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 هفرداث املادة

 

 انًحاعبُت انًؼهىياث َظى انً يذخم: األول انفصم -

 انًؼهىياث َظى وتىثُك تطىَش تمُُاث: انثاٍَ انفصم -

 انؼًهُاث يؼانجت انً انًذخم: انثانث انفصم -

 انبُاَاث لاػذة: انشابغ انفصم -

 اإلَشاداث دوسة: انخايظ انفصم -

 انُفماث دوسة: انغادط انفصم -

 اإلَتاج دوسة: انغابغ انفصم -

 انًانٍ( اإلبالؽ )وانتمشَش انؼاو األعتار أَظًت: انثايٍ انفصم -
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 الفصل األول
 هدخل إىل نظن املعلوهاث احملاسبيت

، فعالياتو أىدافوالنظام، عناصره، وظائفو، 
 

 

، أْذافّ انًزفبػهخ ٔانزٙ رئد٘ سٕٚخ ٔظٛفخ نزحمٛك األجضاءانُظبو ْٕ يجًٕػخ يٕحذح يٍ 

اٌ انؼبنى ٚكٌٕ يشرجظ ثبألَظًخ سٕاء كبَذ طجٛؼٛخ أ ثٕاسطخ انجشش فُٓش دجهخ أ انُظبو 

 ثششٚخ، ٔكم َظبو نّ أَظًخ طجٛؼٛخ ثًُٛب انسبػخ ٔشجكخ انطشق انسشٚؼخ ْٙ أَظًخانشًسٙ ْٙ 

 ركٌٕ يفزٕحخ ثًؼُٗ رمجم يذخالد يٍ ثٛئزٓب األَظًخاٌ اغهت . ػٍ ثٛئزّيسزمهخ رحزٛخثُّٛ 

يهًٕسخ حٛش رٕظف انًٕاسد انطجٛؼٛخ  (األَظًخ)ٔرضٔد يخشجبد انٗ انجٛئخ، ٔكضٛش يُٓب 

.  نهُظبواألسبسٛخٚمذو انؼُبطش  (1-1) ٔانشكم سلىٔاألشخبصكبنًٕاد 
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 ثبنًؼهٕيبد انًُبسجخ نؼًهٛخ ارخبر اإلداسح نزضٔٚذ األسبسٙرؼذ َظى انًؼهٕيبد انًظذس 

 ػهٗ سسى انخطظ اإلداسح انششٛذ حٛش رسبْى يؼهٕيبد انُظبو فٙ صٚبدح لذسح اإلداس٘انمشاس 

 انزُسٛك انًزكبيم ثٍٛ انؼٕايم انجٛئٛخ انذاخهٛخ ٔانخبسجٛخ ٔطبنًب ٔاٚجبدٔانسٛبسبد انظحٛحخ 

اٌ انُظبو ٚشكم ال داء ٔظٛفخ أ يجًٕػخ يٍ انٕظبئف فبَّ نكم َظبو ْذف يؼٍٛ ٚؼًم ػهٗ 

 (يٕاد خبو، يكبئٍ، يؼذاد، ػًبل) ٚزكٌٕ يٍ يجًٕػخ يٍ انؼُبطش اإلَزبطرحمٛمّ فُظبو 

ٔجذٚش . انسهغأَزبطٚٓذف انٗ  (لٕاػذ ٔرؼهًٛبد)يشرجطخ يغ ثؼضٓب ضًٍ ػاللبد يؼُٛخ 

ثبنزكش اٌ أ٘ َظبو ٚؼزجش فشػٛبً ضًٍ َظبو اكجش، حٛش اٌ انُظبو ٚزكٌٕ يٍ يجًٕػخ يٍ 

 انفشػٛخ األَظًخفبنٕحذح االلزظبدٚخ رشًم يجًٕػخ يٍ  (SubSystems) انفشػٛخ األَظًخ

. رسؼٗ ثظٕسح يشزشكخ نزحمٛك ْذف يؼٍٛ. انخ....ٔاإلفشاد، ٔانزسٕٚك، اإلَزبطانًزًضهخ فٙ 

 فشػٛخ داخهٛخ فٛٓب فًضالً اٌ َظبو انزسٕٚك ٚحزٕ٘ أَظًخ انفشػٛخ رحزٕ٘ ػهٗ األَظًخكزنك فبٌ 

. انخ...ػهٗ َظى فشػٛخ كُظبو انجٛغ، ٔانذػبٚخ، ٔانشحٍ، ٔانزغهٛف

 

 

 انتٍ َمىو بها حتً واألَشطتَتضًٍ َظاو انًؼهىياث ػهً يجًىػت يٍ انفؼانُاث 

:  وهٍ َغتطُغ انحصىل ػهً انًؼهىياث انًالئًت يٍ خالل يشاحم يؼانجت انبُاَاث

(:  Input)انًذخالث  .1

حٛش اٌ انجٛبَبد رشكم يذخالد انُظبو ٔالَٓب يزؼهمخ ثؼًهٛبد انٕحذح االلزظبدٚخ ٔثمٛخ 

االحذاس فٛجت اٌ رجًغ ٔرذخم انٗ انُظبو يٍ اجم ػًهٛبد انًؼبنجخ انالحمخ، فبنًسزُذاد 

ٔانٕصبئك انزٙ رظٕس انؼًهٛبد انًبنٛخ ثٍٛ انٕحذح االلزظبدٚخ ٔانجٛئخ انًحٛطخ رشكم يذخم 

. انُظبو انًحبسجٙ

(:  Processing)انًؼانجت  2
ْٔٙ رًضم انجبَت انفُٙ يٍ انُظبو ْٔٙ يجًٕػخ يٍ انؼًهٛبد انًحبسجٛخ، ٔػًهٛبد 

انًمبسَخ انًُطمٛخ، ٔانزهخٛض، ٔانزظُٛف، ٔانفشص انزٙ رجش٘ ػهٗ انجٛبَبد انًذخهخ ثٓذف 

. رحٕٚهٓب انٗ يؼهٕيبد رمذو نهًسزفٛذ انُٓبئٙ

وظائف انُظاو 

 

  او عمليات النظامفعاليات النظام

 



 نظم المعلومات المحاسبية                                        

(:  output)انًخشجاث  .3

 انًؼهٕيبد انٗ انًسزفٛذٍٚ ٔفك اشكبل يزؼذدح كبنزمبسٚش، ٔانجذأل، ٔانمٕائى، اٚظبلٚزى 

 انجٛبَٛخ ْٔزِ انًؼهٕيبد ٚطهك ػهٛٓب يخشجبد َظبو انًؼهٕيبد حٛش اٌ انٓذف ٔاإلشكبل

.  انًؼهٕيبد انًُبسجخ نهًسزفٛذٍٚأَزبطانشئٛسٙ أل٘ َظبو يؼهٕيبد ْٕ 

:  انتذلُك وانشلابت .4

 انًذخالد ٔانؼًهٛبد ٔانًخشجبد خبضؼخ فٙ انُظبو نؼًهٛخ انزذلٛك ٔانشلبثخ انذاخهٛخ أٌ

ٔكزنك انٗ ػًهٛخ انزذلٛك ٔانشلبثخ انخبسجٛخ   ( انٕحذح انًحبسجٛخ انًخزظخأجٓضح)

(. أخشٖيشالت انحسبثبد أ أ٘ جٓخ )

(: Feed back )انتغزَت انشاجؼت  .5

( Hall,2004.16)أٔ كًب ػشفٓب .ْٙ ػًهٛخ لٛبط سد فؼم انًسزفٛذٍٚ ػهٗ ػًم انُظبو

 انًخشجبد انزٙ رشسم انٗ انُظبو صبَٛخ كًظبدس نهًؼهٕيبد ًٔٚكٍ اٌ ركٌٕ انزغزٚخ أَٓب

يٍ خبسط انٕحذح )أٔ اٌ ركٌٕ خبسجٛخ  (يٍ داخم انٕحذح االلزظبدٚخ)انشاجؼخ داخهٛخ

ثؤٌ انزغزٚخ انشاجؼخ  (1994,78شبٍْٛ، )ٔٚشٖ .ٔرسزخذو نهجذء أ نزغٛٛش انؼًهٛبد (االلزظبدٚخ

 انًخشجبد يٍ أخشاط انًذخالد انٗ انُظبو، ٔيؼذل ادخبلْٙ َظبو رحكى أ٘ أَّ ُٚظى يؼذل 

 انؼًهٛبد داخم انُظبو، حٛش رسزخذو انًذخالد ثؼض أٔ كم أجشاءانُظبو، ٔكزنك يؼذل 

انًخشجبد انمبديّ ػجش جٓبص انزحكى ٔٚسًٗ انجضء انؼبئذ يٍ انًخشجبد انٗ انًذخالد ثٓزِ 

. ٕٚضح رنك (2-1)انطشٚمخ ثبنزغزٚخ انشاجؼخ، ٔانشكم سلى 

انتغزَت انشاجؼت كجهاص انتحكى  (2-1)شكم سلى 
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يششٔع انشإٚخ  (AICPA)               ٚشاػٗ حبنٛبً انًؼٓذ األيشٚكٙ نهًحبسجٍٛ انمبٍََٕٛٛ 

نهًحبسجٍٛ انمبٍََٕٛٛ نضًبٌ اٌ رظم يُٓخ انًحبسجخ يالئًخ ٔراد لًٛخ نهًئسسبد انزٙ 

رؼًم فٙ ثٛئخ ػبنًٛخ أ سٕق دائى انزغٛش ، نمذ حذد انًششٔع انشإٚخ نهًحبسجٍٛ انمبٍََٕٛٛ 

 :انمٛى انخًسخ انؼهٛب ، ٔانمذساد ، ٔانخذيبد  انزٙ ْٙ يذسجخ أدَبِ

 انمُى انخًظ انؼهُا نًششوع انشإَت نهًحاعبٍُ انماَىٍَُُ: أوال

يٍ انًٓى نهًحبسجٍٛ انمبٍََٕٛٛ انحظٕل ػهٗ :انتؼهُى انًغتًش وانتؼهى يذي انحُاة  .1

 .يٓبساد ٔيؼبسف جذٚذح

 . ػهٗ انًحبسجٍٛ انمبٍََٕٛٛ أٌ ٚؼًهٕا ثؤسهٕة ٚزسى ثبنكفبءح ٔفؼبل ٔيُبست:انمذسة  .2

 . ػهٗ انًحبسجٍٛ انمبٍََٕٛٛ أٌ ٚؼًهٕا ثبخالص ٔاٌ ٚهزضيٕا ثآداة انًُٓخ :األياَت  .3

 ٚجت اٌ ٚظم انًحبسجٌٕ انمبٌََٕٕٛ :انتىافك يغ يتطهباث انؼًم انىاعؼت  .4

 .يزٕافمٌٕ يغ يمزضٛبد األػًبل انٕالؼٛخ انحبنٛخ

 . ٚجت أٌ ٚكٌٕ انًحبسجٌٕ انمبٌََٕٕٛ يٕضٕػٌٕٛ ٔغٛش يُحبصٌٔ :انًىضىػُت  .5

 

 

انتغزَت انشاجؼت  (Horngern, 2005: 28)ولذ ػشف 

 ال دائها انًاضٍ ثى انبحث ػٍ طشق اإلداسةفحص )بؤَها

 فٍ األداء انبذَهت بطشَمت َظايُت بهذف تحغٍُ هزا األداء

انتغزَت انشاجؼت وانزٌ  (2-1)انًغتمبم وَىضح انشكم سلى 

. َبذأ يٍ انشلابت وَؼىد نهتخطُظ

وانتغزَت انشاجؼت هزِ ًَكٍ اٌ تئدٌ انً اعتجاباث 

تغُُش االهذاف،انبحث ػٍ وعائم : واعتخذاياث ػذِ يُها

بذَهت، تغُُش طشق اتخار انمشاس، انتُبئ، تغُُش ػًهُت 

. انتشغُم، تغُُش َظاو انًكافآث
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 انمذساث انخًظ انؼهُا نًششوع انشإَت نهًحاعبٍُ انماَىٍَُُ: ثاَُاًا 

 . انمذسح ػهٗ االرظبل انٓبدف :يهاساث االتصال  .1

انمذسح ػهٗ ركبيم انجٛبَبد ٔانًؼشفخ  : يهاساث انتفكُش االعتشاتُجٍ انحاعى .2

 .ٔانحكًخ نزمذٚى يشٕسح َبفؼخ 

 . انمذسح ػهٗ االسزجبثخ الحزٛبجبد انؼًٛم انًزغٛشح :انتشكُض ػهً انؼًُم وانغىق  .3

 انمذسح ػهٗ رفسٛش كم يٍ انًؼهٕيبد انًبنٛخ ٔغٛش :تفغُش انًؼهىياث انًتماسبت  .4

 .انًبنٛخ ٔاسرجبطٓب ثجؼضٓب انجؼض

 انمذسح ػهٗ االسزخذاو ٔ االسزفبدح يٍ انزمُٛبد :انًهاساث فٍ اعتخذاو انتمُُت  .5

 .انحبنٛخ ٔانًسزمجهٛخ 

 انخذياث انخًظ انؼهُا نًششوع انشإَت نهًحاعبٍُ انماَىٍَُُ: ثانثاًا 

  .ٔاألَظًخ ٚئكذ اػزًبدٚخ ٔركبيم انًؼهٕيبد: انتؤكُذ  .1

 .رسبػذ ػهٗ أجشاء رحهٛم األَظًخ ٔاداسح انًؼهٕيبد ٔايٍ انُظبو : انتمُُت  .2

رمذٚى االسزشبساد نهًئسسبد نززًكٍ يٍ رحسٍٛ ٔظبئف : االعتشاساث اإلداسَت  .3

  .اإلداسح ٔاألداء اإلجًبنٙ

انزٕجّٛ فًٛب ٚزؼهك ثبالسزشارٛجٛبد انًبنٛخ ٔانزخطٛظ انًبنٙ : انتخطُظ انًانٍ  .4

 .ٔيب ٚزؼهك ثًٓب يٍ خذيبد يبنٛخ 

انزٕجّٛ َحٕ يب ٚزؼهك ثًسبئم انزجبسح انذٔنٛخ يضم انزخطٛظ : انخذياث انذونُت  .5

انضشٚجٙ ثٍٛ انذٔل ٔاالَذيبجبد يزؼذدح انجُسٛبد ٔانًًزهكبد ٔاالسزشبساد 

 .انًشزشكخ 

 

 انًتطهباث انخًظ انؼهُا نًششوع انشإَت نهًحاعبٍُ انماَىٍَُُ: سابؼاًا 

 انًذسكاث انحغُت .1

 يطانب انغىق .2

 خذياث اعتشاسَت راث لًُت يضافت .3

 انتخصص .4

 اإلنًاو بًًاسعاث األػًال انؼانًُت .5


