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 : الملخص

المحاسـبي المـالي والمعيار المحاسبي القيود المحاسبية للرواتب وأالجور إلى معرفـة كيفيـة المعالجـة المحاسـبية لالجور وفقـا لنظـام  
الدولي منافع الموظفين حيث قمنا باكتشاف جوانب هذا المعيار كأنواعه و تسجيله المحاسبي والذي يعد من أهم محفزات الموظف بحكم 

 .، وتسجيله المحاسبيالمنافع الصادرة منه، فهو يأتي ثانيا وراء االجر الذي تم شرح وعرض أبرز العناصر المكونة له، كيفية إعداده

 : المقدمة

الحدود المحاسبية للرواتب واالجور، والتي هي جزء كبير من موازنات وتكاليف المؤسسات على اختالف أنواعها، لها االثر االكبر في  
ئح ذات الصلة،  قياس نتائج أنشطة هذه المؤسسات. نظرا لخطأه المتأصل وطبيعته المعرضة اللحتيال وصلته بالعديد من القوانين واللوا

فإنه يتطلب أن يتمتع المسؤولون والمسؤولون بمها ارت خاصة. لضمان إعداده ونزاهته المحاسبية، يتطلب ذلك عمليات تدقيق ومراجعة 
 باستخدام أحدث الممارسات في مجال المرا جعة والتدقيق وفقا للمعايير الدولية.   

العقدين الماضيين، بدأ عدد متزايد من   النقدية الخالصة نحو المحاسبة على أساس على مدى  الحكومات في االبتعاد عن المحاسبة 
 االستحقاق. في حين أن المحاسبة على أساس االستحقاق كانت هي القاعدة بين الشركات الخاصة االكثر.

 ماهي القيود المحاسبية

اف متعددة حتى تتم االستفادة من هذه المعلومات بشكل يعتبر الهدف األساسي للمحاسبة المالية هي توصيل المعلومات المالية إلى أطر 
 سليم ولتحقيق هذا الهدف يقوم المحاسب بالعديد من الخطوات واإلجراءات المتتابعة والتي تعرف بين مجتمع المحاسبون بالدورة المحاسبية

يتم تصنيفها بشكل دقيق للمساعدة على تحقيق التي تشمل على المصاريف والنفقات وتقيد بشكل مباشر حسب أنواع القيود المختلفة والتي  
األهداف المحاسبية وحتى يتم تسجيل القيد المحاسبي وفتح حساب لكل شخص يتعامل مع المشروعات المحددة ويتعبر هذا الحساب 

 شامل لجميع المعامالت وكذلك فتح حسابات لجميع أنواع العمليات التي تخص هذا المشروع. 

 أنواع القيود المحاسبية 

تتنوع تقسيمات القيود المحاسبية حسب المطلوب منها والتي تساهم في تحقيق أهداف اإلجراءات المحاسبية وتشمل هذه األنواع على  
 التقسيم من حيث تعدد األطراف 

 التقسيم بحسب أغراض القيد •
 التقسيم بحسب توقيت إجراء القيود •
 التقسيم من حيث التأثير على القوائم المالية  •

حيث األطراف المتعددة وتستخدم في حالة تعدد أطراف القيد وهي أن يتم التقسيم بين القيد البسيط وهو يشتمل على حساب   التقسيم من
واحد في الطرف المدين وحساب واحد في الطرف الدائن، والقيد المركب وهو القيود التي تكون متعددة االعتماد وتقسم على عدد حسابات 

 .اطراف القيد
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 .التقسيم من حيث الغرض من القيد وهنا تقسم القيود بين قيود إثبات للعمليات أو قيود ترحيل أو قيود تسويات

 التقسيم من حيث توقيت إجراءات القيود وهي تقسم إلى قيود إفتتاحية وتعبر عن بداية الفترة المحاسبية، وأخرى قيد إقفال وهي اإلجراءات
 .اسبيةالتي تتم في نهاية الفترة المح

بات التقسيم بحسب التأثير على القوائم المالية وهي أن يتم تقسيم القيود بحسب القوائم المالية أو القيود النظامية والتي تؤثر على الحسا 
 .النظامية

 قيود المحاسبة الحكومية

ا يخص تسجيل وتخليص اإلجراءات تعتبر قيود المحاسبة الحكومية أحد أوجه المحاسبة حيث تحتوي على األسس والمبادئ العلمية فيم
 المالية التي تتعلق باألنشطة الحكومية؛ وذلك

  لتحديد ومراقبة المصروفات المالية .1
  تطبيق اإلجراءات القانونية .2
 المساهمة في عمليات اتخاذ القرارات .3

 قيود المحاسبة الحكومية لها عدة أهداف منها 

المالية    اإليرادات  على  القانونية  الرقابة  للدولة تطبيق  والمستحقات  اإليرادات  تحصيل  إجراءات  تتبع  خالل  من  مراقبة  وذلك  وكذلك 
 .وتوفير بيانات تحليلية تساعد على اتخاذ القرار بشكل سليم المصروفات واالعتمادات المخصصة من قبل السلطة

 - قيود المحاسبة الحكومية لها العديد من الخصائص مثل:

 اتها حيث أن المصروفات ال تؤثر على حجم اإليرادات.عدم ارتباط إيرادات الدولة ومصروف •
ويتم التحصيل من   كما يوجد استقالل تام بين التحصيل والمصروفات ويتم إيداع جميع اإليرادات في مؤسسة النقد التابعة للدولة •

 .خالل االعتمادات المالية المحددة 

بمقابل رمزي أو بالمجان وذلك مثل وزارة الصحة والتعليم وليست من ضمن أهدافها وتهدف المحاسبة الحكومية إلى تقديم خدمة للمجتمع  
تحقيق األرباح بل على العكس تهتم بالجانب التنموي للمجتمع وتحتوي على تنسيق محدد للوحدات الحكومية منها )الوحدات اإليرادية  

 .ل والغير إيرادية في وزارة التعليم العاليوالوحدات الغير إيرادية( تتمثل الوحدات اإليرادية في وزارة البترو 

يوجد فرق بين األصول والخصوم وال يوجد رأس مال للوحدات الحكومية حيث تحول الدولة نشاطها بشكل دوري كل عام على ضوء  
 .التقديرات التي تقدم للنفقات العامة واإليرادات

 قيود النظام المحاسبي الموحد: 
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و مجموعة من الترتيبات الخاصة بتسجيل البيانات المحاسبية بشكل مستقل على مستوى الوحدة االقتصادية  يعتبر قيود النظام المحاسبي ه
وكذلك إعداد القوائم المحاسبية والحسابات الختامية باإلضافة إلى الموازنات التخطيطية وذلك في إطار يتم تحديده من األسس والقواعد  

 .قيق األهداف المحددةوالمصطلحات والتعريفات بما يساعد على تح

 كيفية عمل القيود المحاسبية والقوائم المالية والتحليل المالي: 

في السطور القادمة نوضح الخطوات الالزمة إلعداد القيود المحاسبية والقوائم المالية والتحليالت المالية بشكل علمي يساعد على تجهيز 
 .سين أداء الشركة والقدرة على متابعة حركة المصروفات واإليرادات بشكل دقيقأنظمة مالية إلتباعها في جمع البيانات وإثباتها لتح

عمل تقييم وحصر شاملة لجميع األشياء الموجودة في الشركة من عهد أصول وأموال في كل من المخازن والبنوك وكذلك االلتزامات 
 .لدى الغير

 ضم جميع األصول الملموسة وااللتزامات التي تم التحقق منها:تجهيز قيد العمل اإلفتتاحي وتحديد نتائج إعادة التقييم، مع  

  الحصول على المستندات التي تثبت ملكية الشركة لألصول الثابتة والمتداولة •
تجهيز وتحضير احتياطي مناسب لمواجهة االلتزامات الطارئة التي تظهر فيما بعد خصوصا اذا كانت الشركة تعمل بدون سجالت  •

 .االلتزام الضريبي وكذلك االلتزامات تجاه الموردين وغيرها من االلتزاماتمثل 

 طريقة كتابة القيد بدفتر اليومية

تستخدم طريقة القيد المزدوج لتدوين كافة المعامالت المحاسبية، كالقيود المحاسبية للرواتب واألجور على سبيل المثال، بحيث يكون كل 
لحسابات إلى حساب آخر، وكذا األمر بالنسبة لدفتر اليومية الذي ُتسجل به المعامالت بصورة يومية، قيد بمثابة حركة مالية من أحد ا

 .ليتم ترحيلها فيما بعد إلى دفتر األستاذ

 وتكون الخانات على هذه الطريقة

 .المدين: الطرف المدين

 .الدائن: الطرف الدائن 

 .البيان: توضيح للقيد المحاسبي

 .كز التكلفة الذي يصب فيه هذا القيدمركز التكلفة: وهو مر 

 .رقم القيد: رقم تسلسلي للعملية المحاسبية بناًء على عدد ما سبقها من عمليات

 .رقم صفحة األستاذ: المقصود رقم صفحة األستاذ التي سيتم ترحيل هذا القيد إليها

 .اريخ تسجيل القيد كذلكالتاريخ: تاريخ اليوم الذي حدثت فيه المعاملة المالية ويفترض به أن يكون ت
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 ماذا بعد تسجيل القيود المحاسبية؟ 

أو  الدورة المحاسبية تمر بعدة مراحل، يبدأ قيدها بدفتر اليومية بعد فك المعاملة إلى صورة الدائن والمدين، وقد يكون دفتر اليومية عام  
 .مخصص لفواتير المبيعات، المقبوضات، التسويات، وهكذا

دفتر األستاذ وهو دفتر للقيود الدائمة ال المؤقتة كقيود اليومية، عمل الجرد والتسويات المحاسبية ومعالجة البيانات ثم يتم الترحيل إلى   
 .لتالفي األخطاء السابقة، وفي النهاية تأتي مرحلة عرض البيانات ليستفيد منها كل المعنيين في صورة تقارير محاسبية

 القيود المحاسبية؟ما أنواع األخطاء التي تطرأ على 

األخطاء الواقعة عند تسجيل القيود، تؤثر على سير العمليات المحاسبية، مما يتطلب الدقة عند القيد، والمراجعة للتصحيح، ومن أشهر 
 -هذه األخطاء:

 .حذف أو سهو: في حالة نسيان تسجيل عملية تمت، أو نسيان بعض تفاصيلها .1
 .ابية من ضرب وطرح وجمع وقسمةارتكابية: وهو الخطأ في العمليات الحس .2
 .فنية: وهذه أكثرهم تعلًقا بالجوانب المحاسبية، وتنتج عند عدم فهم المحاسب أو سهًوا يخطىء عند استخدام قواعد المحاسبة .3
معوضة: أن يكون هناك أكثر من خطأ يالشي بعضهم البعض ظاهرًيا، ولكن هذا ال ينفي من أثر الخطأ الفعلي الذي يصل أثره  .4

 .إصدار قوائم مالية غير دقيقة  إلى
 .كتابية: كتكرار بعض القيود أو كتابة القيد المحاسبي من/ إلى بشكل معكوس، وغيرها من األخطاء الناتجة عن الكتابة .5

 .ويتم تصحيح األخطاء من خالل قيود محاسبية كالقيد العكسي، ال من خالل الحذف 

 شرح القيود المحاسبية 

 المحاسبية تختلف حسب الغرض منها وكذلك حسب النشاط الخاص بالشركة مثلالقيود 

 األنشطة التمويلية:

في هذا النوع يكون واجب على صاحب العمل تمويلها ويصبح مصدر تمويل طويل األجل سواء من خالل رأس المال أو من خالل  
 .القروض

 

 األنشطة االستثمارية: 

المؤسسة هو في الغالب من يستخدم مصادر تمويلية في استثمارات طويلة األجل مثل شراء يكون في األنشطة االستثمارية صاحب  
 .المباني ، السيارات ، المعدات وغيرها
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 األنشطة التشغيلية:

ألهداف  في هذا النوع من األنشطة تقوم الشركة ببيع بضاعة أو تقديم خدمة لتحقيق اإليرادات ومقابلتها بمصروفات والفترة الزمنية لتحقيق ا
الربحية   وهو أي حدث مالي تستنتج من خالله أن المؤسسة أو الشركة تمول أو تحدث تغييرات في هيكل التمويل أو الخصوم طويلة 

 األجل وتتأثر بحركة القيد المحاسبي

أي شكل من األشكال  باإلضافة إلى ذلك في حالة حدوث حدث مالي نستنتج من خالله أن الشركة تستثمر في استثمارات طويلة األجل ب 
القيد المحاسبي  وكذلك عند أي حدث مالي تستنتج من خالله أن الشركة تمارس السياق  وأن األصول طويلة األجل ستتأثر بحركة 

 .العادي من الشراء للمواد والبضائع وبيعها للعمالء وكذا األصول قصيرة األجل أو الخصوم تتأثر بحركة القيد المحاسبي

 اسبية:أهم القيود المح

تتم عملية تحديد أهمية القيود المحاسبية حسب االحتياجات واألهداف المطلوبة منها، فالقيود المحاسبية في شركات السياحة، تختلف عن  
القيود المحاسبية للمدارس عن قيود الشركات الصناعية إلى آخره. في هذا الجزء نوضح بعض من أهم القيود المحاسبية مع امثلة على  

 المحاسبية؛القيود 

 .القيود الخاصة برأس المال : في هذه القيود يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة برأس المال النقدي وغيره

القيود الخاصة بالقروض : تحتاج إلى هذه القيود عندما تكون الشركة عليها قروض وتحتاج إلى تسجيل العمليات و كافة البيانات التي  
 .اتتعلق بالقروض بمختلف انواعه

القيود المتعلقة بالمصروفات : هي القيود التي تتعلق بالمشتريات والمصروفات مثل فواتير الكهرباء و الهاتف وغيرها من المصروفات 
 .التشغيلية المختلفة

الخاصة بالنقل و  القيود الخاصة بالبضاعة : في هذه القيود هي التي يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالبضاعة وكافة التفاصيل  
الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات التي تتعلق بالبضاعة، وتشمل قيود الخصم على البضاعة سواء الخصم التجاري أو النقدي أو 

 .خصم الكمية

الوراق التجارية القيود الخاصة باألوراق التجارية : وتشمل على كافة أنواع األوراق التجارية مثل أوراق الدفع ، وأوراق القبض، ارسال ا
 .إلى البنوك، تجهيز األوراق التجارية

 

 القيود المحاسبية للرواتب واألجور

تعتبر القيود المحاسبية للرواتب واألجور من البنود المهمة والتي تؤثر على صافي الربح للشركة أو المؤسسة ويجب أن يتم معالجة هذه 
  ن إلىالقيود بشكل منتظم ودقيق حيث نقوم بتقسيم الموظفي
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 ورديات عمل  –شرائح  –وظائف  –أقسام 

  ثم بعد ذلك نقوم باضافة مفردات المرتب الخاصة بالموظف وهي كما يلي

 عدد  –معادلة  –نسبة  –قيمة ثابتة 

لبرنامج ونقوم بتحديد اللوائح الخاصة بالحوافز والجزاءات، ثم نقوم بجمع البصمة للحضور واالنصراف وتسجيلها سواء بشكل مباشر من ا 
 .المحاسبي أو من خالل اإلدخال اليدوي 

ثم تجميع البيانات الخاصة بالسلف وتكون في بعض الشركات مما يتم استردادها من اول راتب أو بالتقسيط على عدة شهور، وبعد ذلك  
 .نجمع العهد المالية التي تكون لدى الموظفين

 الفرق بين مصاريف الرواتب ومصاريف األجور

 -: بينهم فيما يلي نوضح الفرق 

مصاريف الرواتب تشمل كل ما يتم دفعه لمن يعمل في الشركة أو المؤسسة بشكل دائم وهو الموظف وتكون لها دورة دفع وهي في اغلب  
 .الشركات تتم بشكل شهري 

العمالة التي يتم محاسبتها بالمهام مصاريف األجور وهنا المقصود بها كل من يعمل أو يقدم خدمة بشكل مؤقت مثل العمالة المؤقتة أو 
 .أو القطعة وتكون دورة الدفع كل أسبوع أو يتم احتساب عدد ساعات العمل أو المهام التي تم تنفيذها

 ماذا يتضمن بند الرواتب واألجور؟

للقيام بالعمل المطلوب   يتضمن بند الرواتب واألجور على تفاصيل المصاريف النقدية أو العينية وكل ما يتم صرفه للعامل أو الموظف
 -للشركة أو المؤسسة ويشمل على: 

  جميع البدالت

  حصة التأمينات 

  مبالغ المكافآت 

 ثم إجمالي الراتب

 .وكذلك الخصومات بكافة أنواعها سواء غياب أو ضرائب أو سلف أو أقساط، وتختلف الخصومات من شركة إلى أخرى 

 بًيا؟ ما أنواع السلف للموظفين وكيف ُتعالج محاس

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

660 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

السلفة هي المبالغ المصروفة من الشركة ألحد الموظفين، تحت طلبه، وتتبع اللوائح الداخلية للشركة، وال بد من تقديم سبب قوي أو 
 .مشكلة لدى الموظف تحفز احتياجه لهذا المبلغ المالي 

 وأنواع السلف هي

ى مدى زمني طويل، يصل لسنوات. وهي المفهوم الشائع سلفة مستديمة: يتم ردها عن طريق خصم مبلغ محدد من مرتبات الموظف عل
 عن فكرة السلف. 

 سلفة مؤقتة: سلفة يتم ردها دفعة واحدة، من خالل المرتب التالي، بشكل أبسط، هي صرف المرتب للموظف قبل وقته المفترض.

 .لهذا الشهر للموظف بعدها والسلفة يتم اختصامها مع اختصام التأمينات والغياب واالستقطاعات، لُيحَسب صافي المرتب

للقيام بهذه المهام نحتاج إلى برنامج محاسبي لحساب االجور والمرتبات قوي يساعدنا على الحصول على كافة التقارير بشكل كامل 
وكذلك  ويقوم بتسجيل جميع العمليات واإلجراءات المحاسبية للرواتب واألجور، كما تتضمن هذه اإلجراءات على مكافأة نهاية الخدمة  

 .االشتراك في التأمينات االجتماعية والضرائب الخاصة بالدخل التي يتم تحديدها حسب القوانين التي تنظمها كل دولة

وعند اختيار البرنامج المحاسبي  ينبغي اكتراث الدقة بما يكفل ألصحاب العمل حقه وكذلك الموظف وعدم تعرضه للظلم سواء كان  
إلدارية أو غيرها مع إمكانية الطباعة بشكل دوري وهو في أغلب األحيان يتم بشكل شهري وذلك للرواتب الموظف في الدرجة الوظيفية ا

 .أما بالنسبة لألجور يتم بشكل يومي أو أسبوعي حسب االتفاقيات التي تبرم قبل بدء العمل

 ما تصنيف الرواتب تحت نطاق المصروفات؟

مها من جهة المحاسب بصورة شهرية من مسئول الموارد البشرية، على أن يقسم  المحاسب كشوفات المرتبات وبياناتها األساسية يتم استال
الموظفين بحسب أقسامهم، فالمرتبات ما هي سوى مصروفات، وتندرج حسب عمل الموظف للشركة تحت بند المصروفات التسويقية 

ساعد التقسيم الصحيح على إصدار تقارير المصروفات بصورة والبيعية، أو المصروفات التشغيلية، أو المصروفات اإلدارية العمومية، وي
 سليمة.

 محاور برنامج الرواتب واالجور التي يجب ان يحتويها البرنامح المقترح: 

 مدخل الى محاسبة الرواتب واالجور واالستحقاقات المالية للعاملين •
 ورمراجعة عامة الهم المفاهيم المحاسبية المالية المتعلقة بالرواتب واالج •
 المكونات المالية االساسية للرواتب واالجور •
 العناصر المحاسبية االساسية للرواتب واالجور  •
 عنصر العمل: أهميته وعالقته بهيكل تكاليف أالنشطة  •
 احتساب معدل األجر االجمالي ومبادئ حسابه  •
 الحسميات واالقتطاعات، وحساب صافى األجر المستحق للعامل  •
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 السجالت المحاسبية لعمليات صرف الرواتب واالجورالمعالجات القيدية في   •
 التسديدات لألقساط الشهرية او السنوية والقيود الالزمة لها •

 قسم محاسبة الرواتب: 

 .فتح سجالت لرواتب الموظفين والعمال وتدوين كافة المعلومات الخاصة بالموظف والعامل عليها وإعداد جداول الرواتب

 رواتب الموظفين وعالوات الموظفين وتدقيق مستندات الحركات على الرواتب وإجازة صرفها. دخال الحركات المتغيرة على 

 .متابعة إالجراءات المتعلقة باقتطاعات الرواتب وأالجور وتدقيقها بعد الصرف
 .توفير البيانات المالية الخاصة برواتب وعالوات الموظفين أجور العمال حين إعداد مشروع الموازنة 

 .راءات المتعلقة بتسوية حقوق الموظف المالية عند انتهاء خدماتهمتابعة االج

 لمعالجة قائمة رواتب في الدفـاتر:

 أنشأ هياكل الرواتب لجميع الموظفين •
 قم بإنشاء قسائم الراتب عبر أداة مدير الرواتب •
 احجز الرواتب في حساباتك •

 ى قسيمة الراتب  سواء باالضافة او بالخصم وتوجيهها المحاسبي.مؤثرات الرواتب: تعد تلك الواجهه كسجل للتأثيرات التي ستتم عل 

 ويمكن تسجيل تلك المؤثرات عن طريق:

 الطريقة االولى : تلقائي من النظام

وفقا النشاء الموارد البشرية  فإنه "يسمح بإلغاء الخطط بسبب تأثير الراتب"، بحيث عندما تتم الموافقة على خطة لموظف، يتم التعرف 
 .ثير راتب هذا الموظفعلى تأ

 أن يقوم المستخدم مباشرة بتسجيل مؤثرات  الراتب لموظف محدد من خالل خطوتين:  الطريقة الثانية:

 تحديد البيانات االساسية الخطوة االولى:

 تاريخ تسجيل العملية؛ وال يؤثر ذلك في التأثير على الراتب تاريخ االدخال:

الية والتي سيتم فيها تسجيل التأثيروتحديد الشهر؛ ثم يتم اختيار الموظف من حقل “موظف“ ومن هنا يقوم المستخدم باختيار السنة الم
 ثم سيظهر اسمه في حقل اسم الموظف.

 هيكل الرواتب:
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تستخدم هذه الواجهة إلظهار ما تم إضافته من قبل وإدخال تفاصيل هيكل الراتب ويظهر كل هيكل في القائمة بالبيانات التالية( عنوان  
تاريخ بداية العمل في الهيكل وتطبيقه وااللتزام به في عملية إنشاء قسيمة الراتب ومن خالل    - نشط أم ال    -اسم الموظف    -الهيكل  

 .الضغط على الزر "جديد" في واجهة قائمة هيكل الرواتب،ستظهر واجهة إضافة الهيكل

 .الخصم من الراتب االساسي او نوع البدلتؤثر على االجازة بدون راتب اذا كانت االجازة غير مدفوعة سيتم 

 تؤثر على الغياب: اذا تم تسجيل غياب سيتم الخصم من الراتب االساسي او نوع البدل.  

 تؤثر على الخصومات العامة: اذا تم تحديد نوع مؤثر بخصومات عامة سيتم الخصم من الراتب االساسي او البدل. 

 تؤثر على العمل االضافي: اذا تم احتساب ساعة عمل اضافية سيتم احتسابها للراتب االساسي أو البدل المختار. 

 تؤثر على االيرادات العامة: يتم احتساب االيرادات العامة بناءا على قيمة الرا تب االساسي او البدل المختار. 

 كيف يتم احتساب التأمينات والحوافز على المرتبات؟

 راتب ينقسم إلى: ال

 .راتب أساسي: وهو الراتب الثابت

  راتب متغير: ويتضمن اإلضافي وبدل االنتقاالت أو االتصاالت والمكافأت

والتأمينات تحتسب على الراتب األساسي، والمكافآت المرتبطة بنسبة كذلك تكون على الراتب األساسي، وهو ما يدفع بعض الشركات 
 .سي واإلضافي والبدالت، للتقليل من التأمينات والمكافآت المبنية على ثابت المرتبإلى تقسيم المرتب بين األسا

 في النقاط التالي نوضح الجانب المدين إلى أنواع المصاريف الرئيسة

 قيد إثبات الرواتب و األجور خالل الفترة المحددة: –اوال 

 من مذكورين وهي تشمل إجمالي الرواتب والمستحقات

 واتب و األجور الصناعية، ح/ مصاريف الرواتب واألجور البيعية، ح/ مصاريف الرواتب واألجور اإلدارية والعامة(,)ح/ مصاريف الر 

 إلى مذكورين وهي تشمل على جميع الخصومات

 )ح/ البنك “المبلغ المدفوع ” ، ح/ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،  ح/ لجنة الرعاية ، ح/ سلف موظفين(,

 :تسجيل ما دفعته الشركة أو المؤسسة خالل الفترة المحددة قيد إثبات حصة صاحب العمل في التأمينات االجتماعيةثانيا: 

  من مذكورين وهو إجمالي الراتب مضروبا في نسبة نظام التأمينات االجتماعية
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 الرواتب و األجور اإلدارية و العامة(,   )ح/ مصاريف الرواتب و األجور الصناعية، ح/ مصاريف الرواتب واألجور البيعية ،ح/ مصاريف

 إلى )ح/ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(. 

 عند الدفع لمؤسسة التأمينات اإلجتماعية )إجراءات التسديد(. 

  حصة العامل في التأمينات االجتماعية باإلضافة إلى حصة صاحب العمل في التأمينات االجتماعية 

 أمينات االجتماعية( إلى )ح/ البنك(.من )ح/ المؤسسة العامة للت

 كيف تضيف قيود الرواتب واألجور في دفترة؟ 

 األول: أن تلجأ لبرنامج الموارد البشرية المقدم لك مع النظام، شامل كافة المعامالت المتعلقة بالموظفين ومنها الرواتب واألجور 

ويمكنك التحكم في إدارة قيود اليومية وإضافة وتعديل قيود اليومية، كما   الثاني: أن تضيف القيد يدوًيا من خالل قيود اليومية في دفترة، 
 هو موضح بالتفصيل في هذه المقالتين : أضافة وتعديل القيود اليومية  و ادارة قيود اليومية. 

 الخاتمة

أساس دراسة األجور ومختلف التعويضات القيود المحاسبية للرواتب وأالجور الذي يالقي اهتماما كبيرا من طرف االفراد والشركات، فيعد  
ـن والمنح الملحقة بها التي هي من أهم الحقوق االساسية للعامل، والذي بدور يحـدث توازنا بـين مـا يسـاهمه الفـرد و مـا يحصـل عليـه م

للفرد، أو قدا يؤدي إلى الخسائر و تقلص تعـويض مقابـل الجهـد المبـذول ، فـإن اختـل هـذا التـوازن قـد يـؤدي إلـى حالـة لتـذمر بالنسبة  
 . األرباح للشركة في حالة منح الكثير من المكافئآت

 : المراجع

(، القيود المحاسبية للرواتب واألجور، مقالة منشورة على مدونة دفتر إلدارة األعمال، متوفرة على الرابط اإللكتروني ٢٠٢٢محمد صالح، ) 
 مساءًا. ٠٨:١٣، الساعة: ٢٠٢٢- ١١- ٢٤، تمت الزيارة بتاريخ: https://www.daftra.comالتالي: 

(، القيود المحاسبية للرواتب واالجور والمعالجة المحاسبية لها، مقالة منشورة على مدونة خبرات محاسب، متوفرة ٢٠١٩احمد شحات، )
التالي:   اإللكتروني  الرابط  and-salaries-of-m7asb.com/2019/05/Limitations-https://www.5brat-على 

wages.html :مساءًا.  ١٠:١١، الساعة:  ٢٠٢٢-١١-٢٤، تمت الزيارة بتاريخ 

واألجور للبلديات، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد ثمانية وأربعون،  (، إقتراح برنامج القيود المحاسبية للرواتب  ٢٠٢٢فاطمة أبو لحية، ) 
 . ٦٨٩-٦٧٠ص 

http://www.ajsp.net/
https://www.daftra.com/
https://www.5brat-m7asb.com/2019/05/Limitations-of-salaries-and-wages.html
https://www.5brat-m7asb.com/2019/05/Limitations-of-salaries-and-wages.html


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

664 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 
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- ١١-٢٥، تمت الزيارة بتاريخ:  statement.html-https://www.accountingw.com/2020/11/salaryاإللكتروني التالي:  
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Abstract: 

Accounting entries for salaries and wages need to know how the accounting treatment of wages according to the 

financial accounting system and the international accounting standard, employee benefits, where we explored aspects of this 

standard as its types and accounting registration, which is one of the most important incentives for the employee by virtue of 

the benefits emanating from it, as it comes second behind the wage that has been explained and presented the most prominent 

Its constituent elements, how to set it up, and its accounting record. 
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