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 :  مقدمة

تواجه المؤسسات االقتصادية المعاصرة العديد من التحديات نتيجة التغيرات السريعة والغير  
االستمرارية في من تحقيق النمو والبقاء و المؤسسات  متوقعة في بيئة األعمال، وحتى تتمكن هذه

معلومات محاسبي ومالي إلدارة تصميم و بناء نظام  ال بد لها منكان نافسة ظل بيئة شديدة ال
 أنشطتها و أموالها والرقابة عليها

يعمل نظام المعلومات المحاسبي والمالي على تشغيل البيانات المتعلقة باألحداث  
نتيجة تكامل األنظمة  معلومات محاسبية ومالية متنوعة وبخصائص معينةاالقتصادية وتوفير 
وردا استراتيجيا في عملية تسيير المؤسسة تتطلب كفاءة هذه المعلومات م برتتع الفرعية له ، حيث

 وفعالية في التعامل معها للسيطرة على الكم الهائل منها بهدف تحقيق أهداف المؤسسة.    
الحاسب من غير الممكن الحديث عن أنظمة معلومات محاسبية ومالية دون الحديث عن 

على أهداف ومقومات  هااللكتروني وأثر  التطرق إلى الحاسبلذلك كان من الضروري االلكتروني 
 نظام المعلومات المحاسبي والمالي

موجهة لطالبة السنة األولى خاصة بمقياس نظام المعلومات المحاسبي  هذه المحاضرات 
. وسيتمكن الطلبة من خالل هذه المحاضرات التحكم في معمقة وجباية  محاسبةماستر تخصص 

 خمس محاور طبقا للمقرر الوزاري كما يلي :   هذا المقياس والذي تم تقسيمه إلى
 المفاهيم األساسية لنظم المعلومات  األول:المحور 
 إطار نظام المعلومات المالية والمحاسبية  :الثانيالمحور 

 ومفاهيم النظم المحاسبة : المحور الثالث
 أدوات تحليل وتصميم نظام معلومات محاسبي  : المحور الرابع

  نظام المعلومات المحاسبيالحاسب اآللي وعالقته ب :الخامسالمحور 
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 نظم المعلومات المفاهيم األساسية ل األول:المحور 
على  التحكم والسيطرةوذلك من أجل ( 1) بآخر كل مؤسسة تملك نظام معلومات بشكل أو

الكم الهائل من المعلومات الضرورية، لضمان وصولها بالشكل الصحيح والدقيق إلى كافة 
 قرارات رشيدة. اتخاذفي  الستخدامهاالمستويات اإلدارية في الوقت المناسب 

 النظام أوال: 
             تعريف النظام:                                                                         -1

 تعددت التعاريف الخاصة بالنظام نذكر منها ما يلي:   
"مجموعة أو تجمع من األشياء المترابطة ببعض التفاعالت المنظمة أو المتبادلة ألداء 

  (2)وظيفة معينة "
ماان عاارف النظااام علااى أنااه" مجموعااة ماان الاانظم الفرعيااة وعالقاتهااا المنتظمااة فااي بيئااة وهناااك 

  (3)معينة لتحقيق أهداف محددة. " 

كما تم تعريف النظام على أنه" مجموعة من المكونات المترابطة والتي تعمل معا نحو تحقيق 
جراء عمليات تحويلية عليه ا لتحويلها إلى هدف واحد عن طريق قبول مدخالت من البيئة، وا 

 (4)مخرجات. "

من التعاريف الساابقة يمكان أن نعارف النظاام علاى أناه مجموعاة مان األجازاء أو العناصار أو 
الاااانظم الفرعيااااة تتكاماااال وتتفاعاااال مااااع بعضااااها الاااابعض، لتحقيااااق هاااادف أو مجموعااااة ماااان األهااااداف 

 المترابطة من أجل تنفيذ وظيفة معينة. 
لكاي أكثار تفصايال بعدما تم تحديد المفاهيم المختلفة للنظام سننتقل إلى تحديد مكوناته بشاكل 

                                           عنه. نتمكن من إعطاء صورة تامة
                                                           
1 -Charles waterifield nich ramsing , systèmes d’information de gestion pour les institution de 

micro finance, paris, France ,1998 ,p1 

 

، ص 2005 مصر،محمد الصيرفي ، نظم المعلومات اإلدارية، الطبعة األولى ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،  -2
25 

 25، ص نفس المرجع  -3

 منال محمد الكردى ، جالل إبراهيم العبد، مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية، الدار الجامعية اإلسكندرية ، -4
                                                                                         21مصر ، ب س ن ، ص
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                                                                                            يتكون النظام من العناصر التالية:                                                 مكونات النظام: -2
 :عبارة عن مجموعة من العناصر الضرورية لتشغيل النظام. المدخالت 
وهااي عبااارة عاان مجمااوع العمليااات واألنشااطة المختلفااة التااي يااتم بموجبهااا إخضاااع المعالجةةة: 

        إلى مخرجات.المدخالت لعملية تحويل 
 هي عبارة عن ناتج عملية تحويل المدخالت.    المخرجات: -

                                     .                                                                                                                            (1)وهي بيانات حول أداء النظام التغذية العكسية:
وهي المنطقة التي تفصل نظاما معينا عن نظام آخر، كما أنها تفصل  حدود النظام: -

 مر من خالله مدخالت ومخرجات النظام في عمليات التبادل مع البيئة.  النظام عن بيئته وت
يعني أن النظام ال يمكن أن يكون بمعزل عن النظم األخرى التي تشكل في بيئة النظام: -

مجملها بيئة النظام ، وأن العناصر التي تتواجد خارج النظام ال يمكن اعتبارها كلها بمثابة مكون 
م ،إال في حالة ما إذا كانت لها تأثير على أداء النظام وفي نفس الوقت ال من مكونات بيئة النظا

 يمكن للنظام التحكم فيها.
بعدما تطرقنا لمفهوم النظام ومكوناته يصبح من األهمية معرفة خصائصه التي تمكن محلل 

 .النظام من التعامل معه
  منها ما يلي :  يتميز النظام بجملة من الخصائصخصائص النظام : -3
لكال نظاام هادف محادد يساعى إلاى تحقيقاه وهاو ماا تعجاز مكوناتاه علاى تحقيقاه لاو  الهدف:-

                                                                                             انفصلت عن بعضها.              
ويعني أن النظام يتفاعل بشكل مستمر مع البيئة الخارجية فيؤثر فيها ويتأثر بها،  االنفتاح:

حيث أنه يتلقى مدخالت من خالل تلك البيئة التي تستخدم بدورها مخرجاته و تفرض قيود على 
 نشاطه الذي يعمل على التكيف معها. 

إن العملية التحويلية في النظام تتصف بالحركية أو الدينامكية، حيث يتلقى  التحويل: -
النظام مدخالت يقوم بإجراء عمليات تحويلية عليها لتصبح مخرجات تصدر إلى البيئة، يعمل 

                                               النظام من جديد على استخدامها للحصول على مدخالت جديدة.                                                  

                                                           
الصباغ ، نظم المعلومات ) ماهيتها و مكوناتها  ( ، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، عماد - 1

                                                                                                                                               14، ص2000األردن  ،
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إن فعالية وكفاءة العملية التحويلية تتوقف على مدى  :الترابط واالنسجام بين أجزاء النظام-
الهدر في تلك المدخالت، وهذا يتوقف بدوره على مدى الترابط والتفاعل بين أجزاء النظام من ناحية 

   ناحية أخرى.والتفاعل واالنسجام مع البيئة من 
     وهي أن تكون مخرجات النظام أكبر من مدخالته الشمولية :-
وهي ضرورية لضمان سيرورة وتطور النظام وعناصره للوصول إلى األهداف  الرقابة:-

المرجوة ، فعندما تحدث تغييرات خارجية أو داخلية تخل بتوازن النظام يصبح هدف النظام استعادة 
بين أجزائه المختلفة من جهة، والتوازن بينه وبين نظم البيئة الخارجية من  توازنه بشكل ديناميكي

جهة أخرى ، ويتحقق ذلك من خالل إحداث تغييرات في المدخالت والعمليات والمخرجات وهو ما 
 يطلق عليه بالتغذية العكسية.

 : تنقسم النظم إلى األنواع التالية:  أنواع النظم-4

التي تسعى إلى تفسير الظواهر  مجموعة من األفكار والمفاهيم، عن عبارة :النظم المجردة-
 التي تحيط بنا 

هي مجموعة من العناصر الملموسة التي تعمل معا لتحقيق هدف معين  : النظم المادية-
عامة ينقسم هذا النوع من النظم إلى نوعين أساسيين هما  وبصفة ،عتماد على نظم مفاهيميةباال

 .جتماعية والنظم اال، النظم الطبيعية 
، النظم التي تتفاعل مع البيئة الخارجية تؤثر فيها وتتأثر بها  : هي تلك النظم المفتوحة-

ومن أمثلة ذلك  ،غلب النظم في الحياة العملية تكون عادة مفتوحةأوالجدير بالمالحظة أن 
 .نظم المعلومات ،المنظمات

 حيث تتحدد مدخالتها ، المادية مثل اآلالتهي النظم التي ترتبط بالعلوم  : النظم المغلقة
فالنظم المغلقة هي التي تتحكم وتعدل في ، 1وبالتالي ال تتأثر بالبيئة المحيطة ومخرجاتها بدقة 

  . لكترونيةالحاسبات اإل مثل عملياتها أوتوماتيكيا
 لها نفس النتائج و يقصد بالنظم المحددة تلك النظم التي تكون مخرجاتها مؤكدة: النظم المحددة -
أن تتواجد  نيمك وذلك نظرا لتغيرات وتأثيرات بيئية ال ،أن حاالت هذه النظم نادرة الوجود إال ،

 .دوما نفس النتائج  تعطي ن وجدت فإنها الا  بنفس المعطيات و 
                                                           

، نظم المعلومات المحاسبية، الدراسات والبحوث اإلحصائية، جامعة القاهرة ، مصر ، محمد شوقي وآخرون - 1
     4الطبعة الخامسة ، ب س ، ن، ص 
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على الصدفة ونتائجها تتصف بعدم  النظم المحتملة هي نظم تعتمد : النظم المحتملة-
يمكن التنبؤ بما  حيث ال ،مثل ذلك نظام المبيعات يصعب توقع أعمالها بدقةتالي الب، و التأكد

تالي الوب ? م سيقل الطلب عليهاأهل يزيد الطلب على السلعة ، سيحدث في الفترة المقبلة بدقة 
 .النقصان مقدار الزيادة أو

وفي  ،بدقةرتباطاتها محددة ا و عالقاتها: هي تلك النظم التي تكون جميع  النظم المستقرة-
ن ذلك يكون لفترة محددة فقط إف ، على مستوى هذه العالقات ضطراباحالة ما إذا حدث خلل أو 

 .وسرعان ما تعود األوضاع إلى حالتها الطبيعية

نظرا للعالقة الموجودة بين البيانات والمعلومات والتي تتمثل في كون المعلومات هي نتاج أو     
والوصول إلى إعطاء قيمة للمعطيات الجديدة، والتي ، البياناتحصيلة معالجة وتنظيم وتحليل 

نشاط وأيضا نوعية القرارات التي يتم الوصول إليها فإننا سوف نقوم بدراسة  يتوقف عليها نجاح أي
  كل ما يخص المعلومات في النقطة الموالية.

 ماهية المعلومات : -ثانيا 
                                                                           تعريف المعلومات: -1

هناااااك ماااان عاااارف المعلومااااات علااااى أنهااااا بمثابااااة" بيانااااات قااااد قوماااات ونظماااات وفساااارت بغيااااة 
االسااااتخدام، أي أنهااااا ببساااااطة بيانااااات قااااد تماااات معالجتهااااا ماااان خااااالل عمليااااات الفاااارز والتصاااانيف 

        (1)والفهرسة. " 
تعريف المعلوماات علاى أنهاا " محصالة عملياة معالجاة وتنظايم البياناات بالشاكل الاذي كما تم 

                                                                                               (2) يحقق إضافة على معرفة الفرد. "

يمها ومعالجتها حتى تصبح ذات تم تعريف المعلومات أيضا على أنها" البيانات التي تم تنظ
 (3)معنى، وتضيف معرفة وتصبح كأساس لعملية اتخاذ القرار. "

                                                           
 127محمد الصيرفي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
تكنولوجيا المعلومات (، الطبعة حسين آل فرج الطائي، المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية )إدارة المحمد عبد -2

 163، ص 2009الثانية، دار وائل للنشر، عمان ، 
إبراهيم الجزراوي ، عامر الجنابي ، أساسيات نظم المعلومات المحاسبية ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ،  -3

 15، ص 2009األردن ، 
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من التعاريف السابقة يمكن تعريف المعلومات على أنها بيانات يقوم النظام بمعالجتها من 
خالل عمليات الجمع ، التبويب ، التصنيف، التشغيل والتلخيص، وهو ما يعطيها معنى تام يشجع  

 .                                                                           القرارات اإلداريةاستخدامها في اتخاذ على 
 لعالقة بين البيانات والمعلومات :                                                                    ا -2
إن البيانات تمثل مدخالت يتم معالجتها للحصول على مخرجات ، ويمكن تقسيم المعالجة    

 إلى ثالثة مراحل منطقية. 
 وهي المرحلة التي تسبق عملية معالجة البيانات وتشمل ما يلي:    مرحلة ما قبل المعالجة:*
معالجتها وتحويلها  : وهي المرحلة التي يتم فيها اختيار البيانات التي نرغب فياالختيار-

 إلى معلومات.                                                                                     
وتعني تسجيل البيانات المختارة سواء يدويا كإعداد قائمة الشراء أو آليا باستخدام  اإلدخال :-

 الحاسوب.  
التي كانت متزودة بها إلى الوحدة التي ستقوم  تتمثل في نقل البيانات من الوحدة النقل:-

 بمعالجتها فعليا. 
وفيها يتم إجراء العمليات المطلوبة لتحويل البيانات إلى معلومات مرحلة المعالجة الفعلية: *

 وتشمل الخطوات التالية: 
: تعد المرحلة األولى للقيام بعملية المعالجة وتعني التأكد من أن التأكد من البيانات-

لبيانات التي تم تسجيلها مطابقة للمستندات األصلية، وهو ما يؤكد دقة وخلو البيانات من األخطاء ا
   .أو العكس
ويعني وضع البيانات في شكل مجموعات حسب صفة أو صفات مشتركة وهو  التصنيف:-

 ما يعطي قيمة لها. 
يقصد بعملية الفرز ترتيب البيانات بطريقة معينة تتماشى والكيفية التي تستخدم بها  الفرز:-

 تلك البيانات.
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تهاادف عمليااة التلخاايص إلااى دمااج وجمااع مجموعااة ماان عناصاار البيانااات لكااي  التلخةةيص :-
استخدامها عادة في المستويات العليا في التنظيم مثل القاوائم يتم ،  (1)تتوافق واحتياجات مستخدميها 

 المالية التي تعتبر بمثابة تلخيص لكافة العمليات والمعامالت التي تمت خالل فترة معينة.   
وهي عرض عناصر البيانات بصورة أخارى فاي شاكل جاداول أو  الجدولة والعرض البياني:-

                                                                          شكل بياني وهذا لجعلها أكثر وضوحا.   
وهااي عمليااة أساسااية ماان عمليااات المعالجااة تسااعى إلضااافة قيمااة أكثاار للبيانااات الحسةةاب: -

          وتكون العمليات الحسابية بسيطة أو معقدة.                                                                   
وهو يعني صياغة المعلومات الناتجة من المعالجة في شكل تقرير أو تقارير تقدم  التقرير:-

لصانع القرار، وهذا الستخدامها بطريقة سهلة في إسناد قراراته التي يصنعها وتوجد عدة أنواع من 
 التقارير منها ما يلي: 

حيث  معلومات،نظام المعلومات من : يتم إعدادها بناءا على ما يوفره التقارير الدورية-
قيت صنع القرارات اتبعا لتو  اسنوي أو اشهريا أو نصف سنوي يمكن إعدادها يوميا أو أسبوعيا أو

 .عليها المعتمد
وفي  ،يتم توجيه التقارير الدورية لمستويات اإلدارة التشغيلية واإلدارة الوسطى في المؤسسة

يتم إعدادها لخدمة أهداف اإلدارة العليا ، تساعد تلك التقارير في عمليات صنع  بعض األحيان
إلى أعلى في الهيكل التنظيمي بسبب تكرارها  اتجهناالقرارات المتكررة ، حيث تتناقص قيمتها كلما 

نتاجها بطريقة ديناميكية، ومن أمثلة التقارير الدورية الشائعة في المؤسسات الصناعية تقارير  وا 
 حتوي على الميزانيات العامة ، قوائم الدخل ، حركة المخزون وحركة المبيعات.ت

حيث يستخدم هذا األخير برمجيات اآللي، الحاسب  باستخدام تعد التقارير الدورية يدويا أو
 كثيف.على المخزون بشكل  الختامية، والرقابةإعداد الميزانيات والحسابات 

ر التي يتم إعدادها عندما يواجه المدير مشكلة تحدث وهي من التقاريالتقارير الخاصة: -
 ألول مرة ووجب عليه أن يتخذ قرار بشأنها.

وهي من التقارير التي يقوم نظام المعلومات اإلداري بإعدادها عندما : االستثنائيةالتقارير -
 المخطط.عن األداء  انحرافاتتظهر مشاكل كحدوث 

                                                           
 39، ص2007  مصر، الجامعي،الفكر  األولى، دارة، الطبعة محمد عبد العليم صابر، نظم المعلومات اإلداري-1
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تحتوي  بحيث التقارير التي يقوم نظام المعلومات بإعدادهاوهي تلك التقارير التفصيلية: -
في المستويات التشغيلية ومن النادر جدا أن تستخدم  استخدامهاعلى كل المعلومات المتاحة، يتم 

  .على مستوى اإلدارة العليا
وهاي العملياات التاي تجارى علاى المعلوماات الناتجاة عان مرحلة مةا بعةد المعالجةة الفعليةة: *
 ة وتضم ما يلي:                     المعالج
بعد عملية المعالجة يتم الحصول على معلومات تخزن لوقت الحاجة  عملية التخزين:-

إليها، وهناك عدة طرق يمكن استخدامها لذلك الغرض حيث يمكن االحتفاظ بها في شكل مستندات 
                                                       ورقية أو وسائط ممغنطة.                                       

باالسترجاع البحث عن عناصر بياناات معيناة واساتدعائها عناد الحاجاة  : يقصداالسترجاع -
               (1) إليها.

نعني بها إنتاج المعلومات لزيادة إمكانية قراءتها مثل زيادة عدد النسخ التي  إعادة اإلنتاج:-
 تحتوي على معلومات إلتاحة المجال ألكبر عدد من األفراد لإلطالع عليها.            

يصالها لمن يحتاجها في الوقت وبالشكل  التوزيع واالتصال:- وتعني تقديم المعلومات وا 
 المناسبين
 : تتميز المعلومات بمجموعة من الخصائص أهمها : وماتخصائص المعل -3

، حياث يمكان  (2)المعلومة المالئماة هاي المعلوماة التاي تتاوفر عناد الحاجاة إليهااالمالئمة : -
يختلف عن ذلك القارار، الاذي كاان يمكان اتخااذه  امتخذ القرار وتجعله يعطي قرار  في سلوك أن تؤثر

 في حالة غياب مثل هذه المعلومات .
 (3) : وتعني أن تكون المعلومة مجردة من األخطاء.الدقة -

ويعني أن تتوفر المعلومات وقت الحاجة إليها، حتى تكون مفيدة ومؤثرة ، مهمة  لوقت:ا -
 ولها حيوية في عملية اتخاذ القرار.

                                                           
 04ص ، مرجعنفس ال -1

2 -Mohamed Louadi, introduction aux technologies de la communication , centre de 

publication universitaire, Tunis , 2004 , p63 
3 - Ibid p 62 
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ي غموض، بحيث يستطيع مستخدمها قراءتها أ: وتعني أن ال تتضمن المعلومة البساطة -
إذ أن المعلومة الغير مفهومة لن تكون لها أي قيمة، حتى ولو كانت مالئمة وتم  واستعمالها،

 تقديمها في الوقت المناسب لمتخذ القرار.

 .(1)وتعني أن تكون المعلومة تامة تشمل العناصر المهمة :الشمول -

 .(2)وتعني أن تكون المعلومة مرنة يمكن استخدامها لعدة أغراضالمرونة:  -
وهي المعلومة التي يمكن االعتماد عليها التخاذ القرارات الخاصة، إذ غالبا ما :  الموثوقية

ترتبط درجة الثقة في المعلومة بمدى الثقة في قاعدة البيانات، وفي حاالت أخرى ترتبط بمصادر 
 .(3)الحصول عليها 

 إن اتخاذ القرار إذن يتطلب خصائص ومميزات معينة في المعلومة، التي من الضروري أن
يتعايش المدير مع مختلف المصادر المحتملة لها، فعلى أي أساس يتم تصنيف مصادر 

 ؟ المعلومات
 يمكن تصنيف مصادر المعلومات إلى:مصادر المعلومات:  -4
: وهم أفراد من داخل المؤسسة يشغلون جهات داخلية، توفر هذه المصادر الداخلية -

مية من خالل إقامة اتصاالت غير نظامية المصادر معلومات رسمية وأيضا معلومات غير رس
 تتعلق بأعمال المؤسسة وكافة األنشطة المرتبطة بها. 

وهي تلك المصادر التي توفر للمؤسسة معلومات عن البيئة التي المصادر الخارجية : -
تعمل فيها ، وتشمل أطراف متعددة مثل الحكومة التي تقوم بإصدار معلومات عن القوانين 

قتصادية، المؤسسات اإلعالمية وأيضا العمالء والموردين الذين يتعاملون مع والسياسات اال
المؤسسة ، باإلضافة إلى المنافسين الذين يمارسون أنشطة مماثلة لنشاطات المؤسسة، والتي تفيدهم 
في إجراء دراسات مقارنة ومعرفة مستوى نشاط المؤسسة في ظل المنافسة، ويتم تصنيف مصادر 

 ارجية بدورها إلى ثالثة أنواع : المعلومات الخ
 هي مصادر تقدم لنا معلومات منشورة وغير منشورة عن أحداث المصادر التاريخية: و

 وقعت فعال، والتي تم جمعها من قبل مؤسسة متخصصة، ويمكن تقسيمها إلى:

                                                           
1- Ibid p62 
2-, Ibid,p62 
3 - Ibid ,p 63 
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وهي المصادر التي تقوم بجمع ونشر المعلومات بصفة مباشرة، تقدمها للمرة  مصادر أولية:-
 األولى لمجموعة معينة أو فرد معين.    

عداد المعلومات ألول مرة، أي أنها مصادر ثانوية- : وهي جهات غير الجهات التي قامت بجمع وا 
 تعتمد على المصادر األولية.      

 وهي المصادر التي تحصل على معلومات من الميدان مباشرة، حيث المصادر الميدانية :
يتم جمع هذه األخيرة بطرق وأساليب مختلفة، كالمقابالت الشخصية، أسئلة االستبيان، 

 االتصاالت بالهاتف، المشاهدة والمراقبة. 
مجموعة ، تحتوي على  (1): تلعب االستمارة دور محدد ومعين لجمع المعلومات ستبيانطريقة اإل-

من األسئلة، يتم ملؤها من قبل المستجوب حسب فهمه لألسئلة، التي تطرح عليه ودرجة استجابته، 
فمن خاللها يمكن جمع المعلومات الالزمة عن المشكلة وأيضا كشف عن حقائق واستطالعات 

 الرأي وميول األفراد. 
ي عبارة عن استبيان تعتبر من أهم طرق الحصول على المعلومات، وهالمقابلة الشخصية : -

شفوي، حيث يتولى الباحث تعبئة أو مليء االستبيان وتساعد هذه الطريقة في مالحظة سلوك 
كما تثبت صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من  آرائهم األفراد والجماعات، معرفة ،

 مصادر مختلفة.   

ء العمل، وقد تتميز المالحظات مراقبة ما تم وقوعه أثنا : يمكن من خاللها تسجيل أوالمالحظة-
 بالقصور والتحيز أو أن تكون نافعة وذات فائدة.  

 وهي تلك القواعد العامة، التي تعمل نظم المعلومات على توفيرها. قواعد البيانات : 
تحصل المؤسسة على معلومات من مصادر متعددة ، إال أن احتياجاتها من تلك  

المطلوبة من قبل المؤسسة أو المستخدم النهائي، يؤدي إلى المعلومات تختلف، فتحديد المعلومة 
 فعلى أي أساس يتم تصنيف المعلومات ? االختالف في تصنيفها ،

 ويمكن تصنيف المعلومات، وفقا للمعايير التالية: تصنيف المعلومات: -5
 : تبعا لهذا المعيار يتم تصنيف المعلومات إلى:درجة الرسمية -

                                                           
1 -Satzinger et les autres, Analyse et conception de systémes d’information, éditions 

reynald goulet, canada,  deuxiéme tirage , 2002  , p131                                                                                           
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 وهي تلك المعلومات التي توفرها نظم المعلومات الموجودة داخل :  معلومات رسمية
المؤسسة، والتي يتم االعتماد عليها في صناعة القرارات لكونها معلومات موثوق منها 
ومؤكدة، من أمثلة تلك المعلومات الدستور، القوانين، التعليمات، القرارات الرسمية، 

 شاريع، والدراسات.   الخطط، المراسالت، الميزانيات ومقترحات الم
 تعمل أنظمة المعلومات المتواجدة خارج المؤسسة على توفير هذا  معلومات غير رسمية :

النوع من المعلومات نظرا لعدم جاهزية المعلومات الرسمية بشكل دائم، ومن أمثلة 
المعلومات الغير رسمية البديهيات ،الخبرات الشخصية، اآلراء، االجتهادات الشخصية، 

 ئعات، التوقعات، أفكار، تصورات، وتجارب.الشا

وعلى اعتبار أنه يتم االعتماد على معلومات غير رسمية في صناعة العديد من القرارات، فإنه 
حتما سيكون هناك خطأ في العديد من القرارات التي سيتم اتخاذها، لذلك أصبحت فكرة نظم 

 مباشرة. المعلومات مطلوبة بطريقة
 مكن تصنيف المعلومات تبعا لمصادرها إلى:يمصدر المعلومات:  -
 :وهي معلومات تتعلق بعمليات المؤسسة والتي يمكن تصنيفها بدورها  المعلومات الداخلية

 إلى ما يلي: 

وتكتيكية والتنفيذية،  : تشمل معلومات إستراتيجية معلومات حسب المستوى الهرمي-
فالمعلومات اإلستراتيجية هي المعلومات التي تتواجد على مستوى اإلدارة العليا، تدعم التخطيط 
على المدى الطويل ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية، أما المعلومات التكتيكية فهي 

ة المختلفة في المؤسسة معلومات تغطي فترة مستقبلية قصيرة ، تتعلق بمدى تنفيذ األنشطة الوظيفي
وفقا لإلستراتيجيات الموضوعة من قبل اإلدارة العليا، في حين أن المعلومات التنفيذية هي 
معلومات تتعلق باألحداث والعمليات اليومية المختلفة التي تجري داخل المؤسسة وهي ضرورية 

 ألداء العمليات والمهام الوظيفية المختلفة. 

هي معلومات متعلقة بالوظائف الموجودة داخل المؤسسة،  و التصنيف حسب الوظائف :
فقسم اإلنتاج مثال يقدم معلومات حول مخططات اإلنتاج الحتياجات المخزون، الطلبات، وأوقات 
تسليمها ، كما يمكن أن تقدم وظيفة التسويق معلومات تتعلق بمخططات المبيعات، طرق 

 ي أساس يتم تحديد األسعار. االتصال، نوعية سياسة اإلعالن المتبعة، على أ
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  :وهي المعلومات التي يتم الحصول عليها من خارج المؤسسةالمعلومات الخارجية. 
 تبعا لدرجة التغير توجد معلومات ثابتة، ومعلومات متغيرة.درجة التغير: -
أن المعلومات أضحت  اعتباربعد الحصول على المعلومات من مختلف المصادر وعلى  

 علىمورد هام من موارد اإلنتاج والتي تتوقف عليها فعالية وكفاءة المؤسسة، يحتم عليها أن تعمل 
 اختراقما هي طرق  ؟حمايتها من كل المخاطر التي قد تواجهها، فماذا نعني بحماية المعلومة 

  ؟ هي آلية تعزيز أمن المعلومة وما ؟أمنية المعلومة
وفي ،(1)األمن ليس له معنى إال في حالة ارتباطه بالبحث عن الحماية ومات: أمن المعل -6

                                                   .ذلك فان الهدف الجوهري من االختراق هو الوصول إلى المعلومة سياق
  يلي توجد عدة تعريفات منها ما المعلومات:تعريف أمن: 

وسالمتها  ،المحافظة على متاحية المعلومات»المعلومة على أنهاهناك من عرف أمن 
 (2)« .منها واالستفادة ،وملكيتها ،وسريتها

أمن الوثائق والمعلومات التي تمت معالجتها » كما تم تعريف أمن المعلومة على أنها
..الخ، وكذلك الفيروسات.توقف اآلالت،  االستعمالوحمايتها من كل المخاطر التي تتعلق بحوادث 

 (3)« حماية سرية الوثائق المهمة.
 وعليه فإن ضمان حماية المعلومة يعني توفر العناصر التالية:

وتعني عدم اإلطالع على المعلومة إال من طرف األشخاص المخول  المعلومات: سرية-
 (4) .لهم بذلك
أي  ويعني صحة المعلومة وعدم تدمير المحتوى أو تغييره في التكاملية وسالمة المحتوى:-

 مرحلة من مراحل المعالجة.  
المعلومات  مستخدم المعلومات وأنعمل نظام  استمراريةوهي  المعلومة:توفر  استمرارية-

 .لها استخدامه إلى منعلن يتعرض 

                                                           
1 -Pierre Lasbordes, la sécurité des systèmes d’information, paris,  France, 2005, p17 

عبد الحسين الفرج الطائي، نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع ،  محمد - 2
 151، ص2004عمان، األردن،  

3- Mohamed Louadi, introduction aux technologies de la communication centre de 

publication universitaire Tunis , 2004,p480 
4-Robert Longeon, Jean-Luc Archambaud, guide de la sécurité des systèmes d’  

information, centre national de la recherche scientifique, paris, France, 1999, p10 
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 - أمنية المعلومات يعني نقلها أو تهديمها أو  اختراقن أمنية المعلومات: إ اختراقطرق
االختراق ألمنية عدة طرق يحدث بواسطتها  وتوجد ،(1)إليها  أو منع الدخولاستخراجها 
 يلي: منها ما المعلومات

الوصول إلى المعلومات  المعلومات هوإن التهديد الذي يواجه أمنية التجسس التنافسي: *
من طرف األشخاص الغير مخول لهم، كالتفتيش الدقيق في نفايات المؤسسات بحثا عن المعلومات 

باإلدعاء أنه  ،من خالل خطوط الهاتف أو الدخول إلى النظم المحوسبة للمؤسسة أو التجسس
لمؤسسات وانخفاض والء ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة المنافسة بين ا، مؤسسات أو محلل باحث

 .العاملين

غياب تعليمات واضحة تسمح لكل شخص معرفة ما الذي ينبغي فعله، تعليمات: الغياب *
 .(2)وما ليس له الحق في فعله 

من أجل  أهداف غير مشروعة بلوغوتعني توظيف المعلومات لالمعلومات:  استخدامسوء *
ويتم بعدة طرق كدفع مستحقات لمؤسسات تحقيق مصالح شخصية أو مصالح جهات أخرى، 

أو سرقة المعلومات المخزنة في ذاكرة الحاسوب أو ، تغذية الحاسب بقوائم دفع وهمية  أو، وهمية
 .استنساخهافي األقراص واألشرطة من خالل 

 و يعني تهاون األفراد وضعف إدراك العاملين بأهمية توفير السرية في المعلوماتاإلهمال: *
لوخيمة المترتبة عن ذلك اإلهمال، باإلضافة إلى عدم قدرتهم على تحديد المعلومات التي والعواقب ا

ومن الذي يقوم بسرقة هذه المعلومات هل هو من داخل المؤسسة أو من  ،تتطلب توفير الحماية
يقافه في الوقت المناسب  ؟خارجها   ؟  وكيف يمكن كشفه وا 
تعمل الفيروسات على مهاجمة  الفيروسات: استخدامللمعلومات من خالل  تدمير*

تالفها دخال معلومات غير صحيحة، باإلضافة  المعلومات والبرامج وا  وذلك من خالل تشويهها وا 
عمله وتقليص  الستئنافوقت طويل  استغراقهأو  ،العمل  إلى أنها تتسبب في إيقاف الحاسب عن

 .الحجم أو السعة التخزينية

 

 

 
                                                           
1-  Pierre Lasbordes, la sécurité des systèmes d’information, paris, France, 2005, p17 
2 - Robert longeon, Jean-Luc Archambaud, op.cit,p 11  
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  المعلوماتآلية تعزيز أمن: 
يجب على المؤسسة أن تضع إستراتيجية أمنية مناسبة صياغة اإلستراتيجية األمنية: *

 من خالل ما يلي:وتعزيز معلوماتها وذلك  هالتوفير المناخ المالئم لتحقيق
 وضع خطة أمنية لها عالقة بأهداف المؤسسة.  -
 تحديد قيمة معلومات المؤسسة. -

 األنشطة وبرامج أمن المعلومة. ترتيب أولويات المؤسسة من -
 تحديد نقاط الضعف والقوة لبرامج أمن المعلومات التي تعتمدها المؤسسة. -
 .العمل على تطوير وتحسين سياسات المؤسسة ألمن حماية معلوماتها -
مشترك وذلك لفهم  واإلدارةبين المجموعات المكلفة بأمن المعلومات  االتصالتعزيز - 

 نية مما يسهل تطبيقها بشكل فعال.األم لإلستراتيجية
يه، أساليب أمن المعلومات اإلدارية كحماية مركز الحاسوب والسيطرة والتحكم بالدخول إل-

 وكذلك حماية األقراص واألشرطة والبرامج والتجهيزات والحماية ضد الحريق.

الحماية وما يجب الصياغة العامة لإلستراتيجية األمنية والتي تصف الوضع الراهن لنظام -
 أن يكون عليه في المستقبل.

لنظام الحماية والتي يمكن اللجوء إليها كقاعدة قبول الحماية، وقاعدة القاعدة األساسية -
 المسؤولية القانونية.

وتوسعها  انتشارهاضحت جريمة سرقة المعلومات آفة العصر نتيجة التشريع والقانون: أ*
الحاسوب وملحقاته في تطبيقات أنظمة  استخداموتعدد طرقها وفنونها مع التوسع الكبير في 

بإصدار التشريعات والقوانين التي تكفل القضاء  االهتمامالمعلومات، وهو ما دفع رجال القانون إلى 
 األمنية. الخروقعلى 

معلومات بشكل فعال وسهل : لتطبيق إجراءات حماية الاألفراد العاملون في المؤسسة*
دراكهم ألهمية  ،يجب أن يكون العاملون داخل المؤسسة على دراية بأهمية وخطورة أمن المعلومة وا 

دورهم في حماية المعلومات بشكل مقبول، ويتحقق ذلك من خالل التحري الدقيق عن األفراد 
 آرائهموسماع  ،اكلهمبمش االهتمامالعاملين الذين سيشغلون مناصب معينة في اإلدارة، كذلك 

 ،لحماية المعلومة وتعزيز المكافآت الممنوحة لهم وتحديد المسؤولية القانونية لألفراد، ومقترحاتهم
 فإن هناك مادة قانونية تنص على معاقبتهم.  حمايتها  اختراقففي حالة مشاركتهم في 
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 وأجهزة النسخ والفاكس، للتعامل مع الملفات الورقية  وذلك تحديد اإلجراءات الصحيحة:*
                                                                                             أمنية المعلومات. اقتحاموالهاتف النقال والحاسب لتجنب فرص 

 كشف عنالالمؤسسة إلجراءات معينة تعمل على  باستخدام: وذلك مواجهة الفيروسات*
والتخلص من األقراص  ،ة، ومن ثم القيام بعملية المعالجة وتطهير ذاكرة الحاسوبلفيروس بسرعا

 :ما يلي واألشرطة الملوثة بالفيروس ومن بين تلك اإلجراءات

 إيجاد نسخ إضافية للبرمجيات والملفات المستخدمة التي قد تتعرض لإلصابة بالفيروس.-
 واقع األجهزة الحالية.عن م االحتياطيةتأمين مواقع بعيدة لتخزين النسخ -
األقراص واألشرطة من خارج المؤسسة إال بعد التأكد من خلوها من  استخداممنع -

 الفيروسات.
مضادات  استخدامللتأكد من عدم وجود فيروس و كذا التأكد من  باستمرارمراقبة الحاسوب -
 للفيروس.
ويعني إنشاء وحدات أمنية للمعلومات تتولى مسؤولية  إنشاء وحدات أمنية للمعلومات:*

 توفير الحماية للمعلومات منها: 

وحدة المعايير والسياسة التي تتكفل برفع التقارير لإلدارة العليا وكذلك القيام بعمليات التقييم -
  ورفع تقارير في حالة وجود الخروقات األمنية التي يتم الكشف عنها. ،وضع األمنيالومراجعة 
إقامة وحدات متخصصة تعمل على تقديم مقترحات تتعلق بالتطوير المستمر  وضع أو-

 لإلجراءات الرقابية المعتمدة وتشغيلها وصيانتها. 
شبكة من الكوادر وهم المنسقين األمنيين المتواجدين في وحدات أو أقسام المؤسسة -

إلى العاملين في مجال  يختصون برقابة الوضع األمني، وكذلك إيصال المعلومات األمنية
 المعلومات.
 : نظام المعلومات ثالثا 

إذن يجب السماح لكل شخص متواجد داخل المؤسسة أو خارجها الدخول بطريقة أمنية 
،حيث تعمل هذه األخيرة على توفير المعلومات التي تساعد على أداء (1)لبيانات أنظمة المعلومات 

 الوظائف داخل المؤسسة فماذا نعني بأنظمة المعلومات ؟ 

                                                           
1 -Jean –Luc Lucas, une architecture internet pour le système d’information de France 

télécom ,deuxième tirage, édition eyrolles ,  France, 2002, p153 
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تعددت التعاريف التي قدمت لنظام المعلومات وهو ما يبين تعريف نظام المعلومات:   -1
                                                                      عدم وجود إجماع على تعريفها

هناك من عرف نظم المعلومات على أنها "مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي يمكن من 
                                                                      (1) خاللها توفير معلومات تستخدم لدعم عمليات صنع القرار والرقابة في المنظمة. "

كما تم تعريف نظم المعلومات على أنها" مجموعة من األفراد والبيانات واإلجراءات والماديات 
 (2)والبرمجيات، التي تعمل مع بعضها البعض لتحقيق هدف إدارة المعلومات."

وتاام تعريااف نظااام المعلومااات أيضااا علااى أنااه "نظااام متكاماال لكاال ماان العنصاار البشااري واآللااة 
والااذي يهاادف إلااى تزويااد المنظمااة بالمعلومااات الالزمااة، لتاادعيم واسااتمرار العمليااات العاديااة واليوميااة 

رجياة للمشروع سواء كانت تلك المعلومات تتعلاق بالعملياات الداخلياة للمنظماة أو باأطراف البيئاة الخا
       (3)التي تتعامل معها المنظمة إلدارة عملية اتخاذ القرارات اإلدارية داخل المشروع." 

شبكة معقدة أو مركبة من » وهناك من عرف نظم المعلومات في المؤسسة بأنها عبارة عن
ومات األفراد واآلالت واإلجراءات، بغرض إيجاد تدفق للمعل أين تتداخل وتتفاعل العالقات المهيكلة،

والمالئمة من مختلف المصادر الداخلية و الخارجية للمؤسسة وذلك كأساس أو قاعدة  المنتظمة
 (4)«القرار في المؤسسة. التخاذ

من التعاريف السابقة يمكن القول بأن نظم المعلومات عبارة عن مجموعة من العناصر 
إجراءات بغرض إيجاد تدفق للمعلومات واآللية و البرمجيات، التي تعمل معا طبقا لقواعد و  البشرية

تاحتها للمستخدمين القرارات وتحقيق الرقابة داخل  واتخاذمن أجل أداء وظائفهم  ،المناسبة وا 
 .المؤسسة
 أهداف نظام المعلومات: -2
يتمثل الهدف الرئيسي لنظام المعلومات في توفير المعلومات الضرورية للمستخدمين  

والمنتفعين بها ، ويتجزأ من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من األهداف الجزئية والمتمثلة في ما 
 يلي: 

                                                           

 177محمد الصيرفي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -1 
 12، ص 2004علم المعلومات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، عماد عبد الوهاب الصباغ ، -2
 17-16ص ص ،2008محمد أحمد حسان ، نظم المعلومات اإلدارية ، الدار الجامعية ، مصر،  -3

4-Hugues Angot, système d’information de l’entreprise, cinquiéme tirage, edition boeck 

université bruxelles, s e a, p20 
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التنسيق بين النظم الفرعية بشكل يجعل هذه األخيرة تعمل معا على توفير المعلومات -
 والمناسبة لمن يحتاجها.    الصحيحة
 توفير العناصر المالئمة من المعلومات بشكل يسمح بمراقبة تطور المؤسسة.         -
مساااعدة متخااذي القاارارات علااى امااتالك العناصاار التااي تساامح باتخاااذ القاارارات المالئمااة فااي -

 (1)الوقت المناسب. 

نتاج التقارير اإلدارية.        -                                                     تسهيل عملية إعداد وا 
 تنشيط حركة االتصاالت بالمؤسسة.    -
                   التنسيق بين النشاطات المختلفة في المؤسسة وذلك بتقديم المعلومات في الوقت المناسب.                                             -
 تتمثل الوظائف التي تقوم بها أنظمة المعلومات فيما يلي:  وظائف نظم المعلومات: -3
تعمل أنظمة المعلومات على جمع البيانات التي يتم الحصول عليها من جمع البيانات:  -

كل مصادرها الداخلية والخارجية، ثم تقوم بتحليلها مع تحديد واختيار البيانات الالزمة وتنقيتها 
 لتتجنب نوعية البيانات الرديئة.    

وعة من العمليات تتعرض البيانات التي يتم إدخالها إلى أنظمة المعلومات لمجمالمعالجة: 
مثل الفرز، التصنيف والتلخيص، وذلك للحصول على معلومات مناسبة تكون في شكل تقارير، 

                                                                                      رسائل، نماذج...الخ تساعد متخذ القرار على مواجهة المشاكل التي قد يتعرض لها.      
يعد التخزين للبيانات والمعلومات من الوظائف المهمة لنظام المعلومات، حيث  التخزين: -

يتم التخزين بشكل منظم باالعتماد على نماذج وترتيبات لتسهيل الحصول أو الرجوع إليها عند 
                                       الحاجة، وتتوقف طريقة الحفظ على نوع التكنولوجيا المتاحة أو المكتسبة.                

وتعني اإلجراءات والقواعد التي تضمن صحة المدخالت وعمليات المعالجة الرقابة: 
 والمخرجات ، وذلك للحصول على معلومات دقيقة وصحيحة.

تهدف إلى تقييم عمل النظام والقيام بعمليات التصحيح في حالة وجود  التغذية العكسية: -
عيوب ، من خالل إجراء تعديالت على مدخالت النظم أو طرق المعالجة وكل ذلك من أجل توفير 

 معلومات تلبي احتياجات المستخدمين. 

                                                           
1- André Deyrieux, le système d’information  nouvel outil de stratégie (direction d’entreprise et 

dsi), Maxima, paris, France, 2004, p10 
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يها في يمكن من خالل االتصال نشر المعلومات إلى األفراد الذين يحتاجون إلاالتصال:  -
الوقت وبالشكل المناسبين حتى يتسنى لهم أداء وظائفهم أو نشاطاتهم على أكمل وجه، وال تقتصر 
وظيفة االتصال في نظم المعلومات على مجرد توصيل المعلومات إلى مستخدميها بل يجب أن 
يكون االتصال مزدوجا في االتجاهين بين النظام والمستخدم أو العكس للتأكد من مدى فهم 

االتصال أشكال عديدة شفهية ، سمعية ، بصرية وأيضا على شاشة  لمعلومات المطلوبة، ويأخذا
 الحاسوب.

 :عامة يمكن تصنيف نظم المعلومات بصفة أنواع أنظمة المعلومات: -4
التي تخدم المؤسسات وتنظيماتها المتسلسلة الهرمية ونظم تخدم كل مستوى من المستويات  

 ا.التنظيمية المتسلسلة إداري
 :مع المستويات اإلداريةوهي النظم التي تتعامل  تظم المعلومات الوظيفية 

هو تطبيق لمفهوم النظم في معالجة  البيانات التسويقية  نظام المعلومات التسويقي: -
يتكون من أنظمة فرعية تعمل على انسياب المعلومات للمديرين، وهذا التخاذ أحسن القرارات 

 التسويقية التي تساهم في رفع الميزة التنافسية للمؤسسة.واالستراتيجيات 

  :يتكون نظام المعلومات التسويقي من المكونات الرئيسية لنظام المعلومات التسويقي
 يلي  ما

 : يلي : تتكون هذه النظم من أربعة مكونات أساسية تتمثل فيماالنظم الفرعية للمدخالت -

 استخدامهامن التقارير المهمة التي يلجأ مدير التسويق إلى نظام التقارير الداخلية:  -
 التقارير علىلتحسين أداء النشاط التسويقي التقارير المالية والمحاسبية ، حيث تحتوي هذه 

معلومات جد مهمة لمدير التسويق، كحجم المبيعات الشهرية أو األسبوعية، حجم المبيعات الموزعة 
الموزعة حسب العالمات أو المنتجات المختلفة أو الموزعة وفق  بالمناطق الجغرافية للسوق أو

رجال البيع لدى المؤسسة ، كما تحتوي هذه التقارير على معلومات تتعلق باألداء و التي تعمل 
على تحسين عملية التخطيط للنشاط التسويقي ، تحتاج المؤسسة لهذا النوع من المعلومات في 

في نفس الوقت ، و هذا ألنها تساعد على زيادة فعالية األداء  الوقت الحاضر بشكل سريع و دقيق
التسويقي من حيث زيادة القدرة على خدمة األسواق من جهة ، و تسليم الطلبيات في الوقت 
المناسب من جهة أخرى وهو ما يعمل نظام المعلومات التسويقي من أجله ، حيث يعمل على 

 معلومات جيدة و سهلة الفهم. انسياب
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  التسويقية: االستخباراتنظام  -      

مجموعة من المصادر و اإلجراءات،  ››التسويقية بأنه االستخباراتلقد عرف كوتلر نظام   
التغيير الذي  بالتطور أوالتي تساعد مدير التسويق في الحصول على المعلومات التي تتعلق 

 1‹‹يحدث في البيئة الخارجية للنشاط التسويقي 

التسويقية هو نظام يتكون من مجموعة من  االستخباراتمن هذا التعريف نستنتج أن نظام 
 األنشطة، التي تعمل على تجميع معلومات عن البيئة الخارجية.

من أمثلة هذه المصادر الخطابات و وسائل اإلعالن، التي تقدم معلومات عن المستهلكين  
لمؤسسات المتخصصة في النشاط التسويقي، و خصائصهم، كذلك رجال البيع، المجالت ، وا

لمنتجاتها تطلب فيها منهم  اقتناءهمفالخطابات تعمل المؤسسة على إرسالها إلى المستهلكين بعد 
فعال وهي بذلك تساهم في تعديل منتجات  استخدامهاإبداء رأيهم في المنتجات، التي قد تم 

رجال البيع العاملين لدى المؤسسة فهم المستهلكين، أما بالنسبة ل المؤسسة وفقا لرأي جمهور
 فيتحدث  التيعلى التغيرات  يقومون برفع تقارير إلى مدير المبيعات، حيث تحتوي هذه التقارير

السوق، في حين تعمل المجالت المتخصصة مثل مجلة إدارة التسويق و المبيعات أو جريدة وول 
المؤسسات، من أمثلتها المعلومات ستريت على تقديم معلومات جد مهمة لمديري التسويق في 

 العامة، المنافسة... الخ االقتصاديةالخاصة بالظروف 
البحث التسويقي مصطلح شامل، يجمع كل أنشطة البحث  نظام بحوث التسويق:-

 . (2)المستخدمة ذات العالقة بإدارة التسويق 

مراحل بحوث التسويق ( : 3الشكل رقم)                           

 266: محمد أحمد حسان، مرجع سابق، صالمصدر

                                                           
 263 ، ص بقامرجع س محمد أحمد حسان،  - 1
 2008الطبعاة األولاى،زيد منير عبوي ، نظم المعلومات التسويقية ، دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، -  2

 40، ص

 نشرالنتائج تحليل البيانات  تجميع البيانات  تنمية خطة البحث  تحديد المشكلة
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تبدأ بحوث التسويق في المرحلة األولى بتحديد المشكلة التي تصادف المؤسسة، يتم في 
المرحلة الثانية وضع خطة البحث الميداني والتي تشمل على تحديد مصادر الحصول على 
البيانات، طرق تجميع البيانات، حجم عينة البحث،أسلوب المعاينة، و أسلوب تحليل البيانات، في 

 واستخدامبمفردات العينة  االتصالالمرحلة الثالثة تجميع البيانات وذلك من خالل حين يتم خالل 
المرحلة الرابعة فيتم  أما خاللوسائل جمع البيانات ،التي قد تم تحديدها مسبقا في خطة البحث، 

ق فيها تحليل البيانات التي قد تم تجميعها ، والقيام بإجراء تحليالت إحصائية الزمة عليها بما يتف
 مع هدف البحث، وفي األخير إعالن عن النتائج النهائية للبحث بغرض تحسين األداء.

يهدف هذا النظام إلى التعرف على حاجات ورغبات المستهلكين،والوقوف على أسباب 
 . (1)عدم شراؤهم لمبيعات المؤسسة  شراؤهم، أو
ن النماذج والنظم مجموعة م استخدام: فمن خالله يمكن نظام دعم القرار التسويقي -

اإلحصائية، يهدف إلى تحليل العالقة بين بعض المتغيرات التسويقية، أو التنبؤ ببعض المتغيرات 
التسويقية، كحجم المبيعات المتوقعة، باإلضافة إلى إمكانية تحليل البيانات التسويقية تحليال وصفيا، 

 .(2)الخمبيعات المخزون... وتقديم تقارير للمدير، تحتوي على معلومات هامة حول تكاليف 
 واتخاذتهدف إلى مساعدة مدير التسويق في عملية التخطيط النظم الفرعية للمخرجات: -

 القرارات التسويقية، التي تتعلق بالمزيج التسويقي.

على توفير معلومات تتعلق بمنتجات المؤسسة،  يعمل هذا النظام الفرعي للمنتج: النظام-
في وضع بقية السياسات  استقالليةمرونة أكبر و  يوفر للمؤسسةالناجح  المنتج حيث أن

 يلي:  كسياسة السعر والتوزيع والترويج ومن أمثلة تلك المعلومات ما
 معلومات عن الخصائص والمنافع الهامة للسلع.- 
 معلومات عن القطاعات التي يمكن جذبها.-
 معلومات عن مدى أهمية خدمات ما بعد البيع.-
 أهمية التغليف. معلومات عن-
: تعتبر سياسة التسعير ثاني السياسات التي يضمها المزيج النظام الفرعي للتسعير-

التسويقي وتلعب دورا هاما في نجاح المؤسسة وبالتالي المحافظة على إستمراريتها ، فهي تنصب 
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ومن ثم على دراسة الجوانب المختلفة للسعر،هذا األخير الذي يؤثر بشكل مباشر على المبيعات 
قرارات تسعير كافة  اتخاذيهتم هذا النظام بجمع المعلومات التي تمكن المؤسسة من .  (1)األرباح

 يلي: ما بعنصر التسعيرمنتجاتها ، ومن أمثلة المعلومات التي تتعلق 

  معلومات حول مرونة الطلب. -
  معلومات عن سياسات التسعير. -
 معلومات عن هيكل تكلفة السلع. -
   معلومات عن مدى إدراك المستهلك لسعر السلع.-
التي توضح ما هي  توفير المعلوماتهذا النظام على  يعملللترويج: النظام الفرعي -

مع األطراف الخارجية، ومن  االتصالتستخدمها المؤسسة في  الوسائل، التياألنشطة اإلعالنية و 
 المعلومات التسويقية التي تخص عنصر الترويج:

  ومات عن أفضل ميزانية للترويج معل -

معلومات عن األهمية النسبية لكل من اإلعالن والبيع الشخصي وتنشيط المبيعات في -
 جلب الطلب.

 استخدامه.معلومات عن أحسن مزيج ترويجي يمكن  -

  معلومات عن الدعاوي اإلعالنية الفعالة في إحداث التأثير المطلوب. -
 إعالنية.معلومات عن أنسب وسيلة  -
مهمته تجميع المعلومات حول شبكة التوزيع المادي للمنتجات ، النظام الفرعي للتوزيع:  -

قنوات التوزيع، ومن  االعتبارإذ عند تصميم وتهذيب المنتجات ، ووضع األسعار يجب األخذ بعين 
 بين المعلومات التسويقية التي تبين كيفية توزيع سلع وخدمات المؤسسة إلى أسواقها:

   معلومات عن أنواع قنوات التوزيع المناسبة لتصريف السلع.-
 قنوات التوزيع. اختيارمعلومات عن العوامل المؤثرة في  -

   معلومات خاصة بالكثافة المطلوبة لتجار الجملة وتجار التجزئة.
 معلومات عن هامش الربح المناسب لكل عضو في المنفذ -
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 معلومات عن تكلفة التوزيع. -
عبارة عن تطبيق لمفهوم النظم في مجال المعلومات  :نظام المعلومات التسويقيخصائص 

 من أجل:

 تحديد البيانات المطلوبة التخاذ القرارات. -
 جمع هذه البيانات . -
   أساليب التحليل الكمية . معالجة البيانات بمساعدة -
 ليها.إسترجاعها مستقبال في حالة الحاجة اتخزين البيانات و  -
كما يقوم بحلها فهو وقائي وعالجي في  ،هتمام بالمستقبل فهو يتنبأ و يمنع المشاكلايولي -

 نفس الوقت. 
   يتسم باالستمرارية و ليس معالجة أمور متفرقة. -
 لم يتم استخدام المعلومات التي يقدمها. يعتبر تكلفة ضائعة في حالة ما -
والممارسين للنشاط التسويقي أن  يرى العديد من الكتاب أهداف نظام المعلومات التسويقي:-

المساعدة  في بيع منتجات أو خدمات المؤسسة و  هو ،الهدف األساسي لنظام المعلومات التسويقي
على النشاط  قبال عليها من خالل تخطيط و تنفيذ الرقابةتشجيعهم لإل إيصالها إلى العمالء و
 :اف هذا النظام تتمثل فيما يليدهأن إذلك ف على او بناء، التسويقي في المؤسسة 

   .نتاج المختلفةمن خطوط اإلالتابعة متابعة حركة مبيعات المنتجات  -
   ة.عن المنافسة في البيئة التي تعمل فيها المؤسس حتفاظ ببياناتاال-
من خالل التحكم في نقاط القوة و نقاط الضعف  ،ستراتيجية التسويقية للمؤسسةبناء اإل -

   .فيما يتصل بالمنافسة
   .تحسين صورة المؤسسة في ذهن المستهلك -
   . زيادة كفاءة العمليات التسويقية -
 .رفع الميزة التنافسية للمؤسسة    -

دارة نظام  نظام المعلومات اإلنتاجي: نظام محوسب يتولى تجهيز إدارة العمليات وا 
المعلومات اإلدارية بمعلومات منظمة ووافية ودقيقة عن التدقيق الطبيعي للعمليات والمواد 
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والمنتجات من سلع وخدمات وكل األنشطة األساسية ذات العالقة بالتخطيط والسيطرة على اإلنتاج 
 .  1والنقل والعمليات اللوجستية  

 يتكون نظام المعلومات اإلنتاجي، من األنظمة  كونات نظام المعلومات اإلنتاجي:م
 الفرعية التالية:

: يتكون هذا النظام من نشاطين رئيسيين هما إدارة من المواد االحتياجاتنظام تخطيط  -
المخزون والجدولة، فالهدف الرئيسي من إدارة المخزون هو التأكد من أن المخزون من المواد 

 احتياجاتوفر في الوقت المطلوب لإلنتاج وأن المخزون من المنتجات النهائية متاح لمقابلة مت
بالمخزون تكون في الحد األدنى لها، في حين أن  االحتفاظالمستهلكين، و تكلفة أمر الشراء وتكلفة 

اإلمكانيات اإلنتاجية  استخدامالجدولة تحدد المخزون من المخرجات النهائية، كما تحدد كفاءة 
 وتقليص الوقت العاطل، وتعمل على صيانة المعدات .

: توجد ثالث مدخالت أساسية لنظام تخطيط من المواد االحتياجاتمدخالت نظام تخطيط  -
مبنية من المواد أوال جدول اإلنتاج، الذي يحدد المنتجات النهائية المحتاج إليها وهي  االحتياجات

األوامر والتنبؤ من النظام التسويقي الفرعي، ثانيا  تقرير المخزون وأخيرا قائمة الموارد  على
 المطلوبة، التي يتم إعدادها من قسم الهندسة بناءا على مواصفات المنتج.   

: توجد ثالثة مخرجات أولية ، هي تقرير من المواد االحتياجمخرجات نظام تخطيط -
فتقرير األوامر المخططة والتغيرات الناتجة من إعادة جدولة األوامر، باألوامر الصادرة وتقرير ب

يدل  األوامر المخططةالصادرة عبارة عن تعليمات إدارة المشتريات لطلب خامات، وتقرير  األوامر
على ضرورة طلب المواد األولية المطلوبة ، والتغير في األوامر المفتوحة عن طريق اإلسراع أو 

 .يحدث عن طريق إعادة جدولة األوامر  اإلبطاء يمكن أن 

: توجد العديد من العمليات اإلنتاجية المميكنة بالكامل أو مميكنة نظام العمليات التحويلية-
 .اآللية أجهزة الرقابة استخدامجزئيا، حيث يتم 

يتلقى نظام العمليات األوامر والتنبؤ بالطلب من نظام  مدخالت نظام العمليات التحويلية:-  
لتسويق الفرعي، كما يتلقى معلومات الميزانية من النظام الفرعي للتمويل ومعلومات تقييم المنتج ا
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من نظام الهندسة الصناعية،  يستلم النظام الفرعي لإلنتاج معلومات تغذية عكسية هامة كمدخالت 
 من نظام الرقابة على الجودة في شكل تقارير للجودة.

جات المعلومات الناتجة من نظام العمليات جدول من أهم مخر مخرجات العمليات: - 
من المواد ومخرجات نظام  االحتياجاإلنتاج الرئيسي، الذي يعتبر بمثابة مدخالت لنظام تخطيط 

العمليات التحويلية، والذي يتضمن تقارير عن عدد المنتجات النهائية، وكمية الموارد المستهلكة 
خالل العملية اإلنتاجية ، حيث تتم مقارنة جدول اإلنتاج الرئيسي مع معايير أو بيانات تقديرية 

 للرقابة اإلدارية.    

م الهندسة الصناعية بتوفير المعلومات المتعلقة بدراسة يقوم نظا:نظام الهندسة الصناعية -
عمليات التصنيع بغرض التوصل إلى أفضل السبل لتطوير وتحسين أداء تلك العمليات ويهتم هذا 
النظام بأنشطة تحديد المواصفات القياسية لمنتجات المنظمة وكذلك المواد الخام المستخدمة في 

عدة البيانات ومن ثم يمكن مقارنة تلك البيانات باألداء الفعلي تصنيع تلك المنتجات وتخزينها في قا
بالمواصفات القياسية التي تم وضعها مسبقا ، وبالتالي كشف عن أي انحرافات قد تكون حدثت ، 
وتتمثل عملية الكشف عن االنحرافات أهمية كبيرة لمستخدمي نظام الهندسة الصناعية ، فهي تتيح 

ر ألوجه الخلل قبل تفاقم المشكلة االنتاجية وهو ما يعد ميزة هامة لهذا لهم القيام بالعالج المبك
      1النظام

تتحصل الهندسة على مدخالت رئيسية متعددة في مدخالت نظام الهندسة الصناعية: -
 والصيانة، وغيرها من نتائج األبحاث . ومعايير الجودةشكل تطويرات حديثة في المواد والعمليات 

من المخرجات التي يقدمها نظام الهندسة معلومات الهندسة الصناعية: مخرجات نظام -
تتعلق بتصاميم المنتجات، التي يجب إتباعها في العمليات اإلنتاجية، قائمة المواد التي يحتاج إليها 

 في الرقابة على الجودة .  استخدامها، معايير الجودة التي يتم 
 :  واالستالمنظام الشحن  -
من مدخالت هذا النظام تعليمات الشحن من نظام معلومات : واالستالممدخالت الشحن  -

 التمويل الفرعي والفواتير من الموردين ، باإلضافة إلى المواد المستعملة من الموردين.  
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للمواد  باالستالممخرجات هذا النظام هي معلومات تتعلق : واالستالممخرجات الشحن -
ت نهائية من خالل إرسال العمالء للفواتير، التي توضح شحن المنتجات أو األولية وشحن منتجا

 مالحظات عن مواعيد الشحن المتأخرة .
من الموارد،  لالحتياجاتلنظام التخطيط  امتدادتعتبر وظيفة المشتريات نظام المشتريات:  -

ي حالة ما إذا كما  يمكن أن يكون نظام المشتريات أحد مكونات نظام المعلومات اإلنتاجي، ف
من المواد وتعليمات األوامر المصدرة واألوامر المخططة  االحتياجاتمخرجات نظام تخطيط  اعتبرت

واألوامر المعاد جدولتها مدخالت لنظام المشتريات ، كما يمكن أن يكون نظاما مستقال عن نظام 
من المواد نظام داخلي، وتطلب نظام  االحتياجاتمعلومات اإلنتاج في حالة ما إذا كان نظام تخطيط 

المشتريات معلومات خارجية تتعلق بنوع وجودة المنتجات، األسعار،جدولة التسليم، مدى توفر المواد 
 األولية التي يتم الحصول عليها من موردين المؤسسة .      

ذا تعتبر رقابة الجودة على صلة وثيقة بالهندسة ، تكمن مهمة هنظام رقابة الجودة: -
النظام  في وضع أهداف سنوية لمستويات الجودة المطلوب تحقيقها ، وتوفير معلومات سريعة 

عن مستويات الجودة، يستخدم هذا النظام مجموعة من النماذج اإلحصائية،  االنحرافاتلإلدارة عن 
نشاء حدود ال االختبارنظرا ألن  رقابة، يمكن أن يكون مدمر للعينة ، وهذا لتحديد خطة العينات وا 
وقياسها، والتي  اختبارهامختلف صفات المنتجات طبقا لنوع المنتج والصفات ، التي يراد  الختبار

 بطريقة يدوية . قد تتم بطريقة أوتوماتكية بواسطة أجهزة تحكم آلية أو
 :لى تحقيق مايليإنتاجي ف نظام المعلومات اإلديه :نتاجياف نظام المعلومات اإل دهأ
دائها أالتي تقوم ب ،نتاج اليومية لنوعيات المنتجات المتنوعةاإل كميات بياناتاالحتفاظ  -

 .الشهر حتى تاريخ اليوم الحالي ايةنتاج في المؤسسة مع تجميعها من بدخطوط اإل
و أعلى مستوى شهر العام القائم  عداد المقارنات المختلفةا  نتاج الشهري و ببيانات اإل االحتفاظ -

 نتاجية بالكمية والقيمة.         شرات اإلالعام الماضي مع توضيح مؤ 
 عداد المقارنات وتوضيح المؤشرات وحفظ ذلك طبقا للمددا  و  نتاج السنويمتابعة حركة اإل -

 دارة.السنوية التي تحددها اإل
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هو نظام يعتمد على الحاسوب في جمع ومعالجة وتخزين  نظام معلومات الموارد البشرية:-
 المعلومات المتعلقة بالعاملين لدعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية

يتكون نظام معلومات الموارد البشرية من األنظمة مكونات نظام معلومات الموارد البشرية: 
 الفرعية التالية: 

 الموارد البشرية .النظام الفرعي لتخطيط  -
 الموارد البشرية. الستقطابالنظام الفرعي  -
  النظام الفرعي للتدريب . -
 النظام الفرعي لألجور والتعويضات  -

لنظام معلومات الموارد البشرية الخصائص  خصائص نظام معلومات الموارد البشرية:
 التالية:

 . يعتمد على الحاسبات اإللكترونية -
 .من طرف المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية بصفة مباشرةستخدامه ايمكن  -
التي يتم  ،مل على كافة المعلومات الخاصة بالموارد البشرية من حيث النوعية والكميةتيش -

 .تجميعها في ملف واحد بالنسبة لكل فرد
يمكن من خالله االتصال بجميع اإلدارات أو األقسام للحصول على المعلومات المطلوبة -

و هو ما يعني وجود عالقة تبادلية بين نظام معلومات الموارد البشرية و نظم  األفراد،عن 
  .المعلومات الوظيفية األخرى

ية النظام بالمعلومات التي تتعلق بأفكارهم و مقترحاتهم ذإمكانية إشراك األفراد في تغ -
 العمل. إلنجاز و تطوير

 .  هدافجملة من األإلى تحقيق  يسعى نظام معلومات الموارد البشرية         

 

 

 

 



 

30 

 تتمثل أهداف نظام معلومات الموارد البشرية فيما :(1)أهداف نظام معلومات الموارد البشرية -
 يلي:

 حتفاظ ببيانات العاملين ووظائفهم .اال -
 ين ،النقل ،الترقية ،اإلعارة ،إنهاء الخدمة .يمتابعة تحركات األفراد مثل التع -
   .وتحليل غياب العاملين كاإليجارات السنوية ،المرضية ،إجازات إصابة العملمتابعة -
 .المكافآت و االحتفاظ ببيانات عن الوظائف والخبرات السابقة-

متكاملة من األجهزة والمعدات ، البرمجيات ،  مجموعةنظام المعلومات المحاسبي والمالي: 
ي تكفل تحصيل البيانات المحاسبية عن البيئتين األطر البشرية والقواعد واإلجراءات والنظم الت

الداخلية والبيئة الخارجية للمنظمة ، وفيما يخص أدائها في الماضي والحاضر والتنبؤات المحتملة 
في المستقبل ومعالجتها ألجل توفير المعلومات الضرورية التي تسهل مهمة اإلدارات بجميع 

ل انجاز الوظائف اإلدارية وبما يحقق أفضل استخدام المستويات اإلدارية في صنع القرارات من خال
 .   2ممكن لهذه المعلومات

: وهي النظم التي تخدم كل مستوى من المستويات اإلدارية نظم المعلومات اإلدارية -
   وتتمثل في ما يلي : 

نظاما مبنيا على الحاسب اآللي  يوفر المعلومات للمديرين هو  : نظام المعلومات اإلداري-
المسؤولين عن وحدة تنظيمية رسمية سواء كانت المنظمة ككل أو أحد المجاالت الوظيفية بها 
والذين لديهم احتياجات مشابهة للمعلومات وتصف هذه المعلومات ما حدث في الماضي وما 
يحدث اآلن ، وما هو محتمل حدوثه في المستقبل وتتوافر المعلومات في شكل تقارير دورية 

ومخرجات نماذج رياضية وتستخدم هذه المعلومات في صنع القرارات لحل وتقارير خاصة 
     3المشاكل

يتكون نظام المعلومات اإلداري من ثالثة عناصر أساسية مكونات نظام المعلومات اإلداري : 
 هي المدخالت، المعالجة الداخلية ، والمخرجات. 
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تتكون من ثالثة نظم فرعية هي النظام الفرعي لمعالجة البيانات، النظام المدخالت :  -
 الفرعي للبحوث والدراسات المتخصصة، والنظام الفرعي للمخابرات الخارجية.   

: يقدم هذا النظام بيانات تصف مجاالت النشاط والعمليات النظام الفرعي لمعالجة البيانات-
فوارق بين نظام المعلومات اإلداري، ونظام معالجة البيانات،  الداخلية للمؤسسة وبالرغم من وجود

 إال أن هناك عالقة هامة تربط بينهما تتمثل تلك الفوارق في ما يلي : 
يعمل نظام المعلومات اإلداري على تحديد محتوى التقارير لصنع قرارات معينة، في حين -
 المحتوى.البيانات على توفير هذا  نظام معالجةيعمل 

 يعتبر نظام معالجة البيانات عنصر رئيسي لنظام المعلومات اإلداري.-
: يعمل على تجميع البيانات من مختلف المصادر نظام البحوث والدراسات المتخصصة-

 الداخلية، والخارجية وتحليلها لدراسة أثر البيئة الخارجية على العمليات الداخلية.  
صب اهتمامه على دراسة أحد العناصر األساسية : ينالنظام الفرعي للمخابرات الخارجية-

في البيئة الخارجية وهم المنافسين، حيث يقوم بجمع وتحليل المعلومات التي تصف عمليات و 
ستراتيجيات المؤسسات المنافسة.   تحركات، وا 

عداد ومراجعة البيانات، ثم المعالجة الداخلية للبيانات : تتم هذه المعالجة بدءا بتجميع وا 
 تها والعمل على تخزينها وحفظها و إعداد التقارير.  معالج

: تتكون مخرجات نظام المعلومات اإلداري، من ثالثة أنواع من التقارير التقارير المخرجات 
الدورية، التقارير الخاصة، ومخرجات النماذج الرياضية التي تحاكي الواقع الفعلي، إذ يختلف 

ف المجال الوظيفي ، حيث تصف محتوى العناصر محتوى كل تقرير من هذه التقارير باختال
الفرعية المكونة للمجال الوظيفي، فعلى سبيل المثال في مجال التسويق تركز هذه التقارير على 

خدمة عناصر المزيج التسويقي )المنتج ، الترويج، التسعير، التوزيع( ، أما في مجال اإلنتاج فإن 
 ون، الجودة والتكاليف(  التقارير تهتم بمجاالت) التصنيع، المخز 
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 والشكل التالي يبين مكونات نظام المعلومات اإلداري

: نموذج عام  لنظام المعلومات اإلداري                                      (5الشكل رقم)                          
مدخالت النظام                 معالجات داخلية      مخرجات 

النظام

 

 188محمد أحمد حسان، مرجع سابق، ص المصدر:

 داري:خصائص نظام المعلومات اإل
تستخدم ، لى معلوماتإومعالجة البيانات وتحويلها  خالإدنظام يعتمد على الحاسوب في  -

 .في عملية صنع القرارات 
 يحقق التكامل بين نظم المعلومات التي تدعم مختلف المجاالت الوظيفية. -
 .متكررة أنها تدعيم عملية صنع القرارالتي تتميز ب -
حداث المستقبلية ومن ثم التنبؤ حيث يهتم باأل دارية،يعمل النظام على تدعيم الوظائف اإل -

تسمح الحالية  وكذلك يساهم في توفير التقارير عن العمليات التخطيط،عملية  وهو ما يساعد في
 نشطة المؤسسة.   أالرقابة على ب

 مصادر داخلية

 مصادر خارجية

مخرجات نظام 

 معالجة البيانات

دراسات وبحوث 

 متخصصة

مخرجات نظام 

 المخابرات

قواعد بيانات 

 أخرى

قواعد بيانات 

 المجال الوظيفي

تقارير 

 دورية

تقارير 

 خاصة

مخرجات 

نماذج 

 رياضية

إدارة 

المجال 

 الوظيفي

قواعدبينات 

 المنظمة 
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نواع مختلفة من أداري مخرجات في شكل تقارير مرتبطة بيقدم نظام المعلومات اإل -
ن يتعرض أيطلب معلومة معينة دون  ،راد وضع قرار معينأذا إحيث يمكن للمدير ، 1القرارات

 لباقي تفاصيل المعلومات التي تم تخزينها.

وفر المعلومات ت قد الا نهبب أبس 2دارية قليلة المرونة نسبيااإل ماتالمعلو  معتبر نظت -
  .على وجه الدقة  المطلوبة لمتخذ القرار

عتماده على نماذج بسيطة اداري بقدرة تحليلية محدودة نتيجة يتميز نظام المعلومات اإل -
  .وماتلتقديم المعل

 يلي : تتمثل أهداف نظام المعلومات اإلداري فيما داري:ف نظام المعلومات اإلداهأ-
بشكل يسمح بتدقيق البيانات ، تحقيق التكامل بين مختلف النظم الفرعية للمؤسسة 

 .نشطتها ألى التنسيق بين إؤدي يوالمعلومات بين تلك النظم وهو ما 

اف النظم الفرعية بالمؤسسة دهأمن خالل ربط  ،للمؤسسةف العام دالمساهمة في تحقيق اله 
  .ف العام لهادمع اله

وذلك بتوفير التقارير التي  دارية،تدعيم عملية صنع القرارات في جميع المستويات اإل -
 تحتوي على المعلومات الالزمة لذلك وفي التوقيت المناسب.

 . غراض التخطيط والرقابةتوفير المعلومات الضرورية أل -
 و للمؤسسة بدقة العاديةاألنشطة عن  نتاج التقاريرإنتاجية المؤسسة من خالل إتحسين  -

 ن تواجه المؤسسة.أالتنبؤ بالمشاكل التي يمكن  ، وكذلكتحديث البيانات والمعلومات
تنفيذ توفره من معلومات مرتدة عن مدى  داء المؤسسات وذلك من خالل ماأتطوير  -

 .الخطط والمشروعات
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مزيج من الذكاء اإلنساني وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، التي نظام دعم القرار:  -
 تتفاعل بقوة فيما بينها من أجل حل المشكالت المعقدة.

ظهر نظام دعم القرار بسبب الحاجة الموضوعية لإلدارات لوجود تقنيات وأدوات لدعم اتخاذ 
   1رة وعدم التأكدالقرارات المعقدة التي تخضع لظروف المخاط

 :يتكون نظام دعم القرار من أنظمة فرعية ، تشمل كل من  مكونات نظام دعم القرار
النظام الفرعي إلدارة قاعدة البيانات، النظام الفرعي إلدارة قاعدة النماذج، النظام 
الفرعي إلدارة الحوار البيني، أجهزة الحاسوب وأجهزة االتصاالت لنقل البيانات 

، اإلجراءات وقواعد العمل الخاصة بتنفيذ وظائف وأنشطة دعم القرار والمعلومات
 اإلداري. 

يتكون النظام الفرعي إلدارة قاعدة البيانات، من النظام الفرعي إلدارة قاعدة البيانات :  -
 األنظمة الفرعية التالية:

والتي : تتكون من مجموعة من الملفات المتكاملة مع بعضها البعض قاعدة البيانات-
تحتوي على بيانات خاصة باألنشطة الداخلية للمؤسسة، تم تجميعها من المجاالت الوظيفية 
)المحاسبة، التمويل، التسويق، اإلنتاج، واألفراد (، كما تشمل على  بيانات تتعلق بمعدالت  

و باإلضافة إلى بيانات خارجية التي تبين عالقات المؤسسة بالبيئة الخارجية )أبحاث السوق أ
 بيانات التعداد السكاني أو بيانات العمالة المحلية أو جدول معدالت الضرائب(.

وهو نظام يعمل على تنفيذ عمليات التحديث، االسترجاع، نظام إدارة قاعدة البيانات:  -
   إنتاج التقارير. 

 يعتبر من أهم مكونات نظام دعم القرار ألن منالنظام الفرعي إلدارة قاعدة النماذج :  -
دونه ال يمكن للنظام أن يحقق الدعم للقرارات اإلدارية ، وذلك من خالل ما يوفره من نماذج 
متكاملة ومتنوعة تستخدم في عمليات صنع القرارات، للوصول إلى مستوى األمثلية أو لحل 
مشكالت متنوعة في مجاالت أنشطة مختلفة أو لصناعة قرارات استثمارية مهمة بالنسبة للمؤسسة 

 قاعدة النماذج من المكونات الفرعية التالية:  إلدارة  ون النظام الفرعيو يتك
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وهي تحتوي على حزمة متنوعة وواسعة ومتكاملة من نماذج التطبيقات قاعدة النماذج :   -
وأنماط أخرى من النماذج ، التي تفيد أغراض تحليل البيانات وتقييم بدائل القرار، وهي نماذج 

 ل الحساسية تحليل االستهداف، تحليل األمثلية والتحليل اإلحصائي. تحليل ماذا لو وتحلي
توجد في قاعدة النماذج لنظام دعم القرار، نماذج جاهزة مكتوبة بإحدى لغة النمذجة :  -

لغات البرمجة ، حيث تختصر لغات البرمجة الجهد والوقت وتبسيط طرق استعمال قدرات ووظائف 
 نطالق معالجة وتحليل.   النظام، كما أنها تعتبر أساس ا

وهو نظام برمجيات يقوم بتنفيذ وظائف إنشاء و تعديل أو نظام إدارة قاعدة النماذج:  -
تحديث النماذج، ومعالجة البيانات، هذا ويحتوي نظام إدارة قاعدة النماذج على برامج إدارة النماذج، 

 يد.التي تتولى البيانات والنظام الفرعي إلدارة الحوار مع المستف

يعمل قاموس النماذج على وصف النماذج الموجودة بقاعدة النماذج قاموس النماذج:  -
وتحديد خصائصها ووظائفها ومجاالت استخدامها ويقدم تعريفات وبعض األمثلة العملية، التي 

 توضح مزايا النموذج وشروط تطبيقه. 
البيني الوسيط الذي يربط : يعتبر النظام الفرعي للحوار النظام الفرعي إلدارة الحوار  -

المستفيد النهائي مع نظام دعم القرار، فهو بمثابة أداة اتصال ديناميكية فعالة لدعم عمل النظام 
وتبسيط استعماله من طرف المستخدم، وذلك من خالل لغة الخطاب باللغة العادية أو تقنيات 

في نظام إدارة الحوار هي التعليم والتفسير، من أهم الخصائص التي يرغب المستخدم توفرها 
البساطة والمرونة، و يتكون نظام إدارة الحوار من ثالثة مكونات أساسية هي لغة التصرف، لغة 

 العرض، قاعدة المعرفة
: يمكن للمستخدم من خاللها االتصال بالنظام وذلك باستخدام بدائل أساليب لغة التصرف-

 الفأرة أو القار  الضوئي للمواد المكتوبة.  التي قد تكون لوحة المفاتيح أو إدخال البيانات،

: وهي تدل على ما يسمعه أو يراه المستخدم وتشمل على ما تقدمه الطابعة وما لغة العرض-
 يظهر على شاشة العرض من حروف، كلمات، أشكال ورسومات، باإلضافة إلى مخرجات سمعية 

أن يعرفها المستخدم عن تعرض قائمة المعرفة المعلومات التي يجب قاعدة المعرفة: -
القرار وعن كيفية استخدام نظام دعم القرار، ويتم ذلك من خالل دليل االستخدامات أو من خالل 

 التعلم لكيفية تشغيل النظام بطريقة مباشرة أو من خالل حضور برامج تدريبية
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تحقيق فوائد  إلى يؤدي ،اخل المؤسسةدام نظام دعم القرار دستخان إ همية نظام دعم القرارات:أ
 ما يلي : عدة منها
كية في يستراتيجية والتكتتقديم الدعم لصانع القرار فهو يستطيع تحسين جودة القرارات اإل -

 .المؤسسة

دارة الوسطى وكذلك من طرف اإل ،دارة العلياام نظام دعم القرار من طرف اإلدستخايتم  -
 في 

  .ةالقرارات الغير روتينيالمجاالت الوظيفية وهذا لدعم عملية صنع  مختلف

 .فضل للمشكلة ومسبباتها أختيار نموذج القرار المطلوب وتحقيق فهم تقديم تسهيالت ال -
 المشكالت وتقديم الحلول الممكنة لها  نمذجةيعمل نظام دعم القرار على تحليل البيانات و  -
لموضوعية شياء وتقييم البدائل على ايعتمد نظام دعم القرار في الحكم على األ -

 .والمعلوماتية 
 ،خرى من معلومات مثل نظام معالجة البياناتتوفره نظم المعلومات األ ة من مادستفااال -

 داري.نظام المعلومات اإل
 .والمرونة في التعامل معه من خالل الحوار المباشر  امدستخطة االايتميز ببس -
لى الحصول على إيؤدي بالمؤسسة  ،ام نظام دعم القرار لتقنيات معلوماتية متطورةدستخا -

 .م مثل هذه النظمدتستخ ميزة تنافسية مقارنة بالمؤسسات المنافسة لها والتي ال
 هم خصائص نظام دعم القرار في: أيمكن حصر  خصائص نظام دعم القرار:

 .دارة في حل المشاكل المعقدة القدرة على مساعدة اإل -
 .ساليب ونماذج تحليلية متطورة أيستعمل نظام دعم القرار  -
 .دارة العليا نية التي يتم صناعتها على مستوى اإليالتركيز على القرارات الغير روت -
والتي تنتج  ،ستجابة للمواقف الغير متكررةيتميز نظام دعم القرار بالمرونة من خالل اال -

 .عن الظروف المتغيرة 
   .خاطئة تقليل التكاليف خاصة تكاليف القرارات ال -
التي تتخذ بشكل  موضوعية من القرارات كثرأتكون القرارات الناتجة عن نظام دعم القرار  -
 بديهي 
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ونظام المعلومات  مثل نظام معالجة البيانات ،خرىالتكامل مع نظم المعلومات األ -
   .دارياإل

الوظائف داخل داء داري من خالل تقليص الوقت والجهد ألتخاذ القرار اإلاتحسين فعالية  -
من  بدال ذوالتخطيط والتنفيللتحليل في نفس الوقت منح المديرين مزيدا من الوقت  ،المؤسسة

 .( .تخاذ القرار بما في ذلك تكاليف وقت الحاسب اتكلفة   )تحسين كفاءته 
 .داريةداري وكل المستويات اإلدعم كل مراحل عملية القرار اإل -
   .حالل محل متخذ القراراإل ستخاذ القرار ولياتدعيم عملية  -
تخاذ القرار من خالل بناء النماذج ا لدعم عملية ،تستخدم مخرجات نظام دعم القرار -

  .قتراح الحلولاوتحليل البدائل و 
نتيجة  ،خصصين في مجال الحاسوبتام نظام دعم القرار بواسطة غير المدستخاسهولة  -
 .والحاسوب باللغة الطبيعية م النظامدمكانية القيام بالحوار بين مستخإ
 االساااتدالل،برناااامج ذكاااي للحاساااب يقاااوم علاااى اساااتخدام المعرفاااة وخطاااوات النظةةةام الخبيةةةر: -

 . 1لتقديم حل للمشكالت الصعبة التي تحتاج في حلها إلى استشارة الخبراء
 عتبر بدجولي أن النظام الخبير، يتكون من خمسة المكونات الرئيسية للنظام الخبير: ا

رئيسية هي نظام تسهيل استقطاب المعرفة، قاعدة المعرفة، نظام إدارة قاعدة عناصر 
 المعرفة، أداة االستدالل، أداة التفاعل مع المستخدم.

: يعتبر نظام تسهيل استقطاب المعرفة بمثابة الوسيلة، نظام تسهيل استقطاب المعرفة -
ى برامج داخل النظام الخبير التي يمكن من خاللها تجميع وتحويل المعرفة من مصدر معين إل

 لبناء قاعدة المعرفة 

وهي تشبه قاعدة البيانات بنظام دعم القرار تحتوي على معرفة قاعدة المعرفة:  -  
متخصصة في مجال محدد والتي تم تجميعها واشتقاقها من خبير، يقوم مهندس المعرفة بتشفيرها 
في برنامج وخزنها في قاعدة معرفة النظام، كما أنها تتضمن سلسلة من القواعد والتفسيرات 

فهي تتضمن نوعين من المعرفة، المعرفة بالحقائق وهي مجموعة المرتبطة بهذه المعرفة و بالتالي 
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من الحقائق المتعلقة بمجال معين من مجاالت المعرفة أو بالمشكلة التي تم تصميم نظام الخبرة من 
 أجلها والمعرفة بالقواعد واإلرشادات التي تسمح لمستخدم النظام باستخدام المعرفة لحل المشكلة  

وهو نظام يشبه بنظام إدارة قاعدة البيانات في نظام دعم القرار، المعرفة:  نظام إدارة قاعدة-
 يعمل على تحديث قاعدة المعرفة بحقائق ومؤشرات وقواعد جديدة.

: وهي شبيهة بقاعدة النماذج في نظام دعم القرار تعمل على مزج ومقاربة الحقائق آلة االستدالل-
لمعرفة باستخدام قواعد الشتقاق أو استنباط استنتاجات والمعرفة المتخصصة الموجودة في قاعدة ا
 وحلول متعلقة بالمشكلة موضوع البحث.   

تعتبر مماثلة لنظام إدارة الحوار في نظام دعم القرار وهي أداة التفاعل مع المستخدم: -
ة برنامج يمكن مستخدم النظام من التعامل مع النظام بسهولة من خالل اللغة الطبيعية، باإلضاف

 .ستخدام جداول، رسوم بيانية، قوائم، صور إلى جانب اللغة الطبيعيةاإلى 
 فيما يلي: لنظام الخبيرا تتمثل خصائص خصائص النظام الخبير:

الذي يتخذ كتقنية ، ستكشافيو التفكير االأدراك هم الخصائص الجوهرية للنظام الخبير اإلأ -
  .خوارزميلها حل د يوج لحل المشكالت المعقدة التي ال

  .نساني ونقل مهارات الخبراءالقدرة على تخزين الخبرة والمعرفة المتراكمة للخبير اإل -
  .ةتخاذ القرارات الغير الروتينيايساعد النظام الخبير على  -
 .عليها  ستدالل من المعارف الدقيقة والكثيفة التي يتوفرمكانية االإيملك النظام الخبير  -
التي ،الخبير على محاكاة الخبراء البشريين في التعامل مع مختلف المواقفيعمل النظام  -

  .تخاذ القراراتتطلب 
دارية العليا ساسي للنظام الخبير في تقديم المساعدة للمستويات اإلف األديتمثل اله -
 . 1 بالمؤسسة
بل  ،فقطالكاملة  وأتقتصر المعلومات المتوفرة لدى النظام على المعلومات المؤكدة  ال-

 .2اخليدالو التخمين والشعور أدخال البيانات التي تعتمد على المالحظات إيمكن 

                                                           
االقتصااادي للمؤسسااة ، رسااالة االت وتأثيرهااا علااى تحسااين األداء صااتكنولوجيااا المعلومااات واالت لمااين علااوطي،   - 1
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مها الفرد دوالتي يستخ ،قواعد تعكس الخبرة البشرية يحتوي النظام الخبير على حقائق و
 .الخبير في حل مشكلة ما

 ،واسيببالنسبة لغير المتخصصين في مجال الح ستعمالااليعتبر النظام الخبير سهل  -

 إطار نظام المعلومات المالية و المحاسبية : المحور الثاني
في المؤسسة فمن خالله يمكن تحديد  انظاما فرعي والمالي يعتبر نظام المعلومات المحاسبي

عداد البيانات والتقارير بصورة دقيقة، المركز المالي للمؤسسة  وفي الوقت ، وتكلفة مقبولة  ،وا 
تستفيد منها اإلدارة المالية في التحليل المالي ، الذي يعد إحدى الوسائل المهمة في تحديد  المناسب

 مصادر األموال الالزمة مع األخذ بعين االعتبار درجة المخاطرة والربحية بالنسبة للمشروع.  
 أوال نظام المعلومات المحاسبي 

توجد عدة تعريفات قدمت لنظام المعلومات تعريف نظام المعلومات المحاسبي: -1
 المحاسبي منها ما يلي:                                                             

هناااااااااك ماااااااان عاااااااارف نظااااااااام المعلومااااااااات المحاساااااااابي علااااااااى أنااااااااه "نظااااااااام يتعلااااااااق بالبيانااااااااات 
ذه البيانااااااات االقتصااااااادية الناتجااااااة عاااااان األحااااااداث الخارجيااااااة أو العمليااااااات الداخليااااااة ، ومعظاااااام هاااااا

يعبااار عنهاااا فاااي صاااورة مالياااة رغااام أن هاااذه البياناااات قاااد تكاااون غيااار مالياااة وتتااارجم بعاااد ذلاااك إلاااى 
بياناااااات مالياااااة، وفاااااي جاناااااب المخرجاااااات فاااااان نظاااااام المعلوماااااات المحاسااااابي يناااااتج عناااااه مساااااتندات 

 (1)وتقارير وقوائم وبعض المعلومات األخرى المعبر عنها في صورة مالية". 

نظام المعلومات المحاسبي"ذلك الجزء األساسي والمهم من نظام كما وقد تم تعريف 
المعلومات اإلداري في الوحدة االقتصادية في مجال األعمال ، الذي  بحصر البيانات المالية 
وتجميعها من مصادر خارج وداخل الوحدة االقتصادية ، ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات وتحويلها إلى 

 (2)خدمي هذه المعلومات داخل الوحدة االقتصادية وخارجها ." معلومات مالية مفيدة لمست

                                                           
رحمون هالل، المحاسبة التحليلية ، نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية  - 1
، 2005-2004لنيل شهادة  الدكتوراه في العلوم االقتصادية ، جامعة يوسف بن خذة ، الجزائر ، مقدمة مذكرة ، 

 71، 70ص ص 
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تم تعريف نظام المعلومات المحاسبي أيضا على أنه "مجموعة الوسائل التي تمكن إدارة     
المنظمة من تجميع وتشغيل وتقرير البيانات الضرورية عن نتيجة األعمال التي تمت بتوجيهها 

شرافها ، ويشتمل النظام المحاس بي على مجموعة من النماذج ، السجالت ، اإلجراءات والوسائل وا 
المستخدمة في تسجيل وتلخيص األحداث المالية ، تقرير البيانات المالية ، وعرضها في شكل 
تقارير معبرة عن البيانات المطلوبة من قبل اإلدارة لتحقيق الرقابة على األنشطة ولتقديمها إلى 

  .(1)مال المنظمة ألغراض اتخاذ مختلف القرارات. " الجهات الخارجية المهتمة بأع
حيث المفهوم لكنهما مرتبطان بصلة وثيقة، المحاسبية من  المعلوماتعن البيانات تختلف  

  هما ؟ فماهي العالقة الموجودة بين
                                                                 ا:مالبيانات والمعلومات المحاسبية والعالقة بينه --2

االقتصادية التي تحصل داخل المؤسسة أو خارجها األساس في الحصول األحداث  تعتبر
على بيانات محاسبية ، ويمكن توثيق هذه األحداث من خالل الوثائق والمستندات التي تعتبر كدليل 

 يتم االعتماد عليها في التسجيل المحاسبي. على حدوث هذه العمليات والتي
  :وتشمل على ما يليالبيانات المحاسبية:  
وهي ترتبط بكل األحداث االقتصادية التي تحدث في المؤسسة، ويمكن  بيانات مالية:*

 قياسها والتعبير عنها بصورة مالية وهي تشمل ما يلي:
الحصول على األموال الالزمة من وهي األحداث المتعلقة بمصادر األحداث التمويلية : -

طرف أصحاب الملكية، أو عن طريق االقتراض )قصير األجل أو طويل ( وهذا لممارسة المؤسسة 
 لنشاطها االقتصادي.

وهي األحداث التي لها عالقة بكيفية الحصول على األصول الثابتة األحداث الرأسمالية : -
 ع أو االستبدال.  و اهتالكاتها وكيفية التصرف فيها سواء بالبي

 : وهي التي ترتبط بكيفية تحقيق أرباح العمليات الجارية.                                                         األحداث االيرادية-
وهي بيانات ترتبط باألحداث االقتصادية التي تحدث في المؤسسة، وال  بيانات غير مالية:*

 يمكن التعبير عنها وال قياسها بصورة مالية وهي نوعين:                                                              
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وهي التي يمكن التعبير عنها في شكل كمي كعدد العاملين، عدد ساعات  بيانات كمية: -
 العمل، الوحدات المباعة، عدد األسهم...الخ

 وهي البيانات التي يتم التعبير عنها بشكل وصفي.  بيانات غير كمية:-
 :كل المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص األحداث  المعلومات المحاسبية

االقتصادية التي تتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظام المعلومات المحاسبية في 
القوائم المالية المقدمة للجهات الخارجية وفي خطط التشغيل والتقارير المستخدمة 

           (1)داخليا.

ات ذات معنى تستخدم كأساس في عملية اتخاذ هي بيانات عولجت للحصول على مؤشر 
القرارات ، ويتعين التوازن في إعداد هذه المعلومات من حيث التفصيل أو االختصار حتى تكون 

  (2)ذات منفعة لمتخذي القرار . 

يساهم نظام المعلومات المحاسبية في توفير أنواع مختلفة من المعلومات المحاسبية تتمثل  
    في ما يلي:    

يعتمد توليد هذه المعلومات على الموازنات التقديرية، وتعد أداة المعلومات التخطيطية: *
مهمة في مساعدة المدراء في صنع القرارات الخاصة بتحديد واكتساب وتوزيع الموارد على األنشطة 
المستقبلية للمنظمة، وعليه يوجد عدد كبير من المعلومات التخطيطية التي تستخدم في كافة 

اإلدارية في المنظمة منها مثال موازنة المبيعات والموازنة النقدية ، ومن أهم الخصائص  لمستوياتا
التي يجب أن تتوفر في المعلومات التخطيطية هي خاصية المرونة، لذلك يتم إعداد الموازنات 

                     .(3)المرنة وهي موازنات توضع لعدة مستويات من األنشطة

وهي معلوماات تخاتص بتاوفير ساجل لألحاداث االقتصاادية التاي تحادث  ات المالية:المعلوم*
نتيجاة العمليااات االقتصااادية التااي تمارسااها الوحاادة االقتصااادية وماادى الوفاااء بالتزاماتهااا، ويالحااظ أن 
هااذه المعلومااات تهااتم بتسااجيل التكاااليف واإلياارادات بعااد حاادوثها ، وبمااا يعنااي أنهااا معلومااات فعليااة 
                                                           

المعلومات المحاسبية ، وحدة الحدباء للطباعة والنشر ، كلية  نظامقاسم ابراهيم اللوباطي ، زياد يحي السقا ،  -1
 27ص، 2003الحدباء ، جامعة الموصل ، العراق ، 

أسامة كمال دهمان ، فعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تحقيق جودة التقارير المالية )دراسة  -2
يل شهادة الماجستير في المحاسبة والتمويل ، فلسطين ، تطبيقية على وزارة المالية الفلسطينية( ، مذكرة مقدمة لن

 22، ص2012
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األحداث االقتصادية كما وقعات باإلضاافة إلاى أنهاا ترتكاز علاى االساتخدام الخاارجي بصاورة تتعلق ب
 .(1)أكبر

ساعد هذه المعلومات في التأكد من أن مختلف األنشطة والفعاليات ت المعلومات الرقابية:*
التي تحدث في المؤسسة تنجز وفق الخطة المرسومة من خالل المقارنة بين األهداف المحددة 

                 والنتائج الفعلية وهذا لتحديد االنحرافات وتشخيص أسبابها.                                                           
وهاااي المعلوماااات التاااي تركاااز علاااى الوضاااع الحاااالي للعملياااات فاااي المعلومةةةات التشةةةغيلية : *

 المؤسسة والهدف منها تزويد المدراء بصورة عن أوضاع األنشطة والفعاليات التشغيلية.
محاسبة المسؤولية تقوم على افتراض أن كل األحداث   معلومات المسؤولية االجتماعية:*
تقع في المنظمة تعود لشخص مسؤول ، لذلك يتم دراسة الهيكل التنظيمي للمنظمة وتفويض التي 

السلطة وبناءا عليه يتم إعداد نظام تقارير األداء لتقييم النشاط الذي يخضع إلدارة كل قسم والذي 
بدوره يخضع لسلطة المدير المسؤول عن القسم ومن هنا يتم متابعة الشخص المسؤول عن أي 

  (2)حدث في هذا القسم والذي يؤثر بدوره على تحقيق األهداف.  خلل ي
معظم تقارير المحاسبة تعرض نتيجة األعمال لفترة زمنية محددة  معلومات التنبؤ باألرباح:*

 عادة سنة، في حين تقتضي الضرورة توفير معلومات عن األرباح المتوقعة باستخدام نماذج معينة.
وهاااي كااال المعلوماااات المحاسااابية المتعلقاااة بااااألجور  البشةةةرية:معلومةةةات محاسةةةبة المةةةوارد *

والرواتب والمكافآت التي تمنح لألفراد العاملين والتي تعتبر كمصاريف الفترة المالية  ،باإلضافة إلى 
معلومات أخرى كتكلفاة معادل دوران األفاراد العااملين ، تكلفاة إحاالل العااملين الحااليين بسابب الوفااة 

لفة االستثمار في الموارد البشارية والتاي تسااعد صاانع القارار فاي تعزياز كفااءة توزياع أو التقاعد، وتك
 الموارد البشرية المتاحة للمؤسسة.  

 
 
 

                                                           
 30وباطي ، زياد يحي السقا، مرجع سبق ذكره ، ص لقاسم إبراهيم ال- 1
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 عناصر نظام المعلومات المحاسبية: -3
 :  1تتمثل عناصر نظام المعلومات المحاسبية في ما يلي 
 األشخاص الذين يشغلون النظام ويؤدون الوظائف المختلفة  -
اإلجراءات والتعليمات اليدوية منها واآللية والتي تعمل علاى جماع ومعالجاة وخازن البياناات  -

 الخاصة بأنشطة الشركة 
 البيانات المتعلقة بالمنشأة وبعملياتها التشغيلية   -
 البرمجيات المستخدمة لمعالجة بيانات الشركة  -
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن الحواسيب ، األجهزة الطرفية ، وشبكات  -

رسال البيانات والمعلومات    االتصال المستخدمة لجمع وتخزين ومعالجة وا 
جراءات األمان التي تحمي البيانات في نظام المعلومات  -  الرقابة الداخلية وا 

ماان عاادة عناصاار مرتبطااة ببعضااها الاابعض وذلااك لتأديااة ماان المعااروف بااأن أي نظااام يتكااون 
                                                             ؟ هي مكونات نظام المعلومات المحاسبي فما وظائف،عدة  وظيفة معينة أو

نظام المعلومات المحاسبي من األنظمة  يتكون :مكونات نظام المعلومات المحاسبي -4
 الفرعية التالية:

تعتبر المستندات التي يتم استالمها من خارج  حسابات الزبائن:الفرعي لمعلومات  نظامال-
                                     المؤسسة المصدر الذي يغطي هذا النظام بمدخالته من البيانات المهمة. 

  وتتمثل هذه المدخالت في ما يلي :   :مدخالت النظام*
: يحتوي هذا المستند على البيانات المتعلقة بالزبون لتقييم مستند تقييم الوضع االئتماني-

مركزه المالي، تساعد إدارة االئتمان في المؤسسة على اتخاذ قرار منح االئتمان أم ال ، وفي حالة 
 هذا االئتمان. قدارما تم الموافقة على منح االئتمان يتم تحديد م

وفيها يتم تسجيل األصناف المطلوبة بيعها لزبون معين مع تحديد  مستند طلب البيع: -
تاريخ تسليمها ، بحيث يتم مالحظة األصناف المسلمة أو غير المسلمة حسب الفترة الزمنية أو 

 .  (1)حسب الزبون. 
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وهااو مساااتند يااتم إعااداده مااان طاارف قساام المبيعاااات حسااب الطلبياااات  مسةةتند أمةةةر البيةةع : -
الااواردة ماان العمااالء ، يحتااوي علااى بياناااات تتعلااق بمواصاافات وكميااات الساالع المطلوبااة، واألساااعار 

 المتفق عليها ، وتاريخ الشحن.     
هااو مساتند رئيسااي يثبات عمليااة البياع يحتااوي علاى مجموعااة ماان  مسةتند فةةاتورة المبيعةةات: -

نات المهمة في عملياة التساجيل المحاسابي تتعلاق بالعميال والمؤسساة ، باإلضاافة إلاى معلوماات البيا
عن مواصفات السلع وكمياتها وأسعارها، يتم إرسال نسخة منه إلى العميل لتحديد مديونيته للمؤسسة 

 وتعد عدة نسخ أخرى منه للتسجيل في اليومية والترحيل إلى دفتر األستاذ. 
عندما يتم إرجاع بعض المفردات المباعة يقوم قسم  ة في حسابات الزبائن:مستند التسوي -

المبيعات بعد استالمه نسخة من قائمة االسترجاع بتحضير مذكرة ائتمان تخول الزبون تسوية مبلغ 
البضاعة المرتجعة وفي حالة كون مبلغ مذكرة االئتمان كبير عندها يتم إرسال هذه المذكرة إلى قسم 

لمصادقة عليها ، ثم بعد ذلك يتم إرسال تلك المذكرة إلى قسم الفواتير والذي يقوم بدوره االئتمان ل
بتسجيل المبلغ في يومية المبيعات عكس القيد ، ثم يقوم بإرسال المذكرة إلى مراقبة المخزون 
للترحيل وفي نهاية الفترة يتم تلخيص إجمالي مرتجعات المبيعات في مستند يومية ترسل إلى قسم 

 (2)األستاذ العام 
يقوم نظام معلومات حسابات الزبائن بمعالجة البيانات المتعلقة بعمليات  معالجة البيانات:*

البيع منذ إعداد مستند أمر البيع حتى السداد النهائي لحساب الزبون،وتتمثل المرحلة األولى في 
المستندات األصلية الخاصة  البيانات المتعلقة بعمليات المبيعات اآلجلة اليومية من واقع معالجة

شعار شعارات السداد النقدي ألرصدتهم ، بهذه المبيعات،كفواتير البيع وا   التسوية لحسابات الزبائن وا 
كما يتم التحقق من دقة وصحة إدخال البيانات بنظام حسابات المدينين ، وفيما بعد يتم تحديث 

يالت أو تغييرات في أرصدة حسابات الملفات الرئيسية يوميا أو أسبوعيا من خالل إجراء تعد
المدينين والزبائن نتيجة التغير الحاصل في المبيعات اآلجلة أو سداد ألرصدة بعض الحسابات أو 

وفي األخير يتم إعداد مجموعة من التقارير تخص بطاقات الشحن،  إجراء تسويات لتلك األرصدة،

                                                                                                                                                                          
عدنان محمد محمد قاعود ، دراسة وتقييم نظام المعلومات المحاسبية االلكترونية في الشركات الفلسطنية )  -1

، 2007دراسة تطبيقية على شركات المساهمة في محافظات غزة  ، مذكرة الماجستير في المحاسبة والتمويل ( ، 
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شوف الحسابات الشهرية وأيضا إعداد جدول وأوامر البيع المؤجلة ،وتقرير تحليل الزبائن إلعداد ك
يتم فيه ترتيب حسابات المدينين حسب المدة المستحقة عنها الرصيد، حيث يتم إرسال هذا األخير 

 إلى إدارة االئتمان لتدقيق حجم االئتمان الممنوح للزبون ومتابعة التحصيل.
ات حسابات الزبائن تتمثل مخرجات نظام معلوم مخرجات نظام معلومات حسابات الزبائن:*
 فيما يلي:
يحتوي هذا الملف على معلومات  الملف الرئيسي المحدث لمعلومات حسابات الزبائن: -

متعلقة بحسابات الزبائن والتي تسمح إلدارة االئتمان من تحديد العمالء أو الزبائن الذين تتعامل 
ذه الحسابات والتي تعتبر معهم المؤسسة، باإلضافة إلى معلومات متعلقة باألرصدة الجديدة له

كمحصلة للعمليات اليومية أو األسبوعية ناتجة عن مبيعات آجلة أو سداد ألرصدة بعض الحسابات 
أو تغييرات في المعلومات المتعلقة بالزبون، كتغيير في عنوان الزبون أو في مقدار االئتمان 

جموع العمليات أو األنشطة الممنوح أو في شروط البيع المتفق عليها ، إلى جانب ذلك تحديد م
 التي تمت خالل العام.  

يحتوي هذا التقرير على معلومات تتعلق بكل العمليات  تقرير العمليات التي لم تعالج: -
التي لم يتم معالجتها في الملف الرئيسي لحسابات الزبائن، ويمكن تحديد أسباب عدم المعالجة إلى 

  (1)ما يلي:  
 استخدام رقم خطأ لحساب زبون ال يوجد له مقابل في الملف الرئيسي لحسابات الزبائن.  -
إدخال أنواع عمليات غير تلك المتفق عليها مع الزبون كإدخال عملية بيع باآلجل، أو  -

عملية تسوية في حالة عدم االتفاق مع الزبون على عمليات بيع باآلجل، أو استخدام شروط بيع 
 تلك الشروط المختزنة على الملف الرئيسي للزبون.تتعارض مع 

يحتوي التقرير اليومي لتحديث سجالت  التقرير اليومي لتحديث سجالت حسابات الزبائن:-
حسابات الزبائن على جميع المعلومات المتعلقة بالبيع والتسويات والتصحيحات التي يتم استخدامها 

 ائنفي تحديث الملف الرئيسي لسجالت حسابات الزب
يحتوي هذا التقرير على معلومات التقرير األسبوعي /الشهري لعمليات البيع اآلجلة:  -

تتعلق بتوزيع المبيعات لكل نوع حسب المناطق الجغرافية، والتي تسهل على مدير التسويق وضع 
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ذا االستراتجيات التسويقية والبيعية المناسبة التي تفيد في تحديد نسب الخصم الممنوح للزبائن وك
 تحديد سياسات الترويج وتنشيط المبيعات.

: يضم المعلومات الخاصة بكشف الحساب الشهري لكل تقرير كشوفات حسابات الزبائن-
زبون مثل اسم المنظمة، وشعارها، وعنوانها،اسم الزبون وعنوانه، رقم حساب الزبون، تاريخ كشف 

الئتمان الممنوحة، الرصيد المستحق الحساب، بيان تفصيلي بحركة حساب الزبون بالمنظمة، فترة ا
 . (1)السداد

يعرض هذا  التقرير الشهري ألرصدة الحسابات غير المسددة والمتأخرة في السداد:-
التقرير معلومات تتعلق بالزبائن الذين تتعامل معهم المؤسسة كأسماء الزبائن، أرقام حساباتهم، 

لحسابات المتأخر سدادها وتحديد أسباب أرصدة حساباتهم التي لم يستحق سدادها بعد، أرصدة ا
عدم السداد لمساعدة إدارة االئتمان في اتخاذ قرار بوقف التعامل مع زبون معين والشكل التالي 

 يوضح نظام معلومات حسابات الزبائن.
 (: النظام الفرعي لمعلومات حسابات الزبائن 01الشكل رقم  )
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    : النظام الفرعي لمعلومات حسابات الموردين 
تتمثل مدخالت هذا النظام في ما يلي : *المدخالت :         
قسام الشاراء اساتنادا إلاى طلاب الشاراء ويتضامن البياناات الرئيساية  يعادمستند أمر الشةراء :- 

كاساااااام المااااااورد ،األسااااااعار، تاااااااريخ اسااااااتالم المااااااادة األوليااااااة وكميتهااااااا (1)الااااااواردة فااااااي طلااااااب الشااااااراء 
ومواصفتها،الشااخص المكلااف بعمليااة الشااراء، وغالبااا مااا يااتم إعااداد أماار الشااراء ماان عاادة نسااخ ترساال 
احاادها إلااى المااورد وأخاارى إلااى قساام االسااتالم والثالثااة إلااى قساام رقابااة المخاازون، وأخياارا يااتم إرسااال 

 .                    نسخة إلى حسابات الموردين
وهو تقرير تعده لجنة االستالم أو أمين المخزن، يتم فيه إثبات أن  مستند تقرير االستالم:-

المادة المطلوبة قد تم استالمها، ترسل صورة من هذا المستند إلى المخازن والتي ترسلها بدورها إلى 
 إدارة المشتريات.

ل فاتورة الشراء الواردة من المورد، وذلك وفيها يتم تسجي مستند فواتير الموردين: -
لمطابقتها مع اإلرساليات الواردة ) سندات استالم مشتريات( بكمياتها وأسعارها أو مقارنتها مع 
طلبيات الشراء التي كانت الفاتورة نتاج عملية استالمها ، بحيث يتم التدقيق على فاتورة المورد من 

صدة األصناف في المخازن بالكميات الواردة في الفاتورة حيث الكمية والمبالغ وكذلك تحديث أر 
نتاج سند قيد الشراء بشكل تلقائي       (2)وا 

ويضم البيانات التي تعكس حالة ما إذا كان المشتري سيتحمل  مستند فواتير الشحن: -
 . (3)مصاريف الشحن والنقل للمشتريات والتوصل إلى المخازن

شعارات الخ - وتضم هذه المستندات البيانات الخاصة  :صم واإلضافةمستندات التسوية وا 
بمعامالت معينة والتي تستخدم لتسوية الفروقات الناشئة عن مستندات الشحن واالستالم والسداد، 
كعدم مطابقة مواصفات المنتج للمواصفات المتفق عليها عند الشراء والتعاقد نتيجة الختالف جودة 

 .      (4)المنتج ونوعيته

                                                           
)دراسااة حالااة محمااد لمااين، مساااهمة المراجعااة الداخليااة فااي تقياايم نظااام المعلومااات المحاساابي للمؤسسااة  عيااادي - 1
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تتم معالجة البيانات في نظام معلومات   معالجة بيانات نظام معلومات حسابات الموردين:*
حسابات الموردين بالحصول على المستندات التي تشير إلى التزامات المؤسسة تجاه الغير، ثم يتم 
ي تصنيف وتدقيق وترتيب هذه المستندات طبقا لنوع المستند لكل مورد ، وهذا لتحديث الملف الرئيس

جراء عمليات  لحسابات الموردين بشكل يومي أو أسبوعي من خالل مطابقة المستندات السابقة وا 
وأيضا  )األسعار، الكمية ، شروط النقل والشحن للمواد ( مقارنة، باإلضافة إلى تدقيق شروط التعاقد

شروط يتم تحديث الملف من خالل ما تم الوصول إليه من قرارات تتعلق بالفروقات المحتملة ل
التعاقد والتي تم الفصل فيها و القرارات المتعلقة بالفواتير التي يستحق سدادها في مواعيد 

 االستحقاق.
  التقارير التالية :  بإعدادهذا النظام  يقوممخرجات نظام معلومات حسابات الموردين: *
ويحتوي على معلومات تتعلق بالفروقات في شروط التعاقد الناتجة عن  تقرير التسويات : -

الفرق في األسعار أو الكميات أو شروط نقل وشحن المواد، نتيجة لتدقيق المستندات المؤيدة للسداد 
 األمر الذي يتطلب من المورد القيام بإجراء تسويات.

ومات تتعلق بالمبالغ المسددة يحتوى هذا التقرير على معل تقرير التسديدات اليومية : -
 للموردين والمستندات المؤيدة لعملية السداد. 

 ويحتوي على معلومات تتعلق بالشيكات المسددة للموردين. تقرير الشيكات: -
وتحتوي على المعلومات التي يتم استخدامها لتقييد مختلف  تقارير التحميل المحاسبي: -

 دين وهذا لمعالجة بيانات سجالت النشاط خالل األسبوع المصروفات الخاصة بالمشتريات والمور 
ويضم المعلومات التاي تنباه إدارة المنظماة إلاى اساتحقاق  تقرير االلتزامات غير المسددة : -

االلتزامات في تواريخها ، من خالل بيان تفصيلي عن المبالغ غيار المساددة لكال ماورد والمؤيادة بماا 
 . (1)يفيد توريد واستالم المشتريات والتوريدات

يوفر نظام معلومات حسابات الموردين معلومات تساعد في  تقرير التنبؤات النقدية : -
جبة إعداد تنبؤات وتوقعات حول التسديدات النقدية في األجل القصير، تسمح بإعداد الفواتير الوا

 السداد حسب تواريخ االستحقاق
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 (: النظام الفرعي معلومات حسابات الموردين02الشكل رقم )    
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 124: محمد عبد حسين آل فرج الطائي، رأفت سالمة محمود سالمة، مرجع سبق ذكره، ص المصدر
 

 : النظام الفرعي لمعلومات األجور والمكافآت 
تعتمد المؤسسة في الحصول على مدخالت  مدخالت نظام معلومات األجور والمكافآت : *

نظام معلومات األجور والمكافآت من البيانات على تشكيلة متنوعة من المستندات وفيما يلي سوف 
   :ومحتويات هذه المستنداتنستعرض طبيعة 

: تحتوي هذه المستندات على البيانات التي تحدد مستندات التوظيف بإدارة شؤون األفراد -
فية للفرد ومن بين هذه المستندات مستند طلب التوظيف ، مستند التغير في الحالة الحالة الوظي

الوظيفية ، مستند تقييم األداء والتي يتم االعتماد عليها في اعداد ملفات األفراد العاملين وفي 
 حساب وسداد األجور والمكافآت.  

بدأ العامل فيه وهي مستندات توضح الوقت الذي  مستندات تسجيل الوقت والحضور: -
  (1)العمل والوقت الذي انتهى فيه من العمل في كل يوم وعدد الساعات التي عملها.
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تحتوي على البيانات المتعلقة بحساب االستقطاعات الفعلية من  مستندات االستقطاعات: -
أجر الموظف، وهي تقريبا ثابتة أو شبه ثابتة إال في حالة تغير في معدل االستقطاع ومبالغ 

 الخصم. 
يحتوي على البيانات المهمة للقيام بتعديالت وتسويات لمختلف  مستندات تسوية األجور: -

 بإجراء رقابة على نظام األجور  سجالت األجور وهو ما يسمح
فيها تحديث ملف األجور الرئيسي  ويتم معالجة بيانات نظام معلومات األجور والمكافآت:*

جراء تدقيق وتصحيح الفروقات أو األخطاء ،  بعد إدخال ومعالجة بيانات بطاقات الحضور وا 
وحساب األجور المستحقة واالستقطاعات، باإلضافة إلى معالجة التغييرات التي تطرأ على الحالة 

األفراد والموارد البشرية كالترقيات ، الوظيفية للعامل وذلك من واقع البيانات، التي توفرها إدارة 
   اإلحالة على التقاعد ، التنقالت من قسم إلى قسم  ..الخ.

تتمثل مخرجات نظام معلومات األجور  مخرجات نظام معلومات األجور والمكافآت:*
 والمكافآت على النحو التالي:   

تلخيص األجر حسب مستند يتم استخراجه من اآللي ويتم فيه  تقرير األجور الجاري: -
 .   (1)الفترة الزمنية 

يحتوي هذا التقرير على معلومات متعلقة بالفرد العامل  تقرير الشيكات والسداد النقدي: -
 مثل الراتب، االستقطاعات. 

باإلضافة إلى ما سبق فان نظام معلومات حسابات األجور والمكافآت يعمل على تقديم أنواع أخرى 
التي تقيس كفاية العامل أو إنتاجيته، تقارير التغيب والتأخير، والعقوبات  من التقارير كالتقارير

 فيما يلي الشكل الذي يوضح النظام الفرعي لمعلومات األجور والمكافآت.و
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 النظام الفرعي لنظام معلومات األجور والمكافآت (: 03الشكل رقم )    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  128: محمد عبد حسين آل فرج الطائي، رأفت سالمة محمود سالمة، مرجع سبق ذكره ، ص المصدر
 

يعمااال هاااذا النظاااام علاااى تاااوفير المعلوماااات  حسةةةابات النقديةةةة :النظةةةام الفرعةةةي لمعلومةةةات -
المناساااابة التااااي تساااامح باتخاااااذ القاااارارات المتعلقااااة باألرصاااادة النقديااااة ، والتااااي تصاااانف إلااااى أنشااااطة 
متحصاالت نقدياة ومادفوعات نقديااة والرقاباة الداخلياة علاى النقديااة، باإلضاافة إلاى االحتفااظ بأرصاادة 

  .يح لألرصدة التي تم االحتفاظ بهاكافية من النقدية والتسجيل الصح
من بين المساتندات الرئيساية التاي ياتم اساتخدامها بنظاامي المتحصاالت النقدياة  المدخالت :*

 والمدفوعات النقدية ما يلي :
تتمثل المدخالت فاي نظاام معلوماات النقدياة والتاي تتعلاق  مستندات المتحصالت النقدية : -

  بالمتحصالت النقدية في اآلتي :  
و يحتاااوي علاااى البياناااات التاااي لهاااا عالقاااة بعملياااات البياااع   مسةةةتند فةةةاتورة البيةةةع النقةةةدي: -

عداد سجل لها باإلضافة إلى إعداد إيصال للسداد  النقدي ويتم استخدامها لترحيل المبيعات النقدية وا 
 الذي يسلم بدوره للمشتري 

العكسيةمدخالت من النظام             التغذية   

 

 

 

 المستفدين 

 مدخالت
 من نظم

 المعلومات
 الفرعية

 األخرى  
 

 المدخالت
 

 مستندات التوظيف 
 مستندات تسجيل 
 الوقت والحضور 

مستندات االستقطاعات 
مستندات تسوية األجور  

             

 عمليات المعالجة
  

 تحديث ملف األجور 
 الرئيسي 

احتساب إجمالي 
 األجور واالستقطاعات 
 إدخال ومعالجة بيانات 

بطاقات الوقت    

 المخرجات

 تقرير األجور الجاري
تقرير الشيكات والسداد 

 النقدي 
 تقارير أخرى 
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نااااة مباشاااارة فااااي صااااندوق سااااواء قااااام العمياااال باااادفع المبااااالغ المدي مسةةةةتند أذون السةةةةداد : -
المقبوضات أو فاي الحسااب البنكاي للمؤسساات فاناه يتحصال علاى قسايمة تثبات اساتالم النقدياة الاى 

 .  (1)جانب كشف دوري تظهر فيه المدفوعات النقدية  
يتضاامن هااذا المسااتند كاال البيانااات المتعلقااة بعمليااات  مسةةتند إيةةداع المتحصةةالت النقديةةة : -

     .إيداع كل المتحصالت النقدية يوميا بالبنك
تشااااامل المساااااتندات التاااااي تساااااتخدم كمااااادخالت لنظاااااام  المةةةةةدفوعات النقديةةةةةة : اتمسةةةةةتند -

 المعلومات النقدية المتعلقة بالمدفوعات النقدية فيما يلي : 
التسديد النقدي تبدأ بقسم الحسابات الدائنة ، كل  ان عملية مستند إذن صرف الشيكات: -

يوم كاتب هذا القسم يعرض  ملف مستندات الصرف القابلة للدفع المفتوح حسب تاريخ االستحقاق 
حيث يرسل مستندات الصرف معززا بالمستندات ) طلب الشراء ، أمر الشراء ، تقرير االستالم ، 

   .(2) مدفوعات النقدية () ال التسديد النقدي  الى قسم  فاتورة ( 
يحتوي على المعلوماات المتعلقاة بالشايكات التاي تام إصادارها مثال تااريخ  مستند الشيكات: -

 الشيك ورقمه، الجهة المستلمة، توقيع الجهة المستلمة. 
: تقااوم البنااوك بإرسااال كشااوف حسااابات دوريااة لزبائنهااا ، مسةةتندات كشةةوف حسةةاب البنةة  -

المتحصالت النقدية والمدفوعات النقدية )كالشيكات التي تم سادادها ( التاي تام تتضمن البيانات عن 
 . (3)تسجيلها بالبنك

ويضاام البيانااات ذات العالقااة بعمليااات التسااوية البنكيااة التااي تنجااز مسةةتند مةةذكرة التسةةوية: -
بكشاااوف  لتسااوية األرصااادة النقدياااة الظااااهرة باادفاتر المنظماااة بالمقارناااة ماااع األرصاادة النقدياااة الظااااهرة

 .  (4)حسابات البنوك
تبادأ المعالجاة فاي نظاام المقبوضاات النقدياة مان اساتالم وتساجيل النقدياة  معالجة البيانات :*

التي ياتم إياداعها فاي البناك بعادما ياتم االحتفااظ بجازء منهاا فاي الصاندوق، ومان ثام ياتم إعاداد قائماة 
رسال صورة من هذه الشيكات إلى نظام ح سابات الزبائن للقيام بتحديث بيانات بالشيكات المستلمة وا 
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هذا األخير وصورة إلى قسم الحسابات المدينة، ويقوم النظاام بإعاداد تقريار عان المقبوضاات النقدياة 
عاداد إذن قياد  ويرسله إلى قسم الرقابة و قسم الحسابات المدينة لتسجيل النقدياة فاي األساتاذ العاام، وا 

رساال صاورة مان هاذا القياد إلاى قسام الرقاباة إلجاراء مقارناة يومية بدفتر يومياة المقبوضاات النقدياة و  ا 
 بين إذن قيد اليومية مع قائمة المقبوضات النقدية.  

في المقابل تبدأ إجراءات عمليات المدفوعات النقدية حيث يقوم مسؤؤل قسم المدفوعات بعد 
(  بتدقيقها والتأكد من استالمه المستندات ) طلب الشراء ، أمر الشراء ، تقرير االستالم ، فاتورة 

صحتها ثم يقوم بإعداد الشيكات ليتم بعدها إرسال الشيكات مع المستندات المؤيدة إلى مدير قسم 
المدفوعات النقدية ليوقعها ، يتم إرسال الشيكات الموقعة إلى الموردين بعد تسجيلها في سجل 

ة الحسابات الدائنة وهذا إلعداد الشيكات ويتم إرسال صورة من قائمة المدفوعات النقدية إلى إدار 
إذن قيد اليومية لتحديث بيانات دفتر األستاذ العام ، كما يتم إرسال صورة من قائمة المدفوعات 
النقدية وصورة من إذن قيد اليومية بدفتر يومية المدفوعات النقدية إلى قسم الرقابة إلجراء مقارنة 

جر    اء تسوية ما إذا كانت هناك انحرافات بين إذن قيد اليومية مع قائمة المدفوعات وا 
 تتمثل مخرجات نظام حسابات النقدية في ثالثة أنواع من التقارير هي:   مخرجات النظام:*
يضام المعلوماات الخاصاة بالمقبوضاات النقدياة بماا فاي  تقرير يومية المقبوضات النقديةة :-

ذلك الخصومات النقدية الممنوحة والسماحات ، تاريخ المعاملة ، رقم الحساب الذي تم الترحيال إلياه 
 (1)، شرح المعاملة،المبالغ المدفوعة التي تم ترحيلها إلى الحسابات المعنية

يل كافااة ماادفوعات الوحاادة االقتصااادية تسااتخدم لتسااج  تقريةةر يوميةةة المةةدفوعات النقديةةة: -
بغاااض النظاااار عاااان مصااادر نشااااوء عمليااااة الااادفع كتسااااديد الاااادائنين والمشاااتريات النقديااااة، وماااادفوعات 

   (2)المصاريف المختلفة، وسداد القروض، وشراء أصول ثابتة نقدا
تج يحتاوي هاذا التقريار علاى معلوماات تتعلاق باالمركز النقادي الناا تقرير التقديرات النقدية: -

عاااان المعااااامالت النقديااااة التااااي تاااام انجازهااااا فااااي حساااااب النقديااااة، باإلضااااافة إلااااى معلومااااات تتعلااااق 
باالحتياجاات المسااتقبلية ماان النقاود باسااتخدام نماااذج التنبااؤ اإلحصاائية والرياضااية كنمااوذج االنحاادار 

سااليم  الخطااي المتعاادد والسالساال الزمنيااة، تضاامن لااإلدارة االحتفاااظ بمسااتوى مناسااب للنقديااة وتساايير
 للمعامالت النقدية وفيما يلي نوضح النظام الفرعي لمعلومات حسابات النقدية
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 ( : النظام الفرعي لمعلومات حسابات النقدية 04الشكل رقم )     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 134: محمد عبد حسين آل فرج الطائي، رأفت سالمة محمود سالمة، مرجع سبق ذكره، صالمصدر   

نظام معلومات األصول الثابتة على توفير  يعملالنظام الفرعي لمعلومات األصول الثابتة:
المعلومات المرتبطة بملكية وحيازة المؤسسة ألصولها بالشكل الذي يؤدي إلى استخدامها بشكل 
سليم ، باإلضافة إلى تسجيل عمليات االقتناء الرأسمالي من واقع المستندات المؤيدة لذلك والتسجيل 

 .     السليم لالهتالكات  
تتمثل مدخالت النظام الفرعي لمعلومات األصول الثابتة في مجموع  :مدخالت النظام*

 المستندات التي تعتمد عليها في تغذية النظام والتي هي عبارة عن ما يلي: 
وثيقة يتم إعدادها من قبل اإلدارة ويحدد فيه نوع  مستند طلب شراء األصل الثابت: -

 . (1)االستثمار، مواصفاته، كميته، تاريخ الحاجة إليه
ويحتوي على كل البيانات المتعلقة بتحويل األصل  مستند تغيير موضع األصل الثابت: -

 الثابت من مكان إلى مكان آخر مؤيدة بالمستندات المناسبة.
ويحتوي على البيانات المتعلقاة بعملياة التصارف فاي  مستند التخلص من األصول الثابتة: -

األصااول الثابتااة ماان خااالل عمليااات البيااع أو اسااتبدال األصااول القديمااة بأصااول جدياادة أو التخرياااد 
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 مدخالت من النظام         التغذية العكسية 

 

 

 المستفيدين

 مدخالت 
 من نظم 

 المعلومات ا
 الفرعية

 األخرى  

 المدخالت

 فاتورة البيع النقدي 
 أذون السداد 

إيداع المتحصالت 
 النقدية

 إذن صرف الشيكات 
كشوف حساب البنك    

 مذكرة التسوية 
 

 

 

 عمليات المعالجة

استالم وفحص 
 التسديدات النقدية 
استالم الشيكات 

 وإدخالها 
تحديث حسابات 

 الزبائن 
 عمليات أخرى 

 المخرجات

تقرير يومية المقبوضات 
 النقدية

تقرير يومية المدفوعات 
 النقدية

 تقرير التقديرات النقدية
 تقارير أخرى 
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بسابب انتهاااء عمار األصاال أو التبارع وأهاام تلاك البيانااات تكلفاة األصاال الماراد الااتخلص مناه وأسااباب 
 التخلص منه. 

ويتضااامن كااال البياناااات المتعلقاااة باالهتالكاااات وطااارق  ثابةةةت :مسةةةتند اإلهةةةال  ل صةةةل ال -
 حسابها ، االهتالك المتراكم، االلتزامات الضريبية للمؤسسة.

تتم عملية المعالجة بإدخال البيانات المتعلقة باألصول الثابتة  والتأكد من  معالجة البيانات:*
األصول الثابتة بماا يطارأ مان صحة إدخال هذه البيانات وفرزها حسب رقم األصل لتحديث سجالت 

تغييرات على مستوى هذه األصول ، حيث تحتاوي هاذه الساجالت علاى المعلوماات المتعلقاة )بتااريخ 
شااراء األصاال، تكلفااة الشااراء ، اساام المااورد ، ماادة التااأمين ، أقساااط االهااتالك الساانوية ..الااخ( وهااذا 

دارية.    إلجراء رقابة مالية وا 
  ات النظام في ما يلي:تتمثل مخرج مخرجات النظام:*
 تقرير يحدد فيه مكان تواجد األصل الثابت.  -
 تقارير تبين أنشطة األصول الثابتة.  -
 تقارير تفصيلية عن أنشطة األصول الثابتة.  - 
 تقرير يحدد أقساط  االهتالكات السنوية  لألصول . -

 وفيما يلي الشكل التالي يبين النظام الفرعي لمعلومات األصول الثابتة 
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 (: النظام الفرعي لمعلومات األصول الثابتة 05الشكل رقم )      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  137محمد عبد حسين آل فرج الطائي، رأفت سالمة محمود سالمة، مرجع سبق ذكره، ص المصدر:

يختص هذا النظام بدمج البيانات الصادرة عن  النظام الفرعي لمعلومات األستاذ العام:
وفي نهاية كل ، األجور وأنظمة المعلومات المحاسبية األخرىو ، حسابات الموردين الزبائنحسابات 

عداد ميزان المراجعة وجدول النتائج وميزانية المؤسسةفترة محاسبية   ،يقوم بإقفال دفاتر المؤسسة وا 
 . تتعلق باإليرادات والمصاريف ويقدمها للمسيرين كما يقوم بإعداد تقارير

تتمثل مدخالت النظام الفرعي لمعلومات األستاذ العام في مذكرات قيد  مدخالت النظام:* 
  .اليومية التي يتم الحصول عليها من مختلف النظم الفرعية

وتشمل عملية معالجة البيانات في إطار النظام الفرعي لمعلومات األستاذ  معالجة البيانات:*
دفتر األستاذ، في إطار ما يصطلح عليه" العام على إعداد قيود اليومية وترحيل هذه القيود إلى 

 الدورة المحاسبية" لمعالجة البيانات المالية وفيما يلي سنقوم بعرض مراحل الدورة المحاسبية:
بعد حدوث العملية المالية يتم تعزيزها بالمستند الالزم، ثم يتم تحليلها  تحليل العمليات المالية: -

إلى أطرافها المدينة والدائنة، حيث أن لكل عملية طرفان أحدهما مدين واآلخر دائن بنفس الوقت 
   (1) .وبنفس القيمة
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   189 ، ص2008-2007 ، الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن

مدخالت من النظام                             التغذية العكسية               

 

 

 مدخالت 
 من نظم 

 المعلومات 
 الفرعية

األخرى   
 المستفيدين 

 المدخالت

طلب شراء األصل 
 الثابت 

تغيير موقع األصل 
 الثابت 

التخلص من األصول  
 الثابتة 

االهتالك لألصل 
 الثابت 

 عمليات المعالجة 

إعداد إجماليات 
 المجموعة

إدخال بيانات معامالت 
 األصول الثابتة

فرز المعامالت حسب 
 رقم األصل

تحديث سجالت 
 األصول الثابتة

 المخرجات
  

تقرير تقدير محتويات 
ملف أستاذ األصول 

 الثابتة 
تقرير موقع األصل 

 الثابت 
تقارير تفصيلية عن 

 األنشطة األصول الثابتة
تقرير تحديد االهتالكات 
التي يمكن خصمها من 

 اإليرادات    
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فها اطر بعدما يتم تحليل العملية المالية إلى أتسجيل العمليات المالية بدفتر اليومية:  - 
تسجيلها بدفتر اليومية من واقع المستندات والوثائق المؤيدة للمعامالت المالية  المدينة والدائنة، يتم

 وحسب تاريخ حدوثها طبقا لنظام القيد المزدوج.

بعد تسجيل العمليات المالية في اليومية يتم ترحيل القيود الترحيل إلى دفتر األستاذ: -
خيرة إلى الحسابات المقابلة بدفتر األستاذ، وبعد ذلك يتم القيام بعملية المدينة والدائنة من هذه األ

  .الترصيد من أجل توفير معلومات مفيدة

 تتمثل مخرجات النظام في التقارير التالية: مخرجات النظام:*
تأكد للمن عملية الترصيد يتم إعداد ميزان المراجعة وذلك  االنتهاء: بعد ميزان المراجعة -

حيث أن تساوي مجاميع المبالغ واألرصدة المدينة  اإلجراءات المحاسبية والحسابية،من صحة 
والدائنة للحسابات في ميزان المراجعة دليل أولي على صحة اإلجراءات المحاسبية من تسجيل 

كما يعتبر ، وكذلك على صحة العمليات الحسابية من جمع وطرح ونقل األرصدة  وترحيل وترصيد،
  .سية من أجل إعداد القوائم المالية التي تبين نتيجة أعمال المؤسسة ومركزها الماليأيضا خطوة أسا

ثبات قيود التسوية الالزمة في دفتر  االنتهاءبعد القوائم المالية:  - من التسويات الجردية وا 
ي أرصدة الحسابات والت استخراجاليومية ثم ترحيلها إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ ومن ثم 
أرصدة الحسابات الواردة  باستخدامسوف تدخل في إعداد القوائم المالية ، يتم إعداد القوائم المالية 

في ميزان المراجعة المعدل بعد إجراء التسويات حيث يتم إعداد قائمة الدخل والتي تبين نتيجة 
ي تبين التغييرات التي أعمال المنشأة من ربح أو خسارة ، كما يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية والت

 للمنشأة خالل الدورة المحاسبية واالستثماريةطرأت على النقدية نتيجة األنشطة التشغيلية والتمويلية 

اإلفصاح عن المركز المالي للمؤسسة بصورة دقيقة عند إعداد تقرير المركز  ، وهو ما يساهم في(1)
 .قرارات رشيدة اتخاذالمالي ويتم توصيل تلك القوائم إلى األطراف المستخدمة لها من أجل 

: تحتوي هذه التقارير على معلومات عن العمليات اليومية، التي حدثت تشغيليةتقارير - 
وعادة ما يتم إعدادها من العمليات المحاسبية يكمن الهدف الرئيسي ، في السابق أو تحدث حاليا 

 .لهذه التقارير في المساعدة على سير النشاط التشغيلي

وبالرغم من أن تقارير التشغيل تهدف إلى المساعدة في تنفيذ العمليات، إلى أن هناك بعض 
 ليلها.  القرارات من خالل تشخيص المشكلة وتح اتخاذالتقارير تساعد على 
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قرارات  باتخاذيساعد هذا النوع من التقارير المديرين على القيام : يةتقارير تخطيط -
التخطيط التي ترتبط بالمستقبل، فالتقارير التي تتعلق بالتنبؤ بالمبيعات تؤدي إلى تغيير في 
األسعار أو الدخول إلى أسواق جديدة ، زيادة اإلنفاق على الحملة اإلعالنية ، كما أن الموازنات 

أو تعيين موظفين ، اجية قرارات شراء موارد جديدة لزيادة الطاقة اإلنت اتخاذالتخطيطية قد تؤدي إلى 
اإلنتاج والمبيعات  اتجاهجدد أو إصدار أسهم جديدة ، جدولة اإلنتاج ، والتقارير التي تتعلق بتحليل 

 خط إنتاجي معين.   استبعادقرارات التوسع في خطط اإلنتاج أو  اتخاذقد تؤدي إلى 
و تحديد  واالنحرافاتلي : تساعد هذه التقارير على الرقابة بين األداء الفعةيتقارير رقاب -

من هو المسؤول على ذلك ، ومن أمثلة تلك التقارير، تقرير الموازنة الرأسمالية الذي يتضمن مقارنة 
الذي يتضمن  مركز الربحيةبين التدفقات النقدية المقدرة مع التدفقات والعائد الفعلي، تقرير رقابة 

 أرباح فعلية و مقارنتها مع األرباح المخططة. 
وهي تقارير تحتوي على ملخصات وتحليالت وتنبؤات تعمل على ربط : تقارير أفقية - 

األنظمة والعمليات الخاصة بالوظائف المرتبطة ببعضها، فعندما يقوم العميل بتحرير أمر المبيعات 
يمكن لمدير المبيعات أن يقوم بتحليل هذه البيانات إلعداد  ،تدوينه في سجالت البيع يتمالذي 
بالمبيعات والموازنات، باإلضافة إلى إعداد تقارير متعلقة بطلب الموارد للفترة القادمة ، حيث تنبؤات 

تمثل هذه التقارير نقطة البداية إلعداد تقارير العمليات و التخطيط والرقابة التي يقوم قسم المحاسبة 
 واألقسام األخرى بإعدادها.

وهي تربط بين مختلف المستويات اإلدارية داخل الهيكل التنظيمي، : تقارير رأسية -
 إليها.وبالتالي تضمن وصول المعلومات المناسبة لإلدارة وقت الحاجة 

وهذا النوع من التقارير يعمل على تجميع بيانات تتعلق تقارير محاسبة التكاليف:  -
 بتكاليف المنتجات وخطوط اإلنتاج وأوامر اإلنتاج.

تتضمن بعض اإلحصائيات والنسب التي يستخدمها المدراء لتقدير مدى  وجزة:تقارير م
صحة سير العمل، وتعد حسب الطلب أو بشكل دوري ومن أمثلتها معدل دوران الخزين ، تقرير 

 . (1)المبيعات الشهري أو الفصلي ...الخ
ظمة من هي التقارير التي تعد دوريا بشكل دوري يومي أو فصلي وهي منتتقارير مفصلة:

 حيث الشكل، ومن أمثلتها كشف أوامر البيع، كشف أوامر الشراء، كشف تسليمات المخازن...الخ. 
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 والشكل التالي يبين النظام الفرعي لمعلومات األستاذ العام 
 ( : النظام الفرعي لمعلومات األستاذ العام06الشكل رقم ) 
 
 
 
 
 

 ال
 

 
 

  األستاذة  إعداد :المصدر

يعتبر نظام المعلومات المحاسبي نظام فرعي في  أهمية نظام المعلومات المحاسبي:-5
 المؤسسة تكمن أهميته فيما يلي:                   

ترجمة المعلومات الغير مالية إلى المفهوم النقدي وهو ما يسمح للمسيرين بمعرفة كامل  -
 ممتلكات المؤسسة سواء النقدية منها أو غير النقدية.                                                                     

وري للمحاسبين في مجاالت أصبحت نظم المعلومات المحاسبية وتقنياتها الحديثة أمر ضر -
 أعمالهم الحالية والمستقبلية.                                                                                   

 تحسين عملية اتخاذ القرارات اإلدارية.                                                                   -
 تحقيق ميزة تنافسية.                                                                 يمكن من خالله -
 ضرورة توفر نظام معلومات محاسبي داخل المؤسسة للقيام بعملية التدقيق.  -

بمجموعة  نظرا ألهمية نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة فانه يتم تصميمه وبناءه للقيام
 .الوظائفمن 

 
 
 
 

مدخالت من النظام             التغذية العكسية                                                   

 

 

 

 مدخالت
من نظم   

 المعلومات
 الفرعية 
 األخرى 

 المستفيدين 

 المدخالت

قيد تفصيالت 
 اليومية

 

 عمليات المعالجة

تحليل العمليات المالية -  
تسجيل العمليات المالية -

 بدفتر اليومية 
الترحيل إلى دفتر األستاذ -  
 
 
 
 

 المخرجات

ميزان المراجعة  إعداد-  

  إعداد القوائم المالية -

تقارير تشغيلية -  
تقارير تخطيطية -  
تقارير رقابية -  
تقارير أفقية  -  
تقارير رأسية -  
تقارير مالية -  
تقارير محاسبة التكاليف-  

 تقارير مختصرة ومفصلة  
 
 

 

 

 

   



 

60 

 
  وظائف نظام المعلومات المحاسبي:  -6

  :  1تتمثل الوظائف التي يقوم بها نظام المعلومات المحاسبي فيما يلي
 وظيفة تجميع البيانات المحاسبية  -
دخال وتخزين البيانات المحاسبية في النظام المعلوماتي المحاسبي  -   وظيفة مراجعة وا 
                                                     وظيفة معالجة البيانات المحاسبية لتحويلها لمعلومات تخدم أهداف المنشأة -
 وظيفة تخزين المعلومات المحاسبية  -
وظيفة عرض وتلخيص للمعلومات بأسلوب كمي أو بياني وبتقارير دورية أو حسب  -
  الطلب 

يشمل نظام المعلومات المحاسبي على خصائص ينفارد ومات المحاسبي: خصائص نظام المعل -7
بها عن خصائص نظم المعلومات وهذه الخصاائص مصادرها طبيعاة المحاسابة التاي تتعلاق بالتاأثير 
االقتصادي لألحداث التاي تاؤثر علاى أنشاطة المشاروع وعلاى ذلاك يقبال نظاام المعلوماات المحاسابي 

      2أو  العمليات الداخلية األحداث الخارجية )العمليات( البيانات االقتصادية الناتجة من
 منها ما يلي:تؤهله ألن يكون فاعال وكفؤا  يتميز نظام المعلومات المحاسبي بعدة خصائص

(3)                                                
يجب أن يحقق نظام المعلومات المحاسبي درجة عالية من الدقة والسرعة في معالجة  -

 البيانات المالية عند تحويلها لمعلومات محاسبية 
أن يزود اإلدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية وفي الوقت المالئم التخاذ قرار اختيار  -

 بديل من البدائل المتوفرة لإلدارة.
  رة بالمعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة والتقييم ألنشطة المنشأة االقتصادية.    أن يزود اإلدا -

                                                           
خالاااد غاااازي كاضااام حمااادان ، مالءماااة المعلوماااات المحاسااابية لمقوماااات نظاااام الرقاباااة الداخلياااة فاااي الشاااركات  - 1

، مااااذكرة مكملااااة لنياااال شااااهادة الماجسااااتر، جامعااااة ال البياااات، كليااااة ادارة المااااال واألعمااااال، قساااام المساااااهمة الكويتيااااة
       15-14، ص 2009-2008المحاسبة، 

   21، ص 2008نظم المعلومات المحاسبية، الدار الجامعية، مصر،  ثناء علي القباني،  - 2
تقييم مدى كفاءة نظم المعلومات المحاسبية لدى شركات توزيع الوقود العاملة في قطاع   ،ماهر سالم أبو هداف -  3

                                      20-19 ص  ، ص 2011غزة ، 
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لمساعدتها في وظيفتها المهمة وهي التخطيط القصير أن يزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة -
 .                                         والمتوسط والطويل األجل ألعمال المنشأة المستقبلية

يكون سريعا ودقيقا في استرجاع المعلومات الكمية والوظيفية المخزنة في قواعد بياناته أن -
 .    وذلك عند الحاجة إليها

أن يتصاااف بالمروناااة الكافياااة عنااادما يتطلاااب األمااار تحديثاااه وتطاااويره لياااتالءم ماااع التغيااارات  -
 الطارئة على المنشأة  

 ثانيا: نظام المعلومات المالي                                              
لكاااي يساااتطيع المااادير الماااالي أداء مساااؤولياته ومهاماااه بكفااااءة عالياااة ال باااد مااان تاااوفر نظااااام 

 معلومات مالي.
توجااد عاادة تعريفااات لنظااام المعلومااات المااالي منهااا مااا  تعريةةف نظةةام المعلومةةات المةةالي:-1
                                                               يلي:     

هنااك ماان عاارف نظااام المعلومااات المااالي علاى أنااه " نظااام فرعااي للمعلومااات اإلداريااة ، الااذي 
يخاااتص بتحدياااد احتياجاااات متخاااذي القااارارات ساااواء فاااي مساااتوى اإلدارة العلياااا أو اإلدارة المالياااة مااان 

   (1)البيانات والمعلومات المالية." 
ام الذي يعمل على توفير يشير هذا التعريف إلى أن نظام المعلومات المالي هو النظ

 المعلومات المالية، التخاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بتسيير الموارد المالية في المؤسسة. 
وهنااك ماان عرفااه علااى أنااه " إحاادى نظاام المعلوماات المبنيااة علااى الحاساابات اآلليااة التااي تقااوم 

مويليااة ، وتحديااد المخصصااات باادعم عمليااة اتخاااذ المااديرين الماااليين لقااراراتهم المتعلقااة باألنشااطة الت
 (2)المالية والرقابية على الموارد المالية للمنظمة. "

ويعني هذا التعرف أن نظام المعلومات المالي هو نظام فرعي بالمؤسسة مبني على الحاسب 
اآللي، يمكن اإلدارة المالية من القيام بدورها في صنع القرارات المالية من خالل ما يوفره من 

 ورية.    معلومات ضر 
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تم تعريف نظام المعلومات المالي كذلك على أنه" نظام فرعي من نظام المعلومات الوظيفية 
في المنظمة يعتمد على الحاسب اآللي والعنصر البشري، يختص بجمع البيانات والمعلومات 

ى ومعالجتها للحصول عل ،باألنشطة المالية للمنظمة من مصادرها الداخلية والخارجيةالمتعلقة 
المعلومات وتوفيرها إلى مراكز صنع القرارات المالية واالستثمارية وفق احتياجاتها في الزمن 

   (1) .المناسب
يتبين من هذا التعريف أن نظام المعلومات المالي هو نظام يتكون من مجموعة من العناصر 

ف المصادر لتوفير التي تتفاعل فيما بينها لمعالجة البيانات، التي يتم الحصول عليها من مختل
 معلومات في الوقت المناسب تفيد في اتخاذ أنسب القرارات المالية واالستثمارية.   

من التعاريف السابقة نستنتج أن نظام المعلومات المالي هو نظام  فرعي من نظم المعلومات 
الوظيفية في المؤسسة ، يعمل على توفير البيانات من مختلف المصادر ومعالجتها للحصول على 

 معلومات ضرورية في الوقت وبالشكل المناسب التخاذ أحسن القرارات المالية.  
النظم الفرعية لمدخالت ومخرجات نظام المعلومات المالي والتي تعتبر وفيما يلي نتناول 

 مصادر الحصول على المعلومات. 
 مكونات نظام المعلومات المالي:  -2
                                                               تتمثل النظم الفرعية لمدخالت نظام المعلومات المالي في ما يلي :     المدخالت :  -
يهدف نظام معالجة البيانات إلى إنتاج البيانات المالية وتخزينها في  نظام معالجة البيانات:*

، ويتكون نظام معالجة البيانات من نظامين تقارير ومستنداتالثم إعداد  قاعدة البيانات وتحديثها
 (2)فرعيين هما: 

التي تهتم بمسار و تدفق األموال وكمياتها وزمن صرفها أو  نظام البيانات المحاسبية: -
 الحصول عليها.

عاداد البياناات المتعلقاة بمختلاف التكااليف التاي  نظام بيانات التكلفة:- ويانص علاى تجمياع وا 
                تتكبدها المنظمة لممارسة أنشطتها.   

مالية بجمع البيانات والمعلومات يهتم نظام االستخبارات النظام االستخبارات المالية: * 
المالية الخارجية عن المجتمع كالمساهمين والمؤسسات المالية والبنوك واألجهزة الحكومية ، وذلك 
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للموارد المالية الفائضة، كما يقوم بنشر  لتحديد أفضل مصادر التمويل وأفضل االستثمارات
وتقارير دورية تعكس المركز المالي المعلومات المالية عن المؤسسة في صورة تقارير سنوية ، 

في المقابل نجد تدفق داخلي  ،على االستثمار والتي تهم المساهمينونسب الربحية والعائد  للمؤسسة
االضاحات وكذلك موازي من المعلومات عن المساهمين تتعلق باقتراحاتهم والشكاوى التي يقدمونها 

 .التي يطلبونها
متعلقة بالمساهمين يقوم نظام معلومات التمويل بتجميع المعلومات باإلضافة للمعلومات السابقة ال 

فالتعامالت المالية التي تتم بين المنظمة وهذه المؤسسات تؤثر على  ،عن البنوك وشركات التأمين
وغالبا ما يأخذ التدفق المعلوماتي الداخل للمنظمة ، القرارات التمويلية التي يتخذها المدير المالي 

ي حيث يتم نقل المعلومات في شكل تقارير دورية وتتضمن بعض المؤشرات حول الشكل الرسم
                                                                (1)القومي.  االقتصاد
يتولى هذا النظام توفير المعلومات الالزمة لمديري التمويل حول  :نظام المراجعة الداخلية*

للمنظمة على نحو يساعد في تقييم المركز واألوضاع المالية للمنظمة بصورة  نتائج األداء المالي
سليمة، كما يتيح في الوقت التأكد من سالمة اإلجراءات المتبعة من النواحي المالية ، فضال عن 

  .(2)فريق العمل الذي يقوم بمراجعة السجالت المالية للمنظمة
 تتمثل النظم الفرعية لمخرجات نظام المعلومات المالي في ما يلي:    المخرجات:

نظام الرقابة المالية التأكد من أن الموازنات التشغيلية التي  يستهدف نظام الرقابة المالية:*
تم رصدها لتمويل األهداف واالستراتجيات قد تم إنفاقها في البنود المخصصة من اجلها وفقا 

 ومن أهم أدوات الرقابة المالية ما يلي: ،( 3)من قبل المنظمة  لإلجراءات الموضوعة
التحليل المالي للقوائم المالية والخسائر وهو نشاط يسبق التخطيط المالي ويالزمه، ويتعلق -

بتحويل البيانات المدونة في الميزانية وجدول حسابات النتائج إلى معلومات مالية توضح المركز 
 المالي للمؤسسة. 

 التحليل عن طريق النسب المئوية المختلفة.                                                           -

                                                           
 199المرجع ، ص  نفس -1
 200نفس المرجع ، ص -2
   202نفس المرجع ، ص  -3
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التقارير المالية وهي بمثابة وسيلة من وسائل الرقابة المالية قد تكون في شكل قيم عددية،  -
شاكل المالية وتقدم أو عرض إنشائي، أو أشكال بيانية توضح التغيرات المالية، وتظهر أسباب الم

 الحلول المناسبة لها.   
وهي عبارة عن خطة ، الموازنة التخطيطية وهي وسيلة من وسائل الرقابة المالية المهمة -

تتضمن معايير وأسس لمقارنة األهداف المحددة مع ، عمل ألعمال المؤسسة لفترة أو مرحلة مقبلة 
                                                                                  .                              االنجاز الفعلي

من خالل هذا النظام يمكن تقدير احتياجات المؤسسة من األموال  نظام التنبؤات المالية:*
 في المستقبل، ومن األساليب المستخدمة في التنبؤ المالي:

 أسلوب االنحدار البسيط والمتعدد. -
 استخدام السالسل الزمنية في التنبؤ المالي. -
 أدوات مالية كالميزانية التقديرية، قائمة الدخل المتوقعة، تحليل التعادل. -

يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة  نظام إدارة النقدية :*
 والخارجة من المؤسسة.

المالي.والشكل الموالي يوضح نظام المعلومات   
(: نظام المعلومات المالي 07الشكل رقم )         
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: يعمل نظام المعلومات المالي على توفير معلومات عن أهمية نظام المعلومات المالي-3
 والمهام التالية : مختلف األنشطة المالية داخل المؤسسة تمكن المدير المالي من أداء المسؤوليات

 التنبؤ باالحتياجات المالية                                                                            -
 تقييم مصادر األموال                                                                               -
الرقابة على استخدامات األموال                                                            -  
التخطيط المالي                                                                               -
تحديد السياسات واستشراف المستقبل   -  
 تحديد المركز المالي -

يعتقد الكثيرون أن اإلدارة المعلومات المحاسبي بنظام المعلومات المالي:  عالقة نظام-4
المالية والمحاسبية يؤديان نفس الوظائف إال أن ذلك غير صحيح ، فنظام المعلومات المحاسبية 
مصدر أساسي للبيانات والمعلومات التي تعد ضرورية إلعداد واستخدام األدوات التحليلية في 

اسة مركز النقدية ، ورأس المال العامل ، معدل دوران حسابات العمالء، ومركز جوانب متعددة كدر 
التحصيل من العمالء والحسابات المشكوك في تحصيلها، تحليل االستثمار في المخزون، 

                                       الموازنات الرأسمالية ، المطلوبات المحتملة ، الرقابة الداخلية.            
 هناك اختالفات واضحة بين اإلدارتين فيما يخص األموال وصنع القرارات    

يعمل المحاسب على توفير البيانات الالزمة لتقييم المركز المالي للمؤسسة،   إدارة األموال: -
وتحديد الضرائب المستحقة عليها وتختلف نظرته إلى أموال المؤسسة عن المدير المالي ، إذ أن 

                                   ير يعمل على توفير التدفقات النقدية الالزمة للمؤسسة والمحافظة على السيولة.                                                    هذا األخ
يقوم المحاسب بتجميع البيانات أو عرضها في شكل أرقام، ويقوم المدير  صنع القرارات: -

 ذه األرقام إلى خطط وقرارات.           المالي بتحويل ه
 خصائص المعلومات المحاسبية والمالية: -5

وهي المعلومات التي يجب أن تسمح للقار  باتخاذ القرارات االقتصادية المناسبة  المالئمة:
 ، ويمكن تحقيق خاصية المالئمة من خالل اآلتي:(1)حول مستقبل المؤسسة 

                                                           
1-Normes comptables internationales, collectif epbi , copyright pages bleues 

internationales , alger, p9   
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ويعني توفير المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب حتى ال  التوقيت الزمني المناسب:*
 تفقد المعلومات قيمتها وتأثيرها في عملية اتخاذ القرار.   

بمعنى أن المعلومات تحتوي على ما يفيد صانع القرار في التنبؤ  القيمة التنبؤية:*
 باألحداث المتوقعة في المستقبل.    

                                                                                                                : أي أن اإلفصاح عن هذه المعلومات يؤدي إلى التأثير في قرارات متخذ القرار.                                                     ألهميةا -
تمثل المعلومات تمثيال صادقا العمليات المالية  لكي دون الشكل: بالمحتوى االهتمام -

واألحداث األخرى التي من المفترض أنها تمثلها، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها 
  (1) وقدمت طبقا لجوهرها وحقيقتها االقتصادية وليس لشكلها القانوني فحسب.

: تتوفر هذه الخاصية في المعلومات عندما )المصداقية(الموثوقية في المعلومات المالية  -
تخلو من األخطاء والتحيز، وتكون المعلومات ذات مصداقية عالية إذا تحققت فيها  الخصائص 

                                             (2)التالية: 
الخصائص المراد قياسها التوافق بين القيمة المقاسة )التكلفة التاريخية أو الجارية ( و  -    

 لألصول.            
الموضوعية والحيطة والبعد عن االنحياز ألي نوع من أنواع االستخدام أو ألي مجموعة من  -    

 المستخدمين. 
 إمكانية التحقق ومراجعة النتائج المالية عند فحص نفس البيانات، األدلة أو التسجيالت. - 

ى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة في األعمال يفترض أن لد القابلية للفهم: -
والنشاطات االقتصادية والمحاسبة ، وأن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية، 
ومهما يكن فانه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب تضمينها البيانات 

عب جدا فهمها من قبل بعض المستخدمين ما دامت هذه المالية اعتمادا على أنه من الص
 .  (3)المعلومات مالئمة لحاجات صانعي القرارات االقتصادية

                                                           
بن فرج زوينة ، المخطط المحاسبي البنكي بين المرجعية النظرية وتحديات التطبيق ، مذكرة مكملة لنيل شهادة  - 1

 34ص  2014-2013عباس ، سطيف ،  دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية ، جامعة فرحات
 28، صمرجع سبق ذكره عيادي محمد لمين ،  -2
 32بن فرج زوينة، مرجع سبق ذكره ، ص  -3
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حاجة ملحة لمقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن من أجل  هناك  القابلية للمقارنة: -
تحديد االتجاهات في المركز المالي وفي تقييم األداء، كما يجب أن يكون باإلمكان مقارنة القوائم 
المالية للمنشآت المختلفة ولذلك تظهر الحاجة إلى اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة 

 . (1) لمالية وأي تغيرات في هذه السياسات  القوائم ا إعدادفي 

يعتمد العديد من المستفيدين على المستفيدون من المعلومات المالية والمحاسبية:  -6 
 المعلومات المحاسبية والمالية حيث يمكن تصنيفهم إلى نوعين هما:  

تساعد المعلومات المحاسبية والمالية على تحقيق  المستفيدون من داخل المؤسسة: -
  العديد من األهداف:

تحديد المركز المالي للمؤسسة  -    
معلومات في شكل تقارير تساعد اإلدارة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات -  
تحقيق الرقابة الداخلية على جميع العناصر الموجودة داخل المؤسسة -   
ديريةإعداد الموازنات التق -    
قياس التكلفة الفعلية لمختلف -    

تتمثل الجهات الخارجية التي تحتاج إلى معلومات مالية  المستفيدين من خارج المؤسسة: -
 ومحاسبية فيما يلي: 

يهتم المساهمون بترجمة المعلومات الموجودة في القوائم المالية لتحديد  المساهمون:-
الوضع المالي للمؤسسة حاضرا ومستقبال، وهذا لمعرفة ما إذا كانت المؤسسة قادرة على تحقيق 

 األرباح في الحاضر والمستقبل. 
تعتبر المعلومات المحاسبية والمالية كأداة لحساب الضريبة على النتيجة  اإلدارة الجبائية : -

 التي حققتها المؤسسة.
إن المعلومات المحاسبية والمالية مهمة لمعرفة كفاءة  المقرضون وحملة سندات القرض: -

 إدارة المؤسسة ومستقبلها، وكذلك معرفة السيولة لديها وقدرتها على تسديد الفوائد والديون. 
طرف خارجي يهمها الحصول على مخرجات نظام المعلومات  المؤسسات الحكومية:- 

 .(2)المحاسبي ألغراض تحديد الدخل في المنشأة االقتصادية الهادفة.  
                                                           

   36ماهر سالم أبو هادف، مرجع سبق ذكره، ص-1

  19خالد غازي كاظم حمدان ، مرجع سبق ذكره  ، ص  - 2
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 ومفاهيم النظم المحاسبة  : المحور الثالث

السوقية زيادة كل من القيمة  إلى باإلضافةإن نجاح المؤسسة في تحقيق النمو واالستمرارية 
مرهون بنجاحها في  ،والعائد على االستثمار والربحية و تعزيز الموقع التنافسي للمؤسسة ، للسهم
النظام المحاسبي أو المحاسبة في  الذي يعتبر تطويرا لدور، محاسبي بناء نظام معلوماتو  تصميم

 .خدمة المؤسسة 
 المحاسبة: نشأة -أوال 

وحفريات قديمة  ثارآعرف اإلنسان المحاسبة منذ بدء الحضارة اإلنسانية وهو ما دلت عليه 
ما يدفعه الملوك إلى  تسجيل المالي في  شكلالالتي أظهرت أقدم عمليات ،كالحضارة األشورية

ن يو وأظهرت الحفريات في الحضارة األشورية أن الكهنة السومر ، جنودهم من رواتب باستخدام رموز
فكانت البيانات تثبت في ألواح من  ،موا في تطوير المحاسبة من خالل اختراع نظام لألعدادساه

مهم االبابليون على استخد ثارآومن بعدهم دلت  ،الطين الطري نظرا لخلو أرضهم من األحجار
وتشير معظم الدراسات إلى  ،في تدوين القوانين المنظمة لمعامالت التبادل التجاريلأللواح الطينية 

نظرا لتطور  ،أن أكثر األنظمة المحاسبية القديمة تطورا كان النظام الذي عرفه الفراعنة في مصر
نتاج القمح بشكل كبير وهو ما  النشاط االقتصادي في العديد من مرافق الحياة كالبناء والتشييد وا 

لغرض سجالت لحساب وقياس تلك فاستخدمت لذلك ا ،أدى إلى تطور التجارة وخاصة الخارجية
الدولة الوحيدة المنتجة لورق البردي في الحضارات القديمة  األنشطة والجدير بالذكر أن مصر كانت

ومن حيث التطور يأتي النظام الذي استخدامه  ،وهو ما ساعد على التسجيل المحاسبي
المحاسبة تطورا كبيرا بظهور حيث عرفت  ،ن القدماءياليونانيون)الحضارة اإلغريقية ( بعد المصري

 األنظمةكما تم استخدام  النقود كوسيلة للتبادل بدال من المقايضة وكوسيلة للقياس المحاسبي
وفي مرحلة متقدمة من الحضارة الرومانية انصب االهتمام على التشريع القانوني والتنظيم ، العددية 
مع ذلك تطور كبير وتزامن ، ام النقودواالهتمام بحسابات الضريبة والتوسع في استخد ،اإلداري

عداد موازين المراجعة الدورية.                                                                                     ألنواع وأعداد المستندات والدفاتر واإلجراءات المحاسبية وا 
عليه وسلم كان يتخذ المحاسبين  في السنة النبوية الشريفة فان النبي محمد صلى اهللأما 

تطورت  اإلسالميةومع تطور الدولة ، والكتاب لغرض ضبط األموال للمعامالت والديون والصدقات 
ولعل أشهرها ، نشأت الدواوين لتكون مؤسسات مثل بيت مال المسلمينأحيث  ،تطبيقات المحاسبة
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وقد تم استخدام مجموعة دفترية ومستندية ، الخليفة عمر بن الخطاب  بعدها بيت المال الذي أنشأه
 .المعامالت المالية إلثبات

كالمحاسبة  مهما دورا اجتماعيا هال أصبححتى  اإلسالميةاستمر تطور المحاسبة في الدولة 
اإليرادات  تسجيل، حيث يتم وكان تنظيم ذلك بموجب دواوين وسجالت متكاملة ،عن الزكاة والغنائم
كانت طريقة  األحيانوفي كثير من  ،لنفقاتلتسجيل ا يساريخصص ال بينما في يمن الدفتر

االيطالي لوكا  فكرة القيد المزدوج الذي تبلور على يد العالم الرياضي على أساسا تتم التسجيل
 .1494 سنة بسيولي

نتيجة للتطورات الكبيرة التي حدثت في المجال االقتصادي في نهاية القرن التاسع عشر 
 ،اإلنتاجيةوتعقد العملية  1إلى ظهور المجتمعات الصناعية التي تمتاز باإلنتاج الكبيروالتي أدت 

تغيير  إلىوهو ما أدى  ، اإلداريةصعوبة وتعقد الوظيفة من ثم و  اإلنتاجوزيادة استخدام عوامل 
التي  ،حيث أصبحت وسيلة لخدمة اإلدارة عن طريق تقديم البيانات التفصيلية وظيفة المحاسبة

 ،المتعلقة باألنشطة المختلفة للمشروعمنها وضع مختلف السياسات خاصة على عد اإلدارة تسا
أهمية محاسبة برزت وبذلك  ،بعدما كانت وسيلة لخدمة أصحاب المشروع  على تنفيذها واإلشراف

التقدم وأيضا ، ومع زيادة حجم المشروعات وانتشار ظاهرة اندماج الشركات،  التكاليف الفعلية
وزيادة المنافسة بين مختلف المشروعات لتلبية احتياجات األفراد ، في الوسائل التكنولوجية الكبير
وتحقيق نمو لرأسمالها وزيادة حاجة المستثمر ، هاالمحافظة على استمرار مع السلع والخدمات  من

ذلك لتطور كل  أدى ،الخارجي للبيانات المحاسبية لتوجيه رأسماله نحو المشروعات المربحة
ما  وبالتالي وسيلة لخدمة المجتمع وهو المحاسبة فأصبحت بمثابة وسيلة لقياس مدى كفاءة اإلدارة

أدى إلى ظهور فروع متعددة من المحاسبة كالمحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية والمحاسبة 
 .االجتماعية

                                                           
 11، صمرجع سبق ذكرهالمعلومات المحاسبية ،  نظامقاسم ابراهيم اللوباطي ، زياد يحي السقا ،  - 1
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يها للمحاسبة يمكن أن نالحظ أن أي تطور حصل فوباستعراض مراحل التطور التاريخي 
 : 1إنما يرجع إلى عاملين أساسين ومتالزمين هما 

تغير الهيكل القانوني والتنظيمي للوحدة االقتصادية وتأثيره على كمية ونوعية البيانات  -
 والمعلومات المطلوب من المحاسبة إنتاجها

البيانات تعدد وازدياد الجهات التي يهمها أمر الوحدة االقتصادية والتي يمكن أن تستفيد من 
 والمعلومات المطلوب من المحاسبة إنتاجها و توصيلها إليهم

ثالثة  إلىالمحاسبة كنظام للمعلومات  إلىما تقدم يمكن تقسيم تطور الحاجة ومن خالل 
  :2هيمراحل 

 المرحلة األولى : المحاسبة في خدمة صاحب المشروع الفردي 
 الخارجيةالمرحلة الثانية : المحاسبة في خدمة الجهات 

 المحاسبة كنظام للمعلومات في خدمة الوحدة االقتصادية  
 المرحلة األولى : المحاسبة في خدمة صاحب المشروع الفردي 

تشمل هذه المرحلة الفترة الزمنية التي سادت فيها المشاريع الفردية الخاصة منذ أن عرف 
خراج نتائج نشاطاته التجارية حتى اإلنسان القديم عمليات الحساب البسيطة وأخد يستخدمها في است

 ظهور الشركات بأنواعها المتعارف عليها في الوقت الحاضر 
 المرحلة الثانية : المحاسبة في خدمة الجهات الخارجية

عندما كبر حجم الوحدات االقتصادية وتعددت الجهات التي لها اهتمامات مختلفة في كل 
الملكية عن اإلدارة نتيجة لظهور الشركات المساهمة منها ، ظهرت الحاجة إلى انفصال أصحاب 

وشركات التضامن وازديادها بصورة كبيرة ، مما أدى إلى ازدياد الحاجة إلى البيانات والمعلومات 
 المحاسبية التي من الممكن أن تفي باالحتياجات المختلفة لتك الجهات
 حدة االقتصادية  المرحلة الثالثة :  المحاسبة كنظام للمعلومات في خدمة الو 

في هذه المرحلة تبين أن دور المحاسبة  في الوحدة االقتصادية  لم يعد قاصرا على القياس 
نما امتد ليشمل تحليل هذه المعامالت بصورة  المحاسبي في الوحدة االقتصادية بصورة إجمالية وا 

                                                           
أبااو القاساام إبااراهيم اللوباااطي ، نظااام المعلومااات المحاساابي ، وحاادة الحاادباء للطباعااة والنشاار ، كليااة الحاادباء ، جامعااة  - 1

 8، ص 2003الموصل ، العراق ، 
  14، 13، 10، 9نفس المرجع ، ص ص ص ص - 2
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اتخاذ القرارات التي مالية وغير مالية وتوصيل المعلومات الالزمة إلى مستخدميها لمساعدتهم في 
عدادتهتم باألحداث الحاضرة والمستقبلية  وأخذتتخدم أهداف الوحدة االقتصادية ككل  التفسيرات  وا 

 والتحليالت الالزمة بشأنها للمساعدة في وظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات الخاصة 
اسبة كنظام للمعلومات وقد اهتمت الهيئات والجمعيات العلمية المعروفة بتوضيح دور  المح

، حيث حثت الجمعية األمريكية للمحاسبة على ضرورة تطوير البحوث المحاسبة لتشمل طرق 
، معتبرة البحث العلمي في مجاالت نظم المعلومات  اإلدارةتطوير نظم المعلومات لسد احتياجات 

تعاملها ت من حيث البحث المحاسبي حيث اعتبرت المحاسبة نظاما للمعلوما إطاريقع تماما داخل 
بنفس مشكالت نظم المعلومات الشاملة لإلدارة وقيامها بعمليات استقبال البيانات وتسجيلها 

  وتخزينها واسترجاعها وتشغيلها ونقلها وعرضها لتستخدم في ترشيد القرارات  
 تناولتتعدد التعاريف التي نتيجة للتطورات التاريخية التي مرت بها المحاسبة أدى ذلك إلى 

  من بينها ما يلي : هذه األخيرة 
 المحاسبة:تعريف  -ثانيا
وهي تمتاز عنها  العملياتوأبحاث  اإلحصاءالمحاسبة تقنية من التقنيات الكمية مثل  تعد

تطورها وتطور نظرياتها عبر العصور وبين  إلىوتطبيقاتها أدت ، بكونها أكثر تطبيقا في الميدان 
تلبي الحاجات السياسية واالقتصادية واالجتماعية على  اليوم إلى كانت إذاوهي  ،األمم والمجتمعات
من خالل حساب الربح الضريبي وبالتالي الضريبة على األرباح التي تعد المورد  مستوى الدولة،

والهامش  ،األساسي الممون لخزينة الدولة وحساب الدخل ومؤشرات أخرى مثل الناتج القومي
                                                       (1) .لمضافة على المستويين الجزئي )المؤسسة ( والكلي )الوطن(والقيمة ا، اإلجمالي 

بالرغم من قدم المحاسبة إال أنه ال يوجد اتفاق على تعريفها فالبعض يعرفها على أنها" 
      (2)"  .المنظمة خالل الزمنمجموعة طرق فنية لتسجيل وتبويب العمليات المالية التي قامت بها 

ينظر إلى المحاسبة على أنها" علم ترجمة األحداث االقتصادية لمختلف  اآلخر البعضو 
بلغة خاصة تستند إلى جملة من المباد  العامة في التحليل والتسجيل والتصنيف  ،النشاطات

                                                           
 10، ص2010و معايير المحاسبة الدولية ، متيجة للطباعة ، الجزائر ، محمد بوتين ، المحاسبة المالية - 1

عبد الرزاق محمد قاسم ، نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ، الطبعة األولى، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، -2
 147، ص 1998عمان ،  
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عداد التقارير والتفسير للمعلومات المالية فيما يتعلق بالنتائج وتخصيص الموارد  ،والتلخيص وا 
    (1)"  .واتخاذ القرارات

وتصنيف وتلخيص األحداث يتضح مما سبق أن المحاسبة وظيفة تختص بتسجيل وتبويب 
أنها علم كباقي العلوم لها  ، كمابشكل يسمح للجهات الداخلية والخارجية االستفادة منهااالقتصادية، 

 العلمية.معرفة مصنفة خاصة بها ومادتها 

وبهذا أصبحت المحاسبة تتعامل مع كم هائل من البيانات اإلجمالية والتفصيلية لخدمة 
 ؟  من وراء ذلك إليهاهي األهداف التي تسعى  المؤسسة االقتصادية فما

 : 2تهدف المحاسبة إلى تحقيق ما يلي :المحاسبةأهداف  -ثالثا 
يعتبر النظام المحاسابي شابكة االتصاال الرسامية فاي المشاروع ومان ثام فاان مهاماه الرئيساية -

إنتااااج البياناااات وتقاااديمها الاااى المنفاااذين فاااي المشاااروع وذلاااك لمعااااونتهم فاااي أداء مهاااامهم األساساااية 
والفرعيااة وعلااى ذلااك فااان النظااام المحاساابي يجااب أن يااتم تصااميمه بصااورة تمكاان ماان إنتاااج البيانااات 

 تساعد على  التي
وأدوات تحقيقها وتتمثل هاذه الوساائل ربط األهداف األساسية والفرعية في المشروع بوسائل  -

 واألدوات في التقارير المرتبطة بالقرارات الخاصة 
عاارض وتحلياال نتااائج أعمااال المشااروع، بحيااث يااتمكن القااائمين علااى إداراتااه ماان تقياايم أداء  -

 األنشطة المختلفة به 
ذلك فان النظام المحاسبي بمكوناته من سجالت ومساتندات يعتبار وسايلة اإلدارة تأسيسا على 

 إلنتاج البيانات ممثلة في التقارير 
وحتااى تتحقااق فاعليااة النظااام المحاساابي المصاامم إلنتاااج هااذه التقااارير، فانااه يجااب أن ياارتبط 

 باألهداف التالية: 
 إنتاج التقارير الالزمة لخدمة أهداف المشروع 

      يجب أن تتوافر في بياناته وتقاريره الدقة في اإلعداد والنتائج 

                                                           
، 2008وائل للنشر ، عمان ، األردن ،  عبد الستار الكبيسي، الشامل في مباد  المحاسبة ، الطبعة األولى، دار-1

 41ص 

ماهر سالم أبو هادف، تقييم مدى كفاءة نظم المعلومات المحاسبية لدى شركات توزيع الوقود العاملة في قطاع  - 2
  25، ص 2011غزة ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة والتمويل، 
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 يجب أن تقدم التقارير في الوقت المناسب  -
يجاااب أن يحقااااق النظااااام المحاساااابي اشااااتراطات الرقابااااة الداخليااااة الالزمااااة لحمايااااة أصااااول  -

 المشروع ورفع كفاءة أدائها 
 يجب أن تتناسب تكلفة النظام وتكلفة إنتاج بياناته مع األهداف المطلوب منها  -

  تحليل وتصميم نظام المعلومات المحاسبيالمحور الرابع: أدوات 
أنه يمكن عد  إالعلى الرغم من صعوبة وضع حدود فاصلة بين مرحلتي التحليل والتصميم 

لكونها تتحدد على ضوء احتياجات المستفيدين  التصميم بمثابة الخطوة األخيرة في مرحلة التحليل
من المعلومات والعالقات التي تحكم النظام بمختلف األنظمة الفرعية األخرى في المنظمة ، فمرحلة 
التصميم تبدأ بالتركيز على نوعية المعلومات التي تفي باحتياجات المستفيدين وأوقات توفيرها 

 1والشكل الذي تقدم فيه 
العام الذي يتصف  اإلطارملية تصميم نظام المعلومات على أنها وضع وقد تم تعريف ع

تلك بالكفاءة والفاعلية والتماسك من خالل التناسق بين المعلومات ومتطلبات النظام الالزمة لتوليد 
المعلومات  ويتكون هذا اإلطار من المدخالت ، المعالجة ، الرقابة ، قاعدة المعلومات ، شبكة 

     2والمخرجاتاالتصاالت 
هناك من عرفه على أنها التحديد الدقيق لألنظمة الفرعية ولمكوناتها وكيفية تحديد العالقات 
التي تحكمها واإلجراءات والسياسات والممارسات التي تنظم سيرها لضمان الحصول على 

  3المخرجات الالزمة لألطراف المستفيدة من النظام 
، وذلك من خالل تحديد المخطط العام للنظام بشكل كاملكما تم تعريفها أيضا على أنها  

التدرج من العام إلى الخاص حسب مدخل النظام ، إذ يجب أوال تحديد األهداف العريضة للنظام 
  4التفصيليةووظائفه وبناءا على هذه األهداف والوظائف تتم عملية تحديد المواصفات 

ن التصميم يشير إلى العملية التي تكفل في ضوء التعاريف الثالثة أعاله يمكن القول بأ
 تحقيق الترابط بين أركان رئيسية ثالثة هي : 

                                                           
 231سالمة محمود سالمة ، مرجع سبق ذكره ، ص  محمد عبد حسين آل فرج الطائي ، رأفت - 1
 232نفس المرجع ، ص  - 2
 232نفس المرجع ، ص  - 3
 231نفس المرجع ،  - 4
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احتياجات المستفيدين من المعلومات والتي في ضوئها تتحدد المخرجات التي يجب على 
  .النظام توفيرها

البيانات من المدخالت والتي تنتج عن تفاعل النظام مع األنظمة الفرعية األخرى في 
ة ، ذلك الن نظام المعلومات المحاسبية يعد نظاما مفتوحا يتبادل مدخالته ومخرجاته مع المنظم

 .األنظمة الفرعية األخرى 
 إلى مخرجات.المتاحة لتحويل البيانات )المدخالت ( اإلمكانيات

تستخدم المقابالت الشخصية وقوائم االستبيان للحصول على كثير من المعلومات عن النظام 
الحالي ، كما توجد أدوات أخرى هامة يمكن استخدامها في عمليات تحليل وتصميم وتوثيق وتقييم 

 :  1تتمثل في ما يليومراجعة نظم المعلومات المحاسبية 
خدام مجموعة من الرموز المتعارف عليها دوليا هي رسم تصوري باست خرائط التدفق :-أوال

توضح بيانيا تدفق البيانات والمعلومات وتتابع العمليات واألنشطة داخل نظام المعلومات، تعتبر 
لمحللي ومصممي النظام ألنها تقدم صورة عن النظام الذي يتم دراسته بما من األدوات األساسية 

عادة ت صميمه إذا لزم األمر ، كما أنها تستخدم لتوثيق تفاصيل يمكن من فهمه وتحليله وتقييمه وا 
أنشطة النظام مؤيدة بالحقائق الخاصة بهذه التفاصيل بما يحقق الغرض الذي أعدت الخريطة من 
أجله ، توجد العديد من أنواع خرائط التدفق المستخدمة عمليا في تحليل وتصميم النظم اال أن 

 تدفق النظم وخرائط تدفق البرامج أهمها وأكثرها استخداما هما خرائط 
خريطة تدفق نظام معلومات معين على التصوير البياني المنطقي : تركز  خرائط تدفق النظم

لكيفية العمل وتتابع األنشطة داخل هذا النظام من خالل الربط بين كل عناصر النظام بما في ذلك 
جراءات  المدخالت والمخرجات وخطوات التشغيل وطرق ووسائل تخزين البيانات والمعلومات وا 

ومات .تعتبر هذه الخرائط من أكثر أدوات تحليل النظم استخدما الرقابة المطبقة في نظام المعل
 لألسباب التالية : 

يكون الوصف التصويري البياني باستخدام رموز نمطية معروفة عالميا أكثر فعالية وأسهل 
 وأفضل وسيلة لتوصيل رسالة معينة من الوصف الشفهي أو الوصف الكتابي لنفس الرسالة   

م المعلومات المحاسبية على األجزاء الرئيسة التي تهم مستخدم تركز خرائط تدفق نظا
 الخرائط وتتضمن العناصر األساسية لتشغيل العمليات داخل نظام المعلومات المحاسبي 

                                                           
https://www.academia.edu-1 
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توضح خريطة تدفق النظم األفراد واألقسام واإلدارات التي تقوم بتنفيذ األنشطة المختلفة داخل 
 ل نشاط والمقر النهائي لمخرجات النظام نظام المعلومات ومدخالت ومخرجات ك

 رموز خرائط التدفق: 
هناك حاجة ملحة إلى استخدام رموز نمطية موحدة في إعداد هذه الخرائط نتيجة لزيادة 

 أهميتها كوسيلة لالتصال
 زادت أهمية استخدام هذه الرموز نظرا لزيادة نمو وتعقيد نظم التشغيل اآللي للبيانات

  هي:أربعة مجموعات  لىإتصنف هذه الرموز 
وهي الرموز المقابلة للوظائف األساسية في تشغيل البيانات  :مجموعة الرموز األساسية -1

 وهي رموز المدخالت والمخرجات و التشغيل والتدفق والمالحظات التفسيرية  
هي الرموز الخاصة بتمثيل وظائف  مجموعة الرموز الخاصة بالمدخالت والمخرجات: -2

خراج المعلومات وكذلك الوسيلة أو الوسيط الذي تسجل عليه البيانات  إدخال البيانات وا 
 والمعلومات  

 : وتختص بتمثيل وظائف التشغيل  مجموعة الرموز الخاصة بالتشغيل -3
ر : وهي الرموز التي تستخدم لتوضيح الخريطة وجعلها أكثمجموعة الرموز اإلضافية -4

 متكاملة مالءمة إلظهار العمليات بصورة 
 استخدام الرموز في خرائط التدفق : 

تستخدم الرموز في خرائط التدفق لتمثيل الوظائف واألنشطة المختلفة داخل نظام 
 المعلومات 

ظهار اتجاه التدفق  تستخدم الخطوط للوصل بين الرموز المختلفة على الخريطة وا 
 داخل النظام 

 يبدأ االتجاه الطبيعي للتدفق من اليمن إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل 
 إلىفي حالة وجود تدفق خالف االتجاه الطبيعي للتدفق أي وجود تدفق من اليسار 

 أعلى فيجب وضع رأس السهم لكي يشير إلى االتجاه المطلوب  إلىاليمن أو من أسفل 
لزيادة توضيح التدفقات  أسهم على كل خط وفي أي اتجاه رؤوسيفضل وضع 
 المختلفة خالل النظام 
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 إعداد خرائط التدفق:  
يجب إعداد وتنظيم خريطة التدفق في شكل أعمدة بحيث يسهل على قار  الخريطة 

 معرفة القسم أو الشخص الذي نشأ أو انتهى عنده المستند  
بعد االنتهاء من إعداد خريطة تدفق نظام معلومات معين  :المستنداتخرائط تدفق 

 يتم اشتقاق خريطة تدفق المستندات من خريطة تدفق النظام 
تركز هذه الخريطة على المستندات المتدفقة داخل نظام المعلومات بغرض تتبع كل 

 مستند مستخدم في هذا النظام 
النظام حتى  ام المختلفة داخلتحدد نقاط نشأة المستند و مسارات توزيعه خالل األقس

 يصل المستند إلى مقره األخير 
خريطة تدفق المستندات ال تظهر أي تفاصيل لإلجراءات وخطوات التشغيل المختلفة 

 كما في خريطة تدفق النظام ألنها تهتم فقط بتدفق المستندات 
هو رمز يتم إعداد خريطة تدفق المستندات باستخدام رمز واحد فقط من رموز التدفق و 

 المستند  
يتم ترتيب خريطة تدفق المستندات في شكل أعمدة بنفس الترتيب المستخدم في 

 خريطة تدفق النظام
تتميز خريطة تدفق المستندات بالسهولة في الفهم ألنها ال تتضمن الكثير من 
التفاصيل وتستخدم إلعطاء فكرة عامة عن شبكة االتصاالت داخل النظام الن المستندات 

كعنصر أساسي من تستخدم كوسيلة اتصال وبالتالي يتم استخدام خريطة تدفق المستندات 
 عناصر توثيق المعلومات 

 :  خرائط التدفقمستخدمي 
 يتمثل المستخدمون الرئيسيون لخرائط التدفق في أربعة فئات وهم : 

على حل التغييرات في  خرائط التدفق في المساعدة إلىيحتاج المدير  المدير:
متطلبات التشغيل وظهور االختناقات في وظائف التشغيل وعدم التوازن في أعباء العمل 

 وكذلك في برامج التدريب لتوضيح تفاصيل نظام معين   
:يستخدم المحاسب خرائط التدفق للمساعدة في حل مشاكل التشغيل وتنسيق  المحاسب

األخرى ، إضافة إلى المشاركة في تحليل وتصميم  أنشطة النظام مع باقي النظم الفرعية
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النظم و خاصة نظام الرقابة الداخلية المحاسبية ، كما يستخدم المحاسب خرائط التدفق في 
 مجال توثيق النظام وتقييمه  من فترة ألخرى 

ويتم استخدام خرائط التدفق في أغراض تطوير  البيانات:المتخصص في تشغيل 
ي أو تصميم نظام جديد .وتعد خرائط التدفق في هذا المجال كأدوات وتحسين النظام الحال

 أساسية لتحليل وتصميم وتطوير النظام 
تعتبر خرائط التدفق من األدوات األساسية لعمليات الفحص والتقييم التي  :المراجع 

 يقوم بها المراجعون كما تستخدم خرائط التدفق كأداة أساسية لتحليل وتقييم نظام الرقابة
 الداخلية وتحديد مدى إمكانية االعتماد على هذا النظام 

  البرامج:خرائط تدفق 
يتم إعداد خرائط تدفق البرامج لشرح خطوات التشغيل التفصيلية للعمليات في نظام 

 المعلومات المحاسبية 
تظهر أهمية هذه الخرائط عند التشغيل باستخدام الحاسبات االلكترونية حيث تستخدم 

   في شرح التدفق المنطقي لبرنامج الحاسب 
تكون خرائط تدفق البرامج تفصيلية الى أقصى درجة وتظهر التعليمات المطلوب من 

 الحاسب تنفيذها خطوة بخطوة 
 ن تنفيذ الخطوات المطلوبة في البرنامج تساعد في تحديد التدفقات المنطقية حيث تبي

 الحاسب    برنامجيتم استخدامها أثناء عمليات كتابة واختبار وتوثيق وصيانة 
  :1القرارجداول  -ثانيا 

هي أداة تحليل وتصميم يستخدمها محللي النظم كأداة اتصال مع واضعي البرامج 
لوضع إطار عام في صورة جدول لألعمال التي يمكن القيام بها أو القرارات التي يجب 

 اتخاذها عندما تتحقق شروط معينة 
تعبر جداول القرار عن كل الحاالت والظروف التي يمكن أن توجد في النظام أو 

امج ) المدخالت( ومجموعة األعمال أو القرارات التي يجب تنفيذها في كل حالة أو البرن
 مجموعة من هذه الحاالت ) المخرجات (

 خرائط تدفق برامج تمهيدا لكتابة برامج الحاسب  إلىيتم ترجمة هذه الجداول 
                                                           
1 -https://shms-prod.s3.amazonaws.com  
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المحتملة بين الحاالت والظروف تظهر جداول القرار بوضوح كل العالقات المنطقية 
 الحاالت التي يمكن أن يكون عليها النظام بين األعمال أو القرارات المالئمة لهذه 

يعاب على جداول القرار أنها ال تعكس التتابع الذي يجب أن يتم به تنفيذ العمليات 
 داخل النظام 

بل تعتبر أداة مكملة  ال تعتبر جداول القرار أداة تحليل وتصميم بديلة لخرائط التدفق
 ومساعدة لها في عمليات تحليل وتصميم النظم والبرامج 

 تعتبر جداول القرار وسيلة توثيق إضافية للنظام و عنصر مساعد على فهمه 
 مكونات جداول القرار: 

أي أنها تقوم على فكرة أنه  الشرط،تحقق الشرط وجواب تعتمد جداول القرار على فكرة 
إذا تحقق الشرط أو الشروط المعينة إذن يجب القيام باألعمال أو اتخاذ القرارات المالئمة 

 لمقابلة لهذه الشروط   
يتكون جدول القرار من جزئين ، جزء أول خاص بالسؤال إذا ويتضمن كل الحاالت 
والظروف الممكنة كمدخالت ، وجزء ثاني خاص باالستجابة إذن ويتضمن كل األعمال أو القرارات 

 المالئمة كمخرجات 
جدول القرارات بتحديد كل الحاالت أو الشروط المحتملة في النظام أو  إعدادتبدأ عملية 

لبرنامج المعين ثم تحديد األعمال التي يجب تنفيذها أو القرارات التي يجب اتخاذها لمقابلة كل ا
 حالة أو مجموعة الحاالت التي يمكن أن تحدث مجتمعة 

 :  1خرائط جانت -ثالثا 
يتم استخدام خرائط جانت عند تصميم وتنفيذ النظام الجديد المقترح أو عند تصميم وتنفيذ 

 النظام الحالي التعديالت في 
واالنتهاء المخططة لهذه تظهر خرائط جانت األعمال المطلوب تنفيذها و تواريخ االبتداء 
 األعمال وكذلك تواريخ االبتداء واالنتهاء الفعلية لألعمال التي تم تنفيذها 

يتم رصد أنشطة المخرجات على خرائط جانت في شكل مستطيالت باستخدام مقايس الزمن 
 ويمكن تعديل هذه الخرائط أثناء عملية التنفيذ للوفاء ببعض المتطلبات الخاصة 

                                                           
1 - https://www.academia.edu 
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تتمثل الميزة األساسية لخرائط جانت في تقديم نظرة عامة شاملة عن مدى التقدم في تنفيذ 
 لخريطة المشروع بمجرد النظر إلى ا

 ال يشترط بالضرورة أن تكون العمليات متتابعة دائما 
مفيدة في المشروعات الكبيرة ، حيث  تساعد الجدولة وفي التنسيق  إداريةخرائط  جانت أداة 

 وتقدم الوسائل لتقييم مدى التقدم في المشروعات 
أكبر من يانات مكثفة لذلك تكون منافعها خرائط جانت ال يتطلب مجهودات أو ب إعداد

 .تكاليف إعدادها
 المحاسبيالحاسب اآللي ونظام المعلومات  الخامس:محور ال

 مكونات نظام المعلومات المحاسبي في ظل استخدام الحاسبات االلكترونية أوال : 
   يلي:يتكون نظام المعلومات المحاسبي في ظل استخدام الحاسبات االلكترونية من ما 

: يشكل األفراد أحد المكونات األساسية لنظام المعلومات المحاسبية في  مجموعة األفراد -
وتصميمه  إعدادهالنظام من حيث  إدارةظل استخدام الحاسبات االلكترونية ، حيث يقع على عاتقهم 

الجهات التي يمكن تستفيد منها ويمكن  إلىومن ثم تشغيله واستخراج المعلومات المطلوب تقديمها 
اد المحاسبين بكافة درجاتهم الوظيفية ، محللو ومصممو نظام المعلومات المحاسبي أن يشمل األفر 

و أفراد آخرين ضمن جهات لها عالقة بعمل نظام المعلومات  مبرمجونالو  الماليون محللونال، 
المحاسبية في سبيل تبادل المعرفة ومحاولة االستفادة منها بصورة متبادلة بين نظام المعلومات 

       1وأي نظام معلومات أخرى يمكن أن تتواجد ضمن الوحدة االقتصادية أو خارجها  المحاسبية
هي أجهزة الكترونية قادرة على معالجة البيانات وذلك من خالل الحاسب االلكتروني: -

جراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها، وتهدف  استقبال البيانات وتخزينها واسترجاعها آليا وا 
لجة البيانات إلى استخالص النتائج التي يحتاجها متخذي القرار أو مستخدم البيانات عملية معا

   .   (2)وذلك من خالل إتباع مجموعة تفصيلية من األوامر والتعليمات المكتوبة بلغة حزم البرامج

                                                           
 13مرجع سبق ذكره ، ص  أبو القاسم إبراهيم اللوباطي ، - 1

بلقيدم صباح ، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة على التسيير االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية  -2
  140، ص 2013-2012، مذكرة مكملة لنيل شهادة دكتوراه علوم  في علوم التسيير،  قسنطينة ، 
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 ويتكون الحاسب من أربع أجزاء رئيسية هي: )1( 
هي حلقة الوصل بين الحاسوب وبين المستخدم وتتكون من وسائل  وحدات اإلدخال: -

 اإلدخال المباشرة مثل لوحة المفاتيح ، القلم الضوئي ، الفأرة  
: تمثل هذه الوحدة الجزء الرئيسي من منظومة الحاسوب التي يتم وحدة المعالجة المركزية -

وبة، والتي تتكون من وحدة الحساب فيها معالجة جميع البيانات الداخلة لتوليد المخرجات المطل
 والمنطق وحدة التحكم ووحدة الذاكرة الرئيسية.

تؤدي مهمة إيصال الحاسب للوسط الخارجي لنقل النتائج المتولدة عن  وحدة اإلخراج: -
 عمليات المعالجة وأهم هذه الوسائل الشاشة المرئية ، الطابعة ، المخرجات الصوتية. 

تستخدم لغرض خزن مخرجات نظام المعلومات  / المساعدة: وحدة الذاكرة الثانوية -
  لفترات طويلة بسبب محدودية الطاقة االستيعابية الذي يحتم إضافة الذاكرة الثانوية

 

 لم يكان مان الممكان اساتخدام الحاساب اآللاي وبالتاالي معالجاة المعلوماات دون  :2البرمجيات
أن تتطور صناعة البرمجيات نفسها. تمثال البرمجياات عقال الحاسابات واألجهازة والمكوناات 
نما ال باد لهاا مان بارامج ونظام ياتم تثبيتهاا علاى  التي أشرنا إليها ال يمكن أن تعمل وحدها وا 

الحاسبات ، فالحاسبات تعمل من خالل نظم تشغيل وال يمكن  الحاسبات حتى يمكن تشغيل
باادون هااذه الاانظم تشااغيل الحاساابات أو اسااتخدام أي ماان التطبيقااات الشااائعة كباارامج إعااداد 
النصوص أو الجداول أو الرسم أو الصوت أو الصورة المتحركة فبدون هذه البرامج لم يكان 

أفضل ويمكن اإلشارة لهذه البرامج فيماا من السهل التعامل مع الحاسب أو استخدامه بشكل 
 يلي : 

: ال يمكنك كتابة رساالة أو خطااب أو تقريار أو ماذكرة أو إعاداد دراساة أو  معالجة النصوص
مشاااروع قاااانون دون أن تملاااك القااادرة علاااى التعامااال ماااع واحاااد مااان أهااام تطبيقاااات الحاساااب أال وهاااي 

أشاكالها وحجام الصافحة وعادد الساطور معالجة النصوص ، إضافة إلى الاتحكم فاي أناواع الخطاوط و 

                                                           
اتخااااااااذ القااااااارارات وأسااااااااليب تطويرهاااااااا )دراساااااااة ميدانياااااااة  أهمياااااااة ودور نظااااااام المعلوماااااااات فااااااايبوغليطاااااااة الهاااااااام ، -1

، مااااااذكرة مكملااااااة لنياااااال شااااااهادة دكتااااااوراه علااااااوم فااااااي العلااااااوم االقتصااااااادية ، جامعااااااة  بقطااااااب المحروقااااااات سااااااكيكدة (
 142، ص  2014-2013عنابة –باجي مختار 

2 - https:// histgeoislam blogspot.com            17.56        01/12/2018 
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بها إلى أخر تلك العمليات الضرورية إلخراج مستند مقروء ، وبحيث يمكن في نهاية المطاف أيضا 
 من حفظ المستند أو طباعته أو إرساله بالبريد االلكتروني إلى من تريد

التصاويت إعداد جدول إحصائي بعدد العاملين أو عدد الحضور أو نسابة  معالجة الجداول :
علااى قاارار أو متوسااط الغياااب لموظااف،  كاال هااذه العمليااات اإلحصااائية التااي تااتم فااي شااكل جااداول 
غالبا تتم عبر ما يعرف ببرامج اللوحات الجدولية ، وهناك الكثير من البرمجيات المتقدمة التي تقوم 

بية أو بعمليااااات أكثاااار تعقياااادا كإعطاااااء رسااااوم بيانيااااة لهااااذه الجااااداول أو اسااااتخراج متوسااااطات حسااااا
 معامالت انحدار وارتباط ...الخ هذه العمليات 

: ال يمكاااان تسااااجيل الصااااوت والصااااورة الثابتااااة أو المتحركااااة أو القيااااام بالرساااام  بةةةةرامج الرسةةةةم
واستخدام األلوان دون أن تكون البرامج الداعمة لمثل هذه البرمجياات موجاودة علاى الحاساب وتاوافر 
الكثياار ماان التطبيقااات سااواء تلااك التااي يااتم تثبيتهااا عباار نظااام التشااغيل أو تطبيقااات يمكاان الحصااول 

 بر األنثرنث أو تطبيقات يمكنك شراؤها  عليها مجانا ع
: وهااي برمجيااات تااوفر علااى اإلنسااان الكثياار ماان الوقاات ولعاال  برمجيةةات الةةذكاء االصةةطناعي

من أهمها مثال  برمجيات الترجمة  وهي التاي تقاوم بالترجماة مان لغاة إلاى أخارى أو وهاي برمجياات 
عاارف علااى الصااوت أو تلااك تحوياال الخطااب المقااروء إلااى نصااوص وهااي برمجيااات تمتلااك خاصااة الت

التااي تقااوم باااختزان خباارات بشاارية فااي مجاااالت معينااة كالطااب والزراعااة واسااترجاعها عنااد الضاارورة 
 وتسمى تلك األخيرة بالنظم الخبيرة 

أو نقل اإلشارات من  إرساليقصد بمفهوم االتصاالت بصفة عامة عملية  االتصاالت: -2
مرسل إلى مستقبل باستخدام وسيط بينما يشير مصطلح اتصاالت بيانات الحاسبات اآللية إلى 
عملية النقل االلكتروني للبيانات بين حاسب آلي واحد أو أكثر من الحاسبات األخرى متصلين 

 (1)ببعضهم باستخدام وسائط.  

نهاا مجموعاة متكاملاة مان الملفاات التاي تحاوي وتعارف قواعاد البياناات بأ قواعد البيانات: -3
  2بيانات مرتبطة منطقيا والمسجلة بأسلوب يخفض من تكرارها ويسهل من معالجتها.

                                                           
دراسة وتقييم نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في الشركات الفلسطينية ) ، ن محمد محمد قاعود عدنا  -1

، ص 2007دراسة تطبيقية على شركات المساهمة في محافظات غزة ، مذكرة الماجستر في المحاسبة (والتمويل ، 
39 
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هي مجموعة من الوسائل التي  تسااعد علاى رباط األجهازة االلكترونياة معاا ،  الشبكات : -4
وخصوصااا أجهاازة الحاسااوب واألجهاازة الرقميااة الحديثااة ، وتعتمااد علااى اسااتخدام مجموعااة ماان طاارق 
االتصااال الساالكي والالساالكي ، تهاادف الشاابكات إلااى تبااادل البيانااات والمعلومااات والملفااات والوسااائط 

هاااز واحااد مااع مجموعااة أجهاازة مثاال اسااتخدام طابعااة متصاالة ، مااع عاادة أجهاازة وغيرهااا أو اسااتخدام ج
حاسوب وتعتمد الشبكات في ربط األجهزة معا علاى العدياد مان العوامال الماؤثرة فاي بيئاة الاربط مثال 

 1المساحة الجغرافية أو وجود اتصال بشبكة االنثرنث 
 : 2 المحاسبية أسباب استخدام الحاسب اآللي في الممارسات والعملياتثانيا 

يتعاماال المحاسااب مااع نظاام المعلومااات المحاسااابية سااواء كااان محاساابا أو مراجعااا للحصاااول  
 على المعلومات من النظام من أجل إعداد التقارير المالية المختلفة أو لتقييم النظام ومخرجاته 

تخدام الحاسبات اآللية بكافاة أحجامهاا ولهاذا ينبغاي علاى المحاساب الس المنشآتاتجاه معظم 
أن يتعلم ويكتسب المهاارات الالزماة للتعامال ماع هاذه األجهازة واألنظماة ساواء مان ناحياة التحليال أو 

  التصحيح أو التنفيذ أو التقييم  
ي المنشااااآت التزايااااد الكبياااار فااااي الحاجااااة إلااااى المعلومااااات الفعالااااة المتعلقااااة باتخاااااذ القاااارارات فاااا

 المختلفة ومن ضمنها المعلومات المحاسبية 
الحاسابات  إدخااللزيادة المنافسة بين المنشات لتحقيق أفضال كفااءة ممكناة وذلاك عان طرياق 

 اليومية ومن بينها األنظمة المحاسبية  األعمالفي  اآللية
قنياة دورا بسبب التطور الهائل فاي مجاال تقنياة المعلوماات فاي العصار الحاضار فقاد لعبات الت

  اآلليةأكثر من مجرد العملية 
إلى التطاور المساتمر  باإلضافةالمستمر في تكلفة نظم الحاسبات من سنة ألخرى  االنخفاض

 فيها من حيث السرعة والدقة وسهولة االستخدام 
 دور المحاسب في نظم المعلومات المحاسبية : 

تااوفير المعلومااات الالزمااة أصاابح المحاساابون ماان أهاام مسااتخدمي نظاام المعلومااات ماان أجاال 
 التخاذ القرارات من قبل اإلدارة 

                                                           
1 - https : // mawdoo3.com                        20 :45    0 1/12/2018 

عمرو محمد ذكي عبد الوهاب سالمة ، دور الحاسب اآللي في تطوير الممارسات المحاسبية على الموقع  - 2
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فااااي النظااااام الياااادوي يجااااب علااااى المحاسااااب التأكااااد ماااان االلتاااازام بتطبيااااق المباااااد  المحاساااابية 
 المتعارف عليها لعمليات التسجيل والتبويب والترحيل وعند إعداد الحسابات والقوائم المالية

د من أن المباد  المحاسبية المتعارف عليها قد تم في النظام اآللي يجب على المحاسب التأك
 صياغتها على شكل برامج مالئمة للحاسب اآللي

اآللةةي فةةي واسةةتخدام الحاسةةب العالقةةة بةةين المحاسةةبة وتطةةور العمليةةات المحاسةةبية ثالثةةا 
 : العمليات المحاسبية

الوقات والجهاد لقد كانت المؤسسات فاي الساابق تقاوم باأداء عملهاا بطريقاة يدوياة مماا يساتهلك 
التكنولوجي الهائل ومواكبة تلاك المؤسساات لهاذا التطاور انتقلات المؤسساات  الكبير ولكن مع التطور

فاااي أداء  علاااى الكمبياااوتركبيااار  التكنولاااوجي وأصااابح االعتمااااد بشاااكل األداء إلاااىاليااادوي  األداءمااان 
والواجبات التي تقع على  العديد من مهام المؤسسة وهذا أدى إلى توفير الوقت الالزم ألداء المهمات

عاتق الموظفين ، وقد ساهم هذا التطور في قدرة المؤسسة علاى االحتفااظ بساجالتها المحاسابية مان 
مكانياااات الكمبياااوتر فاااي معالجاااة  خاااالل الكمبياااوتر ولاااذلك ال باااد للمحاساااب أن يكاااون ملماااا بطاقاااة وا 

 البيانات التي يتم إدخالها بكفاءة وفعالية معقولة  
وماااع التطاااور التكنولاااوجي الهائااال أصااابح الكمبياااوتر هاااو األسااااس فاااي شاااتى المجااااالت ولاااذلك 

 اإلدارةاعتمدت معظم المؤسسات على الحاسوب في انجاز العمليات الخاصاة بهاا وهاذا يتطلاب مان 
الحاساوب وعلاى العملياات التاي يقاوم األفاراد بتأديتهاا الكترونياا والتاي الرقاباة علاى  أحكامالعمل على 

 1 .ن عرضة للمخاطر أكثر من غيرها من العمليات التي يتم معالجتها يدوياتكو 
قد يتبادر إلى الذهن التساؤل عن مادى دور المحاساب فاي ظال اساتخدامات األجهازة الحاسابة 
االلكترونيااة فااي المحاساابة ؟  فمااا داماات هااذه األجهاازة تقااوم بجميااع عمليااات القيااد والترحياال والتبويااب 

المسااتخدمة فااي علاام المحاساابة واالسااتعانة بهااا علااى تطااوير نظريااة المحاساابة  وحاال األساااليب الكميااة
االلكتروناي ماا هاو إال آلاة تساتقبل فماذا بقي إذن للمحاساب مان عمال يقاوم باه؟ والواقاع أن الحاساب 

المعلوماااات الخاماااة والتعليماااات وفقاااا لبرناااامج معاااين ، ثااام ياااتم إخراجهاااا فاااي شاااكل نتاااائج مطلوباااة ، 
ين المعلوماات وفقاا لمعادل معاين حساب ساعة كال جهااز. إال أن اساتخدام الجهااز باإلضافة إلى تخاز 

يجااادفااي تحلياال  اإلنسااانفااي األعمااال المحاساابية يتوقااف علااى قاادرة  الحلااول للمشاااكل المحاساابية ،  وا 
أن الجهااز االلكتروناي ال يمكناه  إالمثل تحليال الحساابات والقاوائم المالياة باساتخدام أسااليب مختلفاة 
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في حدود ما أراده المحاسب من معلومات وفقاا ألسااليب حاددها لاه المحاساب  إالالقيام بهذا التحليل 
. لذا فان دور المحاسب هو التفكير ودور الجهاز هو التنفيذ فيمد المحاسب بالمعلومات للقيام نفسه 

تاائج ليقاوم بتحليلهااا بالعملياات المحاسابية العادياة اعتماادا علاى بارامج محاسابية ثام يقاوم باساتخدام الن
بداء الرأي فيها وتقديهما إلدارة المشروع لغرض اتخاذ القرارات الناجعة.  1وا 

    التالي:ب االلكتروني في الجدول ويمكن توضيح العالقة بين كل من المحاسب والحاس
 الجدول رقم : العالقة الوظيفية بين كل من المحاسب والحاسب االلكتروني    

 دور الحاسب االلكتروني  دور المحاسب  ركائز العالقة الوظيفية 
تخااااازين المعلوماااااات المحاسااااابية 

 للرجوع إليها 
القاادرة علااى تخاازين قاادر معقااول 
منهااااااا فااااااي ذهنااااااه تختلااااااف ماااااان 

 محاسب ألخر 

القااادرة علاااى تخااازين المعلوماااات 
المحاساابية الضااخمة لرجااوع أي 

 محاسب إليها 
القياااام بعمليااااات القياااد والترحياااال 

 والتطوير 
القدرة على القيام بهذه العمليات 
فااي حاادود فهاام معااين للمحاسااب 
ولهااااااااذا تختلااااااااف النتااااااااائج ماااااااان 

 محاسب آلخر 

القدرة على القيام بهذه العمليات 
وفقا لبرنامج محادد ويتفاق علياه 
مساابقا وبااذلك ال تختلااف النتااائج 

 والتطبيق 
بتكااااار القاااادرة علااااى التفكياااار واال

ومااااازج علااااام المحاسااااابة باااااالعلوم 
 األخرى 

قااااادرة المحاساااااب تتوقاااااف علااااااى 
قدراتاااااه العلمياااااة والعملياااااة علاااااى 

 القيام بهذه الوظيفة  

 ال توجد لديه القدرة على ذلك 

 155حواس صالح ، مرجع سبق ذكره ، ص:  المصدر
  :2اآلليوظائف نظام الحاسب رابعا 

 أهم وظائف نظام الحاسب في المهام التالية: تنحصر    
تقوم هذه الوظيفة على أساس نقل البيانات من خارج النظام إلى داخل  إدخال البيانات:

 النظام لمعالجتها وتحويلها إلى معلومات

                                                           
المحاسوووبية ، مجلوووة علووووم االقتصووواد حوووواس صوووالر ، أثووور اسوووتخدام الحاسووووب علوووى نظوووام المعلوموووات  - 1

 153-152والتسيير والتجارة ، جامعة الجزائر، ص ص 
عمووورو محمووود ذكوووي عبووود الوهووواب سوووالمة ، دور الحاسوووب اآللوووي فوووي تطووووير الممارسوووات المحاسوووبية علوووى  - 2

 https://www.alukah.net>haseb الموقع 
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: تقوم هذه الوظيفة على أساس تحويل البيانات التي تم إدخالها إلى النظام تشغيل البيانات
 إلى معلومات مفيدة بواسطة برامج خاصة 

تقوم هذه الوظيفة على أساس تزويد المستفيدين بالمعلومات التي  استخراج البيانات:
 يحتاجونها بأشكال مختلفة مبوبة حسب االحتياج 

داخل  آمنة آماكنتقوم هذه الوظيفة على أساس تخزين البيانات والمعلومات في  التخزين :
 عند الحاجة  إليهاالجهاز أو خارجه للرجوع 

الالزمة لحفظ البيانات والمعلومات من تقوم هذه الوظيفة على أساس توفير األنظمة  الرقابة :
 تها وضمانا لعدم العبث بهالوصول إليها إال للجهات واألشخاص المصرح لهم حفاظا على سري

 على نظام المعلومات المحاسبي والمالي الحاسب اآللي أثر  -خامسا 
 على أهداف نظام المعلومات المحاسبي والمالي: الحاسب اآللي أثر  -1
حيث يتم محددة، تحقيق هدف أو أهداف  إلىيسعى نظام المعلومات المحاسبي والمالي  

فإذا عجز عن تحقيق  ،على تحقيق األهداف التي وضع من أجلها قياس فاعلية النظام بمدى قدرته
  .تلك األهداف فانه يفقد مبرر وجوده واستمراره في البقاء

يتمثل الهدف الرئيسي لنظام المعلومات المحاسبي والمالي في إنتاج قائمة الدخل وقائمة 
مالك في األرباح الموزعة، المركز المالي )الميزانية ( وهذا من أجل تحديد حصص المساهمين أو ال

ذلك فهي تمنح  لدولة ، باإلضافة إلىعلى أرباح المؤسسة التي تفرضها اوتحديد نسبة الضريبة 
قدرة ومعرفة مدى  ،في تملك أسهم المؤسسة للمستثمر فرصة اتخاذ قرارات تتعلق باالستمرار

تحديد التوليفة المثلى من  في المدى القصير والطويل وبالتالي الوفاء بااللتزامات علىالمؤسسة 
 .  مصادر التمويل

كما يهدف نظام المعلومات المحاسبي والمالي إلى تحديد التكلفة الفعلية لوحدات المنتجات 
 النهائية وهذا يؤدي إلى تحقيق عدة أهداف أخرى تخدم وظائف اإلدارة منها ما يلي : 

ة الصنع وهو ما يساهم في إعداد تحديد تكلفة المخزون من المواد األولية والمنتجات تام -
 قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. 

بطريقة سعر بيع الوحدة الواحدة في المدى الطويل  تحديد من خاللترشيد قرارات التسعير -
 باإلضافة إلى هامش الربح. التكلفة اإلجماليةغطي ت
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 يمكن من اتخاذ قراراتتحديد نسبة األرباح الناتجة عن العمليات أو المنتجات وهو ما -
  الزيادة في خطوط اإلنتاج أو العكس. 

وضع رقابة على حركة المواد األولية وعلى وقت  إلىقياس التكلفة الفعلية للمنتوج يؤدي  إن-
    .يؤدي إلى ترشيد استخدام الموارد وهو ما اإلنتاجعمال 

تقارير توضح االنحرافات بين أرقام التكلفة المخططة وأرقام التكلفة الفعلية وتحليل  إعداد-
اتخاذ القرارات  لإلدارةوبالتالي يمكن  ،أسباب هذه االنحرافات وتحديد مواطنها والمسؤولية عنها

رد استخدام المواالخطط المستقبلية أو ترشيد تصحيح  وفي الوقت المناسب من خاللبالشكل المالئم 
 المادية والبشرية والمالية.  

اعتماد نظام المعلومات المحاسبي والمالي على تكنولوجيا المعلومات يعزز ويزيد من  إن
  يلي:عدة أسباب منها ما  إلىالمذكورة سابقا بفاعلية ويعود ذلك قدرته على تحقيق أهدافه 

 تسجيل البيانات مرة واحدة. -
 على نفس البيانات.نماذج ومستندات التي تحتوي  إعدادتقليل -
 تجانس البيانات وعدم تعارضها.  -
من خالل ، إجراء العمليات الحسابية والمنطقية المعقدة  الفائقة على الحاسوبإمكانية  -

معالجة في  بحوث العمليات أو أساليب االقتصاد القياسي أو المعادالت الرياضية استخدام أساليب
 .وهو ما يتعذر انجازه في ظل المعالجة اليدويةالبيانات 
ببرامج تطبيقية مع والتعليمات الموجودة  لإلجراءاتمعالجة البيانات الكترونيا طبقا  إن-

 ير مقصودة أو غ مقصودة  أخطاءفرص ارتكاب من يؤدي إلى تقليل وجود برامج لحماية سليمة، 
   .معالجة البيانات واستخراج المعلومات ل وإدخا وهذا نظرا الستبعاد العنصر البشري في مرحلة

رفع وكفاءة قدرة النظام المحاسبي على معالجة البيانات والحصول على معلومات محاسبية -
 (1) .تمتاز بالسرعة والموضوعية والتفصيل والمالئمة

تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة ومنخفضة التكاليف وفي الوقت المناسب من خالل  -
عادة تصميم العمليات التشغيليةتحليل     (2) ..عمليات الوحدة االقتصادية وا 

                                                           
)دراسة استطالعية في بيئة عمل  لتكنولوجيا المعلومات، تحليل مكونات البنية التحتية داود الالمي غسان قاسم -1

 12-11،ص ص 2013،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد الخاص بمؤتمر الكلية  ،عراقية(
 10نفس المرجع ، ص -2



 

87 

إن تكنولوجيا المعلومات أداة فعالة لتخفيض حجم النفقات وكذلك تخفيض حجم الجهاز  -
فضال عن العمالة المستخدمة في اإلنتاج وكل ذلك يؤدي إلى  ،اإلداري وباألخص اإلدارة الوسطى

 (1) .تخفيض تكاليف المعالجات المحاسبية

تحقيق التكامل مع نظم المعلومات األخرى من خالل تسهيل عملية التبادل  إمكانية -
  (2) .للبيانات فيما بينهاااللكتروني 
إن مقومات النظام المحاسبي  :على مقومات النظام المحاسبيالحاسب اآللي تأثير  -2

 ،الذي يقوم على التشغيل االلكتروني للبيانات لن تختلف عن مقومات النظام المحاسبي اليدوي
بمعنى أنه في كل األحوال ال بد من وجود مجموعة مستنديه أو مجموعة دفترية ودليل محاسبي 

ني يؤثر على شكل كل مقوم من مع ذلك فان استخدام الحاسب االلكترو ، وقوائم مالية وتقارير أخرى
 ( 3) .المقومات السابقة

تعتبر المجموعة المستندية من مقومات النظام المحاسبي األثر على المجموعة المستندية: -
 (4) واألساس في عمل النظام من حيث ما يلي:

توفر المستندات الدليل الموضوعي الذي يحتوي على البيانات التي تمثل الخطوة األولى في -
 عمل النظام. 

المستندات أحد الوسائل المهمة ضمن وسائل الرقابة والتدقيق على كافة األحداث  تمثل -
 االقتصادية التي تقوم بها الوحدة.

لما تحتويه من بيانات مؤرخة  نظرا االقتصادية،تمثل المستندات سجال تاريخيا للوحدة -
لألحداث االقتصادية التي قامت بها الوحدة االقتصادية خالل الفترة أو الفترات الزمنية ) المالية ( 

 السابقة.

                                                           
محمد علي الجزراوي ، لقمان محمد سعيد ، أدوات تكنولوجيا المعلومات ودورها في كفاءة وفاعلية  إبراهيم -1

 12، ص 2009واالقتصاد ، العدد الخامس والسبعون ،  اإلدارةالمعلومات المحاسبية ، مجلة 
 13نفس المرجع ،  -2
خليل الرفاعي ،نضال الرمحي ،محمود جالل ، أثر استخدام الحاسوب على خصائص المعلومات المحاسبية  -3

إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية  من وجهة نظر المستثمرين )دراسة حالة سوق عمان المالي( ، بحث مقدم
 14، ص 2009االقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة الزرقاء الخاصة ، األردن ، 
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أما في حالة التشغيل االلكتروني للبيانات فيجب التعديل في شكل وطبيعة المستندات بطريقة 
 يفهمها الحاسوب .

تتمثل المجموعة الدفترية بكافة الدفاتر والسجالت التي يتم  الدفترية: األثر على المجموعة-
مسكها في الوحدة االقتصادية، فهي تمثل الوعاء الذي يتم فيه تفريغ كافة البيانات المستخرجة من 

، أما في (1)كافة األدلة الموضوعية المؤيدة لألحداث االقتصادية التي قامت بها الوحدة االقتصادية 
 .التشغيل االلكتروني فتأخذ شكل أشرطة ممغنطة أو اسطوانات ممغنطةظل 

يحتوي دليل الحسابات على مجموعة الحسابات اإلجمالية والفرعية كما  دليل الحسابات: 
فمن خالله يمكن للحاسوب توجيه  ،يتضمن كذلك مجموعة القواعد التي تحكم التسجيل لكل حساب

 بيان معين إلى حساب معين.   
تعتبر كل من التقارير والقوائم المالية مخرجات لنظام  األثر على القوائم المالية والتقارير: -

حتوي على معلومات تتعلق بكل العمليات تالمعلومات المحاسبي والمالي ألي مؤسسة اقتصادية، 
الحاسوب يساهم استخدام  ،التي قامت بها المؤسسة تقدم للجهات الداخلية والخارجية التخاذ القرارات

في إعداد التقارير والقوائم المالية بشكل أسرع وأدق وهذا نظرا لقدرته الفائقة على تشغيل كم هائل 
  .من البيانات
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 قائمة المراجع : 
 الكتب باللغة العربية : 

 

 أبااو القاساام إبااراهيم اللوباااطي ، نظااام المعلومااات المحاساابي ، وحاادة الحاادباء للطباعااة والنشاار ، -1
 2003كلية الحدباء ، جامعة الموصل ، العراق ، 

قاسم ابراهيم اللوباطي ، زياد يحي السقا ، نظام المعلومات المحاسبية ، وحدة الحدباء للطباعة  -2
 2003والنشر ، كلية الحدباء ، جامعة الموصل ، العراق ، 

الطبعة األولى، دار وائل  عبد الحسين الفرج الطائي، نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة، محمد -3-
 2004للنشر والتوزيع ، عمان، األردن،  

محمد عبد حسين آل فرج الطائي ، رأفت سالمة محمود ، نظم المعلومات المحاسبية ، دار  -4
 2012وائل للنشر ، الطبعة األولى ، 

زوري العلمية إبراهيم الجزراوي ، عامر الجنابي ، أساسيات نظم المعلومات المحاسبية ، دار اليا-5
 2009للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

زياااااااد منيااااااار عباااااااوي ، نظااااااام المعلوماااااااات التساااااااويقية ، دار الراياااااااة للنشااااااار والتوزياااااااع ، عماااااااان ، -6
  2008الطبعة األولى،األردن،

سعد غالب ياسين ، تحليل وتصميم نظم المعلومات ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان ، -7
  2010األولى ،  األردن ، الطبعة

سعد غالب ياسين ، نظم مساندة القرارات ، دار المناهج ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ،  -8
2006 

الطبعة سليمان مصطفى الدالهمة،أساسيات نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات ، -9
  2008-2007 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن األولى،

صباح رحيمة محسن ، عبد الفتاح إبراهيم زريبة ، فتحي أحمد الشيباني ، نظم المعلومات -10
 2010المالية وبناء قواعد بياناتها ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، 

عبد الرزاق محمد قاسم ، نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ، الطبعة األولى، دار الثقافة -11
 1998والنشر والتوزيع ، عمان ،  

عماد الصباغ ، نظم المعلومات ) ماهيتها و مكوناتها  ( ، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر -12
  2000والتوزيع ، عمان ، األردن  ،

عماد عبد الوهاب الصباغ ، علم المعلومات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -13
2004 
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تاال ، ناااجي باان حسااين، التسااويق )المباااد  والسياسااات(، منشااورات جامعااة منتااوري ، فريااد كور  -14
 ، الجزائر 2001قسنطينة ،

 2008محمد أحمد حسان ، نظم المعلومات اإلدارية ، الدار الجامعية ، مصر، -15
محمااااد التهااااامي طااااواهر ، مسااااعود صااااديقي ، المراجعااااة وتاااادقيق الحسااااابات )اإلطااااار النظااااري -16

 2014التطبيقية(، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،والممارسة 
محمد الصيرفي ، نظم المعلومات اإلدارية، الطبعة األولى ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،  -17

 2005مصر، 
محمد بوتين ، المحاسبة المالية و معايير المحاسبة الدولية ، متيجة للطباعة ، الجزائر ، -18

2010  
محمد عبد الحسين آل فرج الطائي، المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية )إدارة تكنولوجيا  -19

 2009المعلومات (، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان ، 
محمد عبد العليم صابر، نظم المعلومات اإلدارية، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، -20

 2007مصر،  
كردى ، جالل إبراهيم العبد، مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية، الدار الجامعية منال محمد ال-21

 مصر ، ب س ن  اإلسكندرية ،
نوري منير، نظام المعلومات المطبق في التسيير، الطبعة األولى، ديوان المطبوعات  -22

 الجامعية، الجزائر
، جامعة القاهرة ، اإلحصائيةمحمد شوقي وآخرون، نظم المعلومات المحاسبية، الدراسات والبحوث 

   4، ب س ن، صمصر ، الطبعة الخامسة
ج ستينبارت، مارشال رومني ، نظم المعلومات المحاسبية، دار المريخ للنشر السعودية، –بول 

2009     
 الرسائل الجامعية :

إبااراهيم محمااد علااي الجاازراوي ، لقمااان محمااد سااعيد ، أدوات تكنولوجيااا المعلومااات ودورهااا فااي  -1
  2009كفاءة وفاعلية المعلومات المحاسبية ، مجلة اإلدارة واالقتصاد ، العدد الخامس والسبعون ، 

ساة ميدانياة بوغليطة الهام ،أهمية ودور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات وأساليب تطويرهاا )درا-2
بقطاااب المحروقاااات ساااكيكدة ( ، ماااذكرة مكملاااة لنيااال شاااهادة دكتاااوراه علاااوم فاااي العلاااوم االقتصاااادية ، 

  2014-2013عنابة –جامعة باجي مختار 



 

91 

عدنان محمد محمد قاعود ، دراسة وتقييم نظام المعلومات المحاسبية االلكترونية في الشركات  -3
لمساهمة في محافظات غزة  ، مذكرة الماجستير في الفلسطنية ) دراسة تطبيقية على شركات ا

 2007المحاسبة والتمويل ( ، 
عيادي محمد لمين، مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة  -4

 –)دراسة حالة المديرية التجارية للمؤسسة الوطنية للتجهيزات الصناعية الدورة " مبيعات 
-2007ة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر ،مقبوضات"(، مذكر 

2008 
أسامة كمال دهمان ، فعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تحقيق جودة التقارير  -5

المالية )دراسة تطبيقية على وزارة المالية الفلسطينية( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 
 2012والتمويل ، فلسطين ، المحاسبة 

بلقيدم صباح ، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة على التسيير االستراتيجي -6
للمؤسسات االقتصادية ، مذكرة مكملة لنيل شهادة دكتوراه علوم  في علوم التسيير،  قسنطينة ، 

2012-2013  
ية النظرية وتحديات التطبيق ، مذكرة بن فرج زوينة ، المخطط المحاسبي البنكي بين المرجع-7

-2013مكملة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
2014  

خالد غازي حمدان ، مالئمة المعلومات المحاسبية لمقومات نظام الرقابة الداخلية في شركات -8
ماجستير ، جامعة آل البيت ، كلية إدارة المال المساهمة الكويتية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ال

  2009-2008واألعمال ) قسم المحاسبة( ، الكويت ، 
خليل الرفاعي ،نضال الرمحي ،محمود جالل ، أثر استخدام الحاسوب على خصائص  -9

المعلومات المحاسبية من وجهة نظر المستثمرين )دراسة حالة سوق عمان المالي( ، بحث مقدم 
مر العلمي الدولي السابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة الزرقاء الخاصة ، إلى المؤت
 2009األردن ، 

رحمون هالل، المحاسبة التحليلية ، نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار في -10
جامعة يوسف  المؤسسة االقتصادية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  الدكتوراه في العلوم االقتصادية ،

  2005-2004بن خذة ، الجزائر ، 
عالم محمد موسى حمدان ، الرقابة الداخلية على موثوقية النظم االلكترونية وأثرها في تحسين -11

دراسة مقارنة للمصارف األردنية والفلسطينية المدرجة  –مصفوفة األداء المصرفي والفلسطيني 
هادة دكتوراه فلسفة في المحاسبة ، عمان ، األردن ، ببورصتين عمان ونابلس، مذكرة مقدمة لنيل ش

2009 
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غسان قاسم داود الالمي، تحليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات )دراسة  -12
استطالعية في بيئة عمل عراقية(، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد الخاص بمؤتمر 

 2013الكلية ،
 

 المجالت العلمية : 
أحمد لعماري ، طبيعة وأهمية نظام المعلومات المحاسبية ، مجلة العلوم اإلنسانية محمد خيضر ، 

 2001بسكرة ، العدد األول ، نوفمبر 
مجلة علوم االقتصاد حواس صالح ، أثر استخدام الحاسوب على نظام المعلومات المحاسبية ، 

 والتسيير والتجارة ، جامعة الجزائر 
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