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نظم المعلومات المحاسبية 

(دورة حياة النظم)
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:تخطيط نظم المعلومات المحاسبيةمرحلة -1

 تشمل هذه المرحلة ما يلي:

.ية وضع الخطة اإلستراتيجية لتطوير نظم المعلومات المحاسب( أ

.اإلدارةتحديد مشروع التطوير لنظم المعلومات وفقاً الحتياجات( ب

.الحصول على موافقة اإلدارة العليا على مشروع التطوير( ج

.البدء في تنفيذ المشروع الذي تمت الموافقة عليه ( د
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عندما ال يتم التخطيط بشكل سليم قد تحدث عدة مشكالت ، منها :

تطوير النظم بشكل ال يفي باحتياجات المستفيدين.

تطوير نظم مكلفة من حيث التشغيل أو الصيانة.

عدم توافر ميزانية محددة وواضحة لمراحل التطوير.

عدم توافر جدول زمني محدد وواضح لمراحل التطوير  .



عة من مجموولتفادي هذه المشكالت يجب التخطيط بشكل سليم مع األخذ في االعتبار 
:العوامل ، منها ما يلي 

 النظر في المشكالت من وجهة نظر شاملة وموضوعية.

 استخدام فريق استشاري لدراسة النظم.

دعم اإلدارة العليا لعملية دراسة النظم.

تحديد الموارد الالزمة لتطوير كل نظام فرعي على حدة.

:وتهدف دراسة النظام الحالي إلى تحقيق مجموعة من األغراض ، أهمها

.I تعريف محللي النظم بعمليات المنشأة وتدفق البيانات والمعلوماتتطوير.

.IIتحديد مدى حاجة النظام إلى التطوير بالكشف عن نقاط الضعف والمشكالت.

.IIIتحديد تكلفة النظام الحالي وعائده وتكلفة النظام الجديد وعائده.

.IVتحقيق مشاركة مستخدمي النظام حتى يتحقق قبول النظام.
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:مرحلة تحليل نظم المعلومات المحاسبية-2

الى ماذا تهدف هذه المرحلة؟

 في مرحلة التحليل إلى تحديد نقاط القوة والضعفتهدف
زيز النظام الحالي، ومحاولة القضاء علة نقاط الضعف وتع

نقاط القوة
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:هناك أربع مستويات لألهداف يمكن دراسة وتحليل النظم من خاللها ، هي

تشمل تحديد تكلفة النظام

والمنفعة المتحققة منه

االستراتيجيةوتشمل القرارات 

المرتبطة بالتخطيط طويل المدى

المرتبطة وتشمل القرارات 

متوسط المدىبالتخطيط 

مي وتشمل األهداف المرتبطة بالعمل اليو

ة مثل التخطيط القصير المدى والرقاب

المباشرة على عمليات التشغيل



إجراءات تحليل النظام

تنفيذ الحل المختار ومتابعة التنفيذ والتصحيح

تحليل الحلول المتاحة واختيار الحل األفضل

ظم الجديدةاقتراح حلول لمعالجة مشكالت النظم الحالية وتوفير متطلبات الن

تحديد متطلبات النظم الجديدة

تحليل ودراسة النظم الحالية
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:لطرق، منها ما يلي ويتم فحص النظام من خالل تجميع بيانات خاصة عن النظام بمجموعة من ا

مراجعة المستندات.

مالحظة العمل.

إجراء المقابالت الشخصية مع الموظفين والعمال.

توزيع قوائم استبيان على موظفين معينين.

ة من الطرق وبعد فحص النظام وتجميع البيانات المطلوبة ، يتم تحليل البيانات المجمعة من النظام باستخدام مجموع

:، أهمها ما يلي

.خرائط تدفق المستندات •

.خرائط تدفق البيانات•

.التحليل اإلحصائي•
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:مرحلة تطوير نظم المعلومات المحاسبية-3

ما الحاجة التي تؤدي الى تطوير النظم ؟؟

:ا يليومن األسباب التي تؤدي بذلك م, ان تطور ال يحدث فجائياً 

تغير بيئة المشروعات.

التطورات التكنولوجية.

 الحاليةوجود قصور في نظم المعلومات

وات وحتى يتم تطوير نظم المعلومات يتم اتباع الخط
وفيما يلي شرحها
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:خطوات تطوير نظم المعلومات المحاسبية

االت تشمل دراسة جدوى تطوير النظم، خمسة مج: تحليل جدوى تطوير نظام المعلومات المحاسبي( 1
:رئيسية، وهي 

تنقسم إلى مجالين رئيسين هما : دراسة الجدوى الفنية :

.اآلخر المتعلق بالبرامج واإلجراءاتوالمجال المتعلق باألجهزة 

يحدد تكلفة النظام والمنفعة منه: دراسة الجدوى االقتصادية.

الجاريةيتعلق بتحديد مدى اتفاق النظام مع اللوائح واألنظمة والقوانين: دراسة الجدوى القانونية.

تتناول تحديد مدى قدرة تشغيل النظام عمليا  : دراسة الجدوى التشغيلية.

تتناول تحديد الفترة الزمنية الالزمة لتشغيل النظام : دراسة الجدوى الزمنية.
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:تابع خطوات تطوير نظم المعلومات المحاسبية

:ي وتشمل هذه المرحلة ما يل: دراسة وتقييم بدائل تطوير نظام المعلومات المحاسبي( 2

تحديد بدائل التطوير.

وصف بدائل التطوير.

االختيار المبدئي للبدائل.

هاتقديم أفضل البدائل للتطوير إلى اللجنة العليا لتطوير النظم للمفاضلة بين.

مواصفات المخرجات والمدخالت وعمليات التشغيل : النظام و منهاإعداد مواصفات ( 3
.وقاعدة البيانات 

.تقديم مواصفات النظام إلى اإلدارة العليا العتمادها( 4

د هذا كما يجب توثيق مواصفات النظام بصورة جيدة ضمن التقرير الرسمي، حيث يساع
:التوثيق اإلدارة فيما يلي

اختيار أفضل البدائل.

تحديد مدى توافق مواصفات النظام مع أهداف تطويره.

المشاركة بفعالية مع مصممي النظم.
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:امة وخاصةعند تطوير النظام هناك مجموعة من االعتبارات الواجب مراعاتها وهي ع

  االعتبارات العامة للتطوير–أوال:

أن يكون التطوير شامل و قادر على تحقيق األهداف.

أال يتطلب حاسبات الكترونية معقدة.

أن يراعي سلوك المستخدمين واحتياجاتهم

  االعتبارات الخاصة للتطوير-ثانيا:
:النظاموهي متعلقة بعناصر 

المخرجات

التشغيل

المدخالت

قاعدة البيانات

كتاب الدكتور أحمد زكريا ركي العصيمي                                           دار المريخ للنشر: المرجع



أهمها فيما يتعلق بمخرجات النظام، يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الخصائص،
:ما يلي

أن تتناسب المعلومات مع الغرض المحدد لها.

أن تكون موجزة.

أن تكون مالئمة .

أن تكون واضحة ومفهومة لمستخدمي النظام.

أن تكون اقتصادية.

ها ئص، أهميتعلق بتشغيل البيانات، يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الخصافيما 
:ما يلي

تدفق عمليات التشغيل بصورة انسيابية.

تنميط عمليات التشغيل.

أن يتناسب نظام تشغيل البيانات مع طبيعة البيانات.
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ص، فيما يتعلق بالمدخالت النظام، يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الخصائ
:أهمها ما يلي

جمع البيانات من مصادرها مباشرة.

تخفيض حجم البيانات التي يتم جمعها.

جمع البيانات باالستعانة بالحاسب.

، خصائصفيما يتعلق بقاعدة البيانات، يجب أن تتوافر فيها مجموعة من ال
:أهمها ما يلي

الشمول.

النظام.

الكفاءة.

سهولة الوصول إلى البيانات المخزنة.

المرونة.

الحماية للبيانات.

توافر الدقة في البيانات المخزنة.

اعتبارات التكلفة.
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:مرحلة التصميم لنظم المعلومات المحاسبية-4

ا يهدف تصميم نظم المعلومات المحاسبية ، خاصة في ظل التكنولوجي
.إلى تحقيق مجموعة من األهداف

توفير إمكانات أفضل ألداء العمليات.

توفير رقابة وتحكم أفضل.

تحسين االتصاالت وتدفق المعلومات.

 توفير مزايا تنافسية.
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م وحتى تتحقق هذه األهداف ال بد من توافر مجموعة من الخصائص لنظا

:المعلومات المحاسبي، وهي 

الفعالية.

الكفاءة.

االقتصاد.

لفصل القادموسيتم تناول مرحلة تصميم نظم المعلومات المحاسبية بالتفصيل في ا



:مرحلة التنفيذ والمتابعة والتقييم لنظم المعلومات المحاسبية-5

تتطلبببب مرحلبببة التنفيبببذ تحديبببد األنشبببطة الالزمبببة
للتنفيببببذ، وتببببوفير المببببوارد الالزمببببة لتنفيببببذ هببببذه

خببا  األنشببطة، ومتابعببة التنفيببذ بشببكل مسببتمر، وات
.باإلجراءات التصحيحية الالزمة في الوقت المناس
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:مرحلة توثيق النظام-6

 توثيق النظم:

لكتبابي تشمل الوصبف ا. يعني إعداد مستندات وصفية للنظام ككل
للنظبببببببام ككبببببببل، وقبببببببوائم البرامج،وتعليمبببببببات وإجبببببببراءات 

ط التشبببغيل،والتقارير والقبببوائم الناتجبببة عبببن البببنظم ، وخبببرائ
.التدفق

أسباب التوثيق:

 وصف كيفية عمل النظام.

 في تصميم نظام الرقابة الداخليةالمساعدة.

تدريب مستخدمي النظم.

تصميم نظم جديدة.

الرقابة على تطوير النظم وتكاليف الصيانة.

تسهيل عملية االتصال مع اآلخرين.

مراجعة نظام المعلومات المحاسبي.
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:خرائط التدفق المرتبطة بعملية التوثيق في نظم المعلومات المحاسبيةأنواع 

لفعلي للمستندات في وتتمثل وظيفة خرائط تدفق المستندات في تتبع التدفق ا: خرائط تدفق المستندات
. منشأة ما 

ية تشغيلها في نظام تركز خرائط تدفق النظم على التدفق المنطقي للبيانات وكيف: خرائط تتدفق النظام
.المعلومات المحاسبي

النوعية من وهذه.)توثق عملية تدفق البيانات في نظام المعلومات المحاسبي: خرائط تدفق البيانات
(الخرائط تستخدم غالباً عند تصميم نظم جديدة

تستخدم عادة لمساعدة مصممي البرامج في إعداد وتصميم برامجهم: خرائط تدفق البرامج.

ل أو عبارة عن مصفوفة من الشروط والمهام التشغيلية التي تحدد نوعية الفع: جداول القرارات
.ا معقدةوتستخدم عندما تكون عملية تصميم خريطة تدفق برنامج م, المهمة التي يجب القيام بها
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:نظام الترميز-7

رجاع نظام الترميز هو نظام لتسجيل وتبويب وعرض وتخزين واست
المعلومات بطريقة ما لتحقيق هدف معين أو مجموعة من األهداف 

.المعينة

ام نظم ويعتمد نظام المعلومات المحاسبي بشكل رئيسي على استخد
ومات الترميز في حالة استخدام برامج الحاسب اآللي داخل نظم المعل

.المحاسبية أكثر منها في حالة استخدام النظام اليدوي

:استخدام نظام الترميزفوائد 

تحديد الحسابات والعمليات بشكل دقيق وفريد.

تقليل مساحة التخزين.

تسهيل عملية تبويب الحسابات والعمليات.

توصيل معلومات سرية.
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:أنواع الرموز

 استخدام ما تعنية الرموز :رموز تذكريه.

استخدام ارقام متسلسله لتحديي الحسابات وخالفه: رموز تسلسلية.

تجميع العناصر المتشابهة معا في مجموعه: نظام المجموعات.

:وهناك اسلوبين للترميز

:مثال: األسلوب الروماني: األول

Iالدرجة األولى ..ويعتمد على 

Aالدرجة الثانية 

....وهكذاIالدرجة الثالثة 

: األكثر شيوعا في قطاع االعمال مثال:األسلوب العربي : الثاني

أصول1
أصول متداولة1.1

النقدية1.1.1

المخزون1.1.2

وهكذاالبنك1.1.3
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