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 نشأة المحاسبةاوال : 
ؽ ـ بداية بالسمرائييف الذيف استخدموا 2300وبالنظر في التاريخ وجد أنو تـ استخداـ طرؽ مختمفة لمسؾ الدفاتر منذ سنة 

أقراص الطيف التي نقشوا عمييا البيانات وجففوىا تحت أشعة الشمس  , ثـ الرومانييف استخدموا األخشاب المغطاة بالشمع 
القدماء والينود الحمر استخدموا ورؽ البردي لمتسجيؿ واستبدؿ الورؽ بالقماش والجمد في العصر االسالمي , ثـ المصرييف 

استخدـ  14و 13, وفي القرف الثاني عشر في عيد ىنري األوؿ استخدـ الورؽ الممتؼ عمى شكؿ اسطوانات وفي القرف 
ئع والمشتري بنصؼ إلثبات الديف. ومع ظيور النقود النقش عمى األلواح الخشبية وتقسيميا نصفيف يحتفظ كؿ مف البا

 واختفاء التعامؿ بنظاـ المقايضة , كاف البد لمتاجر مف طريقة عممية لمسؾ الدفاتر.

ومف ىنا وضع باتشيمو عالـ الرياضيات االيطالي األسس األولية لممحاسبة كنظرية وأوجد نظرية القيد المزدوج سنة 
( 3( اليومية )2) التسوية( 1ـ , واقترح باتشيمو ثالث دفاتر )1869ؿ واسع إال عاـ ـ ولـ يتـ استعماليا بشك1494

ولكف مع تطور التبادؿ التجاري وظيور االختراعات والنمو الصناعي كاف البد  األستاذ والزالت تستخدـ إلى اآلف.
 نتائج المالية.لممحاسبة أف تكوف عمـ لو نظريات وفروض ومبادئ ومفاىيـ عممية واستخراج وتحميؿ ال

 مفيوم المحاسبةثانيا : 
:ىي عممية تحديد وقياس وتوصيؿ المعمومات المالية وغير المالية الى المستفيديف داخؿ الوحدة االقتصادية تعريف المحاسبة

 وخارجيا لتسمح بأتخاذ القرارات المالئمة.

 المحاسبة فن أم نشاط خدمي
 ارة الى المعمومات الكمية:مف خالؿ االش كنشاط خدمي المحاسبةكما عرفت 

كمية ذات طبيعة مالية بشاف الوحدات االقتصادية واليدؼ منيا  توفير معموماتوظيفتيا  نشاط خدميماىي اال  المحاسبة"
 " نافعة في صنع القراراتاف تكوف 

 :المحاسبة فن أم عمم 
ليكوف المحاسب صاحب حرفة متمرس. الميارات المحاسبية الضرورية كي تكوف فف أو حرفة يجب تعمـ المحاسبة فن: 

"فن تسجيل وتبويب وقد عرفتيا جمعية المحاسبيف االمريكيةالفن  ومف ىنا جاء مفيوـ الِحّرؼ جميعيا ابداعات في الممارسات
 وتمخيص العمميات واالحداث ذات الطبيعة المالية وتفسير النتائج التي تسفر عنيا تمك العمميات واالحداث"

يكوف اوسع مف المحاسبة  منظور فكري/نظريوتعمـ طمبة المحاسبة  نماذج القياس المحاسبيخالؿ تعميـ  مفالمحاسبةعمم: 
 التقميدية التي تحقؽ االىداؼ العامة في خدمة مستخدمي المعمومات.



 

 

2 

غ التي ينظر الييا انيا نافعة في مجاالت معينة:االبال االساليب و الطرق الفنيةالمحاسبة تحتوي عمى مجموعة مف 
االقتصادية -المالي،الضريبة ،التخطيط لممستقبؿ. كما تطورت بشكؿ يثير االىتماـ مثؿ المحاسبة الدولية،المحاسبة االجتماعية

 والمحاسبة الحكومية)قانوف الموازنة(. 

المالية فيي نظاـ فية مدخالت لمبيانات )تحديد(. ومعالجات )قياس وتبويب(. ومخرجات )توصيؿ المعمومات  المحاسبة نظام:
 وغير المالية( 

 

 ( IASBالمتوافق مع مجمس معاير المحاسبة الدولية ) 2010( لسنة 8( عمى وفق البيان )FASBالمصادر عن مجمس المحاسبة االمريكي)

 المستوى االول
 أىداؼ المحاسبة

األخريف عمى وفؽ قدرتيـ عمى الفيـ توفير معمومات مفيدة عف الشركة لممستثمريف الحاليف و المرتقبيف و المقروضيف  والدائنيف 
 كمزوديف لرأس الماؿ

 
 

 المستوى الثاني
 

 العناصر
 و الخصائص

 النوعية

 الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عناصر القوائم المالية

 الخصائص األساسية: .1 االصول    .1
  الخصوم  .2

 المالئمة . أ
 القيمة التنبؤيو   .1

 دية.   القيمة التوكي2 حق الممكية  .3
 المادية ) االىمية( .2 استثمارات المالك .4
  توزيعات المالك .5

 التمثيل الصادق . ب
 .   اآلكتمال1

 الحيادية .3 الدخل الشامل .6
 .   الخمومن الخطأ3 األيرادات .7
 الخصائص التعزيزية:  .2 المصروفات .8

 قابمية التحقق   . ب قابمية المقارنة  . أ المكاسب .9
 الفيم د.    قابمية ج.  الوقتية الخسائر .10

 
 المستوى الثالث

 مفاىيم
 االعتراف
 و القياس

 

 المحددات المحاسبية المبادئ المحاسبية االفتراضات المحاسبية

 .  الكمفة1 .  القياس1 .   األستقاللية1

 .  تطبيقات الصناعة2 .  تحقق االيراد2 .   اآلستمرارية2
 .  تحقق المصروف3 .   وحدة القياس)النقد(3

 .  اآلفصاح المحاسبي4 الدورية.   4
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  :تعريف المحاسبةثالثا : 

 . تعريؼ يعتمد عمى الجانب التطبيقي: فف تسجيؿ وتصنيؼ وتمخيص األحداث االقتصادية 
  تعريؼ يعتمد عمى الجانب العممي واالكاديمي : العمـ الذي يبحث في طرؽ تسجيؿ وتبويب وتحميؿ

 خدمة أغراض معينة.المعامالت المالية المختمفة لممنشأة ل
  جمعية المحاسبة األمريكية : ىي عممية تحديد وقياس وتسجيؿ وتوصيؿ المعمومات المالية المتعمقة بالوحدات

 إلى المستخدميف الميتميف بتمؾ المعمومات لمساعدتيـ في اتخاذ القرارات االقتصادية السميمة . االقتصادية
  الطابع االقتصادي أو المعمومات المرتبطة باألحداث التي نظاـ لممعمومات يختص بتوليد المعمومات ذات

 تنطوي عمى االختيار مف بيف االستخدامات البديمة لمموارد االقتصادية المحدودة .
 من خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج التعريف التالي لممحاسبة : 

التي تحكم تسجيل العمميات المالية بطريقة )ىي مجموعة من المبادئ واألسس والنظريات والمفاىيم المحاسبية   
منظمة وتبويبيا وتمخيصيا في شكل قوائم مالية بيدف تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة 
زمنية معينة وتحديد المركز المالي في ىذه الفترة وحتى يستفيد جميع األطراف في اتخاذ القرارات االقتصادية 

 المختمفة(
 أىداف و وظائف المحاسبة:  رابعا :

ىي  الوظيفة:ىو الغاية المي يرغب في تحقيقيا ، في حيف أف  فاليدف:يجب في البداية التفرقة بيف األىداؼ والوظائؼ ، 
وفي ضوء ذلك يمكن القول أن لممحاسبة األىداف  مجموعة األعماؿ التي يتـ القياـ بيا مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية.

 والوظائف التالية:
 :   Objectivesاألىداف:   -1

 ىناك خمسة أىداف لممحاسبة 
 تحديد نتيجة أعماؿ المنشأة مف ربح أو خسارة عف فترة زمنية معينة. -1
 تحديد المركز المالي في ىذه الفترة. -2
 توفير البيانات والمعمومات الالزمة لمتخطيط ورسـ السياسات لمفترة أو الفترات القادمة. -3
ت الالزمة إلحكاـ الرقابة عمى أعماؿ المنشأة والمحافظة عمى ممتمكاتيا مف توفير البيانات والمعموما -4
 والتالعب واإلختالس. الضياع

اإلحتفاظ بسجالت كاممة ومنظمة ودائمة لمتصرفات المالية التي تقوـ بيا المنشأة حتى يمكف الرجوع  -5
 إلييا عند الحاجة.
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 Functions :الوظائف :   -2
 :ىناك أربعة وظائف لممحاسبة

التحديد :تحديد األحداث االقتصادية )العمميات المالية ( التي ينبغي اإلىتماـ بيا ومعالجتيا وتجييزىا ) ىؿ ىي  -1
عممية مالية أو غير مالية ؟ ( فالمحاسبة تيتـ فقط بالعمميات المالية ألنيا لغة الماؿ  مثؿ : بيع السمع، تقديـ 

 غير المالية مثؿ: قرار تعييف موظؼ فالمحاسبة ال تيتـ بيا.الخدمات، الشراء ، دفع األجور. أما العمميات 
( ليا قيمة مالية.  بالدينارالقياس : بعد تحديد العمميات المالية يجب أف تكوف قابمة لمقياس بوحدة النقد )تحديد قيمتيا  -2

 أما العمميات التي ال يمكف قياسيا بوحدة النقد فيتـ تجاىميا ألنيا عمميات غير مالية .
سجيؿ : بعد قياس العمميات المالية يتـ إثباتيا في الدفاتر المحاسبية باتباع الطرؽ العممية السميمة وذلؾ بشكؿ الت -3

 توثيؽ تاريخي مستمر .
التوصيؿ: لكي تتـ اإلستفادة مف العمميات المالية التي تـ تحديدىا وقياسيا وتسجيميا ينبغي توصيؿ نتائجيا إلى  -4

لتقارير المالية التي مف أىميا القوائـ المالية , ثـ يقـو المحاسب بتحميؿ وتفسير ىذه المستفيديف عف طريؽ إعداد ا
 القوائـ لممستفيديف ليسترشدوا بيا في اتخاذ القرارات .

  :األطراف المستفيدةخامسا : 
 إدارة المنشأة )المستخدم الداخمي(: -

المالية الحتياج إدارة المنشأة لممعمومات المحاسبية  المستويات اإلدارية المختمفة داخؿ المنشأة التي أعدت التقارير
الرشيدة  مثؿ مدى حاجة المنشأة لمسيولة النقدية , باإلضافة إلى حاجة إدارة  ةاالقتصاديلمساعدتيا في اتخاذ القرارات 

 ةإضافخمية المنشأة لمتأكد مف تحقيؽ أىدافيا طويمة األجؿ في تحقيؽ الربح ويكوف ذلؾ مف خالؿ تقارير تفصيمية دا
 لمتقارير المالية والقوائـ المعدة .

 المستخدم الخارجي : -
 وتشمؿ جميع األطراؼ غير إدارة المنشأة وىي:

 أصحاب المنشأة ) المالك( :  -
لقرارات لمتعرؼ عمى مدى نجاح أعماليـ وقياس مدى كفاءة اإلدارة في استخداـ وحماية أمواليـ , باإلضافة إلى اتخاذ ا

 استثماراتيـ أو ابقائيا عمى ماىي عميو . ضة أو تخفيالمتعمقة بزياد
 المستثمرون الحالييون والمحتممون:  -
 لمتعرؼ عمى حجـ العائد الحالي أو المتوقع ومدى كفاءة اإلدارة . 
 الدائنون:  -

 عمى تحصيؿ مستحقاتيـ مف المنشأة  .. لمتاميف
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 األجيزة الحكومية:  -
التجارة وديواف المراقبة العامة وذلؾ ألغراض مختمفة مثؿ جباية وفرض الضرائب , , وزارة المالية و  الضرائبمثؿ مصمحة 

 , منح اإلعانات .... .االقتصاديالتخطيط 
 العاممون:  -

 عمى استمرار وظائفيـ . لمتاميف
 الرأي العام :  -

 مختمفة . وىـ الخبراء والباحثوف والمستشاروف المالييوف واالقتصاديوف والمؤسسات العامة وذلؾ ألغراض 
   :خصائص المعمومات المحاسبيةسادسا : 

 : المالءمة : أي ذات صمة بالقرار المراد اتخاذه وتحدد بثالث عناصر 
 الوقتية :  -

 بأف تكوف حديثة وفي الوقت المناسب ويمكف أف تكوف تقديرية .
 القدرة التنبؤية لممعمومات :  -

 تقبؿ لنتائج األحداث . بمعنى أنيا تمكف متخذ القرار مف تحسيف توقعات المس
 إمكانية التحقق من التوقعات : -

 تساعد متخذ القرار مف مراجعة وتصحيح  التوقعات السابقة .
  : الموثوقية 

بمعنى امكانية االعتماد عمييا التصافيا بالموضوعية والحياد وصدؽ التعبير عف األحداث االقتصادية وليا ثالث 
 عناصر:

 لمتعمد لموصول لنتائج محددة مسبقا لخدمة أطراف معينة .ا زاالنحياالحياد :البعد عن  -
 الموضوعية : وتعني قابمية المعمومات لممراجعة من قبل أطراف أخرى غير الطرف الذي قام بإعدادىا . -
 صدق المعمومات في تمثيل الظاىرة موضع البحث. -
 :  القابمية لممقارنة 

ية مختمفة ) تتأثر بمدى اتباع نفس الطرؽ المحاسبية ( أو مع منشآت امكانية اجراء مقارنة لنفس المنشأة بيف فترات زمن
 أخرى في نفس النشاط , حيث تزداد قيمة المعمومات المحاسبية مع اجراء المقارنات  .

  :فروع المحاسبةسابعا : 
 : _ المحاسبة المالية

نتيجة نشاط المنشأة خالؿ فترة زمنية معينة وىي الفرع الذي ييتـ بتحميؿ وتسجيؿ العمميات المالية وتمخيصيا بيدؼ قياس 
. فقائمة الدخؿ وقائمة المركز المالي ىي نتاج المحاسبة المالية لممنشأة ويتركز اىتماميا عمى تقديـ المعمومات المالية 

 لألطراؼ الخارجية .) المحاسبة الخارجية (
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 محاسبة التكاليف و المحاسبة اإلدارية : -

لتكاليؼ لتحديد تكمفة االنتاج أو لتحديد تكمفة الوحدة , ثـ تطور إلى المحاسبة اإلدارية الرتباطيا بدأ ىذا الفرع بمحاسبة ا
بمحاسبة التكاليؼ حيث أف االستخداـ اإلداري لممعمومات المحاسبية بدأ باستخداـ تكاليؼ المنتجات في اتخاذ القرارات 

دـ اإلدارة مثؿ التخطيط والرقابة وقياس األداء , وىذا ما يسمى اإلدارية وتطور ليشمؿ جميع المعمومات المحاسبية التي تخ
 بالمحاسبة اإلدارية التي ىي امتداد لمحاسبة التكاليؼ . 

  Governmental Accountingالمحاسبة الحكومية :   -     
الحكومية لمتأكد مف تحقيؽ الرقابة وىي الفرع الذي ييدؼ لتوفير المعمومات المحاسبية الخاصة بالوحدات واإلدارات                 

 المصروفات الحكومية.  عمى األمواؿ العامة لمدولة سواء  اإليرادات أو
 Auditingالمراجعة:  -     
تعد المراجعة أحد الوظائؼ وثيقة الصمة بوظائؼ المحاسبة، والمستقمة عنيا في نفس الوقت. وتيدؼ المراجعة إلى  

حاسبية بغرض إبداء رأي فني محايد عف مدى عدالة القوائـ المالية لمنشأة معنية في التحقؽ مف دقة المعمومات  الم
إطيار المركز المالي ونتيجة األعماؿ لتمؾ المنشأة. ) المحاسب يعد القوائـ المالية والمراجع يراجعيا ( إلضفاء الثقة 

 والمصداقية في المعمومات الواردة بتمؾ القوائـ .
  :سبية المتعارف عميياالمبادئ المحاثامنا : 

تعتمد المحاسبة المالية عمى كثير مف المفاىيـ و المبادئ التي نشأت وتطورت عمى مدى التطور التاريخي لممحاسبة. وكثيًرا 
 Generally Accepted Accountingما يطمؽ عمييا إسـ المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا أو المقبولة قبواًل عاًما 

Principles  توضح الطريقة أو اإلجراءات التي يتـ بيا معالجة مفردات القوائـ المالية بشكؿ يؤدي إلى تجانس وىي
 -ومن أىم ىذه المبادئ ما يمي:سجالت وقوائـ المنشآت التي تظير بيا مثؿ ىذه البنود. 

 : ) استقالل الوحدة المحاسبية ( Accounting Entityالوحدات المحاسبية:  -1
حاسبة، تعامؿ كؿ منشأة عمى أنيا وحدة منفصمة عف مالكييا وعف المنشآت األخرى وليا شخصيتيا مف وجية نظر الم 

المعنوية المستقمة إستقالاًل تاًما عف مالكيا بصرؼ النظر عف الشكؿ القانوني ليا. ويمثؿ ىذا المبدأ محور االىتماـ الذي 
اسبية، ونظاميا المحاسبي مف تحديد، وقياس، وتسجيؿ، يدور حولو النظاـ المحاسبي. ولذلؾ فمكؿ منشأة سجالتيا المح

حتفاظ وتبميغ لممعمومات المحاسبية. فالمعامالت المالية الخاصة بالمالؾ ليست جزًءا مف المنشأة الممموكة لو وال تثبت في  وا 
 والمسحوبات ( السجالت المحاسبية الخاصة بتمؾ المنشأة إال إذا كانت ذات تأثير مباشر عمييا.) مثاؿ : رأس الماؿ

 ) البنؾ السعودي األمريكي( 
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 Monetary Unitالوحدات النقدية:  -2
ال بد مف إستخداـ صيغة مفيومة لمستخدمي المعمومات المحاسبية عند تسجيؿ أو تبميغ تمؾ المعمومات، وىذا بالضرورة  

لمالية تقوـ بقياس الموارد )األصوؿ( والتعيدات أدى إلى مفيوـ الوحدة النقدية أو القياس النقدي، والذي يعني أف المحاسبة ا
)اإللتزامات( والتغيرات فييا )الدخؿ( في شكؿ وحدات نقدية )لاير سعودي، دوالر أمريكي...الخ( بإعتبار أف النقود تعتبر 

 وحدة قياس نمطية مالئمة لتحديد وتقرير تأثير العمميات المختمفة.
 : Historical Costالتكمفة التاريخية:  -3

يعني مبدأ التكمفة التاريخية أف المعاممة المالية تثبت عمى أساس كمية النقود الفعمية )التكمفة( التي إستخدمت في التبادؿ 
لتمؾ المعاممة. بعد إثبات تمؾ المعاممة فإف التكمفة تفيد في الدفاتر المحاسبية وتظؿ عمى ما ىي عميو دوف النظر إلى أي 

ا عدا اإلستخداـ( في قيمة تمؾ المعاممة. فمثال شراء قطعة أرض تسجؿ بالقيمة التي إشتريت تغيير ال حؽ قد يحدث )فيم
بيا وتظؿ في السجالت بيذه القيمة بغض النظر عف التغيرات التي قد تحدث لقيمة األرض فيما بعد. وال شؾ أف التمسؾ 

ستنادىا إلى أسس موضوعة. وىناؾ إتفاؽ عاـ بيف بإتباع مبدأ التكمفة التاريخية يرجع إلى سيولة التحقؽ مف تمؾ القيـ و  ا 
مستخدمي ومعدي القوائـ المالية عمى أىمية وضرورة إستخداـ مبدأ التكمفة التاريخية في تسجيؿ المعامالت المالية في 

 الدفاتر وبالتالي إستخداـ القيـ التاريخية كأساس لقياس عناصر القوائـ المالية.
 : Going Concernاإلستمرارية:  -4

يقصد باإلستمرارية أف المنشأة وجدت لتستمر وأف المنشأة مستمرة في عممياتيا لفترة مف الزمف تكفى إلنجاز تعيداتيا 
الموجودة، في ظؿ غياب دليؿ موضوعي عمى عكس ذلؾ. وترتيًبا عمى ذلؾ يتـ تقييـ األصوؿ عمى أساس التكمفة التاريخية 

زامات وآثارىا عمى الدخؿ، فضاًل عف أف التمييز بيف األصوؿ الثابتة واألصوؿ ويتـ تجاىؿ قيـ التصفية لألصوؿ واإللت
 المتداولة والخصـو قصيرة األجؿ والخصـو طويمة األجؿ ىو نتيجة لتطبيؽ مبدأ إستمرارية المنشأة.

 : Accounting Periodالفترة المحسابية:  -5
دقة تامة فإف األمر يستمـز اإلنتظار حتى يتـ تصفية أعماؿ ىذه سبية( بالكي يتـ قياس نتيجة نشاط المنشأة )الوحدة المح 

المنشأة، وىو األمر الذي يعد غير منطقي أو عممي نظًرا لمحاجة الممحة لمستخدمي المعمومات المحاسبية لمعرفة نتيجة 
تخاذ قرارات إقتصادية سميمة . لذلؾ يتـ تقسيـ حياة أعماؿ المنشأة أوال بأوؿ حتى يستطيعوا التصرؼ في ظؿ رؤية واضحة وا 

المنشأة إلى فترات دورية غالًبا ما تكوف )سنة مالية( وفي نياية كؿ فترة يتـ قياس نتيجة أعماؿ المنشأة مف خالؿ مقابمة 
 مصروفات الفترة بإيرادات نفس الفترة، كما يتـ إعداد قائمة المركز المالي في نياية تمؾ الفترة.

 : Matchingالمقابمة:  -6
لتقسيـ حياة المنشأة إلى فترات دورية فإف األمر يتطمب لتحديد صافي دخؿ الفترة المحاسبية أف يحمؿ إيراد الفترة نتيجة 

بجميع المصروفات التي ساىمت في تحقيؽ ىذا اإليراد بغض النظر عف واقعة تسديد ىذا المصروؼ. وىذا ما يعرؼ بمبدأ 
سبية اليامة والتي تعتمد عمييا كثير مف اإلجراءات المحاسبية التي ترتبط مقابمة اإليراد بالمصروؼ، وىو مف المبادئ المحا

 بتحديد نتائج األعماؿ في نياية الفترة.
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 :  Revenue Recognitionالتحقق )اإلعتراف باإليراد(:  -7
نقطة تحقؽ اإليرادات عند يعني ىذا المبدأ أف المنشأة ال تعترؼ باإليراد وتسجمو في دفاترىا إال بعد تحققو فعاًل، ويتـ تحديد 

حدوث واقعة البيع ويتـ ذلؾ عند تسميـ السمعة المباعة أو تقديـ الخدمة، حيث أنو عند ىذه النقطة تتـ عممية التبادؿ المادي 
 ويتوفر دليؿ موضوعي عمى تحقؽ اإليراد.

 : Accrualاإلستحقاق:  -8
، فإف اإليرادات التي تؤخذ في اإلعتبار ىي تمؾ اإليرادات يعني ىذا المبدأ أنو عند قياس صافي الدخؿ الخاص بالفترة  

التي تخص الفترة سواء حصمت أو لـ تحصؿ، كما أف المصروفات التي تؤخذ في اإلعتبار ىي تمؾ المصروفات التي 
تخص الفترة سواء سددت أو لـ تسدد. وىذا يعني أف تتـ المحاسبة عف العمميات المالية بصرؼ النظر عف إقترانيا 

 بالتدفقات النقدية الداخمة أو الخارجة. 
 : Consistencyالثبات )التجانس(:  -9
يعني ىذا المبدأ أنو عند قياـ المنشأة بإتباع إجراء أو أسموب محاسبي معيف فإنو يجب أف ال يغير مف فترة ألخرى. ويعد  

تغيرات في المركز المالي والتغيرات في قائمة مبدأ الثبات مبدأ ىاًما ألنو يساعد مستخدمي القوائـ المالية عمى تفسير ال
الدخؿ. ويمكف تصور مدى الغموض الذي ينتج إذا تجاىمت المنشأة مبدأ الثبات وغيرت األساليب المحاسبية كؿ فترة. فإف 

الحظ أي منشأة يمكنيا أف تؤثر في صافي الربح مف سنة ألخرى زيادة ونقصا بمجرد تغييير األساليب المحسبية المتعبة. وي
أف مبدأ الثبات ال يعني أف المنشأة ال يمكنيا مطمًقا أف تغير أساليبيا المحاسبية المتعبة، بؿ يمكف لممنشأة أف تغير األسموب 
المتبع والتحوؿ إلى أسموب جديد إذا كاف ىذا األسموب يوفر معمومات أكثر فائدة بالنسبة لممستخدميف مقارنة باألسموب 

جب اإلفصاح عف مثؿ ىذا التغيير واآلثار الناتجة عنو في القوائـ المالية حتى ال يتـ تضميؿ الجاري إستخدامو. ولكف ي
 المستخدميف كما يجب الثبات عبد ذلؾ عمى األسموب الجديد.

 : Disclosureاإلفصاح:  -10
إخفاء أي معمومات أو ويعني ىذا المبدأ أنو عند إعداد القوائـ المالية يجب أف يكوف ىناؾ عالنية تامة، بحيث ال يتـ  

بيانات قد تضر بالمستفيديف مف ىذه القوائـ، أو قد تساىـ في إتخاذ قرار معيف. ويجب عمى المحاسب أف يمتـز جانب 
 الحياد عند إعداد ىذه القوائـ وذلؾ باإلفصاح التاـ عف جميع المعمومات بغض النظر عف مدى تأثيرىا عمى ىذه القوائـ.

 : Conservatismحذر( التحفظ )الحيطة وال -11
في الكثير مف المواقؼ المتعمقة بتقييـ األصوؿ وتحدي الدخؿ، تكوف ىناؾ عدة قيـ تمثؿ بدائؿ في مجاؿ التقييـ. وفي ىذه  

الحالة فإف المحاسبة يختار البديؿ الذي يترتب عميو عدـ زيادة قيمة الدخؿ وبالتالي عدـ زيادة قيـ عناصر األصوؿ بقائمة 
لي. وىذا المفيوـ يعد تطبيًقا لقاعدة الحيطة والحذر بمعنى عدـ أخذ األرباح المتوقعة في اإلعتبار إال عند المركز الما

 تحققيا فعال.) تكويف مخصصات (
 : Materialityاألىمية النسبية:  -12
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عمى مدى أىميتيا يقصد باألىمية النسبية أف اإلىتماـ بتوفير الدقة في معالجة وتحميؿ المعمومات المحاسبية يتوقؼ  
النسبية عمى قائمة الدخؿ وقائمة المركز المالي. ففي حيف أنو يجب مف الناحية النظرية معالجة جميع العناصر كبرت أـ 
صغرت بنفس الطريقة، إال أنو في الواقع العممي كثيًرا ما تيمؿ الطريقة الصحيحة لممعالجة عند ما ترتبط بقيـ صغيرة نسبيا. 

يمكف توزيع تكمفة السيارة التي تقدر فترة إستخداميا بثالث سنوات عمى فترات اإلستخداـ. بينما ال يتـ  فعمي سبيؿ المثاؿ
توزيع تكمفة الميمات المكتبية التي يقدر إستخداميا خالؿ نفس الفترة وذلؾ نظًرا ألف تكمفة مثؿ ىذا التوزيع ال تتناسب مع 

 ألكثر دقة.العوائد التي يمكف الحصوؿ عمييا مف المعالجة ا
 عالقة المحاسبة بالعموم االخرى تاسعا : 

 القواعد واالسس المحاسبية العامة لفروع المحاسبة وعالقتيا بالفروع االخرى وىي كما يأتي : 

 القانوف law  يستمد النظاـ المحاسبي وضعيتة القانونية مف نصوص القانوف حيث تخضع الشركات في اعماليا
الدفاتر والسجالت المحاسبية تخضع لشروط يحددىا القانوف السائد في الدولة حتى تكوف لقانوف الشركات ، كما اف 

حجة لموحدة االقتصادية وعمييا . والمحاسب اليستطيع القياـ باعمالة مالـ يكف مطمعا عمى القانونيف التي تحكـ 
 .ب ، قانوف التجارة ، قانوف الشركاتباالخريف وامثمة القوانيف ، قانوف الضرائ وعالقتيا عالقتة بالوحدة االقنصادية

 ادارة االعماؿ business administration  المحاسبة االدارية ىي فرع مف فروع المحاسبة التي تخدـ ادارة المشروع
في اتخاذ القرارات الرشيدة ورسـ السياسات المستقبمية فالمحاسبة وسيمة لخدمة االدارة ، واالدارة العقالنية الرشيدة 

 . وقرارا دوف توفير بيانات محاسبية حول التخاذ
 االقتصاد economic  يرى رجاؿ االقتصاد اف عمى عاتقيـ تقع مسؤولية تحديد سعر السمع في السوؽ نتيجة تفاعؿ

الطمب والعرض ، ولسنا نخالؼ ىذا الرآى غير اننا نرى اف نقطة االنطالؽ ىي الرجوع لمسجالت المحاسبية الكمفوية 
يبحث في  لممشروع كما اف االقتصاد ربحي سعر بما يغطي التكمفة ويحقؽ ىامشسمعة ثـ تحديد اللمعرفة تكمفة ال

 .امور المنفعة واالسعار والتضخـ وامور اخرى وجميعيا تتاثر بمعطيات المحاسبة عند وضع الخطة التنموية
 االحصاء statistics  سجيميا وتبويبيا وتحميميا المحاسبة في قياميما بجمع البيانات وتو يشترؾ عمـ االحصاء

ؿ القوائـ المالية بشكؿ مقارف الستخراج التغيرات التي تطرا يائج مف خالليا كما يتفقاف في تسجواستخراج بعض النت
 .مف عاـ الخر لمعرفة اتجاه ىذا التغير

 اسبة حسابي وترتبط بعمـ الرياضيات حيث تستمد المحاسبة ارقاميا مف عمـ الرياضيات كما اف جزا مف عمؿ المح
 . مأخوذ مف عمـ الرياضيات

  وترتبط بعمـ الكيمياء فاف معادلة الميزانية في المحاسبة مستمدة مف توازف المعادالت الكيميائية ففي عمـ الكيمياء يجب
اف تكوف المدخالت في الجانب االيسر مف المعادلة مساوية لممخرجات في الجانب االيمف مف المعادلة وكذلؾ في 
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فيجب اف تكوف االصوؿ في الجانب االيمف مف الميزانية مساوية لاللتزامات وحقوؽ الممكية في الجانب  المحاسبة
 . االيسر مف الميزانية

 الفترة المحاسبية عاشرا : 

تـ الفترة المحاسبية ىي المدة الزمنية التي يتـ في بدايتيا توثيؽ وتسجيؿ جميع العمميات المالية في أي منشأة و في نيايتيا ي
شير ، تقسـ عادة إلى شيرية أو  12إعداد القوائـ المالية و الميزانية العمومية ، وحسب معايير المحاسبة الدولية تتكوف مف 

ربع سنوية أو سنوية لمعرفة نتائج أعماؿ المنشأة أو الكياف اإلقتصادي خالؿ كؿ قسـ، وىو ما يساعد عمى معرفة نتيجة 
 .في ذلؾ القسـ أعماؿ الشركة أو أرصدة حساباتيا

مف كؿ عاـ ، بؿ إف ذلؾ يرجع لخصوصية أعماؿ المنشأة  12/ 31وتنتيي في  1/ 1وليس شرطًا أف تبدأ الفترة المالية في 
،إذ أف بعض المنشئات كالمدارس والجامعات وغيرىا تبدأ الفترة المحاسبية ليا خالؿ شيرّي أغسطس أو سبتمبر مف كؿ عاـ. 

 سبية :  : الدورة المحا احدى عشر

تعد المحاسبة نظام لمعالجة العمميات المالية المتعمقة بعمميات الشراء والبيع , والدفع والقبض والتي تمثل مدخالت      
ىذا النظام عن طريق مجموعة من الخطوات او االجراءات التي تمثل المعالجات المحاسبية لتمك المدخالت بيدف الوصول 

 ة بالمخرجات او ما يعرف بالمعمومات المحاسبية .  وتتضمن ىذه الخطوات ما يأتي :الى النتيجة النيائية المتمثم

تسجيؿ القيود المحاسبية لمعمميات المالية في سجؿ اليومية مف واقع المستندات المحاسبية )مستندات الصرؼ  -1
 والقبض والتسوية(  

ة في سجؿ االستاذ , مع ترصيد ترحيؿ اطراؼ القيود المحاسبية مف سجؿ اليومية الى الحسابات المختص -2
 الحسابات فيو.

 اعداد ميزاف المراجعة االولي . -3

 اثبات قيود التصحيح والتسوية والغمؽ )القفؿ( واعداد ميزاف المراجعة النيائي. -4

 اعداد الحسابات الختامية )التشغيؿ , المتاجرة , االرباح والخسائر(  -5

 ز المالي , التغير في حقوؽ الممكية , التدفؽ النقدي(اعداد القوائـ المالية الختامية )الدخؿ , المرك -6
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 انواع الدفاتر المحاسبٌة المستخدمة

 

 أوال: دفتر الٌومٌة:

 

 وهو الدفتر الذي تقٌد فٌه العملٌات المالٌة للمنشؤة وفقا لقاعدة القٌد المزدوج أوال بؤول حسب تسلسل تارٌخ حدوثها.

طوات التالٌة:وٌتم التسجٌل فً دفاتر الٌومٌة وفقا للخ  

 كتابة التارٌخ. -1
 

 كتابة اسم الحساب المدٌن فً خانة البٌان على السطر األول من القٌد )فً أقصى الٌمٌن( مع المبلػ. -2
 

 كتابة اسم الحساب الدائن فً خانة البٌان على السطر الثانً من القٌد )فً أقصى الٌسار( مع المبلػ. -3
 

 إعطاء شرح مختصر لكل عملٌة بعد كل قٌد. -4
 

 ترك سطر دون كتابة بعد كل قٌد لتحقٌق استقالل ووضوح كل قٌد عن ؼٌره من القٌود. -5
 

 التؤكد من تساوي المبالػ المدٌنة مع المبالػ الدائنة. -6
 

على كٌفٌة التسجٌل فً دفتر الٌومٌة: مثال  

 

  ًتم إٌداعه فً البنك. دٌنار 311,111برأسمال قدره  1/1/2119بدا أحمد مشروعه التجاري ف 
 

 بشٌك. دٌنار 21,111قام أحمد بشراء سٌارة قٌمتها  2119/ 2/1ً ف 
 

 

 تحلٌل العملٌات إلى أطرافها الدائنة والمدٌنة: - أ
 

 الطرف الدائن من القٌد الطرف المدٌن من القٌد

البنك 311,111 رأس المال 311,111   

السٌارات 21,111 البنك 21,111   

 

 القٌد ٌكون من حـ/ الطرؾ المدٌن
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لطرؾ الدائنإلى حـ/ ا  

 القٌد أو التسجٌل فً دفتر الٌومٌة: - ب
 

رقم  البٌان المبلغ

 القٌد

 التارٌخ

 دائن مدٌن

033,333  

033,333 

 حساب البنك )مدٌن(

 حساب رأس المال )دائن(

 إثبات رأس المال وإٌداعه بالبنك

1 1/1  

03,333  

03,333 

 حساب السٌارات )مدٌن(

 حساب البنك )دائن(

ٌكشراء سٌارة بش  

0 0/1  

 

  على أن تسبق  )من(بلفظة  مدٌنكما ٌتم االستعاضة عن كلمة  حـ/باالختصار حساب وٌتم االستعاضة عن كلمة
 من حـ/ البنك.  كما ٌلً:اسم الحساب المدٌن 

 

  إلى حـ/ رأس  كما ٌلً:على أن ٌسبق اسم الحساب الدائن  )إلى(باالختصار  دائنوٌتم االستعاضة عن كلمة
 المال.

 

 أي مطلوب منه(. منهبلفظة  مدٌنٌتم االستعاضة فً خانة المبالػ المدٌنة عن كلمة  كما( 
 

  أي مطلوب له(. لهبلفظة  دائنو ٌتم االستعاضة فً خانة المبالػ الدائنة عن كلمة( 
 

 وبالتالً أصبح شكل دفتر الٌومٌة النهائً والتسجٌل فٌه كالتالً:

 التارٌخ رقم القٌد البٌان المبلغ

هل منه  

033,333  

033,333 

 من حـ/ البنك

 إلى حـ/ رأس المال

 إثبات رأس المال وإٌداعه بالبنك

1 1/1  

 من حـ/ السٌارات  03,333

 الى حـ/ البنك

0 0/1  
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 شراء سٌارة بشٌك 03,333

 

 

 أنواع القٌود:

 

 ٌكون فً كل من طرفه المدٌن وطرفه الدائن حساب واحد فقط. القٌد البسٌط: -1

 

 ٌتكون طرفه المدٌن أو طرفه الدائن أو كالهما من أكثر من حساب واحد. كب:القٌد المر -0

 

 مثال:

 

سدد نصفها نقدا والباقً على الحساب: دٌنار 21,111تم شراء أثاث بمبلػ  5/1فً   

 

 التارٌخ رقم القٌد البٌان المبلغ

 له منه

03,333  

 

13,333 

13,333 

 من حـ/ األثاث

 الى مذكورٌن:

 حـ/الصندوق

 حـ/الدائنون

شراء أثاث وسداد نصف القٌمة نقدا والباقً على 

 الحساب

1 5/1  

 

 

 مالحظة:

 البد من تساوي المبالػ المدٌنة مع الدائنة وال بد من كتابة الحساب المدٌن قبل الحساب الدائن.

 



 

 

14 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ثانٌا: دفتر األستاذ:

 

هو سجل ترحل إلٌه )تنقل إلٌه( جمٌع العملٌات التً تم تسجٌلها فً دفتر الٌومٌة حٌث ٌتم تجمٌع العملٌات المتجانسة والتً 

 من

 

من حـ/ البنك 033333بالتطبٌق على المثال السابق:  نوع واحد فً حساب واحد.   

إلى حـ/ رأس المال 033333  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ السٌارات 03333  

الى حـ/ البنك03333  

له          حـ/ البنك                   منه  

 التارٌخ البٌان المبلغ التارٌخ البٌان المبلغ

 

1/1/0312 إلى حـ/رأس المال 033,333 0/1 من حـ/ السٌارات 03,333   

03/10/0312 رصٌد مرحل 003333     

033333   033333   

      

1/1/0312 رصٌد منقول 003333     

 

 مثال :

، علٌه  دٌنار 00333ومجموع الجانب الدائن لنفس الحساب  دٌنار 00333ٌبلغ مجموع الجانب المدٌن لحساب الصندوق 

 ٌبلغ رصٌد الصندوق :

مدٌن دٌنار 00333 -أ  

دائن دٌنار 00333 -ب  
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مدٌن دٌنار 03333 -ج  

دائن دٌنار 03333 -د  

مدٌن 03333دائن   =  00333مدٌن      00333  

 

 بعض التعرٌفات الخاصة باستخدام دفتر األستاذ:

 :هو نقل القٌود من دفتر الٌومٌة العامة إلى دفتر األستاذ العام. الترحٌل 

 :بٌن مجموع قٌم العملٌات فً الجانب المدٌن ومجموع قٌم العملٌات فً الجانب الدائن من هو الفرق  رصٌد الحساب
الحساب، والرصٌد هو الجانب المتمم للجانب األقل سواء الجانب المدٌن أو الدائن. )ٌظهر فً الجانب األقل من 

فترة المالٌة التالٌة وٌطلق علٌه الحساب وٌطلق علٌه رصٌد مرحل، ثم ٌنقل إلى الجانب اآلخر من الحساب فً بداٌة ال
 رصٌد منقول(

 :ٌكون رصٌد الحساب مدٌن إذا كان مجموع الجانب المدٌن < من مجموع الجانب الدائن. رصٌد مدٌن 
 

 :ٌكون رصٌد الحساب دائن إذا كان مجموع الجانب الدائن < من مجموع الجانب المدٌن. رصٌد دائن 
 

 :صٌد إذا كان مجموع الجانب المدٌن = مجموع الجانب الدائن وٌسمى ٌكون الحساب بدون ر الحساب بدون رصٌد
 فً هذه الحالة بالحساب المقفل، أما الحسابات التً لها رصٌد فتسمى حسابات مفتوحة.

 

 :مثل حـ/ األصول والمصروفات والمسحوبات تكون أرصدتها مدٌنة. الحسابات ذات الطبٌعة المدٌنة 
 

 :مثل حـ/الخصوم وحقوق الملكٌة واإلٌرادات تكون أرصدتها دائنة. الحسابات ذات الطبٌعة الدائنة 

 المستندات المحاسبٌة:

هو محور كتابً إلثبات حدوث عملٌة تجارٌة وتعتبر المستندات المرجع األساسً إلثبات القٌد او العملٌة  المستند :

 المحاسبٌة فً الدفاتر .

أنواع المستندات المستخدمة : -*  

وٌطلق علٌة مسودة القٌد حٌث ٌقوم ماسك الدفاتر بإثبات العملٌات التجارٌة فً هذا المستند تمهٌدا  -:مستند قٌد ٌومٌة  -1
 لتسجٌلها فً دفتر الٌومٌة األصلً وتسجل فٌه العملٌات التً ال ٌترتب علٌها دفع او قبض لمبالػ.

دٌد الدٌون او االلتزامات التً علٌها وهو المستند الذي ٌحرر فً حالة دفع المنشاة أي مبلػ مثل تس -مستند الصرؾ : -2
. 

 وهو المستند الذي ٌحرر فً حالة تسلم المنشاة المبالػ النقدٌة او على شكل صكوك .  -مستند القبض : -3

 طرق تسجٌل العملٌات التجارٌة فً الدفاتر

 هناك طرٌقتٌن لتسجٌل العملٌات التجارٌة فً الدفاتر .
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تهتم بتسجٌل الحسابات الشخصٌة فقط وهً ؼٌر دقٌقة ال تعطً  -:(simple entry methodطرٌقة القٌد المفرد ) -1

اإلحصائٌات لذا تستخدم فً المحالت الصؽٌرة حٌث تقتصر على فتح حسابات شخصٌة للوقوؾ على معامالته مع 
 عمالئه .

طرفٌن  تقوم هذه الطرٌقة على أساس ان لكل عملٌة تجارٌة -:(entry method Doubleطرٌقة القٌد المزدوج ) -2

 او جانبٌن طرؾ ٌؤخذ وٌعتبر مدٌن بما اخذ وطرؾ ٌعطً وٌكون دائنا بما أعطى .
 ٌكون الحساب مدٌنا بما زاد ودائنا بما قل او نقص .

 أمثلة متنوعة :

دٌنار سدد قٌمتها نقدا . 51111اشترى التاجر عدنان بضاعة بمبلػ  -*  

من حـ/ المشترٌات             مدٌن ألنه زاد 51111  

الى حـ/ الصندوق     دائن ألنه نقص 51111  

دٌنار . 71111اشترى احمد بضاعة من سالم بمبلػ  -*  

 

من حـ/ المشترٌات             مدٌن ألنه زاد 71111  

الى حـ/ سالم            دائن نقص من عنده بضاعة 71111  

المزدوج .وفق طرٌقة القٌد  ب تارٌخ حدوثهاهو إثبات العملٌة التجارٌة فً دفتر الٌومٌة حس  -" : (Entry"القٌد )  

 Debit*** من حـ/ المدٌن            

 Credit*** الى حـ/ الدائن    

-"أنواع القٌود" :  

فً الجانب المدٌن وحساب واحد هو القٌد الذي ٌتكون من حساب واحد فً الجانب  -(:simple entryالقٌد البسٌط ) -1

 الدائن .

ٌنار إٌجار محل نقدا .د 111111مثال/ دفع تاجر   

من حـ/ إٌجار محل 111111  

الى حـ/ الصندوق 111111  

وحساب أو ساب او أكثر فً الجانب المدٌن هو القٌد الذي ٌتكون من ح -( :Compound entryالقٌد المركب ) -2

 أكثر فً الجانب الدائن .



 

 

17 

دٌنار نقدا والباقً على الحساب  41111دٌنار سدد منها  111111اشترى التاجر سعٌد بضاعة من احمد بمبلػ  1مثال /

. 

من حـ/ المشترٌات 111111  

 الى مذكورٌن

حـ/ الصندوق 41111  

حـ/ احمد 61111  

دٌنار نقدا والباقً على الحساب . 25111دٌنار استلم منه مبلػ  75111باع التاجر أسامه بضاعة الى عمر بمبلػ  2مثال /  

 من مذكورٌن

حـ/ الصندوق 25111  

عمرحـ/  51111  

الى حـ/ المبٌعات 75111  

 تعرٌف الحساب

ٌمكن تعرٌؾ الحساب بانه السجل او الوعاء الذي ٌحتوي بداخله جمٌع الحركات المالٌة التً اثرت فٌه بعد تحلٌل العملٌة 

المالٌة  دوالر حصلت على قٌمتها نقدا, فعند تحلٌل العملٌة 1111المالٌة, فمثال اذا قامت المنشؤة بعملٌة بٌع بضاعة بقٌمة 

 1111دوالر وحساب النقد )الصندوق( زاد بقٌمة  1111سنجد انها تحتوي على حسابان, حساب خاص للمبٌعات زاد بقٌمة 

 دوالر, نستنتج من ذلك ما ٌلً :

 

 ٌتم استخراج الحسابات بعد تحلٌل العملٌة المالٌة .

مدٌن والثانً ٌسمى دائن .العملٌة المالٌة الواحدة تحتوي على حسابٌن على االقل احدهما ٌسمى   

 تصنٌف الحسابات

 هنالك عدة تصنٌفات للحسابات, واكثر هذه التصنٌفات قبوال ان ٌتم تقسٌم الحسابات الى خمس مجموعات وهً كالتالً:

 االصول )الموجودات( .1
عدة اقسام كالتالً:تمثل حسابات االصول كل ما تمتلكه المنشؤة من موارد اقتصادٌة و موجودات لدٌها, وٌتم تقسٌمها الى   

 )االصول المتداولة )قصٌرة االجل 
وهً تلك االصول التً تمتلكها المنشؤة على شكل نقدي او التً ٌتوقع تحوٌلها الى نقدٌة خالل الفترة المالٌة الالحقة, مثل 

 النقدٌة فً الصندوق والبنك, الذمم المدٌنة, البضاعة, اوراق القبض )الكمبٌاالت( وؼٌرها .
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  الثابتة )طوٌلة االجل(االصول 
وهً تلك االصول التً تمتلكها المنشؤة بؽرض مساعدة المنشؤة فً مزاولة نشاطها واستخدامها لعدة سنوات او لعدة فترات 

 مالٌة الحقة, وال ٌكون الهدؾ من اقتناءها هو اعادة بٌعها, مثل االراضً والمبانً واآلالت والمعدات واالثاث وؼٌرها .

 لموسة )طوٌلة االجل(االصول غٌر الم 
وهً تلك االصول التً تمتلكها المنشؤة والتً تفتقد للكٌان المادي الملموس, مثل شهرة المحل, العالمة التجارٌة, حقوق 

 االختراع وؼٌرها .

 االصول واالرصدة المدٌنة االخرى 
ول من المٌزانٌة, النها تمثل ت الطبٌعة المدٌنة, والتً تظهر فً جانب الموجودات او االصاوهً الحسابات االخرى ذ

 موجودات للشركة, مثل حساب المصروفات المدفوعة مقدما, وحساب االٌرادات المستحقة.

 االلتزامات )المطلوبات( .0
وهً تمثل كل االلتزامات والمبالع المستحقة على المنشؤة, وٌتم تقسٌمها الى التزامات قصٌرة االجل والتزامات طوٌلة االجل 

 كالتالً:

 زامات قصٌرة االجلااللت 
وهً االلتزامات التً ٌتوجب على المنشؤة سدادها خالل الفترة المالٌة الالحقة )اقل من سنة (, مثل الذمم الدائنة, القروض 

 قصٌرة االجل, اوراق الدفع )الكمبٌالة( وؼٌرها.

 االلتزامات طوٌلة االجل 
ت المالٌة الالحقة )اكثر من سنة (.وهً االلتزامات التً ٌتوجب على المنشؤة سدادها خالل الفترا  

 االلتزامات واالرصدة الدائنة االخرى

وهً الحسابات االخرى ذات الطبٌعة الدائنة, والتً تظهر فً جانب الخصوم او االلتزامات من المٌزانٌة النها تمثل التزام 

 على الشركة, مثل حساب المصروفات المستحقة, وحساب االٌرادات المقبوضة مقدما.

 وق الملكٌةحق .0
وهً الحسابات التً تمثل التزامات المنشؤة اتجاه اصحاب المنشؤة )الشركاء(, كحساب راس المال وحساب المسحوبات 

 الشخصٌة وحساب االرباح المحتجزة وؼٌرها.

 االٌرادات )المبٌعات( .0
او اٌرادات عن تقدٌم خدمات  وهً الحسابات التً تنشؤ عند بٌع بضاعة او تقدٌم خدمة للؽٌر, مثل مبٌعات اجهزة كمبٌوتر

 استشارٌة.

 المصروفات .0
وهً الحسابات التً تنشا عند حصول المنشؤة على خدمات من الؽٌر تساعدها على ممارسة نشاطها وتحقٌق اهدافها, 

 كمصروفات الكهرباء ومصروفات الهاتؾ واالنترنت ومصروفات الدعاٌة واالعالن وؼٌرها.
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 ("Capital"كٌفٌة تكوٌن رأس المال )

مقااااااااادار مااااااااان الماااااااااال ٌقدماااااااااه صااااااااااحب المشاااااااااروع عناااااااااد باااااااااد  عملاااااااااه التجااااااااااري                                                 -رأس الماااااااااال : -1
 )نقد فً الصندوق = راس المال(. 

دٌنار أودعه فً الصندوق . 1111111بدا سالم عمله التجاري برأسمال قدره  2/1/2119مثال / فً   

راس المال  1111111صندوق = نقد فً ال 1111111  

  0/1/0312المٌزانٌة العمومٌة فً من حـ/ الصندوق                                        1111111    

الى حـ/ راس المال  1111111            

راس المال  1333333فً الصندوق              نقد 1333333                                                                                   

 

 

 

                                                                                                        1111111                        1111111  

  

القٌمة النقدٌة . هو مقدار ما ٌقدمه صاحب المشروع من ممتلكات مقدرة ب -رأس المال : -2  

الموجودات )                       Assets( راس المال = )Capital) 

دٌنار ممثله بالموجودات التالٌة .  911111بدا مإٌد عمله التجاري برأسمال قدره  2/1/2119مثال / فً   

مكائن  411111سٌارات ,  311111اثاث ,  211111           

راس المال  911111الموجودات =  911111       

       0/1/0312المٌزانٌة العمومٌة فً من مذكورٌن                                                                      

  رأس المال 233333                 أثاث 033333     حـ/ اثاث                                            211111         

  سٌارات 033333حـ/ سٌارات                                            311111         

  مكائن 033333حـ/ مكائن                                                411111         

233333                      233333الى حـ/ راس المال                       911111                         
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هو الفرق بٌن قٌمة الموجودات المقدمة من صاحب المشروع والمطلوبات .  -رأس المال : -3  

المطلوبات = راس المال  –الموجودات                       

                    Assets   - Liableties   = Capital 

 

ت والمطلوبات التالٌة : بدا هاشم عمله التجاري بالموجودا 2/1/2119مثال / فً   

محسن دائن  31111مكائن ,  111111مبانً ,  711111اثاث ,  511111         

قٌد تكوٌن راس المال        

       0/1/0330المٌزانٌة العمومٌة فً من مذكورٌن                                                                  

ثاث                                                     حـ/ اال 511111           

         رأس المال 1003333أثاث                 033333حـ/ المبانً                                          711111         

   محسن 03333نً              مبا 033333حـ/ المكائن                                         111111          

  مكائن 133333الى مذكورٌن                                                             

حـ/ محسن دائن  31111                     

1033333                    1033333حـ/ راس المال                             1271111                  

  

 

 

 

 

 

 المدين والدائن 
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المديف والدائف مصطمحاف ُيستخدماف بشكٍؿ كبيٍر في المعالجات الحسابية المختمفة، حيث يوجد لكّؿ حساب 
طرفيف وىما، الجانب األيسر ويطمؽ عميو الدائف، والجانب األيمف ويطمؽ عميو المديف، ويستخدـ مصطمح 

يمف )المديف( مف الحساب لمحسابات التي تأخذ فييا أموااًل، المديف إلثبات العمميات المالية، في الجانب األ
بينما مصطمح الدائف يستخدـ لمحسابات التي تعطي أموااًل مف أجؿ إثباتيا في الجانب األيسر)الدائف(، ولكّؿ 

 حساٌب طبيعتو الخاصة، حيث يزداد الحساب بنفس طبيعتو، وينقص بعكس طبيعتو.

الذي يؤّمف المبمغ المالي لمطرؼ اآلخر والذي يطمؽ عميو اسـ المديف، ومف  الدائف ىو الطرؼ تعريف الدائن:
الممكف أف يكوف الدائف فردًا، أو شركًة، او مؤّسسًة، كما يمكف تعريؼ الدائف عمى أّنو الشخص أو المؤّسسة 

خدمًة أو سمعًة صاحب الماؿ، أو أّنو صاحب الديف في البيئة المالية، وكذلؾ الطرؼ األوؿ الذي يقدـ مااًل و 
مف ممكو الخاص لمطرؼ الثاني، والجدير بالذكر أّف الطرؼ األوؿ والطرؼ الثاني يتفقاف بيف بعضيما البعض 

 عمى طريقة إعادة الماؿ، سواًء بمبمٍغ مالّي بنفس القدر أو بقدٍر أكبر أي مع فائدة، أو مف خالؿ خدمة.

ت المالية ويسمى بصاحب الديف، وىذا الطرؼ أيضًا مف المديف ىو الطرؼ الثاني في البيئا تعريف المدين: 
الممكف أف يكوف فردًا، أو مؤّسسًة حكوميًة أو خاصة، والمديف يسمى أيضًا بالمستمؼ أو المقترض في حاؿ 

 كاف الدائف بنكًا، والديف قصير األجؿ يطمؽ عميو سمفة بينما الديف طويؿ األجؿ يطمؽ عميو سندًا.

ندما تزيد تكوف طرؼ مديف في القيد وعندما تنخفض: عحسابات مدينة   -1  

تكوف طرؼ دائف في القيد  .) مثاؿ : األصوؿ ، والمصروفات ، والخسائر (                              

: عندما تزيد تكوف طرؼ دائف في القيد وعندما تنخفض حسابات دائنة -2  

مثاؿ : الخصوـ واإليرادات (تكوف طرؼ مديف في القيد .)                           

: أمثلة على بعض الحسابات  
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 حسابات مدٌنة

 األصول

 المصروفات

  المسحوبات 

 سٌارات

 آالت

 أثاث 

 عقار

 أراضً

 بنك)حساب جاري أو حساب إٌداع (

 صندوق

 بضاعة

 أوراق قبض

 أوراق مالٌة 

 مدٌنون 

 مشترٌات 

 مردودات مبٌعات 

 مسموحات مبٌعات 

 خصم مسموح به 

ت مرتبا  

 إٌجار 

 فاتورة كهرباء

 دٌون معدومة 

 مصروفات نقل مشترٌات 

 حسابات دائنة

 رأس المال 

 االلتزامات / الخصوم

 األرباح 

 إٌراد أوراق مالٌة 

 إٌراد عقار 

 مبٌعات 

 مردودات مشترٌات

 مسموحات مشترٌات 

 خصم مكتسب 

 أوراق دفع

 دائنون 

 قرض ) طوٌل أو قصٌر األجل ( 

 مخصصات 

 مجمعات اإلهالك 

 احتٌاطٌات 

 بنك سحب على المكشوؾ
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 مصروفات نقل مبٌعات 

 عمولة وكالء الشراء 

 عمولة وكالء البٌع 

 مصارٌؾ إدارٌة 

 مصارٌؾ دعاٌة وإعالن 

 قسط إهالك األصول الثابتة 

 شهرة محل / براءة اختراع

 

 مثال :

  م 2119 شباطفٌما ٌلً بعض العملٌات التً حدثت خالل شهر 

أودعه فً البنك   دٌنار 11111111بدأ محمد أعماله التجارٌة برأس مال قدره  1/2فً       

من محالت األمل على الحساب دٌنار  1511111أشترى سٌارة  بمبلػ  2/2فً       

من محالت المطلق بشٌك  دٌنار 111111أشترى أثاث بمبلػ  3/2فً       

سدد لمحالت األمل المستحق لها بشٌك  4/2فً       

لمحالت السعادة على الحساب   دٌنار 111111باع أثاث  بمبلػ  2/ 5فً       

حصل من محالت السعادة المبلػ المستحق علٌهم  نقدا  6/2فً       

 المطلوب تحلٌل العملٌات إلى أطرافها المدٌنة والدائنة   

 

الحل:                 جدول تحلٌل العملٌات إلى أطرافها المدٌنة والدائنة    

 

رقم  التارٌخ الطرؾ المدٌن الطرؾ الدائن

 العملٌة
 مبلػ اسم الحساب مبلػ اسم الحساب

 1 1/2 10000000 البنك 10000000 رأس المال 
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 2 2/2 1500000 سٌارة 1500000 دائنون ) األمل (

 3 3/2 100000 أثاث 100000 البنك

 4 4/2 1500000 دائنون ) األمل( 1500000 البنك

 5 5/2 100000 مدٌنون ) السعادة ( 100000 أثاث

 6 6/2 100000 الصندوق 100000 مدٌنون ) السعادة (

 

 "شرح مفردات المٌزانٌة "

عبارة عن قائمة او كشؾ ٌحوي على الموجودات والمطلوبات ورأس المال , فً الجانب المدٌن من المٌزانٌة  -المٌزانٌة :

 تتضمن الموجودات وتقسم الموجودات الى : 

وتشمل األصول الثابتة كاألراضً والمبانً والسٌارات والمكائن واألثاث والعدد . الموجودات الثابتة :  -*  

وتشمل النقود الموجودة فً المصرؾ والصندوق وكذلك الموجودات التً ٌمكن ان تحول الى  الموجودات المتداولة : -*

اعة اخر المدة واألوراق المالٌة قصٌرة األجل واستثمارات طوٌلة نقود خالل السنة المالٌة مثل المدٌنون وأوراق القبض وبض

 األمد . 

وتشمل المصارٌؾ المدفوعة مقدما واإلٌرادات المستحقة والتؤمٌنات لدى الؽٌر .  أرصدة مدٌنة أخرى : -*  

 أما الجانب الدائن من المٌزانٌة فٌحتوي على :

 راس المال  -1
 راق الدفع والقروض . المطلوبات المتداولة مثل الدائنون وأو -2
 أرصدة دائنة أخرى مثل المصروفات المستحقة واإلٌرادات المستلمة مقدما والتؤمٌنات المستلمة مقدما .  -3

  31/12وأدناه المٌزانٌة كما تظهر فً 

 

  01/10المٌزانٌة العمومٌة كما تظهر فً 

 المطلوبات   الموجودات 
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       ****** الموجودات الثابتة 

*** أراضً                   

*** مبانً وعقارات                    

*** أثاث                    

*** سٌارات                    

*** مكائن ومعدات                     

     ****** الموجودات المتداولة  

*** نقد فً الصندوق                    

نقد فً المصرؾ    ***                    

*** أ. ق                   

*** أ. مالٌة                    

*** ودائع ثابتة                    

*** مدٌنون                    

*** بضاعة اخر المدة                    

*** تؤمٌنات لدى الؽٌر                   

     ****** موجودات معنوٌة  

*** شهرة المحل                    

*** براءة االختراع                    

     ****** أرصدة مدٌنة أخرى

*** مصارٌؾ مدفوعة مقدما                    

*** إٌرادات مستحقة                    

 

 

  1/1***  رأس المال فً                    

***  + صافً الربح                      

صافً خسارة  -***                       

المسحوبات الشخصٌة  -***                       

      ******  رأس المال فً 12/31

                 المطلوبات الثابتة 

      ******  قروض طوٌلة األجل 

      ******  المطلوبات المتداولة 

***  أ.د                     

ائنون *** د                    

*** قروض قصٌرة األجل                     

      ******أرصدة دائنة أخرى  

*** مصروفات مستحقة                     

                   *** إٌرادات مستلمة مقدما   

                   *** تؤمٌنات المستلمة مقدما  

   ********  ******** 
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لعملٌات معادلة المحاسبة وتحلٌل ا  

يترتب عمى  تحديد الوحدة المحاسبية إمكانية تحديد وحصر ممتمكاتيا وحقوقيا لدى الغير ، وكذلؾ ما عمييا مف التزامات 
 لمغير وألصحاب المنشأة ، ويتـ التعبير عف تمؾ العالقة بالمعادلة المحاسبية التالية :

، خصوم ( عمى المنشاة لمغير وألصحابيا أصول ) موجودات ، ممتمكات( المنشأة  = التزامات ) مطموبات  

5000000= 100000+100000+100000+100000+100000 

وتمثؿ ممتمكات المنشأة قيمة كافة الموجودات الممموكة لممنشأة وكذلؾ ماليا مف حقوؽ عمى الغير وذلؾ مثؿ ممتمكات المنشأة 
غير مثؿ الذمـ المدينة .مف أراضي ومباني وأثاث وآالت ووسائؿ نقؿ ونقدية ، وحقوؽ عمى ال  

وتمثؿ االلتزامات ما عمى المنشأة مف ديوف لمغير) واجبة السداد في ميعاد محدد سواء في األجؿ القصير أو الطويؿ (، أو 
ألصحاب المنشأة متمثمة في الموارد التي استثمرىا المالؾ) وىي واجبة السداد في نياية مدة المنشأة ( ، وفي ضوء ذلؾ يمكف 

عادلة المحاسبية عمى النحو التالي: وضع الم  

 األصول ) الموجودات (  = االلتزامات ) الخصوم (+ حقوق الملكٌة   

ويمكف النظر إلى االلتزامات عمى أنيا بمثابة مصادر األمواؿ سواء مف الغير أو مف أصحاب الممكية ، أما الممتمكات أو 
أة ، ومف ىنا جاء التوازف دائما بيف الممتمكات وااللتزامات الموجودات  فتمثؿ استخدامات األمواؿ المتاحة لممنش  

أي يمكف التعبير عنيا كما يمي االستخدامات = المصدر       

وبإعادة ترتيب المعادلة اعاله نجد أف حقوؽ الممكية تمثؿ ما يتبقى في المنشاة بعد سداد كافة ما عمييا مف ديوف لمغير       
) االلتزامات (    

االلتزامات  –حقوؽ الممكية = األصوؿ                   

حقوؽ الممكية = االلتزامات   –األصوؿ                     

  سؤاؿ : طبقا لمعادلة المحاسبة فإف األصوؿ + الخصوـ = حقوؽ الممكية
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حدٌد حقوق ، المطلوب ت دٌنار 511111ومجموع الخصوم  دٌنار 611111مثال : فً إحدى المنشآت بلػ مجموع األصول 

 الملكٌة 

األصول =  الخصوم + حقوق الملكٌة        

+ س ) حقوق الملكٌة (  511111=  611111       

  111111=  511111 – 611111حقوق الملكٌة =  

 

المطلوب: تحدٌد قٌمة  دٌنار 311111وحقوق الملكٌة  دٌنار 411111مثال : فً إحدى المنشآت بلػ مجموع الخصوم 

 األصول

مباشر لمعادلة المٌزانٌة  االصول = الخصوم + حقوق الملكٌة  تطبٌق   

  711111=  311111+  411111األصول = 

 وتعرؼ حقوؽ الممكية في المعادلة السابقة بصافي األصوؿ أو صافي حقوؽ الممكية 

 أوال: أثر العمميات المالية عمى معادلة الميزانية) المحاسبية (:

لمالية يؤثر عمى معادلة الميزانية حيث قد يكوف ىذا التأثير عمى جانبي المعادلة أو أحد الجوانب إف قياـ المنشأة بالعمميات ا
 فقط وفي كؿ األحواؿ فإنو ميما كاف التأثير عمى المعادلة فإنو لف يؤدي إلى اإلخالؿ بتوازنيا.

 

 أثر العمميات المالية عمى جانبي الميزانية: -1
مميات المالية عمى جانبي معادلة الميزانية فإف التأثير في ىذه الحالة يكوف طردي بمعنى أنو القاعدة العامة: إذا كاف تأثير الع

 إذا زاد أحد حسابات األصوؿ فإنو بالتبعية البد أف يزيد أحد حسابات الخصـو أو حقوؽ الممكية والعكس صحيح.

 :زٌادة أصل ٌقابله زٌادة خصم - أ
 - فً 1/1  بدأت منشؤة عصام أعمالها برأس مال قدره 1111111 دٌنار تم إٌداعه فً الصندوق

 فً هذه الحالة تؤثر جانبً المٌزانٌة والحسابات التً تؤثرت هً:

111111الصندوق )أصل( ــــــــــــ  زاد ـــــــــــ     

111111رأس المال )حقوق ملكٌة(ـــــــــــ   زاد ـــــــ     

:فً هذه الحالة تصبح معادلة المٌزانٌة كما ٌلً   
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 حقوق الملكٌة االلتزامات األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول التارٌخ

 رأس المال  الصندوق  

1  /1     +1111111    +1111111  

      

                                                                1111111           =1111111  

محالت احد العلى الحساب من  دٌنار 2111111سٌارة بمبلػ  اءقامت منشؤة عصام بشر 2/1فً -  

 وهنا أٌضا تؤثر جانبً المٌزانٌة والحسابات التً تؤثرت هً:

نون ائعلى الحساب               د اءشر  

2111111السٌارات )أصل(ـــــــــــ   زاد ـــــــــ    

2111111ــــــــ الدائنون )خصم(ــــــــــــــ  زادـــ  

 

 حقوق الملكٌة االلتزامات األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول التارٌخ

 رأس المال دائنون الصندوق السٌارات 

1  /1     +1111111    +1111111  

2 /1    +2111111    +2111111   

                                                                0333333  =0333333  

نقص أصل ٌقابله نقص خصم: -ب  

للدائنٌن نقدا ) الصندوق (.  دٌنار 111111قامت منشؤة عصام بسداد مبلػ  13/1فً -  

 فً هذه الحالة الحسابات التً تؤثرت هً: 

111111الصندوق ـــــــــ   أصل ــــــ  نقص ــــــــ   

111111ـــــــ  نقص ــــــــ الدائنون ـــــــــــ خصم ـ  

 حقوق الملكٌة االلتزامات األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول التارٌخ

 رأس المال دائنون الصندوق السٌارات 

1  /1     +1111111    +1111111  

2 /1    +2111111    +2111111   
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13/1 111111ــ     111111ـــ      

                                                             0233333    =0233333  

أثر العمميات المالية عمى جانب واحد فقط من جوانب الميزانية:-0  

القاعدة العامة: إذا كاف أثر العمميات المالية عمى جانب واحد فقط مف الميزانية فاف التأثير عمى حسابات الجانب يكوف 
نى أنو إذا زاد أحد الحسابات في ىذا الجانب فال بد أف ينقص حساب آخر في نفس الجانب.عكسي بمع  

 التأثير عمى جانب األصول:

 زٌادة أصل ٌقابله نقص أصل آخر:

 -فً 1/17 اشترت منشؤة عصام التجارٌة أثاث بمبلػ 51111 دٌنار نقدا ) الصندوق (

 *الحسابات التً تؤثرت هً:

 

51111أصل ـــــــــــ زاد ـــــــــــ األثاث ــــــــــ    

51111الصندوق ــــــــ أصل ـــــــــ  نقص ـــــــــ   

 حقوق الملكٌة االلتزامات األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول التارٌخ

 رأس المال دائنون الصندوق السٌارات أثاث

1  /1     +1111111    +1111111  

2 /1    +2111111    +2111111   

13/1 111111ــ     111111ـــ      

17 /1   +51111 51111ـــ        

 1111111 1911111 851111 2111111 51111 الرصٌد

 

  دٌنار 2911111ٌالحظ أن مجموع طرفً المعادلة متساوي وٌبلػ  

                       

حظة كالتالً:وٌكون شكل قائمة المركز المالً فً هذه الل  

17/1قائمة المركز المالً فً   
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 حقوق ملكٌة   أصول ثابتة  

 رأس المال 1111111 1111111 سٌارات 2111111 

    أثاث 51111 2151111

 خصوم قصٌرة األجل   أصول متداولة  

 دائنون 1911111 19110111 صندوق 851111 851111

2911111   2911111   

 

 * الخالصة:

كان تؤثٌر العملٌات المالٌة على جانبً المٌزانٌة فإن التؤثٌر ٌكون طردي : إذا  -     

إما أصل ٌزٌد  و  خصم ٌزٌد  /  أو   أصل ٌنقص و خصم ٌنقص          

إذا كان تؤثٌر العملٌات المالٌة على جانب واحد فقط من المٌزانٌة ٌكون التؤثٌر عكسً -    

أصل ٌزٌد و  أصل آخر ٌنقص        

 مثال : طبقا لمعادلة المٌزانٌة فإن شراء سٌارة على الحساب  تؤثر كما ٌلً :

أصل    دائنون ) خصم (                                                     

                                                   +         +  

      

أصول تزٌد وخصوم تنقص  –أ         

د وأصول أخرى تنقص أصول تزٌ -ب       

تزٌد ) اإلجابة الصحٌحة (أصول تزٌد وخصوم  -ج       

 

ع على الحساب ٌنون  : مبالغ مستحقة للمنشأة نتجت عن عملٌة بٌاصول متداولة  : مد  

على الحساب اءنون : مبالغ مستحقة على المنشأة نتجت عن عملٌة شرائخصوم قصٌرة األجل  : د  

  م 2119 شباطحدثت خالل شهر  فٌما ٌلً بعض العملٌات التً

أودعه فً البنك   دٌنار 111111بدأ محمد أعماله التجارٌة برأس مال قدره  1/2فً       
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من محالت األمل على الحساب دٌنار 15111بمبلػ   الهأشترى  2/2فً       

من محالت المطلق بشٌك  دٌنار 11111أشترى أثاث بمبلػ  3/2فً       

ت األمل المستحق لها بشٌك سدد لمحال 4/2فً       

لمحالت السعادة على الحساب   دٌنار 1111باع أثاث  بمبلػ  2/ 5فً       

حصل من محالت السعادة المبلػ المستحق علٌهم  نقدا  6/2فً       

6/2بٌان أثر العملٌات السابقة على معادلة المٌزانٌة  / إعداد قائمة المركز المالً فً  -1المطلوب :   

 

 

              

 الحل: 

أثر العملٌات السابقة على معادلة المٌزانٌة   -1  

 األصول = الخصوم + حقوق الملكٌة 

 االلتزامات وحقوق الملكٌة األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول تارٌخ

 رأس المال دائنون البنك صندوق اله أثاث مدٌنون

½     100000+  100000+ 

2/2   15000+ 

 

  15000+  

3/2  10000+  

 

 10000-   

4/2    

 

 15000- 15000-  

5/2 1000+ 1000-  
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6/2 1000-   

 

1000+    

 15000 9000 ـــــــــ رصٌد

 

 100000 ـــــــــــ    75000 1000

 

 

 

17/1قائمة المركز المالً فً   

 حقوق ملكٌة   أصول ثابتة  

 رأس المال 111111 111111 سٌارات 15111 

24111 9111  

 ـــــــــــــــ

    أثاث

  

75111 

 أصول متداولة

 بنك

 خصوم قصٌرة األجل  

 دائنون

76111 

 ـــــــــــــــ

1111 

 ـــــــــــــ

  صندوق

 ــــــــــــــــ

  

111111   111111   
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شرح دفتر الٌومٌة والشروط الواجب توفرها فٌه وأدناه تخطٌط دفتر الٌومٌة . فٌما سبق تم تخطٌط دفتر الٌومٌة :  

 

 رقم المستند  التارٌخ  رقم صفحة االستاذ  التفاصٌل  رقم القٌد   دائن  مدٌن 
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يد , مستند الصرؼ , يتـ التسجيؿ في دفتر اليومية مف واقع المستندات الثبوتية ) مستند الق كيفية التسجيل في دفتر اليومية :
 مستند القبض ( أوؿ بأوؿ حسب تسمسؿ حدوثيا التاريخي وكما يمي : 

 ( في حقؿ رقـ القيد .1يكتب تسمسؿ القيد بدا مف رقـ ) -1
 تكتب تاريخ حدوث العممية في العمود الخاص بالتاريخ .  -2
ا بحػرؼ )مػف حػػ/( لمداللػة عمػى يكتب المبمغ المديف في الحقؿ المديف ويكتػب اسػـ الحسػاب فػي حقػؿ التفاصػيؿ مسػبوق -3

مديونيػػة الحسػػاب وعمػػى نفػػس السػػطر, ثػػـ يكتػػب اسػػـ الحسػػاب الػػدائف عمػػى السػػطر الثػػاني مسػػبوقا بحػػرؼ   )إلػػى حػػػ/( 
لمداللة عمى دائنية الحساب ثـ يكتب رقـ المستند سواء )قيد او صرؼ او قبض( في حقؿ رقـ المستند بعد االستاذ مف 

ر التػالي, فػػي حقػؿ التفاصػيؿ شػرح مختصػػر لمعمميػة لمػا ورد فػػي المسػتند المؤيػد لمعمميػػة ترحيػؿ القيػد يكتػب عمػػى السػط
 التجارية . 

دينار أودعو في الصندوؽ . 6000000بدا نوفؿ عممو التجاري برأسماؿ قدره  2/1/2019مثاؿ / في   

دينار نقدا .  300000دفع إيجار محؿ لمدة شيريف  3/1/2019في           

دينار نقدا  50000اشترى قرطاسيو بمبمغ  5/1/2019في           

 المطموب: تسجيؿ العمميات أعاله في دفتر اليومية . 

 دفتر ٌومٌة التاجر نوفل

 رقم المستند التارٌخ رقم صفحة االستاذ التفاصٌل رقم القٌد دائن مدٌن

6111111 

 

 

 

 

 

311111 

 

6111111 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 من حـ/ الصندوق

 الى حـ/ راس المال

بدا نوفل برأسمال 

 6111111قدره 

 أودعه فً الصندوق

 

 من حـ/ إٌجار محل

 الى حـ/ الصندوق

دفع إٌجار محل 

 2/1  

 

 

 

 

 

3/1  

قٌد 1  

 

 

 

 

 

صرؾ 1  
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51111 

311111 

 

 

 

 

51111 

 

 

 

 

3 

دٌنار نقدا 311111  

 

 من حـ/ القرطاسٌة

 الى حـ/ الصندوق

شراء قرطاسٌه بمبلػ 

نقدا 51111  

 

 

 

 

 

5/1  

 

 

 

 

صرؾ 1  
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 العمميات التجارية وكيفية إثباتيا في الدفاتر المحاسبية

التاجر , ومف  وىو قيد تكويف راس الماؿ ويعتبر حساب راس الماؿ مف الحسابات الشخصية الحقيقية إذا قدمياالقيد االفتتاحي : 
 الحسابات الشخصية المعنوية إذا قدمتو المنشاة . 

 مثاؿ / بدا التاجر سالـ عممو التجاري بالموجودات والمطموبات التالية . 

 900000دينار اثاث ,  600000دينار كامؿ دائف ,  300000دينار احمد مديف ,  100000دينار بضاعة ,  300000
دينار مكائف .  300000دينار نقد في الصندوؽ ,   

مف مذكوريف                                                                         

حػ/ البضاعة                                                       300000           

حػ/ االثاث                                                 600000           

حػ/ المكائف300000            

حػ/ نقد في الصندوؽ  900000            

حػ/ احمد )مديف(                                                 100000            

الى مذكوريف                                                                           

حػ/ كامؿ  دائف  30000                         

حػ/ راس الماؿ   1900000                      

ىي تمؾ المصاريؼ التي تتحمميا المنشاة مف بدا إنشائيا الى تاريخ مباشرتيا بالنشاط التجاري وتحقيؽ  مصاريف التأسيس :
يمات  وال يمكف تحميؿ السنة المالية األولى بكافة اإليراد مثؿ مصاريؼ األبحاث والتجارب ومصاريؼ التأسيسات الكيربائية والترم

 مصاريؼ التأسيس لسببيف .

 كوف ىذه المصاريؼ ذات قيمة عالية . -1
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اف طيمة السنوات المالية لعمر المشروع تستفيد مف مصاريؼ التأسيس وليست السنة األولى فقط لذلؾ يتـ توزيع ىذه  -2
 سنوات حيث تتحمؿ كؿ سنة بنصيبيا مف ىذه المصاريؼ .  (5ػػ3المصاريؼ عمى عدة سنوات تكوف محصورة بيف ) 

دينار دفعت نقدا .  1500مثاؿ / بمغت مصاريؼ التأسيس لمنشاة تجارية مبمغ   

مف حػ/ مصاريؼ التأسيس  1500         

الى حػ/ الصندوؽ  1500                   

بو حساب االرباح والخسائر . سنوات يحمؿ  3لو فرضنا اف المنشاة قررت تحميؿ ىذه المصاريؼ عمى   

 يكوف قيد اإلثبات في دفتر اليومية    

مف حػ/ أ.خ  500      

الى حػ/ مصاريؼ التأسيس  500             

دينار يحمؿ بيا السنتيف التاليتيف وبنفس القيد السابؽ .  1000وعد ذلؾ يبقى رصيد حػ/ مصاريؼ التأسيس   

Purchasesالبضاعة : المشتريات ) طمؽ لفظ البضاعة عمى األشياء التي تشترى لغرض بيعيا بقصد  تحقيؽ الربح ي -(:
 وتسمى المشتريات . 

*** مف حػ/ المشتريات     )دائما مدينة( عدا المسحوبات الشخصية          

*** الى حػ/ الصندوؽ                   

Returned Purchasesمردودات المشتريات ) مخازف المشتري لسبب ما  أما بسبب وجود تمؼ وىي البضاعة الخارجة مف  (:
 فييا او عيوب او تكوف غير مطابقة لممواصفات المتفؽ عمييا بيف البائع والمشتري )مردودات خارجة( 

*** مف حػ/ الصندوؽ     

***الى حػ/ ـ. المشتريات  )دائما دائنة(          

Sales Accountالمبيعات ) غرض تحقيؽ الربح وىي نفس البضاعة المشتراة *** مف حػ/ وىي البضاعة التي يتـ بيعيا ب (:
 الصندوؽ 
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*** الى حػ/ المبيعات )دائما دائنة(          

Sales Returnedمردودات المبيعات ) مردودات المبيعات )مردودات داخمة( وىي البضاعة التي ترد لمبائع وتدخؿ مخازنو  (:
بيف البائع والمشتري . لوجود تمؼ او مخالفة لممواصفات المتفؽ عمييا   

 *** مف حػ/ مردودات المبيعات )دائما مدينة(

*** الى حػ/ الصندوؽ              

دينار نقدا .  500000مثاؿ/ اشترى فاضؿ بضاعة مف احمد بمبمغ   

مف حػ/ المشتريات  500000          

الى حػ/ الصندوؽ  500000                    

دينار واستمـ المبمغ نقدا .  300000فة قيمتيا رد فاضؿ الى احمد بضاعة تال  

مف حػ/ الصندوؽ  300000         

الى حػ/ مردودات المشتريات  300000                   

دينار واستمـ المبمغ نقدا .  1000000باع فارس بضاعة بمبمغ   

مف حػ/ الصندوؽ  1000000        

الى حػ/ المبيعات  1000000                  

دينار نقدا.  700000دت إليو بضاعة مخالفة لممواصفات قيمتيا رُ   

مف حػ/ مردودات المبيعات  700000        

الى حػ/ الصندوؽ  700000                  

بات الشخصية )دائما تكون مدينة(:المسحو   

 ىي عبارة عف بضاعة او نقدية تسحب مف قبؿ صاحب المنشاة لحسابو الخاص . 
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حوبات مبمغ مف الماؿ إذا كانت المس  

***مف حػ/ المسحوبات الشخصية        

*** الى حػ/ الصندوؽ                 

سعر البيع( -سعر الشراء      ب -إذا كانت المسحوبات عمى شكؿ بضاعة )   أ  

إذا كانت البضاعة المسحوبة بسعر الشراء )الكمفة(  -أ     

*** مف حػ/ المسحوبات الشخصية         

*** الى حػ/ المشتريات                   

إذا كانت البضاعة المسحوبة بسعر البيع  -ب   

*** مف حػ/ المسحوبات الشخصية         

*** الى حػ/ المبيعات                   

رباء المسحوبات الشخصية ) مثؿ تاميف عمى حياة التاجر , ترميـ وصبغ الدار الخاص بو , شراء لحسابو الخاص , دفع أجور كي
 داره , أجور ىاتؼ الدار , الخ... مف المسحوبات الشخصية (.

الحاالت المختمفة لبيع الموجودات الثابتة . -(: Fixed Assetsالموجودات الثابتة )  

القيمة في بعض األحياف يتـ بيع قسـ مف الموجودات الثابتة في المنشاة لسبب ما وقد يتـ بيعيا بأكثر مف القيمة الدفترية او بأقؿ مف 
 الدفترية . 

دينار واستمـ المبمغ نقدا .  20000دينار تـ بيعيا بمبمغ  20000مثاؿ / سيارة قيمتيا الدفترية   

مف حػ/ الصندوؽ  20000          

الى حػ/ السيارة  20000                    

دينار نقدا  21000عمى فرض اف التاجر باع السيارة بمبمغ   
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)القيمة الدفترية( = ربح عرضي سعر الشراء –سعر البيع   

مف حػ/ الصندوؽ  21000          

الى مذكوريف                    

حػ/ السيارة  20000                  

حػ/ أرباح بيع موجودات ثابتة   1000                   

دينار نقدا  18000عمى فرض اف التاجر باع السيارة بمبمغ   
مف مذكوريف                
حػ/ الصندوؽ  18000             
حػ/ خسائر بيع ـ. ثابتة 2000             

الى حػ/ السيارة  20000                          
اف الربح المتحقؽ مف بيع السيارة ىي عبارة عف ربح عرضي ألنو غير ناتج عف عممية المتاجرة لكف الربح المتحقؽ مف بيع البضاعة 

بيا يسمى ربح عادي.  المشتراة لغرض المتاجرة  

وىي االرباح الناتجة عف عمميات المتاجرة التي يقوـ بيا التاجر مف شراء وبيع بضاعة .  -االرباح العادية : -*  

وىي االرباح الناتجة عف بيع الموجودات الثابتة لمتاجر التي يشترييا بقصد تسير أعماؿ المشروع.  -االرباح العرضية : -*  

عدا البضاعة موضوع المتاجرة تقيد في حسابات خاصة بيا ال في حساب المشتريات الف الغرض مف شرائيا اف شراء الموجودات 
ليس إلعادة بيعيا بؿ لالستعماؿ في عمؿ المشروع مثؿ ) االثاث , المكائف , أراضي  سيارات(حيث تكوف ىذه الموجودات مدينة عند 

محؿ او موجودات زادت . وقد يقرر التاجر بيع ىذه الموجودات بسبب رغبتو في الشراء ألنيا تمثؿ حسابات حقيقية دخمت في حوزة ال
 شراء أصؿ اكبر او احدث او بسبب ارتفاع مصاريؼ الصيانة .    

 

التأمينات                                       
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تأمينات مف الغير                 ينات لدى الغير      تأم               

تستمـ    تدفع                                                        

 وىي مبالغ تدفع لغرض الحصوؿ عمى خدمة ويمكف ردىا بعد انتفاء الحاجة إلييا مثؿ تأمينات ىاتؼ , تأمينات كيرباء . 

نصب ىاتؼ لمديرية البريد والياتؼ نقدا .  تأميناتدينار  5000مثاؿ/ دفع التاجر كريـ مبمغ   

دفاتر مديرية البريد والياتؼ  في                           ريـفي دفاتر التاجر ك       

مف حػ/ الصندوؽ   5000       / تامينات لدى الغير    مف حػ 5000       

الى حػ/ الصندوؽ                5000               الى حػ/ تامينات مف الغير 5000 

وال تسترد , بينما التأمينات قابمة لالسترجاع حيث اف ىذه المبالغ تدفع لممحافظة عمى مثال  نجد اف المصاريؼ تدفع     
 جياز الياتؼ ويستردىا التاجر حيف إعادة جياز الياتؼ الى المديرية . 

 في حالة استردات التأمينات 

د والياتؼ في دفاتر مديرية البري           في دفاتر التاجر كريـ                          

مف حػ/ تامينات مف الغير  5000    الصندوؽ                       مف حػ/ 5000      

الى حػ/ الصندوؽ  5000               لدى الغير       الى حػ/ تامينات 5000        

 

Expenses Sensesالمصاريف وأنواعيا) قوـ بدفع مبالغ بصورة البد لكؿ منشاة ألجؿ السير بعمميا بصورة مرضية اف ت -(:
مستمرة او مؤقتة لمحصوؿ عمى خدمات او اقتناء موجودات ذات منفعة لممنشاة وفقا لمبدأ االستمرارية أي اف حياة المشروع تمتد 
الى أمد غير محدود وبما اف صاحب المشروع ال يستطيع االنتظار الى أمد غير محدود قبؿ اف يعرؼ نتيجة أعمالو مف ربح او 

( شير وعميو 12ط تعارؼ المحاسبوف عمى تقسيـ حياة المشروع الى فترات مالية متساوية والفترة الواحدة ىي سنة ميالدية )خسارة فق
يراداتو خالؿ تمؾ الفترة , فإذا زادت اإليرادات عمى المصروفات  فاف صاحب المشروع يجري مقارنة بيف نفقاتو خالؿ فترة مالية وا 

ذا زادت  المصروفات عمى اإليرادات فالنتيجة خسارة . كانت النتيجة ربح وا   
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وتقسـ المصاريؼ الى نوعيف .    

ىي المصاريؼ التي تدفعيا المنشاة )التاجر( خالؿ السنة المالية في سبيؿ تحقيؽ إيراد او ربح المصاريف االيرادية :  -أ
 خالؿ السنة نفسيا وليذا سميت المصاريؼ االيرادية ومف أنواعيا . 

شراء)مصاريف ال -1 Expenses Purchases أجور  المشتريات , عمولة وكالء الشراء وتشمؿ ) مصاريؼ نقؿ (:
 التاميف عمى المشتريات , رسـو كمركية عمى المشتريات ( وتقيد كاألتي . 

*** مف حػ/ مصاريؼ نقؿ المشتريات       

*** الى حػ/ الصندوؽ                 

مصاريف البيع) -2 Expenses Sales ي المصاريؼ او المبالغ التي تنفؽ عند بيع البضاعة مثؿ مصاريؼ نقؿ ى ( :
عالف , مصاريؼ حـز وتعبئة وتغميؼ  المبيعات , عمولة وكالء البيع , رواتب البائعيف , دعاية وا 

المصاريف اإلدارية ) -3 Expenses Distractive  (: وىي المبالغ التي ينفقيا التاجر إلدارة المحؿ مثؿ )رواتب موظفي
 اإلدارة , أجور ماء وكيرباء , قرطاسيو , أجور ىاتؼ , إيجار محؿ , مصاريؼ نثرية (

المصاريف المالية ) -4 Financial Expenses وتشمؿ جميع المصاريؼ المتعمقة باقتراض األمواؿ لتوفير السيولة ( : 
 النقدية لممشروع كفوائد القروض ومصاريؼ قطع الكمبياالت . 

 

 

وىي المصاريؼ التي تدفعيا المنشاة )التاجر( لمحصوؿ عمى الموجود الثابت مثؿ شراء اآلالت, االثاث سمالية : المصاريف الرأ -ب
, سيارات , مباني , باإلضافة الى جميع المصاريؼ التي تتبع عممية الشراء حتى يصمح الموجود الثابت معدا لالستعماؿ او لمحصوؿ 

بناء طابؽ إضافي عمى مبنى معيف او زيادة قوتو اإلنتاجية ألكثر مف فترة مالية او ىي عمى زيادة في قيمة الموجود الثابت مثؿ 
 المصاريؼ التي تدفعيا المنشاة في سبيؿ تحقيؽ إيراد او ربح ألكثر مف سنة مالية .

 كيفية التفرقة بين المصاريف االيرادية والمصاريف الرأسمالية :

ف المصاريؼ االيرادية والمصاريؼ الرأسمالية منيا . ىناؾ بعض المعايير التي تستخدـ لمتميز بي  
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إذا كانت فترة االستفادة مف المبمغ المصروؼ فترات مالية تمي الفترة المالية التي انفؽ خالليا فاف المبمغ  المدة : -1
 المصروؼ يعتبر مصروفا رأسماليا أما إذا استفادت منو فترة مالية واحدة فانو يعتبر مصروفا ايراديا . 

إذا أطاؿ المبمغ المصروؼ عمر الموجود اإلنتاجي نتيجة إنفاؽ المصروؼ فانو يعتبر مصروفا لعمر اإلنتاجي : ا -2
 رأسماليا وأما إذا لـ يؤثر المصروؼ عمى العمر اإلنتاجي لألصؿ فانو يعتبر مصروفا ايراديا. 

بر مصروفا رأسماليا وأما أذا حافظ األصؿ إذا أزاد المصروؼ مف الكفاءة اإلنتاجية لألصؿ فانو يعت القيمة الدفترية : -3
 عمى كفاءتو اإلنتاجية فانو يعتبر مصروفا ايراديا .

إذا كاف حجـ المصروؼ كبيرا بالنسبة لقيمة األصؿ الدفترية وأدى ىذا الى زيادة قيمة األصؿ  حجم المصروف : -4
يال ولـ تزد مف قيمة األصؿ كثيرا فانو الدفترية كثيرا فانو يعتبر مصروفا رأسماليا وأما إذا كاف حجـ المصروؼ قم

 يعتبر مصروفا ايراديا مثؿ صيانة وتعمير السيارات .
 ( : )وتكون دائما دائنة(: Revenuesاإليرادات وأنواعيا )

إيراد األراضي والمباني )  -1 Rent income وىي اإليرادات التي يحققيا التاجر نتيجة استثمار أموالو في شراء األراضي :)
باني وتأجيرىا لمغير فتدر عميو إيرادا يسمى إيراد أراضي ومباني .والم  

***مف حػ/ الصندوؽ                

*** الى حػ/ إيراد أراضي ومباني                     

الفوائد المكتسبة ) -2    income Interest    ىي الفوائد التي يحصؿ عمييا التاجر نتيجة إلقراضو مبمغ لمغير:) 

*** مف حػ/ الصندوؽ                

*** الى حػ/ فوائد مكتسبة                    

(: يحصؿ عميو التاجر نتيجة توسعو في عمميات بيع البضائع لمغير فيأخذ  Discount incomeعمولة مكتسبة ) -3
 عف ذلؾ عمولة بنسبة معينة لقاء خدماتو فيعتبر ىذا اإليراد عمولة مكتسبة 

حػ/ الصندوؽ *** مف                 

*** الى حػ/ عمولة مكتسبة                   

وىي االرباح التي يحصؿ عمييا التاجر نتيجة الستثمار أموالو في شراء  األسيـ والسندات  -أرباح األسيـ والسندات : - 4
 لبعض الشركات وتدر ىذه األوراؽ المالية إيرادا سنويا يطمؽ عميو ىذه التسمية .
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* مف حػ/ الصندوؽ **               

*** الى حػ/ أرباح األسيـ والسندات                    

Allowancesمسموحات المشتريات ومسموحات المبيعات )  يحدث اف التاجر عند شرائو بضاعة واستالمو ليا قد يجد  -( : 
ادة البضاعة لمبائع ولكف بدال مف تحمؿ فييا عيب او تمؼ جزئي نتيجة لسوء التعبئة والتغميؼ ففي ىذه الحالة يستطيع المشتري إع

البائع نفقات النقؿ عند رد البضاعة إليو قد يسمح لممشتري بمبمغ معيف او نسبة مئوية تنزؿ مف قيمة البضاعة المعابة كتعويض 
ارة لمبائع بؿ ىو عف األضرار التي تصيب المشتري نتيجة لقبولو البضاعة المعابة ومبمغ السماح ىذا ال يعتبر ربحا لممشتري وال خس

تسوية لحساب المبيعات لمبائع وتسوية لحساب المشتريات لممشتري وعميو فاف حساب المبيعات لمبائع ينقص بمقدار مبمغ 
المسموحات حتى يظير صافي المبيعات بعد التخفيض لمبائع مساو لمبمغ المبيعات الفعمية وكذلؾ يجب اف ينقص حساب 

لمسموحات المشتريات حتى يكوف مبمغ المشتريات بعد التخفيض مساو لمبمغ المشتريات الفعمية . المشتريات بنفس المبمغ بالنسبة  

دينار عمى الحساب وعند استالـ البضاعة وفحصيا تبيف اف في  250000باع أنور بضاعة الى شريؼ بمبمغ  -مثاؿ :
ع إشعار الخصـ الى شريؼ .% (  تخفيض مف قيمتيا وقد أرسؿ البائ10البضاعة عيب جزئي ولذلؾ سمح لو )   

دفتر يومية أنور البائع                             دفتر يومية شريؼ المشتري        

مف حػ/ المشتريات 250000مف حػ/ شريؼ                        250000         

الى حػ/ أنور 250000الى حػ/ المبيعات                     250000         

دينار السماح       %25000 = 10×   250000  

مف حػ/ أنور 25000مف حػ/ مسموحات المبيعات             25000        

الى حػ/ مسموحات المشتريات 25000 الى حػ/ شريؼ                 25000                 

مبيعات ويقفؿ حساب مسموحات وفي نياية السنة يقفؿ حساب مسموحات المبيعات في حساب المبيعات حتى يظير صافي ال
 المشتريات في حساب المشتريات .
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 القروض 

عبارة عف لجوء المنشاة التجارية لتمويؿ نفسيا مف مصادر خارجية او عف  -(:L0ans payableالقروض وأنواعيا )
القرض اقؿ مف سنة طريؽ االقتراض , وتكوف القروض طويمة األجؿ في حالة زيادة مدة القرض عف سنة أما إذا كانت مدة 

 فاف القرض قصير األمد . 

ففي حالة اقتراض المنشاة مبمغا ما مف منشاة او جية أخرى, عند استالـ المبمغ يكوف حساب الصندوؽ مدينا وحساب القرض 
 دائنا في دفاتر المقترض. وبالعكس يكوف حساب القروض مديف وحساب الصندوؽ دائنا في دفاتر المقرض .

 أنواع القروض:
 تـ تقسيـ القروض بموجب النظاـ المحاسبي الموحد سواء كانت قروض ممنوحة أو مستممة حسب فترتيا الزمنية إلى نوعيف :

 النوع األوؿ : القروض طويمة األجؿ :القروض التي تزيد فترتيا عمى السنة المالية الواحدة. -1

 عمى السنة المالية الواحدة.  النوع الثاني : القروض قصيرة األجؿ :القروض التي تقؿ فترتيا -2
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% لمدة سنة عمى اف تسدد الفوائد في 6دينار نقدا مف عدناف بمعدؿ فائدة  40000اقترض عمي مبمغ  2/1/2010مثاؿ/ في 
 نياية كؿ أربعة أشير . 

 دفاتر عدناف  المقرض                دفاتر عمي المقترض                            

 مف حػ/ القرض 40000مف حػ/ الصندوؽ                              40000       

 الى حػ/ الصندوؽ  40000 الى حػ/ القرض                              40000        

 سدد عمي القسط األوؿ لفائدة القرض نقدا  2/5

 دينار فائدة القرض        800=  %4/12 × 6×  40000

 مف حػ/ الصندوؽ 800مف حػ/ فائدة القرض                              800      

 الى حػ/ فوائد القرض المكتسبة  800              الى حػ/ الصندوؽ            800         

 سدد القسط الثاني  2/9

 مف حػ/ الصندوؽ 800           مف حػ/ فائدة القرض                 800      
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 الى حػ/ فوائد القرض المكتسبة  800الى حػ/ الصندوؽ                             800      

 سدد القرض مع القسط الثالث من فائدة القرض نقدا .  2/1/2111فً 

 ق من حـ/ الصندو 41811                                من مذكورٌن                 

 حـ/ القرض                                    الى مذكورٌن  41111     

 حـ/ القرض 41111        حـ/ فائدة القرض                                 811     

 حـ/ فوائد القرض المكتسبة  811      الى حـ/ الصندوق                          41811         
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 )Discountالخصم (

أنواع الخصم :             

 الخصم التجاري  -1
 الخصم النقدي  -2
 خصم الكمٌة .  -3

وهاو نسابة مئوٌاة تخفااض مان قٌماة البضااعة المباعااة مان قبال التاااجر او (.  Discount Tradeالخصمم التجماري ) -1

 المنشاة وٌمنح الخصم التجاري إلؼراض أهمها :
 ة النتهاء موسمها او ظهور سلع جدٌدة .التخلص من بعض أصناؾ البضاع - أ
 رؼبة المنشاة الجدٌدة عند االفتتاح بجلب اكبر عدد ممكن من العمالء .  - ب
ٌعتبر وسٌلة من وسائل الدعاٌة وإلعالن عن البضاعة .    -جـ  

ر ربح او خسارة ٌمنح الخصم التجاري على المبٌعات النقدٌة واآلجلة وال ٌظهر مقدار الخصم فً القٌد وال ٌعتبمالحظة / 

 ألنه مجرد تنزٌل من قٌمة البضاعة المباعة .

 

% نقدا . 11دٌنار وبخصم تجاري  511111مثال / باع التاجر احمد بضاعة الى أكرم قٌمته   

دٌنار مقدار الخصم  %51111 = 11×  511111      

دٌنار قٌمة البضاعة بعد الخصم  451111=  51111 – 511111      

من حـ/ الصندوق  451111            

الى حـ/ المبٌعات  451111                         

وهو نسبة مئوٌة ٌمنحها الدائن )البائع( الى المدٌن )المشتري( لتشجٌعه  الخصم النقدي )وٌسمى خصم تعجٌل الدفع(: -2
 على السداد العاجل . 

هر مقدار الخصم فً القٌود المحاسبٌة )خصم ٌمنح هذا الخصم على عملٌات البٌع اآلجلة وٌحتسب الخصم وٌظمالحظة / 

 مسموح به( بالنسبة للبائع )مانح الخصم( و )خصم مكتسب( بالنسبة للمشتري والذي ٌكون المستفٌد من الخصم . 

% إذا تم السداد خالل 5دٌنار الى سالم باألجل وبخصم نقدي  611111باع التاجر إٌاد بضاعة بمبلػ   1/3فً مثال / 

  سبعة أٌام .

سدد سالم ما بذمته نقدا   3/3فً   

 

دفاتر إٌاد  )البائع(                                                         دفاتر سالم ) المشتري (     

  1/3فً                                                              1/3فً 

من حـ/ المشترٌات  611111                        من حـ/ سالم                      611111     
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الى حـ/ إٌاد 611111الى حـ/ المبٌعات                                      611111    

  3/3فً                                                              3/3فً 

دٌنار مقدار الخصم  %31111 = 5×  611111  

دٌنار      571111=  31111 – 611111  

من حـ/ اٌاد  611111من مذكورٌن                                                           

حـ/ الصندوق                                                            الى مذكورٌن  571111      

حـ/ الصندوق   571111           حـ/ خصم مسموح به                       31111        

حـ/ خصم مكتسب  31111الى حـ/ سالم                                  611111            

        

 

 

 مع مالحظة عن كٌفٌة احتساب النسب التً تظهر بالشكل التالً 

  31ن/ 2/21,  3/14,  4/7مقدار الخصم النقدي ٌظهر        

 أ - الخصم التجاري:

عبارة عف نسبة تخفيض عمى األسعار المعمنة يمنحيا البائع لممشتري أي أف المشتري يحصؿ عمى  الخصم التجاري ىو
البضاعة بسعر أقؿ مف سعرىا المعمف، ويظير ىذا الخصـ في الفاتوره مخصومًا مف السعر األصمي. وفي الدفاتر المحاسبي 

تبعاد قيمة الخصـ، وال يسجؿ ىذا النوع مف الخصـ في الدفاتر المحاسبية يتـ إثبات قيمة المشتريات بالمبمغ الصافي بعد اس
 أي أنو يحتسب 

 وال يسجؿ بالدفاتر.
 مثال )1(:

جنيو، بخصـ تجاري  15000قامت منشأة أسود البيزنس بشراء بضاعة مف معارض محمد خطاب عمى الحساب بمبمغ 
10.%  

ثبات المشتريات بالصافي كما يمي:حساب قيمة الخصـ وا  في ىذه الحالة في دفاتر منشأة أسود البيزنس يتـ   
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 التاريخ بياف دائف مديف

13500 

 

 

13500 

 مف ح/ المشتريات

 إلى ح/ الدائنيف

)شراء بضاعة باألجؿ بخصـ تجارى 
10 )%  

18/2  

 

 مثال )2(:

، وكانت محالت جنيو لموحدة مف محالت محمد خطاب نقداً  16وحدة بسعر 5000اشترت منشأة أسود البيزنس 7/6في 
وحدة. 3000% خالؿ الشير لمف تزيد مشترياتو عف 10محمد خطاب قد أعمنت عف خصـ كمية   

 في دفاتر منشأة أسود البيزنس تسجؿ ىذه العممية عمى النحو التالي:

80000=  16×  5000إجمالي مبمغ المشتريات   

3200          % =10( 48000 - 80000مقدار خصـ الكمية )  

76800                                                 مبمغصافي ال  

 

 

 

 

 التاريخ بياف دائف مديف

7/6 مف ح/ المشتريات  80000  
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76800 

3200 

 إلى مذكوريف

 ح/ الخزينة

 ح/ خصـ كمية دائف

%(10)شراء بضاعة بخصـ كمية   

 
 مثال )3(:

جنيو لموحدة، وكانت محاالت محمد  10وحدة بسعر  1100ب اشتريت منشأة أسود البيزنس مف محالت محمد خطا 7/7في 
 خطاب قد أعمنت عف منح خصـ كمية خالؿ الشير عمى النحو التالي :

 بدوف خصـ األولى وحدة 200

% 5بخصـ  الثانية وحدة 200  

% 7بخصـ  الثالثة وحدة 200  

% 10بخصـ   عف ذلؾ مازاد  

ساب قيمة الخصـ وتسجيؿ المشتريات كما يمي:في ىذه الحالة تقوـ منشأة أسود البيزنس بح  

 

 إجمالى المبمغ الخصـ صافي المبمغ

200 ×10  =2000  2000 ال يوجد 

200 ×10  =2000  2000 ×5 %  =100  1900 

200 ×10  =2000  2000 ×7 %  =140  1860 

5000 = 10 × 500 500 = %10 ×5000 4500 
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11000          1100 740                      10260 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ بياف دائف مديف

11000 

 

 

 

10260 

740 

 مف ح/ المشتريات

 إلى مذكوريف

 ح/ الدائنوف

 ح/ خصـ كمية دائف

)شراء بضاعة باألجؿ بخصـ 
 الكمية(

7/7  

 

يـو أو   60لى إ 30حيث يمنح البائع المشتري أجاًل لمسداد لفترة تتراوح ما بيف  عادة ما تتعامل المنشآت التجارية باألجل
فترة االئتماف  ويعني ىنا الشرط أن يوـ، 30أياـ صافي   10% ، 2أكثر، فعمى سبيؿ المثاؿ قد نكوف شروط البيع اآلجؿ 

، وىي تمثؿ الحد  30المصرح بيا ىي  الذي يجب أف يسدد خاللو المشتري ما عميو، ولكف المشتري يستفيد  األقصىيـو
صافي  10/2أياـ، وقد يكتب شرط االئتماف أعمى الفاتورة بشكؿ مختصر  10يات خالؿ % إذا تـ سداد قيمة المشتر 2بخصـ 

، و 30 حيث يحصؿ خالليا المشتري عمى نسبة الخصـ التي يتضمنيا الشرط  يطمق عمى ىذه األيام العشرة فترة الخصميـو
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يسجؿ الخصـ في دفاتر المنشأة  الحالةوفي ىذه  إذا تـ السداد خالؿ ىذه الفترة، ولذا يسمى ىذا الخصـ خصـ تعجيؿ الدفع.
 المشترية ويفتح لو حساب مستقؿ باسـ ح/ الخصـ المكتسب ويكوف ىذا الحساب ذو طبيعة دائنة باعتباره يمثؿ ربحًالممشترى.

ريقة حيث توجد طريقتيف ىما: ط وتعتمد المعالجة المحاسبية لمخصـ النقدي في حالة الشراء عمى الطريقة التي تتبعيا المنشأة،
 السعر اإلجمالي، وطريقة صافي سعر الشراء.

 طريقةالسعراإلجمالي:
تسجيؿ المشتريات في تاريخ الشراء بالسعر اإلجمالي، ويسجؿ الخصـ المكتسب في الدفاتر عند  في ظل ىذه الطريقة يتم

طريقة السعر الصافي: الحصوؿ عميو فقط أي إذا تـ السداد خالؿ مدة الخصـ.  
تسجيؿ المشتريات عمى أساس السعر الصافي أي بعد استبعاد الخصـ النقدي، ومف ثـ إذا تـ السداد  ة يتمفي ظل ىذه الطريق

خالؿ فترة الخصـ ال توجد مشكمة حيث سيتساوى المبمغ المسدد مع المبمغ المسجؿ بالدفاتر، أما إذا لـ يتـ السداد خالؿ فترد 
 الخصـ فيسجؿ ىذا الخصـ كخصـ مفقود .

 مثال )4(:
جنيو وكانت شروط  30000اشترت منشأة أسود البيزنس بضاعة مف محالت محمد خطاب عمى الحساب بمبمغ  11/11 في

.30صافي  7/3السداد   
والسعر الصافي عمى النحو في ىذه الحالة تكوف قيود اليومية في دفاتر منشأة أسود البيزنس في ظؿ طريقتي السعر اإلجمالي 

 التالي:

عند الشراء -أ   طريقة السعر اإلجمالي 

مف ح/ المشتريات 30000  

إلى ح/ الدائنيف 30000    

 طريقة السعر الصافى 

مف ح/ المشتريات 29100  

إلى ح/ الدائنيف 29100  

 

إذا تـ السداد خالؿ فترة  -ب
أباـ( 7الخصـ )  

مف ح/ الدائنيف 30000  

 إلى مذكوريف

ح/ الخصـ المكتسب 29100  

ائنبفمف ح/ الد 29100  

إلى ح/ الخزينة 29100  
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ح/ الخزينة 900  

إذا لـ بتـ السداد خالؿ  -ج
 فترة الخصـ

مف ح/ الدائنيف 30000  

إلى ح/ الخزينة 30000  

 مف مذكوريف

ح/ الدائنيف 29100    

ح/ خصـ مفقود900    

إلى ح/ الخزينة 30000  

 

الخصومات عند البيع:   

تمييزىا في ثالثة أنواع وىي: كما ىو الحاؿ في حالة الشراء فإف الخصومات عند البيع يمكف  
 أ - الخصم التجاري:

المبيعات يعالج ىذا الخصـ بنفس الطربقة التي اتبعت عند الشراء حيث يحسب ىذا الخصـ وال يسجؿ بالدفاتر أي يتـ إثبات 
 بعد طرح الخصـ التجاري.

 ب - خصم الكمية:

حساب مستقؿ يسمى ح/ خصـ الكمية ويجعؿ مدينًا بمقدار  في حالة وجود ىذا الخصـ واستفادة العميؿ منو يقـو البائع بفتح
 ىذا الخصـ الذي استفاد بو العميؿ.

 

 

 مثال )5(:
جنيو لموحدة، وكانت منشأة  ٥١وحدة إلى محالت محمد خطاب بسعر  800باعت منشأة أسود البيزنس باآلجؿ  18/6في 

لي :أسود البيزنس قد أعمنت عف خصـ كمية خالؿ الشير عمى النحو التا  

 بدوف خصـ األولى وحدة 300
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%3بخصـ  الثانية وحدة 200  

%5بخصـ   عف ذلؾ مازاد  

ثباتو في دفاتر منشأة أسود البيزنس كما يمي  :في ىذه الحالة يتـ حساب الخصـ وا 

 إجمالى المبمغ الخصـ صافي المبمغ

300 ×15  =4500  4500 ال يوجد 

200 ×15  =3000  3000 ×3%   =90  2910 

300× 15  =4500  4500 ×5%   =225  4275 

12000          800 315                      11685 

 

 التاريخ بياف دائف مديف

11685 

315 

 

 

 

 

 

12000 

 مف مذكوريف

 ح/ المدينوف

 ح/ خصـ كمية مديف

 إلى ح/ المبيعات

ثبات خصـ الكمية(  )بيع بضاعة وا 

 

 

 

 

 :ج- الخصم النقدي
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سرعة السداد وتحفيزه عمى الدفع قبؿ فترة االئتماف الممنوحة، ولذا فإنو يسمى  يمنح البائع ىذا الخصم لمعميل لتشجيعو عمى
خصـ تعجيؿ الدفع، وفي حالة قياـ العميؿ بالسداد خالؿ مدة الخصـ يقـو البائع بفتح حساب مستقؿ يسمى ح/ الخصـ 

 .المسموح بو يجعؿ مدينًا بقيمة الخصـ الذي استفاد بو العميؿ

 

 

 

 مثال )6(

في 10/17 باعت منشأة أسود البيزنس بضاعة باألجؿ إلى محالت محمد خطاب بمبمغ  15000 جنيو وكانت شروط 
 . االئتماف 3/10 صافي 40

 :في ىذه الحالة تكون قيود اليومية في دفاتر منشأة أسود البيزنس كما يمي
 عند البيع

 التاريخ بياف دائف مديف

15000 

 

 

 

15000 

المدينيفمف ح/   

 إلى ح/ المبيعات

 )بيع بضاعة باآلجؿ(

17/10  

 

 

أي قاـ العميؿ بالسداد خالؿ ٥١ أياـ، فإنو يستفيد بالخصـ، وفي ىذه الحالة تجري  إذا تم التحصيل خالل مدة الخصم -
 :منشأة أسود البيزنس القيد التالي
 

 التاريخ بياف دائف مديف
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14550 

450 

 

 

 

15000 

 مف مذكوريف

زينةح/ الخ  

 ح/ الخصـ المسموح بو

 إلى ح/ المدينيف

)تحصيؿ قيمة البضاعة واثبات 
 الخصـ(

 

أي لـ يستطع العميؿ السداد خالؿ ٥١ أياـ، فى ىذه الحالة ال يوجد خصـ،  اذا تم التحصيل بعد انتياء مدة الخصم -
 :ويكوف القيد عمى النحو التالى

 التاريخ بياف دائف مديف

15000 

 

 

15000 

الخزينةمف ح/   

 إلى ح/ المدينيف

 )تحصيؿ قيمة البضاعة المباعة(

 

 

 

 

 ويمكن تلخيص انواع الخصم في الجدول االتي : 

اخلصم ولو نوعنييرتبط مبوضوع الشراء والبيع موضوع   

الخصم التجاري) خصم الكمية ( -1 الخصم النقدي أو خصم تعجيل الدفع-0   
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 نقدي واآلجل .مينح ىذا اخلصم يف حالة البيع والشراء ال 
  يعين تنازل التاجر عن جزء من أرباحو اليت حددىا مسبقا

 جلذب مزيد من الزبائن.
  ال يظهر عند التسجيل يف الدفاتر سواء يف ادلشرتيات أو

ادلبيعات، وتسجل القيمة بالصايف فقط وال يظهر ىذا 
 اخلصم إال يف شرح القيد.

 :و أسباب منح ىذا اخلصم 

ادلساومة عند العميل.حماولة إرضاء غريزة  -  
رغبة التاجر يف التخلص من بعض األصناف عنده أو لظهور  -

 أصناف أحدث.
ممكن منحو بسبب اعتبارات شخصية.  -  

في حالة الشراء: -1  
اشرتت شركة بدر بضاعة من مؤسسة خالد  13/1مثال: يف 

%. 11لاير على احلساب خبصم جتاري  80111بقيمة 
لسابقة يف دفاتر ادلشرتي:وادلطلوب اثبات العملية ا  

811% = 11× 80111مقدار اخلصم التجاري : -  
70211=  811 -80111صايف القيمة :   -       

من حـ/ ادلشرتيات 70211  
اىل ح/ الدائنون )خالد( 70211           

%11شراء بضاعة على احلساب خبصم جتاري   
في حالة البيع: -0  

حمالت االستثمار قيمتها  باعت شركة السالم بضاعة اىل 13/1يف 
%وحصلت القيمة نقدا11لاير خبصم  جتاري  50111  

511% = 11×50111مقدار اخلصم التجاري : -  
40511=  511 -50111صايف القيمة :   -       

من حـ/ الصندوق       40511  
اىل حـ/ ادلبيعات                40511  

%11بيع بضاعة على احلساب خبصم جتاري   
 

 

 
 نح إال يف حالة البيع أو الشراء على احلساب ) ال مي

 األجل( فقط. 
  واستنادا إىل ىذا اخلصم فان التاجر على استعداد خلسارة

جزء من قيمة البضاعة يف سبيل احلصول على مستحقاتو 
 بوقت أسرع. 

 .يظهر ىذا اخلصم بالدفاتر 

  سبب منح اخلصم النقدي: تعجيل الدفع وحتفيز ادلشرتي
 على السداد.

  يسمى  الشراءيف حالة احلصول على خصم نقدي عند
)اشرتى التاجر فاكتسب خصم لتعجيل  خصم مكتسب

 ألنو إيراد(. دائنالدفع وعلى ذلك فرصيده دائما 
 

  فان البائع ىو الذي يعطي اخلصم أي  البيعيف حالة
بو ورصيده دائما  خصم مسموحيسمح بو لذلك يسمى 

للبائع وادلصروف مدين )ألنو يعترب مصروف بالنسبة  مدين
 دائما(.

في حالة الشراء: -1  
اشرتت شركة بدر بضاعو من مؤسسة الشرق بقيمة  14/1مثال: يف 

) خبصم نقدي 5/11/31لاير على احلساب بشرط  110111
ايام(. 11% اذا مت السداد خالل 5  

سددت شركة بدر ادلستحق عليها بشيك 18/1يف   
في دفاتر المشتري )ابدر( -  

من حـ/ ادلشرتيات  110111  
اىل حـ/الدائنون )الشرق( 110111      

 شراء بضاعة على احلساب
عند السداد -  

أيام )يستحق اخلصم (  4مت السداد بعد  -       
511% = 5× 11111مقدار اخلصم ادلكتسب : -  

90511=  511 -110111صايف القيمة :   -       
من حـ/ الدائنون )الشرق( 110111  

اىل مذكورين                    
حـ/ البنك 90511              
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حـ/ خصم مكتسب 511                  
%5سداد ادلستحق واحلصول على خصم نقدي      

في حالة البيع: -0  
باعت شركة السالم بضاعة حملالت النور على احلساب مببلغ14/1يف    

% اذا مت السداد خالل 11لاير على احلساب خبصم نقدي  150111
أيام. 11  

سددت شركة النور ادلستحق عليها بشيك 21/1يف   
 

 في دفاتر البائع )السالم(
من حـ/ ادلدينون )النور( 150111  

اىل حـ/ ادلبيعات 150111     
 بيع بضاعة على احلساب
 
 عند التحصيل

أيام ) يستحق اخلصم ( 6مت السداد بعد  -          
10511 % =11× 150111مقدار اخلصم ادلسموح بو : -  

130511=  10511 -150111صايف القيمة :   -       
 

من مذكورين        
حـ/ البنك 130511  

حـ/ خصم مسموح بو 10511  
اىل حـ/ ادلدينون )النور( 150111              

%11حتصيل قيمة ادلبيعات مع منح خصم نقدي   
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الخصم التجاري والنقدي معا   -0  

 

في حالة البيع -0  

 

حالة الشراء في -1  

 
باعت منشأة السالم بضاعة حملالت سامل بقيمة  1/2مثال: يف 
% وخصم نقدي 11لاير على احلساب خبصم جتاري  310111

% اذا مت السداد خالل اسبوع.11  

سددت حمالت سامل ادلستحق عليها بشيك 6/2يف   
 ادلطلوب اثبات العمليات السابقة يف دفاتر البائع 

 احلل: 
لاير %30111= 11×  310111  

لاير 270111=  30111 – 310111قيمة اخلصم التجاري =   
 دفاتر البائع )السالم(

من حـ/ ادلدينون )حمالت سامل( 270111  
إىل حـ/ ادلبيعات 270111       

%11بيع بضاعة على احلساب مع خصم جتاري   
ايام 6< ------ 6/2إىل   1/2وحنسب ادلهلة   

 اذن حيصل ادلشرتي على خصم 
لاير 20711% =11×  270111اخلصم ادلسموح بو =   

لاير 240311=  20711-270111وعليو يكون صايف ادلبيعات =   
 دفاتر البائع )السالم(

من مذكورين            
حـ/ البنك 240311  
حـ/ خصم مسموح بو  20711  

اىل حـ/ ادلدينون )حمالت سامل( 270111                   
%11مع منح خصم نقدي حتصيل قيمة ادلبيعات   

اشرتت شركة بدر بضاعة من شركة أمحد بقيمة  1/2مثال: يف 
% 11% وخصم نقدي 5لاير على احلساب خبصم جتاري  210111

 اذا مت السداد خالل اسبوع.
سددت شركة بدر ادلستحق عليها نقدا 5/2يف   

 ادلطلوب اثبات العمليات السابقة يف دفاتر ادلشرتي
 احلل: 

لاير 1111= 5%×  210111  
لاير 190111=  10111 – 210111قيمة اخلصم التجاري =   

 
 دفاتر ادلشرتي )بدر(

من حـ/ ادلشرتيات 190111  
إىل حـ/ الدائنون )أمحد( 190111      

%5شراء بضاعة على احلساب خبصم جتاري   
 

ايام 5< ------ 5/2إىل   1/2وحنسب ادلهلة   
 إذن حيصل ادلشرتي على

لاير 10911% =11×  19.000خصم مكتسب =    
 170111=  10911-190111وعليو يكون صايف ادلشرتيات = 

 لاير
 

 دفاتر ادلشرتي )بسمو(
من حـ/ الدائنون )أمحد( 190111  

اىل مذكورين                     
حـ/ الصندوق 170111          

حـ/ خصم مكتسب 10911            
%11نقدي سداد قيمة ادلشرتيات مع احلصول على خصم   
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 ميزان املراجعة 

(: عبارة عف قائمة او كشؼ تتضمف المجاميع المدينة )االرصدة المدينة( والمجاميع الدائنة Trial Balanceميزاف المراجعة )
 )االرصدة الدائنة( لكؿ حساب ورد في دفتر االستاذ والموازنة عمى نوعيف . 

 ميزاف مراجعة بالمجاميع .  -1
 ة . ميزاف مراجعة باألرصد -2

ويعتبر ميزاف المراجعة دليؿ أولي عمى صحة العمميات التي تـ تسجيميا في دفتر اليومية وترحيميا الى دفتر االستاذ , وال 
 يمكف العتماد عمى ميزاف المراجعة كدليؿ أساسي في صحة العمميات . 

نيا اخطاء متكافئة .ألنو أحيانا يتوازف الميزانية مع حدوث اخطاء في القيود وال تظير ىذه االخطاء أل   

كشؾ أو قائمة باألرصدة المدٌنة  دفتر األستاذ وترصٌد الحسابات، ٌقوم المحاسب بإعداد مٌزان المراجعة وهو عباره عن إلى بعد إتمام عملٌة الترحٌل

واألرصدة الدائنة أو المجامٌع المدٌنة والمجامٌع الدائنة لجمٌع الحسابات التً تم إعدادها بدفتر األستاذ، وال بد فً نهاٌة هذا 

 الكشؾ أن تتساوى المجامٌع المدٌنة مع المجامٌع الدائنة أو األرصدة المدٌنة مع األرصدة الدائنة

 :من التعرٌف السابق لمٌزان المراجعة ٌتضح أن هناك طرٌقتٌن إلعداد مٌزان المراجعة

 

وهذا المٌزان ٌتضمن أسماء جمٌع الحسابات الواردة بدفتر األستاذ ومجموع  الطرٌقة األولى مٌزان المرجعة بالمجامٌع،

 :الجانب المدٌن ومجموع الجانب الدائن لكل حساب وٌاخذ هذا المٌزان الشكل التالً

 

 مٌزان المراجعه بالمجامٌع

20/××   /  فى  

 رقم الحساب أسم الحساب المجامٌع الدائنة المجامٌع المدٌنه

×× ×× ......................  

×× ×× ......................   

××× ×××   

 

مٌزان المراجعة باألرصدة، الطرٌقة الثانٌة وهذا المٌزان ٌتضمن جمٌع حسابات دفتر األستاذ وأرصدة هذه الحسابات سواء  

 :المدٌنة أو الدائنة، وٌؤخذ هذا المٌزان الشكل التالً
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 مٌزان المراجعه باألرصدة

20/××   /  فى  

 رقم الحساب أسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنه

×× ×× ......................  

×× ×× ......................  

××× ×××   

 

 :هذا وٌمكن إعداد مٌزن المراجعة بالمجامٌع واألرصدة معا  فً وقت واحد وذلك على النحو التالً

 

 مٌزان المراجعه بالمجامٌع و األرصدة

20/××   / فى   

مٌعمجا  رقم الحساب أسم الحساب أرصدة 

 دائنة مدٌنة دائنة مدٌنة

×× ×× ××  ......................  

×× ××  ×× ......................  

××× ××× ××× ×××   

 

 :مثال

م بدأت٦١٠٢/٤/٠فً  د تمت فً البنك االهلً كرأس مال للمنشؤة وق دٌنار 300000أعمالها بإٌداع  منشأة أسود البٌزنس 

م٦١٠٢العملٌات التالٌة خالل شهر إبرٌل عام   : 

بشٌك دٌنار 20000شراء أثاث وتركٌبات بمبلػ  ٤/٤فً   



 

 

68 

سدد نصؾ القٌمة بشٌك والباقً على الحساب دٌنار 100000شراء سٌارات من معرض األحمد بمبلػ  ٤فً ه/ . 

باآلجل دٌنار 30000شراء بضاعة من محالت العمر بمبلػ  ٤/٧فً   

من البنك وأودعت خزٌنة المنشؤة دٌنار 80000سحب مبلػ  ٤/٨فً   

نقدا والباقً على الحساب دٌنار 10000سدد  دٌنار 30000شراء بضاعة من محالت المصطفى بمبلػ  ٤/٠١فً   

نقدا   دٌنار 18000بٌع بضاعة بمبلػ  ٤/٠١فً   

بشٌك والباقً باآلجل ناردٌ 5000حصل منها  دٌنار 15000بٌع بضاعة إلى محالت ٌاسٌن بمبلػ  ٤/٠٤فً  . 

نقدا   دٌنار 5000سداد إٌجار المحل وقدر  ٤/٠فً ه  

سداد نصؾ المستحق لمحالت العمر بشٌك ٤/٦١فً   

من المستحق لمحالت المصطفى نقدا   دٌنار 10000سداد مبلػ  ٤/٦٤فى  

تحصٌل المستحق على محالت ٌاسٌن نقدا   ٤/٦فً ه  

نقدا   دٌنار 1000ومصروفات التلٌفونات واالنترنت  ٌنارد 2000سداد مصروفات الكهرباء  ٤/٦٨فً   

بشٌك دٌنار 12000سداد مرتبات وأجور العاملٌن وقدرها  ٤/١١فً   

  المطلوب

 إعداد مٌزان المراجعة 

 منشؤة أسود البٌزنس

30/4/2016مٌزان المراجعة باألرصدة فى   

 أسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنه

128000 

 

20000 

100000 

60000 

 

 

80000 

5000 

2000 

1000 

12000 

 

300000 

 

 

 

33000 

75000 

 

 البنك

 رأس المال

 األثاث والتركٌبات

 السٌارت

 المشترٌات

 المبٌعات

 الدائنون

 الخزٌنة

 اإلٌجار

 الكهرباء

 التلٌفون واالنتربت
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 المرتبات واألجور 418111 408000

 

 المجموع

 

  ع واالرصدةبالمجامٌ اعداد مٌزان المراجعة -ج

 

 منشؤة أسود البٌزنس

30/4/2016مٌزان المراجعة بالمجامٌع واالرصدة فى   

 

 أسم الحساب أرصدة مجامٌع

دائنة    مدٌنة دائنة مدٌنة  

305000 

 

20000 

100000 

60000 

 

250000 

10000 

108000 

5000 

2000 

1000 

12000 

177000 

300000 

 

 

 

33000 

100000 

10000 

28000 

128000 

 

20000 

100000 

60000 

 

 

 

80000 

5000 

2000 

1000 

12000 

 

300000 

 

 

 

33000 

75000 

 البنك

 رأس المال

 األثاث والتركٌبات

 السٌارت

 المشترٌات

 المبٌعات

 الدائنون

 المدٌنون

 الخزٌنة

 اإلٌجار

 الكهرباء

 التلٌفون واالنترنت

 المرتبات واألجور

 648000 648000 408000 408000 
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 المجموع

 

حضر ميزاف المراجعة مف االرصدة التالية المستخرجة مف محالت فالح التجارية . مثال/   

إيجار مخازف   80000اثاث ,  250000مباني ,  900000مشتريات ,  700000بضاعة أوؿ المدة ,  150000
 350000نقد في الصندوؽ   1500000مصاريؼ نقؿ البضاعة ,  29000إيراد عقار ,  95000مبيعات ,  900000

عالف ,  30000خسائر بيع موجودات ثابتة ,   7500مردودات المشتريات , 19500مردودات المبيعات ,  16000دعاية وا 
سالـ دائف ,  180000قرطاسيو ,  13000اوراؽ مالية ,  67000رواتب ,  195000قروض ,  300000فائدة القرض , 

تاميف عمى البضاعة , ؟؟؟ راس الماؿ .  16500  

 الحؿ/ 

المراجعة لمحالت فالح التجارية ميزاف  

 اسـ الحساب رقـ القيد دائف مديف



 

 

71 

150000 

700000 

900000 

250000 

80000 

 

 

29000 

1500000 

350000 

30000 

16000 

 

7500 

 

195000 

67000 

13000 

 

16500 

 

 

 

 

 

 

900000 

95000 

 

 

 

 

 

19500 

 

300000 

 

 

 

180000 

 

2809500 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 بضاعة أوؿ المدة

 مشتريات

 مباني

 اثاث

 إيجار مخازف

 مبيعات

 إيراد عقار

 مصاريؼ نقؿ البضاعة

 نقد في الصندوؽ

 خسائر بيع موجودات ثابتة

عالف  دعاية وا 

 مردودات المبيعات

 مردودات المشتريات

 فائدة القرض

 القرض

 رواتب

 اوراؽ مالية

 قرطاسيو

 )سالـ( دائف

البضاعة تاميف عمى  

 راس الماؿ

4304000 4304000   
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 "عملٌات التاجر مع المصرف "

ٌلجا التاجر الى إٌداع مبالػ من النقد لدى البنوك لؽرض المحافظة على النقد )ألسٌوله( التً ٌملكها وبذلك ٌستفٌد من      

 التسهٌالت او الخدمات التً تقدمها البنوك للتجار حٌث تقوم :

 (: Current Accountٌة )بفتح حسابات جار -1

حٌث ٌستطٌع التاجر اإلٌداع او السحب من المصرؾ متى ٌشاء حٌث ان الحساب الجاري هو عقد او اتفااق باٌن طارفٌن 

األول )التاجر( ٌتعهد بإٌداع مبلػ من المال لدى المصرؾ وهاو الطارؾ الثاانً وٌساتطٌع ان ٌساحب مناه وقات ماا ٌشااء 

شخص اخر وذلك بواسطة دفاتر الصكوك التً تعطٌها المصارؾ للتجاار او الزباائن بعاد  لنفسه او ٌؤمره بدفع المبلػ الى

 إكمال إجراءات فتح الحساب الجاري , وال ٌدفع المصرؾ أي فائدة الى التاجر عن المبلػ المودع فً الحساب الجاري . 

 

 مثال/  فتح التاجر سالم حساب جاري لدى مصرؾ الرافدٌن بمبلػ 5111111 دٌنار من صندوق المحل . 

ٌكون القٌد كالتالً              

من حـ/ جاري المصرؾ  5111111            

الى حـ/ الصندوق  5111111                             

 حٌث ان المبلػ فً الحساب الجاري زاد فٌكون مدٌن والصندوق ٌكون دائن ألنه نقص .  

 

Chegue"أنواع الصكوك ) ")  

 .  الصكوك الصادرة - أ
 الصكوك الواردة .  - ب

حٌث ان الصك هو أمر كتابً صادر من قبل تاجر او شخص ٌملك مبلػ من النقود لدى المصرؾ ٌؤمره فٌه بدفع مبلػ بؤمره 

 الى شخص اخر عند االطالع . 

 

المستفٌد (  -3المسحوب علٌه        -2الساحب      -1" أركان الصك "  )  

 ٌحررها التاجر الى الؽٌر نتٌجة العملٌات التجارٌة وفً الحاالت التالٌة:  الصكوك الصادرة: وهً الشٌكات التً - ب
 فً حالة شراء بضاعة او موجودات ثابتة .  -1
 فً حالة دفع مصارٌؾ معٌنة . -2
 فً حالة تسدٌد دٌن احد التجار .  -3
 فً حالة سحب التاجر مبلػ لحسابه الخاص .  -4
 د الى التاجر من الؽٌر وفً الحاالت التالٌة : الصكوك الواردة : وهً الصكوك او الشٌكات التً تر  - ت
 فً حالة بٌع بضاعة .  -1
 فً حالة بٌع موجودات ثابتة .  -2
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 عند تسدٌد احد المدٌنٌن رصٌد حسابه .  -3
 فً حالة استالم إٌرادات معٌنة .     -4

 

 

 

 

 

 

مثال تطبٌقً /  -أ  

دٌنار  611111( وأودع فٌه مبلػ 123فتح التاجر سعد حساب جاري لدى مصرؾ الرافدٌن تحت رقم ) 6/1/2119فً 

 سحبها من الصندوق . 

(1دٌنار وقد سدد قٌمتها بتحرٌر الصك المرقم) 351111اشترى سعد بضاعة من إٌاد بمبلػ  2119/ 11/1فً   

( 2دٌنار بصك رقم ) 111111سدد التاجر سعد الى دائنه مإٌد مبلػ  2119/  13/1فً   

(3دٌنار من حسابه الجاري لحسابه الخاص بصك رقم ) 211111سحب التاجر سعد مبلػ  21/1/2119فً   

( 4دٌنار عن شراء قرطاسٌه بصك رقم ) 21111دفع مبلػ  22/1/2119فً   

(5دٌنار ودفع ثمنها بصك رقم ) 75111اشترى اثاث للمحل بمبلػ  23/1/2119فً   

 المطلوب : إثبات العملٌات السابقة فً دفتر ٌومٌة التاجر سعد . 

 

تطبٌقً /  مثال -ب  

( من سلٌم أودعه فً صندوق 25دٌنار واستلم المبلػ بصك رقم ) 111111باع التاجر حمٌد بضاعة بمبلػ  11/1/2119فً 

 المحل 

( علما ان القٌمة الدفترٌة 111دٌنار واستلم المبلػ بصك رقم ) 251111باع التاجر حمٌد اثاث قدٌم  بمبلػ  2119/ 12/1فً 

نار . ( د211111ٌلألثاث كان )  

( أودعه فً الصندوق 31دٌنار بصك رقم ) 51111استلم التاجر حمٌد من مدٌنه ٌوسؾ مبلػ   2119/  13/1فً   

( أودعه فً الصندوق . 21دٌنار عمولة مكتسبة بصك رقم ) 151111استلم مبلػ  15/1/2119فً   
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 " حاالت التصرف بالصكوك الواردة "

ى شخص اخر بواسطة التوقٌع من قبل المستفٌد على ظهر الصك فتتحول ملكٌة وهو نقل ملكٌة الصك ال  -التظهٌر : -1

 الصك الى حامله . 

( أودعه فً الصندوق . 88دٌنار واستلم المبلػ بصك رقم ) 751111مثال / باع التاجر ولٌد بضاعة بمبلػ   

(  88من حـ/ الصندوق )صك رقم  751111          

حـ/ المبٌعات الى  751111                       

( والباقً على 88دٌنار من احمد وقد قام التاجر ولٌد بتظهٌر الصك رقم ) 1111111ثم اشترى التاجر ولٌد بضاعة بمبلػ 

 الحساب . 

من حـ/ المشترٌات  1111111        

الى مذكورٌن                               

( 88 حـ/ الصندوق )صك رقم 751111                           

حـ/ احمد   251111                            

 

 إضافة الصك الوارد الى الحساب الجاري بعد إرساله للمصرف لغرض التحصٌل .  -0
 

( من السٌد علً عن تسدٌد ما بذمته وقد أودع الصك فً 11دٌنار بصك رقم ) 211111استلم التاجر مبلػ  15/1مثال/ فً 

 الصندوق . 

 

( 11من حـ/ الصندوق )صك رقم  211111               

الى حـ/ احمد  211111                             

 

( الى المصرؾ للتحصٌل . 11أرسل الصك رقم ) 16/1فً   

 

من حـ/ صكوك مرسلة للتحصٌل  211111              

الى حـ/ الصندوق  211111                             
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مصرؾ بتحصٌل قٌمة الصك بعد ان ٌستقطع المصرؾ نسبة معٌنة من المبلػ كمصارٌؾ فً حالة ورود إشعار من ال -أ

% من قٌمة الصك وإضافة الباقً للحساب الجاري .1التحصٌل مثال   

 

دٌنار مصارٌؾ التحصٌل  %2111 =1× 211111  

من مذكورٌن                

حـ/ جاري المصرؾ  198111            

ارٌؾ التحصٌل حـ/ مص 2111                 

الى حـ/ صكوك مرسلة للتحصٌل  211111                                  

 

فً حالة ورود إشعار بعدم تحصٌل قٌمة الصك لسبب من األسباب من قبل المصرؾ . ٌكون القٌد  -ب     

 

من حـ/ علً  211111           

الى حـ/ صكوك مرسلة للتحصٌل  211111                      

حٌث ٌقوم بإبالغ علً ومطالبته بالمبلػ نقدا        

 

 ("Deposit Account" الودائع الثابتة )

وهً مبالػ ٌتوقع انه سوؾ لن ٌحتاجها فً الفترة القادمة فٌضعها فً المصرؾ فً حساب ودائع ثابتة ال ٌحق له       

ؾ بدفع فائدة للتاجر بعد انتهاء المدة المتفق علٌها السحب منها لحٌن انتهاء الفترة المتفق علٌها مع المصرؾ وٌقوم المصر

 وٌعتبر حساب الودائع الثابتة من ضمن الموجودات )المدٌنة( وتعتبر فائدة اإلٌداع إٌرادا للتاجر وتكون )دائنة( . 

فٌه  ( أشهر وأودعت11فتحت محالت رعد التجارٌة حساب ودائع ثابتة لدى مصرؾ الرافدٌن لمدة ) 2/1/2119مثال / فً 

% سنوٌا وقد وافق المصرؾ على ذلك .6دٌنار نقدا بمعدل فائدة  311111مبلػ   

  2/1/2119حٌث ٌسجل القٌد فً دفاتر محالت رعد التجارٌة فً   

من حـ/ الودائع الثابتة لدى المصرؾ  311111      

الى حـ/ الصندوق  311111                     
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الت رعد مع المصرؾ على ؼلق حساب الودائع وتحوٌل إجمالً المبلػ )حساب نهاٌة المدة اتفقت مح 1/11/2112فً  

 الودائع + الفائدة( الى الحساب الجاري . 

                           6         11  

دٌنار فوائد الودائع الثابتة  15111×           ×            =  311111        

                       111         12  

دٌنار إجمالً المبلػ  315111=  15111+  311111        

من حـ/ جاري المصرؾ  315111        

الى مذكورٌن                              

حـ/ ودائع ثابتة  311111                           

حـ/ فائدة اإلٌداع  15111                             
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Errors 

-تصحٌح األخطاء  -  

المفروض فً المحاسب ان ٌقوم بعمله بكل دقة وتؤنً حتى ال ٌرتكب اخطاءا  فً القٌد فً دفتر الٌومٌة او الترحٌل الى       

دفتر األستاذ , ولكن مهما بذل المحاسب من جهود فً الحذر والتؤنً والحرص إال انه كؤنسان ؼٌر معصوم من األخطاء , ال 

ا ما فً القٌد او الترحٌل او الجمع نتٌجة اإلجهاد او اإلرهاق. بد وان ٌرتكب خط  

 

 أسباب ارتكاب األخطاء فً الدفاتر

 

            

أخطاء متعمدة   -2أخطاء ؼٌر متعمدة                                                       -1           

ٌرتكبه الشخص للرؼبة فً السرقة  -علٌها.                   أالجهل بالمباد  والقواعد المحاسبٌة المتعارؾ  -أ  

السهو او عدم العناٌة واإلهمال والتقصٌر .                            واالختالس والتزوٌر فً موجودات  -ب  

عجز بالخزٌنة.  اإلرهاق والتعب نتٌجة كثرة األعمال المحاسبٌة عند المحاسب.           المنشاة او محاولة لتؽطٌة -جـ  

  

 " أنواع األخطاء المحاسبٌة "

 اخطاء فً دفتر الٌومٌة العام . -1
 اخطاء فً دفتر األستاذ العام.  -2

 *- طرق تصحٌح األخطاء : 

عند اكتشاؾ الخطؤ ال ٌجوز تصحٌحه بالشطب أو الحك أو التحشٌة بٌن السطور لمخالفة ذلك القانون التجاري العراقً      

. 48نص مادة  4ن الدفاتر خالٌة من كل شطب او حك أو تحشٌه او فراغ ال تقضٌه أصول مسك الدفاتر التً تلزم ان تكو

لذلك ٌجب تصحٌح الخطؤ بواسطة قٌد وفً نفس التارٌخ الذي اكتشؾ فٌه الخطؤ على ان ٌشار فً الشرح الذي ٌعقب قٌد 

 التصحٌح الى تارٌخ ورقم صفحة الٌومٌة للقٌد الذي تم تصحٌحه . 

 1- الطرٌقة المطولة :-   

سمٌت بالطرٌقة المطولة ألنها تحتاج الى قٌدٌن على عكس الطرٌقة المختصرة فهً تحتاج الى قٌد واحد  والطرٌقة      

  -المطولة تكون بالشكل األتً :

 . إلؽاء قٌد الخطؤ عن طرٌق عكس القٌد لمحو اثر الخطؤ وبالتالً تعتبر العملٌة بعد هذا القٌد كؤن لم تكن  - أ
 إثبات القٌد بصورة صحٌحة .   - ب

 2- الطرٌقة المختصرة :-   
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سمٌت بهذه الطرٌقة ألنها تحتاج الى قٌد واحد فقط وهو قٌد إلؽاء وتصحٌح الخطؤ فً نفس الوقت .           

األخطاء فً دفتر الٌومٌة العام .   -أوال :  

ام ) أي عدم تسجٌل عملٌة تجارٌة بكاملها وفً هذه ترك عملٌة تجارٌة بدون قٌد فً دفتر الٌومٌة الع اخطاء الحذؾ : - أ
 الحالة تصحح بتقٌٌد العملٌة فً التارٌخ الذي اكتشفت فٌه الخطؤ بصورتها الصحٌحة( . 

دٌنار لم تثبت فً الدفاتر عند حدوثها فً  500000اكتشفت ان عملٌة بٌع بضاعة نقدا  قٌمتها  1/4/2009فً مثال / 

15/3/2009  .  

بإثبات القٌد التالً :  ٌتم التصحٌح   

1/4/2009  

من حـ / الصندوق  500000          

الى حـ / المبٌعات  500000                  

  15/3/2009دٌنار نقدا  فً  500000عن بٌع بضاعة بمبلػ 

 

 أخطاء أرتكابٌة ) الخطؤ فً نوع الحساب (:  - ب
لى الحساب . دٌنار من كامل ع 100000اشترى التاجر بضاعة بمبلػ  مثال /  

 ثبت القٌد بالٌومٌة  

من حـ / المشترٌات  100000  

الى حـ / كمال  100000               

 

 

 لتصحٌح هذا الخطؤ هناك طرٌقتٌن :  

 

        الطرٌقة المطولة                                                  الطرٌقة المختصرة 

 

قٌد إلؽاء وتصحٌح الخطؤ -1                                     قٌد إلؽاء الخطؤ               -1  

من حـ / كمال    100000من حـ / كمال                                                   100000  

الى حـ/ كامل  100000الى حـ/ المشترٌات                                                 100000        
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قٌد إثبات الصحٌح -2     

من حـ/ المشترٌات  100000  

الى حـ/ كامل 100000        

    

حـ / المشترٌات                                                                    حـ / المشترٌات                              

      

الى حـ /  كمال    100000كمال                             من حـ / 100000         الى حـ / كمال  100000   

الى حـ / كامل   100000   

       

( رصٌد مرحل 100000( رصٌد مرحل                                                         )100000)                                          

 

                        200000      200000                                                          100000    100000  

    

   

حـ / كمال                                                                     حـ / كمال                              

           

من حـ / المشترٌات 100000الى حـ / كامل      100000ن حـ /                          م 100000الى حـ /        100000  

المشترٌات              المشترٌات 

 

                           

100000       100000                                                   100000       100000  

حساب مقفل                                                        حساب مقفل               

 

 

 حـ / كامل                                                                          حـ / كامل

      

من حـ / كمال 100000                        من حـ / المشترٌات                         100000                                       
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                  (100000(                                                                    )100000 )  

    رصٌد مرحل                                                                    رصٌد مرحل                     

       

                    100000       100000                                                       100000     100000  

                 

          

 

 جـ - اخطاء فنٌة ) الخطؤ فً قواعد القٌد (: 

القٌد كالتالً . دٌنار نقدا  ثبت  250000اشترى التاجر أثاث للمحل بمبلػ  مثال /  

من حـ/ المشترٌات  250000      

الى حـ/ الصندوق  250000              

 معالجة هذا الخطؤ بالطرٌقة المختصرة 

من حـ/ األثاث  250000  

الى حـ/ المشترٌات 250000            

 ثم ٌرحل الى دفتر األستاذ العام

 

 د- اخطاء معوضة أو تكافإٌة )الخطؤ بالمبلػ( :

ح جمٌع األخطاء التً تخص مبالػ الحسابات ٌمكن تطبٌق قاعدة هامة لتخفٌض مبلػ أي حساب وقع فٌه الخطؤ نعكس لتصحٌ

 الحساب المدٌن وذلك بجعله دائن والحساب الدائن بجعله مدٌن بمبلػ التخفٌض )مقدار الفرق( . 

لتالً . دٌنار نقدا  ثبت القٌد بالٌومٌة كا 57111باع التاجر بضاعة بمبلػ  مثال /  

من حـ/ الصندوق  75111   

الى حـ/ المبٌعات  75111          

 لتصحٌح هذا الخطؤ   بالطرٌقة المختصرة 

دٌنار الفرق  18111=  57111 – 75111  
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من حـ/ المبٌعات  18111  

الى حـ/ الصندوق  18111          

الدائن بمبلػ الزٌادة )مقدار الفرق(.  ولزٌادة مبلػ أي حساب وقع فٌه الخطؤ ٌثبت نفس الحساب المدٌن والحساب  

دٌنار أجور إعالن نقدا  ثبت القٌد بالٌومٌة . 72111دفع التاجر مبلػ  مثال /  

من حـ/ أجور إعالن   27111  

الى حـ/ الصندوق  27111        

 لتصحٌح هذا الخطؤ   بالطرٌقة المختصرة 

دٌنار الفرق  45111=  27111 – 72111   

ر إعالن  من حـ/ أجو 45111  

الى حـ/ الصندوق  45111           

 

 "اخطاء أخرى تحدث فً دفتر الٌومٌة العامة "

دٌنار من احمد على الحساب ثبت القٌد بالٌومٌة .  219111بضاعة بمبلػ  اشترى ولٌد  1مثال /  

من حـ/ المشترٌات    219111  

الى حـ/ احمد   912111           

ٌقة المطولة وال ٌمكن تصحٌحه بالطرٌقة المختصرة والسبب هو ان الخطؤ منحصر فً جانب ٌُصلٌح هذا الخطؤ فقط بالطر

 واحد من جانبً القٌد .

دٌنار نقدا ثبت القٌد بالٌومٌة .  400000باع التاجر بضاعة بمبلػ  2مثال /  

من حـ/ المبٌعات  400000  

   الى حـ/ الصندوق  400000     

قة المختصرة لتصحٌح هذا الخطؤ   بالطرٌ      

من حـ/ الصندوق  811111   

الى حـ/ المبٌعات  811111       

لتصحٌح هذا الخطؤ ٌتم تسجٌل القٌد بالعكس مع مضاعفة المبلػ .   
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صحح األخطاء التالٌة فً دفتر الٌومٌة العام على فرض صحة الشرح وبؤقصر الطرق .   تمرٌن /  

 دٌنار وقد ثبت القٌد بالٌومٌة .  65111بلػ ظٌهر ولٌد كمبٌالة ألمر مصطفى بم 15/2/2118فً  -1

من حـ/ مصطفى   56111  

الى حـ/ أ.دفع  56111         

 دٌنار على الحساب ثبت القٌد بالٌومٌة .  1111111اشترٌنا بضاعة من هاشم محمود بمبلػ  -2

من حـ/ المشترٌات  1111111   

الى حـ/ هشام محمود  1111111          

 دٌنار بشٌك ثبت القٌد بالٌومٌة . 41111التجارٌة مبلػ  سددنا الى شركة األمٌن -3

من حـ/ شركة األمٌن 14111   

الى حـ/ جاري المصرؾ  811111         

 دٌنار نقدا ثبت القٌد بالٌومٌة .  211111دٌنار سدادا لمبلػ  198111دفع لنا كمال مبلػ  -4

 من مذكورٌن 

حـ/ الصندوق  197111  

سموح به  حـ/ خصم م 3111               

الى حـ/ كامل  211111                              

 % من سعر البٌع بشٌك ثبت القٌد بالٌومٌة . 21دٌنار بخسارة  411111تم بٌع األثاث بمبلػ  -5

من حـ/ الصندوق  411111      

الى حـ/ المبٌعات  411111                    

 

األخطاء فً سجل األستاذ العام . -ثانٌا :  

  -ندما ٌكون القٌد المثبت فً دفتر الٌومٌة صحٌح ولكن الترحٌل خطؤ وعلى الشكل األتً :ع

 ترحٌل طرف من القٌد وعدم ترحٌل الطرف األخر.  -1
  دٌنار نقدا  ثبت القٌد بالٌومٌة صحٌحا . 100000اشترى التاجر بضاعة بمبلػ مثال / 

من حـ/ المشترٌات   111111   

الى حـ/ الصندوق  111111                    

 ولكن رحل الجانب المدٌن الى سجل األستاذ العام ولم ٌرحل الجانب الدائن . 
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 حٌث ٌتم معالجة هذا الخطؤ بترحٌل الجانب الدائن الى سجل األستاذ العام . 

 الخطأ فً المبلغ )عند الترحٌل( من طرف واحد .  -0
بت القٌد بالٌومٌة صحٌحا ولكن رُحل الجانب الدائن فً القٌد دٌنار نقدا  ث 95000اشترى التاجر بضاعة بمبلػ  مثال /

     دٌنار .  95000دٌنار بدال من  59000

 

حـ / المشترٌات                                                                      حـ / الصندوق                                           

من حـ/ المشترٌات  00000الى حـ /                                                                                           00000            

محاسب                       مع توقٌع ال 00000الصندوق                                                                                                              

                                                                                     

       

              

فً هذه الحالة ٌتم التصحٌح بواسطة الشطب والتوقٌع الى جانبه والسبب الن الخطؤ وقع فً جانب واحد فً دفتر األستاذ 

تصحٌحه بقٌد فً الٌومٌة الخاص بتصحٌح اخطاء الترحٌل .  العام وال ٌمكن  

 إذا كان الخطأ فً اسم الحساب .  -0

دٌنار الى سلٌم على الحساب ثبت القٌد بالٌومٌة صحٌحا .  111111بعنا بضاعة بمبلػ  مثال /  

من حـ/ سلٌم   111111  

الى حـ/ المبٌعات  111111             

/ سالم ولكن رحل الجانب المدٌن الى حـ  

 ٌتم معالجة هذا الخطؤ بقٌد فً دفتر الٌومٌة الخاص بتصحٌح اخطاء الترحٌل . 

من حـ/ سلٌم   111111  

الى حـ/ سالم  111111             

 وٌتم ترحٌل هذا القٌد لمعالجة الخطؤ بالترحٌل . 

 الخطأ بالمبلغ عند الترحٌل الى سجل األستاذ العام فً كال الجانبٌن . -0

دٌنار نقدا  ثبت القٌد بالٌومٌة صحٌحا ولكن رحل القٌد فً كال الحسابٌن مبلػ  52111التاجر بضاعة بمبلػ باع  مثال/

دٌنار .  52111دٌنار بدال من  25111  

 ٌتم معالجة هذا الخطؤ باستخراج الفرق . 

دٌنار الفرق  27111=    25111ـــ    52111    
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ٌح اخطاء الترحٌل وٌتم إثبات قٌد فً دفتر الٌومٌة الخاص بتصح  

من حـ/ الصندوق  27111   

الى حـ/ المبٌعات  27111             

 وٌتم ترحٌل هذا القٌد الى سجل األستاذ العام لمعالجة الخطؤ بالترحٌل . 

 ترحٌل القٌد مرتٌن الى سجل االستاذ العام .  -0
ومٌة صحٌحا ولكن رحل الى سجل االستاذ العام دٌنار أجور كهرباء نقدا ثبت القٌد بالٌ 151111دفع التاجر مبلػ مثال /  

 مرتٌن . 

 لمعالجة هذا الخطؤ نثبت قٌد عكسً فً دفتر الٌومٌة الخاص بتصحٌح اخطاء الترحٌل . 

من حـ/ الصندوق  151111  

الى حـ/ أجور الكهرباء  151111             

 وٌتم ترحٌل هذا القٌد الى سجل االستاذ العام . 

 

رصدة التالٌة فً دفاتر احد التجار . ظهرت األ  تمرٌن /  

دٌنار عن بٌع بضاعة له ثبت القٌد صحٌح بالٌومٌة ولكن رحل المبلػ  65111استلم من خلٌل محمود كمبٌالة بمبلػ  15/1فً 

دٌنار .  56111الى كال الحسابٌن   

لٌومٌة ولكن رحل الجانب دٌنار الى سعد ٌوسؾ على الحساب ثبت القٌد صحٌح با 51111رد بضاعة قٌمتها  21/1فً 

 المدٌن الى حـ/ ٌوسؾ سعد . 

دٌنار نقدا ثبت القٌد صحٌح بالٌومٌة وألكن رحل الجانب المدٌن الى حـ/  1111111اشترى سٌارة للمحل بمبلػ  22/1فً 

 المشترٌات . 

لقٌد مرتٌن الى سجل االستاذ دٌنار نقدا ثبت القٌد صحٌح بالٌومٌة وال كن رحل ا 31111دفع أجور الكهرباء البالػ  31/1فً 

 العام .

 المطلوب : تصحٌح األخطاء فً سجل االستاذ العام مع الترحٌل . 

  

 

 

 



 

 

85 

Financial    statement 

  "الحسابات الختامٌة"

ان من بٌن أؼراض المحاسبة معرفة نتٌجة عمل المشروع من ربح او خسارة خالل فترة مالٌة معٌنة ومعرفة المركز         

المالً للمشروع فً نهاٌة تلك الفترة , ومن اجل هذا كله ٌقوم صاحب المشروع بإثبات العملٌات المالٌة فً دفتر الٌومٌة , ثم 

ة بدفتر االستاذ , وٌتحقق من الصحة الحسابٌة عن طرٌق مٌزان المراجعة باألرصدة . ٌقوم بتجمٌعها فً حساباتها الخاص  

وبعد عمل مٌزان المراجعة باألرصدة , ٌبدأ المحاسب باستخراج نتٌجة عمل المشروع وذلك بتصوٌر قائمة نتائج األعمال 

الفترة . عن الفترة المالٌة المعٌنة , ثم قائمة المركز المالً كما هً فً نهاٌة تلك   

  -وتتكون الحسابات الختامٌة فً المنشات التجارٌة من :

حساب المتاجر )  -أوال: Trading    Account:) 

حساب األرباح والخسائر )  -ثانٌا : profits  and losses  Account:) 

عات وكلفة المبٌعات , وهو حساب ختامً ٌعد فً نهاٌة السنة المالٌة وٌظهر لنا الفرق بٌن المبٌ حساب المتاجرة : -(1

والؽرض من إعداد حساب المتاجرة هو لمعرفة مجمل الربح او مجمل الخسارة حٌث ٌبٌن نتٌجة المتاجرة من بٌع وشراء 

 البضاعة . 

  -وعند تحضٌر حساب المتاجرة نقوم بالخطوات التالٌة :

ستاذ . إقفال جمٌع الحسابات الخاصة بعملٌة البٌع والشراء والموجودة بدفتر اال -1  

***من حـ / المتاجرة            

الى مذكورٌن                          

*** حـ / بضاعة أول المدة                       

*** حـ / المشترٌات                        

*** حـ / مردودات المبٌعات                        

   *** حـ / مسموحات المبٌعات                     

*** حـ /  مصارٌؾ نقل المشترٌات                        

*** حـ / عمولة الشراء                        

*** حـ / تامٌن على المشترٌات                        

*** حـ / رسوم كمركٌة وأرضٌة                       
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قٌد قفل االرصدة الدائنة فً حساب المتاجرة .  -2  

من مذكورٌن                    

***حـ / المبٌعات               

***حـ / مردودات المشترٌات             

***حـ / مسموحات المشترٌات             

***الى حـ / المتاجرة                     

 

قٌد إثبات بضاعة اخر المدة .  -3  

***من حـ/ بضاعة اخر المدة          

*** الى حـ/ المتاجرة                    

 

Good at Endوٌقصد ببضاعة اخر المدة ) تلك البضاعة التً لم ٌتسنى بٌعها والباقٌة بالمخازن فً نهاٌة السنة  فبعد  -(:

ِبَعِدها  االنتهاء من تحضٌر مٌزان المراجعة وقبل ان نقوم بتحضٌر الحسابات الختامٌة , نقوم بجرد البضاعة الباقٌة وذلك )

 أو وزِنها أو قٌاسها( ثم تسعٌرها إلثبات قٌمتها فً الدفاتر . 

وعملٌة معرفة كمٌة البضاعة وتسعٌرها تسمى بعملٌة الجرد , وان بضاعة اخر المدة ُتسعر عادة بسعر الكلفة أو السوق أٌهما 

 اقل . 

إعداد حساب المتاجرة." -4  

اسم التاجر أو اسم المنشاَة                                                      

/  31/12حـ/ المتاجرة عن السنة المنتهٌة فً                                           

 

   (*** Good at Begin( بضاعة أول المدة             ***  ببضاعة أخر المدة )Good  at  End) 

***حـ/ المبٌعات                   *** حـ/ المشترٌات                             

*** حـ/ مردودات المبٌعات                  ***حـ/ مردودات المشترٌات                    

*** حـ/ مسموحات المبٌعات                 ***حـ/ مسموحات المشترٌات                    

*** حـ/  أجور نقل المشترٌات                    
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*** حـ/  عمولة الشراء                    

*** حـ/  تامٌن على المشترٌات                    

*** حـ/  رسوم كمركٌة                    

 

 

 

رصٌد حـ/ المتاجرة )مجمل ربح(             رصٌد حـ/ المتاجرة )مجمل خسارة(                

 

 

                               ******                                      ******  

 

مجمل خسارة )               Gross Loss( مجمل ربح                         )Gross profit) 

 

ٌُعد فً نهاٌة السنة المالٌة وٌظهر لنا الفرق بٌن المصارٌؾ واإلٌرادات  حساب األرباح والخسائر : -2 وهو حساب ختامً 

 والؽرض من إعداده هو معرفة صافً الربح او صافً الخسارة . 

 " خطوات تحضٌر حساب األرباح والخسائر "

قٌد إقفال االرصدة المدٌنة فً حـ/ أ.خ   ) المصارٌؾ والخسائر(  -1  

الرصدة الدائنة فً حـ/ أ.خ   )اإلٌرادات واألرباح (قٌد إقفال ا -2  

قٌد قفل مجمل الربح فً حـ/ أ.ح  -3  

**** من حـ/ المتاجرة )مجمل ربح(                

****الى حـ/ أ.خ                              

 

قٌد قفل مجمل الخسارة فً حـ/ أ.خ -4  

**** من حـ/ أ.خ                     
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****الى حـ/ المتاجرة )مجمل خسارة(                             

 

إٌجاد كلفة المبٌعات )كلفة البضاعة المباعة("  -"          

 

1/1****   بضاعة أول المدة                   

مردودات ومسموحات المشترٌات( –+ صافً المشترٌات )المشترٌات                           

+ مصارٌؾ الشراء                            

 

****     كلفة البضاعة المعدة للبٌع                  

بضاعة اخر المدة  -****                   

 

مردودات ومسموحات المبٌعات [ وتكون             –***** كلفة المبٌعات ) وتقارن مع صافً المبٌعات ] المبٌعات         

النتٌجة أما مجمل ربح او مجمل خسارة (               

 إعداد حساب األرباح والخسائر :                         -1
اسم التاجر أو اسم المنشاَة                                                        

/  31/12فً حـ/ األرباح والخسائر عن السنة المنتهٌة                                           

 

***مجمل خسارة )حـ/ المتاجرة(                  *** مجمل الربح )حـ/ المتاجرة(               

***حـ/ عمولة الشراء                               ***حـ/ إٌراد عقار              

رباح أوراق مالٌة ***حـ/ مصارٌؾ نقل المبٌعات                    ***حـ/ فوائد وأ             

***حـ/ أجور ماء وكهرباء                          ***حـ/ خصم مكتسب              

***حـ/ دعاٌة وإعالن                               ***حـ/ فوائد إٌداع              

***حـ/ أرباح بٌع موجودات ثابتة                             ***حـ/ رواتب المإظفٌن             

***حـ/ أجور هاتؾ                                  ***حـ/ عمولة مكتسبة              

***حـ/ أجور عمال                                  ***حـ/ أرباح بٌع أوراق مالٌة              
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لتامٌن                                                       ***حـ/ قسط ا             

***حـ/ تبرعات              

***حـ/ قرطاسٌه              

***حـ/ مصارٌؾ صٌانة )ترمٌمات(              

***حـ/  إٌجار محل              

***حـ/ مصارٌؾ نثرٌة              

***حـ/خسائر بٌع موجودات ثابتة              

***حـ/ خصم مسموح به              

***حـ/ خسائر بٌع أوراق مالٌة              

***حـ/ فوائد القرض              

***حـ/ مصارٌؾ تحصٌل              

***حـ/ مصارٌؾ قطع              

***حـ/ االندثارات              

دٌون معدومة ***حـ/              

***حـ/ أجور تدقٌق                                   

رصٌد حـ/ أ.خ )صافً الربح(                         رصٌد حـ/ أ.خ )صافً خسارة(          

 

           ******                                              ******  

       

             ( Net Loss ً خسارة                       )( صاف Net profit صافً الربح ) 
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  )تمرٌن( 

دٌنار خصم مسموح به  2111دٌنار مبٌعات ,  31111االرصدة اآلتٌة مستخرجة من سجالت شركة سٌؾ التجارٌة,        

دٌنار مردودات  1111دٌنار عمولة مكتـسبة   3111دٌنار مردودات المبٌعات ,  1511دٌنار مشترٌات ,  11111, 

 611دٌنار بضاعة اخر المدة ,  41111دٌنار بضاعة أول المدة   21111دٌنار مصارٌؾ شراء ,  1751المشترٌات , 

دٌنار مصارٌؾ بٌع ,  31111دٌنار رواتب,  21111دٌنار مسموحات المبٌعات   1111دٌنار مسموحات المشترٌات , 

دٌنار إٌجار محل  8111دٌنار إٌراد عقار ,  23111ار مصارٌؾ إعالن , دٌن 5111دٌنار أجور الماء والكهرباء ,  11111

 . 

  31/12/2119المطلوب : إعداد الحسابات الختامٌة ) حـ / المتاجرة  و حـ/ أ.خ ( عن السنة المنتهٌة فً 

 (  (Balance sheet المٌزانٌة العمومٌة )قائمة المركز المالً( 

الؽرض من إعداد المٌزانٌة العمومٌة هو معرفة المركز المالً للتاجر فً نهاٌة السنة المالٌة . وٌقصد بالمٌزانٌة         

العمومٌة إظهار قٌم موجودات المنشاة ) أي ما تمتلكه المنشاة( ومطلوباتها ) أي ما علٌها من دٌون ( ورأس مالها أي صافً 

التً طرأت علٌها نتٌجة العملٌات التجارٌة المختلفة التً حدثت خالل السنة . ما تملكه المنشاة بعد التؽٌرات  

                                                                      " الفرق بٌن مٌزان المراجعة والمٌزانٌة العمومٌة "

قفل     " 

 الدفاتر )الحسابات(" 

نالحظ من قٌود القفل فً الٌومٌة الخاصة فً حساب المتاجرة واألرباح والخسائر انه ترتب علٌها قفلها فً دفتر         

( من قانون التجارة على ) تقٌد فً 33االستاذ العام عدا الحسابات التً ظهرت فً المٌزانٌة العمومٌة . وقد نصت المادة )

ستاذ صورة المٌزانٌة السنوٌة و حـ/ أ.خ (. لذا وجب قفل الحسابات الباقٌة فً دفتر الٌومٌة وذلك بجعل أرصدة دفتر اال

 المطلوبات )الخصوم( مدٌنة وأرصدة الموجودات )األصول( دائنة بالقٌد الختامً وبالشكل التالً .

 المٌزانٌة العمومٌة مٌزان المراجعة

دفاتر االستاذ ٌحضر بعد ترصٌد الحسابات فً  -1

 مباشرة وقبل تصوٌر الحسابات الختامٌة 

تحضر بعد تصوٌر الحسابات الختامٌة  -1  

ٌحتوي على أرصدة جمٌع الحسابات الموجودة  -2

 بدفاتر االستاذ من حسابات حقٌقة وشخصٌة واسمٌة 

تشمل أرصدة الحسابات الباقٌة بعد تحضٌر  -2

الحسابات الختامٌة مع رصٌد حساب األرباح 

 والخسائر 

الهدؾ من إعداد مٌزان المراجعة التحقق من  -3

صحة التسجٌل فً دفتر الٌومٌة والترحٌل الى دفتر 

 االستاذ 

الهدؾ من إعدادها هو معرفة المركز المالً  -3

 للتاجر او المنشاة 
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قٌد قفل صافً الربح فً حـ/ رأس المال  -1  

فً الربح( *** من حـ/ أ.خ )صا        

*** الى حـ/ رأس المال                   

قٌد قفل صافً الخسارة فً حـ/ رأس المال  -2  

*** من حـ/ رأس المال              

*** الى حـ/ أ.خ )صافً الخسارة(                        

قٌد قفل حـ/ المسحوبات الشخصٌة  -3  

*** من حـ/ رأس المال              

*** الى حـ/ المسحوبات الشخصٌة                       

قٌد قفل الحسابات الباقٌة  -4  

من مذكورٌن         

***حـ/ رأس المال                                                                

***حـ/ أ.د         

***حـ/ دائنون          

***حـ/ قرض         

الى مذكورٌن                    

***حـ/ أراضً                       

***حـ/مبانً وعقارات                       

***حـ/ أثاث                      

***حـ/ سٌارات                       
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***حـ/ الصندوق                       

***حـ/ جاري المصرؾ                      

***حـ/ أ.ق                      

***حـ/ مدٌنون                       

***حـ/ بضاعة اخر المدة                    

 

 

 

 

 

 

31/12فٌما ٌلً نموذج من المٌزانٌة العمومٌة كما تظهر فً نهاٌة السنة المالٌة  فً   

 اسم التاجر أو اسم المنشاة

  01/10المٌزانٌة العمومٌة كما تظهر فً 

 المطلوبات وحق الملكٌة   الموجودات
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       ****** الموجودات الثابتة 

*** أراضً                   

*** مبانً وعقارات                    

*** أثاث                    

*** سٌارات                    

*** مكائن                    

     ****** الموجودات المتداولة  

*** نقد فً الصندوق                    

*** نقد فً المصرؾ                       

*** أ. ق                   

*** أ. مالٌة                    

*** ودائع ثابتة                    

*** مدٌنون                    

*** بضاعة اخر المدة                    

*** تؤمٌنات لدى الؽٌر                   

     ****** موجودات معنوٌة  

*** شهرة المحل                    

*** براءة االختراع                    

     ****** أرصدة مدٌنة أخرى

*** مصارٌؾ مدفوعة مقدما                    

*** إٌرادات مستحقة                    

 

  1/1***  رأس المال فً                   

***  + صافً الربح                     

صافً خسارة  -***                      

                   ***  - المسحوبات الشخصٌة 

        ******  رأس المال فً 12/31

                       المطلوبات الثابتة 

        ******  قروض طوٌلة األجل 

        ****** المطلوبات المتداولة 

***  أ.د                     

*** دائنون                     

*** قروض قصٌرة األجل                     

       ******أرصدة دائنة أخرى  

*** مصروفات مستحقة                     

                   *** إٌرادات مستلمة مقدما   

           

                                         ********

        

   ********  
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  تقسم الى :-Assets) أ- الموجودات  )

وهً الموجودات التً تساعد المنشاة على إنتاج الربح وتتمثل بالعقارات  -(: Fixed Assetsالموجودات الثابتة ) -1

 والسٌارات واألثاث .

وهً الموجودات التً تحصل علٌه المنشاة بقصد المتاجرة فٌه والتً  -:( Assets Currentالموجودات المتداولة ) -2

 ٌمكن تحوٌلها بسرعة الى نقدٌة .

وهً الموجودات التً لٌست لها حقٌقة ملموسة فً الخارج مثل شهرة المحل وبراءة  -:الموجودات المعنوٌة  -3

 االختراع . 

هذه الموجودات تتكون نتٌجة لبعض التسوٌات الجردٌه  -(: ExpensesPrepaidالموجودات على شكل أرصدة ) -4

 عند تصوٌر الحسابات الختامٌة فً نهاٌة السنة المالٌة وتتمثل بالمصارٌؾ المدفوعة مقدما واإلٌرادات المستحقة . 

 ( وتقسم الى :-  Labia  Laitiesب- المطلوبات )

(:- وهً المطلوبات التً ٌستحق سدادها بعد مدة طوٌلة وتشمل القروض 1Labia  Laities  Fixed- المطلوبات الثابتة )

 طوٌلة األجل .

(:-  وهً المطلوبات التً ٌستحق سدادها بعد اجل قصٌر أي خالل 0Labia  Laities   Current- المطلوبات المتداولة )

 السنة وتشمل أوراق الدفع والدائنون والقروض قصٌرة األجل .

0- المطلوبات على شكل أرصدة:-  وهً المطلوبات التً تتكون نتٌجة لبعض التسوٌات الجردٌه عند تصوٌر الحسابات 

 الختامٌة فً نهاٌة السنة المالٌة وتتمثل بالمصارٌؾ المستحقة واإلٌرادات المستلمة مقدما.

 "قٌد فتح الدفاتر )الحسابات(" 

ر الٌومٌة قٌد فتح الدفاتر وذلك بجعل الموجودات )األصول( الذي ٌعتبر أول ٌوم للسنة التالٌة تسجل فً دفت 1/1فً        

مدٌنة والمطلوبات )الخصوم( دائنة مع مالحظة تؽٌر بضاعة اخر المدة الى بضاعة أول المدة وهذا القٌد ٌسمى بالقٌد 

 االفتتاحً للسنة التالٌة وٌثبت كما ٌلً . 

من مذكورٌن               

***حـ/ أراضً                  

***حـ/مبانً وعقارات                  

***حـ/ أثاث                 

***حـ/ سٌارات                  
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***حـ/ الصندوق                  

***حـ/ مدٌنون                  

***حـ/ بضاعة أول المدة                

الى مذكورٌن                              

***حـ/ أ.د                              

***حـ/ دائنون                               

***حـ/ قرض                              

تمرٌن 1/ إذا علمت ان االرصدة الباقٌة فً مٌزان المراجعة بعد قفل حساب األرباح والخسائر لشركة بابل التجارٌة فً 

كاألتً:   31/12/2113  

دٌنار  211111دٌنار مبانً وعقار   1111111دٌنار جاري المصرؾ ,  651111دٌنار نقد فً الصندوق ,  431111

 311111دٌنار أوراق مالٌة ,  211111دٌنار مسحوبات شخصٌة ,  151111دٌنار أ. ق برسم القطع ,  71111أثاث , 

دٌنار بضاعة اخر المدة ,  351111ار قرض , دٌن 311111دٌنار أ.د ,  151111دٌنار دائنون ,  51111دٌنار مدٌنون , 

دٌنار مخصص اندثار مبانً وعقار  111111دٌنار إٌراد عقار مستحق ,  111111دٌنار رواتب مدفوعة مقدما ,  51111

دٌنار رأس المال  2211111دٌنار مخصص هبوط أسعار أوراق مالٌة ,  51111دٌنار مخصص اندثار أثـاث   51111, 

دٌنار صافً الربح .  651111,  1/1فً   

 المطلوب : إعداد المٌزانٌة العمومٌة للشركة فً 2113/12/31 
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 (Depreciationاالندثار )

 "اندثار الموجودات الثابتة "

جمٌع ممتلكات المنشاة التً ٌمكن التحقق من وجودها مادٌا وتعطً خدمات  -الموجودات )األصول الثابتة(:         

ألكثر من فترة محاسبٌة واحدة وهذه الخدمات تساهم فً تولٌد إٌرادات المنشاة . وٌشترط فً كون األصول الثابتة ان 

تجار فٌها , وحٌث ان الخدمات المنتظر الحصول علٌها من هذه ٌكون قصد المنشاة عند امتالكها عدم بٌعها او اال

األصول تنقص كنتٌجة لالستعمال او العوامل األخرى كالتقادم فانه ٌجب احتساب قٌمة المنافع المستهلكة خالل الفترة 

ٌع الخدمات المحاسبٌة واستبعادها من قٌمة األصل واعتبارها عبئا على إٌراد تلك المنشاة  وبعبارة أخرى ٌتم توز

المنتظرة من األصل الثابت على مدى الفترات المحاسبٌة التً تستفٌد من هذه الخدمات التً تحقق إٌرادا للمنشاة خالل 

 هذه الفترات من األصول  الثابتة ) أثاث , مبانً ,سٌارات (. 

" تعرٌف االندثار":-   هو النقص التدرٌجً المستمر فً قٌمة الموجود الثابت خالل مدة معٌنة نتٌجة استخدامه فً 

  اإلنتاج . 

 أسباب االندثار :- 

 استعمال الموجود الثابت فً اإلنتاج واألعمال الخدمٌة كاستعمال السٌارات والمكائن واألثاث . -1
التقادم : ٌقصد به ظهور موجودات ثابتة مماثلة ولكنها أكثر كفاءة واقتصادٌة تجعل استخدام الموجود الثابت ؼٌر  -2

 وتدعوا الى استبداله قبل نهاٌة عمر اإلنتاجً مثل الحاسبات . اقتصادي 
 النفاذ : وٌقصد به نقص قٌمة الموجود الثابت نتٌجة استخراج المواد األولٌة منه مثل المناجم واآلبار. -3

 " أغراض االندثار ":  ان الؽرض من اندثار الموجود الثابت لألسباب التالٌة : 

ن الموجود الثابت ما هو إال جزء من راس المال والنقص الذي ٌصٌب الموجود سنوٌا المحافظة على رأس المال إذ ا -1
 من جراء االستعمال هو نقص أٌضا فً راس المال .

 ٌمكن استبدال الموجود الثابت والمندثر دون ان ٌإثر على راس المال .  -0
 ٌمكن تصوٌر المٌزانٌة العمومٌة بالصور الحقٌقٌة للمركز المالً .  -0

 " طرق احتساب االندثار ":  

تنص هذه الطرٌقة على توزٌع تكلفة الموجود الثابت المستهلك على عماره اإلنتااجً توزٌعاا  -طرٌقة القسط الثابت : -1
 متساوي وتحمٌل حـ/ أ.خ لكل عام من حٌاة الموجود بقسط ثابت .

                                                        

كلفة الموجود الثابت  ـــ   ثمن بٌعه كؤنقاض                                                     

 قسط االندثار السنوي للموجود =       

عدد سنوات االستعمال                                                                      

 

وتمتاز هذه الطرٌقة بسهولة احتساب القسط السنوي ؼٌر أنها ؼٌر صالحة لكل الموجودات التً تتؽٌر دائما وذلك بإضافة 

 أجزاء جدٌدة إلٌها. 



 

 

97 

 

( 3دٌنار نقدا وقدر الخبراء عمرها اإلنتاجً ) 3611111اشترى تاجر ماكنة إنتاجٌة كلفتها  2/1/2119فً مثال / 

دٌنار .  611111ن بٌعها كسكراب بمبلػ سنوات وفً نهاٌة المدة ٌمك  

( سنوات بطرٌقة القسط الثابت .3احتساب قسط االندثار لمدة ) المطلوب :  

 

   611111ـــ     3611111                                       

سنة . دٌنار لكل  1111111قسط االندثار السنوي للماكنة  =                                     =   

                                                             3   

   

 

 

 

 

 

تؤخذ هذه الطرٌقة فً الحسبان قسط االستهالك السنوي المتناقص وتقوم هذه الطرٌقة على  -طرٌقة القسط المناقص : -2
 استخراج قسط االندثار من القٌمة الصافٌة للموجود الثابت .

 

% سنوٌا وبطرٌقة القسط المتناقص . 11دٌنار ونسبة اندثارها  3111111تها سٌارة قٌم مثال /  

احتساب قسط االندثار للسنوات الثالثة األولى .   المطلوب :  

 

دٌنار  311111% = 11×  3111111السنة األولى /       قسط االندثار السنوي للسٌارة =   

 

دٌنار مبلػ خاضع لالندثار  2711111=  311111 -3111111السنة الثانٌة /        

دٌنار  %271111 = 11×  2711111                        
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دٌنار مبلػ خاضع لالندثار  2431111=  271111 -2711111السنة الثالثة /        

دٌنار  %243111 = 11×  2431111                        

  

تقوم هذه الطرٌقة على تقدٌر قٌماة الموجاود الثابات فاً نهاٌاة كال سانة ثام ٌنادثر علاى أسااس  -طرٌقة إعادة التقدٌر: -3
 الفرق بٌن قٌمته فً أول المدة وقٌمته التقدٌرٌة فً نهاٌة المدة وتستعمل هذه الطرٌقة للعدد واألدوات .

 

 211111رد تم تقدٌرها بمبلػ دٌنار وعند الج 311111كان رصٌد حساب العدد واألدوات فً مٌزان المراجعة  مثال /

 دٌنار .المطلوب : احتساب قسط االندثار السنوي للعدد واألدوات .   

  

قٌمته فً نهاٌة السنة –قسط االندثار السنوي للعدد واألدوات  = قٌمة العدد فً بداٌة السنة    

دٌنار القسط السنوي  111111=  211111 – 311111                                                       

 

 "طرق تسجٌل االندثار محاسبٌا ":  

 هناك طرٌقتٌن لتسجٌل االندثار فً الدفاتر هما : 

 الطرٌقة المباشرة : -1
 الطرٌقة الغٌر المباشرة :  -0

 

تم جرد األثاث وكان  31/12/2118دٌنار وفً نهاٌة السنة فً  1111111اشترى التاجر محمد أثاث للمحل بمبلػ  مثال /

% . 11نسبة االندثار السنوي   

 المطلوب: احتساب قسط االندثار لألثاث بطرٌقة القسط الثابت مع إثبات القٌود الالزمة فً الدفاتر .

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

 

 الحل / 

          الطرٌقة المباشرة                                                                  الطرٌقة الغٌر المباشرة  

 

% =13×  1333333% =              قسط االندثار السنوي لألثاث = 13×  1333333قسط االندثار السنوي لألثاث =   

دٌنار 133333دٌنار                                                             133333                                        

 

من حـ/ اندثار األثاث  133333من حـ/ اندثار األثاث                                             133333  

الى حـ/ مخصص اندثار األثاث   133333    الى حـ/ األثاث                                             133333              

             قٌد إثبات االندثار                                                                     قٌد إثبات االندثار 

 

من حـ/ أ.خ 133333من حـ/ أ .خ                                                           133333   

الى حـ/ اندثار األثاث 133333الى حـ/ اندثار األثاث                                          133333              

             قٌد قفل االندثار                                                                       قٌد قفل االندثار  

 

 

 

حـ/اندثار األثاث                              حـ / األثاث                            حـ/اندثار األثاث                                     حـ / االثاث                

       

1333333             133333              133333   133333                1333333                                133333     133333  

م.اندثار أثاث        أ.خ  رصٌد                   اندثار أثاث                اثاث       أ .خ                        رصٌد                                   

 

حساب  مقفل                                                                              حساب مقفل                                             233333     

رصٌد         

 

 

ـ/مخصص اندثار االثاث                     حـ / أ.خحـ / أ .خ                          المٌزانٌة                               ح                
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           133333                    موجودات ثابتة                                                        133333            133333  

اندثار أثاث           اندثار أثاث                                           أثاث                233333اندثار أثاث                              

                                          

 

المٌزانٌة                                                                                                                                 

 

                                                                                                      موجودات ثابتة 

أثاث  1333333                                                                                                     

                                                                                                 -  133333 م. اندثار اثاث 

                                                                                                    233333  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  31/12/2115فٌما ٌلً بعض االرصدة المستخرجة من دفاتر شركة الوسام التجارٌة فً  /1تمرٌن    
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تبٌن ان المبانً تندثر  31/12/2115دٌنار مخصص اندثار مبانً . وعند الجرد فً  1111111دٌنار مبانً ,  6111111

% سنوٌا وبطرٌقة القسط الثابت . 11بنسبة   

القفل وما هو تؤثٌره على حساب االرباح والخسائر والمٌزانٌة وباستخدام الطرٌقة الؽٌر إثبات قسط االندثار وقٌد  المطلوب :

 المباشرة . 

 

ظهرت بعض االرصدة التالٌة فً مٌزان المراجعة لشركة اإلخالص التجارٌة   31/12/2118فً  /0تمرٌن        

دٌنار عدد وأدوات .  511111دٌنار مخصص اندثار السٌارة ,  311111دٌنار سٌارة ,  2111111    

تبٌن ما ٌلً :  31/12وعند الجرد فً   

 % سنوٌا . 11تندثر السٌارة بطرٌقة القسط المتناقص وبنسبة  -1

 دٌنار  311111أعٌد تقدٌر العدد واألدوات بمبلػ  -2

)استخدام الطرٌقة المباشر(                 

إثبات قٌود التسوٌة والقفل الالزمة فً دفتر الٌومٌة العام للشركة مع بٌان أثرها على الحسابات الختامٌة  المطلوب :

 والمٌزانٌة .  
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