
2013AL-Mansourخاص/ 20/عدد/مجلة المنصور  Journal / No.20/ Special Issue

123 2013أیار 5-4) 12(المؤتمــر العلمــي 

نظام القید بالمصفوفة والنظم الحاسوبیة االلكترونیة

*مالك حسین الحافظ. م. م 

المستخلص

المحاسبة الزال رغم التطورات االقتصادیة والتكنلوجیة وثورة المعلومات والتقدم  المستمر في  بیئة االعمال اال ان علم
خدمة  االدارة ووظائفھا  مواكبآ لجمیع ھذة التطورات والتي وظفھا  بشكل علمي لتطویر مھنة المحاسبة  و لضمان

تعظیم  القیمة االقتصادیة  ورأسمالھا التخطیطیة  و الرقابیة والمساھمة في اتخاذ القرارات بكفاءة وفاعلیة للعمل على
والموثوقیة والمصداقیة اال ان االطار العلمي  بة على  المبادئ  العلمیة والموضوعیةالفكري  نتیجة اعتماد المحاس

بشكل مستدام  من خالل  نظم محاسبیة  تختص بتسجیل والعملي بقى محافظآ على تدفق المعلومات المحاسبیة والمالیة
منھا  العدید من االطراف ذو العالقة الداخلیة  والتقریر عنھا  لیستفاد المعامالت المالیة  للوحدات االقتصادیة و معالجتھا

وبما ان مسك الدفاترالمحاسبیة  یدویآ كان ام آلیآ وسواء طبقت القید المفرد او المفرد والمزدوج او المزدوج ..  والخارجیة 
..  المحاسبیة  الذي اصبح االخیرملزمآ بعد ان اقرتھ القوانین وتعلیمات الدول والمنظمات المھنیة مكون مھم في الدورة

المتقدمة من ومانظام القید  بالمصفوفة اال حلقة  یراھا  الباحث  متقدمة  عما  سبق وان  وظفتھا العلوم المحاسبیة  للعلوم
( انظمة الحواسیب  وخالیاھا  بقید مفرد ونتائج  مزدوجة  لتغذیة)  المصفوفات ( خالل استخدام علم الریاضیات  

Foxpro   (نتائج االعمال والمركز المالي حاسبیة  متكاملة  لتثبیت  تلك  المعامالت المالیة  و استخراجوبدوره  م
.والعدید من التقاریر المالیة التي ھي ھدف ھذا البحث 

، القید بالمصفوفةالدورة المحاسبیة  المزدوج ، القید ، القید المفرد:الكلمات المفتاحیة

_____________________

كلیة المنصور الجامعة* 
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مفدمة

لكي تقوم بوظیفة المحافظة على )  Book _ keeping(نشأت المحاسبة اول مانشأت بصورة مسك دفاتر یدویة  
الموارد االقتصادیة  المستخدمة في  الوحدة االقتصادیة  والزالت ھذه الوظیفة من الوظائف المحاسبیة  المھمھ اال ان 

وثورة المعلومات والتقدم المستمر في بیئة االعمال فرض علیھا بعدآ جدیدآ والعلمیة  والتكنلوجیةالتطورات  االقتصادیة
تمثل في مواكبة ھذه النظم المحاسبیة لتلك التطورات العلمیة  المتمثلة بعلوم  الریاضیات والحواسیب وبعد ان وظفتھا 

ءة وفاعلیة تلك النظم المحاسبیة المستخدمة بشكل مستدام بشكل علمي مما اضاف للمحاسبة بعدآ علمیآ ادى  الى رفع كفا
مستمرآ اال انھ في نفس  الوقت  وبما ان مسك الدفاتر  الیدویة  للنظم المطبقة في العدید من الوحدات االقتصادیة الزال

من  جھھ وللتأكد من یعد المعبر الذي  تعبر من فوقھ  جمیع  النظم المحاسبیة اآللیة  كنماذج للنظام  المحاسبي  اآللي
میكانیكیة  عمل  ھذه  النظم   و النتائج  التي  یتم   التوصل الیھا  كمخرجات  لھا  ان  لم یفرض النظام المحاسبي 
المقترح وجوبیة العمل بالنظم المحاسبیة االلكترونیة لما تضیفھ مثل ھذة النظم من مزایا كلفویة ودقة وسرعة في توفیر 

ھدف واقرار النظام وما نظام  القید  بالمصفوفة اال احد تلك النظم  المحاسبیة  التي  ربطت وطبقت  المعلومات التي ھي 
المصفوفات  ( تلك  العلوم الریاضیة والحاسوبیة بشكل كفوء من خالل  دورة محاسبیة مزجت كل من علوم الریاضیات    

عارف  علیھا  بالخروج  بتقاریر  مالیة من  مركز مالي  بالمبادئ المحاسبیة  ودورتھا  المت)   العلوم الحاسوبیة _  
.ونتیجة  اعمال  بل  والعدید منالتقاریر الفرعیة التي من الممكن ان تطلبھا المنظمة من المبرمج وفقآ لحاجتھا الیھا 

مشكلة البحث:اوال
ودقة كبیرة لذا ادخلت االنظمة نظرا للدور الذي تلعبھ وسائل ونظم التكنلوجیا الحدیثة في توفیر المعلومات بسرعة

االلكترونیة على النظم المحاسبیة لغرض رفع كفاءة تلك النظم في توفیر المعلومات واستبدال تقنیة المعالجة الیدویة لھا بعد 
اال ان المشكلة القائمة وخاصة ..ان ظھرت الحواسیب الشخصیة ونظمھا المتعددة واقتنیت  لقلة كلفتھا وسھولة استخدامھا

ي الوحدات االقتصادیة في كثیر من الدول النامیھ الزال االعتماد عن تلك المعالجات الیدویة وخاصة في النظم المحاسبیة ف
التي یعتبرھا البعض الجسر الموصل الحتیاجات تطبیق النظم المحاسبیة االلكترونیة وما نظام القید بالمصفوفة اال احد ھذه 

:تقدم في النظم الحاسوبیة عن النظم المحاسبیة وكان ھنالك مشكلة حتمیھ وھي النظم المحاسبیة الذي یوضح اثر ال
اغفال ادارات اقسام المحاسبة وادارة االعمال في الجامعات مواكبة احدث النظم االداریة والمحاسبیة الحاسوبیة _ 1

.وادخالھا في العملیة التدریسیة ألطالع الطلبة الخریجین علیھا 
ادارات الوحدات االقتصادیة تأھیل كوادرھا العاملة في علوم النظم االداریة والمحاسبیة بأدخالھم دورات اھمال بعض _ 2

تدریبیة ألحدث النظم التطبیقیة االداریة والمحاسبیة وافساح المجال امامھم لتطبیقھا في منظماتھم وتحویل العمل الیدوي 
الى حاسوبي

اھمیة البحث:ثانیا
:حث من خالل تنبع اھمیة ھذا الب

اھمیة دراسة  نظم المعلومات المحاسبیة والحدیثة منھا على وجھ الخصوص المعتمدة  على النظم االلكترونیة -1
واالنتقال من تقنیة المعالجات الیدویة الى تقنیة المعالجات الحاسوبیة ذات الدقھ والسرعة والرقابة الذاتیة النتاج المعلومات 

المحاسبیة
الحدیثة في علوم النظم المحاسبیة والحاسوبیة لتالئم متطلبات المستقبل من المعلومات متابعة التطورات -2

وعلوم ) المصفوفات(المحاسبیة ویعد القید بلمصفوفة من احدث تلك النظم المحاسبیة التي مزجت كل من علوم الریاضیات 
جھ الخصوص للتعرف على تلك العلوم الحواسیب بالعلوم المحاسبیھ وتعتبر اضافھ علمیھ یحتاجھا المحاسبون على و

وتوظیفھا خدمھ لالدارة العلمیھ الحدیثھ
ھدف البحث:ثالثا

لیس الھدف من ھذا البحث ھو شرح الظروف  الفنیة االلكترونیة او الھندسیة للنظام المحاسبي
الحدیثھ ذات التاثر بكل من القاء الضوء وتوضیح میكانیكیھ العمل المحاسبي بالقید بلمصفوفھ كاحد نظم المحاسبھ -1

علم الریاضیات وعلوم الحاسوب وذلك من خالل خطوات منظمھ تعتمد على الدوره المحاسبیھ المتعارف علیھا والتي تبدأ 
اوراق العمل المحاسبیھ الیدویھ (وتنتھي بأعداد التقاریر المالیھ ) القید بالمصفوفھ(بثبات القیود للعملیات المالیھ 

التي ھي نتاج تلك النظم  والتي حلت محل الیومیھ العامھ واستخراج نتائج االعمال والمركز المالي) وااللكترونیھ
العمل على نشر تلك النظم المحاسبیة الحدیثة التي تتالئم  والتطورات العلمیھ الحاسوبیة بعد ان  وجد الباحث ان -2

لى مثل ھذا الموضوع المھم ومن ثم یرى الباحث حث معظم الكتب العربیة التي تم االطالع علیھا لم تتضمن او تتطرق ا
الجمعیات المھنیھ المحاسبیھ والجامعات واقسام المحاسبة على وجھ الخصوص بتضمین مناھجھا المحاسبیة المالیة 
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بموضوع القید بالمصفوفة فضآل عن تشجیع الباحثین وطلبة الصفوف المنتھیھ من محاسبین ومبرمجین للخوض في مثل 
ور المحاسبي الحدیثھذا التط

منھج البحث:رابعا 
لحالھ افتراضیھ مجرده لتطبیق موضوع البحث  )دراسة الحالھ (بما ان علم المحاسبھ من العلوم التطبیقھ لذا اختار الباحث 

فوفھ ولتوضیح میكانیكیة العمل بنظام القید بالمصفوفھ لتمثیل المجتمع المختار بحثھ وھو النظم المحاسبیھ المالیھ بالمص
.والذي یصب في اسلوب المنھج الوصفي

فرضیات البحث: خامسًا
وبین النظم )الریاضیھ والحاسوبیھ (فرض البحث على الباحث عدد من التسؤالت حول العالقھ بین التطورات العلمیھ 

:بیھ والحاس
على النظم المحاسبیة ؟) الریاضي والحاسوبي(ھل ھناك تاثیر في التطور العلمي -1
للتغیرات في تقنیھ الحواسیب لھ تاثیر على تقنیھ النظم المحاسبیة بایجاد نظم  تعتمد اعتماد كبیر على تلك ھل كان-2

التقنیات الحاسوبیھ لرفع كفاءة المعلومات في تلك النظم المحاسبیة ؟
والمحاسبیة الحاسوبیة ھل قامت ادارات اقسام المحاسبة وادارة االعمال في الجامعات بمواكبة احدث النظم االداریة -3

وادخالھا في العملیة التدریسیة ؟
ھل قامت ادارات الوحدات االقتصادیة بتأھیل كوادرھا لمثل ھذة النظم االداریة والمحاسبیة الحدیثة ؟-4

البحوث السابقھ: سادسًا
لدراسات البحوث واوراق ظھرت عشرات ا) (A M Sعند دخول الباحث على االنترنیت ألطالع على نظم المصفوفات المحاسبیھ 

والتي تتطرقت Social accounting matrixes)(S A Mالعمل وتطرق البعض منھا الي المصفوفات الحسابیھ االجتماعیھ 
ومنذ ثالثینات القرن الماضي ألیجاد مصفوفھ تبین اثار العالقھ بین الموارد االقتصادیھ ومستویات حجم االنفاق االسري ومستویات 

وتلتھ العدید من الدراسات التي تصب في ھذا االتجاه ولمختلف الدول من اندونسیا ... األسر والسلوك االستھالكي الخ دخول تلك 
وقد ساھمت االمم المتحده في تمویل العدید من تلك الدراسات كما وضعت العدید من البرامج الخاصھ بھذا .. جنوب افریقیا الخ 

Financialمن دراسات والبحوث الي استخدمت المصفوفات المحاسبیھ المالیھالموضوع كما تم االطالع على العدید
accounting matrix (F A M) التي ركزت على العالقات المالیھ المتبادلھ وتدفقات النقدیھ وأسھم االوراق المالیھ وقد توسعت

نت من اھم تلك الدراسات وعلى رغم من مما بذلھ في مثل ھذا الدراسات تقاریر البنك المركزي االوربي ومجموعھ الیورو التي كا
الباحث من جھد بأیجاد دراسات وبحوث في موضوع المصفوفات المحاسبیھ في العراق ولكن لم یتمكن سوى التذكر بأن ھناك دراسھ 

وجد الباحث ان المخرجات ولكن لم یتمكن الباحث الحصول علیھا وقد - اعدھا الباحث حاتم جورج في وزاره التخطیط عن المدخالت
بعنوان المصفوفات المحاسبیھ واوراق 1992ھناك دراسھ اعدھا الدكتور سالم محمد بن غربیھ في مجلھ البحوث االقتصادیھ عام 

:الىالعمل االلكترونیھ كما  تطرق الدكتور الى امكانیھ الرجوع في ھذا الموضوع

Mattessich (1957-1964) ,Richard (1960) ,Corcoran (1964) , Koskimura (1988)
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المبحث االول
النظم المحاسبیھ والنظم الحاسوبیھ

:مدخل في المحاسبھ المالیھ:اوأل

ون على ان بناء النظریة المحاسبیة لیس ھدف وانما وسیلة لضبط وترشید الممارسات ییتفق المنظرون المحاسب
العملیة التي قد جاءت  نتیجة االستقراء وحل المشاكل النظریة االستقرائیة او حتى استنباط االجراءات او 

ھا  والن عملیة البحث نتیجة لوجود مشاكل التحتمل التأجیل حتى یتم االستقراء ل) النظریة االستنباطیة(المبادئ 
العلمي في المحاسبة  عملیة مستمره ومتراكمھ الخبرة والمعرفة وغیر محددة زمنیآ لذا قد تم وضع مبادئ او 
اجراءات وحتى  نظم محاسبیة بناء على اعتبارات عملیة نتیجة التطور العلمي وبالتالي یتم االنتقال من التنظیر 

ول بھا وتوحید ممارساتھم المحاسبیة وھذا یتطلب ان تكون المسیره في الى التطبیق لتمكین الممارسین بالقب
النظریة المحاسبیة مالزمة للمسیرة العلمیة في جمیع المجاالت وبموائمة النظم المحاسبیة من تلك االستخدامات 

ن تكوین العلمیة وتوحید السیاق المحاسبي الذي یمثل  سلسلة الخطوات المحاسبیة وھذا ماتطلبھ ھذا البحث م
وعلوم الحاسوب و علم المحاسبة  لذا اتفق علیھا ) المصفوفات(التولیفھ العلمیھ والعملیھ بین علم الریاضیات 

)classifying( وتصنیف )recording( في تسجیل )(artالمحاسبون على انھا فن 
ألعتمادھا )  science( المعامالت المالیھ في الوحدات االقتصادیھ وانھا علم)summarizing(وتلخیص

على منظومھ من المبادى والمفاھیم والقواعد المحاسبیھ المتعارف علیھا والمقبولھ لدى المحاسبین الداء مھامھم 
المھنیھ وھذه المبادئ او المفاھیم او القواعد المحاسبیھ تم التوصل الیھا عبر ذلك التطور االقتصادي واالجتماعي 

المحاسبھ وابتكره المحاسبون لحل العدید من المشاكل التي واجھوھا وتراكم الخبرات والبیئي التي واكبتھ مھنة
التي اكتسبوھا واقروھا عما یطلق علیھ الیوم بالنظریھ المحاسبیھ التي اطرتھا العدید من النظم المحاسبیھ المطبقھ 

ین االول یتمثل بتحدید نتائج االعمال الیوم التي تسعى الى تحقیق  اھداف المحاسبھ المالیھ المستثمره بھدفین رئیس
من خالل قوائم الدخل خالل فتره  زمنیھ محدده عادة ماتكون سنھ مالیھ والثاني تحدید المركز المالى للوحده 

stages( االقتصادیة في نھایھ تلك الفتره الزمنیھ كل ذلك من خالل دوره محاسبیھ متكاملة كخطوات متعاقبھ   
] 1[: الفتره المالیة والتي تتضمنیتم اتباعھا خالل ) 

اعداد القیود وتسجل العملیلت المالیھ في سجل الیومیھ اوآل بأول_1

الترحیل من سجل الیومیھ الى سجالت االستاذ العام والمساعده_2

)قبل وبعد التسویات الجردیة  (اعداد كشف میزان المراجعة _3

)مركز مالي: دخل ( اعداد القوائم المالیھ  _4

:المحاسبھ كنظام للمعلومات : ثانیآ 
ان الغایة من تطبیق المنظومھ المحاسبیة ھو انتاج المعلومات ولكي تكون المعلومة مفیده وعادلة لجمیع 
االطراف وان التكون متحیزة لطرف واحد دون اخر وتحقق التوازن في تدفقھا لكافة االطراف وكما ھو 

امھا الموضوع للوحدات معروف  تنبع المحاسبة من ضرورتھا الى الحاجھ الى المعلومات التي یوفرھا نظ
االقتصادیة لتلبیة حاجاتھا والغیر وبأدوات المستلزمات القانونیھ والتنظیمیھ والتخطیطیھ والرقابیھ واتخاذ 
القرارات وتؤدي ھذا الدور من خالل عملیات مستمرة ومتكاملة تجسدھا خطھ تتمثل بدورة النظام تحكمھا 

لمعرفة المكونات والعناصر االساسیة وفھم عالقات ھذه ) system theory( مبادىء اساسیھ لنظریة النظم 
العناصر والمكونات تحت اطار عام ومنظور یتضمن كل ابعاد واوجھ ھذا النظام والرابطھ التي تربطھا معآ 
لتحقیق ھدفھا المشترك وھو توفیر المعلومات المحاسبیھ لذا یمكن التعبیر عن نظام المحاسبة بصفھ عامھ على 

ار الذي یشمل المبادئ  والقواعد واالسس التي تساعد المنشأة على التنظیم للعملیات المحاسبیھ بدأ من انھ االط
ادلة االثبات وانتھاء بالقوائم المالیھ لذا عرفت المحاسبھ حدیثآ على انھا نظام یختص بقیاس وتوصیل 

ارات وقد اضاف ھذا التعریف المعلومات االقتصادیھ بقصد تمكین مستخدمي ھذه المعلومات في اتخاذ القر
للمحاسبھ بعدا وظیفیا جدیدآ اذ لم یعد اھتمامھا مقصورآ بالنواحي األجرائیة الخاصھ باسالیب تسجیل وتشغیل 
البیانات فحسب بل تجاوز اھتمامھا لیؤكد على األھداف التي تسعى الیھا وھي توفیر وتوصیل المعلومات 
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ءه عالیھ  وتؤدي المحاسبھ دورھا كنظام للمعلومات في عملیة مستمره المالئمھ لمتخذ القرار بسرعھ ودقھ وكفا
]14:  سالم ومنى ) : 2[ (ومتكاملھ یمكن ان تتحدد معالمھا الرئیسیھ في ثالث خطوات متتالیھ ھي 

حصر العملیات المالیھ المتعلقھ بنشاط الوحده االقتصادیھ وتمثلھا في صوره بیانات _االولى 
primary or basic Dataتسجل في الدفاتر المحاسبیھ   

البیانات االساسیھ وفق مجموعھ من المبادى والفروض المحاسبیة processingتشغیل او معالجة _الثانیة
مالیھ informationالمتعارف علیھا لتتحول ھذه البیانات بعد تشغیلھا في النظام المحاسبي الى المعلومات 

دم ھذه المعلوماتتخدم اغراض مستخ
المعلومات التي یتم معالجتھا الى االطراف ذات العالقة وذلك بواسطة communicatingایصال _الثالثة

financial reportsمجموعھ من التقاریر المالیھ
ھ الخارجیھ وعن النظم األخرى التي قد تعمل في نفس البیئة وللنظام حدود تنظیمیھ مادیھ معینھ لتفصلھ عن بیئت

]44: عطا اهللا : 3: [ يوھذة مكونات تتمثل ف
documentsالتي یعبر عنھا عملیات المبادلھ المحاسبیھ بواسطھ المستندات )inputs( المدخالت )1(
والتلخیص )classifying( والتبویب ) recording( المتمثلھ بالتسجیل )processing( المعالجات )2(

 )summarizing( والتحلیل )analyzing(
)3( )out put((
) )(feed back(

)4 ::26(
1.

 ..

2.

3.

]5::31[
)1(relevance
)2(reliability.

)3(comparability
)4(consistency

:ئصوالشكل التالي یوضح تلك الخصا
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بأصدار قائمة ) (FASBتخرج تلك الخصائص النوعیة عما تم اقراره من قبل مجلس معاییر المحاسبھ المالیھ 
qualitative characteristic ofبعنوان الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة 1980في سنة )2(المفاھیم رقم 

accounting informationوكیفیة انتاج المعلومات المحاسبیة.

:accounting entry methodsانظمة القید المحاسبي:ثالثا
سبق وان وضحنا باختصار اھمیة الدورة المحاسبیة التي تعتمد علیھا النظم المحاسبیة التي یمثل فیھا تحلیل العملیات 

الیة اساس تثبیت القیود ولكن قبل ذلك البد ان نؤكد بان الحسابات المالیة  التي یمكن حصر مجامعھا  باربعھ حسابات الم
]19:دیوان الرقابة:6: [ رئیسھ وھي كل من 

مدینھ)..االصول (حسابات الموجودات _1
دائنة)..االلتزمات (حسابات المطلوبات _2

المركز المالي                                                                                                                وھذان الحسابان یمثالن حسابات 
مدین)..االستخدامات (حسابات المصاریف _3
دائن)..الموارد(حسابات االیرادات _4

وھذه الحسابات االربعة تشكل عملیة متكاملة للنظم )   الدخل (ابان یمثالن حسابات نتیجة االعمال وھذان الحس
المحاسبیة وعادة  ما تلعب دورآ في اعداد وتھیئة النظم المحاسبیة طبیعة الملكیة للوحدات االقتصادیة فردیة كانت ام 

ات فضال عن  الزامیة القوانین السائدة والمنظمات المھنیة اشخاص ام اموال وما یعكسھ الوعي المحاسبي الدارة تلك الوحد
المحاسبیة وقوتھا وتحكمھا بأمساك دفاتر محاسبیة یدویة كانت ام آلیھ واذا ما استقرأنا  النظم  المحاسبیة الممسوكة من قبل 

:تلك الوحدات االقتصادیھ التي تسجل العملیات المالیة ألمكن حصرھا في 

النسبیةاالھمیة / 

المالئمة

التنبؤالتغذیة الراجعة التوقیت المناسب
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single entry systemفرد  نظام القید الم-1
double entry systemنظام القید المزدوج    -2

ورغم انتشار الوعي المحاسبي والتطورات االداریة واالقتصادیة التي انعكست على الفكر المحاسبي اال أننا 
والیدوي الزال لھ حیزا في التطبیق في عدد من الوحدات الفردیھ وفي . نالحظ ان كل من نظام القیدالمفرد

من قبل عالم double entry systemالدول النامیة على الرغم من اختراع نظام القید المزدوج  
والذي اقرتھ الیوم معظم الدول والمنظمات المھنیھ 1194الریاضیات االیطالي  لوقاباشیلیو  في عام 

المحاسبیة كأساس لتحلیل وتسجیل العملیات المالیھ لذا یعد  نظام القید المزدوج حالة متقدمة مقارنة بما ھو علیھ 
یھ من امكانات كبیرة في التحلیل الفرعي للعملیات والحسابات والتي انعكست في  نظام القید المفرد لمایتوفر لد

على توفیر معلومات كبیرة ودقیقھ عن جمیع عملیات الوحدة االقتصادیة ومن خالل التوازن المحاسبي  الذي 
مثلھا                                                                                                                        تثبتھ القیود بطرفیھا المدین والدائن الن اى عملیة مالیة تحدث في الوحدة االقتصادیة البد ان ی

طرفین متساویین في القیمة االول مدین یتمثل في المنفعھ المقدمھ الیھ والثاني دائن یتمثل في المنفعھ المقدمة 
على ان ینظر الى كل عملیة مالیة الى طرفیھا المدین والدائن من وجھة نظر الوحدة )العاطي/ خذاآل(من قبلھ 

) وحتى الفرعیة (المحاسبیة  والجدول التالییبین انعكاس  التغیرات بطبیعة المكونات المحاسبیة الرئیسیة 
]60:ناصرعبد ال:8[ بالزیادة او النقصان  على الدائنینھ والمدینونیھ لتلك الحسابات 

اثر التغیر بالنقصاناثر التغیر بالزیادةطبیعة الحسابالحسابات
دائنمدینمدینالموجودات
مدیندائندائنالمطلوبات
دائنمدینمدینالمصاریف
مدیندائندائناالیرادات

.

:النظام المحاسبي الیدوي والحاسوبي :رابعا
یتطلب تصمیم النظام المحاسبي الیدوي  القیام بمجموعة فعالیات وانشطة من اجل التوصل الى نظام معلومات محاسبي  

فعال لمساعدة اداره المنظمة والمستفیدین في اداء الوظائف واتخاذ القرارات ابتداء من تصمیم المستندات وانتھاء بالتقاریر 
]                                                                                          41:نواف:9: [ ذا یتطلب المالیھ  المطلوبة لمخرجات  للنظام وھ

جمع وتخزین البیانات المتعلقة بانشطة وعملیات المنشأة مع الغیر بكفاءه وفاعلیة                                                  _1
ھ البیانات عبر عملیات الفرز والتصنیف والتلخیص                                                                                معالج_2
تولید معلومات مفیده النجاز القرارت وتوفیرھا للمستفید    _3
البیانات المتعلقة بالعملیات المالیة بدقة وتؤكد ایضا حمایة ھذه البیانات تأمین الرقابھ الكافیة التي تؤكد تسجیل معالجة _4

..واصولھا
وكما یالحظ في النظم المحاسبیھ الیدویھ قیام االنسان ومن خالل الدوره المحاسبیھ استخدام عقلھ وذكائھ بتصمیم 

وم بتصحیح األخطاء عند اكتشافھا ولكن النظام وتنفیذه وتحلیلھ على ضوء السیاسات واالجراآت المتعارف علیھا وقد یق
یتم استخدام العقل االلكتروني والمصمم بواسطھ االنسان وھذا العقل ینفذ االوامر ]  92:عطااهللا:3[في النظم الحاسوبیھ 

الموضوعھ لھ مسبقا من قبل االنسان وبمعنى اخر الیمكن ان یخطئ اي الیستطیع ھذا العقل  التحلیل بل یستطیع فقط تنفیذ
آلیة التحلیل المرسومھ لھ مسبقا ومن ثم تنفیذھا وفقا للسیاسات واالجراءات والمرسومات لھ مسبقا والیمكن تجاوز اى 

لقد تحولت تقنیھ المعالجھ الیدویھ للبیانات التي فرضتھا دراسھ تكنلولوجیا .. مخططات موضوعھ لھ من قبل االنسان
حدیثھ   ونتیجة التطور السریع في عالم الحواسیب اآللیھ  والشخصیھ ونظمھا المعلومات المتطوره الى التطبیقات اآللیھ ال

وانتشارھا وسھولة استخدامھا في كافة المجاالت بحیث اصبح تشغیل نظام المعلومات المحاسبیھ من خالل الحواسیب 
ح المحاسب من السھولھ االلیھ امرآ علمیا وممكنا حتى بالنسبة للمنظمات الصغیرة وفي المجتمعات النامیة بحیث اصب

التعرف على المفاھیم التي یتم االستناد الیھا في التشغیل االلي لنظم المعلومات المحاسبیة وتفھم تلك التقنیات االلیة الحدیثھ
:الحاسوب بانھ االالت االلكترونیة قادره على ما یلي] 25:الراوي:9[لذا عرف الدكتور الراوي ..من خاللھا تشغیل النظم
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تلقي البیانات والتعلیمات وحفظھما.1

معالجة البیانات وقفا لمجموعة اوامر العملیات المنسقة تنسیقا منطقیآ بسرعھ فائقة ودقة كبیرة.2

.على وسائط اخراج مناسبة)مخرجات النظام ( اظھار النتائج المطلوبة .3

وكما یقول ت باستخدام الحاسوبوكما یالحظ تناول ھذا التعریف عناصر الحاسوب وركز على دور معالجة البیانا
الدكتور الراوي بان ھناك عالقھ قویھ بین نظم المعلومات المحاسبیھ و الحواسیب وبان الفكرین  مكملین ببعضھا البعض  

:وادناه عدد من النقاط التي توضح ذلكوان عناصرھما الیختلفان عن بعضھا البعض  
تعیین فكرة وبنیة الحاسوب على فكرة نظم المعلومات حیث التخرج فكرة الحاسوب عن فلسفة النظام

–معالجة –مدخالت (لسفھ النظام الرئیسي ھي نفسھا االجزاء المكونھ لجھاز الحاسوب الرئیسى عناصر ف.1
)مخرجات 

فلسفة نظام المعلومات المحاسبیھ اوسع واقدم من فكرة الحاسوب اذ  اعتمد الحاسوب على فلسفة النظام.2
.الحاسوب اداة تنفیذیة ورقابیة لفكرة النظام المحاسبي .3
السلوك البشري اعطى للحاسوب التقدم والتكنلولوجیافلسفة النظام  و.4
الحاسوب اداة تخطیطیة للنظام المحاسبي.5
الترابط الذي ادى الى  التكامل بین فكرة النظام وفكره الحاسوب.6
الحاجھ البشریھ الى المعرفة الدقیقة والسریعة والمتخصصة والبحث عن الجزئیات المتعلقھ بھا.7

:الحاسوبي على النظام المحاسبي اثر استخدام النظام :خامسا
دخول تكنلوجیا المعلومات الى مختلف مجاالت النشاط وقد اخذت ھذه ) عصر المعلومات(ان من سمات ھذا العصر 

الظاھرة ابعادآ عدیدة من ابرزھا عملیات ادخال االنظمة االلكترونیة لتحل محل االنظمة الیدویة التقلیدیة وكما  مبین 
الى توفیر المعلومات المالئمة لالدارة والغیر وفضال عن عملیة التوثیق لحمایة حقوق الوحدة ان  المحاسبة تھدف

الخ ورغم عدم قدرة الحاسوب على التأثیر في اھداف المحاسبة اال ...االقتصادیة لدى الغیر والمحافظة على اصولھا
]65:عطااهللا:11:[لي ان استخدامھ یؤثر في مقومات العمل المحاسبي وعالقتھا مع بعضھا كما ی

بتعدیل شكل ھذه المستندات او استخدام مجموعة مستندیة جدیده تتماشى : اثر الحاسوب على المجموعة المحاسبیة المستندیة-1
.مع البرنامج المحاسبي االلكتروني بما فیھ نظام الترمیز المتبع

.الدفاتر المحاسبیةالممغنط واألقراص الممغنطة وھيبأستخدام الشریط : اثر الحاسوب على المجموعة الدفتریة المحاسبیة-2
اذ ادى الى دقة وسرعة الحصول على التقاریر المالیھ اضافة الى عرضھا بین :اثر استخدام الحاسوب على التقاریر المالیة -3

.شاشة العرض المرئي وبالتالي سرعة تغییر المعلومات التي تتضمنھا قبل طباعتھا او تخزینھا
حیث ساعد على تطویر طریقة اعداد الدلیل المحاسبي فضآل عن المحافظھ على : خدام الحاسوب على الدلیل المحاسبياثر است-4

.سریة البیانات المسجلة ودقة التصنیف للحسابات
داد حیث ادى الى تعدد برامج المحاسبة المؤتمتھ في االسواق ومن ثم  اع: اثر استخدام الحاسوب على نماذج دفاتر الیومیھ-5

.دفاتر الكترونیھ متعددة ومتنوعة تتناسب مع طبیعة وحجم العمل بالمنشأة
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المبحث الثاني
النظم المحاسبیھ ونظم المصفوفات المحاسبیھ

:نظام المصفوفات المحاسبیة والقید بالمصفوفة :اوال
العملیات على المحاسبین االخذ بتلك فرض التطور العلمي في العدید من المجاالت العلمیة في الریاضیات وبحوث 

العلوم فھناك العدید من العملیات المالیة تتم صیاغتھا  والتعبیر عنھا بمعادالت او نماذج ریاضیة وفي العدید من فروع 
اال  احدھا فالمصفوفھ ماھي )matrices(المحاسبة المالیة والكلفویة والمحاسبة االداریة وما نماذج المصفوفات

اال ترتیب مربع الشكل ابسطھا المصفوفھ المربعھ تتكون من صفوف واعمده اذ  تكون عدد اعمدتھا ] 445:احمد-12[
تعرف بالعین المركبة عددھا )cellsخالیا(یساوي عدد مصفوفاتھا ویتولد من التقاء الصفوف باالعمدة مربعات 

مدة یتم تحدید موقع كل خلیة بطرفیھا یتساوى عدد مربع عدد المصفوفة وترقیم تلك الصفوف وما یقابلھا من اع
لقد وظف مصممي نظم المعلومات المحاسبیة میكانیكیة المصفوفة بطرفیھا الصفوف واالعمده وما )الصف والعمود(

یقابلھا في المحاسبة من قیود اثبات العملیة المالیة  بطرفیھا المدین  والدائن التي اجتمع عملیھ الدمج بینھما ركیزه 
كما یقول الدكتور سالم و) matrices entry system(بنظام القید بالمصفوفة المحاسبیھ  مایطلق علیھ

تمسك الدفاتر المحاسبیة على اساس القید المفرد او القید المزدوج اال ان لظھور نظام القید بالمصفوفھ ] 67:سالم:13[
اولتھ كتابات ودراسات متخصصھ الذي تن(accounting matrices system)اونظم المصفوفات المحاسبیة  

لم ینتشر استخدامھ على نطاق واسع اال خالل الثمانینات وبعد انتشار استخدام الحاسوب  الشخصي اعدت عدة برامج 
تشغلیھ لھذا الغرض  وباعتماد كامل في برمجتھ على مفھوم ومیكانیكیة عمل المصفوفات والتي تعد ركیزتھ االساسیة 

]70:سالم- 13: [یة التي تعتمد على الثبات القیود المحاسب
فلسفھ القید المفرد اذ یتم اثبات العملیھ المالیة في الوحدة االقتصادیة بقیمة واحدة وكانھا تثبیت لطرف واحد من . 1

.المعاملة المالیة تثبیت داخل الخلیھ المصفوفة المعنیة وحسب الترمیز والتي سیتم ایضاحآ فیمابعد
ج وذلك بتحلیل قید المعاملة  المالیة محاسبیآ الى طرفیھا المدین والدائن فھي امتداد لطریقة القید فلسفھ القید المزدو. 2

المزدوج التي ھي احد مكونات الدورة المحاسبیة التي یعتمد علیھا مصمم   نظام المعلومات المحاسبیة وعندما یراد 
ففي كثیر من االحیان الیتم االعتماد على النظام استبدال النظام المحاسبي الیدوي بالنظام المحاسبي الحاسوبي 

الحاسوبي بشكل كلي وخصوصا في  مراحل تطبیقیھ في الفترات االولى من عملھ لذا یفضل االستمرار بالعمل بانظام 
الیدوي جنبا الى جنب مع  النظام الحاسوبي ومطابقة نتائج النظامین بین فترة واخرى خوفا  من وجود بعض العیوب 

تطبیق  النظام الحاسوبي لم یتم كشفھا اثناء برمجة النظام وبعد التاكد من المطابقھ  سیتم التخلي عن النظام اثناء
الیدوي بعد مرور زمن قد یستغرق سنھ مالیة كاملة ھذا بالنسبھ للنظم المحاسبیھ المالیة التقلیدیة او المتعارف علیھ 

ھذا النظام  عملیة شاقة وتتطلب جھد ورقي العداد تلك الصفوف بالقید المزدوج اال ان الباحث وجد ان مسك مثل 
واالعمده خاصھ اذا ماكانت طبیعة العملیات المالیة وتعدد الحسابات في الوحده االقتصادیة عدیدة وتتطلب تحلیالت 

.اجمالیھ وفرعیھ وجزئیھ قد تصل الى االف الحسابات كما ھوعلیھ في النظم المحاسبیة الموحدة  

):الدوره المحاسبیھ بلقید بلمصفوفھ(میكانیكیة نظام القید بالمصفوفة :ثانیا
:وبموجب نظام القید بالمصفوفھ یتم اتباع الخطوات االتیة 

:الترمیز للحسابات /أ
اما باعتماد على الدلیل المحاسبي الموضوع او ابتكار دلیل  جدید واذا ما اخذنا بدلیل النظام المحاسبي الموحد في العراق 

]19:دیوان الرقابة:6[لوجدنا )الحسابات الرئیسھ (
للموجودات)1(واحد )  رقم(رمز

للمطلوبات)2(اثنان ) رقم (رمز 
للمصروفات)3(ثالثھ ) رقم (رمز 
لالیرادات)4(اربعھ ) م رق(رمز 

:وعند وضع تلك الحسابات بشكل مصفوفھ وكما مبین 
المطلوبات. 2 الموجودات. 1 البیان

خلیھ
1-2

خلیھ
1-1

الموجودات-1

خلیھ
2-2

خلیھ
2-1

المطلوبات-2
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:وتضاف الى ھذه الحسابات كل من 
حسابات ارصده اول واخر المده_
)الدخل (حسابات االرباح والخسائر _
واجمالى الحسابات والتي سنوضحھا  بالحالھ االفتراضیھ التي سیتم تطبیقھا_

:االشارات الموجبھ والسالبھ للحسابات/ ب 
حتى تتناسب تلك االشارات الموجبھ والسالبھ مع طبیعة الحسابات المدینھ والدائنھ  وفقا لنظریة القید المزدوج فیمكن منح 

:االشارات االتیة 
موجب في الحسابات االفقیة والعكس صحیح عندما تكون تلك (+) الموجودات والمصاریف والخسائر المدینة اشاره -1

في حساب  االعمده) -(حسابات دائنھ یتم وضع اشاره 
في حساب االعمده موجب والعكس صحیح عندما تكون تلك (+) المطلوبات واالیرادات واالرباح الدائنھ اشاره زیاده -2

في حسابات االفقیھ.سالبھ) -(الحسابات مدینة ناقصھ 
وكما یال حظ ان تلك االشارات الموجبھ تعني الزیادات في الموجودات كمدینھ والزیاده في المطلوبات كدائنھ بینما 

االشارات السالبھ تعني النقص في الموجودات كدائنھ والنقص في المطلوب كمدینھ
:لیة اثبات القید او قراءه الخ/ جـ 

بما ان الصفوف للحسابات تمثل الحسابات المدینة واالعمدة للحسابات الدائنة بغض النظر عن اشارتھا  لذلك
من التقاء الصفوف كحسابات مدینة واالعمده كحسابات دائنة یمكن تشكیل و تثبیت القید المحاسبي وقراءتھ وكما مبین

المصفوفات االفقیة/ من ح
مصفوفات االعمدة/ الى ح

وكما وضحنا سابقا بان تشغیل النظام المحاسبي عادة ما یطلق علیھ اصطالحا بالدورة المحاسبیة التي تمثل مجموعة 
( الخطوات المتتالیة التي من خاللھا یتم تشغیل النظام المحاسبي بالتسجیل والتلخیص وتوصیل المعلومات المالیة من

العام واعداد میزان المراجعة قبل التسویات وبعدھا واعداد نتائج االعمال تسجیل العملیات في الیومیات ثم الترحیل لألستاذ
والمركز المالي والتي یمكن  تلخیصھا من خالل ورقة العمل المحاسبیة ھذا ان تم مسك النظام یدویا اما اذا تم مسك النظام 

:االثبات للقیود بالمصفوفھ لكل منوتتم عملیات ..    حاسوبیا فیمكن  اعدادھا من خالل ورقھ عمل حسابیھ حاسوبیھ 
العملیات المالیة الیومیة_1
التسویات الجردیة_2
اقفال الحسابات الجاریة_3

:وذلك )االرباح والخسائر (تحدید نتائج االعمال / د
المدینھ)ان وجدت (الدائنھ وحسابات االیرادات )االعمدة (ترصید حسابات االیرادات _1

الدائنھ والفرق بین رصید )ان وجدت (المدینھ وحسابات المصروفات )المصفوفة (روفات الترصید لحسابات المص_2
االیرادات ورصید المصروفات فان اذا كان موجبا فیمثل ارباح وان  كان سالبا فیمثل خسائر والذي ینبغي ن یتم اقفالھ في 

حساب راس المال ھذا بشكل مبسط وتوضیحي ومنھ یمكن اعداد قائمھ الدخل
تثبیت ارصده اول واخر المده للمركز المالي\ھـ 

یتم وضع قیم ارصده اول المده للموجودات مقابل كل حساب لھ في خلیھ المصفوفھ االفقیھ كأرصده مدینة واالرصده الدائنھ 
حساب مقابل كل حساب  لھ في خلیھ مصفوفة االعمده كأرصده دائنة اما كیفیھ تحدید االرصده اخر المده فیتم جمع لكل 

وتحدید رصیده الذي یوضع في الخلیة المقابلھ الرصده اخر المده والذي یمثل الرصید المتمم وكانھ )مصفوفھ واعمده (
وھذا ماسیتم ) المیزانیھ العمومیھ(حساب استاذ عام ومن تلك االرصده في اخر المده یمكن اعداد قائمھ المركز المالي 

:ایضاحھ في الحالھ االفتراضیھ االتیة

حالھ افتراضیة لتطبیق نظام القید بالمصفوفة: ثالثآ
:فیما یلي األرصدة األفتتاحیة والعملیات المالیھ التي تمت في شركة الكوثر بالوحدات النقدیة وكما مبین 

:1/1/2011االرصدة االفتتاحیة في –أ 
دائنون35النقدیة       140

مخصص اندثار20مخزون سلعي     45
رأس مال180موجودات ثابتة     50
:2011العملیات المالیھ التي تمت خالل عام / ب 
وحده نقدیة20وحده نقدیة بینما المشتریات اآلجلھ 100بلغت قیمة المشتریات النقدیة -1
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وحده نقدیة15بلغت قیمة التسدیدات النقدیة للدائنین -2
وحده نقدیة25) یةالتسویقیة واالدار(بلغت قیمة مصاریف التشغیل -3
وحده نقدیة135بلغت قیمة المبیعات -4

:علمآ بأن الشركة تستخدم 
طریقة الجرد المستمر لتثبت حركة الخزین-1
سیاسة البیع النقدي-2
%10طریقة القسط الثابت لتحدید قیمة االندثارات وبنسبة اندثار سنوي -3

:المطلوب 
)القید بالمصفوفة(المالیة اثبات القیود الیومیة الالزمة للعملیات-1
)او كشف المصفوفة المحاسبیة(اعداد ورقة العمل -2
اعداد قائمة الدخل وتحدید نتائج االعمال-3
)المیزانیة العمومیة(اعداد قائمة المركز المالي -4

:حلول الحالھ االفتراضیھ :رابعا

:مبین في دلیل الرموز ادناهلحساباتھا كما ) االرقام(تھیئة كشف المصفوفة ومنح الرموز : 1
الرمزاسم الحسابالرمزاسم الحساب

7راس المال1ارصده اول مده

8المصروفات2النقدیة

9ایرادات3المخزون

10ارباح وخسائر4موجودات ثابتة

11المجموع5دائنون

12ارصدة اخر المدة6مخصص اندثار متراكم

یتم ادخال ارصدة اول المدة للموجودات والمطلوبات كل مقابل خلیتھ في المصفوفھ االفقیھ : ادخال ارصدة اول المدة:2
) 1/5(االدائنون ) الدائنة(والعمودیة للمطلوبات )4/1(والثابتھ ) 3/1(والخزون)2/1(النقدیھ )  المدینھ(للموجودات 
ھوكما مبین في كشف المصفوفھ  المحاسبی)  1/7(وراس المال ) 1/6(والمخصص 

یتم تثبیت قیود المعامالت المالیھ التي تمت خالل السنة والتي تم تثبیتھا كعملیة مالیھ :  تثبیت قیود المعامالت المالیة :3
بالقید المزدوج ووضع الرموز والعالمات الخاصھ بكل خلیھ وكما مبین

:من تحلیل ھذه العملیة المالیة وعلى اساس نظام الجرد المستمر سیكون القید المركب : القید االول

: +)3افقي( المخزون / من ح120
الى مذكورین

)-: 2عمود( النقدیة / ح 100
: + )5عمود( الدائنون / ح 20

ینبغي تجزئة عملیة االثبات وكان ھناك و كما ھو معروف في القیود المركبة عند تطبیق المصفوفة كما ھو في القید اعاله 
وحده نقدیة 100وحده نقدیھ وكأجراء عملي سیتم امالء الخلیتین االولى ب100االول للشراء النقدي ب : قیدین 

)دائنون عمودي موجب/ مخزون افقي موجب (20والثانیة ) نقدیة عمودي سالب/ مخزون افقي موجب (
ه نقدیھوحد20والثاني للشراء على الحساب 
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وھكذا لتحلیل بقیة القیود على ضوء الرموز االفقیة والعمودیة الموضوعة

)-: 5:افقي ( الدائنون / من ح 15: القید الثاني
)-: 2عمودي( النقدیة / الى ح 15

تسدید للدائنون نقدآ
طاقتھفي االمكان اعداد كشف بالمصفوفة لكل خطوة ولكن ذلك سیحمل البحث بصفحات اكثر من * 

:القید الثالث
: +)8افقي( المصاریف / من ح 25
)-: 2: عمودي ( النقدیة / الى ح 25

تسدید المصاریف نقدآ
كما ھو معروف محاسبیآ في ظل نظام الجرد المستمر تتم عملیة البیع بخطوتین: القید الرابع

عملیة البیع سواء كان نقدآ او على الحساب
: + )2: افقي ( النقدیة / ن ح م135-االولى
: + )9عمودي  ( المبیعات / الى ح 135

تثبیت المبیعات النقدیة
عملیة اخراج البضاعة من المخازن وتحمیل كلفة البضاعة المباعة-الثانیة

: + )8افقي( كلفة البضاعة المباعة / من ح 80
)-: 3عمودي ( المخزون / الى ح 80

كلفة البضاعة الصادرة بطریقة الجرد المستمر كما تم اعتبار كلفة البضاعة بمثابة مصاریف وفي تثبیت عملیة اثبات 
االمكان فتح عمود مستقل لھا یبین من خالل كلفة البضاعة المباعة

وحده نقدیھ5% = 10× 50= مخصص اندثار : القید الخامس
: + )8افقي ( االندثارات / من ح 5
: + )6عمود ( االندثارات مخصص / الى ح 5

تمت معاملة االندثار كمصاریف بشكل مباشر

:اقفال الحسابات الختامیة وتحدید نتیجة االعمال  واقفالھا بحساب رأس المال :4
كمسموحات ومردودات مبیعات  یتم اقفالھا ) ان وجدت( بعد جمع االیرادات واي حسابات متعلق بھا : اقفال االیرادات -أ

وحده نقدیة135الرباح والخسائر وعند مراجعة الكشف وجد ان االجمالي یبلغ بحساب ا
قید االقفال: القید السادس

)- : 9افقي ( المبیعات / من ح 135
: + )10عمودي ( االرباح والخسائر /  الى ح 135

وحده نقدیة110وعند مراجعة الكشف وجد ان اجمالي المصاریف : اقفال المصروفات - ب
قید االقفال: لقید السابعا

)-: 10افقي ( االرباح والخسائر / من ح 110
)-: 8عمودي ( المصاریف / الى ح 110

:تحدید نتیجة االعمال - ج
.اذن نتیجة االعمال یتم تحدیده من حساب االرباح والخسائر حیث بلغت

): +8افقي ( اجمالي المصاریف –: + ) 9عمود ( اجمالي االیرادات 
اقفال نتیجة االعمال برأس المال-د. وحده نقدیة25= 110–135= 
)-: 10افقي ( االرباح والخسائر / من ح 25
: + )7عمود( رأس المال / الى ح 25

)المركز المالي ( تحدید ارصدة اخر المدة :5
( موجودات ثابتة, 1)-3( المخزون, )2-11( النقدیة( وبعد جمع كل من حسابات الموجودات في خالیاه االفقیھ والعمودیھ 

حیث یالحظ ان مجموع االفقي لھا اكبر من العمودي وبالتالي الفرق یمثل رصید اخر المده والذي یمثل عمودي ) 11-4
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:وكما موضح في الشكل ادناه وأفقي لمطلوبات )12/4(الموجودات  الثابتھ ) 12/3(المخزون 2/1)( الموجودات النقدیھ

كشف ارصدة حسابات الموجودات

المجموعالموجودات الثابتةالمخزونالنقدیةالبیان
27516550490)مدین(مجموع االفقي

220---- 14080)دائن(مجموع العمودي
1358550270)مدین(الرصید 

)2012لشركة الكوثر لسنة (( اثبات العملیات المالیة بالمصفوفة المحاسبیة واعداد نتیجة االعمال والمركز المالي 

اول 
المدة
1

نقدیة 
2-

مخزون 
3-

موجودات 
-4ثابتة 

دائنون 
5+

مخصص 
6+

رأس 
المال 
7+

مصروفات
8-

ایرادات 
9+

ارباح 
او 

خسائر 
10

المجموع  
11

ارصدة 
اخرالمدة 

) متمم(
12

ارصدة 
1اول 

3520180

2140135275+النقدیة

مخزون 
+34510020165

موجودات 
+4ثابتة

5050

151540-5دائنون

مخصص 
25---6اندثار 

رأس المال
7-

--205

مصروفات 
8+

25
80

5110

135135-9ایرادات

ارباح او 
خسائر 
10-

25110135

المجموع
11

140
80---5525205110135135

ارصدة 
اخر المدة 

12) متمم(
135

85
50270

كما ھوعلیھ المتمم الحسابي في حسابات االستاذ العام الذي ھو عكس رصید الحساب والعالمھ تمثل الحسابات 
.المدینھ والدائنھ
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العمودي واالفقي ) 12-7(ورأس المال , )12-6(والمخصص , )12-5(الدائنون (وكذلك یتم جمع حسابات المطلوبات 
:اكبر من االفقي والفرق بینھما یمثل رصید تلك الحیابات وكما مبین في الكشف ادناه حیث یمثل اجمالي العمودي 

كشف ارصدة حسابات المطلوبات

المجموعرأس المالمخصص االندثارالدائنونالبیان
مجموع 

5525205285)دائن(العمودي

15---- ---- 15)مدین(مجموع االفقي 
4025205270

سواء كان النظام المختار للمصفوفات المحاسبیة یدویآ ام حاسوبیآ فأن على المستخدمین لھ ومن ھذة الحالة التطبیقیة 
وفي نفس الوقت یتطلب من المستخدم معرفة  والمام بكافة اوامر وتعلیمات ھذا النظام كي یستطیع التعامل معھ 

بتھیئة البیئة وتسھیل ) مایكرو سوفت( قوم الشركات المتخصصة وخاصة المتمثلة بالتقاریر المالیھ ویومآ بعد اخر ت
واذا مارجعنا الى نظام المصفوفھ المحاسبیھ ... المھام لما یحتاجھ المستخدم من معلومات لتنفیذ تلك البرامج  والنظم 

حاسبي متطور والقید بالمصفوفھ سنالحظ ھناك العدید منھا یمكن التركیز على اھمھا والتي یستفاد منھا كنظام م
:باالضافة الى المعلومات المحاسبیة التي یخرجھا النظام ومنھا 

یعتبر الكشف المعد بمثابة دفتر یومیة محاسبیھ عمومیھ الثبات وتسجیل جمیع المعامالت المالیھ الیومیھ فیھ-1
المدینھ واالعمده الدائنھ لذلك یعتبر بمثابة دفتر لألستاذ العام لظھور جمیع الحسابات وحركتھا فیھ من خالل الصفوف -2

.الحساب وبالتالي یمكن ترصیده باي وقت 
امكانیة اعداد قئمة الدخل وتحدي نتائج االعمال  من ربح او خساره للوحده االقتصادیة خالل الفتره المحاسبیھ بمقابلة -3

ین ادناه من نتائج كشف المصفوفة الخ وكما مب...االیرادات والمصاریف المحدده لھا رقم وترمیز وحركة وتسویات قیدیة
)المحاسبیة الحاسوبیة التي یمكن التوسع في بیاناتھا وتحلیالتھا خاصة ان امكن استخدام النظم (المحاسبیة للحالة االفتراضیة 

2011اعداد قائمة دخل شركة الكوثر لسنة :6
135المبیعات                                       

--- ات مبیعات               مردودات ومسموح-

135صافي المبیعات                                 

حالة استخدام نظام الجرد المستمر------- 80)                    1: (كلفة البضاعة المباعة

45كلفة مخزون اول المدة  

120) بخالف المخزون(المشتریات 

حالة استخدام نظام الجرد الدوري--------------- 165كلفة بضاعة معدة للبیع         

80)           85(كلفة مخزون اخر المدة       

55مجمل الدخل                                  

30مصاریف التشغیل                            

25ربح العملیات     

یمكن االعتماد على حركة المخزون وتحدید كلفة البضاعة المباعة من خالل بطاقة الحسابات المخزنیة التي یظھر فیھا )1(
واجمالي الصادر الذي یمثل كلفة البضاعة المباعة ورصید ) المشتریات( كل من مخزون اول المدة واجمالي الوارد 

الخ....المدة وحسب الطریقة المستخدمة ان كان طریقة المعدل الموزون اومخزون اخر 
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:وكما مبین ) المركز المالي(اعداد المیزانیة العمومیة ؛7

31/12/2010ومن كشف المصفوفة المحاسبیة یمكن اعداد المیزانیة العمومیة لشركة الكوثر التجاریة كما ھي في 
المطلوباتالموجودات

رأس المال205:المتداولةالموجودات 
:المطلوبات المتداولةنقدیة135

دائنون40المخزون85
مخصص اندثارات25مجموع الموجودات المتداولھ220

مجموع المطلوبات المتداولة65:الموجودات الثابتة
مجموع الموجودات الثابتة50

270270

:االلكترونیة أوراق العمل بالمصفوفات والحاسبات : خامسا 
بعد اعداد وكشف المصفوفة المحاسبیة بتثبیت المعامالت المالیة في  الخالیا المحددة لھا تصبح تلك الخالیا تحمل قیم 

یمكن التوصل الى ھدف  نظام القید  ) سواء ببرنامج یدوي او آلي حاسوبي ( ومن خالل العالقات الریاضیة الترابطیة   
اما في ظل النظم الحاسوبیة االلكترونیة فان    باستغالل  امكاناتھا المستجدة یوما بعد اخر  , بالمصفوفة الذي تم ایضاحھ 

نتیجة االمكانات ) 295:محمد ومحمود :14(او یمكن التوصل الیھا بالعدید من  اوراق العمل  الحاسوبیة  االلكترونیة  
كان نظام القید بالمصفوفة المحاسبیة یستخدم نظام وان ,  التي تحتویھا ھذه البرامج  من مئات الصفوف  واالعمدة 

,  الترمیز الرقمي فان انظمة اوراق العمل الحاسوبیة تستخدم النظام الترمیزي الحرفي لألعمدة بینما الرقمي للصفوف 
الت وعلى  ضوء  االمكانات المادیة والبشریة للوحدات االقتصادیة في االمكان اعداد الخطط المبرمجة في  جمیع مجا

وانشطة  الوحدة  واعداد العدید  من  التقاریر المالیة  نتیجة  توظیف  المبرمج  الحاسوبي المعادالت والعالقات 
الریاضیة المنطقیة وما یتوفر من بیانات داخل الخالیا وتفاعل محتویات تلك الخالیا نتیجة االحتساب الذاتي وفقآ  

وفقآ لتطور (كما في االمكان وضع برامج مرنة  ) ورقة االعمال ( شود للبرنامج  الموضوع  وصوآل  الى  الھدف المن
ففي حالة تغیر  قیم اي  خلیة  سیتم  وبشكل فوري  وذاتي  ونتیجة تلك  العالقات  الریاضیة المنطقیة  )  االحتماالت

من زیاده مبیعات ) یا الخال(ستتغیر نتیجة وقیم تلك الورقة وخیر مثال على ذلك اي تغیر بأحد مكونات قائمة الدخل 
اوتقلیل كلفة البضاعة المباعة اوتقلیل مصاریف  التشغیل ستؤثر على ارباح العملیات وعوائده وھذا یعني ان زیاده 
االرباح المنسوبھ للمبیعات او العوائد المنسوبھ للموجودات اما تأتي نتیجھ التغیر بزیاده المبیعات او تقلیل الكلف 

اشكالھ وبالتالي تصبح المنظومھ المستخدمھ لبرنامج العمل یشكل مرونھ لھا تأثیر على نتائج بمختلف ) 58جیمس :15(
).تقیم االداء المالي(االعمال و المقارنھ وتحدید التغیرات بین الفعلیات والتقدیرات 
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:االستنتاجات 
الحاسوبیھ وأبراز ھذا العالقھ من خالل نظام القید بما ان ھدف ھذا البحث ھو اكتشاف العالقھ بین النظم المحاسبیھ ونظم

:بالمصفوفھ وقد توصل الباحث الي االستنتاجات االتیة 
ان ھناك مواكبة لعلم المحاسبة لتطورات العلوم الریاضیھ وبحوث العملیات والحاسبات وزجھا بعلم المحاسبھ لرفع -1

بیة وما نظام المصفوفات المحاسبیھ اال واحده منھا فرغم معرفھ كفائتھا االنتاجیھ ومد المستفیدین بالمعلومات المحاس
المصفوفات المحاسبیھ منذ ثالثینات القرن الماضي اال ان استخدامھا انتشر بظھور الحاسبات االلتكرونیھ الشخصیھ 

.(FoxPro)(Excel)ونظمھا المتطوره یوم بعد اخر كنظام 
عما كانت علیھ عملیات اثبات المعامالت المالیھ ومسك الدفاتر المحاسبیھ ان ان نظام القید بالمصفوفھ حالة متقدمة -2

كانت بالقید المفرد او المزدوج فعل االرغم من انھا امتداد لھما ولكن طبقا لنظام القید بالمصفوفھ فان قیمھ العملیھ یتم 
ودائنیتھا) صفوف(اثباتھا داخل خلیھ المصفوفھ مره واحده لتثبت مدیونتھا 

بمقدور نظام القید بالمصفوفھ ان یتم امساكھ یدویا او الیا واستخراج نتیجھ حركھ اي حساب من خالل تبادل خالیاه -3
وفي اي وقت وبشكل فوري وذاتي ان تم تطبیق النظام الحاسوبي فھو بمثابت استاذ عام

مھ في العدید من التطبیقات التي تھم ان نظام القید بالمصفوفھ وبمزاوجتھ مع البرامج الحاسوبیھ الحدیثھ یمكن استخاد-4
مبدأ (الوحدات االقتصادیھ لیس في اعداد التقاریر المالیھ والمیزانیات التخططیھ وعلى مستوي الوحده االقتصادیھ 

وانما حتھ على مستوي االنشطھ ومن خالل تحدید قیم الخالیا یمكن تحدید االنحرافات وتحلیالتھا) الشمول
ھ الوحدات االقتصادیھ تمسك الدفاتر المحاسبیھ حاسوبیا نتیجھ التطورات في بیئھ االعمال التي عل الرغم من ان غالبی-5

فرضتھا حاجھ تلك الوحدات والمستفیدین الي معلومات بمواصفات عالیھ وما تملك تلك الوحدات من امكانات مادیھ 
نظمھا المحاسبیھ اال ان مسك الدفاتر وعلمیھ بأستخدام احدث التقنیات والبرامج الحاسوبیھ لرفع كفائھ مخرجات 

المحسابیھ الیدویھ الزالت مھمھ حتى لمثل تلك الوحدات كجسر تعبر من فوقھ تلك النظم الحاسوبیھ المراد تطبیقھا 
وتجزیتھا اوال ثم اقرارھا بشكلھا النھائي

:التوصیات 
ا یليعلى  ضوء االستنتاجات التي امكن للباحث التوصل الیھا یمكن ان یوصي بم

على األكادیمیون والباحثون المھتمون بعلم المحاسبة االستمرار وبشكل اكثر جدیة بمتابعة التطورات العلمیة -1
ذات العالقھ المباشرة بعلم المحاسبة واستغالل امكاناتھا المعرفیة ألستفادة منھا في رفع كفائة النظریة المحاسبیھ 

والحاالت التطبیقیة على وجھ الخصوص
عیات المھنیھ المحاسبیھ ومراقبي الحسابات العمل على نشر المعرفھ بعلم المصفوفات المحاسبیھ بأقامھ عال الجم-2

الندوات العلمیھ وترجمھ الدراسات والبحوث في مجالتھم الدوریھ وتھیئة بیئة علمیة لھذا التخصص المحاسبي 
الدقیق

ضوع المصفوفھ المحاسبیھ والقید بلمصوفھ على اداره الجامعات و االقسام المحاسبیھ العمل على ادخال مو-3
المحاسبیھ على وجھ الخصوص ضمن مناھجھا الدراسیة لزیاده معارفھم النظریھ والتطبیقیھ في كیفیھ االستفاده 

من ھذا المجال المحاسبي
حاسبھ على االستاذه المشرفون على البحوث العلمیھ المحاسبیھ للصفوف المنتھیھ والدراسات العلیا حیث طلبھ الم-4

والمبرمجون على التوجھ نحو ھذه المعارف المحاسبیھ لألخذ بھا كحاالت تطبیقیھ لتصمیم النظم المحاسبیھ في 
الوحدات االقتصادیھ على اساس المصفوفھ المحاسبیھ اخذین  باالعتبار اثر بیئھ تنكلوجیا المعلومات عللى تلك 

.النظم المحاسبیھ
على التعاون مع االمم المتحدة للقیام بدراسات في موضوع مصفوفات على وزارة التخطیط العراقیة العمل -5

المحاسبة االجتماعیة والمالیة واالقتصادیة والبیئیة وتھیئة الكادر العلمي لمثل ھذة الدراسات
على ادارات الوحدات االقتصادیة العمل على تأھیل كوادرھا العاملة في علوم النظم االداریة والمحاسبیة -6

ورات تدریبیة ألحدث النظم التطبیقیة االداریة والمحاسبیة وافساح المجال امامھم لتطبیقھا في بأدخالھم د
منظماتھم وتحویل العمل الیدوي الى حاسوبي
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Entry System in Matrix Form and Computerized System

Asst. Lecturer M.H.Alhafith

Abstract

It can easily be seen that the Science of Accounting now closely adheres itself
to the economic and technological developments as well as the revolution of
information and continuous progress in business environment, scientifically investing
them to promote the professionalism of accounting, and to guarantee business
services and its planning and monitoring functions and, ultimately, to participate in
decision-making efficiently and actively. The aim is to promote the economic value
and its intellectual capital by virtue of the dependence of accounting on the criteria of
scientific principles, objectivity, reliability and validity.

Significantly, it is observable that the scientific and pragmatic frame of
accounting has kept the flow of accounting and financial information through securing
accounting systems relevant to the registering of the financial deals of economic
units. The systems are to adjust and report them for the benefit of both internal and
external sides. Book keeping, whether manual or technical or whether single entry or
single and double entry or double entry be applied, is an important component in
accounting course. The latter entry has been made obligatory as being officially
approved by the laws and instructions of States and professional organizations.

Entry system in matrix form is seen by researchers an advanced connecting
link to that preceding it, being invested by accounting sciences through employing
mathematics (matrices) and its elements and through having single entry and double
results to feed computer systems (Foxpro) and complete the accounting cycle. The
ultimate aim is to affirm financial deals and to find out the outcome of the work and
financial reports, things that are the objectives of this paper.

Al-Mansour University college


