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الحسابات

إعــداد دلیل (شجـرة) الحســابــات الخــاصــة بالمنشــاة

 خطوات تنفیذ اإلجراءات المالیة
والمحاسبیة المعتمدة من اإلدارة
 العلیا للحصول علي حسـابـات 

دقیقـة تنظم وتراقب دورة العمل

و يتم ذلك عـن طــريق التطبیـق الخــاص باالرشیــف
االلكتــروني و الذي يبدأ مـن  تكــويد جھــات 

 (المــراسلــة (التي تستقبل منھا الشركة مكاتبات 
(وجھــات التخــاطب (التي تراسلھا المؤسسة بمكاتبات

و يقــوم المستخــدم باآلتي 

نظـامیــا

•تكويد تلقائي لرقم المراسلة حسب طبیعتھا (صادر / وارد
•التاريخ – الجھة - البیـان - مالحظات 
•حفظ نسخة الكترونیة من المراسلة 

•توجیـة المـراسالت الـواردة الي االقسـام او االشخـاص المعنییـن بھـا 

رقـابیـا

• مراقبـة جمیـع المـراسالت 
• التأكـد من اتمـام المـراسلة او استقبـالھـا بشكـل صحیح 

• دلیل الحسابات ھو عبارة عن قائمة من الحسابات التي تستخدمھا الشركة
.لتقید حساباتھا و صفقاتھا المحاسبیة 

 • تصمیم دلیل الحسـابات يختلف من شـركة الخـري حسب حجم الشركة و نشاطھا  
.تعقیدات نشاط الشركة ،  كمیة التحلیل التفصیلي التي تحتاجھا الشركة 

• يتمیز البرنامج بالمرونة الشديدة فى إنشاء دلیل الحسابات و بأى عدد من التفريعات 
•تحــديد المجمــوعــات الرئیسیــة و تكـويدھـا (اتوماتیكیـا او يدويا 

•انشــاء مجمــوعــات فــرعیــة داخل المجمــوعــات الرئیسیـة الي عـدد من التفـرعـات و 
تكـويدھـا يتم بنـاء علي كـود المجمـوعـة الرئیسیة 

• انشـاء اي عـدد من الحسـابـات داخل المجمـوعـة الرئیسیـة او المجمـوعـة الفرعیة و 
تكـويدھـا يتم بنـاء علي كـود المجمـوعـة المنتمي لھا الحسـاب
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تسجیل القیود الیومیـة ومراجعتھـا قبل
ترحیلھا الي الحسـابـات الرئیسیـة 

قـوالب القیــود

إدخال ارصـدة البداية للحسابات حسب وقت بدء العمل

 أرصدة أول المدة

االستاذ المساعد

•تسجیــل القیـود الیــومیــة – و يمكن تسجیل قیـود بتـواريخ مختلفـة حسب صالحیات المستخدمین 
•يمكن عـرض القیـود و البحث عنھـا بطـرق مختلفــة مثل فترة زمنیة او برقم القید او بقیمـة القید 

•يمكن ترحیل القیـود تلقائیا للحسابات او مراجعتھـا و اعتمـادھـا قبـل الترحیل للحسـابات  
•يمكن طبـاعـة قید او قـائمـة بالقیـود 

•EXCEL يمكن طلب استخـراج القیـود لملفات 

• و ھي القوالب الثابتـة للقیـود المتكـررة و التي يمكن حفظھـا و اعـادة استخـدامھـا دوريـا     
• يمكن تسجیـل اي عـدد من القـوالب و تسمیتھـا و استخـدامھـا وقت الحاجة 

 

 إعداد موازين المراجعة و التقارير
المالیة الدورية ، ثم رفعھا للمدير المالي

المــراجعــة میــزان 

• ھـو تفصیلي حساب لجزء معین مثل دفتر أستاذ مساعد النقدية و دفتر أستاذ مساعد  
البنك و دفتر أستاذ مساعد الموردين و دفتر استاذ مساعد العمالء 

•  و يكون فیه الحركات تفصیلي و بأرقام الفواتیر و الشیكات و غیرھا و ھو 
ما يجعلك قادراً على متابعة حساب معین مثل حساب النقدية مثال بالتفصیل أو الموردين 

االستاذ العام

 • جمیع حسابات الشركة الموجودة و ھو مجموعة من اجراءات الدورة المحاسبیة حیث يمكنك  
 منه معرفه رصید كل حساب موجود و يكون متساوي فمجموع جمیع المدين فیه يساوي جمیع
الدائن فیه و تكتب فیه الحسابات إما تفصیلیة بالحركة أو أجمالیة باألشھر حسب النظام المتبع

•  ھو قائمة حسابات لتاريخ معین حیث أن لكل دفتر حساب عمودين ، واحد للخصم و الثاني لالئتمان    
•  و في إطار نظام القید المزدوج يجب أن يكون مجموع األرصدة المدينة في أي صفقة مساوي 

 لمجموع االعتمادات ، و بذلك يصبح الجانب المدين في میزان المراجعة مساوياً دائما لمجموع 
  الجانب الدائن. و بالتالي يكون میزان المراجعة بمثابة أداة للكشف عن األخطاء التي يمكن أن تؤدي 

  إلى مجامیع غیر متساوية. حیث يتم تمثیل االعتمادات في العادة بالسلب و في ھذه الحالة فإن
  مجموع میزان المراجعة ينبغي أن يكون ۰ 
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المتـاجــرة حسـاب 

حسـاب االربــاح و الخسـائـر

• ھو حساب يھدف إلي إظھار نتیجة نشاط المنشأة ھل ھي ربح ام خسارة   
•  يتكون حساب المتاجرة من جانب مدين و جانب دائن 

•  يوضح ھذا الحساب صافي الربح أو صافي الخسارة خالل فترة معینة  ، و ھو حساب ختامي   
 يخصص له صفحة في دفتر األستاذ و تقفل فیه جمیع اإليرادات و المصروفات في المنشأة 

(ماعدا المصروفات و اإليرادات التي تم إقفالھا في حساب المتاجرة )
• يتم قیاس صافي الدخل عن السنة المالیة من خالل المقابلة بین اإليرادات المحققة خالل 

المدة من األنشطة الرئیسیة و العرضیة و بین المصروفات المرتبطة بالحصول على تلك اإليرادات 
 

الدخــل قــائمــة 

العمــومیــة المیــزانیــة 

تلخص ھذه القائمة اإليرادات و المصروفات واألرباح و الخسائر و تبین صافي الدخل عن فترة زمنیة محددة

ايصاالت االيردات و المصروفات

تسجیــل عملیـات صــرف و استــالم للنقدية و متابعة الخزينة

•الخزينة - التاريخ 
•مسئول الحسابات 

•رقم االيصال و الكود 
• البیان و القیمة مع تحديد العملة وحسابھا بالعملة المحلیة 

•تحديد البند الذى يضاف الیه االيصال سواء ان كان فى دلیل االيرادات أو دلیل المصروفات 

الخزينة وأرصدة الصندوق
•تاريخ االيصال- رقم االيصال 

•األسم أو الجھة 
•القیمة 

•نوع االيصال ( ايراد – مصروف 
•رصید أول المدة ورصید أخر المدة 

•العملة المستخدمة و حساب الرصید بالعملة المحلیة 

Information Technology House

• المیزانیة تزودنا بمعلومات حول طبیعة و قیمة االستثمارات في المشروع و حقوق اآلخرين  
 و المالكین مقابل ھذه الموارد 

• المعلومات التي تزودنا بھا المیزانیة تخدم كأساس ألمور منھا احتساب معدالت العائد 
تقییم ھیكل راس المال، تقییم مركز السیولة و المرونة المالیة 
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الشیكــات حســابــات 

المستفـادة التقـاريـر 
•االيرادات خالل فترة 

•االيرادات من جھة معینة خالل فترة 
•المصروفات خالل فترة 

•المصروفات لبند معین خالل فترة 
•حركة الخزينة خالل فترة 

• الرصید بالخزينة بعملة معینة 
•تقارير حركة الحساب 

الشیكات الواردة

• أسم المورد أو اسم العمیل 
•رقم المستند و رقم الشیك 

•تاريخ تحرير الشیك و تاريخ االستحقاق (تحديد اذا كان الشیك يصرف فى تاريخه ام ال 
•(أسم البنك و فرعه و أسم المستفید (تحديد إذا كان الشیك يصرف للمستفید فقط ام ال

•العملة و قیمتھا بالعملة المحلیة 
•طريقة التحصیل و القیمة المحصلة و القیمة المتبقیة 

•أسم المحصل و رقمه القومى و رقم التلیفون 
• نسبة عمولة التحصیل (يقم البرنامج بحساب عمولة التحصیل مع تحديد ما اذا كانت قیمة 

•العمولة تخصم من صافى قیمة الشیك ام ال
•صافى القیمة 

•بیانات سداد الشیك ( تحت التحصیل – تم التحصیل – الرصید ال يكفى – أخرى 

الشیكات الصادرة
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•أسم العمیل أو أسم المورد 
•رقم المستند و أسم المستفید (تحديد ھل الشیك يصرف للمستفید فقط  ام ال 

•تاريخ تحرير الشیك و تاريخ صرف الشیك 
•العملة و المبلغ و القیمة بالعملة المحلیة 

• رقم الشیك تحديد اذا كان الشیك يصرف فى تاريخه ام ال 
•رقم الحساب و اسم البنك و الفرع 

• حالة الشیك (تحت التحصیل – تم التحصیل – الرصید ال يكفى – أخرى 

•الشیكات الصادرة خالل فترة 
• الشیكات الواردة خالل فترة 

•الشیكات الصادرة لجھة معینة خالل فترة 
•الشیكات الواردة من جھة معینة خالل فترة 

•عموالت التحصیل للبنوك و مندوبى التحصیل 
•الشیكات تحت التحصیل 

• الشیكات المحصلة 

المستفـادة التقـاريـر 
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البنــوك حســابــات 
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• الحسابات البنكیة 
•التحويل بین الحسابات 

•تقرير كل اذون التحويالت خالل فترة 
• تقرير اذون التحويل نقدية الى نقدية خالل فترة 

• تقرير اذون التحويل بنوك الى بنوك خالل فترة 
•تقرير اذون التحويل نقدية الى بنوك خالل فترة 

• تقرير اذون التحويل بنوك الى نقدية خالل فترة 
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CONTACT US

  sVillaVVilla 66 ,28th St.4th District  

www.smart-itbusiness.com

info @smart-itbusiness.com
-

(New Cairo)5TH Settlement

25657097 25657098 01000703594


