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ظمنعلىبالتعرفالفصلهذانبدأسوف
ماتالمعلونظمعلىالتعرفثم،المعلومات
.المنظماتفيودورهاالمحاسبية

ن هو مجموعة من العناصر المتفاعلة معاً لتحقيق هدف أو ومجموعة م

.األهداف المحددة 
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 نظام المعلومات يتكون من ثالثة عناصر أساسية هي:

، المخرجات( المعالجة)المدخالت، عمليات التشغيل 

المدخالت(   input(

بيانات من مصادر داخلية وخارجية

معلومات مفيدة التخاذ القرار

)Processing )المعالجة
تخزين,ترتيب,تسجيل

)output )المخرجات

معلومات في شكل تقارير او 

قوائم

ةتغذية عكسي
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:العناصر األساسية لنظام المعلومات
:المدخالت

تمثل بيانات يمكن ان تكون معلومات يعاد تشغيلها على تشكل تغذية عكسية.

: dataالبيانات 

 تم وي( أرقام أو رموز أو حروف)قد تكون ما أحداث معينة قد ال تعني بحد ذاتها شيئاً حقائق أولية عن
(.اتير البيع والشراءفو)مثل . تجميعها من مصادر متعددة سواء داخلية أو خارجية 

:المعالجة

 معلومة مفيدةبطرق مختلفة اإلنتاج البيانات عملية معالجة.

: منها البيانات معالجة طرق 

(.يري الشركاتتقارير الدخل التي تقدم لمد: (مثال. التسجيل ، التبويب، التخزين ، االسترجاع والعرض وهكذا

:المخرجات

 قرير او قائمة تأخذ شكل تمعلومات مفيدة تساعد متخذي القرارات في اتخاذ القرارات المختلفة بشكل سليم
نتجت بعد معالجة البيانات بطريقة معينة 

: informationالمعلومات

. مجموعه بيانات معدة لالستخدام بواسطة شخص معين ألداء غرض معين وفي وقت معين
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:نظام المعلومات
ملتع(المترابطة)أوالمتداخلةالفرعيةالنظممنمجموعةعنعبارة

ةالالزمالمعلوماتوتوزيعوتحويلوتخزينوتسجيللجمعمعاً 

.القراراتواتخاذوالرقابةالتخطيطألغراض

:للعلم

هذافي،ولكنآليحاسبوجودبالضرورةتعنيالالمعلوماتنظم

.آللياالحاسبعلىتعتمدالتيالمعلوماتنظمنتبنىسوفالمقرر



:  يقوم منهج النظم على دعامتين أساسيتين هما 

.فكيراستخدام الطريقة العلمية في الت: ثانيا  مفاهيم النظم : أوال

:وبشكل عام هناك أربعة متطلبات أساسية عند استخدام منهج النظم ، منها ما يلي

توضيح أهداف النظام وتحديد أجزائه) 1.

دراسة النظام ككل، وتحديد المشكالت التي تحتاج إلى حل) 2.

افتراض وجود عدة بدائل لحل المشكلة) 3.

تطبيق المنهج العلمي لحل المشكالت) 4.
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:ممفاهيم النظ: أوالً 

:  أي نظام يتكون من ثالثة عناصر أساسية هي 

المدخالت. 1(input)

عمليات . (processing)والمعالجةالتشغيل 2

المخرجات . 3((output
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مية في الطريقة العل: ثانياً 
:التفكير 

تحديد األهداف المراد تحقيقها أو المشكالت المراد حلها•

تحديد البدائل الممكنة للحل•

الدراسة المبدئية للبدائل المتاحة لتصفيتها•

الدراسة التفصيلية للبدائل المتاحة بعد التصفية•

تقييم البدائل وتحديد نتائج التقييم•

تحديد احتماالت تحقق النتائج•

بدائلحساب القيمة المتوقعة من كل بديل، واختيار أفضل ال•

تنفيذ البديل المختار•

متابعة التنفيذ والتقييم والتغذية العكسية•

ي هي استخدام المنهج العلم 

لح    ل المش    كالت وتحقي    ق

األه  داف ، وال  ذي يتض  من 

مجموع    ة م    ن الخط    وات 

المتتابع    ة التخ    اذ الق    رار

:أهمها، السليم

المنهج العلمي لحل 
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المحاسبة ونظم المعلومات
 لنظم منهج اكنظام للمعلومات داخل المنشآت على المحاسبةتعتمد

تخ اذ في إنتاج معلومات ذات صبغة مالية ألغراض استخدمها في ا
.القرارات

 يس ل دوراً مهماً في نظام المعلوم ات المحاس بي المحاسبويلعب
شارك في فقط كمنتج للمعلومات التي ينتجها النظام ، بل يتعداه كم

.تقييم وتصميم نظم المعلومات المحاسبية 

 جيل ومن على أساس القياس والتحليل والتسالمحاسبة المالية تقوم
ى ش كل ثم العرض والتوصيل إلى متخ ذي الق رارات المختلف ين عل 

.تقارير

أثن   اء تقي   يم وتص   ميم نظ   م المعلوم   اتالم   الي المحاس   ب وعل   ى
ق ة ق د ت م م ن أن التطبيق ات المحاس بية المطبالتأك د المحاسبية عل ى 

إع   دادها بم   ا يتواف   ق م   ع مب   ادع المحاس   بة المتع   ارف عليه   ا ، 
لمحاس ب والمعايير المحاسبية السائدة ، باإلضافة لذلك يج ب عل ى ا

المالي فحص نماذج اإلدخ ال ومخرج ات النظ ام للتأك د م ن خلوه ا 
.من أي أخطاء

وينطبق ما ذكر عن المحاس ب الم الي عل ى المحاس ب اإلداري ف ي
.تقييم وتصميم نظم المعلومات المحاسبية كتاب الدكتور أحمد زكريا ركي العصيمي                                           دار المريخ للنشر: المرجع



 المعلومات أثرت تكنولوجيا((information technology على
.المحاسبية أكاديمياً ومهنياً 

ستخدام وبتوسيع المحاسبون والمراجعين افاقهم وبتنمية مهارتهم امكن ا
ة المحاسبة التكنولوجيا الجديدة لينتج جانبا مهما في التصور الجديد لمهن

وهوا موضوع

Accounting Information System (AIS)

نظم المعلومات المحاسبية
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:(IT) لـ االستراتيجي أهمية التخطيط 

ي فتقنيات الحاسب اآللي في مجال نظام المعلومات يمكن من خالل ادخال 
:أي منشاة تحقيق األهداف التالية

تكامل نظام المعلومات، وسرعة الحصول على المعلومات الالزمة
.والمفيدة لمتخذي القرارات

االستخدام األمثل للموارد المتاحة.

تحسين وسائل االتصاالت اإلدارية.

ترشيد عملية اتخاذ القرارات.

تحقيق النمو والتطور واالستمرارية.
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ة 
هي

ما
A

IS
AISمفهوم -4-1

AISأهمية -4-2

 AISانواع-4-3

ت اثر تكنولوجيا المعلوما-4-4
AISعلى 

AISمكونات -4-5

4-6-AISوالحاسب االلي

خصائص المعلومات المحاسبية -4-7
المفيدة

:سنطرق للموضوعات التالية
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:مفهوم نظم المعلومات المحاسبية-4-1

رتك  ز نالح   ف  ي الس  نوات األخي  رة أص بحت نظ  م المعلوم  ات المحاس  بية ال ت
أيض اً لي ة ماالغي ر ، بل تعدتها لتشمل المعلومات الماليةفقط على المعلومات 

وعلى هذا األساس يمكن

تعريف نظام المعلومات المحاسبية:
ت مالية مجموعة من العناصر تتفاعل معاً في سبيل إنتاج معلوما

.وغير مالية مفيدة لعملية  اتخاذ القرارات
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:أهمية نظم المعلومات المحاسبية للمنظمات-4-2

تعتبر نظم المعلومات المحاسبية مهمة جداً لكل المنظمات على اختالف أنواعها ، وذلك 
:لالعتبارات التالية

توفير القوائم والتقارير المالية السنوية اإللزامية كقائمة الدخل،وقائمة المركز المالي.

الخارجيينتوفير المعلومات المفيدة التخاذ القرارات السليمة، سواء للمستفيدين الداخليين أو.

توفير المعلومات المفيدة لوضع االستراتيجيات، ورسم السياسات، وإعداد الخطط.

توفير المعلومات الالزمة لمتابعة العمليات يوماً بيوم.

توفير المعلومات الالزمة لتقييم األداء.

.، فإن المحاسبة تعد بطبيعتها نظاما  للمعلوماتعلى أي حال
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المنظمة داخل معلومات فرعي  نظام  AISونظام المعلومات المحاسبي 
:كما يوضح الشكل التالي

نظام فرعي 

لتشغيل 

المعلومات

:نظم معلومات فرعية االدارية

MIS

اإلنتاج•

التسويق•

الموارد البشرية•

العالقة بين نظام المعلومات المحاسبي وأنظمة

المعلومات الفرعية المختلفة بالمنظمة

نظام 

المعلومات 

المحاسبية

AIS

.وحدة المعالجةوتبدو نظم التشغيل المعلومات الفرعية كنظم مستقلة في التنظيم وتقوم بأداء التزاماتها اتجاه
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:عالقة النظم الفرعية ببعضها داخل المنشاة
وم

الي
ة 

ر
ظ

ن يخ دم م دو واس عا  م ن AISالهنا ينظ ر أن •
.المستخدمين 

يع  د نظ  ام المعلوم  ات المحاس  بي الي  وم نظ  ام•
معلوم     ات       امال  ، يرك     ز عل     ى تش     غيل 

.العمليات

ووجهة النظر ه ذه تأخ ذ ف ي االعتب ار ال ربط•
ونظ   م MISب   ين نظ   م المعلوم   ات ا داري   ة

.AISالمعلومات المحاسبية  دي
قلي

الت
ة 

ر
ظ

الن
ة

ه   و نظ   ام فرع   ي AISال   بعر ي   رو أن ال   ـ •
MISداخل ال 

ام إن ك  ل وفيف  ة ف  ي المنش  أة تع  د بم اب  ة نظ  •
ق كوف افف التس وي)معلومات فرع ي مس تقل 

(.وا نتاج والتمويل والموارد البشرية

ومش   كلة ه   ذه االتج   اه ان   ن نحت   اج تخ   زين •
تقلن للبيانات وتجميع للمعلومات وتقري ر مس 

خالل العام و احتمال ح دو  ازدواجي ة اثن اء 
. العمل
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والذي يشمل عديدا  من النظمهو نظام المعلومات الرفيسي في المنظمة   MISنؤيد وجهة النظر التي ترو أن ال ولكننا 

.الرتباطن الكبير بالنظم الفرعية األخروهو أهم وأكبر نظام فرعي داخل المنظمة AISالفرعية ، وأن ال 



MIS

نظام معلومات

االنتاج
AIS

نظام معلومات 
ةالمحاسبية المالي

نظام معلومات 
ةالمحاسبية االداري

نظام معلومات

الموارد البشرية

نظام معلومات

التسويق

نظام معلومات

التمويل

AISوال   MISويوضح الشكل التالي العالقة بين ال 
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:أنواع نظم المعلومات المحاسبية-4-3

:هما تقسم نظم المعلومات المحاسبية بشكل عام إلى نظامين رفيسين
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:أوجه االختالف بين نظام المحاسبة المالية واالدارية
 التاليتشمل أموراً عديده من أهمها يلخصها الجدول:

نظم المعلومات المحاسبة االدارية نظم المعلومات المحاسبة المالية

المعلومات فيها ذات غرض خاص للمستفي. دين 1

.الداخليين خاصة اإلدارة

تفصيلية عن ممتلكات والتزامات وإيرادا. ت 2

.ومصروفات المنشأة ككل أو أحد مكوناتها

غير إلزامية وطبقاً لرغبة المستفيد. 3.

تعد بالشكل والمحتوى والمضمون الذي . 4

  GAABيحتاجه المستفيدون وغير ملزمة ب 

.والمعايير المحاسبية المعروفة

ال يلزم أن تكون بشكل سنوي ، وتعد حس. ب 5

(فقط تكون بشكل يومي)حاجة المستفيد 

أكثر مرونة وأقل موضوعية ودقة. 6.

تعتمد كثيراً على فروع العلوم األخرى ك. علم 7

اإلدارة وبحوث العمليات والحاسب اآللي 

.الخ... واالقتصاد

مرتبطة بالمستقبل أكثر من الماضي. 8.

تكون عن الفروع أو اإلدارات أو األقسام . 9.

مالية وغير مالية. 01.

المعلومات فيها . ذات غرض عام ، خاصة :1

.للمستفيدين الخارجيين كالمستثمرين

إجمالية عن ممتلكات والتزامات وإيرادات . 2

.ومصروفات المنشأة ككل

إلزامية بموجب القانون. 3.

تعد طبقاً للمبادع المحاسبية المتعارف. عليها 4

GAAB والمعايير المحاسبية المعروفة.

تعد بشكل سنوي. 5.

أكثر موضوعية ودقة و أقل مرونة. 6.

أقل اعتماداً على  فروع العلوم األخرى. 7.

مرتبطة بالماضي أكثر ن المستقبل. 8.

تكون عن المنشأة ككل. 9.

مالية فقط. 01.
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:أثر تكنولوجيا المعلومات على نظم المعلومات المحاسبية-4-4

ى نظ  م لتكنولوجي  ا المعلوم  ات أث  ر كبي  ر عل  ى نظ  م المعلوم  ات بش  كل ع  ام ، وعل  
المعلومات بشكل خاص ، وذلك من خالل تأثيرها على فروعها الرئيسية،

:كما يلي

: نظام معلومات المحاسبة المالية

الي ة لقد ساعدت تكنولوجيا المعلوم ات ف ي إع داد التق ارير الم
ق ة عالي ة في الوقت المناس ب ، وبد( باستخدام الكمبيوتر)آليا  
اد ه ذه ولقد ساعدت تكنولوجيا المعلومات أيضا  ف ي إع د. جدا  

.التقارير عن سنوات قادمة لألغراض ا دارية

: نظام معلومات المحاسبة ا دارية

ية ت ؤثر تكنولوجي  ا المعلوم  ات عل ى  نظ  م المعلوم  ات المحاس  ب
نظ ام محاس بة)ا دارية من خالل تأثيرها على فروعها ، وهي 

التك     اليف، نظ     ام محاس     بة المس     تولية، نظ     ام الموازن     ات 
(.التخطيطي    ة، التحلي    ل الم    الي، دراس    ة ال    نظم، المراجع    ة 
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:مكونات نظام المعلومات المحاسبية-4-5

:يتكون نظام المعلومات المحاسبية من مجموعة من المكونات األساسية ، أهمها ما يلي

  ويشمل مجموعتين هما : العنصر البشري: أوال:

  سائل حاسبات آلية ، طابعات ، و) ويتمثل في األجهزة المستخدمة في النظام :العنصر اآللي: ثانيا
(اتصاالت مختلفة

  ل في البرامج وهذا العنصر يرتبط بالنظم اآللية أكثر من اليدوية ، ويتمث:البرامج الالزمة للنظام: ثال ا
.نالالزمة لتشغيل النظام سواء كانت برامج واردة بجهاز الحاسب أو مشتراه خصيصاً لغرض معي

  فيدة لعملية وهي تشمل اإلجراءات المختلفة والتي تتم لتحويل البيانات إلى معلومات م: ا جراءات: رابعا
.اتخاذ القرارات

:المحاسبيةمعدو المعلومات 

محللي النظم ، مبرمجي : هذه المجموعة وتشمل 

.النظم، تخصصات مختلفة أهمها الحاسب

:المحاسبيةمستخدمو المعلومات 

ين مس  تفيدين داخلي  :ه  ذه المجموع  ة إل  ى وتنقس  م 

ومس        تفيدين خ        ارجيين ( ا دارة، الم        وففين)

(الخ.. المالك، المست مرين، البنوك ، الحكومة)
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:نظم المعلومات المحاسبية والحاسب اآللي-4-6
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:خصافص المعلومات المحاسبية المفيدة-4-7
 المعلومات المحاسبية مفيدة ، ال بد من توافر مجموعة من الخصافص من أهمهاتكونحتى:

: الخصافص األساسية: أوال  

:هناك ثالثة مقاييس يجب توفرها في المعلومة لكي تكون مالءمة وهي : المالءمة( أ)

.أي أن يكون لها ارتباط بالمستقبل: لقدرة على التنبؤا

.أي أن يكون لها تأثير في القرار التالي: التغذية العكسية

.أن تتاح للمستفيد منها في الوقت المناسب: التوقيت المناسب

:لكي تكتسب المعلومة هذه الصفة ال بد أن يتوافر فيها ثالثة عناصر وهي : إمكانية االعتماد عليها( ب)

.عدم التحيز: الموضوعية

.وجود دليل على صحتها: المعلومةإمكانية التحقق من 

.صدق ما عبرت عنن: للمعلومةالعرض السليم 

:وأهم هذه الخصافص هي : الخصافص ال انوية: ثانيا  

.خروفي استخدام الطرق والسياسات المحاسبية من فترة ألمبد ال بات خاصية القابلية للمقارنة، ذلك من خالل تطبيق 

:وأهم هذه الخصافص هي : الخصافص المرتبطة بالمستفيد من المعلومات المحاسبية : ثال ا  

المستفيد ال فإذا توافرت الخصافص األساسية وال انوية في المعلومات المحاسبية ، ولكن. المعلومةفهمقدرة المستفيد على 
.يستطيع فهمها أصبحت معلومات غير مفيدة
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