيرة           

وتعتمد كفاءة النظام على قدرة وإمكانيات الكيان اآللي للحاسب، فالحاسبات الشخصية توفر قاعدة 

بات الكبيرة توفر قاعدة بيانات لعدد من املستخدمين يشاركون على بيانات ملستخدم واحد بينما الحاس

 
ً
البيانات املتاحة،يجب أن تتصف البيانات بالتكاملية و عدم التكرارية وإمكانية املشاركة عليها،و عموما

 دون بيانات دقيقة ومنطقية وصحيحة فال معنى لقاعدة البيانات.

 املعدات:-ب

 على وحدات من الشرائط الكثيفة ترتكن قواعد البيانات على األ
ً
 عالوة

ً
 كبيرا

ً
قراص املغناطيسية ارتكانا

 احتياطية لتخزين البيانات للظروف الطارئة.  BACK UPكوحدات

 البرامج:-ج

وهي الطبقة الوسيطة بين البيانات املخزنة في امللفات على األقراص و بين مستخدمي قاعدة          
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هو نظام يدير كافة العمليات التي   DBMSالبيانات، وأبرز هذه البرامج برنامج مدير قاعدة البيانات  

ات حذفها من قاعدة البيان وحتىالجداول او التعديل عليها  إنشاءتجرى على قاعدة البيانات مثل عملية 

 هظ الثمن ويحتاج من مختصعملية بناء العالقات بين وهو عبارة عن برنامج بالغ التعقيد با أيضا، و 

 للتعامل إذ أنه يتولى السيطرة على العناصر اآللية والبرمجية 
ً
 كبيرا

ً
 و معرفيا

ً
 عليا

ً
قاعدة البيانات قدرا

   للقاعدة بالتعاون مع نظام التشغيل

 مستخدمو قواعد البيانات:-2-2-6

 وينقسمون إلى ثالث فئات:

 الذين يكتب برامجهم و يستخدمون إمكانيات قاعدة البيانات. مخططو البرامج-

 ، و هم املسئولون عن صيانة و تشغيل قاعدة البيانات. مختصو قواعد البيانات-

   الذين يتعاملون مع قاعدة البيانات عبر النهايات الطرفية. املستخدمون لقواعد البيانات-
 

 املعلومات:مفاهيم خاصة  ب-2-0

 املعلومات: تعريف-2-0-2

املعلومات باملعنى الواسع هي "استخبار له معنى مفید إلى الشخص املقصود واملعلومات لها قیمة -

 1االقتصادیة وٕا دارتها ألنها ضروریة التخاذ القرارات الحاسمة للمؤسسات 

تخذي مل وتعرف أیضا على أنها "بیانات خضعت للتشغیل واملعالجة والتحلیل والتفسير لتوفير املعرفة- 

 "2القرار ات و مساعدتهم على تحقیق أغراض معینة

وهي أیضا "الصورة املنسقة واملفسرة واملعروضة باستخدام اللغة الطبیعیة واألشكال أو الصور املتعارف -

 "3عليها النتائج تشغیل ومعالجة البیانات وتحلیلها وتصنیفها وتنقیتها من األخطاء

ومعالجتها بشكل مالئم لتعطي معنى كامل يمكن من استخدامها كنتائج ذات البيانات التي تم تشغيلها "-

 معنى مفيد ملتخذي القرارات سواء كانت قرارات جارية أو مستقبلية".

"بيانات يتم وضعها في سياق أو ترتيب معين ) تشغيل البيانات ( للحصول على نتائج ذات معاني مفيدة  --

 ملتخذي القرارات".

عمليات ومعالجات معينة  راءبإجإليها معرفة محددة تتعلق بظاهرة ما أو موضوع معين أمكن التوصل -

يساعد على اتخاذ القرارات السليمة إدراكا  وإدراك مختلف جوانبهالتحقيق هدف ما أو لفهم مشكلة معينة 

 4تخاذ القرارات خاصة من املعلومات عند ا االستفادةاملختلقة أكثر كفاءة ويمكن  األعمالالتي تجعل 

                                                           

 28،ص 2334عامر الجناني، أساسیات نظم املعلومات املحاسبیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، إبراهیم الجزراوي، 1 
،  2331عبد هللاا فرغلي علي موس ى، تكنولوجیا املعلومات ودو رها في التسویق التقلیدي واإللكتروني، الطبعة األولى، إیتراك للنشر والتوزیع، -2

 71ص

 71ه، صنفس املرجع اعال -3 
 4م، ص2332ثناء علي قباني، نظم املعلومات املحاسبية،  اإلسكندرية، الدار الجامعية، -4
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 1:خصائص املعلومات -2-0-0

لكي تحقق املعلومات املحاسبية الفائدة املنتظرة من قبل مستخدميها فإن هناك مجموعة من الخواص          

 منها: التي تتسم بها املعلومات املحاسبية

 وهي تتعلق بشرطين أساسيان هما:الخاصية األساسية: -أ

من اجله ويمكن الحكم على مالئمتها أو  أعدتتتالءم املعلومات مع الغرض الذي  أنبمعنى :املالئمة-2-أ

ة في اتخاذ القرار ويمكن تتحقق هذه الخاصي.عدمها بكيفية تأثير هذه املعلومات على سلوك مستخدميها 

 من خالل:

املناسب لكي  وقتاملعلومة املحاسبية متوفرة في البمعنى تقديمها في الوقت املناسب أي تكون  :الوقتية-*

 .لكي ال تفقد قيمتها مستخدميهاعين من قبل م القرار التخاذيمكن تعديلها  

: أي أن تكون للمعلومات إمكانية تحقيق لالستفادة منها في اتخاذ القرارات التي لها عالقة *القيمة التنبؤية

 بالتنبؤات املستقبلية.

في الرقابة والتقييم منة خالل التغذية العكسية مع :استخدام املعلومات املحاسبية * القيمة الرقابية

 تصحيح األخطاء التي يمكن أن تنتج كمن سوء االستخدام أو عدم الكفاءة.

 :وهي حالة االطمئنان ملستخدمي املعلومات املحاسبية  وتتحقق من خالل:الثقة -0-أ

 صدق التعبير-

 عدم التحيز-

 قابلية التحقق-

 بـ : تتعلقي والتالخصائص الثانوية :  -ب

 الثبات في استخدام نفس الطرق املعتمدة في قياس املعلومات املحاسبية من فترة الخرى  الثبات:-2-ب

إجراء املقارنات بين فترة مالية وأخرى تكون للمعلومات املحاسبية القدرة على  إن: قابلية املقارنة-0-ب

 2لنفس الوحدة االقتصادية

 :أهمية املعلومات-2-0-3

يتوقف نجاح التنظيمات اإلدارية على مقدار ما يتوفر لدى املنظمة وصانع القرار مـن معلومـات دقيقة          

 لترشيد عمليتي 
ً
 أساسـيا

ً
وصحيحة وواححة ، لهذا تعد قدرة املنظمة على توفير املعلومات الضرورية مطلبا

 ألهمية صنع القرارات والتخطيط بشكل يساعد على تحقيق األهداف املنشو 
ً
دة بسهولة ويسر،ونظرا

                                                           
 02-01م ، ص ص2334مكي إسماعيل، نظم املعلومات اإلدارية، الخرطوم، كلية التجارة جامعة النيلين،  -1
 08-04م ص ص2330الجدباء بغداد قاسم وآخرون، نظم املعلومات املحاسبية، زهرة الحدباء للطباعة ولنشر، كلية -2
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املعلومات ودورها املتزايد في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية فإن العديد من املراقبين 

يرون أن مجتمع املعلومات هو البديل الجديد للمجتمع الصناعي ، وأن العـالم يتجه نحو التكتالت 

 :علوماتية ومن وتتمثل أهمية املعلومات في التالياملعلوماتية ، أو ما يسمى الثورة امل

 كان مجاله • 
ً
 كانت طبيعة هذا النشاط وأيا

ً
 في أي نشاط بشرى، أيا

ً
 أساسيا

ً
 .موردا

 . املعلومات ينبوع ال ينضب ، تتزايد وال تتناقص ، فاإلنسان يستفيد منها ويضيف إليها • 

 أساسيا يمكن توف • 
ً
 استثماريا

ً
 يره واختزانه واإلفادة منهاملعلومات موردا

 في البناء االدارى املعاصر ألنها أداة الربط األساسية بين أجزاء التنظيم • .
ً
 هاما

ً
 . تحتل ركنا

 . املعلومات وسيلة رئيسية لإلدارة في التخطيط والتنسيق واملتابعة • 

 وصحته.هي أساس أي قرار يتخذه كل مسئول في موقعه ، وتعتمد عليها دقة القرار  • 

تتوقف نوعية القرارات على نوعية املعلومات املتصلة باملـشكلة املطروحـة وعلـى مـدى صالحية هذه  •

 .املعلومات

 1تصنيفات املعلومات-2-0-4

 :التصنيف حسب درجة الرسمية -أ

هي تلك املعلومات التي تقدم عبر نظام املعلومات في املنظمة، أي عبر األطر الرسمية  معلومات رسمية:*

القانونية في املنظمة، و هي املعلومات التي تعتمد عليها اإلدارة و أي قصور أو نقص فيها يدل على عجز و 

 .نقص نظم املعلومات في املنظمة

خالف نظم املعلومات املنظمة، و قد يكون مصدرها هي تلك املعلومات التي تنشأ معلومات غير رسمية : *

 من داخل املنظمة أو خارجها، و تتكون من املجموعات وير الرسمية مثل اإلشاعات

 التصنيف حسب طبيعتها الوظيفية -ب.

 (إنتاج، بيع، تمويل، تسويق...)يتم التصنيف الوظيفي حسب الوظائف املوجودة في املنظمة من  :

 :التصنيف حسب مصدر املعلومات -ت

: هي تلك املعلومات التي تتكون من داخل املنظمة، و توجد في بنك املعلومات و أقسام  معلومات داخلية*

 .املنظمة الداخلية

 : هي املعلومات التي تأتي إلى املنظمة من خارجهامعلومات خارجية *

  :التصنيف حسب درجة التغير -ث

                                                           
، 2371/2375، 2صياد صباح، أنظمة املعلومات وتاثيرها على تنافسية املؤسسة، رسالة ماجستير تخصص علوم اقتصادية، جامعة وهران -1

 .71-74ص ص 
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  .امليالدالظرف، مثل تواريخ  -املكان-علومات التي تظل ثابتة بغض النظر عن الزمن: هي املمعلومات ثابتة *

هي املعلومات التي تتغير حسب الزمان و املكان و الظرف مثل السكن و الحالة  معلومات متغيرة:*

 .مستوى الدخل-املؤهل - االجتماعية

  :1التصنيف حسب الزمن -ج.

: هي تلك املعلومات التي تخص فترة زمنية ماضية، مثل تاريخ املبيعات للعام املاض ي  معلومات التاريخية*

  .و تسمى معلومات تاريخية

 .: هي املعلومات التي تعكس فترة حالية، و تعتبر معلومات رقابية مثل إنتاج هذا الشهر معلومات الحالية*

: هي املعلومات التي تخص فترة مستقبلية قادمة، أي عبارة عن توقعات للعام املقبل  معلومات مستقبلية*

 و تسمى معلومات تخطيطية

 :التصنيف حسب الشكل-و

  .: هي تلك املعلومات التي تقدم بدرجة إجمالية أكثر تلخيصا معلومات ملخصة*

 تفصيالهي معلومات تقدم بدرجة أكثر معلومات تفصيلية: *

 :التصنيف حسب التوقع -ح

 .اإلنتاج، الرواتب، تواريخ االستالمتوقعها، مثل تواريخ  باإلمكانهي معلومات  معلومات متوقعة :*

 هي معلومات تكون خارج نطاق التوقع مثل الكوارث معلومات غير متوقعة:*

 :التصنيف وفقا للموارد-خ

 .و التي تتكون من داخل أو من خارج املنظمة،اآلالت، : مثل املوظفينقة باملوارد امللموسةالعلومات لها عم*

 .العمالء-البائعين-مثل معلومات عن العملياتقة باملوارد: المعلومات ليست لها ع*

 التصنيف حسب الطبيعة -ه

: هي معلومات متعلقة باملصدر مثل املعلومات الخاصة باملستهلكين، البائعين،  معلومات وصفية*

 .، العناوين... الخ، و هذا نادرا ما تتعرض للتغييراألسماءاملوظفين، و التي لها عالقة وثيقة بوجودهم مثل 

ل، مهي معلومات تعكس الوضع الحالي الناش ئ من تصرفات معينة مثل ساعات الع معلومات متغيرة:*

  .آلخراملستلمة، مبيعات الفترة السابقة، و لذا قد تتغير من وقت  األوامر

 :التصنيف حسب الغرض -و

في اتخاذ قرار، و إنجاز عمل، أو مشروع، مثل  اإلداري هي املعلومات التي يحتاجها :  إنجازيهمعلومات *

 اتخاذ قرار بتعيين موظف أو شراء جهاز

                                                           
 .75صياد صباح، مرجع سبق ذكره، ص -1
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في تطوير و تنمية القدرات، وتوسيع املدارك في  اإلداري هي املعلومات التي يحتاجها  معلومات إنمائية:*

 .مجال العمل و الحياة، مثل املعلومات التي يتلقاها املتدربون من الدورات التدريبية

 في املنظمات التعليمية مثل الجامعات و املعاهد و اإلدارةهي املعلومات التي تحتاجها معلومات تعليمية:*

  .املدارس

، و تاجاإلنهي املعلومات التي تفيد في إجراء البحوث التطبيقية و تطوير وسائل  معلومات إنتاجية:-*

 املتاحة بشكل أفضل مثل املعلومات املتعلقة ب نتاج سلعة معينة اإلمكاناتاستثمار املوارد الطبيعية، و 

 

 

 

  



 أساسيات حول نظام املعلومات ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحملور األول ــــ

 

 
17 

 ( تصنيف املعلومات3الشكل: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

على تنافسية المؤسسة، رسالة ماجستير تخصص علوم اقتصادية، جامعة  وتأثيرهاصياد صباح، أنظمة المعلومات ) استنادا األستاذة إعداداملصدر : من 

 (17-16، ص ص 2117/2118، 2وهران 

 حسب درجة الرسمية

 وفق الموارد

 الزمنحسب 

 حسب التموقع

 حسب درجة التغير

 حسب مصدر المعلومات

 حسب الغرض

 تصنيف المعلومات

 حسب الشكل

معلومات 

 رسمية

معلومات غير 

 رسمية

المعلومات 

 الداخلية
المعلومات 

 الخارجية

معلومات 

 متغيرة

 معلومات ثايتة
معلومات 

 ملخصة

   

معلومات 

 تفصيلية

معلومات 

 تاريخية

 معلومات مستقبلية معلومات حالية

معلومات 

 تجارية
معلومات 

 إنتاجية

معلومات  معلومات مالية

 تعليمية

معلومات 

 متوقعة
معلومات لها 

 عالقة بالموارد

/ليس لديها م 

 عالقة بالموارد

معلومات غ 

 متوقعة
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التي ترد لإلدارة املعاصرة ، فاملعلومات تبقى دون فائدة تعدد مصادر املعلومات : مصادر املعلومات-2-0-5

 بأجهزة االتصال ، حتى تصل إلى املستفيد الـذي يقـوم 
ً
حتـى تـستخدم وذلك بانتقالها من منتجها األصلي مرورا

 :ومصادر املعلومات تقسم إلى قسمين رئيسين . بدوره بتطبيق املعلومات على احتياجاته املتنوعة

 :وتتمثل في  خارجية :مصادر -أ

 .معلومات صادرة عن منظمات محلية ودولية *

، والـذين تتفاعل ايشهم إدارة املنظمة في أي مجتمعمعلومات صادرة عن األفراد والجماعات الذين تع * 

 .معهم بالتعامل أو التبادل املباشر وغير املباشر

 .شريع والتصريح مثل الحكومةمعلومات صادرة عن نظم عليا في املجتمع ، لها سلطة الت * 

 .باإلدارةمعلومات صادرة عن النظم املادية والطبيعة املحيطة  * 

 :وتتمثل في  مصادر خارجية :-ب

وتكون على شكل أوراق أو سمعيات ومرئيـات ومـصغرات وممغنطات ،  مصادر وثائقية مدونة أو مسجلة :*

 . ووسائط ليزرية

)سؤال احد الزمالء في نفس املؤسسة واملناقشات بـين الـزمالء واللقـاءات الجانبية في  مصادر شفاهية : *

  : بتقسيم املصادر الوثائقية إلي قسمين رئيسين هماkotlerم وقا .واالجتماعاتاملؤتمرات 

ت ال هي بيانات تجمع ألغراض خاصة من خالل أدوات البحث ، مثـل االسـتبيان واملقاباملصادر األولية : -

 الشخصية واملالحظات والتجارب واألدوات امليكانيكية ، مثل معدات قياس الصوت وغيرها

وهى بيانات جمعت لغرض ما وما زال يحتفظ بها في مكـان مـا مثـل ، الدوريات العلمية ،  املصادر الثانويـة : -

وقائع املؤتمرات ، األطروحات الجامعية ، املواصفات ، املطبوعات الرسمية ، الدراسات اإلحصائية ، 

ة ذكرات داخليالدراسات والبحوث امليدانية ، القوانين والتشريعات ، الوثائق اإلدارية مـن مراسالت وم

 .ومنشورات أو تعميمات وقرارات وسجالت ..... الخ
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 نظام املعلومات: ماهية ا:ثالث

م املعلومات وازدادت أهميته عقب الحرب العاملية الثانية نظرا لتضخم حجم اظهر مفهوم نظ             

التعريفات التي تناولت نظام املنظمات وتطور وسائل االتصال وظهور الحاسب وتطوره. وقد تعددت 

 املعلومات، فاختلفت تبعا للخلفية العلمية والعملية ملقدميها

يعد نظام املعلومات املصدر األساس ي لتزويد اإلدارة باملعلومات املناسبة لعملية  املعلومات:تعريف نظام -2

املربوطة مع بعضها البعض بشكل ويعرف نظام املعلومات بأنه مجموعة من املكونات  .اتخاذ القرار اإلداري 

منتظم من اجل إنتاج املعلومات املفيدة، إيصال هذه املعلومات إلى املستخدمين بالشكل والوقت املالئم، 

 1من أجل املناسب، مساعدتهم في أداء الوظائف املوكلة إليهم

ع وارد تقوم بتجميوالعناصر وامل األعمالهو ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة و مترابطة من -

و توصيل معلومات مفيدة ملستخدمي القرارات من خالل  إنتاجورقابة البيانات بغرض  إدارةوتشغيل و 

 .شبكة من قنوات وخطوط االتصال ويمكن تصنيفه على انه نظام صناعي مفتوح معقد واحتمالي 

 خصائص نظام املعلومات:-0

نظام املعلومات علي معايير و خصائص أساسية لتحديد مدى فعالية نظام املعلومات يجب يتميز 

 :من أهم هذه الخصائص نذكر ما يلي

الهدف الذي أنش ئ من اجله النظام و يسعى لتحقيقه مما يحقق منفعة للمؤسسة. 

 العناصر و اإلجراءات أي طرق و املوارد التي تساهم في معالجة البيانات عبر مراحلها املختلفة بدءا بإدارة

 .البيانات حتى وصول املعلومات املناسبة للمستخدم في الوقت و الشكل املناسب قواعد

مرونة املعلومات للتعديالت املناسبة اتجاه األوضاع و التغيرات الجديدة. 

توفير معلومات دقيقة في الوقت املناسب و تخدم األهداف املرجوة مقارنة بالتكاليف. 

 ال بحيث يضمن تسهيل االتصالو إيص املؤسسة،بينه و بين وحدات التكامل و وحدة بين عناصر النظام و

 .املعلومات وكذا تجنب التكرار

 عناصر نظام املعلومات :-3

 العمل: أثناءوالتي يمكن مالحظتها  اآلتيةوتتكون من خمسة عناصر 

                                                           
ر العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان عبد الرزاق محمد قاسم ، نظم املعلومات املحاسبية املحوسبة ، الدا1

 .84، ص 0332، األردن 
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في كل منظمة وهم االختصاصيون بنظم  واإلجراءاتمتطلب ضروري للعمليات  األفراد يعتبراألفراد: -0-7

 :األفراداملعلومات وهم من يجعل النظام يعمل بطريقة فعالة وال يتكامل بدون واحد منها. ومن هؤالء 

الذين يقومون بتشغيل وتطوير وصيانة نظام  األفراد:وهم  االختصاصيون بنظم املعلومات-3-2-2

قاعدة البيانات وهم على  وإدارةالنظم وتطوير البرامج املعلومات وهم جزء ال يتجزأ منه من حيث تطوير 

 : أنواعخمسة 

اسب الوثائق عن طريق استخدام الح وإعداد: يعتبر محلل النظام خبيرا" في تعريف املشكلة محللو النظام -أ

 إليجاد الحل. اآللي

تي تقوم إلعداد البرامج التي تم إعدادها بواسطة محللي النظام ل: يستخدم املبرمجون الوثائق ااملبرمجون -ب

 ي يحتاجها املستخدمون النهائيون.بتحويل البيانات إلى املعلومات الت

: يقوم املشغلون بتشغيل ومتابعة عمل أجهزة الحاسب وملحقاتها مثل الطابعات والشاشات  املشغلون -ج

 تخزين البيانات والبرامج وغيرها.واقراص 

قواعد البيانات مع املستخدمين النهائيين ومحللي النظم إلنشاء : يعمل مدير مديرو قواعد البيانات-د

 قواعد البيانات التي تحوي البيانات الالزمة إلنتاج املعلومات املطلوبة.

: يعمل متخصص الشبكات مع املستخدمين ومحللي النظام إلنشاء شبكة نقل متخصصو الشبكات -ه

 التي تربط موارد الحاسب املوزعة.البيانات 

: وهم األفراد الذين يستخدمون النظام أو املعلومات التي ينتجها النظام،  املستخدمون النهائيون 0-7-2

 رية أو زبائن أو مديرين ... الخ.والذين يمكن أن يكونوا محاسبين أو وسكرتا

 :األجهزة -0-0

للنظام بما فيها من وحدات املعالجة ووحدات اإلدخال  األساسيةواملعدات التي تكون البنية  األجهزةوهي  

 دية امللموسة في نظام املعلومات.واإلخراج وأوساط التخزين املختلفة والتي تمثل األجزاء املا

 البرامج -3-3

يستخدم اصطالح البرامج لإلشارة إلى كل أنواع األوامر والتعليمات التي توجه وتراقب وتجعل أجهزة 

بأداء مهام املعالجة واملهام األخرى كافة املتعلقة بنظام الحاسب تقسم برامج الحاسب إلى الحاسب . تقوم 

حليل ت برامج النظم ومنها نظم التشغيل والبرامج التطبيقية ومنها البرامج املكتبية وبرامج الحسابات وبرامج

 املبيعات ولغات البرمجة .
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 الشبكات :-0-4

تكنولوجيات االتصاالت ومختلف أنواع الشبكات مثل اإلنترنت والشبكات تشتمل الشبكات على          

الداخلية/اإلنترانت والشبكات الخارجية/اإلكسترانت، والتي أصبحت مهمة في إدارة األعمال اإللكترونية 

 عبر نظام معلوماتها في املنظمة. الناجحة والعمليات التجارية بكل أنواعها

 البيانات:-0-5

ر البيانات موارد ذات قيمة عالية في املنظمة، لذا فإنها ينبغي أن تستثمر وتدار بشكل فعال لكي تعتب         

تؤمن فائدتها للمستخدم النهائي في املنظمة والبيانات يمكن أن تكون بأي شكل النصية والرقمية التي تمثل 

 مى بقواعد البيانات.وتصف تعامالت األعمال واألحداث والعناصر األخرى و تخزن البيانات بما يس

ملستخدمي نظام املعلومات. وهي تجميع  واألهميةخزان لجميع البيانات ذات القيمة  هي :قاعدة البيانات

وبطاقات امللفات الورقية والجرائد  األوراقمنطقي مادي للملفات املوجودة في خزانة امللفات وحاويات 

 .الحاسباملمغنطة وذاكرة  واألقراصاملحفوظة  واألشرطةوالبطاقات املثقبة 

 :1املعلومات لنظام الرئيسية املتغيرات-4

 :يلي كما املعلومات لنظام الرئيسية املتغيرات على التعرف يمكن

: يعرف مقدار معالجة املعلومات بحجم أو كمية البيانات التي جمعت وفسرت بواسطة  املقدار-4-2

 املشاركين في املنظمة ، ومقدار املعلومات التي تمت معالجتها لتقديمها 

: يتعلق بتعدد وتنوع معاني األفكار املنقولة بواسطة املعلومات حول  غموض املعلومات ) االلتباس(-0-2

، أي أن املعلومات يمكن أن تأخذ أكثر من معنى ، فإذا كانـت املعلومات واححة محددة  األنشطة التنظيمية

وكان لها تفسير واحد متشابه ، ستكون غير غامضة أما عنـدما يغلـب عليها طابع االختالف وربما تعددت 

 التفسيرات ستكون حينئذ غامضة

هولة الحصول على ما يالءم حاجـات وحده العمل : وهى تشير إلى قدرة وس القدرة على توفير املعلومات-0-0 

 من املعلومات املدركة

 : تشير إلى اإلدراك املستقر عبر الزمن ملتطلبات وحده العمل من املعلومات االنتظام -4-4

 : تشير إلى الدرجة التي تجهز بها وحدة معالجة املعلومات ما تحتاجه من معلومات االستقاللية-0-8

 :يقوم نظام املعلومات بتأدية العديد من الوظائف واملهام وهي :املعلوماتوظائف نظام -5

                                                           
دراسة تطبيقية  عماد احمد إسماعيل، خصائص نظام املعلومات واثرها في تحديد خيار املنافسة االستراتيجي في االدارتين العليا والوسطى،-1

 25 21، ص ص2377 -غزة  -جامعة اإلسالمية-كلية التجارة–ماجستير إدارة االعمال على مصارف التجارية العاملة بقطاع غزة، 
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يتم إدخال البيانات إلى نظام املعالجة إذ يجري تجميع البيانات وتغذيتها إلى النظام  :اإلدخالوظيفة -5-2

 :آالتيةباالعتماد على العديد من األنشطة 

 :حيث يتم تسجيل البيانات على أوساط التسجيل املختلفة التسجيل. 

 لجعل البيانات أكثر مالئمة لعمليات املعالجة عن طريق تخصيص مجموعة من املحارفالترميز : 

 أكثر مالئمة لعمليات املعالجة املحاسبية واملنطقية.أعدادا(
ً
 ، أحرف، رموز( بحيث تأخذ شكال

 مجموعة متماثلة طبقا لخواص مشتركة وتبعا للغرض : بهدف تقسيم البيانات إلى التصنيف

 املنشود من عملية معالجة 

 عملية ل الالزمة: ملراجعة وتحقيق البيانات من حيث صحتها وكمالها، واختيار البيانات التنقية

 املعالجة

 :يتم نقل البيانات من وسط تسجيل إلى آخر التحويل. 

بعد إنجاز األنشطة املتعلقة بوظيفة اإلدخال وتغذية البيانات إلى نظام املعلومات  املعالجةوظيفة-5-0

تصبح تلك البيانات جاهزة لتجري عليها األنشطة املرتبطة بوظيفة املعالجة. يمكن لعملية املعالجة أن تتم 

 :بواحدة أو أكثر من املهام اآلتية

 :دد مسبق أو تقسيمها إلى تصنيفات متعددة ترتيب البيانات في تتابع عددي أو أبجدي مح الفرز

 .تخدم أنشطة املعالجة األخرى 

 :إعادة صياغة البيانات من خالل عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة بهدف  الحساب

تحويلها إلى شكل جديد ومفيد في عملية املعالجة كتحويل معدالت الطالب إلى رسم بياني يعبر عن 

 .دهممعدالت الطالب بداللة أعدا

 :هي إجراء عمليات من قبيل )أكبر من، يساوي، أقل من(على البيانات ملعرفة طبيعة  املقارنة

 .العالقات املختلفة والقيم النسبية بين البيانات. وبالتالي اكتشاف الحقائق املفيدة وذات املعنى

 :هو عملية تركيز وتكثيف للبيانات بهدف إبراز النقاط األساسية فيها، وبالتالي الوصول  التلخيص

   .إلى معلومات موجزة وملخصة

: جميع نظم املعلومات تتطلب وظيفة الرقابة، وهذه األخيرة تتضمن مفهوم التغذية وظيفة الرقابة -5-3

 :ي هذه الوظيفة على األنشطة اآلتيةالتي توفر معلومات عن كيفية تشغيل النظام، وتحتو  املرتدة

 :يتضمن هذا النشاط بناء واستقبال التغذية املرتدة من النظام، حيث تقوم التغذية  املراقبة

 .اإلدخال واملعالجة واإلخراج والتخزين األنشطةاملرتدة بتقديم وصف 
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 :راءاتبقا لإلجهو تحليل التغذية املرتدة للتأكد من عمل النظام وتقديمه املخرجات ط التقويم 

 .املحددة

 :هو إجراء التعديالت على أنشطة اإلدخال واملعالجة والتخزين الستدراك الخلل الضبط. 

 :التابعة للوظائف املختلفة ملجموعة من اإلجراءات والتعليمات  األنشطةهو توجيه جميع  التوجيه

 املحددة

 :وظيفة التخزين-5-4

  مكونا هاما ضمن وظائف نظام ملعلومات نظرا لتأثيرها تعد وظيفة التخزين بأنشطتها املختلفة

 :ملباشر على بناء ً وتكامل قواعد البيانات وهذه األنشطة هي

 :يتم تخزين البيانات املجمعة واملعلومات الناتجة وفقا لتكرار معين من أجل استخدامها  التخزين

 الحقا.

 :نات املخزنة في النظامهي عملية إضافة أو حذف أو تصحيح أو تحديث للبيا الصيانة. 

 :هو عملية بحث في البيانات املخزنة بهدف انتقاء وضعها ثم استخدامها في عمليات  االسترجاع

 .املعالجة، أو في إعداد التقارير

وتتضمن نقل املعلومات الناتجة إلى املستخدمين أو إلى نظم معلومات أخرى على شكل : وظيفة اإلخراج-و

 .تقارير
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 وظائف ومهام نظام املعلومات 4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 02ص املصدر : كمال الدين الدهراوي، مرجع سبق ذكره،

 

 أهداف نظام املعلومات-6

تحتل نظم املعلومات مكانة كبيرة في املؤسسة حيث يراها الباحثين حاليا أساسا للنجاح أو الفشل،              

 و ذلك نظرا لألهداف التي تسعى املؤسسة لتحقيقها من خالل هذا النظام و التي تتمثل أهمها في

حيث يوفر األساس لتحليل إشارات التحذير املبكرة من داخل املؤسسة  التعرف على الفرص و التهديدات*

خارجها، فيحتوي كل نظام معلومات على قاعدة بيانات تقوم على جمع البيانات، و تصنيفها، و تبويبها  أو

 في ملفات تشترك إدارات املؤسسة املختلفة في استخدامها؛ 

اتوماتيكية العمل الروتيني، كتوفير تقارير املخزون أو من خالل تحقيق  الوصول إلى الكفاءة في األداء*

و غيرها من قاعدة البيانات، و بالتالي تقليل تكاليف العمالة من خالل إحالل الحاسب اآللي  أجور العمال

 محل ألفراد وكذا تخفيض تكاليف التخزين

 من خالل مساهمة في جودة القرارات املتخذة الوصول إلى الفعالية*

 رقابة البيانات

 تشغيل البيانات

 ادارة البيانات

 حماية البيانات

 

 تجميع البيانات
استخراج 

 المعلومات
 مصدر البيانات

 مستخدمين البيانات
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، كجدولة أوامر اإلنتاج أو استعراض املواد، مما ملدراء في اتخاذ القرارات السهلة املحددةمساعدة ا*

 يمكن إن يتم اتوماتيكيا عن طريق التحليل املفصل لتدفق العمل في املنظمة

رة من الصعبة غير املحددة بتحليل كميات كبي توفير املعلومات الضرورية التخاذ القرارات اإلستراتيجية*

 . مات ولحساب النواتج املتوقعة املختلفة لالستراتيجيات البديلة وغيرهااملعلو 

 مراحل تطوير نظم املعلومات -7

لقد شهدت األلفية الثالثة ظهور اكتشافات واختراعات كثيرة ومتعددة، وتطورات تكنولوجية هائلة            

علومات في تسريع عملية تطوير نظم امل خاصة في مجالت املعلومات واالتصاالت األمر الذي أسهم بشكل كبير

في مؤسسات األعمال لتحقيق أهداف خدماتية، ويمكن القول بأن التسارع الهائل في تطور الحاسوب منذ 

بداية الستينات من القرن املاض ي أحدث ثورة حقيقية في تطور املعلومات وانتشارها في منظمات األعمال، 

 :احل هيويمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثالث مر 

: بدأت مع مطلع الستينات في القرن املاض ي، وبدأ فيها استخدام نظام تشغيل البيانات 1املرحلة األولى1-7

 .وهدفت هذه املرحلة إلى استبدال األفراد بماكينات بغرض تطوير الكفاءة الخدماتية 1

: بدأت خالل السبعينات من القرن املاض ي أيضا، وفيها تم البدء باستخدام نظام املرحلة الثانية-7-0

املعلومات اإلدارية وعلى نطاق واسع، حيث أتاح استخدام مثل هذه النظم لإلفادة بقدر كبير من البيانات 

 .ماتحاجياتها من البيانات واملعلو  إشباع واإلدارة املتراكمة في مرحلة سابقة بغرض زيادة فعالية 

بدأت هذه املرحلة مع نهاية الثمانينات وبدأ استخدام نظام املعلومات اإلستراتيجية  :املرحلة الثالثة -7-3-

 والتي هدفت إلى استخدام نظم املعلومات في تطوير القدرة التنافسية ملؤسسات األعمال

 :أنواع نظم املعلومات -8

تتنوع نظم املعلومات بتنوع املستوى التكنولوجي السائد، وعليه يمكن التمييز بين العديد من أنواع نظم 

 ونجد:املعلومات 

 نظم املعلومات حسب املستويات التنظيمية -5-7

يوجد تحت تصنيفات أساسية لنظم املعلومات تخدم مختلف املستويات التنظيمية في املؤسسات 

   :تتمثل فيما يلي

نظم تشغيلية تعمل على مراقبة النشاطات املختلفة واملعامالت التجارية في  *نظم املستوى التشغيلي:

املؤسسة نقصد بها تحويل األرقام والبيانات والحروف إلى معلومات بغرض زيادة منفعة استخدامها، حيث 

                                                           
عودة أحمد بني أحمد، وليد مجلي عواوده، العالقة بين نظم املعلومات اإلستراتيجية وامليزة التنافسية، مجلة جامعة تشرين للبحوث -1

 .25،ص  2377،) 0،)العدد) 00والدراسات العلمية، مجلد)
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ومحاسبة،  صنيع، ماليةيتولى جمع البيانات التي تصنف مجاالت النشاط املختلفة) منتسويق، وإنتاج وت

وموارد بشرية(ومعالجتها وتخزينها لحين الحاجة إليها وذلك بعرضها على شكل تقارير تحتوي على معلومات 

 .1يمكن استخدامها بواسطة أفراد وجماعات من داخل وخارج املؤسسة

: يعني استخدام الكمبيوتر لتكملة الواجبات التي تنجز في املكاتب اإلدارية بهدف زيادة *نظم مستوى اإلدارة

اإلنتاجية اإلدارية وتحسين فعالية إلى جانب االتصاالت واملعلومات داخل املكتب، وبين البيئة التنظيمية 

كن لتي من خاللها يمالداخلية والخارجية وكذلك استخدام برامج معالجة الكلمات، البريد االلكتروني، وا

 .االتصال بأي شخص له بريد الكتروني2لألفراد 

نظم معلومات تدعم نشاطات التخطيط طويل األجل واالستراتيجي لإلدارة  *نظم املستوى االستراتيجي:

املؤسسة، إذ تأخذ هذه النظم في االعتبار البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وتتابع التغيرات  العليا في

 .3رص في البيئة الخارجية مقارنة بقدراتها الداخليةوالف

 نظم املعلومات حسب الدعم الذي تقدمه-8-0

 نظام معالجة املعامالت:-

من أقدم التطبيقات على الحاسوب، حيث أنها تعمل على تسجيل الصفقات وخزنها والرقابة عليها، 

 إلجراءات، البرمجيات، قواعد البياناتويمكن تعريف نظام معالجة الصفقات بأنه تجميع منظم لألفراد، ا

 األجهزة املستخدمة في تسجيل صفقات األعمال

 : نظم املعلومات اإلدارية-

نظم تخدم القرارات شبه مهيكلة على مستوى اإلدارة التكتيكية، خاصة فيما يتعلق بأمور العمل           

األسبوعية، الشهرية ، والسنوية لتمكينها من القيام بوظائف اإلدارية املختلفة، من تخطيط، تنظيم، توجيه 

 .والسابق4داء املؤسسة الحالي ورقابة إذ تمكن املديرين من الوصول املباشر إلى البيانات واملعلومات عن األ 

  .كما يقوم باستغالل املعطيات والنتائج من أجل اتخاذ القرارات العملية واملحاسبية أيضا

 

 

 

                                                           
 .00،ص  7440الهادي مسلم ، مذكرات في نظم املعلومات اإلدارية، مركز التنمية اإلدارية ، اإلسكندرية ،  علي عبد-1
 .00،ص  7440سعد غالب ياسين ، نظم املعلومات اإلدارية ، مركز التنمية اإلدارية ، اإلسكندرية ، -2
 07-03الثالثة محاسبة ومالية، جامعة سطيف، ص صوسام شالور،محاضرات في نظم املعلومات املحاسبية، دروس موجهة لسنة -3
فايز جمعة النجار، نازم محمود أحمد امللكاوي، نظم املعلومات وأثرها في املستويات اإلبداع، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و 4

 -2373،240القانونية جامعة جدار االردن
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 :أنظمة دعم القرار

هي نظم معلومات تفاعلية مبنية على الحاسبات اآللية مصممة لدعم عملية اتخاذ القرارات اإلدارية         

 .والحاسب1من خالل ربط نمط حواري بين مستخدم النظام  وخاصة غير املهيكلة، وذلك

 نظم املعرفة :-

هي نظم التي تدعم األفراد ذوي املستوى املعرفي املنهي واألفراد املتعاملين مع البيانات والتنظيم، 

ويمكن للنظم املعرفة أن تحسن من إنتاجية املهندسين واملهنيين، والغرض منها هو مساعدة املؤسسة على 

  .مج أي معرفة جديدة في املؤسسةد2

 نظم املعلومات حسب املجاالت الوظيفية -8-3

 نظم املعلومات التسويقية:*

الهيكل املعقد واملتكامل من األطر البشرية واألجهزة واإلجراءات الذي يصمم لتجميع البيانات من 

ع اإلدارة التسويقية في وضاملصادر الداخلية واملصادر الخارجية للمنشأة بغرض توليد معلومات تساعد 

القرارات السليمة"، و يقصد كوتلر بذلك على أن هذا النظام هو مجموعة من الجهود املشتركة بين جميع 

العاملين باملنظمة لجمع وتحليل وتصنيف ونشر املعلومات الخاصة باتخاذ القرارات لعمليات التخطيط 

 والتنفيذ والرقابة التسويقية وتحسينها.

 : لومات املحاسبيةنظم املع*

نظام فرعي داخل املؤسسة يقوم بتجميع البيانات )املالية وغير املالية(وتحليلها و تبويبها و معالجتها 

و تحويلها إلى معلومات و تقدم هذه املعلومات إلى األطراف مختلفة داخل املؤسسة وخارجها وذلك بهدف 

 مساعدة األطراف في اتخاذ القرار املتعلق بها.

 ,املعلومات اإلنتاجي نظام*

فهو ذلك النظام الذي يزود إدارة اإلنتاج و اإلدارة العليا و غيرها من األنظمة املرتبطة بها, بالبيانات  

و املعلومات و الحقائق املتنوعة, وذلك من أجل املساعدة على اتخاذ القرارات املتعلقة بنشاطاتهم املختلفة 

 مثل:

 تصميم املنتج -

 العمليات اإلنتاجيةتخطيط و تنفيذ  -

 مراقبة عمليات اإلنتاج -

                                                           
 .03علي عبد الهادي مسلم، مرجع سابق ذكره ص -1
يصل سايفي، أنظمة املعلومات ) استخداماتها، فوائدها وتأثيرها على تنافسية املؤسسة ( مذكرة لنيل شهادةاملاجستير، تخصص إدارة ف. 2-51

 87ص  2334- 2335أعمال في العلوم االقتصادية ، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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 مراقبة الجودة

 نظم معلومات املوارد البشرية:*

اعة وتحويلها إلى مراكز صن بأنه عملية جمع وتنظيم وتحليل البيانات الخاصة باملوارد البشرية

 1القرارات ألغراض التخطيط للموارد البشرية في الوقت املناسب.

 املالي:نظام املعلومات -8-4

يوفر هذا النظام معلومات دقيقة و شاملة عن كل ما يتعلق بأنشطة وعمليات املنظمة و بصورة 

 امللكية حول  معلومات حول املوجودات و املطلوبات و حقوق و و الخسائر األرباحو خاصة الوضع املالي

 .2االستثمارات و كل ما تحتاجه املنظمة من معلومات محاسبية

 نظم املعلومات(:أنواع 5الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوى طه حسين, نظم املعلومات اإلدارية و تطويرها في املؤسسة االقتصادية, رسالة ماجستير, جامعة 1من اعداد األستاذة استنادا)

 42, ص 0222الجزائر, 

                                                           
 07, ص 2337, رسالة ماجستير, جامعة الجزائر, نوى طه حسين, نظم املعلومات اإلدارية و تطويرها في املؤسسة االقتصادية1
مع دراسة حالة املديرية التجارية للمؤسسة الوطنية -محمد ملين عيادي،مساهمة املراجعة الداخلة في تقييم نظام املعلومات املحاسبية-2

 .01، ص 2331/2335، جامعة املسيلة،"مقبوضات -للتجهيزات الصناعية الدورة "مبيعات 

 انواع النظم المعلومات

*مسنوى 

 التشغيلي

 *مستوى االدارة

*مستوى 

 االستراتيجي

 *معالجة المعامالت

 *المعلومات االدارية

 دعم القرار *انظمة

 *نظم المعرفة

 حسب المستويات 

 التنظيمية

 

 حسب المجاالت الوظيفية

 

 حسب الدعم الذي تقدمه

 *ن م /التسويقية

 *ن م/المحاسبية

 *ن م/االنتاجية

 *ن م الم /البشرية

 *ن م المالية
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  1عوامل نجاح وفشل نظام املعلومات -9

  : عوامل نجاح النظام على -9-2

 اآلليدرجة رسمية نظم املعلومات املبنية على الحاسب  -

 .الهيكل التنظيمي الداخلي لوحدة املعلومات -

 .اآللياملناخ النفس ي لنظم املعلومات املبنية على الحاسب  - 

 .املالية املحلية اتعتماداال تدعيم  - 

 بناء هياكل تنظيمية حديثة - 

 .توفير املعلومات مع الحفاظ املستمر عليها لتقديمها - .

 .توفير مهارات بشرية متميزة - 

 إحداث التغييرات في السلطة التنظيمية - 

 :أسباب فشل النظام فيما يلي -9-0

  – .عدم مشاركة املستخدم النهائي للمعلومات - 

 املرجوة من النظام األهدافعدم وضع 

 .العليا اإلدارةافتقار املنظمة لتدعيم  - .

 تحديات وطرق بناء نظام املعلومات  -22

إن نظم املعلومات الجديدة تتطلب تطوير شكل نظم معلومات وبناء تحديات نظام املعلومات -22-2

  :وهناك عدة تحديات يجب أن يواجهها املدير نذكر منها  1املديرين  الحتياجات املالئمالنظام 

إن التغيرات الفنية تتسارع وتنمو بمعدل متزايد عن قدرة املنظمة على تطبيق : اإلستراتيجيةالتحديات  -ا-

واستخدام التكنولوجيا، ولكي تظل املنظمات متنافسة فهي تحتاج إلى إ عادة تصميم التنظيم حتى تتمكن 

 .اجيةاإلنتاملختلفة لتقديم املنتجات والعمليات  األنشطةمن استخدام التكنولوجيا، وتنسق بين 

                                                           

 033-255،ص ص 2338، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،»نظم املعلومات اإلدارية«اعيل باال، محمد إسم -1 



 أساسيات حول نظام املعلومات ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحملور األول ــــ

 

 
31 

: إن النمو املتزايد في التجارة العاملية وظهور قةالنحو الكيانات العم باالتجاهالتحديات الخاصة -ب

ت وبيع السلع، والخدما اإلنتاجقة يستدعي وجود نظام للمعلومات يمكن أن يدعم عملية الالكيانات العم

 .مختلفةدول في عدة 

يس فقد تكون املنظمة ل األنشطةيقدم نظام املعلومات طرق جديدة ألداء  تحدي بناء هيكل املعلومات:-ج

ستطيع ت اللديها فكرة واححة عن أ هداف املنظمة، وكيف يمكن أن تدعم بنظم املعلومات بعض املنظمات 

  .أن تحقق أ هدافها بسبب نقص كفاءة نظم املعلومات

ي ذات القوة وغير املكلفة والت اآلليةلحاسبات لقد أدى تطوير ا في نظم املعلومات: االستثمار تحدي -د

جات وتسليم وصيانة املنت إنتاجنظم املعلومات في تصميم و  والستخدامتتطلب تكنولوجيا متطورة، 

 .فيها ذو عائد اقتصادي االستثماروالخدمات من الضروري أن يكون 

هما تلعب دورا م اآلليإن نظم املعلومات املبنية على استخدام الحاسب  تحدي املسئولية والرقابة:-ه 

وحيويا في حياة املنظمات واليومية واملنظمات الحكومية، وبالتالي البد أن تؤخذ الخطوات الضرورية للتأكد 

 عليهم، وضمان سريتهم االعتمادمن صحتهم، ومدى 

يتضمن فقط املكونات املادية من  الا املعلومات إن تكنولوجي طرق بناء وتطوير نظم املعلومات -22-0

والتنظيم الذي تخدمه نظم  واإلدارةحاسبات وتجهيزات، فهو يتضمن أيضا وظائف ومهارات بشرية 

املعلومات، ومن ثم يمكن القول أن نظم املعلومات هي نظم فنية اجتماعية أي تتضمن كال من العناصر 

 االجتماعيةالفنية والعناصر 

في  التي يجب أخذها  االعتباراتار نظم املعلومات هي نظم فنية اجتماعية يؤدي إلى مجموعة من إن اعتب*

  :الحسبان علميا وهي 

 .الذين سيقومون بتشغيله واستخدامه األفرادعتبار اال في  األخذعند محاولة إدخال نظام جديد يجب *

 إن تصميم وتحليل النظم أحد الوسائل التي يمكن استخدامها في عملية تخطيط التغيير التنظيمي؛ *

 .إلى مسئوليتهم باإلضافةليات تنظيمية إن صانعي النظام عليهم مسؤو *
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 نظام املعلومات املحاسبيةماهية  :لثاني املحور ا

 للمعلومات، يتميـز بقدرتـه علـي تـوفير املعلومات املحاسـبية تعتبر املحاسبة بصفة عامة 
ً
نظاما

املتعلقـة بالوحـدة االقتصـادية التـي تسـتعين بهـا اإلدارة وغيرها من األطراف الخارجية املختلفة في اتخاذ 

ل سـجيوالنظام املحاسبي هو مجموعة اإلجراءات املترابطة التي تعمل علي تجميع وت .القرارات السليمة

وتبويـب وتلخـيص وتفسـير البيانـات واملعلومـات املتعلقـة بالعمليـات املالية التي تجريهـا الوحـدة االقتصـادية 

خـالل الفتـرة املحاسـبية، بغـرض تـوفير املعلومات التي تمكن متخذي القرارات سواء من داخل الوحدة أو 

 .خارجها من اتخاذ القرارات الصحيحة
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 تعريف نظام املعلومات املحاسبية:-7

" عبارة عن نظام قائم بذاته، يتكون بدوره وككل نظم املعلومات األخرى من عدة نظم  :التعريف األول 

فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة، بهدف توفير املعلومات التاريخية 

يخدم تحقيق  أمر املؤسسة، وبما1والحالية واملستقبلية ، املالية وغير املالية ، لجميع الجهات التي يهمها 

 أهدافه

هو مجموعة الوسائل التي تمكن إدارة املنظمة من تجميع وتشغيل وتقرير البيانات : التعريف الثاني

الضرورية عن ش ارفها، و يشتمل النظام املحاسبي على مجموعة من النماذج ، نتيجة األعمال التي تمت 

انات يل وتلخيص األحداث املالية، تقرير البيبتوجيهها و السجالت، اإلجراءات والوسائل املستخدمة في تسج

املالية وعرضها في شكل تقارير عن البيانات املطلوبة من قبل اإلدارة لتحقيق الرقابة على األنشطة ، 

 .إلى الجهات الخارجية املهتمة بأعمال املنظمة أألغراض اتخاذ مختلف القرارات2ولتقديمها 

نظم املعلومات تنتج املعلومات املرتبطة باألنشطة املحاسبية, فهي نظم تستخدم لتامين  :التعريف الثالث

إنتاج التقارير حول تدفق النقد في املنظمة على قاعدة تاريخية فهي تسجل وتتابع التقارير حول مبادالت 

 3األعمال و األحداث االقتصادية ألخراج املوازنات املختلفة.

ة املسؤولة عن توفير املعلومات املالية و الكمية لجميع اإلدارات و األقسام و " الجه التعريف الرابع:

األطراف األخرى، أي أن ن.م.م يعد احد مكونات تنظيم إداري يختص بجمع و تبويب و معالجة و تحليل و 

 "إلى األطراف الداخلية و الخارجية)4توصيل املعلومات املالية و الكمية التخاذ القرارات 

الجزء األساس ي و الهام من نظم املعلومات اإلدارية داخل املؤسسة في مجال األعمال إذ :ف الخامسالتعري

يقوم بحصر و تجميع البيانات املالية و املحاسبية من مصادر خارج و داخل املؤسسة ثم يقوم بتشغيل هذه 

ومات خارج و داخل ملستخدمي هذه املعل5البيانات و تحويلها إلى معلومات مالية و محاسبية مفيدة 

  " املؤسسة

 

                                                           
 .774، ص  2370مھدي مأمون الحسين ، نظم املعلومات املحاسبية واالدارية ، الطبعة األولى ، مكتبة املجتمع العربي ، األردن ، -1
،اإلسكندرية،  7ية في ظل تكنولوجيا املعلومات، املكتب الجامعي الحديث، طبعةكمال الدين مصطفى الدهراوي، نظم املعلومات املحاسب-2

 03،ص 2334
 .20، ص 0330قاسم محمد إبراهيم، نظام املعلومات املحاسبية، وحدة الحدباء للطباعة والنشر، العراق،-3
 70،ص  2331االردن،  -احمد حلمي جمعة و آخرون: ن.م.م، دار املناهج للنشر و التوزيع، عمان-4
 .72،ص 2330احمد حسين علي: ن.م.م االطار الفكري و النظم التطبيقية، الدار الجامعية االسكندرية، ج.م.ع، )-5
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 1محتويات نظام املعلومات املحاسبي-0

 :نظام محاسبي فعال أن يحتوي على العناصر التالية  آليالبد 

هناك مصطلحات محاسبية عديدة ومهمة جدا، والتي البد أن يحوزها النظام املصطلحات األساسية : -0-2

 املحاسبي و أن يعمل وفقا لها نلخصها فيما يلي

 : خارجي كان أم داخلي *الحدث

 : تسجيل الحدث بين طرفينالعملية *.

 : حيث إن الحسابات الحقيقية مثل األصول وااللتزامات وحقوق  الحسابات الحقيقية واملؤقتة*

تظهر في ميزانية املؤسسة بينما الحسابات املؤقتة، مثل اإليرادات واملصاريف تظهر في قائمة  امللكية*

 .الدخل

 ساعدم دفتر أستاذ: حيث يوجد دفتر أستاذ عام والذي يحوي الحسابات جميعها، كذلك  األستاذدفاتر *

دفتر اليومية:   .حيث يحوي حسابات معينة، ولكن بشكل تفصيلي كاملدينين والدائنين، األجور والرواتب

 .حيث يتم تسجيل الحدث بها محاسبيا

 ستاذاأل  ليات من دفتر اليومية إلى حسابات دفتروهي عملية ترحيل األحداث املسجلة بعم الترحيل :*

وهو عبارة عن أرصدة الحسابات املأخوذة من األستاذ العام ، وبعد أن نقوم بعمل قيود  ميزان املراجعة :*

 التسوية واستخراج األرصدة الجديدة يصبح ميزان املراجعة املعدل

عايير ملحاسبية لتسوية الحسابات وفقا للمبادئ واملوهي القيود التي تعمل في نهاية الدورة ا قيود التسوية :*

 اإليراداتب املحاسبية من أجل تحميل كل فترة محاسبية بنصيبها من املصاريف التي تخصها ، واالعتراف

 .املكتسبة والتي تخص نفس الفترة

الختامية ية أو وهي القوائم التي تمثل مخرجات النظام، وتتكون من امليزانية االفتتاح القوائم املالية :*

للمؤسسة، والتي تظهر املركز املالي للمؤسسة، وقائمة الدخل والتي تظهر نتائج أعمال املؤسسة للفترة املالية 

، وقائمة التدفقات النقدية والتي تظهر املصادر واالستخدامات النقدية للعمليات التشغيلية واالستثمارية 

مارها املعاد استثمارها والتي تظهر تسويات رصيد األرباح املعاد استثوالتمويلية للفترة املالية، وقائمة األرباح 

 .ابتداء من بداية الفترة املالية و إلى نهايتها

هي القيود التي يتم بواسطتها إغالق جميع الحسابات املؤقتة في ملخص الدخل،ويقفل ناتج  قيود اإلقفال:*

 .استعدادا للبدء بفترة مالية جديدة وذلك استثمارها،ملخص الدخل في حساب األرباح املعاد 

                                                           
بوفروعةسوفيان، نظام املعلومات املحاسبي في تسييرا ملؤسسةاالقتصادية، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستير في علوم التسيير، تخصص -1

 72، 77،ص ،ص  2377م التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، إدارة مالية، قسم علو 
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جميع الحسابات في نظام املعلومات املحاسبي مبنية على مفهوم املدين والدائن، بمعنى والدائن:املدين - 0-0

أن جميع الحسابات التي تنشأ بالنظام املحاسبي يكون لها طرفان فقط وهما املدين والدائن ويجب تطابق 

 :األحوال يمكن إدراج الحسابات في النظام املحاسبي كما يليالطرفين في كل قيد وفي جميع 

  تكون دوما مدينة الرصيد ويتزايد ذلك الرصيد باإلدخاالت املدينة ويتناقص :األصول حسابات 

   .باالدخالت الدائنة

 : تكون دوما دائنة الرصيد ويتزايد ذلك الرصيد ب باإلدخاالت الدائنة ويتناقص حسابات االلتزامات

 .باإلدخاالت املدينة

 تكون دوما دائنة الرصيد ، ويتزايد ذلك الرصيد باإلدخاالت الدائنة،ويتناقص حسابات حقوق امللكية :

 .باإلدخاالت املدينة

 تكون دوما دائنة الرصيد، ويتزايد ذلك الرصيد باإلدخاالت الدائنة ويتناقص  حسابات اإليرادات :

 باإلدخاالت املدينة

  تكون دوما مدينة الرصيد، ويتزايد ذلك الرصيد ب باإلدخاالت املدينة،ويتناقص :حسابات املصاريف

 .باإلدخاالت الدائنة

 كما يعرف بنظام القيد املزدوج، بأن الطرف املدين يجب أن يقابله إدخال طرف  املعادلة األساسية :

صول = االلتزامات + األ  :دائن مساو له بالكم والعكس صحيح، وهذا املفهوم يقود للمعادلة األساسية

 حقوق امللكية 

يتم إبالغ عن رأس املال واألرباح املعاد استثمارها في  هيكلة القوائم املالية وقوائم حقوق امللكية :-0-3

القسم املخصص لحقوق امللكية في ميزانية املؤسسة، كما يتم ابالغ عن توزيعات األرباح في قائمة األرباح 

تحويل  وفي نهاية الفترة املالية، يتم ،غ عن املصاريف واإليرادات في قائمة الدخلاملعاد استثمارها ويتم إبال 

ناتج مقابلة كل من اإليرادات واملصاريف إلى األرباح املعاد استثمارها، ومن ثم فان أي اختالف في البنود 

 املذكورة أعاله سيؤثر على حقوق امللكية.

 بها و ذلك من اجل واالهتمام جعلت من الضرورة دراستها  أهمية إن املحاسبية:أهمية نظام املعلومات -3

  :1- اآلتي

  :فهم كيف يعمل النظام املحاسبي ملعرفة *

 التجارية أحداثهااملؤسسة و  أنشطةكيف تجمع البيانات عن *

                                                           

15) Romney Steinbart. Paul J, “Accounting information systems, 9thed, 2000, p12 1 
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 استخدامها في تسيير املنشاة لإلدارةمعلومات يمكن  إلىكيف يتم تحويل هذه البيانات  * .

 هذه املعلومات متوفرة و موثوقة ) يعتمد عليها ( و دقيقة إنكيفية التأكد من  * .

 .القوائم املالية للمنشاة إلصداراملستخدمة  األنظمةيحتاج املدققون لفهم  - .

 نأيحتاج املتخصصون في الضرائب لفهم كافي لـ ن.م.م الخاصة بعمالئهم و ذلك ليكونوا واثقين من  - 

  .مة للتخطيط الضريبي و التزام العمل مكتملة و دقيقةاملعلومات املستخد

  :1أهداف نظام املعلومات املحاسبية-4

يهدف نظام املعلومات املحاسبي الى توفير املعلومات الالزمة لتلبية احتياجات مستخدمين 

تصادية، أو االقمختلفين، فقد يكون املستخدمين داخليين يعملون في كافة املستويات اإلدارية بالوحدة 

خارجيين كالعمالء و الجهات الحكومية و غيرهم. و نظرا ً لالرتباط الكامل بين الهدف من إنتاج املعلومات و 

 بين مستخدمين هذه املعلوماتينبغي تناولهما معا، و فيما يلي أهم أهداف نظم املعلومات املحاسبية:

 :إنتاج التقارير الالزمة-أ

مساعدة  هدفبتتولد عن نظام  التي"التقارير  أنها بشكل عام على حاسبيةامل تعريف التقارير يمكن

وكذالك 2األهدافالكفيلة لتحقيق هده  الخطط األهداف، ووضعاختيار  املتعددة في اإلدارية املستويات

 فاتراملنظمة، فالدأداة للتخطيط ووسيلة رقابة على نشاط  تعتبرفالتقارير  .املختلفة األنشطةتقييم أداء 

 بياناتالودراسة  ترجمة تمإذا  إال االقتصاديةتظهر كفاءة وفعالية الوحدة  ال املاليةوالقوائم  والسجالت

أقسام  في هال للمسئولين واملستخدمينوتقدميها  ومحاسبيةصورة تقارير مالية  في وتجسيدها الواردة فيها،

 إلى اإلضافةبير مالية، بيانية وإحصائية تقار  إلى املحاسبيةمن النظام  املطلوبةتنقسم التقارير  .مختلفة

 األسبوعية.تقارير التشغيل اليومية و 

 توفير املعلومات الالزمة لتدعيم عملية اتخاذ القرار-ب

للتخطيط و الرقابة على عمليات  الالزمةتتخذ الوحدة االقتصادية مجموعة من القرارات 

التشغيل،و يتحقق هذا الهدف من خالل تشغيل املعلومات و هنا ينجد نوعين من التشغيل هما تشغيل 

 . املعلومات و تشغيل العمليات

 

                                                           
 77،ص: 7451ع، مصر، السيد عبد املقصود بيان، تصميم نظام املعلومات املحاسبي، مؤسسة الشباب للنشر و التوزي-1
 .254،ص7441دبيان عبد املقصود ،مدخل إلى نظم املعلومات املحاسبية ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية ،مصر،-2
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الزمة لتقييم -ج
ّ
  :اإلداري  األداءتوفير املعلومات ال

 ألطرافاباملسؤوليات القانونية امللقاة على عاتقها تجاه  قعن مدى وفا اإلدارةتفصح  أنينبغي 

عن املركز املالي و نتيجة النشاط لألطراف الخارجية كاملساهمين و الدائنين و نقابات  اإلفصاحالخارجية، و 

 .العمال و سوق املال و الجهات الحكومية و غيرها

 :اإلدارية مستويات الحتياجاتالتقارير  مالئمة-ح

ه كل مستوى من هذ الحتياجات،وتقاس فعاليتها وفقا  مختلفةإدارية مستويات ير توجه أن التقار 

مها الذي يستخد اإلداري ستوى ملأن تتناسب التقارير مع احتياجات الهذا يجب  املعلوماتت من مستويا

ناسبة ،كلما كانت أكثر فعالية امل غيرو 1الضروريةغير ،وكلما كانت هذه التقارير خالية من التفاصيل 

   :خاللمن  املعيار،ويتحقق هذا 

  القرارات اذخالتئمة مال  املعلومات محتوى مراعاة. 

  للمدير متخذ القرار املناسبةدرجة التفاصيل. 

 " هناك  جدنهرية فقط و لجو رافات ااالنح املديرتعرض على  بحيث" باالستثناء اإلدارةتطبيق مبدأ

توى مستوى مح ينالتشغيلية وب للمستويات املوجهة األداءت تقارير يال وتفص محتوى  بيناختالف 

 .العليا لإلدارة املوجهةالتقارير  تجميع

 :إعداد التقاريرفي  الدقة-د

 مكني حيث لتحقيقها،املحاسبي يسعى النظام  التي األساسيةإعداد التقارير هدفا من أهداف  إن

هذه  في الواردة البيانات2 في دقة نلمسها الجودةومعيار  ينتجها، لتيودة التقارير ابج يرخأل اقياس هذا 

  :وجب توفر عدة عناصر من بينها الهدفالتقارير ولتحقيق هذا 

 املحاسبيتوازن  -

  .جود نظام محدد للتوجيه املحاسبيو -

مة ونتيجة للمنظ املركز املالي الحقيقةصادقا  ممثالتكون التقارير  بحيث املختلفةتلخيص العمليات  -

يسعى  الذي املهامفي الفشل  إلى املنظمةقرارات خاطئة تقود  اتخاذ إلىوعدم توفر الدقة قد يؤدي لها أعما

 إنجازها. إلى

                                                           
 .01، ص7451عبد املقصود ديبان ،تصميم النظام املحاسبي في املنشأة املالية ،مؤسسة شباب الجامعية ،مصر،1
ة نظام املعلومات املحاسبية ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة محمد  خيضر أحمد لعماري ،طبيعة وأهمي-2

 40،ص2337،بسكرة ،
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 :1توقيت تقدمي التقارير-ه

وتقدمي  إعداد في  والسرعة ،املناسب الوقت املنظمة فيأدارة إلى  الالزمة البياناتوصول  إن األهمية

ه التقارير ،إن عنصر الزمن ل في إعدادبينهما  الجمع ويمكنآن واحد  فيللدقة  مالزماأمرا  يعتبر البيانات

 وقت متأخر  فيحيث تفقد التقارير قيمتها إذا قدمت  أهمية كبرى 

  :تأمين رقابة فعالة على األصول والبيانات-و

ا حماية األصول واملمتلكات من السرقة واالختالس وسوء االستخدام واملحافظة النقدية بهيقصد 

بإتباع اإلجراءات الالزمة لحمايتها وكذلك املحافظة على السجالت، و كذا حمايتها حتى ال تتعرض إلدخال 

 تعديالت في محتوياتها أو إصابتها بالتلف، 

ملحاسبي في توفير رقابة داخلية كافية لتحقيق ثالث أهداف تتمثل الوظيفة الرقابية لنظام املعلومات ا

   :رئيسية هي

 *تأكيد الثقة باملعلومات املنتجة من هذا النظام.

 *تأكيد القيام بنشاطات العمل بشكل كفء ودقيق لكي تكون هذه األعمال متطابقة مع السياسات اإلدارية

 *حماية أصول املؤسسة

الة على البيانات املسجلة ودقـتها من أجل املحافظة على أصول نجد أن الرقابة هدفها رقابة فع

 املؤسسة، لذلك تشتمل عملية الرقابة على بيانات رقابية على املدخالت، املعالجة واملخرجات

 خصائص نظام املعلومات املحاسبية-5

 :اليةلتلكي يحقق نظام املعلومات املحاسبية أهدافه بكفاءة وفعالية يجب أن يتميز بالخصائص ا 

 :الواقعيـة*

ويعكسـها مالءمـة النظـام للبيئـة، حيـث يجـب أن يـتالءم نظـام املعلومات املحاسبية للبيئة التي يعمل 

فيها من حيث طبيعة النشاط وحجمه وعالقة الوحدة مع الغير. ويجب على مصمم النظام أن يأخذ في 

املعلومـات بالشـكل الـذي يسـاعده علـى تقديم القدر اعتباره الظروف الفعلية التي يعمل فيها مستخدمي 

 للمسـتويات واألهـداف الفعلية ملستخدمي هذه املعلومات
ً
 .والنوعية املالئمـة مـن املعلومـات طبقـا

 

                                                           
  .40أحمد لعماري ،طبيعة واهمية نظام املعلومات املحاسبية ،مرجع اعاله ،ص-1
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 الترابط )تكامل النظام مع غيره من النظم الفرعية(:*

ن البيانات، وبحيث عن طريق ربط عدة نظم فرعية مع بعضها بحيث تخدمها مجموعة واحدة م

تستخدم مخرجات بعضها كمدخالت للبعض اآلخر، وكذلك وجود وحدة تشغيل مركزيـة للبيانات وذلك 

 لتكرار حدوثها لكل نظام فرعي على حده
ً
 منعا

 العلمية:*

ي سـواء باستخدام األساليب الكمية الت العلمـي،ويعني ذلك ارتكاز النظام املحاسـبي علـى األسـلوب 

تساعد على توفير املعلومات الدقيقة لإلدارة فـي مجـاالت التنبـؤ واملفاضـلة بـين البـدائل وكـذلك للرقابـة، أو 

باسـتخدام الحاسب اآللي فـي تشـغيل البيانـات وتخزينهـا والوفـاء بمتطلبـات اإلدارة مـن املعلومات املالئمة 

وفي هـذا الصـدد ال يشـترط فـي أي نظـام محاسـبي للمعلومـات  .ا والتي تصلها في الوقت املناسبلقراراته

اسـتخدام الحاسب اآللي. وإنمـا ذلـك يتوقـف علـى حجـم وإمكانيـات الوحـدة واحتياج اإلدارة للبيانات 

  .واملعلومات املحاسبية في فترات متقاربة ومتكررة

 : القبول *

راعاة النظام ملجموعـة املتغيـرات السـلوكية التي تحكم العنصر البشري والذي يعتبر بذلك ضرورة م

 مـن النظـام وذلـك علـى أساس أن تدفق البيانات واملعلومات يتأثر بالعوامل التالية
ً
 أساسيا

ً
  :جزءا

 قدرات األفراد املكونين للهيكل التنظيمي -أ

  .ة التنظيميةرغبة كل فرد وشعوره بأهميته داخل الوحد -ب

 البواعث الشخصية التي قد تتفق أو تتعارض مع أهداف الوحدة االقتصادية -ت

 رغبة كل فرد أن يعامل بصفة شخصية وليس كجزء مادي من النظام -ث

 اقتصاديا بمعنى أن تكلفته ال تزيد عن عائده على األقل وإال  االقتصادية:- ج
ً
بذلك أن يكون النظام مبررا

 علـى موارد الوحدة
ً
 .أصبح النظام غير مجدي وليس إال تحمـيال

ويقصد بذلك أن يشمل النظام كافة أوجه النشاط بالوحدة من خالل ما يتفرع عنه من نظم الشمول: -ح

 لمشتريات أو للمخازن أو غيـر ذلك من عمليات خاصة بأوجه النشاط بالوحدةفرعية سواء للمبيعات أو ل
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أي توفير املعلومات بصفة مستمرة وقت الحاجة إليها، مع وجود الدقة والسرعة في إنتاج املعلومات: - خ

 للتغيـر فـي الظروف املحيطة بالنظام مع مراعاة عامل
ً
 بـأول طبقـا

ً
لتكلفة في ا قاعدة بيانات يتم تحـديثها أوال

 إعداد البيانات

يجب أن يتصف النظام املحاسبي املقترح باملرونة، فالبد وأن يأخذ في االعتبار املتغيـرات  املرونة النسبية :-د

اإلدارة للمعلومات أو البيئة الخارجية املحيطة بالوحـدة االقتصـادية  احتياجاتالتـي قـد تحـدث سـواء فـي 

ظام املعلومات في االعتبار ديناميكية التنمية االقتصـادية ومتطلباتهـا بحيث يستجيب أي أنـه البـد وأن يأخذ ن

 للتغيرات التي تطرأ على الهيكل التنظيمي أو البيئة االقتصادية املحيطة بالوحدة أو املحيط التنافس ي

هم على ف بالبساطة ما أمكن ذلك مما يساعد اتسمويتحقق وضوح النظام املحاسبي كلما  الوضوح:- ذ .

  .النظام وإمكان التعامل معه في سهولة ويسر

ات بمعنى أن يرتبط القياس املحاسبي باملستقبل لتوفير املعلوم :قدرة النظام على التعامل مع املستقبل- ر

التي تساعد على تخفيض حالة عدم التأكد لدى مستخدمي املعلومات املحاسـبية والتـي تسـاعد علـى اتخـاذ 

القـرارات، ممـا يستدعي أن تأخذ فـي االعتبـار التغيـرات االقتصـادية واالجتماعيـة املحيطـة بالوحدة 

 مع االقت
ً
 ومستقبال

ً
األسـاليب املتقدمـة فـي إعداد املعلومات مثل األساليب الكمية  استخدامصادية حاضرا

 .وأساليب بحوث العمليات

 مكونات نظام املعلومات املحاسبية-6

يعتبر نظام املعلومات املحاسـبي أحـد األنظمـة الفرعيـة مـن نظـام املعلومـات اإلداري للمؤسسـة ، فمـا 

مالحظ أن نظم املعلومات املحاسبية تهتم فقط باألحـداث االقتصـادية التـي يمكـن التعبيـر عنهـا بشـكل هو 

كمي ونقدي ، ما يمكن نظام املعلومات املحاسبي من تصنيفه ضمن النظم التشغيلية ، فالنظام املحاسبي 

 ؤسسـة والبيئـة املحيطـة مـن خـالل قيامـهيلعـب الـدور الرئيسـي فـي إدارة وتنظـيم تـدفق املعلومـات داخـل امل

بانجاز عملية تجميع وتلخيص ومعالجة هذا الكم الهائل من البيانات الواقعة في فترة زمنية محـددة ، والتـي 

 . تخص املؤسسة وتحويله ا إلى معلومات تلبي احتياجات مجموعة من املستخدمين ومتخذي القرارات

 

 

 

 وحـدة تجميـع البيانـات  -*
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يقـوم هـذا الجـزء بتجميـع البيانـات مـن البيئـة املحيطـة باملؤسسـة أو، عـن طريق التغذية العكسية 

باملالحظة والتسجيل، وتتمثل هذه البيانات في األحداث التي يهتم بها املحاسب ويـرى أنهـا مفيـدة ويجـب 

 ملؤسسـة وطبيعـة املخرجـات املطلوبـة تأثير كبير على نوع البيانات التيا وتسـجيلها ولطبيعـةالحصـول عليهـا 

 1يتم تجميعها وتسجيلها في النظام

 وحدة معالجـة البيانـات: -*

م ، ويعتمـد املحاسـب املالي على النظاالتوصـيل، الترصـيد والتحليـل بالتسـجيل،يقـوم املحاسـب 

املركزي اليوميات املساعدة أو ، نظـام معالجـة آخـر ، كما يعتمد النقدي كاليومية العامة أو ، النظام 

ويوجد عدة  . محاسب التكاليف على احد طرق محاسبة التكاليف لحساب سعر التكلفة وتحليل التكاليف

 : طرق آلية ملعالجة البيانات املحاسبية مثل

 أ املعالجة الجزئية ) املتوازنة ( :

علومـات املحاسـبي برنـامج خاص به ، مثال برنامج محاسبة األجور برنامج يوجـد لكـل جـزء مـن نظـام امل

 .محاسبة املواد

 : حيـث يقـوم كـل برنـامج بإنتـاج املعلومـة املطلوبـة مدخالت لبقية البرامج تكامــل البيانــات*

 .أي حدث مهم يسجل في جميع امللفات التي تتأثر به تكامل اإلجراءات :*

 :يحدث هذا التكامل بفضل نظام تسيير قاعدة املعطيات بحيث املعطيات : *تكامل قاعدة

 يسمح بهيكلة املعطيات بالطريقة األكثر تناسبا مع أي برنامج تطبيقي؛ -

 يسمح لعدة برامج تطبيقية باستعمال نفس قاعدة املعطيات في نفس الوقت ؛ -

 حماية قاعدة املعطيات ضد دخول غير مسموح به - 

  .2البرامج التطبيقية مستقلة عن مكان وجود املعطياتجعل  -

عموما تكامل قاعدة املعطيات يهدف إلى تحقيق مركزية املعطيات وتعدد املداخل يسمح هـذا 

 . البرنـامج باستدعاء املعطيات حسب الحاجة

 : وحدة تخزين البيانات أو املعلومات*

ـي حاجـة إلـى تخـزين علـى شـكل ملفـات آليـة أو ملفـات سـواء البيانـات أو املعلومـات املحاسـبية فهـي ف

 . ليستعملها املحاسب في حالة املساءلة أو املراجعة أو عند املقارنة بين نتائج عدة دورات يدوية،

 :وحدة نشر وتوزيع املعلومات*

                                                           
 08،ص  2331تكنولوجيـا املعلومـات، املكتـب الجـامعي الحـديث، مصـر،كمال الدين مصطفى الدهراوي، نظم املعلومات املحاسبية في ظـل -1
بوفروعة سفيان، نظام املعلومات املحاسبي ودوره في تسيير املؤسسة االقتصادية ، دراسة حالة مجمع اينـاجوك فـرع الطهيـر، مـذكرة 2

 .04 - 08، ص 2372الجزائر، –ينة قسنط –ماجسـتير ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة منتوري 
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تزودنـا هـذه الوحـدة بمختلـف مخرجـات نظـام املعلومـات املحاسـبي كـالقوائم املاليـة والجـداول  

لتستعملها األطراف الخارجية كإدارة الضـرائب مـثال واألطـراف الداخليـة  التكاليف،امللحقـة وتقارير 

  .1كاملسـيرين مـثال

 :دورة القرارات اإلدارية-5

عادة ما تكون اختيار بين البدائل، ويقوم متخذ القرارات بمراجعة أهـداف  إن القرارات اإلدارية

املشـروع ومـن ثـم توزيـع املـوارد املتاحـة لتحقيـق هـذا الهـدف بالطريقـة التـي تـؤدي إلـى تحقيـق أفضـل نتـائج 

قـد تكـون أساسـا لتقـديم ممكنـة وفـي ضـوء املحـددات والقيـود املفروضـة، وأن نتيجـة القـرارات الحاليـة 

 .2بيانـات أو معلومات تفيد متخذي القرارات في الدورة التالية وهي فكرة التغذية العكسية

 :مكونات نظام املعلومات6الشكل 
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 .04بوفروعة سفيان، نظام املعلومات املحاسبي، مرجع سبق ذكره ،ص-1
 47كمال الدين مصطفى الدهراوي، مرجع سبق ذكره ، ص-2

 نظام المعلومات المحاسبية

 المخرجات

المعلومات المحاسبية التي يتم 

توصيلها على شكل تقارير او 

 قوائم

 عمليات التشغيل

 *تسجيل البيانات

 *تبويب وفرز 

 *معالجة البيانات

 *تخزين وتحليل البيانات

 اهداف وخطط

 دخالتامل

البيانات املحاسبية التي تم 

تجميعها من مصادرها 

 الداخلية والخارجية

 

 قياس مقارنة وتقييم
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 وظائف نظام املعلومات املحاسبي-1

تعتمد العديد من املؤسسات نظام املعلومات املحاسبي في اتخاذ قراراتها، حيث يتيح الفرصة 

التجارة االلكترونية، ويمكن وتطوير  لتحسين خدمة الزبائن إضافة إلى استحداث خدمات جديدة مثل

عمليات التخطيط وعمليات الرقابة، و تلخيص مجمل الوظائف التي يقوم بها نظام املعلومات املحاسبي في 

  :وظيفتين

هي الوظيفة األقدم في وظائف نظام املعلومات املحاسبي و كانت حتى عقود خلت  الوظيفة التوثيقية:-7-2

نظام، وفي ظل هذه الوظيفة تنحصر وظيفة نظام املعلومات املحاسبي في تسجيل الوظيفة الوحيدة لهذا ال

وتبويب كل األحداث االقتصادية التي تحدثها املؤسسة و معالجة البيانات الناتجة، تعتبر املحاسبة في ظل 

ئنين اهذا املفهوم هي عبارة عن مسك دفاتر من اجل إثبات عالقة املؤسسة مع املحيط الخارجي من حيث الد

واملدينين وحقوق امللكية و كذلك إلثبات التغيرات الحاصلة في أصول املؤسسة بهدف إثبات كافة الحقوق 

يهدف هذا النظام من  .الناشئة عن حدوث العمليات املالية وفق متطلبات التشريعات القانونية السائدة

 .املؤسسة املالي عن فترات املاضيةخالل هذه الوظيفة إلى تزويد الجهات الخارجية باملعلومات حول واقع 

  :عرض لوظائف نظام املعلومات املحاسبية1وفيما يلي

 تجميع البيانات :*

تحقق وظيفة تجميع البيانات خالل مرحلة املدخالت ، وتتضمن عدة خطوات مثل تسجيل البيانات 

والتحقق من دقتها واكتمالها. وقد تكون تلك البيانات من الخارج أو من داخل املؤسسة أو ناتجة من تغذية 

 عكسية.

 معالجة البيانات :*.

جراءات مثل التصنيف، النسخ، إعلى  هذه الوظيفة من خالل مرحلة التشغيل، وعادة ما تشمل

 .والترتيب، والفهرسة والدمج والتلخيص واملقارنة عدة خطوات 

 إدارة البيانات:*

وتشمل وظيفة إدارة البيانات كل من تخزينها وحفظها وتحديثها وتعديلها باستمرار بحيث تعكس 

ها ترجاع البيانات التي سبق تخزينقيما تستجد من أحداث اقتصادية أو ، عمليات أو ، قرارات كما تشمل اس

 .الستخدامها والتقرير عنها

 

                                                           
 78- 70،ص ص  2370ناصر نور الدين عبد اللطيف، استخدام الحاسب في املحاسبة، الطبعة اولى، دار التعليم الجامعي، مصر، -1
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 رقابة على البيانات:*

وتحقق الرقابة على البيانات هدفان رئيسيان هما حماية األصول من الضياع والتأكد من تمام ودقة 

ملحاسبي ا البيانات والتشغيل الصحيح لها. وتتعدد اإلجراءات واألساليب املستخدمة في ظل نظام املعلومات

ألغراض فرض الرقابة على البيانات مثل عملية فحص واختبار املدخالت ومراجعة البيانات املخزنة 

 .بالحاسب واستخدام كلمات السر

 توفير املعلومات:*

تعتبر الوظيفة النهائية لنظام املعلومات املحاسبي، وتتضمن هذه الوظيفة خطوات متعددة  

 كالتفسير والتقرير وتوصيل املعلومات للمستخدمين، وهي مكملة لوظيفتي إدخال وتشغيل املعلومات

 : الوظيفة العاملية -7-0

لى يقتصر ع اللومات مع التطور االقتصادي تطورت وظائف املؤسسة حيث أصبح دور نظام املع

توثيق فقط و أنما أصبح  لهذا نظام دور إعالمي مهم جدا على مستوى املؤسسة أو في املحيط الخارجي 

للمؤسسة بحيث أصبحت املحاسبة تستعمل في عمليات الرقابة و التخطيط ضمن املؤسسة وكذلك من 

 .املستخدمين للمعلومات التي تقدمها املحاسبةفي عملية اتخاذ القرارات الرشيدة من طرف 1اجل املساعدة 

 :يمكن اختصار الوظائف اآلتية ضمن الوظيفة العاملية لنظام املعلومات املحاسبي كما يلي 

 التنبؤ:-7-3

يعتبر نظام املعلومات املحاسبي أداة مهمة في عملية التنبؤ وذلك نظرا ألهمية املعلومات التي يقدمها  

د املؤسسة في التقدير لحاالت مستقبلية مبنية على املعلومات و املعطيات الحالة هذا النظام و التي تساع

 أو السابقة؛

 : التخطيط-7-4

يؤدي نظام املعلومات دورا هام كأداة تخطيطية من خالل استخدام كل الحسابات و القوائم 

الرقابة: يقوم  -التخطيطية التي تعد مثل املوازنات التخطيطية و تخطيط اإلجراءات و تخطيط النفقات؛ 

نظام املعلومات املحاسبي بالدور الرقابي من خالل مختلف القوائم والجداول التي ينتجها( مثل امليزانية، 

جدول حسابات النتائج، جدول الجرد وغيرها من الدفاتر املحاسبية، ومن خالل مختلف املؤشرات و 

                                                           
م و قورين حاج قويدر، دور نظام املعلومات املحاسبي في مراقبة التسيير، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستر، قسم علوم التسيير، كلية العل-1

  .71، ص:  2334/2331االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر، 
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سبي) والتي تبين مدى تحقيق األهداف األدوات التي تستخدمها النظم الفرعية لنظام املعلومات املحا

باملقارنة مع مكان مخططا، أي مقارنة النتائج املخططة مع النتائج املحققة فعال و مقارنة القيم التقديرية 

 مع القيم الحقيقية؛

 : تقيم األداء 1-8

 يعتبر نظام املعلومات املحاسبي ومن خالل األنظمة الفرعية مثل املحاسبة العامة والتحليلية

، أداة فعالة لتنظيم أداء و نشاط املؤسسة املتاحة من اجل تحقيق هذه واملوازنات التقديريةوالتحليل املالي 

 األهداف؛ 

 :يم املعلومات املساعدة على اتخاذ القراراتيتق -7-6-

يساهم نظام املعلومات املحاسبي في اتخاذ القرارات عن طريق تزويد اإلدارة باملعلومات الالزمة، 

ا يتوجب على هذا النظام تقديم معلومات من نوع خاص تكون متوافقة مع مدخل اتخاذ القرارات وهن

اإلدارية و املتمثلة في تحديد البدائل، تقديم البدائل املمكنة لحل املشكل، تقديم صورة عن إمكانية تطبيق 

 .1هداف املؤسسةالبدائل املختلفة، تقديم معلومات حول مساهمة كل بديل من البدائل في تحقيق أ

 :مبادئ نظام املعلومات املحاسبية-8

  :2يقوم نظام املعلومات املحاسبية على عدة مبادئ أساسية أهمها

  :وهذا املبدأ يقوم بتوفير املعلومات الالزمة التي تحتاجها اإلدارة، وكذا تحقيق مبدأ التكلفة املناسبة

 .الرقابة الداخلية، حيث يكون العائد من املعلومات املحاسبية يفوق تكلفته 

 :حيث يتطلب هذا املبدأ أن تكون املخرجات من نظام املعلومات  مبدأ الثبات في إعداد التقارير

 احدة وثابتة في كل دورة حتى تمكن املستفيدين من مقارنتها بين عدة دورات املحاسبية معدة بطريقة و 

 : إن تصميم نظام املعلومات املحاسبية يتطلب مراعاة الهيكل التنظيمي  مبدأ مراعاة الهيكل التنظيمي

للمؤسسة من مستويات املسؤولية و ألنه على أساسه توضع أساليب الرقابة الداخلية، وكذا خطوط 

 .الالزمة، لتدفق البيانات من والى النظام املعلومات املحاسبي االتصال

 يعتبر هذا األسلوب من أساليب املراقبة الداخلية فهو يعمل على  :مبدأ الضبط والرقابة الداخلية

 .التحقق التلقائي من صحة البيانات وبالتالي تمكين العاملين من تقليل فرص الوقوع في الخطأ 

                                                           
 75قورين حاج قويدر، مرجع أعاله ص  -1
 00،ص  2377حليم الذيبية وآخرون ، نظم املعلومات في الرقابة والتدقيق ، دار املسيرة ، األردن ، زيادة عبد ال-2
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 :يجب أن يتميز نظام املعلومات املحاسبية باملرونة، ملواجهة التغيرات التي يمكن أن تحدث  مبدأ املرونة

 .في املستقبل مع استمرار عرض املعلومات

 :تتمثل مخرجات نظام املعلومات املحاسبية في تقارير داخلية وخارجية، وتعتبر  مبدأ إعادة التقارير

 .القراراتوسيلة اتصال وقاعدة جديدة التخاذ 

يشكل نظام املعلومات املحاسبي مجموعة من :1الشروط الواجب توفرها في نظام املعلومات املحاسبية-9

املبادئ واألساليب التي يمكن عن طريقها تجميع البيانات واملعلومات داخل املؤسسة،بهدف التوصل إلى 

والرقابة  ة كالتخطيطمعلومة على شكل تقارير محاسبية عن فترات متعاقبة الستخدامها في أغراض مختلف

  . واتخاذ القرارات

يتيح نظام املعلومات التنسيق والرقابة وسهولة العمليات داخل املؤسسة وبين أقسامها، حيث تلبي حاجة 

اإلدارة للمعلومات عن إنجاز األعمال اليومية، وفي إتخاذها للقرارات التشغيلية القصيرة األمد، والتخطيط 

  .طويل األمد

 :يجب توفر شروط  التالية هناك نظام املعلومات املحاسبيةفعال يتعينولكي يكون 

 ، أن يرتبط بالهيكل التنظيمي للمؤسسة*

من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات الالزمة،  أهداف اإلدارةحتى يوفر املعلومات الالزمة لتحقيق 

بحيث تظهر املعلومة املحاسبية عالقة األنشطة اإلدارية ببعضها البعض، في شكل مجموعة من التقارير 

 األهداف؛الدورية املالئمة التي تفيد في تحقيق 

ة طريق مقارن عن نتائج تنفيذ الخطط، عن أن يكون مصدرا لتزويد اإلدارة العليا بمعلومات وافية*.

النتائج الفعلية بالخطط والسياسات املرسومة مسبقا، وعرضها لإلدارة على شكل تقارير واححة، بعد أن 

 .تقوم بتوفير البيانات التحليلية والتفصيلية بالقدر الذي يفي باحتياجات صناع القرار 

بية وبين عداد التقارير املحاسوالتفصيل، والفترات الزمنية إل  أن يسمح بتحقيق التوازن بين درجة الدقة،*

 .تكلفة النظام وبما يحافظ على اقتصاديات تشغيلية

لك ت يقوم بتخزين،وأنأن يوصل املعلومة املحاسبية إلى اإلدارة أو متخذي القرار في الوقت املناسب*

 الحاجة.املعلومات واسترجاعها منه بشكل سريع ومنظم عند 

 .املفيدة مثل الظروف االقتصادية السائدة في السوق  خارجيةتكامل املعلومة خصوصا املعلومات ال*

                                                           
 00-00،ص ص 2370احمد حلمي جمعة وآخرون، نظم املعلومات املحاسبية مدخل تطبيقي معاصر، الطبعة األولى، دار املناھج، األردن، -1



 ماهية نظام املعلومات احملاسبية ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحملور الثاني ــــ

 

 
46 

املختلفة داخل املؤسسة  ن يستخدم املعلومة الناتجة عن أنظمة املعلومات الفرعية لخدمة اإلداراتأ*

مثل: التسويق، اإلنتاج، التمويل، التكاليف، والتدقيق دون تكرار لتجميع هذه البيانات وتشغيلها مرة أخرى 

 .؛ 

أن ساعد في دعم النظم الفرعية الخاصة باملوازنات التخطيطية أو األساليب اإلحصائية إذ أنها توفر *

 النظم.معلومات مالئمة تعد من األركان األساسية لنجاح تلك 

 اء مالئمةوإجر  لتدفق املعلومات إلى داخل وخارج املؤسسة يوفر نظام املعلومات املحاسبي قنوات اتصال*

 .لومات البيئية املحيطة حتى يتم توفير املعلومات وفقا لظروف مستخدمي املعلوماتبين نظام املع
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 مدخالت ومخرجات نظام املعلومات املحاسبية :الثالثاملحور 

 قتصاديةالا الوحدةتنشأ البيانات املحاسبية نتيجة للعمليات املحاسبية التي تتم خارج أو داخل 

املحاسبية من الضروريات املتعارف واملتفق عليها في علم املحاسبة، وهي عبارة عن اإلجراءات  تعتبر الدورةو 

 املحاسبية املتبعة في أي منشأة لتسجيل العمليات وإعداد القوائم املالية

 ويؤثر على أصول وخصوم الوحدة املعينة ويظهر  :العملية املحاسبية 
ً
حدث اقتصادي يمكن قياسه كميا

 :ويوجد نوعان من العمليات املحاسبية ها وقوائمها املاليةفي حسابات

وبين األطراف الخارجية  االقتصاديةوالتي تنشأ من عملية التبادل بين الوحدة  (العمليات الخارجية*

 املتعاملين معها )مثل املدينون، الدائنون، املستثمرون، الجهات الحكومية والرسمية 

 االقتصاديةوالتي تنشأ من العمليات بين األقسام الداخلية في الوحدة  (العمليات الداخلية*
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 مدخالت نظام املعلومات املحاسبية: -اوال

يعتمد كل نظام على مدخالت معينة وهي تلك التي ينصب عليها نشاط النظام وعملياته، وتكون 

البيانات فقط أو االثنان معا، وتأتي هذه املدخالت  حصرا على نوعين في جميع األنظمة هما املادة فقط أو

من مصادر مختلفة ومتنوعة من البيئة املحيطة بالنظام، أو قد تكون مخرجات لنفس النظام عندما 

 . تستخدم كمدخالت جديدة من خالل عملية التغذية العكسية

 مصادر املدخالت نظام املعلومات املحاسبية: -2

النظام املحاسبي على البيانات املتعلقة بالعمليات واألحداث االقتصادية للوحدة والتي تشمل مدخالت         

يتم التعبير عنها في صورة مالية , ويمكن تمييز املدخالت األساسية لنظام املعلومات املحاسبي بحسب 

 1: أنواع هي 0تكرارها ومصادرها إلى 

 . البيانات الروتينية من مصادر خارجية-2-2

البيانات التي تتجمع بصورة روتينية من العلميات الخارجية اليومية العادية مع األفراد والهيئات            

والوحدات األخرى خارج الوحدة االقتصادية وهي غالبا ما تتعلق بعملية البيع والشراء و املدفوعات 

 .واملتحصالت النقدية

 : البيانات غير الروتينية من مصادر خارجية-2-0

انات الخاصة التي تتجمع بصورة غير روتينية من مصادر خارجية كالهيئات التجارية والجهات الرسمية البي

 والحكومية كتعليمات جديدة من مصلحة الضرائب تغيرات في األسعار

 : البيانات الروتينية من عمليات داخلية نتيجة املعامالت بين األقسام الداخلية-2-3

تتجمع بصورة روتينية من العمليات الداخلية داخل الوحدة االقتصادية، نتيجة البيانات العادية التي 

املعامالت بين األقسام الداخلية ومراكز املسؤولية بعضها البعض كبيانات التكاليف الصناعية في املراحل 

 .اإلنتاجية املختلفة ،حركة املخزون،األجور واملرتبات...الخ

 لقرارات اإلدارية الداخلية:البيانات غير الروتينية من ا-2-4

البيانات الخاصة التي تتجمع بصورة غير روتينية من القرارات اإلدارية الداخلية مثل وضع سياسات جديدة 

 .وما إلى ذلك2أو تغير املعايير املستخدمة في األداء أو أهداف جديدة مطلوب تحقيقها وما 

 

                                                           
دراسة حالة'' ،   ''الحاسوبية في املؤسسات املالية ملعايير ضمان أمن املعلومات مدى مالئمة نظم املعلوماتكلثوم منصور محمود، -1

 84-88،ص ص 2375منشورات أنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية،
غير منشورة(جامعة  (، مذكرة ماجستيرأثر جودة املعلومات املحاسبية على وضع القرار في املؤسسات االقتصادية الجزائريةحامدي علي، -2

 .77،ص 2372/2377محمـد خيضر، بسكرة، 
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 مصادرنظام املعلومات املحاسبية7الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، الدار الجامعـية نظـم املعلومـات املحاسـبية، اإلطـار الفكري والنظـم التطبيقـية،أحـمد حسـين علي حسـين: من اعداد األستاذة املصدر: 

 .25، ص 0224اإلسكندرية، مصر، 

 املجموعة املستندية:-0

دات الوثائق واملستنفي يتم توثيق األحداث االقتصادية الناتجة من مختلف عمليات املؤسسة 

عملية تسجيل محاسبي انطالقا من هذه الوثائق التي تعتبر املادة الخام التي تقوم القانونية، حيث تتم 

  .بتزويد نظام املحاسبي البيانات التي تدخل في عملية العاجلة

تتعدد وفقا لعدة عوامل كطبيعة نشاط املؤسسة، حجمها، هيكلها :1أنواع الوثائق واملستندات القانونية*

   :املالي  ومحاسبي ويمكن ذكر أهم هذه الوثائق واملستنداتالتنظيمي، وكذا النظام 

: تعد هذه الوثيقة من القسم الذي يحتاج املواد ،حيث توحح نوع املواد ومواصفتها وكمياتها الطلبية-

   .منها، وهي وثيقة ضرورية بالنسبة لإلدارة أو مصلحة املشتريات إعداد أمر الشراء املطلوبة

أهم املستندات الثبات عمليات البيع والشراء وتتضمن مجموعة من البيانات تعتبر من  الفاتورة:-

وهامة في عملية التسجيل املحاسبي ،كرقم الفاتورة ،أسم العميل وعنوانه ،أسم املورد وعنوانه  األساسية

   .،تاريخ تحرير الفاتورة...اخل

                                                           
 .77حامدي علي، مرجع سبق ذكره ،ص-1

 

البيانات الروتينية 

من عمليات 

 داخلية

 

البيانات غير 

روتينية من 

القرارات االدارية 

 الداخلية

 

البيانات الغير روتينية 

 من مصادر خارجية

الروتينية من  البيانات

 مصادر خارجية

مصادر نظام المعلومات 

 المحاسبية
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 ثبتيات واملواصفات واألسعار،كما تهي وثيقة تثبت استالم السلع واملواد من حيث الكموصل االستالم :-

 املخالفات إن وجدت عن تلك الواردة طلبية الشراء أو الفاتورة

 :هي عبارة عن مستند يثبت إن البضاعة أو املواد املستلمة قد أدخلت إلى املخازن بالكميات مذكرة اإلدخال-

   .واملواصفات املطلوبة وأصبحت تحت مسؤولية أمين املخزن 

 تعد هذه الوثيقة لكل عامل يسجل فيها أوقات الحضور واالنصراف خالل الشهر،كماالوقت:بطاقات -

 تسجل املصالح التي عمل فيها والطلبيات واألعمال التي أنجزها ...اخل

عبارة عن مستند حيتاي على معلومات تشمل اسم و عنوان العميل ورقمه ،باإلضافة إلى وثيقة الشحن:-

 .م ووسيلة الشحن ،رقم رخصة التأمينيأصناف املرسلة ،رق بيان

تتمثل املجموعة الدفترية بكافة الدفاتر والسجالت التي يتم مسكها فـي الوحـدة  املجموعة الدفترية-3

االقتصادية ، فهي تمثل الوعاء الذي يتم فيه تفريغ كافة البيانات املستخرجة مـن كافـة األدلة املوضوعية 

لتي قامت بها الوحدة االقتصادية وبالتالي معالجتها من خالل عمليات املؤيدة لألحداث االقتصادية ا

التسجيل والتبويب والتلخيص والتحليل بتطبيق مجموعة من اإلجراءات والفروض واملبادئ والسياسات 

 لتهيئة عرضها في مجموعة التقارير والقوائم املالية التي يتطلب إعدادها من قبل 
ً
املحاسبية الالزمة وصوال

 .ظـام املحاسـبي فـي الوحدة االقتصادية املعنيةالن

يمثل دليل الحسابات أداة مهمة في توجيه العمل املحاسبي مـن خـالل تحديـد الحسابات دليل الحسابات  -4

التي يمكن أن تتأثر بها العمليات التي تقوم بها الوحدة االقتصادية ، وكذلك فهو أداة مساعدة يمكن أن 

لحسابات ل التي يمكن أن تعطى والترقيم والتبويبتساهم في تسهيل العمل املحاسبي من خالل التصنيف 

املختلفة إضافة ملا يمكن أن يتضمنه الـدليل من توضيح لبعض املفاهيم واملصطلحات املحاسبية 

 .املستخدمة وكيفية معالجة بعـض

تمثل ناتج العمل املحاسـبي فـي أي وحـدة اقتصادية وخالصة لكل ما  مجموعة التقارير والقوائم املالية -5

لجارية وغير الجارية ، وهي تقدم إلى كافة الجهات التي لها عالقة قامت به من عمليات ضمن نشاطاتها ا

مباشرة أو غير مباشرة بالوحدة االقتـصادية والتي يمكن أن تعتمد عليها في اتخاذ القرارات املتعددة ، سواء 

وقد جرى العرف على تصنيف مجموعة  .كانت تلك الجهات مـن داخل الوحدة االقتصادية أو من خارجها

 :رير والقوائم املالية كما يليالتقا
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 لالستخدام من قبل الجهات  علىالتقارير املالية التي تحتوي  -5-2
ً
البيانات املحاسبية املعدة أساسا

 ما يهتم نظام  :الداخلية
ً
 ما تتعلق بالنشاط الداخلي الذي تقوم به الوحـدة االقتصادية، وغالبا

ً
وهي غالبا

 املحاسبة اإلدارية بهذه املجموعة

 لالستخدام من قبل  مجموعة القوائم املالية -5-0
ً
التي تحتوي على البيانات املحاسبية املعدة أساسا

 ما يهتم نظام  :الجهات الخارجية
ً
وهي تتعلق بالنشاط العام الذي قامت به الوحدة االقتصادية، وغالبا

ة التي يجب إعدادها في نهاية كل وتتضمن مجموعة القوائم املالية األساسي .املحاسبة املالية بهذه املجموعة

 .قائمة الدخل ، قائمة املركز املالي ، قائمة التدفقات النقديةفتـرة مالية كل من : 

ليل وتفسير وتح توضحمجموعة من الكشوفات التوضيحية التي تشمل كافة الكشوفات التي  -5-3

دميها في فصيلية بما يمكن أن يخدم مستخالتي تحتويها التقـارير والقـوائم املاليـة بصورة ت :بعض البيانات

 ارات أو تقييم املخزون السلعي .فهم كيفية التوصل إلى تلـك البيانـات مثل كيفية احتساب االندث

توحح بعـض السياسات اإلدارية واملالية من خالل كشف  التي الكشوفات اإلضافية مجموعة من-5-4

 .خدام األموالالتغيرات في املركز املالي وقائمة مصادر واست

 :مخرجـات نظـام املعلومـات املحاسـبيثانيا :

النظام املحاسبي هو نظام للمعلومات هدفه تحويل البيانات املحاسبية إلى قوائم وتقارير محاسبية 

 :هي األخيرةتقدم إلى متخذي القرارات بشكل قوائم مالية وهذه 

 القوائم املحاسبية-2

هي مجموعة من اإلجراءات والوثائق واملستندات، املوجهة ملسايرة نشاط  املالي)امليزانية(:قائمة املركز 2-2

 1املؤسسة، وهي تسري على تقويم النشاط العام للمؤسسة على إمتداد السنة املالية

وهي "نظام إعالمي يزود الجميع بما يحتاجه من بيانات. فهي تسجل العمليات املحاسبية وتقدم النتائج 

 2شروط معينة متعارف عليها عموماحسب 

وهي عبارة عن تقرير يبين نتيجة األعمال ويتضمن عناصر اإليرادات وعناصر قائمة الدخل: -2-0-

وتمثل اإليرادات تدفقات  .املصروفات حيث تفاضلهما يحدد الربح أو الخسارة عن فترة محاسبية معينة

أة وفات املوارد املستخدمة أو املدفوعة من قبل املنشداخلية نتيجة بيع السلع والخدمات بينما تمثل املصر 

 بهدف الحصول على اإليرادات.

                                                           
 4،ص 4884أحمد طرطار، تقنيات املحاسبة العامة في املؤسسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، -1

 70،ص 4882،ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  4عاشور كتوش، املحاسبة العامة، ط2 -
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وهي توحح التغيرات التي تطرأ على حقوق امللكية خالل فترة محاسبية محددة.  قائمة حقوق امللكية:-0-3

أي بعند بدء املشروع الفردي تتألف حقوق امللكية فقط من رأس املال خالل حياة املشروع، وينخفض 

نقص قد يطرأ عليه. وتزداد حقوق امللكية باألرباح وتنقص بالخسائر املتحققة نتيجة النشاط االقتصادي 

خالل الفترة املحاسبية، وأيضا تنقص باملسحوبات الشخصية التي يقوم بها صاحب املشروع على شكل 

 1نقدية أو بضاعة 

يلي الية السابقة الذكر في عرض امللخص التفصنظرا للقصور في القوائم امل قائمة التدفقات النقدية:-0-4

(بقائمة مالية جديدة وهي قائمة التدفقات النقدية،  48(املعيار FASB*لكل من التدفقات النقدية املالية)

وكذلك فعلت اللجنة الدولية للمعايير املحاسبية التي أصدرت املعيار املحاسبي الدولي السابع من العام 

 .2فقات النقدية باسم قائمة التد 7442

بية استخداما لتقديم مخرجات نظم املعلومات املحاس األكثرتعد التقارير املحاسبية  التقارير املحاسبية- 7

إلى املستفيدين املختلفين داخل املنظمة وخارجها، لذلك تتعلق فعالية نظام املعلومات بجودة التقارير 

تصال بين نظام املعلومات واملستخدمين لهذا االئمتها للمستخدم، وتعد التقارير إحدى أهم مقاطع ال وم

النظام، حيث أن نظام املعلومات يقوم على تحويل البيانات إلى معلومات، وعملية إعداد التقارير هي توزيع 

حاسبي هو إنتاج املعلومات الرئيسية لنظام املعلومات امل األهدافمن  .لهذه املعلومات على املستخدمين

وتقديمها إلى املستخدمين داخل املنظمة وخارجها، وذلك ملساعدتهم في أداء مهامهم وعلى ذلك فإن النظام 

  :تمكن من إنتاج املعلومات التي تساعد على 3املحاسبي يجب أن يصمم بصورة 

في  األدواتو ، وتتمثل هذه الوسائل والفرعية في املنظمة بوسائل وأدوات تحقيقها األساسية األهدافربط  -

 .إلى التقارير املرتبطة بالقرارات الخاصة باإلضافةالتقارير املالية واملوازنات التقديرية واملعايير 

عرض وتحليل نتائج فعاليات وأنشطة وأقسام املنظمة، بحيث يتمكن القائمون على إدارة املنظمة من  -

 . املختلفة األنشطةتقويم أداء 

 

 

 

                                                           
 22-25،ص ص 2077،دار الثقافة،  2،ط7خليل الدليمي وآخرون، مبادئ املحاسبة املالية، ج1

لوم ، رسالة ماجستير، (غير منشورة)، كلية الع»دراسة حالة-التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي«لزعر محمد سامي، 2 -

 30،ص 4834-4833قسنطينة، االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، 
 2330اإلصداراألول 7عبد الرزاق محمد قاسم،نظم املعلومات املحاسبية الحاسوبية، دار الثقافة والدار العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة 3

 700،عمان األردن، ، ص 
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 التقارير املحاسبية 0-2

 1 :التالي ك يعمل نظام املعلومات املحاسبي على استخراج العديد من التقارير والتي سنوردها

 : التقارير التخطيطية-أ

يتم اشتقاق التقارير التخطيطية من املوازنات التقديرية وتعتبر هذه التقارير أداة هامة في مساعدة 

التي قد تتعرض لها املؤسسة نتيجة فقدان التوازن بين العمليات  واالختناقات األزماتفي تحاش ي  اإلدارة

 املختلفة،

 : التقارير الرقابيةب 

تلفة املخ اإلداريةيقدم نظام املعلومات املحاسبي مجموعة كبيرة من هذه التقارير للمستويات 

لفة أهداف املؤسسة بأقل تكوتهدف هذه التقارير إلى التأكد من أن التنفيذ الفعلي يتم بطريقة تحقق 

وأحسن كفاءة، وتساعد التقارير الرقابية املديرين في التأكد من العمليات أنها تسير وفق الخطة املوضوعة 

فكل التقارير الرقابية تحتوي على عنصرين أساسيين هما معايير أداء تخطيطية ونتائج فعلية، ثم تجرى 

 .هاوأسباب االنحرافات الكتشافعملية مقارنة بين هذين العنصرين 

 التقارير التشغيلية: _ج 

 إلدارةاهي التقارير التي تركز على الوضع الحالي لنظام العمليات داخل املؤسسة وذلك ملساعدة 

 بيوم، ويقوم النظام املحاسبي في تسجيل البيانات 
ً
التشغيلية في التحكم والسيطرة على نظام املعلومات يوما

صورة  من الحصول على اإلدارةية املتنوعة مثل عمليات البيع والشحن، مما يمكن املاد باألنشطةاملتعلقة 

 .األنشطةاملادية وبالتالي يمكنها من تخطيط ورقابة هذه  األنشطةواقع 

 : التقارير التفصيلية والتقارير املوجزة-د

هي التقارير التي يتم إعدادها دوريا بشكل يومي أو أسبوعي كما توزع داخليا، وهي تقارير منتظمة 

 .: كشف أوامر الشراء، كشف حركة تسليمات املخازن امثلتهامن حيث الشكل ومن 

 التقارير املالية:-ه

يقوم نظام  حيثإن الهدف الرئيس ي للمحاسبة املالية هو إنتاج تقارير ملالكي املؤسسة وللدائنين، 

املحاسبة املالية بالتركيز على إصدار التقارير التقليدية وهي عبارة عن قائمة الدخل وقائمة املركز املالي 

وطرق 2وقائمة التغيرات في املركز املالي، إن هذه التقارير املالية تحتوي غالبا على توزيع عشوائي للتكاليف

 .ت منفعة قليلة في عملية صنع القرار داخل املؤسسة عشوائية مما يجعل هذه التقارير ذا استهالك

                                                           
 .702-703عبد الرزاق محمد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص1
 .280املحاسبية الحاسوبية، مرجع سبق ذكره،  صعبد الرزاق محمد قاسم، نظم املعلومات 2
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 :التقارير املحاسبية8الشكل    

 

 

 

 

  

 

 

 األستاذة:من إعداد  

 :تحديد حاجة املنظمة إلى التقارير-0-0

 التالية:يتم تحديد حاجة مستخدمي النظام إلى املعلومات 

: في هذه املرحلة يقوم محلل النظم بالتعرف على موقع املستخدم في الهرم التنظيمي، واملهام مرحلة املسح-أ

تولى محلل امللقاة على عاتقه، كما ي لألعمالوالقرارات التي يتوجب على املستخدم القيام بها في إطار تنفيذه 

أماكن علومات، و امل واها منالنظام في هذه املرحلة دراسة املستندات الرئيسية في املؤسسة من حيث محت

 .نشوئها، والجهات التي تتعامل معها من أجل تحديد مصادر املعلومات التي يحتاجها املستخدمون 

سؤال  لخال: في هذه املرحلة يتم معرفة توقعات املستخدمين وحاجاتهم للمعلومات من االختيارمرحلة -ب

، ألعماللاملستخدمين، ومن املداخل الهامة واملساعدة سؤال املدير عن املشاكل التي يواجهها أثناء تنفيذه 

بعد ذلك يقوم محلل النظم بتحديد املعلومات التي يجب أن يتضمنها كل تقرير والفترات الزمنية التي يغطيها 

 31 .األخيرهذا التقرير ودورية هذا 

                                                           
 .02، ص  2330،دار املسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة ، 7نضال محمود الرمحي وآخرون، ، مبادئ املحاسبة املالية، ج1

 التقارير املحاسبية

 التقارير التشغيلية

 التقارير التخطيطية

 

 التقارير املالية

 

 ةالتقارير الرقابي

 

التقارير التفصيلية 

 والتقارير املوجزة
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املرحلة يتم تصميم الشكل الفعلي للتقرير مثل إعطاء عنوان التقرير، تاريخ  ذهه اللخ تصميم التقرير:-ج

إعداد التقرير، عدد النسخ من التقرير، يقوم محلل النظام بتلخيص هذه املعطيات حول التقرير في نموذج 

 .خاص يطلق عليه تنظيم صفحة التقرير
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 املحاسبية املعلومات نظام من املستفيدون : الرابع املحور 

الذي يعتمد عليه عدد كبير من املستخدمين في عملية اتخاذ  األساستشكل املعلومات املحاسبية 

حاسبية على معلومات م باالعتمادالقرار، وذلك بإجراء عملية تقدير ملا سيكون عليه الوضع في املستقبل 

 بل، العامة على الوضع في املستق االقتصاديةإلى إدخال أثر الظروف  باإلضافةمسجلة على فترات ماضية، 
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 املستفيدون من نظام  املعلومات املحاسبية-2

  :املعلومات املحاسبية العديد من املستخدمين وهم  1وتخدم 

لك رأس املال، ويهتمون كذ استغاللالتي يتم فيها  األصول : يهتم مالك املنظمة بقيمة املنظمة مالك _

التي يجب على املؤسسة أن تسددها قبل أن تستطيع توزيع أي أرباح في  االلتزاماتبالتعرف على الديون و 

ظل الظروف العادية وترد إليهم حصصهم في حالة التصفية، وبالتالي فإن املالك يهتمون بتحليل وترجمة 

 رباحأل ابيانات التقارير املالية لتقييم املركز املالي في الحاضر واملستقبل لتحديد مقدرة املنظمة على تحقيق 

  .في الحاضر واملستقبل

: يتقاض ى حملة السندات أرباحا ثابتة تتمثل في الفوائد لذلك فاملهم بالنسبة لهم مؤشرات حملة السندات- 

 .السيولة املتوفرة لدى الوحدة املحاسبية وقدرتها على سداد الديون والفوائد

يهتمون باملقدرة الحالية للوحدة  لذلك فهم األجل: الذين يمولون املؤسسة بقروض قصيرة املصارف  _ 

 .في املدى القصير بااللتزاماتاملحاسبية على الوفاء 

: تمثل املعلومات املحاسبية مصدرا هاما بالنسبة للعديد من الجهات الحكومية من الهيئات الحكومية _ 

التشريعات القانونية مثل إدارة  خاللاملحاسبي من  العالمأجل أداء وظائفها وهي تفرض شروطها على 

 .السوق املالية و مصلحة الضرائب

 ألنشطةااملعلومات املحاسبية في عدة اتجاهات ولعدة أهداف مثل: قياس تكلفة  اإلدارة: تستخدم اإلدارة _

 ىللوصول إلى أهداف املنظمة للرقابة عل الالزمة اإلدارية واإلجراءاتاملختلفة للمشروع، تقرير السياسات 

 .عمليات املنظمة، الحكم على قوة أو ضعف املركز املالي للمشروع

 ، لذلك فإنها ترغب في الحصول األجور وهي الجهة التي تمثل العمال عند التفاوض على  نقابات العمال: _ 

 .والنفقات واملركز املالي للمشروع األجور على املعلومات حول 

 عالماإل ساهمين في املجتمعات الرأسمالية املتقدمة يجعل : إن توسع الشركات وزيادة عدد املالجمهور  _ 

 1املحاسبي وتأثيره على السوق املالية قضية يومية تحظى باهتمام الجمهور حتى ولم يكن معينا بشركة

 معينة 

                                                           

اإلصدار  3وزيع، الطبعة عبد الرزاق محمد قاسم،  نظم املعلومات املحاسبية الحاسوبية، دار الثقافة والدار العلمية للنشر والت -1 

 785-781،عمان األردن، ص ص 2330األول،
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حيث يهتم املحلل املالي بالحصول على البيانات املحاسبية لتحليل وضعية املؤسسة  املحللون املاليون: _

من أجل تقديم املشورة للمستثمرين حول أوضاع املشروع املالية بشأن التعامل بأسهمه وسنداته في 

 راء املالية بيعا وش ًاألسواق

ة لى التعرف عل نتائج أعمال املؤسس: إن العاملين في املؤسسة يكونوا في حاجة إالعاملين في املؤسسة _

على وضع املؤسسة وانعكاس ذلك على  لالطمئنانومركزها املالي ، وكذلك موقف السيولة املالية وذلك 

 1استمرارية العاملين، وحصولهم على الحوافز واملكافآت في حالة تحقيق أرباح مرضية

 املستفديين من املعلومات املحاسبية 9الشكل 

 

 

  

  

 

 

 من اعداد األستاذة 

 املحاسبية: املعلومات من املستفيدين احتياجات تحديد-0

 : وهي املستفيدين على احتياجات التعرف في استخدامها يمكن أساسية طرق  ثالثة الكتاب بعض يحدد

 )املستفيدين االستفسار)سؤال طريقة

 املستفيدين( )إخبار املعلومات تحليل طريقة

 املستفيدين( لبيئة )املعايشة  القرار تحليل طريقة

 : يلي كما الطرق  هذه توضيح ويمكن

                                                           

 75-71، ص ص 2370، 2،دار املسيرة للنشر والتوزيع، ط 7نضال محمود الرمحي وآخرون، مبادئ املحاسبة املالية، ج  -1 

من المستفدون 

 المعلومات المحاسبية

 المالك حملة السندات

 الهيئات الحكومية

 المصارف
 النقابات

 العمال

 الجمهور المحللون الماليون اإلدارة



 املستفيدون من نظام املعلومات احملاسبية ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــاحملور الرابع ــــ

 

 
59 

 :املستفيدين( االستفسار )سؤال طريقة-أ

 خالل من من املعلومات احتياجاتهم ( عنسؤالهم) املستفيدين من االستفسار يتم الطريقة هذه وفق

 . االستقصاء قوائم باستخدام أو الشخصية املقابلة

 :اآلتية لألسباب العملي الواقع في كفوءة غير الطريقة هذه وتعتبر

 . دقيق بشكل املعلومات من احتياجاتهم تحديد على املستفيدين قدرة عدم  -

 وغير دقيقة غير يجعل إجاباتهم وبما عليهم، تطرح التي األسئلة كثرة بسبب املديرين انزعاج إلى تؤدي إنها -

 . األسئلة بعض على في اإلجابة يهملون  أو احتياجاتهم تصوير في يبالغون  حين كافية

 من عدد اكبر منها يستفيدأن  يمكن التي املعلومات معرفة طريق عن االنتقادات هذه تالفي املمكن ومن 

،بحيث تتكرر  أن املمكن من والتي املستفيدين
ً
 في مختلفة ألغراض مختلفة معلومات يمكن استخدام كثيرا

 الوقت نفس

 املستفيدين(: )أخبار املعلومات تحليل طريقةب  

  املعلومات من باحتياجاتهم املستفيدين بأخبار الطريقة هذه تتمثل
ً
 عمل على القائمينخبرة  إلى استنادا

 سلوك ودراسة الحالية تحليل املعلومات خالل املحاسبين(، من )وبضمنهم املحاسبية املعلومات نظام

 .وتحديدها تقدير احتياجاتهم ثم ومن استخدامها في املستفيدين وتصرفات

 :منها االنتقادات بعض الطريقة هذه وتواجه

 إلى تصل الحالية التي املعلومات على املحاسبية املعلومات نظام عمل على القائمين اهتمام تركز إنها -

 . لها استخدامهم كيفية على وليس املستفيدين

 . املستفيدين متغيرة احتياجات أن حين في املعلومات، نفس تجهيز على يستمر قد النظام أن- 

 املحاسبية نظام املعلومات عمل على القائمين من يجعل الذي األمر القرار، اتخاذ كيفية تحلل ال أنها- 

 . واستشاريين خبراء كونهم منًً  بدال كفنيين يعملون 
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 الطريقة في كما لتحديد احتياجاتهم املستفيدين معايشة طريق عن االنتقادات هذه على التغلب ويمكن

 . التالية

 املستفيدين(: لبيئة املعايشة(القرار  تحليل طريقة-ج

 :حول  تنصب وهي

 على والتعرف املستفيدون  يريدها التي اتخاذ القرارات عملية متطلبات بكل املحاسبين معرفة ضرورة *

  .بينها فيما والعالقات املتبادلة تكرارها ودرجة منها كل

  املطلوبة الضرورية تحديد املعلومات سبيل في ، اتخاذها يتولون  الذين املستفيدين تحديد *
ً
 .فعال

 لكثرة االقتصادية داخل الوحدة في وخاصة املستفيدين بيئة معايشة*
ً
 تتخذ التي القرارات وتشعب نظرا

 القرارات املتعلقة اتخاذ في املديرين( التي تساعدهم املحاسبية )من املعلومات من تعدد املستفيدين*

  االقتصادية، بالوحدة

 النظام ينتجها التي املعلومات أهمية ومعرفة االقتصادية الوحدة في للعمل اليومية التفاصيل على إلطالع*ا

 .القرارات املختلفة اتخاذ في فاعليتها ومدى

 مخرجات تتضمنها أن من املمكن التي الضرورية غير املعلومات وفرز  إلنتاجها األفضل الشكل تحديد* 

 . النظام
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 طرق تحديد احتياجات املستفيدين نظام املعلومات املحاسبية22الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد االستاذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة االستفسار

 طريقة تحليل القرار

طريقة تحليل 

 المعلومات

طرق تحديد احتياجات 

 المستفيدين
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 الخطوات التفصيلية لتصميم نظم املعلومات املحاسبيةاملحور الخامس 

النظام املحاسبي هو مجموعة اإلجراءات املترابطة التي تعمل علي تجميع وتسـجيل وتبويـب 

وتلخـيص وتفسـير البيانـات واملعلومـات املتعلقـة بالعمليـات املالية التي تجريهـا الوحـدة االقتصـادية خـالل 

الفتـرة املحاسـبية، بغـرض تـوفير املعلومات التي تمكن متخذي القرارات سواء من داخل الوحدة أو خارجها 

 .من اتخاذ القرارات الصحيحة
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 :مراحل تطو ير نظام املعلومات املحاسبية-

للمؤسسة بمعلومات يهدف نظام املعلومات املحاسبي إلى تزويد الجهات الداخلية والخارجية 

تقييم بدائل الحلول للمشاكل، واختيار البديل املناسب في ضوء  يستفاد منها في اتخاذ القرارات، من خالل

 املعلومات املحاسبية املخرجة من هذا النظام على شكل وثائق أو تقارير أو استعالمات. 

من املكونات الرئيسية لنظام املعلومات املحاسبي هو وجود قواعد بيانات محاسبية وبرمجيات 

محاسبية تطبيقية، فتلك املكونات التي تشكل جزءا مهما من تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في نظام 

ي معالجته ف املعلومات املحاسبينظام املعلومات املحاسبي وهذه التكنولوجيا تساهم في تحقيق أهداف 

للبيانات وتنظيمها وعرضها ، ويمكن تطويرها في املؤسسة لتتالءم مع احتياجات املؤسسة . وذلك بواسطة 

 فرق من املطورين ومصممين وبرمجيين وأخصائيين أو بواسطة مؤسسات تطوير خارجية .

نها أعلى ولك وفي حالة التطوير الخاصة باملؤسسة تكون البرمجيات املطورة مالئمة الحتياجاتها 

تكلفة ألنها طورت خصيصا للمؤسسة، أما البديل الثاني فيكمن في شرائها من مؤسسات البرمجيات والتي 

حتى تستفيد املؤسسات من ميزات نظام املعلومات  . تكون في هذه الحالة أقل تكلفة، ألنها عامة االستخدام

دا لديها، وأن تقوم بتعديل النظام القائم، املحاسبي يجب عليها أن تستحدث ذلك النظام إن لم يكن موجو 

القديم فإن ذلك ما يسمى بتطوير نظام املعلومات 1وسواء استحدثت نظاما جديدا أو عدلت على النظام

  .املحاسبية 

هذه املراحل التي يجب القيام بها من أجل تطوير نظام املعلومات املحاسبي سواء من خالل 

 الشكل التالي: م والتي يمكن أن نعرضها فياالستحداث أو التعديل على النظا
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 مراحل نظام المعلومات المحاسبية :-22الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 264، ص  0222املصدر : محمد يوسف الحنفاوي، نظم املعلومات املحاسبية، الطبعة األولى، دار وائل، األردن، 

 

ناجح البد له من تخطيط مسبق، ويعرف  إن أي عمل : مرحلة تخطيط نظام املعلومات املحاسبي-أ

التخطيط على أنه " عملية ذكية وتصرف ذهني لعمل األشياء بطريقة منظمة، للتفكير قبل العمل، والعمل 

في ضوء الحقائق بدال من التخمين ." فإذا ما أسقط هذا التعريف على العمل في تطوير نظام املعلومات 

صرف عقالني مبني على وضع سيناريوهات مترابطة لهذا التطوير، املحاسبي للمؤسسة وجدنا أهمية وجود ت

 :1وبالتالي القيام به على أساس من العلم قبل العمل . وخطوات هذه املرحلة من مراحل التطور هي

 .واملقصود بها هو السبب الكامن وراء الحاجة لتطوير نظام املعلومات املحاسبي الجديد تعريف املشكلة:*

بعد التعرف على املشكلة املسببة للحاجة لتطوير النظام يكون هنالك تحديد تحديد أهداف النظام: *

ألهداف النظام الجديد ، والتي ال شك أنها ستقض ي على املشكلة ، مع العلم أنه يجب أن تكون هذه األهداف 

 .واححة ويمكن تحقيقها ، كما يفضل التعبير بأرقام ونسب مئوية إن أمكن ذلك 

املحددات هي" الشروط املحددة من أطراف عدة والذين يطلبون توافرها في  تحديد محددات النظام :*

النظام املطور"، وهذه املحددات قد تكون زمنية كأن تطلب اإلدارة فترة زمنية معينة ليكون بعدها النظام 

تطوير كونات القديمة بل يتم الجاهزا للتشغيل، وقد تكون مالية كأن تطلب اإلدارة أن ال يتم التخلص من امل

عليها وذلك بدال من شراء مكونات جديدة لنظام املعلومات املحاسبي ، وقد تكون فنية كأن يطلب من جهات 

 .خارجية مثل الحكومة أن يوفر النظام تقارير عن الضريبة أو كأن يطلب العمالء من نظام املعلومات فواتير
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 مرحلة التخطيط لنظام المعلومات

 مرحلة تحليل نظام المعلومات المحاسبي

 مرحلة تصميم نظام المعلومات المحاسبي

 المعلومات المحاسبي مرحلة تنفيذ نظام

 مرحلة تشغيل نظام المعلومات المحاسبي

 مرحلة صيانة نظام المعلومات المحاسبي

 

 

 

 توثيق نظام المعلومات المحاسبي
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تي يتم جمعها قد تكون تاريخية تصف النظام القديم أو بيانات تعبر البيانات ال جمع وتسجيل البيانات:*

راسة إعداد د.*عن رغبات ذات العالقة بالنظام الجديد التي تحدد فيها املواصفات املرغوبة لذلك النظام 

: املقصود هنا بالجدوى ليس فقط الجدوى االقتصادية الكائنة في التفوق املتوقع لنظام  جدوى النظام

مات املحاسبي املطور على تكاليفه، ولكن أيضا هناك عدة دراسات للجدوى من وراء هذا التطوير منها املعلو 

دراسة الجدوى الفنية املتعلقة بإمكانية توفير تكنولوجيا معلومات البرمجة اآللية املطلوبة لحسن سير 

 .النظام، وكذا الجدوى التشغيلية املتعلقة برضا املستخدمين املتوقعين 

يتم من قبل املحلل في هذه الخطوة تقديم شرح توضيحي عن األمر الذي تم التوصل  ض دراسة النظام:عر *

إليه في الخطوات السابقة من هذه املرحلة، ويشتمل هذا التقرير على ) امللخص التنفيذي للنظام، مقدمة 

وصيات كنة عن التطوير، التتمهيدية، أهداف ا لنظام الذي سيتم تطويره ومحدداته، البدائل املتوفرة واملم

حول مشروع النظام املدروس، مؤثرات املؤسسة واملوارد على النظام الذي سيتم تطويره ، خطط عامة على 

 (املراحل الالحقة من التطوير، ملخص نهائي

بعد عرض التقرير من املحلل على أصحاب القرار في املؤسسة، والسيما  اتخاذ قرار االستمرار في التطوير:*

إلداريين، فإنه وبناءا على هذا العرض فإنه يتم اتخاذ قرار االستمرار في التطوير لنظام املعلومات ا

 . املحاسبية

  :مرحلة تحليل نظام املعلومات-ب

بعد مناقشة التقرير الذي تم إعداده في املرحلة السابقة واتخاذ القرار من املختصين باستمرار 

املرحلة الثانية وهي تحليل نظام املعلومات املحاسبية، والتي يتم فيها تجزئة التطوير من خالل االنتقال إلى 

لعناصر وأجزاء يتم دراستها كل على حدا، مع إيجاد روابط وعالقات من شأنها  يةنظام املعلومات املحاسب

 ةأن تشكل بمجموعها نظاما للمعلومات املحاسبية، فتحليل نظام املعلومات املحاسبي يهدف إلى معرف

أجزائه التفصيلية من أقسام وقواعد بيانات وبرمجيات محاسبية وحواسيب وشبكات اتصال وافرد 

ومستندات وأوراق تجارية، وكيف تترابط هذه األجزاء في سبيل تكوين فكرة شاملة وتفصيلية حول 

 .نظام املعلومات املحاسبي الجديد وهذا الهدف األهم بالنسبة لهذه املرحلة 1متطلبات

 : مرحلة تصميم نظام املعلومات املحاسبية-ج

 ةييتم البدء بالتصميم كمرحلة الحقة لتحليل النظام، وعملية تصميم نظام املعلومات املحاسب

تهدف إلى وضع مخطط عام لهذا النظام من أجل تحديد التفصيالت الدقيقة لهذا النظام. ولتصميم النظام 

هناك طرق تعتمد على درجة مركزيته املطلوبة ، فإذا كان النظام املطلوب مركزيا فعندها يكون التصميم 
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ميمي ، العليا لطبيعة النظام التصمن أعلى إلى أسفل ، والتي يتم فيها أوال تحديد أهداف ومتطلبات اإلدارة 

وأما العكس فإذا كان املطلوب من النظام أن يكون ال مركزيا يكون عندها طريقة التصميم من أسفل إلى 

 .أعلى

  1كالتالي وللقيام بالتصميم هناك عدة خطوات يجب إتباعها

 تحديد وتحليل متطلبات النظام * 

 مللنظا واألولىالتصميم املبدئي   *

 .يم البرنامجتصم*  

 .إختيار الوحدات املجمعة للبرنامج  *

 .إختيار الوحدات املفصلة للبرنامج  *

 .املكل املتكإختيار الوحدات بالش  *

 .تسليم النظام   *

 . صيانة النظام*
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 م نظام املعلومات املحاسبيةمراحل تصمي 20الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 005،ص 0224املصدر:ايمان فاضل السامراني،نظم املعلومات اإلدارية،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،األردن،

 

  : مرحلة تنفيذ نظام املعلومات املحاسبي-د

املوقع املادي الذي تمارس على أرضه  باختيارتبدأ عملية التنفيذ لنظام املعلومات املحاسبي 

اإلجراءات واملهام املحاسبية من خالل أفراد النظام املستخدمين لهذا الغرض تكنولوجيا معلومات من 

كترونية و سبات البرمجيات تطبيقية وقواعد بيانات واتصاالت، وبعد االنتهاء من مرحلة التنفيذ وقبل حا

البدء في مرحلة التشغيل و التقييم فإنه يتم إعداد توثيق كامل لهذه املرحلة من جداول تقييم للمعدات 

 .البرمجة وكذا تطوير األفراد حول نظام املعلومات املحاسبية 1ولغات

  : مرحلة تشغيل نظام املعلومات املحاسبي-ه

نة عنان تفاعله مع األنظمة األخرى املكو  وإطالقاسبية قبل التشغيل الرسمي لنظام املعلومات املح

ملنظمات األعمال يتم اختبار هذا النظام من حيث مدى كفاءة مكوناته وفعاليتها من برمجيات ومعدات 

ومستندات في تكاملها لتحقيق أهداف النظام ومتطلباته، وقد يتم ذلك وأفراد وقواعد بيانات  وإجراءات
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 تحديد المتطلبات

 تصميم النظام

 تصميم وحدات النظام

 االختبارات

 تسليم النظام

 الصيانة المستمرة للنظام
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ن خالل محاكاته بمعامالت وهمية تمثيلية للتأكد من سالمة عمل هذا النظام في بإجراء تمثيل الواقع م

 1تحقيق متطلباته وبعد إزالة املساوئ  يتم تقييم النظام فنيا وماليا من خالل دراسة تحقيقه

 : مراحل تطوير النظام املعلومات املحاسبية70الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300ص 0229نظم املعلومات املحاسبية في ظل تكنولوجيا املعلومات،املكتب الجامعي الحديث، كمال الدين مصطفى الدهراوي 
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 *تحديد األهداف 

 *تقييم النظم القائمة 

 *تقديم االقتراحات 

 *دراسة الجدوى

 *فلسفة التصميم

 *تصميم المدخالت

 *تصميم مخرجات

*وسائل تشغيل 

 البيانات

 *إعداد خرائط التدفق

*اعداد جدول 

 التغيرات التنظيمية

 التغيرات االجرائية

 تدريب العمال 

تحويل الملفات 

 والنماذج

 تحويل المتوازي

تحليل نظام المعلومات 

 المحاسبية

 نقطة اتخاذ القرارات

تصميم نظم المعلومات 

 المحاسبية

المعلومات تنفيذ النظام 

 المحاسبية
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 األخرى عالقة نظـام املعلومـات املحاسـبي بـنظم املعلومـات  السادس:املحور 

لكي تتم عمليات التنسيق والتكامل بين نظام املعلومات املحاسبي ونظم املعلومات الفرعيـة األخـرى 

في الوحدة االقتصـادية البـد مـن دراسـة العالقـة بيـنهم وتوضـيحها ، ملعرفـة دور نظـام املعلومـات املحاسـبي في 

 الوحدة االقتصادية بصورة واححة وتحديد موقعه على شبكة املعلومات فيها

 هنـاك رأيـان  1عالقة نظام املعلومات املحاسبي بنظام املعلومات اإلداري  -2 .

يـرى أن يقتصـر دور نظـام املعلومـات املحاسـبي طبقـا لهـذا الـرأي علـى قيـاس املعلومـات  ي األول والـرأ

 املحاسـبية التاريخيـة ، بغـرض إعـداد التقـارير لألطـراف الخارجيـة ، 

ل م كطبقـا لهـذا الـرأي بأنـه نظـام متكامل من آالت وأشخاص ، لتقدي ويعـرف نظـام املعلومـات اإلداري 

تحقيق االستخدام األمثل للمـوارد املتاحـة للمشـروع وواضـح أن هـذا  بغرضاملعلومات الالزمة لإلدارة 

 التعريـف يتسـع ليشـمل كـل نظـم املعلومـات فـي املؤسسـة بمـا فيهـا نظـام املعلومات املحاسبي

القوائم املالية لألطراف خارج  يقترح أن دور نظام املعلومات املحاسبي ليس مجرد إعداد الرأي الثاني

املؤسسـة ، بـل يشـتمل أيضـا تقـديم املعلومـات الالزمـة للتخطـيط والرقابـة واتخـاذ القـرارات اإلداريـة، وبالتـالي 

ي نظـام املعلومـات اإلدار  إنسـبي هـو النظـام األساسـي و أن نظـام املعلومـات املحا يرونفـإن أنصـار هـذا الـرأي 

  . جزء من نظام املعلومات املحاسبي

وقد جاءت رابطة املحاسبة األمريكية أو عدت تقريرا يعتبر توفيق بين الرأيين السابقين ، فقد 

اعتبـرت الرابطـة أن نظـام املعلومـات املحاسـبي ونظـام املعلومـات اإلداري نظـامين مسـتقلين لكـل منهمـا 

، ولكن يوجد هناك تداخل بين النظامين ومنطقة التداخل هذه بين النظامين تمثل محاسبة وظائفـه

أمـا بقيـة نظـام املعلومـات املحاسـبي فيسـمى محاسـبة الحقـوق ، وتخـتص محاسـبة العمليـات  . العمليات

شروع أي بيانات تقدم بتقـديم البيانات الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية ، سواء كانت قرارات داخل امل

لإلدارة غــرض التخطــيط واتخــاذ القــرارات ، بيانــات تقــدم لألطــراف الخارجيــة بغــرض إتخــاذ القــرارات 

املتعلقــة باستثماراتهم في املشروع ، وتمثل محاسبة العمليات منطقة التداخل بين نظـام املعلومـات 

اري ، إال أن املحاســب يحتــاج إلــى بيانــات غيــر محاســبية مــن أنظمــة املحاسـبي ونظـام املعلومــات اإلد

املعلومــات األخــرى واملمثلــة فــي نظــام املعلومــات املحاســبي داخــل املشــروع ، عنــد إمــداد اإلدارة بالبيانــات 

 . الالزمــة للتخطــيط واتخاذ القرارات

ـدم يميــل الباحــث إلــى تبنــي أن نظــام املعلومــات املحاســبي هــو جــزء مــن نظــام تأسيســا علــى مــا تقـ

 املعلومات اإلداري 
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 :عالقة نظام املعلومات املحاسبي بالنظام الفرعي لإلنتاج -0

التـي و حتى يحقق نظام املعلومات املحاسبي أهدافـه البـد أن يتكامـل مـع جميـع األنظمـة فـي املؤسسـة 

مــن بينهــا نظــام املعلومــات اإلنتــاج، حيــث ســنقوم مــن خــالل هــذا املطلــب بضــبط العالقــة بــين نظــام 

 املعلومات املحاسبي والنظام الفرعي لإلنتاج

خـام إلـى املـواد الاإلنتـاج وظيفـة مـن الوظـائف املهمـة املسـؤولة عـن تحويـل : تعريف نظام معلومات اإلنتاج -

ومنفعة أعلى ، لتلبية رغبات العمالء واملستهلكين ، وتقسم أنشطة اإلنتاج إلى ما 1سـلع وخـدمات ذات قيمـة

   :يلي

وأبعاده  شـكله وتوضيحاألنشـطة التـي لهـا عالقـة بتصـميم املنـتج ، ووضـع الرسـومات الخاصـة بـاملنتج -

 ومكوناته الداخلية ؛ 

التـي لهـا عالقـة باإلمـدادات والتسـهيالت اإلنتاجيـة ، مثـل تـوفير املـواد املطلوبـة إلنتـاج سـلعة أو  األنشـطة-

منـتج معـين ، حيـث يخـتص هـذا النظـام باملعلومـات املتعلقـة بالتـدفق املـالي للسـلع أو مـن السـلع ٕ ورقابــة 

البيانــات أنشــطة معينــة مثــل تخطــيط ، ومراقبــة اإلنتــاج ، السـلعي املخــزون والخــدمات ، وتغطــي هــذه  وإدارة

، والشـراء والتوزيـع والنقـل ، ويـوفر نظـام معلومـات اإلنتـاج كميـة كبيـرة مـن البيانـات ذلـك ألن هـذا النظـام 

ت ـة السـتخدام تلـك البيانـات فـي مجاال يميـل إلـى أن يكـون مناسـبا ، األمـر الـذي يـؤدي إلـى فوائـد كبيـرة نتيج

 .2عدة

يتركز النشاط الرئيس ي إلدارة اإلنتاج في استخدام املوارد املتاحة : عالقته بنظام املعلومات املحاسبي  -

للعمليـة اإلنتاجيـة بكفـاءة اقتصـادية، فـي سـبيل الحصـول علـى املنتجـات املرغوبـة سـواء كانـت سـلعا أو 

 خـدمات ، 

ومـن خـالل املعلومـات التـي  يستقبلها نظام املعلومات املحاسبي من النظام الفرعي لإلنتـاج جـراء العمليـات 

التشـغيلية الالزمـة بشـأنها، سوف يوفر معلومات بصورة دورية مستمرة للوقوف على مراحل النشاط 

 ـى يمكـن اتخـاذ القـرارات املناسـبة وفي الوقتذلـك باألهـداف املوضـوعة، حت ارتباطاإلنتاجي أوال بـأول، ومـدى 

   : املناسب ومن هذه املعلومات

معلومـات عـن تكـاليف اإلنتـاج ومتوسـط تكلفـة الوحـدة، والتحلـيالت الخاصـة بتكـاليف اإلنتـاج علـى *

 مستوى مراكز وحدات اإلنتاج ؛ 

 نتاج الفعلي؛ معلومات على شكل تقارير مقارنة بين اإلنتاج املخطط واإل *
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معلومــات تســاعد علــى تخطــيط اإلنتــاج وتطــوير أســاليب التصــنيع وبــدائل اإلنتــاج،مــن خــالل الدراسات *

 التي يقوم بها نظام املحاسبة اإلدارية؛ 

 املساعدة في وضع تقديرات موازنة اإلنتاج والتعبير عنها بصورة كمية؛ *

  .لتقييم األداء لكل مركز إنتاجي من خالل نظام التكاليف املعياريةتوفير البيانات الالزمة *

 عالقة نظام املعلومات املحاسبي بالنظام الفرعي للتسويق -3

هناك تكامل وتناسق بين نظـام املعلومـات املحاسـبي واألنظمـة الفرعيـة األخـرى داخـل املؤسسـة والتـي 

 :1حصر عالقة هذا األخير بنظام املعلومات املحاسبي فيما يليمن بينها النظام الفرعي للتسويق، ويمكن 

تعتبـر نظـم معلومـات التسـويق أحـد أهـم الـنظم الوظيفيـة فـي تعريف نظام املعلومات التسويقي *

املؤسسـة، حيـث تقـوم هـذه بتزويـد إدارة التسويق في املؤسسة باملعلومات الالزمة التخاذ القرارات 

همة، وهي تعتمد بشــكل رئيســي علــى معالجــة البيانــات التــي تــم جمعهــا وتخزينهــا بواســطة نظــم التسويقية امل

أما األهداف الرئيسية لنظم معلومات التسويق تكمن في النقاط  . معالجــة العمليــات املتعلقــة باملبيعات

   :التالية

 املساعدة في إدارة العمليات التسويقية؛ -

 اعدة موظفي املبيعات في تخطيط أنشطة البيع ؛ مس-

 الرصد املبكر للفرص املتعلقة باملنتجات أو بالخدمات الجديدة؛ -

 تحديد أسعار تنافسية مع املحافظة على مستويات ربح معقولة ؛ -

 الرقابة على التكاليف الناجمة عن تنفيذ األنشطة التسويقية؛ -

 تحليل أنشطة التسويق وتقويمها-

يخـتص النشــاط التسـويقي فــي تحقيــق املبيعـات الالزمــة مـن منتجــات  عالقته بنظام املعلومات املحاسبي * .

الوحــدة اإلقتصـادية فــي ضــوء سياســات البيــع املوضــوعة، وحجــم املبيعــات الالزمــة تحقيقــه، وفــق التســعير 

املحاسـبي علـى تـوفير املعلومـات الالزمـة والضـرورية التـي تسـاعد فـي  املســتهدف، ويعمــل نظــام املعلومـات

   : إتخـاذ القـرارات الخاصـة أبش ن النشاط التسويقي، ومن هذه املعلومات

إعداد التقارير الالزمة لتسعير املنتجات ودر اسة البدائل املتاحة ملنفذ التوزيع، عن طريـق حصـرها 

 وتقسيمها في ضوء الربحية العامة للوحدة االقتصادية؛ 

ترشيد اإلدارة في دراسة إمكانية تسويق املنتجات عن طريق توفير بيانات ومعلومات عن التسويق الخارجي، 

 ات تطوير حجم املبيعات، إيجاد أسواق أو وضع سياسات تسويقية متطورة؛ املنافسة، متطلب
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 .املساعدة في وضع تقديرات موازنة املبيعات، وعملية التنبؤ باملبيعات والتحليالت الخاصة بها

 للموارد البشرية عالقة نظام املعلومات املحاسبي بالنظام الفرعي-4

يجـب علـى كـل منظمـة أن تمتلـك نظامـا لجمـع وصـيانة البيانـات التـي تصـف العمالـة فيهـا، وتحويـل               

عطاء املسـتفيدين مـن هـذه املعلومـات علـى شـكل تقـارير ، وهـذا مـا يسـمى بنظـام إالبيانات إلى معلومات، 

 .1معلومات املوارد البشرية

 :البشرية تعريف نظام املعلومات املوارد *

ويـل حت التـي تصـف العمالـة فيهـا، وتيجـب علـى كـل منظمـة أن تمتلـك نظامـا لجمـع وصـيانة البيانـا             

عطاء املسـتفيدين مـن هـذه املعلومـات علـى شـكل تقـارير ، وهـذا مـا يسـمى بنظـام إالبيانات إلى معلومات،

  .معلومات املوارد البشرية

ـم هــذه الــنظم مــن مــدير " املــوارد البشــرية " مباشــرة، ولكــن فــي بعــض ضفــي كثيــر مــن الحــاالت ت              

املنظمات قد تكون في كوحدة فرعية ملجموعة أخرى ضـمن " املـوارد البشـرية " مثـل دائـرة التخطـيط للقـوى 

توفير املعلومات عن العاملين باملنظمة واالحتياجات املستقبلية من يتمثل دور هذا النظام ب . العاملة

العمالة، وكـذا تـوفير البيانـات الالزمـة للحصـول علـى العمالـة ولإلحـالل وللتـدريب وملكافـأة القـوى 

انـات يالعاملـة،حيث يـتم توفير هذه البيانات عن طريق نظـام املعلومـات املحاسـبي بحيـث تحتـوي قاعـدة ب

مـن خـالل مـا سـبق يمكـن تعريـف نظـام املعلومـات التسـويق بأنـه  . هـذا النظـام بيانـات كاملة مالية وشخصية

 عمليـة جمـع البيانـات التـي تخـص املوارد البشرية، ثم يقوم بتشغيلها وعرضها في شكل معلومات

 تختص إدارة األفراد بإدارة املـوارد البشـرية عالقة نظام املعلومات املحاسبي بالنظام الفرعي لألفراد-5

والعمـل علـى تـوفير االحتياجـات منهـا وتحقيـق أقصـى كفـاءة ممكنة في استخدامها، ويمكن لنظام املعلومات 

املحاسبي أن يوفر معظم املعلومات الالزمة والتـي تسـاعد النظام الفرعي لألفراد في تحقيق هدفه لخدمة 

 دية ككل، ومن هذه املعلوماتالوحدة االقتصا

 ؛ معلومات عن التغيرات في األجور واملكافآت وتكاليف التكوين والتقاعد 

  تـوفير تقـارير مقارنـة بـين أرقـام املوازنـة لألجـور، وحجـم العمالـة واألجـور الفعليـة، باإلضـافة إلـى

 تحليل االنحرافات وأسبابها؛ 
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  بديلة لألجور واملكافآت والتوظيف، وآثارها املتوقعةمعلومات تساعد في رسم سياسات.  

مـن خـالل مـا تقـدم يالحـظ أن هنـاك عالقـات تكامـل وتـرابط بـين نظـام املعلومـات املحاسـبي ونظـم املعلومات 

ي فالفرعية األخرى على مستوى الوحدة االقتصادية، تقتض ي منه االهتمام بكافة األحداث التـي تـتم 

 .االقتصادية الوحدة

  :1بالنظام الفرعي للمالية املحاسبية املعلوماتقة نظام الع-4-

ديد للمؤسسة وتح الالزمة املالية املواردوسائل الحصول على  فيبالبحث  املالية دارةاإل تختص 

 أألدنىحد باستخدام ال املاليةمصادرها وأوجه استخداماتها بكفاءة وفاعلية، حيث يهتم بمقابلة االلتزامات 

التحكم بالتدفقات  خاللمن  املخطط وبالشكل الذي يتوافق مع هامش أالمان املواردمن تلك  املمكن

 ؤسسةاملعلى إجمالي النشاط الذي تمارسه هذه  واملترتبةوالخارجة منها  املؤسسةالنقدية الداخلة إلى 

ته مع االقاالقتصادية وع املؤسسة في املحاسبية املعلوماتوبحكم عمل نظام  .املنشودةإلى أهدافها  الوصو 

القرارات  اذاتخ الالزمة املعلوماتمعظم  توفير في ألساسا صدرامل فانه يعتبر أألخرى جميع النظم الفرعية 

 :، وهي كتالياملالية

الربح  قياس)كذلبكيفية التوصل إلى  املتعلقة والتحليالت املؤسسةتحديد نتيجة النشاط الذي تمارسه  - 

 .التعادل وتحليالتعن توفير البيانات الخاصة بتخطيط الربح  فضاال(، وتحليالته

ادر إعداد قائمة مص خاللموال، من األ استخدام تلك  خاللهاموال والكيفية التي تم من األ تحليل مصادر  - 

 موالاأل  الحصول على مجاالتسبيل تحديد  في، كذلك قائمة التدفقات النقدية، واستخداما لهااألموال 

 .التشغيلية والتمويلية واالستثمارية نشطةاأل فيداماتها واستخ

التي تحتويها  يةاملحاسبللبيانات  املاليعمليات التحليل  خاللتفسير النتائج التي يتم التوصل إليها من  - 

صيل التمويل وتح مجاالت في املالية لإلدارةذات العالقة بالسياسات  املاليةمجموعة التقارير والقوائم 

 .... الخاملالية بااللتزاماتعلى الوفاء  الديون ومدى القدر

يامها بأعمالها قفي  املالية إلدارةاالنقدية التي يمكن أن تعتمد عليها  املوازنةوضع تقديرات  في املساعدة - 

 امةاالقتصادية بصور ع املؤسسةتحقيق أهداف  في على عاتقها وبما يمكن أن يساهم  امللقاة
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 تكنولوجیا املعلومات ودور استخدامها في تحسين نظام املعلومات املحاسبي السابع: املحور  

املعتمدة في جمع البیانات وحسن معالجتها من أجل تعد نظم املعلومات من أنجح الوسائل 

الزدیاد التحدیات التي أصبحت تواجه  ظرا وریة وتقدميها إلى مستخدميها، ونالحصول املعلومات الضر 

املؤسسات في العصر الحدیث بات من الالزم تصمیم وبناء أنظمة معلومات وفق األسس العلمیة الحدیثة 

 املتطورة امجوالبر لومات، مثل استخدام الحاسوب التي ترتكز على استخدام تكنولوجیا املع

 ماهية تكنولوجيا املعلوماتاوال:

 املعلومات  ریف تكنولوجیاتع-7

 وأنواعهاتعريف تكنولوجيا 1-1

على املؤسسات امتالك الزما بسبب ما نعیشه الیوم من تغير في مجال املال واألعمال أصبح 

 تكنولوجیا املعلومات حتى تكون لها مكانة في السوق، سواء على املستوى املحلي أو الدولي

إلى الیونانیة التي تتكون من مقطعين یرجع أصل كلمة التكنولوجیا  تعریف التكنولوجیا-2-2-2 

أي العلم واملنهج وعلیه فهي تعني علم التشغیل   LOGOSالتشغیل الصناعي والثاني 1تعني  TECHNOهما

 الصناعي

اء الستخدام نتائج البحث العلمي في تطویر أسالیب أد الراميبأنها: " هي الجهد املنظم  تعرف التكنولوجیا .

العملیات اإلنتاجیة باملعنى الواسع الذي یشمل الخدمات واألنشطة اإلداریة والتنظیمیة واالجتماعیة، 

  ."2وذلك بهدف التوصل إلى أسالیب جدیدة یفترض أنها أجدى للمجتمع

تمدة من البحث العلمي والخبرات العلمية لحل على إنها :"تطبيق اإلجراءات املس تعريف التكنولوجيا-

تي فقط بل أنها األسس النظرية والعلمية ال اآلالتو املشكالت الواقعية، وال تعني التكنولوجيا هنا األدوات 

 .3ترمي إلى تحسين األداء البشري في الحركة التي تتناولها"

 

                                                           

ة  دكتوراه في علوم أطروح جیا املعلومات واالتصاالت الحدیثة على التسیير االستراتيجي للمؤسسات االقتصادیة،أثر تكنولو بلقیدوم صباح،  -1 

 .707،ص 2370- 2372، 2التسیير، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسیير، جامعة قسنطینة 

 57ص 7444املعرفة الجامعیة، مصر،  ، دارالعلم والتكنولوجیا واملجتمع منذ البدایة وحتى اآلنجمال أبو شنب،  -2 
شورات املنظمة ، منتكنولوجيا األداء البشري في املنظمات:األسس النظرية و دالالتها في البيئة العربية املعاصرةرة، دإبراهيم  عبد البارى، 3

 .24ص  2330العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،
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 عدة أوجه منها مايلي : : يتم تصنيف التكنولوجيا على أساس أنواع التكنولوجيا -2-2-0

 نجد مايلي : على أساس درجة التحكم -أ

: و هي التكنولوجيا التي تمتلكها أغلب املؤسسات الصناعية واملسلم به وتتميز  التكنولوجيا األساسية-*

 بدرجة التحكم كبير جدا.

: و هي التي تملكها مؤسسة واحدة أو عدد محدود من املؤسسات الصناعية وهي  تكنولوجيا التمايز *

 التكنولوجيا التي تتميز بها عن بقية منافسيها.

 : هناك على أساس موضوعها-ب

 : وهي التي تستخدم في تسير تدفقات موارد، ومن أمثلتها البرامج والتطبيقات التسيرية تكنولوجيا التسيير *

. 

وهي التي تستخدم في نشاطات التصميم في املؤسسة كالتصميم بمساعدة  تصميم :تكنولوجيا ال*

 الحاسوب .

 وهي تلك املستخدمة في عماليات الصنع ، وعمليات التركيب واملراقبة تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج :  *

 . : وهي التي تستخدم في معالجة املعلومات واملعطيات ونقلها تكنولوجيا املعلومات واالتصال*

 نجد :  على أساس درجة التعقيد-ت 

وهي التكنولوجيا شديدة التعقيد، والتي من الصعب على املؤسسات  تكنولوجيا ذات درجة عالية : *

 الوطنية في الدول النامية تحقيق إستغالله إال بطلب من صاحب البراءة .

 املختصين املحلين في الدول الناميةقل تعقيدا من سابقتها، حيث بإمكان أوهي  تكنولوجيا العادية : *

  .1إستيعابها غير أنها تتميز أيضا بضخامة تكاليف اإلستثمار

 مستويات التكنولوجيا:-2-2-3

 الشخصیة واملعرفة التي یمتلكها الفرد في راتحیث یقصد بالتكنولوجیا هنا املها املستوى الفردي:*

  .التنظیم

ءات واألسالیب التي تستخدمها الوحدات واألقسام في رااإلج : یقصد بالتكنولوجیااملستوى الوظیفي- *

 .أدائها ألعمالها

                                                           
لية ، مذكرة ماجستير، )غير منشورة(، كتأثيرها على تحسين األداء اإلقتصادي للمؤسسةتكنولوجيا املعلومات واإلتصال و ، ملين علوطي1

 . 73 -4، ص ص2330/ 2330العلوم اإلقتصادية و العلوم التسيير، تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر، الجزائر،  
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 .خرجاتامل: وتتمثل في الطریقة التي یحول التنظیم املدخالت إلى ملستوى التنظیمي*ا

 تكنولوجيا املعلومات-2-0

بعد أن تطرقنا إلى مفهوم التكنولوجيا و  كذا مفهوم املعلومات ونظام املعلومات البد أن نتعرف على مفهوم    

 تكنولوجيا املعلومات و أهم خصائصها.

 مفهوم تكنولوجيا املعلومات :2-0-2

املعقدة  ةيتضمن مفهوم تكنولوجيا املعلومات كل نظم و أدوات الحاسوب التي تتعامل مع إنسياق الرمزي   

 من املعرفة أو مع القدرات اإلدراكية الذهنية و في حقول التعليم والذكاء،

 من هذا نجد عدة تعار يف لتكنولوجيا املعلومات نذكر منها : و   

تكنولوجيا املعلومات بأنها : "األنشطة واألدوات املستخدمة لتلقى، تخزين، تحليل،  روجر كارتر تعريف-

تواصل املعلومات في كل أشكالها، تطبيقها لكل جوانب حياتنا شاملة، املكتب، املصنع و املنزل". و يميز روجر 

 كارتر بين ثالث جوانب رئيسية لتكنولوجيا املعلومات : 

 تسجيل البيانات وتخزينها،الجانب األول : تكنولوجيا 

 الجانب الثاني : تكنولوجيا تحليل البيانات،

 .1الجانب الثالث : تكنولوجيا توصيل البيانات )االتصال(

و  هي الحصول على البیانات و معالجتها و تخزینها ة التجارة والصناعة البریطانیة: "زار التعریف تعریف و -

توصیلها و إرسالها في صورة معلومات مصورة أو صوتیة أو مكتوبة أو في صورة رقمیة، ذلك بواسطة تولیفة 

 ."2من اآلالت االلكترونیة و طرق املواصالت السلكیة و الالسلكیة

مبيوتر و وسائل االتصال ابتداء من األلياف بأنها : "خليط من أجهزة الك وتعرف تكنولوجيا املعلومات-

لمية و االستنساخ، تمثل مجموعة كبيرة من يالضوئية إلى األقمار الصناعية و التقنيات املصغرات و الف

 .3االختراعات الذي يستخدم املعلومات خارج العقل البشري"

و  اإلدارية املنظمات ضوئها في تبنى التي األساسية "القاعدة على أنها : وتعرف تكنولوجيا املعلومات-

 يمكن التي والتطبيقية و العلمية الفنية املعرفة أنواع كل بالتكنولوجيا و يقصد التنافسية". ميزتها املنشآت

 و األداء العالية الكفاءة ذات و اإللكترونية امليكانيكية توفير الوسائل، املعدات، اآلالت، األجهزة في تسهم أن

                                                           
 .04ص  7443العربي للنشر و التوزيع بدون مكان النشر، ، دار تكنولوجيا املعلومات و صناعة و اإلتصال الجماهيرى محمود علم الدين،  1

 54،ص 2373بوحنیة قوي، االتصاالت اإلداریة داخل املنظمات املعاصرة، دیوان املطبوعات الجامعیة، الج ازئر، 2 
 . 02ص  7454دار الشروق، القاهرة، تكنولوجيا املعلومات و تطبيقاتها، محمد الهادي،  3
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و  بكفاءة النوعية و الكمية أهدافها للمنظمة و تحقق الوقت و توفير الجهد لإلنسان تسهل التي األفضل

 .1فاعلية"

 تتميز تكنولوجيا املعلومات بمجموعة من الخصائص أهمها :خصائص تكنولوجيا املعلومات : -0

 فالتكنولوجيا تجعل كل األماكن اإللكترونية متجاورة، مثال على ذلك شبكة االنترنت  تقليص الوقت :

التي تسمح لكل واحد منها بالحصول على ما يلزمه من معلومات و معطيات في وقت قصير مهما كان موقعه 

 الجغرافي، 

  جيد و فعال؛  بشكل لهااستعما: تعمل تكنولوجيا املعلومات على رفع اإلنتاجية حين يتم رفع اإلنتاجية 

 لها، أبسط مثال على ذلك  احتياجاتناتكنولوجيا املعلومات لتعدد  استعماالت: تعددت  املرونة

الحاسوب الذي نستعمله في حياتنا اليومية والعملية، فهو أداة للكتابة والقيام بمختلف العمليات املعقدة 

نح لإلنتاج كفاءة عالية وهذا بكسب تكنولوجيا عن البعد أو القرب .....الخ.كما أنها تم االتصالمثل 

 ؛االستعمالاملعلومات مرونة كبيرة باملقارنة مع آلة محدودة 

 التمتمة la miniaturisation   ويقصد بها األسرع و األصغر و األقل تكلفة وهي من أهم مميزات :

 .2تكنولوجيا املعلومات فهي تتميز بالتحسن الدائم في سرعتها وسعة ذاكرتها

 -حیث أتاحت وسائل التخزین الحدیثة استیعاب حجما هائال من املعلومات املخزنة تقلیص املكان :

 والتي یمكن الوصول إليها بیسر وسهولة؛ 

  قلیلة الكلفة والسرعة في الوقت معا: وتلك هي وتيرة تطور منتجات تكنولوجیا املعلومات؛ 

 - املعلومات هو تطویر املعرفة وتقویة فرص تدریب الذكاء االصطناعي: أهم ما یميز تكنولوجیا

 املستخدمين من أجل الشمولیة والتحكم في عملیة اإلنتاج؛

  املستندة على تكنولوجیا املعلومات من أجل  التجهيزاتتقریب شبكات االتصال: تتوحد مجموعة من

نتجي اعیين وكذا متشكیل شبكات االتصال، وهذا ما یزید من تدفق املعلومات بين املستعملين والصن

 اآلالت، ویسمح بتبادل املعلومات مع بقیة النشاطات األخرى؛ 

  ،التفاعلیة: أي أن املستعمل لهذه التكنولوجیا یمكن أن یكون مستقبل ومرسل في نفس الوقت

 فاملشاركين في عملیة االتصال یستطیعون تبادل األدوار وهو ما یسمح بخلق نوع من التفاعل بين األنشطة؛ 

                                                           
والخدمية  الصناعية الشركات في الداخلي التدقيق كفاءة في وأثرها املعلومات تكنولوجيا جودةشكر،  حمدون  اللوط العرود فالح شاهر 1

لد ، املجلة األردنية في إدارة األعمال،  األردنية العامة املساهمة  .015ص  2334 0  العدد ،5 املج 
مذكرة ماجستير،) غير منشورة(، كلية العلوم  (،حالة مجمع صيدال دور املعلومات في توجيه إستراتيجية املؤسسة )دراسةغنية اللوش، 2

 .44-54ص ص  2337/2332االقتصادية و علوم التسيير،تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر، 
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 المركزیة: وهي خاصیة تسمح باستقاللیة تكنولوجیا املعلومات واالتصاالت، فاالنترنت مثال تتمتع ال

 تعطل االنترنت على مستوى العالم بأكمله؛  أنجهة  آليعملها في كل األحوال، فال یمكن مرارية باست

 لنظر عن ي بغض اقابلیة التوصیل: وتعني إمكانیة الربط بين األجهزة االتصالیة املتنوعة الصنع، أ

 الشركة أو البلد الذي تم فیه الصنع؛

 1تطور تكنولوجیا املعلومات مراحل-3

 :مختلفة نوجزها فیما یلي راحلمهدته تكنولوجیا املعلومات بعدة لقد مر التطور الذي ش  

الكتابة ومعرفة اإلنسان لها مثل الكتابة  راعاختوتتمثل في  :مرحلة ثورة املعلومات واالتصاالت األولى-أ

املسماریة والسومریة ثم الكتابة التصویریة وحتى ظهور الحروف، التي عملت على إنهاء عهد املعلومات 

 .الذهنیةراته ضعف قدالشفهیة التي تنتهي بوفاة اإلنسان أو 

بأنواعها املختلفة وتطورها  والتي تشمل ظهور الطباعة :مرحلة ثورة املعلومات واالتصاالت الثانیة-ب 

 افيةر والتي ساعدت على نشر املعلومات واتصاالتها عن طریق كثرة املطبوعات وزیادة نشرها عبر مواقع جغ

 أكثر اتساعا

وتتمثل بظهور مختلف أنواع وأشكال مصادر املعلومات  :مرحلة ثورة املعلومات واالتصاالت الثالثة-ج

، األشرطة الصوتیة، الالسلكي إلى جانب املصادر األقراصاملسموعة واملرئیة، الهاتف، املذیاع، التلفاز، 

 .املطبوعة الورقیة. هذه املصادر وسعت في نقل املعلومات وزیادة حركة االتصاالت

 مزايا تكنولوجيا املعلومات: 

ديد أدى إلى تحقيق الع األعمالر السريع في استخدام تكنولوجيا املعلومات في منظمات إن التطو 

 من املزايا لتلك املنظمات واملتمثلة فيما يلي

اعدتها مس خالل: تقوم تكنولوجيا املعلومات بالعمل على زيادة املبيعات من واألرباحزيادة املبيعات  • :

للمنظمة في إشباع حاجات ورغبات املستهلكين، ويترتب على هذه الزيادة في املبيعات تحسين الربحية 

 2خاصة في ظل تخفيض التكاليف والذي يتحقق أيضا باستخدام تكنولوجيا املعلومات

                                                           

  .700بلقیدوم صباح، مرجع سبق ذكره، ص -1 

املؤسسة ميزة تنافسية"، رسالة دكتوراه . كلية العلوم عبداوي، هناء..مساهمة في تحديد دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في إكساب 2 

 53ص 2374االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،
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أجل  من تقوم العديد من املنظمات باستخدام تكنولوجيا املعلومات الحصول على مزايا تنافسية: • .

يقات تصميم برامج وتطب خاللتحسين وضعها في البيئة التنافسية والحصول على مزايا تنافسية من 

 مبتكرة تسمح لتلك املنظمات باملنافسة بصورة أكثر فاعلية

جراء  مالاألعإن تخفيض التكاليف يعتبر من أهم الفوائد التي تجنيها منظمات  تخفيض التكاليف: • 

 واملهام الكتابية األعمالأهمها تأدية  مجاالتت في عدة واالتصاال جيا املعلومات استخدامها لتكنولو 

 إلنتاجاواملخزون كما تستخدم في تنفيذ  اإلنتاجفي رقابة  اآلليةبطريقة آلية، كذلك استخدام الحاسبات 

 1حسب الطلب. 

ة املخرجات، : هي أحد أهم أسباب استخدام تكنولوجيا املعلومات لتحسين جودتحسين الجودة •

ات للبيانات حيث تستخدمه املنظم اإللكترونيومن أمثلتها التبادل  اآلليوالتصميم بمساعدة الحاسب 

  .إلكترونيا مما يجعله يساهم في تحسين الجودة عن طريق تقليل فرص الخطأ األخرى باملنظمات  لالتصال

 األخرى  يةاإلضافإلى املزايا الرئيسية السابقة لتكنولوجيا املعلومات توجد العديد من املزايا  باإلضافة

 :منها األعمالتكنولوجيا املعلومات في منظمات  الستخدام

 وكفاءة العمليات التشغيلية؛  اإلنتاجيةتحسين  • 

 بتكار؛ اال زيادة القدرة على الخلق و  •

 مواجهة التهديدات الخارجية؛  •

 توفير املعلومات املناسبة في الوقت املناسب؛ . 

 دعم وتحسين عملية إتخاذ القرار؛

 

 

 

 

 (:مزايا تكنولوجيا املعلومات24الشكل )

                                                           

 708بلقيدوم صباح، مرجع سبق ذكره،ص -1 
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.إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع.  2ط .اإللكتروني.تكنولوجيا املعلومات ودورها في التسويق  0228املصدر عبد هللا فرغلي،علي موس ى. 

 36ص،.مصر

  :1مخاطر تكنولوجيا املعلومات.

 :املخاطر العديدة حول استخدام تكنولوجيا املعلومات في املنظمات نذكر مايلي

 وأجهزة االتصالوالتصميم وقنوات  اإلعداديمكن أن تنتج عند عملية  األخطاءوهذه  أخطاء بشرية: • 

الحاسوب التي ستعمل على تنفيذ نظم املعلومات املحاسبية أومن عمليات البرمجة أو اختبار النظام 

 كالتاملشنسبة عالية من  األخطاءوتجريبه أو عند إدخال البيانات ومعالجتها أو استرجاعها وتشكل هذه 

 .املتعلقة بأمن املعلومات املحاسبية املحوسبة في املنظمة األسباب أو

 : تتمثل في الزالزل والبراكين والعواصف التي تؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي، الحرائق،*االخطار البيئية

 نظم التبريد والتكييف

ومصدر هذه الجرائم قد يكون من أشخاص من داخل املنظمة أو من خارجها  :جرائم الحاسوب * 

 ةختلفامل االتصالشبكات  خالليقومون باختراق نظم املعلومات املحاسبية باستخدام الحاسوب أو من 

 

 

 

                                                           

،مؤسسة الوراق للنشر 7الدالهمة سليمان مصطفى،نظم املعلومات املحاسبية وتكنولوجيا املعلومات، الطبعة-1 

 442-447،ص ص 2331،االردن،والتوزيع،عمان

 مزايا تكنولوجيا المعلومات

الحصول على  تخفيض التكاليف تحسين الجودة

 مزايا تنافسبية

زيادة المبيعات 

 واالرباح
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 (:مخاطر تكنولوجيا املعلومات25الشكل)

 

 

 

 

 

 

،مؤسسة الوراق للنشر 2الدالهمة سليمان مصطفى،نظم املعلومات املحاسبية وتكنولوجيا املعلومات، الطبعةاملصدر:

 660-662،ص ص 0227والتوزيع،عمان،االردن،

 

 

 

 

 

 

 

 

اخطار تكنولوجيا 

 المعلومات

 اخطاء البشرية اخطار البيئية جرائم الحاسوب
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 تكنولوجيا املعلومات ومساهمتها في عملية إتخاذ القراراملحور الثامن  

إذا كانت عملية اإلنتاج تتطلب تظافر مجموعة من الجهود ومجموعة من املواد األولية، فهو نفس 

ملتخذ  واملعلومات املادة األوليةالحال الذي ينطبق على عملية صناعة القرارات، حيث تعتبر كل من البيانات 

القرار في هذه العملية، ويتوقف نجاحها في مدى توافر مجموعة الشروط تؤكد صحة هذه البيانات 

واملعلومات ودقتها وطريقة تنظيم تأمينها، تخزينها ونقلها إلى مراكز اتخاذ القرار ، كما أن القرارات املتخذة 

فعالية في أنظمة االتصاالت التي تعتبر القناة الرئيسية التي تعمل تتوقف أيضا على مدى توافر الدقة وال

على إيصال البيانات واملعلومات إلى مراكز اتخاذ القرار، وكذا املسافة التي تفصل كل من أنظمة صناعة 

املعلومات ومراكز االستفادة من املعلومات، فكلما قصرت املسافة، كلما ضمنت عملية اتخاذ القرار بطريقة 

 .عالةف
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  مساهمة تكنولوجيا املعلومات في عملية اتخاذ القرار ات املحاسبية-2

ان وظيفة املحاسبة عنصر من عناصر الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوظيفة الحيوية فيها فإنها          

 :تمجاال تساهم في عملية اتخاذ القرار من خالل االستعانة بتكنولوجيا املعلومات و االتصال في عدة 

يساهم التخطيط في خلق الوعي لدى اإلدارة ويمنح لها فكرة مستقبلية عن مواضيع  :في مجال التخطيط -أ

الخلل واتخاذ القرارات املناسبة لحلها في الوقت املناسب، فالتخطيط يحتاج إلى دراسة ظروف املستقبل 

ما في كل ، وتؤدي هذه األخيرة دورا ها باستخدام تقنيات التنبؤ التي توفرها تكنولوجيا املعلومات و االتصال

 مرحلة

يختص دور تكنولوجيا املعلومات و االتصال في هذه املرحلة بتقديم بيانات  :في مرحلة تحديد األهداف-ب

   .عن دراسة وتحليل األهداف املوضوعية للمؤسسة

والحجم والربح )تحليل من خالل تحليل العالقة بين التكلفة  :في مرحلة جمع البيانات واملعلومات-ج

 .التعادل( بغية تحديد أفضل تفاعل بين هذه املتغيرات

تقديم البيانات الخاصة بإعداد قوائم االحتياجات والتدفقات املالية  :في مرحلة تجميع املوارد-د  

املستقبلية والتي يجب الحصول عليها من أوثق املصادر، والعمل على توفير أحسن الظروف لضمان 

 السالفة الذكر الخصائص

تقديم البيانات الخاصة بإعداد املوازنات التخطيطية، لذلك يساهم في إعداد  :في مرحلة إعداد املعايير-ه

املعايير الكمية أوال ثم يقوم بتحويلها إلى معايير مالية كمرحلة ثانية في صورة موازنات تخطيطية تعكس 

 أوجه النشاط في املؤسسة

تقديم البيانات الخاصة بإعداد الخطط والسياسات  :وسياسات العمل في مرحلة إعداد الخطط-و  

 .املنتهجة والتنسيق بينها على مستوى الوظائف املختلفة لإلدارة

فإذا كان زمنيا التخطيط يسبق الرقابة فإن هذه األخيرة تبدأ مباشرة عند وضع  في مجال الرقابة -ي-

يمكن أن تتصور خطة دون وجود أدوات الرقابة التي تسهر الخطط حيز التنفيذ الفعلي وتستمر معها إذ ال 

 .على نجاح الخطة من خالل اكتشاف االنحرافات وتحصد في الوقت املناسب

  مساهمة تكنولوجيا املعلومات و االتصال في عملية اتخاذ القرارات التسويقية -0

 ق ونقوموبحوث التسوي نتحصل على املعلومات التسويقية من مصدرين نظام املعلومات التسويقي  

فعالية جميع ف .بهذه العملية عندما نشعر بالحاجة إليها في كل مشكلة معينة، يصعب حلها لدى املؤسسة

قرارات املؤسسة بما فيها قرارات وظيفة التسويق تعتمد على مدى توافر املعلومات بجودة ودقة عالية 
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جاهات املنافسين والعمالء، بحيث تتمثل متاحة لدى متخذ القرار تتمحور حول طبيعة األسواق وات

 مساهمة نظام املعلومات التسويقي في توفير هذه املعلومات وتزويد متخذ القرارات

هو "اختيار بديل عن عدة بدائل متاحة بعد دراسة مسبقة  :تعريف عملية اتخاذ القرارات التسويقية -أ

تحليل  املتغيرات املشتركة التي تخضع للقياس من خاللوتحليل لجوانب املشكلة التسويقية مع تقييم كافة 

الكمية واإلحصائية بغرض الوصول إلى حل أو  البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة واستخدام األساليب

  "نتيجة

وعليه فإن القرار التسويقي يجب أن ينبثق عن تقدير كامل ملتغيرات البيئة الداخلية والخارجية   

تقدير يستند في جوهره على املعلومات التي تنتجها نظام املعلومات التسويقي، حيث للمؤسسة، وهذا ال

 تعتقد صياغة القرارات التسويقية اإلستراتيجية على وجود نظام كفء لتوفير املعلومات التسويقية.

  :تصنف القرارات التسويقية-ب

  :القرارات التسويقية اإلستراتيجية-2-ب

إن القرار التسويقي اإلستراتيجي هو القرار الذي يتخذه املسؤول األول في وظيفة التسويق متعلقا           

باألهداف الرئيسية للوظيفة، ويغطي فترات زمنية طويلة نسبيا، إذن القرار التسويقي اإلستراتيجي يتعلق 

ه هدف در إلى األذهان أنهدف تسويقي إستراتيجي، وعند التحدث عن الهدف االستراتيجي فإنه فورا يتبا1

 شامل ويعيد املدى ويتم اختياره من قبل إدارة القسم لتتقيد به اإلدارات الفرعية والعمل على تحقيقه

 1القرارات اإلدارية والتنظيمية:-0-ب 

يتم اتخاذ هذه القرارات على مستوى اإلدارة الوسطى حـني تتطـابق مـع جـزء من القرارات املبرمجة           

وجزء من القرارات العامة, فيما يعود الجزء املتبقي منهـا للقـرارات التشـغيلية تهتم قـرارات هـذا املستوى 

 دائهـا في سياسـات وأهـداف القـرارات بفعاليـة وكفـاءة االستخدام والرقابـة علـى الوحـدات اإلدارية وأ

تتصف هذه القرارات بالتكرار والروتينية وتتضـمن تنفيـذ للقـرارات الصادرة عـن :القرارات التشغيلية-ت

العليا والوسطى, وذلك بإصدار قرارات تفصيلية وهذا ما يجعلها تتصف بدرجة عالية من  اإلدارة 

  .2الالمركزية

                                                           
 204االسكندرية، ص  -الدار الجامعية -ادارة االعمال-ادريس ثابت عبد الرحمن،نظريات ونماذج وتطبيقات 1
 .700أبو قحف, عبد السالم, مرجع سابق, ص  - 2
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وتهتم هذه األخيرة بانتقال املعلومات من األجراء املكونة للمنظمـة, وأسـاليب  القرارات املعرفية:- 3-ب

 1املستخدمة يف هذا االنتقال, كما تهتم بتقييم األفكار الجديدة االتصال

  :مساهمة تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال في عملية اتخاذ القرارات إدارة املوارد البشرية-3

أصبحت التنمية البشرية وتطوير أداء املورد البشري من الرهانات الحالية لوظيفة إدارة املوارد                 

البشرية خاصة مع املنافسة الشديدة التي يعرفها قطاع األعمال اليوم وحتى تضمن نجاح العملية تستعين 

من أهمها تكنولوجيا املعلومات واالتصال الوظيفة في هذا الصدد بمجموعة من اإلمكانيات الالزمة لذلك و 

بصفة عامة وأنظمة املعلومات بصفة خاصة، ويمكن أن نبرز دور هذه األخيرة في عملية اتخاذ قرارات إدارة 

 :املوارد البشرية فيما يلي

إتباع في كل من مرحلة االستقطاب واالختيار تكنولوجيا املعلومات واإلتصال و  :التوظيف اإللكتروني-أ

كة األنترنت، يسهم في جذب وإقناع القوى العاملة للتقدم للشغل، كما تتم عملية مقابلة طالبي العمل شب

 2مع أصحاب العمل من خالل مواقعها على الشبكة.

لتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال في مرحلة التوظيف البد من احترام مجموعة من املبادئ تتمثل فيما 

   :يلي

مبدأ *  من خالل اختيار أفضل املترشحين للوظيفة املعلن عنها، أكثرهم مقدرة على شغلها.: *مبدأ الكفاءة

 : من خالل منح لجميع املترشحين نفس الفرص والحظوظ لشغل الوظيفة املعلن عنها.تكافؤ الفرص

قد تمت  ة: من خالل هذا املبدأ نضمن عملية االختيار ما بين املترشحين للوظيفمبدأ الحياد واملوضوعية*  

 3موضوعية بعيدة عن كل أشكال املحسوبية، وتمت بإتباع أسس عملية سليمة بصفة

 :أما فيما يخص أشكال التوظيف في حالة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال فنميز عدة أشكال 

 بها يضمن لها تنتهج املؤسسات إلعالن عن املناصب الشاغرة موقع خاص :املؤسسة WEB موقع ويب-

سرعة وصول املعلومة إلى املترشحين، فقد كانت هذه التقنية في البداية تلجأ إليها املؤسسات الكبيرة إال أنها 

                                                           
 204ريس, ثابت عبد الرحمن, مرجع سابق ذكره، ص اد- 1
ة ر مهيبل وسام، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودورها في تفعيل وظيفة إدارة املوارد البشرية دراسة حالة مديرية املوارد البشرية بوزا - 2

 . 774،ص  2372، 0املالية، ماجستير فـي علـوم التسيير تخصص تسيير عمومي، جامعـة الجزائـر 
 -دراسة مقارنة-اإلتصال في عملیة إتخاذ القرار على ضوء البیئة التنافسیة للمؤسسة اإلقتصادیة،زواغي محمد ، دور تكنولوجیا املعلومات و  3

 741،ص2374اطروحة دكتوراه تخصص تسيير منظمات،جامعة امحمد بوقرة بومرداس،
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للمؤسسة مجموعة من املزايا أولها تقليل  WEB يمنح موقع .تطورت وأصبحت مستعملة بشكل واسع

ي حجم ويمنح للمؤسسة الحرية ف التكاليف باملوازاة مع اإلعالنات املنشورة، بحيث سعرها ال يتأثر بحجمه،

  املعلومات التي يحتويها اإلعالن

هناك مجموعة من املواقع الحكومية املتخصصة في التوظيف خاصة في حالة توظيف  :املواقع الحكومية-

  .مترشحين أقل خبرة، حيث تعتبر أحسن طريقة في هذه الحالة

اصة متخصصة في مجال التوظيف، تضمن هناك العديد من املواقع الخ :مكاتب التوظيف الخاصة- 

للمؤسسات أسعار مقبولة لنشر اإلعالن، كما يقوم املترشحين بعرض طلباتهم للعمل في بيان للسيرة 

  .الذاتية، حيث تضمن هذه املواقع الوساطة بين طالب العمل وعارض العمل

عبر وسائل إلكترونية متنوعة هو عملية تقديم البرامج التكوينية والتعليمية  التكوين اإللكتروني: -ب

بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات على تقنية  تشمل األقراص املدمجة وشبكة األنترنت، وهذا من خالل

 الحاسب اآللي وشبكاته ووسائطه املتعددة التي تساعد املكونين لبلوغ أهداف برنامج التكوين اإللكتروني 
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 مؤسسة الشباب للنشر و التوزيع تصميم نظام املعلومات املحاسبي،السيد عبد املقصود بيان، 

 ، 7451مصر، 

، دار صفاء للنشر و التوزيع نظم املعلومات اإلداريةامرائي، هيثم محمد الزعبي، يمان فاضل السإ--70

 ، 2330عمان، األردن، 

 م، 2332اإلسكندرية، الدار الجامعية،  نظم املعلومات املحاسبية، ثناء علي قباني، -78

ار املعرفة الجامعیة، مصر، ، دالعلم والتكنولوجیا واملجتمع منذ البدایة وحتى اآلنجمال أبو شنب، -74

7444  

 2377لنشر والتوزيع،  ،دار الثقافة7، ج، مبادئ املحاسبة املاليةخليل الدليمي وآخرون-71

للنشر والتوزيع،  ،الدار الجامعيةمدخل إلى نظم املعلومات املحاسبيةدبيان عبد املقصود،-75

 .7441،مصر، اإلسكندرية
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،مؤسسة 7الطبعة املعلومات املحاسبية وتكنولوجيا املعلومات،نظم الدالهمة سليمان مصطفى،-74

 2331،األردنالوراق للنشر والتوزيع،عمان،

اعة وحدة الحدباء للطب،  نظم املعلومات املحوسبةيى السقا، قاسم إبراهيم الحبيطي،زياد هاشم يح-23

 2330والنشر، جامعة املوصل، العراق، 

-27 2377، دار املسيرة ، األردن  نظم املعلومات في الرقابة والتدقيق، زيادة عبد الحليم الذيبية وآخرون

 ، 7440، مركز التنمية اإلدارية ، اإلسكندرية ، نظم املعلومات اإلدارية سعد غالب ياسين ، 

، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية،  نظم املعلومات اإلدارية"سليم إبراهيم الحسنية ،"-22

 ، 2332 األردن،

،دار املسيرة،  7"، طنظم املعلومات اإلدارية،" عامر إبراهيم قنديلجي و عالء الدين عبد القادر الجنابي-20

 ، 2338عمان، 

، الدار العلمية الدولية للنشر  نظم املعلومات املحاسبية املحوسبةعبد الرزاق محمد قاسم ، -20

 .2330األردن والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

باعة للنشر ايتراك للطتكنولوجيا املعلومات ودورها في التسويق االلكتروني،هللاا فرغلي،علي موس ى، -28

 2335والتوزيع،مصر الطبعة األولى،

، نظم املعلومات املحاسبیة و تكنولوجیا عبد املقصود دبیان و ناصر نور الدین عبد الطیف-24

 ، 2330مصر، اإلسكندرية،، كلیة التجارة، جامعة املعلومات

،مؤسسة شباب الجامعية  ،تصميم النظام املحاسبي في املنشأة املاليةعبد املقصود ديبان -21

 ، 7451مصر،

 7440 ، اإلسكندرية ،مركز التنمية اإلدارية مذكرات في نظم املعلومات اإلدارية، علي عبد الهادي مسلم-25

 ،2331،الطبعة الثانية، دار الحامد،عمان، األردن،إلداريةنظم املعلومات افايز جمعة صالح النجار،-24

  0330ء للطباعة والنشر، العراق،وحدة الحدبا نظام املعلومات املحاسبية،قاسم محمد إبراهيم، -03

كتب امل،نظم املعلومات املحاسبية في ظل تكنولوجيا املعلومات كمال الدين مصطفى الدهراوي -07

  2334الجامعي الحديث،

،دار وائل للنشر،  7ط املدخل إلى نظم املعلومات اإلدارية"،محمد عبد حسن آلف فرج الطائي، " -02

  2338عمان، 

 ر، الطبعة األولى،محمد نور برهان، غازي إبراهيم رحو، نظم املعلومات املحوسبة، دار املناهج للنش-00

 7445األردن،

 ، الطبعة األولى ، مكتبة املجتمع العربي واإلداريةنظم املعلومات املحاسبية مھدي مأمون الحسين ، -00، 

 . 2370، األردن ، 
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وزيع، دار املسيرة للنشر والت نظم املعلومات املحاسبية،نظال محمود الرمحي، زياد عبد الحليم الذيبة، -08

 .2377عمان، 

عي، عليم الجامالطبعة اولى، دار الت استخدام الحاسب في املحاسبة،ناصر نور الدين عبد اللطيف، -04

 ، 2370مصر، 

 ،  2333، الطبعة األولى ، دار وائل ، األردن ،  نظم املعلومات املحاسبيةوسف الحنفاوي ، ي-01

 

 رسائل واطروحات

مذكرة ضمن متطلبات نیل  نظام املعلومات املحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات،أحمد جنان سعدون، -7

 .2330قتصاد كمي، جامعة الجزائر، شهادة املاجستير في العلوم االقتصادیة، فرع ا

أثر تكنولوجیا املعلومات واالتصاالت الحدیثة على التسیير االستراتيجي للمؤسسات بلقیدوم صباح، -2

معة اأطروحة  دكتوراه في علوم التسیير، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسیير، ج االقتصادیة،

 ، 2370- 2372، 2قسنطینة 

راسة د تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودورها في تفعيل وظيفة إدارة املوارد البشريةمهيبل وسام، -0

ة ـوم التسيير تخصص تسيير عمومي، جامعحالة مديرية املوارد البشرية بوزارة املالية، ماجستير فـي علـ

 -0. ، 2372، 0الجزائـر 

یة القرار على ضوء البیئة التنافس اتخاذفي عملیة  االتصال، دور تكنولوجیا املعلومات و زواغي محمد-0

جامعة امحمد بوقرة دكتوراه تخصص تسيير منظمات، أطروحة -دراسة مقارنة-االقتصاديةللمؤسسة 

 2374بومرداس،

ة ،رسالدراسة واقع نظم املعلومات ملديرية الشباب والرياضة لوالية قسنطينةعومار بوطبية،-8

 2372يف مساعديه،سوق االهراس، ماجستير قسم التربية البدنية والرياضية، املركز الجامعي محمد شر 

رسالة  ،الةدراسة ح-التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املاليلزعر محمد سامي، -4

 2338كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة،  (غير منشورة)ماجستير

أثر استخدام نظم املعلومات املحاسبية على جودة البيانات املالية في قطاع منذر يحي الداية، -1

الجامعة اإلسالمية، ، رسالة ماجستير،املحاسبة والتمويل، كلية التجار ة، الخدمات في قطاع غزة

 ،  2334غزة،
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ذكرة م أنظمة املعلومات ) استخداماتها، فوائدها وتأثيرها على تنافسية املؤسسة (فيصل سايفي،  -5

- 2335، جامعة الحاج لخضر باتنة، دارة أعمال في العلوم االقتصاديةلنيل شهادةاملاجستير، تخصص إ

2334  

حالة مجمع  ، دراسة بي ودوره في تسيير املؤسسة االقتصاديةنظام املعلومات املحاسبوفروعة سفيان، -4

 –اينـاجوك فـرع الطهيـر، مـذكرة ماجسـتير ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة منتوري 

 ، 2372الجزائر، –قسنطينة 

، ائريةالجز أثر جودة املعلومات املحاسبية على وضع القرار في املؤسسات االقتصادية حامدي علي، -73

 ، 2372/2377غير منشورة(جامعة محمـد خيضر، بسكرة،  (مذكرة ماجستير

، رسالة ماجستير تخصص علوم أنظمة املعلومات وتاثيرها على تنافسية املؤسسةصياد صباح، -77

 ، 2371/2375، 2اقتصادية، جامعة وهران 

خيار املنافسة االستراتيجي في خصائص نظام املعلومات واثرها في تحديد عماد احمد إسماعيل، -72

،دراسة تطبيقية على مصارف التجارية العاملة بقطاع غزة، ماجستير إدارة االدارتين العليا والوسطى

 ، 2377 -غزة  -جامعة اإلسالمية-كلية التجارة–االعمال 

هادة ش، رسالة مقدمة لنيل دور نظام املعلومات املحاسبي في مراقبة التسييرقورين حاج قويدر، -70

املاجيستر، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

 ،  2334/2331الجزائر، 

ة مع دراسة حال-مساهمة املراجعة الداخلة في تقييم نظام املعلومات املحاسبيةمحمد ملين عيادي،-70

، جامعة "مقبوضات -اعية الدورة "مبيعات املديرية التجارية للمؤسسة الوطنية للتجهيزات الصن

 ، 2331/2335املسيلة،

امعة , رسالة ماجستير, جاملعلومات اإلدارية و تطويرها في املؤسسة االقتصاديةنوى طه حسين, نظم -78

 , 2337الجزائر, 

 

 مطبوعات

،مطبوعة دروس موجهة لسنة الثانية جذع مشترك،جامعة قاصدي نظام املعلومات خالد رجم،-2

 ،2375-2371مرباح،ورقلة،

وسام شالور،محاضرات في نظم املعلومات املحاسبية، دروس موجهة لسنة الثالثة محاسبة ومالية، -0

 جامعة سطيف، 
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 مجالت ودوريات

 

عودة أحمد بني أحمد، وليد مجلي عواوده، العالقة بين نظم املعلومات اإلستراتيجية وامليزة التنافسية، -7

 2377 (0)العدد)، (00للبحوث والدراسات العلمية، مجلد) مجلة جامعة تشرين

فايز جمعة النجار، نازم محمود أحمد امللكاوي، نظم املعلومات وأثرها في املستويات اإلبداع، مجلة -2

 .2373جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية جامعة جدار االردن

حاسبية ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،مجلة أحمد لعماري ،طبيعة وأهمية نظام املعلومات امل-0

 .2337العلوم اإلنسانية ،جامعة محمد  خيضر ،بسكرة ،

مدى مالئمة نظم املعلومات الحاسوبية في املؤسسات املالية ملعايير ضمان أمن كلثوم منصور محمود، -0

 ،2375معة الدول العربية،دراسة حالة'' ، منشورات أنظمة العربية للتنمية اإلدارية جا '' املعلومات

  7451،فيفري  82محمد يسري قسوة،"التنظيم و مفهوم النظام، مجلة البنوك إالسالمية"، العدد -0
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