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قسم العلوم المالية و المحاسبة
المدة  :ساعة و نصف

السنة األولى ماستر محاسبة و جباية معمقة

عرض حال امتحان السداسي األول يف مقياس نظم املعلومات احملاسبية
ٌ عسف هظام اإلاعلىماث على أهه مجمىعت مً ألاحصاء أو الىظم الفسعُت أو العىاصس البشسٍت و آلالُت التي جلىم بدشغُل البُاهاث (اإلادخالث) طبلا
إلحساءاث معُىت ( اإلاعالجت) وذلك لخدىٍلها إلى معلىماث (مخسحاث) حظاعد ؤلادازة في عملُاث الخخطُط و السكابت و اجخاذ اللسازاث.
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أوال :اطدىادا إلاا دزطخه في ملُاض هظم اإلاعلىماث اإلاداطبُت إلُك مجمىعت مً اإلاعلىماث وما علُك إال أن جظع كلمت (صحُذ) أمام اإلاعلىمت الصحُدت
و (خطأ) أمام اإلاعلىمت الخاطئت بدون حعلُل11( :ن)

(هلطت لكل إحابت صحُدت وفي خالت كخابت صحُذ و خطأ في هفع الخاهت لىفع الفلسة ٌعخبر الجىاب خاطئ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ال ًخدلم هدف هظام اإلاعلىماث إال عىدما ًخم فعال اطخخدام اإلاخسحاث مً كبل اإلاظخخدمين في اجخاذ كسازاتهم وذلك مً خالل
جدلُم شسطين أطاطُين :جللُل خاالث عدم الخأكد (البدائل) واإلاظاهمت في شٍادة دزحت اإلاعسفت لدي مخخر اللساز.
جمس مسخلت معالجت البُاهاث بعدة خطىاث جسجب كماًلي :الخصيُف ،فسش وجسجِب البُاهاث ،فهسطت وجسميز البُاهاث ،العملُاث
الحظابُت  ،جلخُص البُاهاث ،جخصًٍ البُاهاث ،الاطترحاع ،اليسخ و الخكساز.
كاعدة البُاهاث هي هظام مسكصي مهمخه السئِظُت هي إدخال البُاهاث باطخخدام الحاطب آلالي.
اإلاداطبت هي مصىع للمعلىماث جمثل اإلاىاد الخام فُه أو اإلادخالث ألاخدار الاكخصادًت الغير مالُت و اإلاالُت ،هره ألاخيرة
( ألاخدار اإلاالُت ) جىلظم إلى هىعان :ألاخدار الخمىٍلُت ،ألاخدار السأطمالُت.
حعخبر الىماذج و اإلاظدىداث اخد ملىماث هظام اإلاعلىماث اإلاداطبي بدُث جلخلط اإلاظدىداث الحسكت الُىمُت مً البِئت اإلادُطت
باإلاؤطظت ومً داخل إدازتها و أكظامها وجىللها إلى الدائسة اإلاداطبُت عبر الىماذج.
جخميز الطسٍلت الاًطالُت إلاظك الدفاجس اإلاداطبُت بكىنها جدبع مسخلت واخدة حعخمد على سجل واخد جلظم فُه كل صفدت إلى
كظمين اخدهما للُىمُت و آلاخس ًدخىي خلىل مصدوحت جمثل خظاباث ألاطخاذ.
ٌعخبر دلُل الحظاباث اخد ملىماث هظام اإلاعلىماث اإلاداطبي فهى أداة لخبىٍب الحظاباث ومساكبت الدفاجس و جصيُف العملُاث
اإلاداطبُت وَعخبر مظكه غير إحبازي في الىظم اإلاداطبُت الاهجلىطكظىهُت.
ال جفترض خاصُت كابلُت الفهم للمعلىماث اإلاالُت مً مىظىز اإلاعاًير اإلاداطبُت الدولُت أن ًكىن لدي اإلاظخخدمين مظخىي معلىل
مً اإلاعسفت في مجال ألاعمال و الاكخصاد و اإلاداطبت و كرا السغبت في دزاطت اإلاعلىماث بلدز معلىل مً العىاًت.
ختى جكىن اإلاعلىمت اإلاالُت مالئمت البد أن جكىن ذاث أهمُت وظبُت أي إذا كان خرفها أو جدسٍفها ًؤزس على اللسازاث الاكخصادًت
للمظخخدمين وحعخمد ألاهمُت اليظبُت على حجم البىد أو الخطأ اإلالدز في ظل الظسوف الخاصت بالحرف و الخدسٍف.
طسٍلت هىدطت البرمجُاث هي طسٍلت خدًثت معخمدة في جدلُل هظم اإلاعلىماث اإلاداطبُت ،وجمثل زطم ًصىز جدفم البُاهاث
واإلاعلىماث والعملُاث في الىظام وكرا خسكت ألاوشطت و اإلاهام كما تهدف إلبساش جدفم البُاهاث واإلاعلىماث في الىظام مً خالل
جددًد مصادز اإلادخالث ،مىاكع الخخصًٍ ،و عملُاث الدشغُل اإلاطلىبت و هىعُت ألاحهصة و البرامج اإلاظخخدمت في الىظام.
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طسٍلت الىمرحت في الخدلُل جلىم على جدلُل مبدئي للىظام اإلاساد جطىٍسه بدُث ًخم جلدًم البرمجُاث و كىاعد بُاهاث الىظام إلى
اإلاظخفُدًً بشكل غير كامل ختى جخم معاٌشخه بشكل مؤكذ إلى خين إشالت طىء الفهم بين مطىزي البرمجُاث و ألاهظمت و بين
اإلاظخخدمين و اإلاظخفُدًً .
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صحُذ

زاهُا :طع إشازة ( )Xأمام الاخخُاز أو الاخخُازاث التي جساها مىاطبت لكل فلسة في ماًلي)03 .5( :

(في خالت اخخُاز خاهت صحُدت مع خاهت خاطئت ٌعخبر الجىاب مخىاكع علمُا أي غير مىاطب كما هى مطلىب و خاطئ)
(في خالت اخخُاز كل الخاهاث لىفع الفلسة ٌعخبر الجىاب مخىاكع علمُا أي غير مىاطب كما هى مطلىب وخاطئ)
(في خالت اخخُاز خاهت واخدة فلط صحُدت ٌعخبر الجىاب علمُا مىاطب كما هى مطلىب صحُذ )
 - 1ظهس أول مخطط مداطبي في فسوظا في ظل خكىمت

Vichy

طىت 1942م اإلاظمى

Goering

 Planو اإلاظخىحى مً

اإلاخطط اإلاداطبي

ألاإلااوي0 ,5.ن
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ٌعخمد الىظام اإلاداطبي الفساهكىفىوي عىد حسجُل العملُاث اإلاداطبُت على :ألاطاض الىلدي و الشكل اللاهىوي فىق الجىهس الاكخصادي1.ن

 - 3أطاض جخم زطملت اإلاصازٍف ؤلاعدادًت (مصازٍف الخأطِع) و اطدىفاذها على فترة  5طىىاث في ظل جطبُم اإلاخطط اإلاداطبي الىطني .PCN
0 ,5ن
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الىظام اإلاداطبي الري ٌعخبر أكل مسوهت مداطبُت مً خُث حعدد البدائل و الطسق و الخلدًساث اإلاداطبُت اإلاخاخت هى :

الىظام اإلاداطبي

الفساهكىفىوي 0 ,5.ن
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الىظام اإلاداطبي الري ًخميز باإلطاز اإلافاهُمي اإلاخكامل إلعداد وعسض اإلاعلىمت اإلاالُت هى :الىظام اإلاداطبي اإلاالي  0 ,5. SCFن

 – 6جلع مهمت جصمُم هظم اإلاعلىماث اإلاداطبُت في اإلاؤطظاث الصغيرة أو اإلاشسوعاث الصغيرة على عاجم :اإلاداطب باإلطخعاهت بخبير 0 ,5.ن
زالثا :كم بمأل الفساغاث طمً آلاحي:
 جخمثل خطىاث الدزاطت الخمهُدًت عىد جدلُل هظم اإلاعلىماث اإلاداطبُت في03,5( :ن) (هصف هلطت لكل خطىة صحُدت )

 -1التعرف على المشكلة
 -2تحديد أهداف النظام

 -3تحديد محددات النظام
 -4جمع البيانات

يجب أن تكون الخطوات مرتبة بالترقيم و صحيحة كاملة من حيث معنى كل
خطوة.

 -5تحليل البيانات

 -6إعداد دراسة جدوى النظام

 - 7عرض دراسة النظام

جخمثل طسق جدلُل هظام اإلاعلىماث اإلاداطبي (بدون شسح) في 02( :ن) (هصف هلطت لكل مسخلت صحُدت )



طريقة خرائط التدفق



طريقة هندسة البرمجيات




طريقة النمذجة في التحليل

طريقة تكنولوجيا الكينونات الموجهة في التحليل

يجب أن تكون الطرق صحيحة كاملة من
حيث المعنى

أ.فداوي

