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 وطرق احملاسبة املعروفة هل ميكن اإلضافة إليها ؟بة اإلمجالية قراملت ااسابح
 عبد القادر احمد الحوثري

 أستاذ المحاسبة المشارك

 
 

  ةقدمم
قبة اإلجمالٌة المتضمنة المراات بحسال

فً معظم الطرق المحاسبٌة دور هام فً 
 طرقلا أنا كمً أي نظام محاسب

كتب  معروفة وموثقة فً ةسبٌالمحا
فهل ٌمكن أن تتم اإلضافة ،المحاسبة 

إلى هذه أو تلك ؟ هذا البحث محاولة 
جٌدة كما أرى لإلجابة عن هذا السإال . 
قبل أكثر من عقدٌٌن من الزمان طلب 

 أصمممنى أحد المشروعات العامة أن 
ة قطرٌلً افرت تحله نظاماً محاسبٌاً ا

فً  امهااستخدسن حٌست المحاسبٌة التً
محاسبً المطلوب إذ  وجدت أن النظام ال

الطرق المحاسبٌة المعروفة 
بمجموعاتها الدفترٌة وآلٌات عملها 

تب والمراجع ـــورة فً الكــالمذك
 ،لغرض باا نهم أي  ا المتخصصة ال ٌف

فعمدت إلى جمٌع معلومات أكثر عن 
طبٌعة عمل المشروع ومجاالت نشاطه 

لفة لمختاته املٌعام مومراحل تنفٌذ وإت
ت إلى أنه من األفضل أن جاز وخلص

ة تالبم ٌاسبحة مقطرٌ ٌلصفتالتعبٌر 
المشروع وعالقة هذه الدفاتر ببعضها 

 أإكدا .وأكاد هفٌ للعماٌه لآ اذالبعض وك
 قبل فٌما وقع بٌن ٌدي نأ مرأق مً لنإن

ً ال أجد حتى اآلن نإن لع بجمرا من
 مام ءمرجع محاسبً ٌشٌر إلى شً

النظام وإن  ٌم ذلكصمعند ت لٌهإت صلو
 وصل قد نٌكو نأ بعدتسأكنت ال 

 ٌهإلت محاسبون آخرون إلى ما وصل

 فًك ذلى لر إٌشا ٌمجد وٌ الن لكو
 على أن  ،لمراجع والكتب الجامعٌة ا
 

ى جٌل أمر لل إٌن جمات ربنقل الخ
ضروري وال غنى عن التوثٌق وتعمٌم 

ا ذلهذا عمدت إلى كتابة ه ،المعرفة 
نه المالمح من  أضرٌت أوتح بحثلا

األساسٌة لتلك الطرٌقة وحتى ٌمكن تبٌن 
ذلك عرضت للطرق المحاسبٌة الخمس 
المعروفة ولكن من خالل مواقع حسابات 
المراقبة فٌها مع إعطاء اهتمام خاص 
للطرٌقة اإلنجلٌزٌة التً ال تتضمن مثل 
هذه الحسابات وبحث اإلمكانٌات المتاحة 

ا بم ةٌلإجما ةباقابات مرسلتدعٌمها بح
فً ذلك مقترح غٌر مسبوق فً 

وفً المبحث األول  ،المراجع المتاحة 
من الفصل األخٌر عرضت للطرٌقة 

 . لمفص نحو ىالمقترحة عل

 مشكلة البحث:
تتمثل فً النظرة الشمولٌة المتكاملة لكل 

 -المعروفة طرٌقة من الطرق المحاسبٌة
والفرضٌة تقوم على  -حدة كل على

بل فً  أساس أن ذلك لٌس حتمٌاً،
إلى هذه الطرٌقة أو تلك اإلمكان اإلضافة 

، وأنه باإلمكان أن حتى الحذف منها وأ
تدعم الطرٌقة المحاسبٌة المعروفة 
بالطرٌقة اإلنجلٌزٌة والتً ال تتضمن 

بصورة مباشرة حسابات مراقبة إجمالٌة 
بمثل هذه الحسابات تلقابٌاً، كما أنه 

 -طرٌقة محاسبٌة جدٌدةٌمكننا أن نوجد 
تجمع  -اقترحنا لها اسم الطرٌقة العربٌة
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مزاٌا العدٌد من الطرق المحاسبٌة 
المناسبة وفقاً  المعروفة وتتسم بالمرونة

   ألحجام المشروعات وحركة النشاط.

ة ٌملعرف اعم نقل :ثحالب من فلهدا

قع عملً أكتسبها جٌل ان وعجت تن
 سابق إلى جٌل الحق وكذا توثٌقها .

ألخذ ث البحاذا ه فًم تث :حالب نهجم
 نةارمقالى الوصفً المعتمد علنهج بالم
عرف على أوجه االتفاق واالختالف لتل

بٌن الطرق المحاسبٌة المختلفة 
 أفضلٌاتومجموعاتها الدفترٌة وبٌان 

وكذا مواقع حسابات المراقبة  ،كل منها 
 فً كل طرٌقة .

 
 ولاأل للفصا

المراقبة ومجاالت  باتاحس ةهمٌأ
 استخدامها .

 
 

  للمبحث األوا
حسابات المراقبة  امخدستا ٌازام

 : اإلجمالٌة
المراقبة اإلجمالٌة أهمٌة  باتاحس لتحت 

كبٌرة فً أي نظام محاسبً ومن ثم فً 
حٌث ٌتوجب على   ،أي طرٌقة محاسبٌة 

النظام المحاسبً السلٌم أن ٌدعم نظام 
ة دعبالمراقبة الداخلٌة فً المشروع  

لً خلداابط ٌنها نظام الضبمن  اصرنع
تعتبر حسابات المراقبة اإلجمالٌة  ًالتو

إحدى أدواته الهامة . وٌمكن إٌجاز 
مزاٌا حسابات المراقبة فً النقاط 

  -:التالٌة
خطاء التً تإدي ألر اصل حٌتسه -1

إلى عدم توازن مٌزان المراجعة  سواء 

ً الترحٌل فأو  ٌٌدقالت ًكانت أخطاء ف
د إلى حسابات األستاذ أو فً إعدا

لٌة جمااإلالفرعٌة وة عاجمرال نازٌوم
وتتضح أهمٌة ذلك أنه فً حالة عدم 

ى لة عٌاسبحالم ةاشتمال الطرٌق
كما هو الحال فً  ،حسابات مراقبة 

الطرٌقة  اإلنجلٌزٌة تصبح مهمة 
اكتشاف مثل هذه األخطاء فً غاٌة 

 الصعوبة .
: الحسابات الختامٌة  ضٌرحة تعسر -2
د ة قطتوسموالالكبٌرة  عاتومشرلً اف
ات الشخصٌة واالسمٌة حسابلغ البت

المبات وربما اآلالف ولهذا فؤن ضبط 
هذه الحسابات  وجمعها و ترصٌدها 

د جوو ؤنف ذاول ،ل وقتاً قد ٌطو ٌستلزم
حسابات مراقبة إجمالٌة ٌسهل القٌام 
بؤعداد مسودات الحسابات الختامٌة وفً 
نفس الوقت ٌستمر المشروع فً إعداد 

ها وجردة فتللمخاات بحساكشوف ال
 من ثم مقارنة مجموع ارصده و

دٌة مع أرصده رالف باتالحسا مٌعاومج
الحسابات اإلجمالٌة التً ومجامٌع 

 زتبر كما ،صها خا ٌمفٌ كالً  تراقبها 
ٌة السرعة فً إعداد الحسابات مأه

مإسسة أن لت ادأرا إذا  افٌم الختامٌة
تعد حسابات ختامٌة فصلٌة أو مإقتة 

 .اببسبب من األسألي 
  رٌةادإأداة  -3 
المراقبة تعتبر حسابات  اتابحسن أ ماب

تلخٌصٌة لبٌانات تفصٌلٌة موزعة على 
فؤن   ،عدد كبٌر من الحسابات الفردٌة 

حسابات المراقبة هذه تمد إدارة 
ر ٌٌالمشروع بالمعلومات الضرورٌة لتس

مً بسهولة أكبر وبمجرد والٌ عمللا
فعلى  ،ابات االطالع على تلك الحس

ونٌة أو الدابنٌة لمدٌجم احل ثاالم بٌلس
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اإلٌرادات والمصروفات  ،اإلجمالٌة 
اإلجمالٌة وغٌر ذلك من العناصر  أو 

بحسابات النتٌجة  قةالالع ذات دالبنو
 وقابمة المركز المالً .

قبة أداه للضبط ارـلماات باــحس -4
 الداخلً

المراقبة أداة للضبط ت باساح برعتت
ن رقتن ٌألى ع ،فً المشروع   الداخلً
ٌم العمل وتحدٌد المهام بتقسذلك 
 رادفنوعدم أ حوضو بكل باتجاوالو
من  د بالقٌام بالعمل كلهحوا فموظ

أن  ٌجب كما ، تى النهاٌة حٌة البدا
ستخدم أسالٌب المراقبة المزدوجة ت

والحدٌة إلى غٌر ذلك من مقومات نظام 
داخلً؛ وبصدد حسابات ــلابط ـالض
 سلٌخص شها ب كلفٌأن  ٌجب مراقبةال

بالقٌد فً دفاتر القٌد األولى قة له عال
وال بالترحٌل إلى حسابات األستاذ وال 
بترصٌدها وال باستخراج كشوف 

 . ةالحسابات من دفاتر األستاذ المساعد
كفاٌة اإلنتاجٌة فً لع افلر ةأدا -5

 الوحدة المحاسبٌة :
 بقةالمطاتم تمكان أن برة ولضرامن 

ٌة رعفالعة جمراللدورٌة بٌن موازٌن اا
ات المراقبة اإلجمالٌة باإلضافة حسابو

المراقبة ٌساعد  إلى أن وجود حسابات
عن الغش  على تحدٌد المسإولٌة

واألخطاء بل وسرعة اكتشافها وهذا 
ٌإدي بدوره إلى زٌادة اهتمام العاملٌن 
فً الوحدة المحاسبٌة بسرعة إنجاز 

ن ٌتـم ذلك أو هصٌخ افٌم أعمالهم كالً 
 . وبطلالم وجهلعلى ا

 مراجع الخارجً .لم الل عٌتسه -6
 دالمشروعات وتعد محجاأاع سأت لظفً 
 رتها أصبحت المراجعةثوك تلٌامالع
ٌق رن طعتم تستقلة مال ةرجٌاالخ

لعٌنات المناسبة فً الغالب ووفقاً ا
للضوابط العلمٌة والعملٌة   الخاصة بها  

م المحاسبً على ولهذا فؤن اشتمال النظا
جع لمراعد اساٌة اقبرت ماحساب

الخارجً فً إنجاز عمله على نحو 
مناسب بحٌث ٌركز جهوده على 
المراجعة المستندٌة والمراجعة الفنٌة 
أكثر من تركٌزه على المراجعة الحسابٌة 

. 
 

 ًثانلث احلمبا
م حسابات اتخدست  اجاالم

 المراقبة اإلجمالٌة .
 خدام حساباتمجاالت استلبة سالنبما أ

مة اة عفوبص دةٌدع فهً هذه اقبةرالم
صح القول أن ذلك ممكناً بالنسبة ألٌة ٌ

مجموعة من الحسابات المتشابهة 
أوحتى المتجانسة التً ٌمكن تجمٌعها 
فً دفتر أستاذ مساعد ٌخصص لها ومن 

 األمثلة على ذلك:
 تكثر إذا:  لمدٌنٌنابة قمرا سابح -1

ك لها سمن ٌأكن من  ٌٌنبات المدٌاحس
لكل ساب ٌه حتح ففٌعد ادفتر أستاذ مس

عمٌل ٌتم الترحٌل إلٌه أوالً بؤول  من 
واقع المستندات المإٌده للعملٌات 

تر حساب أجمالً فً فالد هذا اقبرٌو
دفتر األستاذ العام ٌتم الترحٌل إلٌه من 

 واقع الٌومٌة المركزٌة .
كر ذما :  الدابنٌن قبةامر بحسا -2
 تاسابحلابق على طٌن نٌنٌدالم ددصب

 كانت كثٌرة.إذا  ننٌبالدصٌة لخالش
 : ة المخازنبراقمات بحسا -3
ما هو ــزونات كـواع المخنت أدتعد إذا
ال فً المشروعات الكبٌرة ــالح

  ألصنافها  سبةنبال لٌس ،ـطة والمتوس
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النسبة لمجموعاتها باً ضأٌ نــولك
األساسٌة كمخزون المواد ومخزون قطع 

اإلنتاج التام ومخزون  الغٌار ومخزون
ٌقة طرع باأتد عن – ةاهزجلابع االبض

جاد رقابة إٌن مكٌ نهفإ –الجرد المستمر 
على الحسابات التفصٌلٌة العدٌدة 
الموجودة فً دفتر أستاذ المخازن 
المساعد وذلك بواسطة حساب المراقبة 
اإلجمالً الخاص به فً دفتر األستاذ 

 العام .
 
 :رات االستثماة قبرام ابحس -4
لدي  ةدوجوالم تثماراتساال ثرتكذا إ
وسندات مشروعات  أسهمشروع فً ملا

أخرى وتعددت فؤنه من الضروري أن 
ٌمسك لها دفتر أستاذ مساعد خاص بها 
ٌفتح فٌه حساب لكل نوع من أنواع 

لمشروع على لكة وممللت  اااالستثمار
ل منها والبٌانات حصمتالد ابلعواحدة 

وٌراقب  ،ع األخرى الخاصة بكل نو
ات ارستثمً لالمالجإلحساب المراقبة ا

دفتر األستاذ العام دفتر  ًد فوموجلا
األستاذ المساعد الخاص بها مما ٌعمل 
على ضبط محفظة األوراق المالٌة 
 وتوجٌه خطة االستثمارات المستقبلٌة .

 األصول الثابتة : قبةامر بحسا -5
ول الثابتة فً ـصألع ااوــأن ددـعتت

د ٌتف ند أبوال ، ةعاد اتـــالمشروع
على  الةعة فبرقا ضفر ًف  ةالمحاسب

افظة علٌها ــــول والمحـهذه األص
حٌث تقوم حسابات  ،واستخداماتها 

 بتةاالث المراقبة اإلجمالٌة لألصول
قبة الوحدات المكونة لكل نوع من ابمر
ة دوجوموالــول واع هذه األصـــأن
اصلٌها فً دفتر األستاذ المساعد فت

لفة كالت حٌةان نم لألصول الثابتة

ك وغٌر هالاإلو ادعتبسواال واإلضافات
ذلك والبد من تطابق مجموع أرصدة 
وحدات كل نوع مع رصٌد الحساب 
اإلجمالً الذي ٌراقبها  فً دفتر األستاذ 

 اتابحسب تم تبوٌٌأن  من دالبو ،العام 
ك بما ٌتالءم مع تقسٌمات األصول هالإلا

 الثابتة نفسها. 
 لمصروفات :ا بةاقمرب ساح
و هكما ت افصروماع الوأن تعددتذا إ
ال فً المشروعات الصناعٌة فمن حال

ى مجموعات إلا مهسٌتقم ٌتاألفضل أن 
فٌمكن أن  ،لطبٌعتها  فقاً وقة ستنام

ساعد ماذ تأس رتــــدف صــٌخص
اجزاء بحسب للمصروفات ٌقسم إلى 

وعات المذكورة على أن ٌراقب كل المجم
اب مراقبة أجمالً خاص بها منها حس

 أن كنمٌما كفً دفتر األستاذ العام 
ا حساب واحد مقسم إلى خانات قبهراٌ

أما إذا تعددت  ،تحلٌلٌة بحسب عددها 
هذه المصروفات إلى حد كبٌر فٌمكن أن 
ٌخصص لكل مجموعة متماثلة أو 
متجانسة دفتر أستاذ مساعد خاص بكل 
منها ٌراقبه حساب أجمالً مستقل كما 

روفات ــال بالنسبة للمصـــهو الح
 دارٌةاإلروفات ـمصوال ٌةـــاعالصن
عدد كل ذا تٌع إزوتٌع والبلات فاروصوم

 .ملحوظة منها إلى درجة
  أخرى : ةاقبرت ماسابح
دأ ٌمكن أن ٌمسك حساب بالم حٌةان نم

مراقبة إجمالً لكل مجموعة من 
الحسابات المتشابهة أو حتى المتجانسة 

الفروع إذا كثر عددها كحساب مراقبة 
وحساب مراقبة االعتمادات المستندٌة 

 ر ذلك .ٌوغ
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 ًنثاال صللفا
المعروفة ومواقع  ةاسبحالم طرق 

 . حسابات المراقبة فٌها
 

 لألواحث بالم
الٌة " الطرٌقة ٌطإلا قةرٌلطا

الكالسٌكٌة " ومواقع حسابات 
 المراقبة فٌها .

ٌقة بالبساطة وهً ال رالط هذه تسمت
إال المشروعات الصغٌرة القلٌلة  تناسب

س رٌاً لتدسبناالعملٌات وتعتبر مدخالً م
اسبة لطالب حالموتر الدفاادئ مسك مب

السنوات األولى وتعتمد أساساً على 
 دفترٌن هما :

ر تقٌد تلدفاذا هفً :  ٌةوملٌا تردف -1
ول من ؤب ًجمٌع عملٌات المشروع أوال

 نأ نود اهل ةدندات المإٌتلمسواقع ا
 ت بحسب طبٌعتها .ٌامللعا ذهه نفصت
ت العملٌاترحٌل  ٌتم:  اذستألا تردف -2

ق إلى هذا بالسا ترلدفا ًت فدٌقالتً 
الدفتر بحسب طبٌعتها حٌث ٌخصص 
حساب فً هذا الدفتر لكل عنصر من 
عناصر الحسابات االسمٌة أو الحقٌقٌة 
أو الشخصٌة ومن هذا الدفتر ٌتم إعداد 

ة ومٌزان موازٌن المراجعة الدورٌ
السنوي تمهٌداً إلعداد  راجعةــــالم

 ٌزانٌةلمٌة وامتاـــالخــابات الحس
م ٌالحظ أنه فً ظل ث نٌة . ومموملعا

ن  كام هذه الطرٌقة بشكلها السابق ال
 المراقبة فٌها ت باسالح
 

 الٌة المطورة :طإلٌاقة ٌلطرا
أنواع الحسابات عن حد  بعض ثرتكذا إ

أن ٌستمر فً معٌن فؤنه ٌمكن للمشروع 
إتباع الطرٌقة اإلٌطالٌة بعد أن ٌتم 

فلو  ، اهٌت علالإدخال بعض التعدٌ
ن أو الدابنٌن ٌندٌملا دادأع أن انفرض

زادت إلى حد كبٌر مما ٌصعب معه 
الشخصٌة ضمن دفتر  همحساباتج اادر

األستاذ السابق ذكره فؤنه ٌمكن أن 
ٌمسك دفتر أستاذ مساعد للمدٌنٌن وأخر 

فتح فً كل منها حساب للدابنٌن ٌ
شخصً لكل مدٌن أو دابن حسب 

ع اقو نم هاٌحٌل إلرٌتم الت ،األحوال 
ع مسك دفتر ٌومٌة واحد م ، تستنداملا

للمشروع تثبت فٌه جمٌع العملٌات 
حسب تسلسلها التارٌخً لكن مع 
استخدام حسابات مراقبة إجمالٌة لكل 
من المدٌنٌن والدابنٌن ٌتم الترحٌل إلٌها 

ع المستندات أو الكشوف من واق
الخاصة بالمشترٌات اآلجلة أو المبٌعات 

ستندات الالزمة لمبا ةدإٌلمة و الاآلج
وبهذا  تصبح حسابات المراقبة هذه 
داخلة فً إطار القٌد المزدوج بٌنما 
تكون دفاتر األستاذ المساعدة خارج 

وٌجب أن ٌتم فً  ،نطاق القٌد المزدوج 
مجامٌع  كل فترة دورٌة المقارنة بٌن

ابات المستخرجة من حسصدة الأرو
 عمجامٌ سجالت الحسابات المساعدة مع

بات المراقبة اإلجمالٌة ساصدة حوأر
 المستخرجة من دفتر األستاذ العام .

رض علان م: لمراقبة ا تباحساع قمو
حسابات  ا أن موقعنظـــحالق سابلا

وهو  ملعااالمراقبة هو دفتر األستاذ 
هذه  اقبروتحٌد دفتر األســـتاذ الو

أو  ةعدالمساالحسابات دفاتر األستاذ 
 كلباألحرى سجالت األستاذ المساعدة 

 . صهٌخا فٌم

 
 نًثاالث بحلما
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ت اباسحقع اوٌة ومنالمألاقة رٌلطا
 ٌا :فه قبةارمال

شابه إلى حد كبٌر تقة ٌلطراذه ه
الٌة غٌر أنها تحتفظ ـاإلٌط رٌقةــالط

ص ٌخص ،بدفتري ٌومٌة ال دفتر واحد 
األول للعملٌات النقدٌة والثانً  إلثبات 

رى وبذلك تكون ـــاألخ لٌاتــالعم
ترٌة طبقاً لهذه ــموعة الدفـــالمج

 الطرٌقة :
 همادحأ دفتران:  ةٌمٌولار تادف -1

ٌقسم هذا  دوق ةدٌلنقا تلٌامعلإلثبات ا
الدفتر إلى دفترٌن األول للعملٌات التً 

 ًً ُ ً ٌها والثانفتكون الخزٌنة طرفا
 ،لٌات التً ٌكون البنك أحد أطرافها مللع

أما دفتر الٌومٌة الثانً فٌخصص 
 للعملٌات األخرى 

لطرٌقة اذه هل اً تبعاذ : ستألا تردف -2
ع مٌل جمشٌ حداتاذ وسٌستخدم دفتر أ

الترحٌل إلٌه  موٌت روعشالم حسابات
 ،بقٌن ساالة مٌٌوالي أوالً بؤول من دفتر

 دات مباشرة .نمستلن امأو 

  انٌة المطورة :مأللاقة ٌلطرا
بعض أنواع الحسابات  ةٌادزلة اً حف

صٌة فإنه شخالت باسالحكاعن حد معٌن 
ٌمكن أن تفصل هذه الحسابات  عن دفتر 

 ةعدامسذ تاأسر  اتدف ىلعام إلااألستاذ 
الحسابات خارج  هبر هذتعتا وهة بصخا

ر تبتعنطاق القٌد المزدوج بٌنما 
ها داخل بلمراقبة الخاصة ا اتابحس

وتتم المقارنة  ،ٌد المزدوج قنطاق ال
دورٌاً بٌن كشوف الحساب المستخرجة 
من دفاتر األستاذ المساعدة من ناحٌة 
 عالمجامٌع واألرصدة مع مجامٌ

 لتًا ةالٌمجاإلت اباسحالة دوأرص
والموجودة فً دفتر األستاذ  اهقبارت

العام ومن هذا الدفتر ٌتم استخراج 
لعامة للمشروع ككل موازٌٌن المراجعة ا

. 

 لمراقبة :اات بحسا وقعم
الشرح السابق فؤنه فً  نا منحظالما ك

حالة استخدام حسابات المراقبة فً هذه 
 ذاتسر األتالطرٌقة فؤن مكانها هو دف

إذا  دٌوحلاذ ستاألاتر ـفد ام وهوــعلا
.  ةتثنٌنا  سجالت األستاذ المساعدـاس
 لحسابات حسابات األستاذا هذه قباروت

 المساعد كل فٌما ٌخصه .
 

 ثثاللث احلمبا

سٌة ومواقع حسابات رنلفاقة رٌلطا
 المراقبة فٌها .

رٌقة من وجهة نظر  طال اهذ رعتبت
ة قابات المراقبة هً الطرٌـــــحس

 نننا مكمتث ٌح ،ل فضٌة األبالمحاس
ول بشكل تلقابً على حسابات صحال

. وتقوم الطرٌقة  مالٌةـــمراقبة إج
المسماة بالفرنسٌة على المحاسبٌة 

تقسٌم كل من دفاتر الٌومٌة واألستاذ 
ا ٌهعلق تقسٌماً نوعٌاً وهً ما ٌطل

ر المساعدة  مع ربطها جمٌعاً اتدفال
ألول ابدفترٌن محاسبٌٌن أساسٌٌن 

ة ٌزركملا مٌةٌوله اٌلعق طلوٌ ةٌوملٌل
والثانً لألستاذ وٌسمى بدفتر األستاذ 

 تعتبرعدة دفاتر المسالفا اهذ ىوعل العام
خارج نطاق القـٌد  دفاتر إحصابٌة بٌانٌة

نها كً تستقٌم عنى غأل نولك  المزدوج
 هذه الطرٌقة .

 
 :المساعدة ٌاتالٌومتر افد
وع عدد من الٌومٌات رلمشافً  مسكٌ

ً العادة فو ،ة جالمساعدة بحسب الحا
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ة ٌٌوم"   نم كالً ات مٌوالٌ ههذضم ت
 ،ات ات النقدٌة " وٌومٌة المشترٌٌعمللا

ٌومٌة مردودات  ،ٌومٌة المبٌعات 
المشترٌات وأخرى لمردودات المبٌعات 
وٌومٌة أوراق القبض وأخرى ألوراق 
الدفع  كما ٌمكن أن تضم ٌومٌة 
للتحوٌالت وأخرى للمخازن وغٌر ذلك 

 مسك تلكتن أورة  رولٌس بالض
سب الحاجة حبن  كلو عهامٌجات ٌمولٌا

 أما إذا كانت بعض العملٌات قلٌلة
الحدوث فٌمكن فً هذا الحالة االستغناء 
عن دفتر الٌومٌة المساعد الخاص بها 
وتقٌٌد عملٌاتها مباشرة فً دفتر 

ومن هذة الدفاتر ٌتم  ،الٌومٌة المركزٌة 
 تاذـــسأللى دفاتر اإول ؤأوالً ب ٌلـــحرالت
 نبٌ راشبمط ابأن االرتي دة أعسالما

هذه الدفاتر ودفاتر األستاذ المساعدة 
تى وإن كان الترحٌل  ٌتم غالباً من ح

 واقع المستندات مباشرة
  

 المركزٌة  مٌةوالٌ فترد
لٌومٌات المساعدة دورٌاً اٌع ممجا ركزت

فً دفتر الٌومٌة المركزٌة ومن هذا  
 ذاألستا رالدفتر ٌتم الترحٌل إلى دفت

 لترح دت  قالعملٌا نتكو اذوبه ،ام علا
 مث ةدى دفاتر األستاذ المساعإل ٌاً ردف
خرى إجمالٌاً إلى دفتر أ ةرم تلــحر

األستاذ العام وبذلك تنتج هذه الطرٌقة 
حسابات مراقبة إجمالٌة بشكل تلقابً . 
  ،كما ٌثبت فً دفتر الٌومٌة المركزٌة 

ات ًٌ ال توجد لها ٌومتال تلٌامالع
  ومةعدمال نوٌلدكاعٌة ون ةدـــعامس
جارٌة وقٌود ــاألوراق الت رٌــهظتو

قفال األخطاء وقٌود الفتح واإل تصحٌح
وشراء وبٌع ة والتسوٌات الجردٌ

 ، لكذ ٌروغاألصــول الثابتة باآلجل 
تبر هذا الدفتر من الناحٌة القانونٌة ٌعو

الدفتر المحاسبً األساسً الواجب 
توثٌقه لدى كاتب العدل فً منطقة نشاط 

 المشروع .
 

 اعدة :سلماذ استألر اتدفا 
عدة بحسب اسلما اذألستا رتافمسك دت

الحاجة فٌمسك دفتر أستاذ مساعد 
 ،للمدٌنٌن ٌفتح فٌه حساب لكل عمٌل 

ودفتر أخر للدابنٌن ٌفتح فٌه حساب لك 
مورد  ودفتر أستاذ مساعد للمصروفات 

إلدارٌة والبٌعٌة  أو لكل االصناعٌة و
منها دفتر مستقل إذا كثرت.وأخر 

 ر ذلكٌغوة بتالثا ولصألاوكذا  للمخازن
حاجة المشروع. وٌتم الربط سب حب

المباشر بٌن هذه الدفاتر ودفاتر 
 الٌومٌات المساعدة ذات العالقة .

 

 العام : تاذساأل فترد
إلى جانب حسابات  ردفتلا اذً هف

المراقبة اإلجمالٌة تفتح حسابات ألٌة 
عناصر لم ٌخصص لها دفتر أستاذ 

ة قبمرا تبااحس مثالً  فنجد فٌه ،مساعد 
 ،المصروفات و ، ٌننبداوال ،ن ٌدٌنملا

 ،األصول الثابتة وغٌر ذلك  ،اإلٌرادات
كما نجد فٌه حسابات لبقٌة عناصر 
األصول والخصوم والحسابات االسمٌة 

ال توجد لها حسابات قد األخرى التً 
 ،ة دٌنقالت باساكحمراقبة خاصة بها 

األصول  ،أوراق القبض  ،البنك 
 ،ى رألخا ةٌنمدت الاابحسلاوٌة ونالمع
 ،القروض  من الغٌر  ، تااطٌتحواال

أوراق الدفع الحسابات الدابنة األخرى 
ومن هذا الدفتر ٌتم إعداد مٌزان 
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المراجعة العام للمشروع وٌجب أن تتم 
الحسابات ومجامٌع أرصدة  ارنةــمق

ومجامٌع اإلجمالٌة مع مجامٌع أرصدة 
فردٌة التً تراقبها ـابات الـــالحس

 دةعسالمستاذ األا ردفات ًوالموجودة ف
اً فهذه المقارنة مووعمبها  ةصاالخ
مٌزان  دعداأتم ٌلم  لوبة حتى ولوـمط

ة فً دعا دٌع يالذوالمراجعة العام 
 نهاٌة كل شهر .

 

 لمراقبة : اات بحسا وقعم
طرٌقة كما أتضح من الشرح له اذله فقاً و

السابق فؤن حسابات المراقبة اإلجمالٌة 
 .م اذ العاتقع فً دفتر األست

 

 عبلرث احلمبا
ن كام ٌة الزٌلنجإلا ةقرٌطلا

 المراقبة فٌها.ت باسالح
ٌقة على تقسٌم رـــالط هذه ومــقت

المجموعة الدفترٌة تقسٌماً نوعٌاً كما 
ٌقة الفرنسٌة طرللة سبلنبال هو الحا

فهناك تشابه بٌنهما من ناحٌة الشكل 
فقط وإذا اعتبرنا  الطرٌقة الفرنسٌة أنها 

اقبة مربات الاحس ٌةزاو األفضل من
ٌقة اإلنجلٌزٌة على رطال نفؤ ةلٌاماإلج

عكسها تماماً فهً ال تعطٌنا مثل هذه 
الحسابات على نحو تلقابً بل علٌنا أن 
نقوم بإجراءات معٌنة إذا أردنا أن 
نضمن هذه الطرٌقة حسابات المراقبة 
اإلجمالٌة والفرق بٌن الطرٌقتٌن من 

ة الٌإجم ناحٌة إنتاج حسابات مراقبة
راجع إلى نظرة  اهإنتاج مدو عأ بٌةاقتل

كل منهما إلى المجموعة الدفترٌة 
والعالقة القابمة بٌن الدفاتر المختلفة  

 ، نففً حٌن تعتبر الطرٌقة الفرنسٌة أ

ٌات المساعدة ودفاتر األستاذ موٌلا رتافد
ة بٌانٌة خارج بٌصاإحر اتدفة المساعد

ٌقة رنطاق القٌد المزدوج تعتبرها الط
ها ٌلق علطتوٌة لصأتر فاٌة دزلٌنجإلا
لٌة عمة أٌن فؤه لٌلدفاتر الفرعٌة وعا

عاد ٌ قٌدت فً دفتر ٌومٌة فرعً ال
تقٌٌدها أو تقٌٌد مجامٌع الدفتر الذي 
قٌدت فٌه فً دفتر الٌومٌة العامة والذي 
ٌطلق علٌه أٌضاً دفتر العملٌات األخرى 

وكذا الحال بالنسبة للترحٌل فما تم  ،
 أمرى هانت ًعفر اذأست رفتد ىلٌله إحتر
فال ٌعاد ترحٌل المجامٌع إلى  هٌلحرت

دفتر األستاذ العام فكل الدفاتر هنا من 
ٌومٌات وأستاذ أصلٌة ونتج عن ذلك 
عدم وجود حسابات مراقبة فً الطرٌقة 
اإلنجلٌزٌة وإلدخال حسابات المراقبة فً 
إطار الطرٌقة اإلنجلٌزٌة هناك خٌارات 

 رحــشً ٌل امفٌ: و حقاً السنذكرها 
وعة الدفترٌة المستخدمة مجمز للــجوم

 فً الطرٌقة اإلنجلٌزٌة .
   

 ت الفرعٌة : اومٌٌال رفاتد
  ماً ٌتقس لٌومٌة وتقسم اتر ادف دتعدت
كل دفتر منها دفتراً أصلٌاً  رعتبٌو ٌاً وعن

فتوجد ٌومٌات بحسب الحاجة لكل من 
المردودات  ،المبٌعات  ،المشترٌات 

ع فأوراق الد ،القبض  أوراق ،ا هنوعٌب
وصندوق  ،لنقدٌة اات ٌعمللا ،

إال أن  ،المصروفات النثرٌة وغٌر ذلك 
دفتر العملٌات النقدٌة ٌعتبر فً هذه  
الطرٌقة دفتر ٌومٌة وأستاذ معاُ لحسابً 
النقدٌة والبنك ولهذا ٌظهر فٌه 
رصٌداهما فً أول وأخر المدة وٌنطبق 

  قتر صندوــر على دفـــهذا األم
 .اً ضٌة أرٌالنث اتوفرصالم
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 العامة : مٌةوالٌ فترد
لق علٌه دفتر العملٌات طا ٌماً ركثٌو

الدفتر تقٌٌد  اذه ًف متٌو ، ىراألخ
 العملٌات التً ال توجد لها دفاتر ٌومٌة

مثل قٌود الفتح واإلقفال وقٌود  فرعٌة،
تصحٌح األخطاء وقٌود رفض وتظهٌر  

وٌالت ـوالتح ارٌةــجــاألوراق الت
 نك مذلغٌر وة دٌرجات الٌوالتسو

مسك لها المشروع ٌ لم  ًلتت اٌاللعما
 ها لقلتها . ب ةصاخ ةٌعون تاٌومٌ
 

 الفرعٌة :  ذستااأل رفاتد
ألستاذ الفرعٌة بحسب اتر ادف دتعدت

حاجة المشروع فٌمكن أن ٌوجد دفتر 
أستاذ فرعً للمدٌنٌن وأخر للدابنٌن 

لألصول  وثالث للمصروفات ورابع
ها ددعان ك إذا تراماثتاالس االثابتة وكذ

ا مختلفة وغٌر ذلك . هعوانأو راً بٌك
وتعتبر هذه الدفاتر دفاتر أستاذ أصلٌة 

 مثلها مثل دفتر األستاذ العام 
 

 العام :  تاذساأل فترد
اذ العام تظهر فقط تألساتر فً دف

 ي  أً ف انمكا لهد الحسابات التً ال ٌوج
ذ الفرعٌة كحسابات ستااتر األدفمن 

ت ادودرم ،تعاـالمبٌ ، تاٌترــلمشا
 ،ردودات المبٌعات م ، اتٌرتـــشالم

األصول  ،االستثمارات  ،أوراق القبض 
الحسابات و حوباتــالمس، المعنوٌة 

 ،ال ــرأس الم ،رى ــالمدٌنة األخ
أوراق الدفع والحسابات  ،ات ٌاالحتٌاط

 وال ٌتضمن هذا  ،نة األخرى ـــالداب
حسابات النقدٌة والبنك ــــتر الدف

 اهدفاترف ةثرٌلنات افرومصلاندوق صو
 . ٌومٌات وأستاذ معاً 

 

 والترحٌل : ٌٌدقالت لٌةآ
رعٌة ف اتمٌٌوت انأكفاتر دال لن كأما ب

أو ٌومٌة عامة ودفاتر أستاذ فرعٌة أو 
دفتر أستاذ عام بما أنها كلها دفاتر 
أصلٌة تقف جمٌعها على قدم المساواة 

د اٌعالدفتر ٌومٌة  تم تقٌٌده فً أي فما 
ي أ لىإ هلرحٌت مت امو رىً اخفٌده ٌتق
 ، رهغٌى إلل تر أستاذ مناسب ال ٌرحفد
ى سبٌل المثال المبٌعات اآلجلة تقٌد علف

أوالً بؤول فً دفتر ٌومٌة المبٌعات 
اآلجلة  وترحل األطراف المدٌنة من 
القٌود إلى حسابات العمالء فً دفتر 

المدٌنٌن أوالً بؤول أما الطرف  أستاذ 
 لٌرح الت فعاالمبٌ باحس دابن وهوال
واحدة كل فترة دورٌة  ةرم الإ لٌهإ

ومكانه فً دفتر األستاذ العام وعلى هذا 
 ىلإ مت هننجد أن ترحٌل األطراف المدٌ

أستاذ فرعى والطرف الدابن إلى  رتفد
دفتر األستاذ العام وبهذا ٌكون قد تم 

ا كمة األستاذ وحدة واحد الترحٌل فدفاتر
 مٌت اذه علىوٌات . ٌومللبة لنساب هو
المراجعة العام من جمٌع  نٌزامعداد أ

دفاتر األستاذ الفرعٌة منها والعام وكذا 
ٌومٌة العملٌات النقدٌة بالنسبة لحسابً 
الصندوق والبنك ودفتر صندوق 

بة لهذا األخٌر المصروفات النثرٌة بالنس
أو غٌر مكن الم. على أنه من غٌر 

لعام اأن ٌتضمن مٌزان المراجعة العملً 
فً  جودةوملٌلٌة اصفتال باتاالحسٌع جم

دفاتر األستاذ المختلفة ولهذا تعد كشوف 
تجمٌعٌة للحسابات المتشابهة أكانت 
اسمٌة أو شخصٌة أو حقٌقٌة ترفق 
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بمٌزان المراجعة العام الذي ٌتضمن 
مجامٌعها ومجامٌع أرصدتها ولكل 

 .لى حده مجموعة ع
   

 سخاملث احلمبا
 رٌقةطم الٌتدع مكنٌٌف ك
  بةقمرا تاساببحزٌة لٌنجاإل

 ة :ٌلماإج
بق الحظنا أنه ال مكان االس شرحلن ام

ابات المراقبة فً الطرٌقة ـــــلحس
اإلنجلٌزٌة عل الرغم من أهمٌة هذه 
الحسابات فً العمل المحاسبً كما 

ولهذا عنً  ،الحظنا فً الفصل األول 
اسبون بهذا األمر ولو كان ذلك عن المح
قة لطرٌارٌق االستعانة بـــــط
 دٌٌقتالار كرتة وٌناالبٌ ةٌباـــصإلحا

للعملٌات التفصٌلٌة مرة أخرى على نحو 
ُ فؤنه ٌمكننا القول أن  أجمالً وعموما
حسابات المراقبة اإلجمالٌة ٌمكن أن 
تضمن فً الطرٌقة اإلنجلٌزٌة فً 

 :الحاالت التالٌة
ء األخٌر من دفتر جزالص خصٌ أن -1

ة لٌإلجماااألستاذ العام لمسك الحسابات 
 قطان رجخا ٌةنبٌا ةٌصابإح ةطرٌقب

 القٌد المزدوج .
مستقل تفتح فٌه  لسج صخصٌ أن -2

حسابات مراقبة إجمالٌة بطرٌقة 
وٌعهد به عادة إلى  ،إحصابٌة بٌانٌة

شخص مستقل لٌس له عالقة بالتقٌٌد 
وال بالترحٌل إلى فً دفاتر الٌومٌات 

 تحٌث ٌقوم بؤخذ  البٌانا ،دفاتر األستاذ 
 هاحللوٌ لفةتخمال اتٌالٌومتر فامن د

بات المراقبة ذات ابحس تهااالقع بحسب
إثباتها فً تلك ى لإ عمدٌ مث ، العالقة

 الحسابات .

حسابات المراقبة  لادخإ تمٌ أن-3
اإلجمالٌة فً نطاق القٌد المزدوج عن 

اذ ذات ستألا ترفابدى طرٌق ما ٌسم
 Self Balancing الموازٌن المستقلة

Leader Book ،  وفحوى هذه
 -:األتًٌتلخص فً  ةالطرٌق

تاد فً عمال سبح مللعا مٌت 1- 3
و مرحلتً التقٌٌد والترحٌل حسب ما ه

 ٌقة اإلنجلٌزٌة .طرالً ف بعمت
انات التً لها عالقة بٌالع جمم ٌت  3-2

من دفاتر بحسابات المراقبة اإلجمالٌة 
الٌومٌات الفرعٌة والعامة وذلك عن 
طرٌق تحلٌل العملٌات المقٌدة بهذه 

د القص ةبٌاصحإ طرٌقة هر . وهذتالدفا
ت التً تؤثرت بها ٌامللعادٌد تح ، انهم

الحسابات الفردٌة المعٌنة إلعادة إثباتها 
وبما أن  ،مرة أخرى بشكل إجمالً 

 باتثاإل فؤن ، اإلثبات األصلً قد تم
مٌة العامة والٌ فتردفً  انً الذي ٌتم الث

غاء هذا إلم ٌت اذهل دوٌقلل اً ٌعتبر تكرار
 قٌطر نع عكسٌةبقٌود ر كراتال

بة اقمرت باساحب ىمسٌا مم خدااست
ا فً كل نهم ابحسح فتفٌاألستاذ العام 

دفتر أستاذ فرعً فتح له حساب مراقبة 
 أجمالً فً دفتر األستاذ العام .

ال تجرى القٌود التالٌة مثلل اٌسب ىفعل 3-3
بصدد حساب مراقبة المدنٌٌن فً الٌومٌة 

 العامة:

 حسابمن  نٌالمدنب اــجال والً أ 
 : ٌنندٌبة المقارم

 المدٌنٌن  قبةا/ مر ـن حم
 ٌن رذكوملى إ

 ات عمبٌلـ/ اح
بض قال قوراأحـ/ 

 )مرفوضة ( 
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اق رأو دوابفحـ/ 
 القبض)مرفوضة ( 

  تٌالولتحاحـ/ 
 مصـــلخاحـ/                 

 سموح به )مسترد( مال
 لخ .احـ/ .... 

حسابات الى إلد لقٌافا طر لٌرحو
ام . ثم علستاذ االمناسبة فً دفتر األ

ٌات مللعً لللتااسً  كالع ٌدلقا رىنج
ط حساب ٌالمذكورة عن طرٌق توس

مراقبة األستاذ العام وبنفس المبالغ 
تح فً هذا المثال فً دفتر والذي ٌف
 . الفرعً الخاص بالمدٌنٌن األستاذ
 ٌن رذكوممن 

 ات عمبٌلـ/ اح
 بض )مرفوضة ( قل قوراأحـ/ 

 اق القبض )مرفوضة ( رأو دوابفحـ/ 
  تٌالوحتلا/  ـح

 سموح به )مسترد (مال ملخصاحـ/ 
 لخ .احـ/... 

 ةاقبرـ/ محلى إ
  معاال ستاذألا
لمدٌن من القٌد إلى ارف طال لٌرحو

ار ثء  آاغلدفتر األستاذ العام وذلك إل
أما الطرف الدابن  ،لقٌد السابق ا لرحٌت

من القٌد فٌرحل إلى حـ/ مراقبة األستاذ 
 عً المناسبرستاذ الفألا العام فً دفتر

وهو هنا دفتر األستاذ الفرعً للمدٌنٌن 
. 

حساب من ن باداللجانب : ا اًٌ ناث 
 ٌنٌن : دمالقبة رام

 ن ٌكورذن مم
 ة ٌنقدلـ/اح
  بنكالـ/ ح
 موح به مسالم صخالـ/ح

 بض قال قوراأحـ/ 
  تٌالولتحاحـ/ 
 لمبٌعات اات دردومحـ/ 
 معدومة لن الدٌواحـ/ 

 لخ احـ/.... 
 ذستاأبة قمرا  ـ/حلى إ

 المدٌنٌن 
 

ستاذ ألالقٌد إلى دفتر ا فارل طحوٌر 
 سبنفونً االث ثم ٌجرى القٌد ،عام لا

 المبالغ :
 أستاذ العام  بةاقمرـ/ ح من 

 ٌن رذكوملى إ
 ة ٌنقدلـ/ اح

  كلبناحـ/ 
 سموح به مال ملخصاحـ/
 بض قال قوراأحـ/ 
  تٌالولتحاحـ/ 
 مبٌعات الت دادومرـ/ ح

 ة مدوعالمن ولدٌاحـ/ 
 لخ احـ/.... 

حـ/   ىلمدٌن من القٌد إلارف طال لٌرحو
اذ تألساتر فً دفبة األستاذ العام اقرم

الفرعً للمدٌنٌن وٌرحل الطرف الدابن 
المذكورة فً دفتر األستاذ إلى الحسابات 

العام إللغاء اآلثار المترتبة على ترحٌل 
القٌد السابق . وٌتبع نفس األجراء مع 

أن تمسك لها تً ٌراد ال اتابحسبقٌة ال
 حسابات مراقبة إجمالٌة .

بع تٌ أنن أنه ٌمك ثحباالرى ٌ -4
لجة هذا الموضوع أي اعلم ددٌجب سلوأ

سابات افتقار الطرٌقة اإلنجلٌزٌة إلى ح
مراقبة إجمالٌة بطرٌقة تلقابٌة وذلك 

 على النحو الثانً :
الحسابات الفردٌة د عدن  كاا إذ 4-1

سابات الح صرناألي عنصر من ع
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سمٌة أو الشخصٌة أو الحقٌقٌة قلٌالً اال
ب حسا حتفة الذه الحً هٌمكن ف هفؤن ،
تر األستاذ المناسب  فدً ف  لًاجمإ

إلى  اً لٌاخد سمٌق –الفرعً أو العام 
خانات تفصٌلٌة فً كال جانً الحساب 
بعدد الحسابات الفردٌة التً تنطوي 
تحت الحساب اإلجمالً الذي تمثله فً 

ن  الخاصتان  بالمبالغ لخانتااة للحاا ذهه
 ل ٌرحلرحٌٌتم الت وعندما ،اإلجمالٌة 

صة بالحساب اخال ةسبامنال خانةلا لىإ
الفردي المعٌن وكذا إلى الخانة الخاصة 

 لحساب اإلجمالً فً نفس الوقت .با
ة عدد الحسابات ادزٌة الح فً  4-2

الفردٌة زٌادة كبٌرة بحٌث ال ٌتسع لها 
فؤنه فً  ،ة تحلٌلٌ اتناخ ذود دفتر واح

ب اهذه الحالة ٌمكن أن ٌقسم الحس
 ةلٌاجمت إساباح ىإلن المعٌ الًاإلجم
دة وفقاً لوجهات نظر معٌنة كما عامس

ن أن ٌقسم بحسب فً  حال المدٌنٌن ٌمك
الحروف األبجدٌة أو المناطق الجغرافٌة 
أو السلع .. الخ وٌخصص لكل حساب 

 ًرعف أجمالً مساعد دفتر أستاذ 
مكن أن ٌقسم الدفتر ه أو ٌبص اخ

مل حجم الع الفرعً إلى أجزاء بحسب
 ،ساعد .م ًب  فرعاسحل بكالخاص 

ومما ٌسهل العمل أن تضاف إلى دفاتر 
ذات  العالقة كٌومٌات  الٌومٌات الفرعٌة 

المشترٌات والمبٌعات والعملٌات النقدٌة 
خانات بنفس األسلوب بحٌث ٌتم 

ستاذ ألا رتفدى إلالترحٌل أوالً بؤول 
الفرعً التحلٌلً فً الحسابات الفردٌة 

اإلجمالٌات ل ة وترححد ساب علىحلكل 
دورٌاً إلى دفتر األستاذ الفرعً اإلجمالً 

تثبت المبالغ فً الحساب المناسب حٌث 
ة اإلجمالٌة فً خانات حسابات المراقب

لمساعدة وفً هذه الحالة واة لٌماجاإل

ن ضمة لٌماالمراقبة اإلج تتدخل حسابا
لمزدوج وفً كل فترة دورٌة القٌد ا

ات سابصدة الحرتطابق مجامٌع وأ
رعً مع فلا ذاستاألتر ً دفف ةوحفتالم

الحساب اإلجمالً  المساعد الذي 
تطابق الحسابات اإلجمالٌة ٌراقبها كما 

المساعدة مع الحساب اإلجمالً 
 الربٌسً .    

 

 سسادلث احلمبا
ٌكٌة ومواقع رألماقة ٌلطرا

 .هاقبة فٌامرلا تباساح
المحاسبٌن إلى هذه ن م ٌركثر نظٌ 

 نهالى أع ةاة باألمرٌكٌمقة المسٌالطر
 بتناسوال   اتنٌكاماإلة ددومح ةٌقرط

الشرابح  إال المشروعات الصغٌرة أو
الدنٌا من المشروعات المتوسطة على 

 أكبر تقدٌر. 
ذلك كما سنالحظ من  رغٌ ةقٌقحوال
 : لًتاالض عرالل خال
  

 ة:ترٌفلدا موعةجلما
رٌقة أساساً من دفتر طال ههذ نتكوت

من منه ٌجزء األال ٌشمل فً واحد
التقلٌدي وفً الجزء  لهاكبش ةومٌٌال

 حٌث ،األٌسر توجد حسابات األستاذ 
ٌخصص لكل حساب منها خانتان األولً 
للجانب المدٌن من الحساب واألخرى 
للجانب الدابن . والن المساحة 

عادة ذ تكون ستاألا اتالمخصصة لحساب
حوالً أثنٌن  بعوتست ثٌح ، ةدومحد
 ، والاألح نسأحً فقط ف باً ثٌن حساوثال
الطرٌقة ال ه هذن أ رةفكءت اج انه نم

ٌرة الحجم صغالت عارومشلل إالح تصل
ات فٌها ابحسلاوع ممج زاوجٌت  التً ال
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بٌنما فً الواقع  ،الرقم المذكور سابقاً 
 ستوعبت نأ اهٌمكن القول أنه ٌمكن

ثٌن حساباً إجمالٌاً وأما ٌن وثالأثن
 أنفٌمكن ٌة ت الفردابالنسبة للحساب

الطرٌقة  ثالً م عبهتوتس اعب موتست
 ،الفرنسٌة التً تتسم بالمرونة الكبٌرة 

وذلك عن طرٌق مسك دفاتر أستاذ 
 مساعدة بحسب الحاجة . 

 

  واألستاذ العام : مٌةوالٌ فترد
 داحو ذتاٌقة على دفتر أسرالط هذه قومت
من الٌومٌة واألستاذ معاً كما  شمل كلٌ

 تالٌعمبات الإث حٌث ٌتم ،سبق ذكره 
ٌومٌة ثم ترحل لاب صالخاء لجزفً ا

مباشرة إلى الجزء الخاص باألستاذ 
لعام . وحتى ٌمكن أن تستوعب هذه ا

الطرٌقة أنشطة المشروعات المتوسطة 
والكبٌرة تتم االستعانة بدفاتر أستاذ 

راقب الحاجة وٌ بسبحة مساعدة نوعٌ
الحسابات الفردٌة الموجودة فً دفاتر 

 ةمراقب تالمساعدة حساباألستاذ ا
جمالٌة  موجودة فً الجزء الخاص إ
ومن األستاذ ذكور مال ردفتالن م تاذساألب

م عاالة العام ٌتم إعداد مٌزان المراجع
 ع .رومشلل
 

 لمراقبة : اات بحسا وقعم
 اقبةلمرة تقع حسابات اقطرٌله اذً هف
ٌة كما اتضح من العرض السابق إلجمالا

ن م العام تاذص باألسافً الجزء الخ
 .السابق ذكره  ذاستألوا ٌةٌومر التفد

 ثاللثال فصال
 محاسبٌة مقترحةة ٌقطر

 .والتوصٌات
 ل واأل حثمبال

 قة المحاسبٌة المقترحةرٌلطا 
 -بٌة رالع ٌقةرالط -

 
ٌقة على المجموعة رالط هذه قومت

 لٌة :التا ةٌالدفتر
 ببحس -: مساعدة ٌاتمٌو رفاتد -1
 تالٌعمٌة الٌومدفتر  مثل ، اجةحال

ت ٌاوموٌ – نكوبق دوصن – ٌةالنقد
المبٌعات اآلجلة  ،ترٌات اآلجلة مشال

روفات وغٌرها بحسب الحاجة والمص
وٌتم التقٌٌد فٌها أوالً بؤول من واقع 

 المستندات .
تر ادف كتمس:  ساعدةم اذستأ رفاتد -2
حاجة المشروع بحسب  ساعدةمذ استأ

 ،ٌنٌن دــــكدفاتر األستاذ المساعدة للم
 ،ت ارادٌاإل ،الفروع  ،ابنٌن دال
ول  ـــــاألص ،المخازن ،مصروفات لا

 ،االحتٌاطٌات و المالرأس  ،الثابتة 
الحسابات المدٌنة  ،الحسابات الختامٌة 

والدابنة األخرى وغٌر ذلك بحسب 
لى إل حٌرتلااحتٌاجات المشروع.  وٌتم 

فاتر من واقع المستندات سواء ذه الده
ً تم ف ىلوألا ٌدٌلتقا أو أكان التسجٌل

لٌومٌات المساعدة أو فً تر ادفا حدأ
 دفتر الٌومٌة المركزٌة .

كزٌة وأستاذ عام معاً رة مٌٌوم ترفد -3
لهذا الدفتر من الناحٌة  لمثا قربأعل ل.

ذ هو دفتر الٌومٌة واألستا ،الشكلٌة 
 ،مرٌكٌة قة األلطرٌل فقاً وك سوممال

 نولكن هناك اختالف أساسً بٌنهما م
زء جً الل . ففلعما ةلٌٌة وآلعفال ةالناحٌ

لخاص بالٌومٌة المركزٌة ٌتم تركٌز ا
ومٌات المساعدة ٌومٌاً كما مجامٌع الٌ

توجد  تفٌد فٌه العملٌات األخرى التً ال
 ،لها دفاتر ٌومٌات مساعدة نوعٌة 
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 لةلٌنت قإذا كا –ع كؤوراق القض والدف
ضها والدٌون المعدومة رفو هاٌرظهوت –

 جردٌةلا سوٌاتتلاو اءاألخط ٌحوتصح
 ،قفال الدفاتر وغٌر ذلك أح وتد فووقٌ

بات األستاذ العام وٌتم الترحٌل إلى حسا
فً الجزء األٌسر من الدفتر حٌث تفتح 

المشترٌات   ،البنك  ،حسابات النقدٌة 
 ، دٌنٌنلما ، ماهومردودا ت ،المبٌعات 

األصول  ،الفروع  ،المخازن ،ن ابنٌالد
 ماداتـــتعاال ،ألخرى ا المتداولة

لمدٌنة األخرى اات  بلحساا ،ٌةتندمسلا
 ، عةنوتمالت اإلٌرادا ،فات والمصر

صول الثابتة ومخصصات إهالكها ألا
رأس المال  ،واألصول المعنوٌة 

ات والمخصصات األخرى ٌواالحتٌاط
ة ابنالد دةصرألا ، ةٌوالحسابات الختام

ذلك بحسب طبٌعة نشاط ر غٌو رىخألا
 بقالسا تابسالحأغلب او ،المشروع 

اتر أستاذ مساعدة فى دلاج إتحت رهاذك
فردٌة التً لضبط  حركة الحسابات ال

تراقبها وتحدٌد مركز كل حساب فردي 
وتتم المطابقة كل فترة  ،على حدة 

دورٌة مناسبة بٌن مجامٌع وأرصدة 
دفاتر كة فً ممسوالة فردٌلا تالحسابا

األستاذ المساعدة ومجامٌع وأرصدة 
ة  ى حدا علنهمل ٌة لكلامجاإلباتها ساح

والموجودة فً دفتر األستاذ العام.وٌتم 
كل ٌوم عمل إعداد مٌزان  فً نهاٌة

مراجعة أولى وفً نهاٌة كل فترة محددة 
بقة دورٌة وٌتم أعداد موازٌن اطمتجري 

 -باتاحس فكشو –مراجعة فرعٌة 
  .جعة عامان مرازومٌ

 نًثاالث بحمال
قترحة لما ةرٌقطال ازاٌم

 اتٌصولتوا

 ٌا:لمزا: ا والً أ
رٌقة مرونة كبٌرة طال ههذ كتمل -1

ب التوسعات فً تمكنها من استٌعا
أنشطة المشروعات تماثل مرونة 
الطرٌقة الفرنسٌة وتتفوق علٌها من 
عدة جوانب أهمها القابلٌة للتوسع 

روع ف المشظرو سبحب شماكنالوا
كما تقدم لنا صورة ٌومٌة كاملة 

 ة فًاصر األساسٌنحول الع وواضحة
من أصول وخصوم  سبًاالمحعمل ال

ومصروفات وإٌرادات باإلضافة إلى 
إمكانٌة استخراج مٌزان مراجعة عام 
ٌومٌاً دون جهد فضالً عن أعداد 
حسابات ختامٌة تقرٌبٌة أو فصلٌة على 

ًً وعم ولالق نكمٌو وجه السرعة ماً
ات على اختالف ـــنها تناسب المشروعأ

 أحجامها .
بات حساى لع حصوللا من ناكنمت -2

مالٌة بشكل مباشر وتلقابً جة إبمراق
 ،لطرٌقة الفرنسٌة كما هو الحال فً ا

ومن ثم فؤنه ٌمكننا االستفادة من 
المزاٌا العدٌدة لحسابات المراقبة 

 ه .اإلجمالٌة هذ
شروع مال رةاإد دى إمدالد ععتسا -3
بٌانات ومعلومات سرٌعة تمكنها من ب

 . هٌنفً ح ةمباللمارات اقراتخاذ ال
ع الكفاٌة اإلنتاجٌة رفى علد اعتس -4

ابات وتخفٌض للعاملٌن فً أقسام الحس
 تكالٌف تشغٌل النظام المحاسبً. 

كل من الطرٌقتٌن  ٌازام عبتوتس -5
الفرنسٌة واألمرٌكٌة وابتعدت عن 

 . ماهٌف ةبٌللسا بنالجوا
طرٌقة الفرنسٌة التً لن اعلف تتخ -6

 فً دةالمقٌ تالٌعمكٌز الترٌتم فٌها 
دة فً الٌومٌة عمسالات اٌومٌال
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 المركزٌة كل أسبوع أو أسبوعٌن
وأحٌاناً كل شهر فٌما ٌستلزم األمر فً 

 . ًُ  هذه الطرٌقة أن ٌتم التركٌز ٌومٌاً
رٌقة األمرٌكٌة التً لطا عنف تلتخ -7
واحد ٌمثل  تردف على المل إشتت ال

ت الٌومٌة واألستاذ معاً وفً حاال
اذ أست اتردفبن تستعٌ دقة بٌاستثنا

وال تستعٌن بٌومٌات  ، ةدــــاعسم
تلف كلٌاً ــٌة العمل تخمساعدة كما أن آل

. 

 
 ات :ٌتوصل: ا اً انٌث
ق على هذا الطرٌقة لٌط نبؤ ىأوص -1

 ،المحاسبٌة أسم الطرٌقة العربٌة 
عربٌة ة الارلحضاور داعترافا ب

اإلسالمٌة فً التطور الحضاري 
فً مجال وة عامة راإلنسانً بصو

بصورة  ًاسبحالموري  االتطور اإلد
األطراف فدولة عظٌمة مترامٌة  ،خاصة 

ما كان لها أن تتطور وتنمو ما لم 
 ٌواكب ذلك تطوراً فً اإلدارة وفنونها. 

هذه الطرٌقة ضمن ل خاإدب صىأو -2
فً  ٌةباسحلمات اسارمناهج الد

حٌث أن كتب المحاسبة  ،امعات الج
ن مق تتطر ال اً لٌورة حانشومراجعها الم

ل فك ،ا ٌهإلر ما ٌشٌ ىإل دبعٌ ب أوقرٌ
لطرق الخمس السابق كتب تتناول اال

ذكرها فقط وتنظر إلى كل منها كبناء 
ولهذا  ،متكامل ٌإخذ كما هو دون تعدٌل 

 ةٌسافؤن إدراجها ضمن المناهج الدر
رات والمعارف وقد نقل الخبً ف ماهسٌ

مقرر تصمٌم النظم من خالل فعلت ذلك 
لطلبة المستوى الرابع بقسم  المحاسبٌة

 .المحاسبة فحظٌت باالستحسان

ناسب والمفٌد أن ٌتم مال نه مللع -3
التعاون بٌن قسم المحاسبة فً كلٌة 
العلوم اإلدارٌة وكل من كلٌة الهندسة 

 ادعدأل ةعماجلاومركز الحاسوب فً 
مبٌوتر وفقاً لهذه الطرٌقة ٌتم رامج كب

 ا تجارٌاً .هوتسوٌق االتروٌج له
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وعة الدفترٌة لهذه لشكل التوضٌحً التالً ٌبٌن العالقات القابمة بٌن المجموا
الطرٌقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وآلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عملهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
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