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بالتعاون بين

اوال :االطار النظرى للمحاسبة
 -1تعريف بالمحاسبة واهدافها
المحاسبة هى نظام للمعلومات يقوم بترجمة االحداث االقتصادية الى
معلومات تساعد اطراف عديدة فى اتخاذ القرارات االقتصادية ؛
والمحاسبة كنظام للمعلومات يقوم على مجموعة من االقتراضات
والمبادىء التى تحكم عملية تحويل االحداث االقتصادية الى معلومات
مالية تخدم مجموعة كبيرة من المستفيدين .
وتتم هذه العملية من خالل تسجيل وتبويب وتلخيص لالحداث
االقتصادية وفقا ً الجراءات واساليب وقواعد مستمدة من االفتراضات
والمبادىء المحاسبية المتعارف عليها .
ويمكن تصور الدور الذى تقوم به المحاسبة فى الشكل التالى :

ادارة المنشاة

االحداث االقتصاديت
مثل :
عملياث شراء
عملياث بيع
تغير فى الممتلكاث
تغير فى االلتزاماث

الموظفون
المحاسبة
ـ تسجيل
ـ تبويب
ـ تلخيص

المستثمرون
المالك
المقرضون
االجهزة الحكومية

ب ـ اهداف المحاسبة :
تهدف المحاسبة الى تحقيق مجموعة من االهداف تتلخص فيما يلى -:
تحديد نتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسارة .
تحديد ممتلكات المنشأة والتزاماتها والتغيرات التى تطرأ عليها .
توفير المعلومات المالية المالئمة الدارة المنشأة لمساعدتها فى
عملية التخطيط والرقابة .
توفير المعلومات المالية المالئمة للمستفيدين خارج المنشأة
لمساعدتهم فى اتخاذ القرارات االستثمارية وقرارات منح
القروض .

الفئات المستفيده من المعلومات المحاسبيه
ـ إدارة المنشأه  .تهتم جميع اإلدارات بالمنشأه بالمعلومات الماليه
والتقارير الماليه التى ينتجها النظام المحاسبى وذلك لمساعدتها فى إتخاذ
القرارت االقتصاديه المناسبه مثل تحديد السيوله المطلوبه للقدره على
اإلستثمار فى اوجه النشاط المختلفه  ،التعرف على نتيجه القرارات
اإلداريه المنفذه ومدى مطابقتها لالهداف التى وضعت لها وهل هناك
حاجه إلجراء اى تغييرات عليها ام ال .
 المالك  .يهتم المالك دائما بالتعرف على نتيجه انشطتهم من ربحاوخساره ؛ وايضا ً فى حاله اسناد إدارة المشروع لفئه اخرى غير
المالك فهنا يحتاج المالك الى المعلومات الماليه التى تمكنهم من الحكم
على أداء اإلداره ومدى كفاءتها فى إدارة ممتلكاتهم واستثماراتهم.

ج -المستثمرون .يحتاج المستثمرون الى المعلومات الماليه التى
تمكنهم من معرفه الموقف المالى للمنشأه ومدى قدرتها على
اإلستمرار فى مزاوله نشاطها وبالتالى إتخاذ القرار المناسب فيما
يخص اإلستثمار فى هذه المنشاه .
 المقرضون  .يحتاج المقروض إلى المعلومات الماليه للتعرف علىمدى إمكانيه المنشأه على الوفاء بإلتزاماتها وبالتالى إتخاذ القرار
المناسب فيما يخص تقديم القروض للمنشأه.
ـ االجهزه الحكوميه .تحتاج االجهزه الحكوميه إلى المعلومات الماليه
لمساعدتها فى عمليه التخطيط والرقابه على االداء وايضا تقديم
التسهيالت للمنشأه وتحصيل الضرائب والرسوم .
 الموظفون  .يهتم الموظفون بالمنشأه بالتعرف على مدى نجاحالمنشأه وذلك بالطبع ينعكس على جهودهم وجودة عملهم ومستوى
انتاجهم.

 -3الخصائص االساسيه للمعلومات
يجب ان تتوافر بعض الخصائص فى المعلومات الماليه لكى يتم اإلستفاده
منها فى إتخاذ القرارات اإلداريه اهمها:
المالئمه  .يجب ان تكون المعلومات مالئمه لتساعد المسئول فى اتخاذ
القرار المناسب او ان تكون لها عالقه بالموضوع محل البحث او المشكله
المراد إتخاذ قرار بشأنها.
الوضوح  .ينبغى ان يكون عرض المعلومه فى صوره مبسطه وسهله
الفهم ؛ والتركيز على النقاط المهمه والبعد عن االمور غير الضروريه.
الموضوعيه  .يجب ان تعتمد المعلومات على بيانات حقيقه وليست
تقديرات شخصيه حتى يمكن اإلعتماد عليها فى إتخاذ القرارات اإلداريه
المناسبه التى تحقق اهداف المنشأه.

الدقه  .ويقصد بها ان تكون المعلومات خاليه من اى اخطاء فكلما كانت
اكثر دقه كلما اصبحت اكثرفعاليه وأكثر فائده فى إتخاذ القرار المناسب.
 الوقتية  .حتى تكون هناك استفادة من المعلومات المالية يجبالحصول عليها فى الوقت المناسب النه ان حدث تأخير فى الحصول
عليها تصبح بدون فائدة فى اتخاذ القرار المناسب الذى يساير االحداث
االقتصادية الجارية بسوق العمل .

 -4االفتراضات المحاسبية
هذه االفتراضات تعد من المسلمات فى المحاسبة وتساعد فى استنباط
المبادىء المحاسبية وتشمل اربعة افتراضات هى :ـ
الوحدة المحاسبية  .يقوم هذا االفتراض على اساس استقالل الوحدات
االقتصادية عن بعضها اى انه لكل منشأة شخصية معنوية مستقلة بذاتها
لها سجالتها ودفاترها المحاسبية الخاصة بها وان حسابات صاحب
المنشأة  /المالك الخاصة ليس لها عالقة بالمنشأة وال يتم تسجيلها فى
حساباتها .
االستمرارية  .يقوم هذا االفتراض على اساس ان المنشأة مستمرة فى
مزاولة نشاطها لفترة طويلة من الزمن وبالتالى يتم تقييم اصولها على
اساس التكلفة التاريخية ( القيمة الفعلية وقت االقتناء )كما يتم التمييز بين
االصول الثابتة والمتداولة وااللتزامات قصيرة االجل وطويلة االجل .

الفترة المحاسبية  .يقوم هذا االفتراض على تقسيم فترة عمل المنشأة الى
عدة فترات دورية غالبا ً تكون سنة وذلك لقياس نتيجة نشاطها بصفة
دورية وتقديم المعلومات المالية بشكل دورى الى جميع االطراف
المستفيدة منها (داخليا  ،خارجيا ) للمساعدة على اتخاذ القرارات
المناسبة .
الوحدة النقدية  .يقوم هذا االفتراض على اساس ان النقود هى اساس
المعامالت االقتصادية وبناء على هذا االفتراض يتم ترجمة جميع
العمليات المالية التى تقوم بها المنشأة الى الوحدة النقدية التى يتم بها تقيم
جميع المعامالت وذلك للقدرة على القياس والتحليل المحاسبى .

 -5المبادىء المحاسبية
ذكرنا فيما سبق ان المحاسبة كنظام للمعلومات يقوم بترجمة االحداث
االقتصادية الى معلومات مالية عن طريق مجموعة من االجراءات
والطرق تحكمها مبادىء تعتبر هى المرجع االساسى عند تسجيل االحداث
االقتصادية اههمها -:
التكلفة التاريخية  .بمعنى انه يتم تسجيل جميع العمليات المالية التى تتم
داخل المنشأة بالتكلفة الفعلية لهذه العمليات ؛على سبيل المثال عند شراء
ألة او سيارة لخدمة النشاط يتم اثباتها بحسابات المنشأة بالتكلفة الفعلية
بغض النظر عن القيمة السوقة الحالية لها ؛ والهدف من ذلك هو امكانية
التحقق من قيم هذه العمليات المالية بشكل موضوعى عن طريق
المستندات المؤيدة لها .

المقابلة  .يقصد بهذا المبدأ مقابلة المصروفات بااليرادات بحيث يتم
تحميل كل فترة بما يخصها من مصروفات لمقابلة االيرادات التى تخص
نفس الفترة بغض النظر عن دفع هذه المصروفات ام ال؛ والهدف منه
تحديد نتيجة النشاط من ربح او خسارة بصورة صحيحة .
الثبات  .يقصد بهذا المبدـ التزام المنشأة عند استخدمها الحد طرق
المحاسبة بعدم تغيير الطريقة من سنة الخرى اال فى وجود ظروف
مبررة لذلك  .كأن ترى المنشأة انه توجد فائدة اكبر فى الطريقة الجديدة
من خالل توفير معلومات اكثر فائدة للمستفدين؛ وال بد ان تفصح عن هذا
التغير وعن اثرة على المنشأة ؛ والهدف منه انه يساعد على امكانية
مقارنة اداء المنشأة من عام الخر وايضا مقارنة ادائها مع المنشأت
االخرى فى نفس الصناعة حيث يسبب التغيير صعوبة فى اجراء هذه
المقارنات واالستفادة منها .

االستحقاق  .يعنى هذا المبدأ انه يتم تسجيل كافة العمليات المالية التى
تخص الفترة المالية الحالية بالحسابات بغض انظر عن التدفق النقدى
الخاص بها (خارج  /داخل) بمعنى انه يتم تسجيل كافة االيرادات بغض
النظر عن تحصيلها ام ال وايضا تسجيل كافة المصروفات بغض النظر
عن دفعها ام الطالما انها تخص الفترة المالية الحالية .والهدف منه القدرة
على معرفة نتيجة النشاط الفعلى وهنا يتسق مع مبدأ المقابلة .
تحقق االيراد  .يقصد بهذا المبدأ عدم االعتراف بااليراد وتسجيله بالدفاتر
اال بعد تحققه وذلك عن طريق شرطان وهما -:
 -1تبادل السلع والخدمات بين المنشأة والغير .
 -2تسليم المنتج او تقديم الخدمة للغير .
والهدف منه المساعدة على ضمان دقة تحديد االيراد الخاص بالفترة عن
طريق دليل مادى وهو الفاتورة اوايصال الخدمة الصادرمن المنشأة
للعميل

الحيطه والحذر .يقصد بهذا المبدأ عدم اخذ االرباح المتوقعة للفترة فى
الحسبان االعند تحققها فى حين انه تؤخذ الخسائر المتوقعة فى الحسبان
قبل حدوثها ؛ والهدف منه عدم تضخيم ارباح المنشأة واالحتياط ألى
خسائر متوقعة .
االفصاح  .يقصد بهذا المبدأ إظهار كافة المعلومات التى يحتاجها
المستفيدين بالقوائم المالية وااليضاحات والتقارير ؛ والهدف منه ضمان
الشفافية فى اداء المنشأة وتمكين المستفيدين من اتخاذ القرارات المناسبة
بخصوص االستثمار بالمنشأة او اقراضها.

 -6االصطالحات االساسية فى المحاسبة
دليل الحاسابات  .هو قائمة باسماء جميع الحسابات الموجودة بدفتر
االستاذ ويتم ترتيبها عادة على حسب ترتيبها فى قائمة المركز المالى
وقائمة الدخل (االرباح والخسائر ) .
االصول  .هى جميع الموارد االقتصادية التى تمتلكها المنشأة وتنقسم الى
قسمين -:
 -1االصول الثابتة  .وهى الممتلكات التى يتم اقتناؤها بغرض المساعدة
فى االنتاج وممارسة نشاط المنشأة وليس بغرض اعادة بيعها مثل المبانى
واالالت .

 -2االصول المتداولة .وهى الممتلكات التى يتم اقتناؤها بغرض اعادة
بيعها او تحويلها الى نقدية خالل الفترة الحالية مثل المخزون وحسابات
العمالء ؛ والبد من معرفة الهدف من اقتناء االصل حتى يمكن تصنيفه
بالشكل المناسب طبقا ً الستخدامه
على سبيل المثال اقتناء السيارات بهدف استخدامها فى مزاولة النشاط فى
هذه الحالة تعد من االصول الثابتة ولكن اقتناؤها العادة بيعها فى هذه
الحالة تعد من االصول المتداولة .
 -3االصول غير ملموسة .هى الممتلكات التى ليس لها كيان مادى
ملموس ولكنها تساهم فى النشاط مثل حقوق االختراع والنشر والشهرة

الخصوم  .هى االلتزامات الموجودة على المنشأة تجاه الغير وتنقسم الى
قسمين -:

 -1الخصوم طويلة االجل  .وهى االلتزامات التى يجب سدادها
للغير خالل اكثر من فترة مالية مثل القروض طويلة االجل .
 -2الخصوم قصيرة االجل  .وهى االلتزامات التى يجب سدادها للغير
خالل السنة المالية مثل الدائنين والموردين .
حقوق الملكية  .هى التزامات المنشأة تجاه مالكها وهى عبارة عن
الموارد المستثمرة فى المنشأة (االصول) مطروحا منها جميع الخصوم .

االيرادات  .هى جميع ما تحصل عليه المنشأة من دخل مقابل تقديم
الخدمات او بيع السلع او االستثمار فى االنشطة المختلفة .
المصروفات  .هى جميع التكاليف التى تتحملها المنشأة مقابل الحصول
على االيرادات مثل تكلفة اقتناء السلع والبضائع المستخدمة فى االنتاج
ميزان المراجعة  .هو قائمة بجميع الحسابات الموجوده بدفتراالستاذ
وارصدتها وتوازنه يعتبر مؤشر على صحة االرصدة ولكنه ليس دليالً
على عدم وجود اخطاء بها .

قائمة الدخل  .هى قائمة تبين نتيجة عمل المنشأة خالل الفترة من ربح او
خسارة وذلك بمقابلة االيرادات بالمصروفات الخاصة بها.
قائمة المركز المالى  .هى قائمة تتضمن الحالة المالية للمنشأة فى تاريخ
معين وتلخص ما للمنشأة من اصول وما عليها من التزامات وحقوق
للمالك .

ثانيا  :تسجيل العمليات المالية
 -1التعريف بنظرية القيد المزدوج
تقوم المحاسبة على فكرة بسيطة وهى ان لكل عملية مالية طرفين طرف
يأخذ وطرف يعطى ؛ الطرف الذى يأخذ يسمى مدينا ً والطرف الذى
يعطى يسمى دائنا ً .
وهذه هى الطريقة التى يتم بها تحليل العمليات المالية الى طرفيهما
المدين والدائن على سبيل المثال :

ـ اقترض شخص (س) من شخص (ص) مبلغ نقدى قيمته  1000جنية
يتم تحليل هذه العملية كاالتى -:
الطرف المستلم (االخذ/المدين) هو (س)  1000من حـ  /س
الطرف الذى دفع (المعطى /الدائن) هو (ص)  1000الى حـ  /ص

والبد من تساوى طرفى العملية وهذا منطقى حيث ان المبلغ المتداول
بين الطرفين ايا كان نوع العملية واحد ؛ بمعنى اخر قيمة المديونية
مساوية لقيمة الدائنية .
ويجب االنتباه عند تحليل العمليات المالية داخل المنشأة الى عدم اعتبار
المنشأة طرف فى عملية التحليل وانما الطرف هو الحساب المتعلق
بالعملية الجارية على سبيل المثال :
ـ قامت المنشأة بشراء اثاث باالجل من المورد شركة الحمد بقيمة 5000
جنية يتم تحليل هذه العملية كاالتى :ـ
 5000من حـ  /االثاث
الطرف (االخذ  /المدين ) هو(االثاث)
 5000الى حـ  /شركة الحمد
الطرف (المعطى/الدائن) هو(شركة الحمد)

 -2انواع الحسابات
تنقسم الحسابات الى خمسة حسابات رئيسية وهى -:
االصول
الخصوم
حقوق الملكية
االيرادات
المصروفات
وقد ذكرنا سابقا ً بالمصطلحات المحاسبية تعريف كل نوع من هذه
الحسابات
وهذه الحسابات الخمسة يتم تصنيف كافة االحداث االقتصادية والعمليات
المالية على اساسها فإما تكون اصول او خصوم اوحقوق مالك او ايراد
او مصروف .

وكل نوع من هذه الحسابات يتم استخدامه والتأثير بارصدته على نتيجة
نشاط المنشأة ومركزها المالى كاالتى :
حسابات االصول والخصوم وحقوق الملكية يتم عرض ارصدتها فى
شكل قائمة المركز المالى وذلك لمعرفة المركز المالى للمنشأة فى تاريخ
معين  .اى معرفة مالها من ممتلكات وما عليها من التزامات للغير
وحقوق للمالك

اما حسابات االيرادات والمصروفات يتم عرض ارصدتها فى شكل قائمة
الدخل(االرباح والخسائر) ؛ وذلك لمقابلة االيراد بالمصروف لمعرفة
نتيجة نشاط المنشأة عن فترة معينة من ربح او خسارة .

 -3قواعد هامة متعلقة بالحسابات
تعتبر االصول والمصروفات من الحسابات ذات الطبيعة المدينة وهذا
يعنى ان رصيد الحساب بصفة عامة يجب ان يكون مدينا ً.
تعتبر الخصوم وحقوق الملكية وااليردات من الحسابات ذات الطبيعة
الدائنة وهذا يعنى ان رصيد الحساب بصفة عامة يجب ان يكون دائنا ً.
الحسابات ذات الطبيعة المدينة تنشأ بقيد مدين (اول قيد لها)؛ وكذلك
الحسابات الدائنة تنشأ بقيد دائن .
على سبيل المثال  .بدأت منشأة نشاطها برأس مال قدرة  20000جنية
تم ايداعه فى البنك يكون القيد المحاسبى لها كاالتى -:
 20000من حـ /البنك
 20000الى حـ /راس المال

يتضح من المثال ان البنك (الطرف االخذ) وهو من حسابات االصول
ذات الطبيعة المدينة ولذلك تم ادارجة بالجانب المدين ورأس المال
(الطرف المعطى ) وهو من حسابات حقوق الملكية ذات الطبيعة الدائنة
ولذلك تم ادراجة بالجانب الدائن .

 -4إجراء المعالجات المحاسبية لالحداث
االقتصادية والمعامالت المالية
أ ـ البد من اعداد دليل الحسابات المناسب لكل منشأة وهو عبارة عن
قائمة الحسابات التى تستخدمها المنشأة لتسجل بها كافة المعامالت
واالحداث الجارية ويعتمد تحديد دليل الحسابات على -:
 -1حجم المنشأة ونشاطها .
 -2مستوى التحليالت التفصيلية التى تحتاجها المنشأة .

ب -فى المثال التالى نوضح كيفية اجراء المعالجات المحاسبية لالحداث
االقتصادية والمعامالت المالية المختلفة لمنشأة تجارية .

 -1بدأت المنشأة نشاطها فى بيع قطع غيار السيارات بتاريخ
2017/1/1برأس مال قدرة  1000,000,00جنية تم اياعها بالبنك .
 -2بتاريخ 1/2تم استئجار مبنى ليكون مقر المنشأة بمبلغ 120000
جنية سنويا وتم دفعها بشيك .
 -3بتاريخ 1/5تم سحب مبلغ  300000جنية من البنك لتمويل الصندوق
للصرف على اوجة النشاط .
 -4بتاريخ 1/6تم شراء اثاث بقيمة  20000جنية نقداً .
 -5بتاريخ 1/6تم شراء اجهزة كمبيوتر بقيمة  15000جنية باالجل من
شركة الحمد .

 -6بتاريخ 1/8تم شراء تجهيزات للمخزن بقيمة  60000جنية بشيك .
 -7بتاريخ 1/10تم شراء قطع غيار سيارات بقيمة  400000جنية من
شركة الفهد وتم سداد  200000جنية نقداً من القيمة والباقى اجل.
 -8بتاريخ 1/15تم بيع قطع غيار بقيمة  250000لشركة النور بشيك .
 -9بتاريخ 1/18تم ايداع مبلغ  50000بالبنك من الخزينة .
 -10بتاريخ 1/25تم بيع قطع غيار بقيمة  50000جنية باالجل لشركة
الصاوى .
 -11بتاريخ 1/26تم سداد فاتورة الكهرباء لشهر 2017/1بقيمة 1500
جنية نقداً.

 -12بتاريخ 1/27تم شراء مستلزمات صيانة الجهزة الكمبيوتر بمبلغ
 1000جنية نقداً.
 -13بتاريخ 1/28قامت المنشأة بسداد قيمة اجهزة الكمبيوتر المشتراه
من شركة الحمد نقداً .
 -14بتاريخ  1/31قامت المنشأة بسداد قيمة رواتب العاملين بمبلغ
 20000جنية بشيك .
 -15بتاريخ  1/31تم تحصيل قيمة قطع الغيار المباعة لشركة الصاوى
نقداً.

سنقوم االن باعداد القيود المحاسبية الخاصه بهذه العمليات كاالتى :
 -1بدأت المنشأة نشاطها فى بيع قطع غيار السيارات بتاريخ
2017/1/1برأس مال قدرة  1000,000,00جنية تم اياعها بالبنك .
يكون القيد المحاسبى لها 1000.000.00من حـ  /البنك
1000.000.00الى حـ  /راس المال
ايداع راس المال بالبنك
 -2بتاريخ 1/2تم استئجار مبنى ليكون مقر المنشأة بمبلغ 120000
جنية سنويا وتم دفعها بشيك .
يكون القيد المحاسبى لها 120000من حـ  /االيجار
120000الى حـ  /البنك
سداد االيجار السنوى

 -3بتاريخ 1/5تم سحب مبلغ  300000جنية من البنك لتمويل الصندوق
للصرف على اوجة النشاط .
يكون القيد المحاسبى لها 300000من حـ  /الصندوق
300000الى حـ  /البنك
تمويل الصندوق من البنك للصرف على اوجه النشاط
 -4بتاريخ 1/6تم شراء اثاث بقيمة  20000جنية نقداً .
يكون القيد المحاسبى لها

20000من حـ  /االثاث
20000الى حـ  /الصندوق
شراء اثاث

 -5بتاريخ 1/6تم شراء اجهزة كمبيوتر بقيمة  15000جنية باالجل من
شركة الحمد .
يكون القيد المحاسبى لها 15000من حـ  /اجهزة الكمبيوتر
15000الى حـ  /شركة الحمد
شراء اجهزة الكمبيوتر
 -6بتاريخ 1/8تم شراء تجهيزات للمخزن بقيمة  60000جنية بشيك .
يكون القيد المحاسبى لها

60000من حـ  /التجهيزات
60000الى حـ  /البنك
شراء تجهيزات للمخزن

 -7بتاريخ 1/10تم شراء قطع غيار سيارات بقيمة  400000جنية من
شركة الفهد وتم سداد  200000جنية نقداً من القيمة والباقى اجل.
يكون القيد المحاسبى لها 400000من حـ  /المشتريات
الى مذكورين
 200000حـ /الصندوق
 200000حـ /شركة الفهد
شراء قطع غيار من شركة الفهد ( %50نقداً والباقى آجل)

 -8بتاريخ 1/15تم بيع قطع غيار بقيمة  250000لشركة النور بشيك .
يكون القيد المحاسبى لها 250000من حـ  /البنك
250000الى حـ  /المبيعات
اثبات مبيعات لشركة النور بشيك

 -9بتاريخ 1/18تم ايداع مبلغ  50000بالبنك من الخزينة .
يكون القيد المحاسبى لها 50000من حـ  /البنك
50000الى حـ  /الصندوق
اثبات ايداع بالبنك من الصندوق
 -10بتاريخ 1/25تم بيع قطع غيار بقيمة  50000جنية باالجل لشركة
الصاوى .
يكون القيد المحاسبى لها  50000من حـ  /شركة الصاوى
50000الى حـ  /المبيعات
اثبات مبيعات اجله لشركة الصاوى

 -11بتاريخ 1/26تم سداد فاتورة الكهرباء لشهر 2017/1بقيمة 1500
جنية نقداً.
يكون القيد المحاسبى لها 1500من حـ  /استهالك الكهرباء
1500الى حـ  /الصندوق
سداد فاتورة الكهرباء لشهر 2017/1
 -12بتاريخ 1/27تم شراء مستلزمات صيانة الجهزة الكمبيوتر بمبلغ
 1000جنية نقداً.
يكون القيد المحاسبى لها 1000من حـ  /صيانة الكمبيوتر
1000الى حـ  /الصندوق
شراء مستلزمات صيانة كمبيوتر

 -13بتاريخ 1/28قامت المنشأة بسداد قيمة اجهزة الكمبيوتر المشتراه
من شركة الحمد بمبلغ  15000جنيه نقداً .
يكون القيد المحاسبى لها 15000من حـ  /شركة الحمد
15000الى حـ  /الصندوق
سداد مستحقات شركة الحمد
 -14بتاريخ  1/31قامت المنشأة بسداد قيمة رواتب العاملين بمبلغ
 20000جنية بشيك .
يكون القيد المحاسبى لها 20000من حـ  /الرواتب
20000الى حـ  /البنك
سداد قيمة رواتب شهر  1/2017من البنك

 -15بتاريخ  1/31تم تحصيل قيمة قطع الغيار المباعة لشركة الصاوى
بمبلغ  50000جنيه نقداً.
يكون القيد المحاسبى لها 50000من حـ  /الصندوق
50000الى حـ  /شركة الصاوى
تحصيل المستحق على شركة الصاوى

 -5التعريف بالدورة المستندية
تمثل الدورة المستندية المسار الذى تمر به االحداث االقتصادية
والعمليات المالية الخاصة بالمنشأة والتى يمكن تحديدها وقياسها عن
طريق المستندات المؤيدة لها منذ نشأتها الى ان يتم تحديد نتيجة النشاط
والمركز المالى له وهذه الدورة موضحة بالشكل االتى -:

تحديد العمليات المالية
التسجيل فى دفتر اليومية
الترحيل الى دفتر االستاذ
اعداد ميزان المراجعة
اجراء التسويات الجردية
اعداد ميزان المراجعة بعد التسويات

اعداد القوائم المالية

أـ تحديد العمليات المالية
يجب تحليل االحداث االقتصادية لتحقيق هدفين هما -:
 -1تحديد العمليات الخاصة بالمنشأة وفصلها عن العمليات التى التخص
المنشأة مثل التصرفات المالية الخاصة بالمالك فهذه العمليات التخص
نشاط المنشأة وال يجب تسجيلها فى الحسابات .
 -2تحديد العمليات القابلة للقياس (اى التى يمكن التعبير عنها بالوحدة
النقدية )
مثل شراء البضائع  /السيارات فمثل هذه العمليات هى التى يتم تسجيلها
بالحسابات اما االحداث االخرى مثل نقل الموظفين وتغيير السياسات
واالهداف اليمكن تسجيلها.

ب ـ التسجيل فى دفتر اليومية

 -1يتم التسجيل فى دفتر اليومية طبقا ً لتاريخ االحداث والعمليات المالية .
 -2يتم التسجيل طبقا ً لنظرية القيد المزدوج .
 -3يجب ان يكون لكل عملية (قيد) رقم وتاريخ .

 -4يجب ان يكون هناك شرح واف لكل عملية (قيد) .
 -5يجب االيتم اجراء تعديالت على القيد بعد تسجيله .
والشكل التالى يوضح شكل دفتر اليومية

دفتر اليومية
مديه

دائه

1000
1000

البيان
مه حـ /الصندوق
الى حـ /البنك

رقم
القيد
1

اثباث تمويل الصندوق مه البنك

200

200

مه حـ /االيجار
الى حـ /الصندوق
اثباث سداد االيجار

2

صفحت
االستاذ
1
2

3
1

التاريخ

2017/1/1

2017/1/2

ويختلف شكل دفتر اليومية وطريقة التسجيل حسب النظام المحاسبى
المستخدم سواء كان يدويأ أواليا ً

ج ـ الترحيل لدفتر االستاذ
وفى هذه المرحلة يتم تجميع كافة العمليات الخاصة بحساب معين فى
صفحة واحدة خاصة به  .ومن هذا التجميع لكافة الحركات المدينة
والدائنة التى تمت على الحساب يتم مقارنتها للتوصل الى رصيد هذا
الحساب .

والشكل التالى يوضح شكل دفتر االستاذ
الرصيد

مديه

500
1500
1300

1000

دائه

200

البيان

رقم القيد

رصيد افتتاحى
تمويل مه البنك
سداد ايجار

1
2

التاريخ
2017/1/1
2017/1/2

د ـ اعداد ميزان المراجعة
ميزان المراجعة هو عبارة عن قائمة بجميع الحسابات الخاصة بالمنشأة
والغرض منه ان يكون هناك درجة من التأكد بأن جميع العمليات
المسجلة بدفتر اليومية والتى تم ترحيلها بدفتر االستاذ تمت بشكل صحيح
؛ ولكن هذا اليؤكد بشكل مطلق عدم وجود اخطاء بحركة الحسابات ؛
ويوجد نوعان من الموازين :
 -1ميزان المراجعة بالمجاميع .
وهو يحتوى على اجمالى العمليات المدينة والدائنة لكل حساب والتى
تمت خالل الفترة ويجب ان يتساوى اجمالى الجانب المدين واجمالى
الجانب الدائن.
والشكل التالى يوضح ميزان المراجعة بالمجاميع .

ميزان المراجعة بالمجاميع
الحساب

االجمالى

اجمالى حركت الفترة
دائه
مديه

 -2ميزان المراجعة باالرصدة
وهو يحتوى على االرصدة الخاصة بكل الحسابات (المدينة والدائنة )
وايضا ً البد من تساوى اجمالى الجانب المدين واجمالى الجانب الدائن .
والشكل التالى يوضح ميزان المراجعة باالرصدة .
الحساب

االجمالى

ارصدة اخر الفترة
مديه

دائه

ومن االخطاء التى ال يظهرها ميزان المراجعة :
ـ االخطاء المتكافئة  .اى ان يكون هناك خطأ فى حركة حساب بالجانب
المدين وايضا يقابله خطأ فى حركة حساب اخر بالجانب الدائن وهذا لن
يؤثر على توازن الميزان .
السهو  .فمثالً يمكن السهو عن تسجيل عملية بالكامل فى دفتر اليومية او
ترحيلها فى دفتر االستاذ .
تكرار العمليات  .تكرار تسجيل العمليات بدفتر اليومية او تكرار ترحيلها
لدفتر االستاذ ايضا ً ال يؤثر على توازن الميزان .
اخطاء فنية  .وهى عبارة عن معالجة غير صحيحة تتم بالحسابات بسبب
عدم معرفة قواعد واصول المحاسبة مثل تسجيل مصروف صيانة
السيارات على حساب السيارات وليس على حساب الصيانة .

هـ ـ اجراء التسويات الجردية .
التسويات الجردية هى مجموعة من القيود المحاسيبة التى يتم اجراؤها
بعد معرفة ارصدة حسابات المنشأة والتى تؤدى الى تعديل ارصدتها
طبقا ً للواقع الفعلى من اجل تحديد االيرادات والمصروفات الخاصة بكل
فترة وتحديد نتيجة النشاط بدقة .

و ـ اعداد ميزان المراجعة بعد التسويات .
حيث البد من اعداد ميزان المراجعة مرة اخيرة بعد تسجيل وترحيل
قيود التسويات للتأكد من ارصدة الحسابات اخر الفترة ومطابقتها
للمستندات المؤيدة لها.

زـ اعداد القوائم المالية .
فى هذه المرحلة يتم اقفال ارصدة الحسابات الموجودة فى ميزان
المراجعة كل حسب نوعه ؛ فيتم ادراج حسابات االيرادات
والمصروفات بقائمة الدخل (االرباح والخسائر) لمقابلة االيراد
بالمصروف ومعرفة نتيجة النشاط  ،ويتم ادراج حسابات االصول
والخصوم وحقوق الملكية بقائمة المركز المالى وذلك لمعرفة المركز
المالى للمنشأة (مالها من ممتلكات وماعليها من التزامات للخصوم
وحقوق للمالك ) ؛ وفيما يلى عرض لقائمتى الدخل والمركز المالى

ـ قائمة الدخل

قائمة
المركز المالى

تابع قائمة
المركز المالى

darelkhebra_ys@hotmail.com
+2-01099206655
+2-01001340099
+2-0222613273
+2-0222605642 فاكس

www.programsshop.com
+2-01026052508
+2-01026052507
+2-01026052506
+2-0554355644 فاكس

