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التعرف على مبادئ احملاسبة، يزيد من فرص جناح مشروعك، ويسهل عليك فهم أمور قد تبدو متداخلة 

أو مستغلقة، كما ميكنك من عمل خطة مالية وهو ما حتتاجه لنفسك ولآلخرين إذا كنت بصدد 

الدخول مع شركاء أو االقتراض من البنوك أو طرح أسهم، وهكذا.

)BUSINESS ACCOUNTING(: 1. احملاسبة للشركات

للتبسيط، تقوم احملاسبة التجارية على فكرة أن كل معاملة Transaction لها على األقل وجهان أو 

ناحيتان:

	 وجه أو ناحية التمويل، أي املصدر الذي أتت منه النقود، وهذا الوجه نسميه مبصطلح »دائن«، 

ألنه مصدر التمويل.

	 ووجه أو ناحية اإلنفاق، أي النشاط الذي استخدم فيه هذا التمويل، وهذا الوجه نسميه »مدين«، 

ألنه أخذ التمويل وأنفقه في نشاط ما يخص املؤسسة أو الشركة. 

وفي القائمة التالية نتعرف على أمثلة ملصادر التمويل واإلنفاق.

الفصل السابع
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أوجه اإلنفاقمصادر متويل

مديندائن

  

شراء أصولرأس املال الذي يسدده صاحب املشروع أو الشركاء

شراء بضائعقرض من بنك

ديون مستحقة للشركة نتيجة بضاعة وردناها للعمالء باألجلديون مستحقة للموردين نتيجة بضاعة وردوها باألجل

مرجتعاتمبيعات

مقدمات نقدية نسددها نحن ملوردينامقدمات نقدية من العمالء

خسائر الشركةأرباح الشركة

كمبياالت آجلة لصاحلنا من العمالءكمبياالت آجلة تصدرها شركتنا لصالح آخرين

مخزون من البضائع مبخازنناضرائب مستحقة علينا ولم نسددها بعد

مبالغ نقدية موجودة في رصيدنا في البنوكخط تسهيالت بنكية أو تسهيل إئتماني يعطيه لنا البنك

مبالغ نقدية موجودة في خزينة الشركة في البنوكمستحقات للغير لم نسددها بعد

مصارف مثل اإليجارات - املرتبات - مصاريف الدعايةإيرادات أخرى مثل إيجار مباني مملوكة لنا
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هناك قواعد محاسبية هامة يجب أن تراعيها في مشروعك:

الوضوح واإلفصاح :. 1 أن يستطيع املستخدمون أن يفهموا التقارير احملاسبية من خالل وضوحها 

ووجود اإليضاحات كلما لزم.

التمثيل الصادق واألمانة واحليادية:. 2 أن تكون املعلومات احملاسبية صحيحة وكاملة وغير متحيزة 

وغير مضللة وغير مجتزأة، وأن متثل بصدق األنشطة واملعامالت التي متت خالل الفترة.

الفصل بني احلسابات الشخصية للشركاء. 3 – مبا فيها حسابك الشخصي كشريك، وحسابات 

الشركة أو املشروع.

التسجيل بالقيمة التاريخية. 4 في وقت حدوث املعاملة بصرف النظر عن التضخم وخالفه.

دائماً نفترض أن الشركة أو املشروع مستمر في النشاط.. 5

إذا كان هناك شك  األخذ مببدأ احليطة واحلذر،. 6 واألخذ باألحوط عند تسجيل املعامالت، فمثالً 

في حتصيل بعض الديون، ال نسجلها باعتبارها أصول نظيفة، بل نكون لها مخصصاً أو نقوم 

بإعدامها إذا رجح عدم حتصيلها، كما يجب أن نحذر من تضخيم األصول أو اإليرادات، أو تقليل 

االلتزامات واملصروفات.  

املصاريف  وحتميل  التسجيل،  في  واحد  أسلوب  على  الثبات  خالل  من  املقارنة. 7  على  القدرة 

واإليرادات في نفس الفترة املعنية، فال يصح أن نغير معايير التسجيل كلما يحلو لنا، أو نظهر 

إيرادات عملية ما في فترة معينة، بينما نقوم بتحميل املصاريف اخلاصة بنفس العملية في 

فترة الحقة من أجل تضخيم األرباح أو رسم صورة غير صحيحة عن أداء الشركة.

يجب أن نتذكر أن شركات ضخمة مثل ليمان برازرز أو إنرون، تسببوا في خسائر ضخمة لالقتصاد وفي 

تشريد مئات األلوف نتيجة للتالعب في احلسابات الذي ينكشف آجالً أو عاجالً.

	 شراء أصول

	 شراء بضائع

	 نقدية بالبنوك

	 تسهيالت 

للموزعني

املشروع

	 رأس املال

	 قروض

	 تسهيالت من 

املوردين

• مبيعات

     املصادر               و           االستخدامات

الفصل السابع
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1.1 تصنيف احلسابات وتعريفات مهمة

احلسابات  من  عددا  يلخص  الذي  التالي  اجلدول  خالل  من  احلسابات  تصنيف  نفهم  أن  املفيد  من 

املهمة:

وصف احلسابنوع احلساب

هي أشياء تقتنيها الشركة أو املشروع لتعود عليها بنفعاألصول مدين

هي أصول عادة ما تتغير بالزيادة والنقصان خالل دورة محاسبية مثل النقدية واخملزونأصول متداولةمدين

هي أصول طويلة املدى، مثل السيارات واملباني وخطوط اإلنتاجأصول ثابتةمدين

هي إنفاقات تقوم بها الشركة في أنشطة تخص العملاملصروفاتمدين

األصول

نوع 
احلساب

وصفاحلساب

األصول املتداولةمدين

مبلغ نقدي حتتفظ به الشركة سائالً في خزائنها للصرف منه على األنشطة اخملتلفةالنقدية باخلزينةمدين

مبالغ نقدية توضع في حساب الشركة بالبنوك للصرف منها على األنشطة اخملتلفةنقدية بالبنوكمدين

بضاعة تخزنها الشركة بغرض البيع للعمالءمخزونمدين

رصيد مبيعات آجلة باعتها الشركة لعمالئها ولم حتصل قيمته بعدحسابات العمالءمدين

هي أدوات مالية تسجل ديون على الغير لصالح الشركةكمبياالت لصاحلنامدين

مبالغ نقدية مسددة  مقدماً حتت احلساب ملوردي الشركة أو شركات خدميةمدفوعات مقدمةمدين

  

 األصول الثابتةمدين

هي أصول إنتاجية تستخدم في اإلنتاج للشركات الصناعيةماكينات وخطوط إنتاجمدين

تستخدمها الشركة في مقراتها اإلدارية أو البيعية أو اإلنتاجية أو اخلدميةمبانيمدين

تشتريها الشركة الستخدام املوظفني أو نقل البضائعسيارات ووسائل نقلمدين

مثل ماكينات التصوير والفاكس ...أجهزة مكتبيةمدين

لتسجيل حسابات الشركة وميكنة دورة العمل بها رقمياًأجهزة كومبيوترمدين

مكاتب وكراسي الستخدام موظفي الشركة وعمالئهاأثاث مكتبيمدين

في احملالت واملعارضرفوف وجتهيزاتمدين

مثل أجهزة التكييف، اإلنارة، املصاعد، احملوالت، ...جتهيزات كهربائية أو ميكانيكيةمدين

الفصل السابع
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نوع  
احلساب

وصفاحلساب

هو التزام مالي على الشركة، مثل القروض، حسابات املوردين ...اخلصومدائن

اخلصوم املتداولةدائن
هي خصوم عادة ما تتغير بالزيادة والنقصان خالل دورة محاسبية مثل القروض قصيرة

املدى وحسابات املوردين وأوراق الدفع والديون قصيرة األجل

حقوق املساهمنيدائن
وتشمل رأس املال املدفوع وصافي احلساب التراكمي لألرباح واخلسائر

األرباح املستبقاة تضاف حلقوق املساهمني، واألرباح املوزعة تخصم منه،
واخلسائر أيضاً تخصم من حقوق املساهمني

هي دخل للشركة نتيجة ملبيعات الشركة أو من إيرادات أخرى )مثل إيجار مباني(اإليراداتدائن

اخلصوم

نوع 
احلساب

وصفاحلساب

اخلصوم املتداولةدائن

رصيد مشتريات آجلة اشترتها الشركة من مورديها ولم تسدد قيمتها بعد حسابات املورديندائن

هي قروض من البنوك يستحق سدادها خالل الدورة احملاسبيةقروض قصيرة األجلدائن

هي ديون متنوعة يستحق على الشركة أن تسددها خالل الدورة احملاسبيةمستحقات متنوعةدائن

  دائن

 اخلصوم طويلة املدىدائن

هي قروض من البنوك يستحق سدادها خالل عدة دورات محاسبيةقروض طويلة املدىدائن

الفصل السابع
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املصروفات

نوع 
احلساب

وصفاحلساب

 مرتبات العاملنيمدين

 مرتبات البائعنيمدين

 حوافزمدين

 مصاريف دعايةمدين

 إيجاراتمدين

 مصاريف انتقاالتمدين

مصاريف اإلصالح واحلفاظ على احلالة اجليدة لألصول والتجهيزاتصيانةمدين

مدين
كهرباء، مياه، غاز، 

تليفون
 

 ضيافةمدين

األوراق والنماذج واألقالم واألدوات املكتبية االستهالكيةمصاريف مكتبيةمدين

 مصاريف نثريةمدين

هي مصروف يحصله البنك على القروض املمنوحة للشركة ويعد مبثابة إيجار للنقودفوائد بنكيةمدين

إهالكمدين
اإلهالك عبارة عن نصيب الفترة في تقليل قيمة األصول نتيجة التآكل والقدم، وهو 
مصروف من نوع خاص ألنه ال يتم سداده ألي جهة خارجية، فهو مبثابة مصدر متويل 

داخلي

1.1.1 الدورة احملاسبية:

هي عبارة عن سنة عادة ما تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر ولكن هناك شركات تبدأ فيها 

األخرى فتبدأ  املنشآت  اجلامعات وبعض  أما في  يونيو.  وتنتهي في 30  يوليو   1 احملاسبية في  الدورة 

الدورة احملاسبية فيها في 1 سبتمبر وتنتهي في 31 أغسطس. 

:)Long Term Assets( أو األصول طويلة املدي )Fixed Assets( 1.1.2 األصول الثابتة

هي أشياء تقتنيها الشركة بهدف أن تؤدي إلى خلق تدفق مالي مستقبلي للشركة وعادة ما يكون 

عمر األصول أطول من دورة محاسبية واحدة. 

مثل: أجهزة الكومبيوتر، األثاثات أو سيارات نقل البضائع. 

الفصل السابع
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:)Short term Assets( أو األصول قصيرة املدي )Current Assets(  1.1.3 األصول املتداولة

التي  األموال  أو  النقدية  مثل  واحدة  دورة محاسبية  أثناء  تستهلك  وقد  أكثر سيولة  أصول  هي  و 

أو األموال املستحقة للشركة لدى العمالء نتيجة للبيع  تضعها الشركة في حسابها في البنك 

باألجل أو اخملزون الذي متتلكه الشركة سواء بغرض البيع للعمالء أو بغرض تصنيعه ثم بيعه بعد 

ذلك. 

: )Liabilities( 1.1.4 اخلصوم

وهي من مصادر التمويل لشراء األصول مثل حقوق امللكية والديون.

:)Shareholder,s Equity( 1.1.5 حقوق املساهمني

تبدأ حقوق املساهمني برأس مال يقوم املساهمني بوضعه في حساب الشركة لتمويل االستثمار فى 

األصول التي ستدر عائًدا على الشركة في املستقبل. ومع مرور الوقت تضاف األرباح املرحلة على رأس 

املال فتزيد حقوق املساهمني بهذا القدر بينما تتآكل حقوق املساهمني نتيجة اخلسائر املرحلة كما 

تقل حقوق املساهمني مبقدار توزيع جزء من األرباح.

ويجب أن نشير هنا إلى أن مجموع قيم أصول الشركة عند حلظة زمنية معينة يجب أن يتساوى 

دائماً مع مجموع خصوم الشركة ويتضح هذا في املوازنة العمومية.

1.2 التسجيل احملاسبي

كما شرحنا، تسجيل كل املعامالت في الدفاتر يخضع لقاعدة اإلدخال الثنائي للمعامالت 

دائن وجانب  أو عملية )Transaction( لها على األقل جانبان: جانب  )Double Entry(، فكل معاملة 

مدين.  

وتنقسم جميع حسابات املوازنة العامة وقائمة الدخل إلى حسابات مدينة وحسابات دائنة.

الفصل السابع

اخلطة املالية



152

حسابات األصول واملصروفات – وهي كما شرحنا تستخدم التمويل املتاح للشركة في إنفاق معني، 

سواء شراء أحد املاكينات )أصل إنتاجي من أصول الشركة(، أو في سداد مرتبات العاملني )مصاريف(، 

بشراء أصل جديد، فهذا  احلسابات، مثالً  تزيد هذه  ولهذا فهي حسابات مدينة بطبيعتها. عندما 

يسجل في اجلانب املدين، أما عندما تقل هذه احلسابات، مثالً باالقتطاع من أصل، مثل النقدية في 

خزينة الشركة، فهي أصل، عندما يقل األصل، يسجل في اجلانب الدائن.

مثال، عند شراء ماكينة )آلة إنتاجية( نقداً، مببلغ 20 ألف جنيها، تسجل املعاملة كالتالي:

مدين دائن املعاملة التاريخ

 20,000 أصول - ماكينات إنتاج  3-10 يناير

نقدية باخلزينة 20,000   3-10 يناير

املشروع،  أنشطة  لتمويل  واإليرادات فهي مصدر  وااللتزامات(  امللكية  )حقوق  اخلصوم  أما حسابات 

وهي حسابات دائنة بطبيعتها.

مثال، عند قيام الشركاء بإيداع مبلغ 100 ألف جنيهاً عبارة عن رأس مال الشركة في حساب الشركة 

في البنك، تسجل املعاملة كالتالي:

مدين دائن املعاملة التاريخ

 100,000 النقدية بالبنوك  1-10 يناير

  100,000 حقوق املساهمني - رأس املال 1-10 يناير

فاحلسابات املدينة بطبيعتها تقل في اجلانب الدائن وتزيد في اجلانب املدين.

والعكس بالنسبة للحسابات الدائنة بطبيعتها.

1.2.1 طرق تسجيل املعامالت احملاسبية:

تسجل الزيادة في حسابات األصول في اجلانب املدين من احلساب  ويسجل النقص فيها في اجلانب 

الدائن . وكذلك املصروفات، تسجل في اجلانب املدين.

الفصل السابع
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الدائن ويسجل  اجلانب  فيها في  الزيادة  وااللتزامات( فتسجل  امللكية  )حقوق  أما حسابات اخلصوم 

النقص في اجلانب املدين. وكذلك اإليرادات، تسجل في اجلانب الدائن.

راجع اجلدول التالي مرات عديدة لتتذكره جيداً فيما بعد.

مديندائن

 زيادة في األصول  نقصان في األصول 

  

 مصاريف  مبيعات 

  

 نقصان في اخلصوم أو  زيادة في اخلصوم أو االلتزامات 
االلتزامات 

 نقصان في حقوق  زيادة في حقوق املساهمني 
املساهمني 

قبل أن نبدأ في توضيح مثال رقمي على عمليات التسجيل احملاسبي دعنا نتطرق لبعض املفاهيم 

األولية فيما يلي:

1.3 مثال محلول

مثال رقمي يوضح طرق التسجيل احملاسبي وإعداد املوازنة العامة وقائمة الدخل:

عند قيام شركة جديدة يتم إيداع رأس مال الشركة (و لنفترض أنه 100000 جنيهاً ) بحساب الشركة 

علي سبيل املثال، إذا قمنا بشراء أحد األصول )Asset( مثل ماكينة إنتاج نقداً، فإن 
هناك حسابان سيتأثران بهذه العملية )حساب ماكينات اإلنتاج وحساب النقدية(.

زيادة  إلى  يؤدي  )مما  املدين  اجلانب  في  املاكينات  حساب  إلى  ستضاف  الشراء  قيمة 
رصيد احلساب(  وإلى حساب النقدية في اجلانب الدائن )مما يؤدي إلى نقصان رصيد 

احلساب( 

الفصل السابع
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بالبنك وفي هذه احلالة يكون التسجيل كما يلي:

100000
66000

البنك
أرباح محجوزة

1 يناير
31 ديسمبر

166000 رصيد 31 ديسمبر

166000 166000

ثم قررت الشركة سحب مبلغ 80000 جنيهاً لتمويل خزينة الشركة لشراء األصول املطلوبة واملواد 

اخلام  ومتويل مرتبات العاملني ومصاريف الشركة. تظهر هذه املعاملة كما يلي:

80000
20000

نقدية باخلزينة
رصيد

2 يناير
31 ديسمبر

100000 حقوق املساهمني 1 يناير

100000 100000

تعد النقدية في البنوك أحد أصول الشركة. عندما سحبنا من النقدية بالبنوك فقد قل أحد أصول 

الشركة وهذا يسجل في اجلانب الدائن من حساب األصل)+(.

)العملية\املعاملة(  هذه  تسجيل  ويتم  نقداً  الدفع  ومت  إنتاج  ماكينات  بشراء  الشركة  قامت  ثم 

كالتالي:

حقوق املساهمني

مديندائن

النقدية بالبنوك

مديندائن

الفصل السابع
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20000 رصيد 31 ديسمبر 20000 نقدية باخلزينة 3 يناير

20000 20000

مرة أخرى تعد ماكينات اإلنتاج من األصول الثابتة للشركة )طويلة األجل( أي أنها تدر عوائد تفيد 

الشركة على املدى الطويل )نفترض أن العمر اإلنتاجي لهذه املاكينات 5 سنوات( . زيادة أصول الشركة 

تضاف إلى اجلانب املدين من حساب األصل  وقد مت متويل هذا اإلنفاق من النقدية باخلزينة. وتعد النقدية 

أيضاً من أصول الشركة وبالتالي تقل قيمتها باإلضافة للجانب الدائن من احلساب  

و في 10 يناير قامت الشركة بشراء خامات إنتاج نقداً مببلغ 40000 جنيهاً ويتم تسجيل العملية 

كالتالي:

40000 قائمة الدخل 31 ديسمبر 40000 اخلزينة 10 يناير

40000 40000

ماكينات إنتاج

مديندائن

مشتريات

مديندائن

الفصل السابع
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واملشتريات تدخل في مخزون الشركة وأصولها وبالتالي فإن الزيادة فيها تكون في اجلانب املدين من 

احلساب . وقد مت متويل هذه املشتريات من النقدية املوجودة باخلزينة وتناقص النقدية في اخلزينة هو 

تناقص أصل من أصول الشركة ويضاف للجانب الدائن من حساب اخلزينة .

ثم قامت الشركة في 15 سبتمبر ببيع بضاعة مببلغ 80000 جنيهاً لشركة حسان وشركاه على أن 

يتم سدادها )ثمن البضاعة( بعد 90 يوماً )بيع باألجل( ويتم تسجيل هذه املعاملة كالتالي:

75000
5000

اخلزينة
رصيد

15 ديسمبر
31 ديسمبر

80000 مبيعات 15 سبتمبر 

80000 80000

ونالحظ أن بند العمالء  هو أصل من أصول الشركة ميكن أن يتحول إلى نقدية فيما بعد، وبالتالي تزيد 

قيمته في اجلانب املدين،  أما املبيعات فهي إيراد للشركة وبالتالي تزداد قيمتها في اجلانب الدائن .

و في 2 ديسمبر 2010 قامت الشركة ببيع دفعة أخرى من اإلنتاج مببلغ 40000 جنيهاً ألحد العمالء 

نقداً وهذه املعاملة تسجل كالتالي:

80000
40000

عمالء
اخلزينة

15 سبتمبر
2 ديسمبر

120000 قائمة الدخل 31 ديسمبر

120000 120000

العمالء

مديندائن

مبيعات

مديندائن

الفصل السابع
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والزيادة في املبيعات تكون في اجلانب الدائن من احلساب ألنها تشكل إيراداً.

وفي 15 ديسمبر قامت شركة حسان وشركاه بسداد مبلغ 75000 جنيهاً   حيث ارتفعت القيمة 

النقدية باخلزينة ونقص حساب العمالء.

وفي 31 ديسمبر 2010 قامت الشركة بسداد مرتبات العاملني وقدرها 10000 جنيهاً وهذه املعاملة 

يتم تسجيلها كاآلتي:

10000 قائمة الدخل 31 ديسمبر 10000 اخلزينة 31 ديسمبر

10000 10000

و كما شرحنا من قبل، املصاريف تشمل املرتبات واإليجارات والكهرباء وغيرها وتزداد في اجلانب املدين 

بزيادة اجلانب  )أحد األصول( يكون  النقدية  تناقص  باخلزينة.  النقدية  من احلساب وقد مت متويلها من 

الدائن من حساب النقدية.

في 31 ديسمبر قامت الشركة بسداد مبلغ اإليجار السنوي وهو مبلغ 5000 جنيهاً نقداً وهذه املعاملة 

يتم تسجيلها كالتالي:

مرتبات

مديندائن

الفصل السابع
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5000 قائمة الدخل 31 ديسمبر 5000 اخلزينة 31 ديسمبر

5000 5000

اإليجار هو أحد املصاريف للشركة ويزداد في اجلانب املدين من احلساب  وقد مت متويله من النقدية باخلزينة 

ونقصان النقدية )وهي تعد أحد األصول( يكون بالزيادة في اجلانب الدائن من حساب النقدية.

أما املعامالت اخلاصة باخلزينة فتسجل كما يلي:

20000

40000

10000

5000

120000

ماكينات

مشتريات

مرتبات

إيجار

رصيد

3 يناير

10 يناير

31 ديسمبر

31 ديسمبر

31 ديسمبر

80000

40000

75000

البنك

مبيعات

عمالء

2 يناير

2 ديسمبر

15 ديسمبر

195000
195000

إيجار

مديندائن

الفصل السابع
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النقدية بالبنوك 

للتحكم في احلسابات اخملتلفة نقوم بفتح دفتر لكل حساب )دفتر أستاذ مساعد(. على سبيل املثال 

فإن حساب النقدية في البنوك أجريت  عليه املعامالت التالية: إيداع رأس املال في 1 يناير 2010 مببلغ 

100000 جنيه ثم سحب مبلغ 80000 جنيه بتاريخ 2 يناير 2010 لتمويل خزينة الشركة. وبالتالي فإن 

رصيد هذا احلساب في 31 ديسمبر 2010 هو 20000 جنيه.

حقوق املساهميني

أما حقوق املساهمني فقد متت عليها املعامالت االّتية: 

بتاريخ 1 يناير 2010 مت إيداع رأس مال الشركة وقدره 100000 جنيهاً. في نهاية العام 31 ديسمبر 

2010 ثمة زيادة مببلغ 66000 جنيهاً متثل األرباح املستبقاة من ناجت العمليات فيكون الرصيد في 31 

ديسمبر 2010 هو 166000 جنيهاً هي إجمالي حقوق املساهمني.

النقدية باخلزينة

متت عليها املعامالت التالية:

سحب مبلغ 80000 جنيه من البنك لتمويل خزينة الشركة بتاريخ 2 يناير 2010 ثم شراء ماكينات 

إنتاج بتاريخ 3 يناير 2010 مببلغ 20000 جنيه ثم مبيعات نقداً بتاريخ 2 ديسمبر 2010  مببلغ 40000 

جنيه وقبل ذلك مشتريات نقداً مببلغ 40000 جنيه بتاريخ 10 يناير 2010 ثم سداد مرتبات قيمتها 

بتاريخ 31  بقيمة 5000 جنيه  نقداً  اإليجار  بتاريخ 31 ديسمبر 2010  ثم سداد  نقداً  10000 جنيه 

ديسمبر  2010 .

و حتصيل مبلغ 75000 جنيه من العمالء )حسان وشركاه( بتاريخ 15 ديسمبر 2010. وبناء عليه يكون 

الرصيد النقدي في اخلزينة في 31 ديسمبر هو 120000 جنيه وهكذا في بقية احلسابات. 

الفصل السابع
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Journalيومية عامة

 مدين   Cr  Dr   دائن  العمليةالتاريخ

    

 
إيداع رأس مال الشركة 
بحساب الشركة بالبنك

 مدين  دائن 

100,000  النقدية بالبنوك1-10 يناير

   100,000 حقوق املساهمني - رأس املال1-10 يناير

    

 
سحب من البنك لتمويل 

خزينة الشركة
  

80,000  نقدية باخلزينة2-10 يناير

  80,000 النقدية بالبنوك2-10 يناير

    

 مدين  دائن شراء ماكينات إنتاج نقداً 

20,000  أصول - ماكينات إنتاج3-10 يناير

   20,000 نقدية باخلزينة3-10 يناير

 zero  مخزون بداية املدة  

  شراء خامات إنتاج نقداً 

40,000  مشتريات10-10 يناير

  40,000 نقدية باخلزينة10-10 يناير

    

 
مبيعات باألجل - 80000 

حسان وشركاه
  

10-15 سبتمبر
 Accounts Receivable عمالء

- حسان وشركاه
  80,000

   80,000 مبيعات10-15 سبتمبر

    

  مبيعات نقداً 

الفصل السابع
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40,000  نقدية باخلزينة2-10 ديسمبر

 40,000 مبيعات2-10 ديسمبر

Journalيومية عامة

 Dr   مدين  Cr   دائن  العمليةالتاريخ

  حتصيل من العمالء 

75,000  نقدية باخلزينة10-15 ديسمبر

عمالء Accounts Receivable 10-15 ديسمبر
- حسان وشركاه

 75,000 

    

  إيجارات 

5,000  مصاريف – إيجار10-31 ديسمبر

 5,000 نقدية باخلزينة10-31 ديسمبر

    

 ً   مرتبات العاملني نقدا

10,000  مصاريف – مرتبات10-31 ديسمبر

 10,000 نقدية باخلزينة10-31 ديسمبر

الفصل السابع
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1.4 التقارير احملاسبية

1.4.1 امليزانية العمومية

وهي الصورة املالية للشركة والتي توضح إجمالي أصول الشركة وإجمالي التزامات الشركة وحقوق 

يوم 31 ديسمبر  الشركة  فإن ميزانية  وفي حالتنا هذه  زمنية معينة.  املساهمني فيها عند حلظة 

2010 هي كالتالي:

امليزانية العمومية في 31 ديسمبر

 

16000

150000

20000

)4000(

أصول ثابتة

ماكينات

 )إهالك(    

أصول متداولة

مخزون

  عمالء 

  بنك  

اخلزينة

إجمالي أصول

5000

5000

20000

120000

166000

166000

100000

66000

حقوق املساهمني

أرباح محجوزة

الفصل السابع
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و نالحظ ظهور بند اإلهالك وقدره 4000 جنيه وقد مت حسابه كالتالي:

=  5 سنوات     Economic Life العمر اإلنتاجي املتوقع 

و عليه فإن نصيب السنة من اإلهالك يساوى 20000/5=4000 جنيه

و بالتالي فإن صافي األصول الثابتة في نهاية العام = 20000-4000= 16000 جنيه.

وعندما مت جرد اخملزن، وجد أن مخزون بضاعة آخر املدة قيمته 5000 جنيه. كما نالحظ من حساب 

العمالء وجود رصيد معلق قيمته 5000 جنيه حيث أن شركة حسان وشركاه قامت بشراء بضاعة 

من الشركة بقيمة 80000 جنيهاً وعندما قامت بالسداد سددت مبلغ 75000 جنيه فقط وبالتالي 

فإن هناك 5000 جنيه كرصيد فى حساب العمالء. أما حساب البنك فإن الرصيد نتيجة إيداع مبلغ 

100000 جنيه من رأس املال ثم سحب 80000 جنيه لتمويل خزينة الشركة هو 20000 جنيه. أما 

النقدية، فبالرجوع إلى أستاذ مساعد النقدية جند أن الرصيد كان 120000 جنيه.

نالحظ أن مجموع األصول البد أن يساوي مجموع االلتزامات  وحقوق املساهمني.

الفصل السابع

اخلطة املالية



164

1.4.2 قائمة الدخل:

هي قائمة مالية حلساب نتيجة العمليات تسجل فيها إيرادات املبيعات مطروحاً منها ثمن البضاعة 

املباعة واملصاريف واإلهالكات لتعطينا صافي الربح ونالحظ في املثال السابق:

قائمة الدخل للفترة من 1 يناير 2010 إلى 31 ديسمبر 2010  :

120000

)35000(

0

40000

)5000(

مبيعات

تكلفة البضاعة املباعة

     مخزون أول املدة

     مشتريات

     )مخزون آخر املدة(

مجمل ربح

تكاليف غير مباشرة

     مرتبات
     

إيجار

     إهالك

85000

)19000(

10000

5000

4000

66000

قيمة املبيعات هي 120000 جنيه وتكلفة البضاعة املباعة هى 35000 جنيه وبالتالى فإن مجمل 

فإن  وعليه  جنيه   19000 فتساوي  املصاريف  إجمالي  أما  جنيه.   85000=35000-120000 هو  الربح 

صافي الربح يساوي 66000 جنيه.

الفصل السابع
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أسلوب حساب تكلفة البضاعة املباعة:

تكلفة البضاعة املباعة= مخزون أول املدة + املشتريات - مخزون اّخر املدة

تكلفة البضاعة املباعة= صفر+40000-5000=35000 جنيهاً.

بالنسبة للشركات الصناعية، تدخل العمالة اإلنتاجية املباشرة في تكلفة البضاعة املباعة.

1.5 اخلطة املالية

يجب أن حتافظ كل شركة على مزيج متوازن من األصول املتداولة واألصول طويلة األجل مع مراعاة 

اتخاذ القرارات التمويلية السليمة التي حتقق االتساق بني ذلك املزيج وبني  نسبة مصادر التمويل 

طويلة األجل إلى املصادر قصيرة األجل.

عادة نقوم بتمويل االستثمار املطلوب في األصول طويلة املدى من مصادر متويل طويلة املدى أيضاً 

)Tenure matching( مثل رأس املال وهو ما يعرف بالتناسق في اإلطار الزمنى التمويلي

أما األصول املتداولة مثل النقدية واخملزون وحسابات العمالء فيمكن متويل جزء منها من خالل اخلصوم 

املتداولة مثل حسابات املوردين أو التسهيالت البنكية قصيرة األجل بينما منول اجلزء اآلخر من اخلصوم 

طويلة األجل حتى ال نقع في ضائقة مالية تعصف بسيولة الشركة . ومن املهم أن ندرك أن سيولة 

الشركة هى أول مؤشر على حيويتها. 

1.5.1 األرباح

الربح هو احملرك األساسي للعمل اخلاص وبالتالي البد أن نتأكد أن املشروع الذي نخطط له سوف 

يعود علينا بالربح من خالل الدراسات اخملتلفة سواء التسويقية أو اإلنتاجية أو املالية وعادة ما يأتي 

الربح نتيجة للقيمة املضافة التي نضعها في املشروع.

الفصل السابع
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1.5.2 حساب االستثمار املطلوب

ميكن حساب االستثمار املطلوب من خالل الطريقة التالية:

االستثمار املطلوب = 

األصول الثابتة + مصاريف التأسيس + مصاريف تشغيل فترة ما قبل التحصيل + مبلغ نقدي احتياطي 

– حسابات املوردين 

حسابات املوردين، هي التمويل العيني الذي نحصل عليه في صورة مشتريات بضاعة باألجل.

رأس املال املطلوب )حقوق الشركاء( = االستثمار املطلوب - القروض

لكي نصل لهذه القيم، البد أن نستخدم طرقاً تقديرية وتقريبية ألنها تصف أنشطة مستقبلية. 

1.5.3 مثال محلول

علي سبيل املثال، نفترض بأننا سنقوم بإنشاء شركة للمالبس اجلاهزة حتتاج إلى 10 ماكينات قيمة 

أثاثات مكتبية بقيمة 3000 جنيه وأجهزة كمبيوتر بقيمة  إلى  كل منها 5000 جنيه كما نحتاج 

4000 جنيه وسيارة نقل جللب املواد اخلام وتوزيع البضاعة بقيمة 50000 جنيه واملقدر أن تكون مرتبات 

العاملني وحصة من األرباح شهرياً في حدود 5000 جنيه وأن تكون املبيعات في حدود 20000 جنيه 

شهريا وأن البيع عادة ما يتم من خالل البيع اآلجل على 40 يوم وتكلفة اخلامات الالزمة للوصول لتلك 

املبيعات هو 8000 جنيه شهريا علماً بأن تكلفة الكهرباء واملرافق 500 جنيه شهرياً وهناك مصاريف 

على  احلصول  ميكن  أنه  اخلامات  سوق  في  عليه  واملتعارف  شهرياً  جنيه   1500 بقيمة  وتسويق  بيع 

تسهيل من املوردين في حدود 3 شهور كما ميكن احلصول أيضاً على متويل من الصندوق االجتماعي 

واإلدارية  املالية  واجلدوي  املشروع  بشرط سالمة خطة  ذاتياً  نوفره  الذي سوف  املال  رأس  مياثل قيمة 

والتسويقية واإلنتاجية له. وهنا نقوم بوضع ميزانية تقريبية للمشروع.

األصول طويلة املدى

ماكينات إنتاج= 10 × 5000= 50000	  جنيه

الفصل السابع
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سيارة= 50000	  جنيه

أثاثات= 3000	  جنيه

كمبيوتر= 4000	  جنيه

إجمالي األصول طويلة املدى= 107000 جنيه

اخملزون املطلوب:

	 ميكن أن نقوم بتخزين مواد خام تكفينا ملدة شهرين مثال:

اخملزون=2×8000=16000	  جنيه

العمالء

تسهيالت العمالء 3 شهور، نضع نصف شهر احتياطي ويكون عدد الشهور مضروباً في املبيعات. 

يجب بدالً من رقم املبيعات أن نأخذ تكلفة البضاعة والعمالة حتى ال يدخل هامش الربح في احلساب، 

لكن في هذا املثال، سنستخدم رقم املبيعات للتبسيط باعتبار أن هذه محاولة تقديرية:

العمالء= 3.5×20000=70000 جنيه

النقدية:

ميكن أن نحسب النقدية من خالل مصاريف 3-6 شهور مثال: 4 شهور ومنتصف شهر

املصاريف الشهرية:

مرتبات= 5000	  جنيه

إيجار= 1000	  جنيه

كهرباء ومرافق= 500	  جنيه

مصاريف بيع وتسويق= 1500	  جنيه

إجمالي= 8000 جنيه

جنيه  36,000  =4.5 8,000X= النقدية املطلوبة

الفصل السابع
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Balance Sheet حسابات امليزانية التقديرية

بعد 6 شهور من بداية النشاط )مع إهمال اإلهالك(

إجمالي األصول:

أصول متداولة:

نقدية= 36000	  جنيه

عمالء=70000	  جنيه

مخزون=16000	  جنيه

إجمالي= 122000 جنيه

أصول ثابتة:

ماكينات=50000	  جنيه

سيارة=50000	  جنيه

كمبيوتر= 4000	  جنيه

أثاثات= 3000	  جنيه

إجمالي= 107000 جنيه

إجمالي األصول = 229,000 جنيه

اخلصوم:

اخلصوم املتداولة:

موردين= 24000	 

اخلصوم طويلة املدى وحقوق املساهمني

الفصل السابع
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مبا أن إجمالي األصول البد وأن يساوي إجمالي اخلصوم وحقوق املساهمني، إذن

حقوق املساهمني + القرض طويل املدى = إجمالي األصول – اخلصوم املتداولة

= 229,000 – 24,000 = 205,000 جنيه

مبا أن البنك سوف يقرضنا  )بضمان الصندوق االجتماعي( نفس املبلغ الذي سوف نضعه في رأس 

املال، إذن:

 205,000   x حقوق املساهمني )االستثمار الذي سنضعه( =  ½ 

= 102,500 جنيه

قرض من البنك )بضمان الصندوق االجتماعي( = 102,500 جنيه

حقوق املساهمني )االستثمار الذي سنضعه( = 102,500 جنيه

Perform Income Statement )قائمة دخل تقديرية )مستقبلية

مبيعات= 12× 20,000=240,000 جنيه

تكلفة مبيعات=

 12×8,000=96,000 جنيه )بضاعة(

+

12×5,000=60,000 جنيه )عمالة(

=156,000 جنيه

إجمالي الربح = 240,000 – 156,000 = 84,000   جنيه

الفصل السابع
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املصاريف:

إيجارات = 12,000 جنيه

كهرباء = 6,000 جنيه

مصاريف بيع وتوزيع = 18,000 جنيه

إهالك 5 سنوات = 5/107,000=21,400

فائدة بنكية على القرض )x %10 = )%10  102,500 = 10,250 جنيه    

إجمالي املصروفات =                           67,650 جنيه    

صافي الربح املتوقع = 16,350 جنيه )قبل الضرائب(

Perform Income Statement )قائمة دخل تقديرية )مستقبلية

عن نشاط السنة األولى

                         240,000      20,000       12 مبيعات

    

   تكلفة املبيعات

                           96,000        8,000       12 مواد خام

                           60,000        5,000       12 مرتبات عمالة مباشرة

    

                         156,000   تكلفة املبيعات

    

                           84,000   مجمل الربح

جنيًها سنويًاجنيًها شهريًا

الفصل السابع
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   مصاريف

                           18,000        1,500       12 مصاريف بيع وتسويق

                           12,000        1,000       12 إيجارات

                              6,000            500       12 كهرباء

    

                           21,400    107,000    0.20 إهالكات

                           10,250    102,500    0.10 فوائد بنكية

    

                           67,650   إجمالي املصاريف

    

                           16,350   صافي الربح

 ميزانية تقديرية وتقريبية )مستقبلية( للمشروع بعد 6 شهور من التشغيل

خصوم متداولةأصول متداولة

24,000حسابات موردين      36,000  نقدية 

        70,000  عمالء 

        16,000  مخزون 

     

    

  خصوم طويلة املدى   أصول ثابتة

102,500قرض      50,000  ماكينات 

        50,000  سيارة 

 حقوق املساهمني        4,000  كومبيوتر 

102,500رأس املال املدفوع        3,000  أثاثات 

     

     

     

229,000إجمالي اخلصوم وحقوق املساهمني    229,000  إجمالي األصول 

الفصل السابع
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األنشـــــــــــطة

الفصل السابع
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اسم اجملموعةالتاريخ

االستثمار املطلوب ومصادر التمويل

   النشاط 7 - 1

أسماء الطالب

القيمةالبند

 متوسط مشتريات املواد اخلام في الشهر

 املرتبات الشهرية

 مصاريف بيع وتسويق شهرياً

 إيجارات شهرية

 كهرباء، تليفون، ... شهرياً

 فوائد بنكية شهرياً

 مصاريف أخرى شهرية

 إجمالي االحتياجات الشهرية )م( جنيه شهرياً

  

 عدد الشهور املتوقعة في فترة التجهيز

 عدد الشهور املتوقعة في فترة التحصيل

 إجمالي فترة ما قبل التحصيل )ن( شهراً

 = م X ن االحتياجات النقدية لفترة ما قبل التحصيل

الثابتة واملتداولة ملشروعك، ومصاريف التشغيل في الفترة التي سوف يعمل فيها  قم بتقدير األصول 

املشروع دون إيرادات أو تدفقات نقدية من حصيلة البيع والتحصيل، وامأل من خاللها اجلدول التالي:

االحتياجات النقدية للتشغيل خالل فترة ما قبل البيع والتحصيل

الفصل السابع
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اسم اجملموعةالتاريخ

النشاط  7 - 1 
تابع

أسماء الطالب

القيمة جنيهالبند

 مصاريف تأسيس

  نقدية ) = م x   ن(

 احتياطي نقدي 

  مخزون )شهرين – 3 شهور(

  

  ماكينات 

  سيارة 

  كومبيوتر 

  أثاثات 

  أصول أخرى

  

  إجمالي  

االحتياجات النقدية للتشغيل خالل فترة ما قبل البيع والتحصيل

الفصل السابع
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أسماء الطالباسم اجملموعةالتاريخ

رأس املال املتاح لديك 

القرض أو التمويل املطلوب من مصادر أخرى

إجمالي

مصادر التمويل

النشاط  7 - 1 
تابع

 كما ناقشنا، البد أن تساوي مصادر التمويل أوجه اإلنفاق، فالبد أن يأتي مجموع رأس املال والقروض 

مساوياً إلجمالي االحتياجات املالية مبا فيها األصول.

الفصل السابع
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