
 الفصل الخرٌفً قسم االقتصاد الزراعً –المحاضرة االولى مباديء محاسبة 

 ما هٌة المحاسبة

 اهداف المحاسبة

 عالقة المحاسبة بالعلوم االخرى

 انواع المحاسبة

هً علم وفن تسجٌل وتبوٌب وتلخٌص واستخراج نتائج االحداث ذات  Accounting -المحاسبة :

 الصفة المالٌة

اذا لو ركزنا بالتعرٌف نجد ان المحاسبة تعتبر علم النها تستند الى قوانٌن ومباديء ونظرٌات 

 فً تنفٌذ مهامها 

كما انها فن النها تهتم بطرٌقة تنظٌم عملٌة التسجٌل والتلخٌص وعرض النتائج بطرٌقة فنٌة 

 تسهل عملٌة التعامل مع بٌاناتها.

تسجل اوال ثم تعود لتلخص ثم تحلل البٌانات التً تتجمع ولما كانت المحاسبة كما ورد بالتعرٌف 

الستخراج النتائج المرجوة من العمل المحاسبً . واالهم من هذا كما ورد فً نهاٌة التعرٌف 

لٌست كل االهداف تكون محل اهتمام المحاسبة بل انها تهتم بشك خاص باالحداث ذات الصفة 

 ترتب علٌه دٌون .او ٌالمالٌة اي التً ٌرافقها صرف او قبض 

للمحاسبة مجموعتٌن من االهداف االولى على المستوى الجزئً اي على  -اهداف المحاسبة :

 مستوى المنشاه او المشروع الذي ٌتم التسجٌل له ومجموعة اخرى على المستوى القومً.

او مشروع او  ان كل منشاه -المستوى الجزئً او على مستوى المنشاه :االهداف على  -اوال :

نشاط اقتصادي ٌحتاج الى المحاسبة اي ٌحتاج الى تسجٌل االحداث المالٌة التً تحدث خالل 

 السنة لتحقٌق االهداف التالٌة 

معرفة نتائج العمل التشغٌلً لذلك النشاط او المنشأة فً نهاٌة السنة المالٌة فٌما اذا كانت  -1

 ربح او خسارة 

المنشاه من خالل تحدٌد ما تمتلكه وما لها على الغٌر  تحدٌد المركز المالً للمشروع او -2

 وما علٌها من التزامات لالخرٌن

 توفٌر البٌانات الالزمة للتخطٌط والرقابة على العمل االداري فً تلك المشاه  -3

االهداف على المستوى القومً اي على مستوى البلد فان الدوائر الرقابٌة فً الدولة  -ثانٌا :

 لمحاسبٌة فً المنشات والمشارٌع لتحقٌق االهداف التالٌة تحتاج البٌانات ا

معرفة حجم النشاط االقتصادي فً البلد من خالل تجمٌع نتائج االنشطة فً المنشات  -1

 المختلف فً االقتصاد القومً 

 توفٌر البٌانات الالزمة لتقدٌر الضرائب والرقابة على جباٌتها  -2

 لدراسات .توفٌر البٌانات الالزمة الجراء البحوث وا -3



ان المحاسبة ترتبط بعالقات متباٌنة مع العلوم االخرى وان  -عالقة المحاسبة بالعلوم االخرى :

من اهم العلوم التً ترتبط بعالقات متبادلة مع المحاسبة هً االقتصاد واالحصاء واالدارة 

 .والقانون 

قتصادي وتستخدم المفاهٌم ان المحاسبة كما اشرنا تهتم بقٌاس النشاط اال -المحاسبة واالقتصاد :

االقتصادٌة فالربح او الخسارة تعتبر مفاهٌم اقتصادٌة ٌتركز عمل المحاسبة على قٌاسهما . كما 

ان البٌانات المحاسبٌة تستخدجم لقٌاس النشاط االقتصادي وان القرارات االقتصادٌة تتخذ 

 باالعتماد على تحلٌل البٌانات المحاسبٌة .

ان العودة الى تعرٌف كل من المحاسبة واالحصاء ٌبٌن للقاريء بان كال  -المحاسبة واالحصاء:

منهما ٌهتم بالبٌانات وتلخٌصها وتحلٌلها . ولكن المحاسبة تختص فقط باالحداث ذات الصفة 

المالٌة بٌنما ٌهتم االحصاء بكل اشكال البٌانات وان المحاسبة تسجل حال حدوث الحدث بٌنما 

ت ٌتم تجمٌعها . ومع ذلك فهما ٌرتبطان مع بعضهما حٌث ان ٌعتمد االحصاء على بٌانا

وتستخدم طرق العرض االحصائٌة وفً نفس الوقت  المحاسبة تحتاج الى القوانٌن االحصائٌة

 فان المحاسبة تعتبر احد مصادر البٌانات التً ٌحتاجها االحصاء.

ٌفتٌن ال ٌمكن انجازهما الوظٌفة االدارة هً التخطٌط والرقابة وان ان وظ -المحاسبة واالدارة :

بشكل دقٌق اال اذا استندت على بٌانات ومعلومات صحٌحة وتلك الٌانات توفرها المحاسبة . 

فضال عن ان االدارة تنٌر الطرٌق امام المحاسبة سواء فً رسم االهداف او االشراف على 

 تنفٌذها .

ٌمكن النظر الٌها كوحدة قانونٌة الن  ان الوحدة المحاسبٌة فً المنشاه -المحاسبة والقانون :

عملٌات الصرف والقبض والتسدٌد ٌجب ان تراعى بها القوانٌن وان القانون هو الذي ٌنظم 

اسس تلك العملٌات وهو الذي ٌنظم طبٌعة السجالت الً تمسك وهو الذي ٌحل االشكاالت المالٌة 

 بٌن المنشات المختلفة.

فروع تختلف فٌما بٌنها بالمهام المنوطة الٌها وبطرٌقة  للمحاسبة عدة -اهم فروع المحاسبة :

 -تعاملها مع االحداث المالٌة وٌمكن اٌجاز اهم تلك الفروع بما ٌاتً :

وٌركز هذا هً فرع من فروع المحاسبة وٌعتبر اهم تلك الفروع  -المحاسبة المالٌة : -1

الغالب تعتبر سنة  الفرع على تسجٌل االحداث ٌوما بٌوم وتلخٌصها خالل فترة مالٌة فً

ثم تلخٌص واستخراج نتائج تلك االحداث التً حصلت خالل السنة وبٌان اثر تلك 

 العملٌات او االحداث المالٌة التً حصلت خالل السنة على المركز المالً للمنشاهة 

المحاسبة االدارٌة ٌهتم هذا النوع من المحاسبة بتحلٌل البٌانات المحاسبٌة المتراكمة  -2

ات فً المنشاه وتحلٌلها لالستناد الٌها فً اتخاذ القرارات التً تتعلق بالنشاط لعجدة سنو

 المستقبلً لتلك المنشاه.

ٌختص هذا الفرع بتنظٌم العمل المحاسبً فً الدوائر الحكومٌة  -المحاسبة الحكومٌة : -3

كالوزارات والدوائر التً ترتبط بالخزائن المركزٌة للدولة وكٌفٌة تنفٌذ الموازنات 

 الرقابة على النشاط الحكومً والمحافظة على االمالك العامة وادارتها مالٌا.و



تعتبر فرع مهم من فروع المحاسبة اال ان هذا الفرع ٌركز على  -محاسبة التكالٌف : -4

تسجٌل البٌانات المتعلقة بكل نشاط اقتصادي على حدة فً المنشاه  لمعرفة نتٌجة عمل 

بمستندات الصرف الداخلٌة بٌن االنشطة المختلفة  كل نشاط على حدة ولذلك فهً تهتم

 فً المنشاه الواحدة .

ٌهتم هذا الفرع بتطبٌق القوانٌن الظرٌبٌة على الدخول  -المحاسبة الضرٌبٌة : -5

واالٌرادات لمختلف االنشطة االقتصادٌة وتسجٌلها فضال عن تجمٌع الٌانات الالزمة 

 لتقدٌر الضرائب .

ع بالتحقق من تطبٌق االجراءات القانونٌة الصحٌحة فً ٌهتم هذا الفر -التدقٌق : -6

 االحداث المالٌة وطرق تسجٌلها والدفاتر والقوائم المستخرجة .

ٌمكن تقسٌم العاملٌن بالعمل المحاسبً الى ماسكً سجالت وهم  -العاملٌن فً المحاسبة :

ا المنشاه ووفق االشخاص التً تتحدد مهمتهم بتسجٌل الحدث المالً فً السجالت التً تمسكه

 النظام المحاسبً المقرر 

اما المحاسب فهو الشخص الذي ٌمتلك خبرة اكثر وله القدرة فً اختٌار النظام المحاسبً االكثر 

مالئمة لعمل المنشاه واالشراف على التسجٌل وفق هذا النظام وتلخٌص البٌانات واعداد 

 لك المنشاه الحسابات الختامٌة والتقارٌر المالٌة المتعلقة بعمل ت

اما المحاسب القانونً فهو شخص له خبرة ممتازة فً العمل المحاسبً وقد ٌتطلب ان ٌكون من 

حملة شهادات علٌه الن هذا الشخص ٌكون له القدرة على الرقابة واعطاء المشورات القانونٌة 

 فً االمور التً تتعلق باالحداث ذات الصفات المالٌة .

عمل المحاسبً لهم باع طوٌل فً وضع االنظمة المحاسبٌة واجراء وقد ٌكون هنالك خبراء فً ال

 التعدٌالت التً ٌتطلبها التطوٌر فً العمل المحاسبً

ان الذٌن ٌهتمون بالعمل المحاسبً الي منشاه هما  -الجهات ذات العالقة بالعمل المحاسبً :

تبر المسؤول االول عن الشرف على التنفٌذ وتعاالدارة النها مسؤولة عن اتخاذ القرارات وعن ا

 ما ٌؤول الٌة من نتائج ذلك النشاط االقتصادي 

كما ٌعتبر المالكٌن من االشخاص الذٌن ٌهتمون بالعمل المحاسبً الن المحاسبة تعتبر مصدر 

البٌانات الً تزودهم بنتائج عملهم وبمراكزهم المالٌة اي ما لهم وما علٌهم وكذلك بنتٌجة نشاط 

 امالكهم من ربح او خسارة خالل السنة 

هتمون بالبٌانات التً توفرها المحاسبة وكذلك المشتثمرون الذٌن ٌبحثون عن فرص استثمارٌة ٌ

لٌستندوا الٌها فً اختٌار الفرص االستثمارٌة المناسبة والتً ٌرون وبحسب ما ٌتوفر من بٌانات 

 بانها مربحة اقتصادٌا 

واالجهزة الحكومٌة المسؤولة عن التخطٌط للنشاط االقتصادي وكذلك المسؤولة عن الضرائب 

 الٌانات التً تتوفر فً السجالت المحاسبٌةوطرٌقة فرضها وجباٌتها تهتم ب

 



 -المصادر:

 2222مقداد واخرون ، المحاسبة ، الطبعة الثانٌة ، جامعة الموصل ،  -1

 2212شحاته واخرون ، مباديء المحاسبة المالٌة ،جامعة االسكندرٌة ، -2

 2211النمري واخرون ،مباديء المحاسبة ، جامعة الملك بن عبد العزٌز ،  -3

 2222الستار ، الشامل فً مباديء المحاسبة ، بغداد ،  الكبٌسً ، عبد -4



 المحاضرة الثانية مباديء محاسبة

 اسس تسجٌل العملٌات او االحداث المالٌة

 التطور التارٌخً فً التسجٌل

 القٌد المنفرد

 القٌد المزدوج

 استخدام طرٌقة المٌزانٌة 

 استخدام طرٌقة الحساب

اختلفت االسالٌب التً اعتمدت عبر التارٌخ فً تسجٌل العملٌات المالٌة بالسجالت المحاسبٌة 

 وقد استخدمت نظرٌتٌن فً التسجٌل هما 

 نظرٌة القٌد المنفرد -1

 نظرٌة القٌد المزدوج -2

تستند هذه الطرٌقة على تسجٌل االطراف الخارجٌة التً تتعامل معها  -نظرٌة القٌد المنفرد:

ء كانوا موردٌن او كانوا عمالء وما ٌترتب على تلك التعامالت من مدفوعات المنشاه سوا

او مقبوضات وباختصار ٌمكن القول بان هذه الطرٌقة تعتبر طرٌقة بدائٌة فً التسجٌل 

 -كون التسجٌل بهذه الطرٌقة سٌقتصر على ما ٌاتً :لالحداث المالٌة 

محل اي المقبوضات والمدفوعات بهدف الغملٌات المتعلقة بحركة النقود فً المنشاه او ال -

من خالل جرد المقبوضات مضافا لها موجود  معرفة موجود الصندوق فً نهاٌة السنة

الصندوق فً بداٌة السنة من جهة وجرد المدفوعات من جهة اخرى وٌحسب موجود 

 الصندوق فً نهاٌة السنة.

 المدفوعات –ضات موجود الصندوق فً نهاٌة السنة=موجوده فً بداٌة السنة+المقبو

 

العملٌات المتعلقة بالعمالء اي االشخاص الذٌن ٌشترون من المحالت او ٌشرون  -

وهنا ٌخصص  منتجات المنشاه وٌتم التركٌز على المبٌعات  االجلة اي  المبٌعات بالدٌن

لكل عمٌل صفحة تسجل فٌها مشترٌاته االجلة مقابل تسدٌداته خالل الفترة المالٌة 

قوائم الشراء ووصوالت القبض لٌتم فً اي وقت ٌراد تصفٌة حساب مدعومة بارقام 

 العمٌل استخراج ما بذمته 

 المبالغ المسددة  –ما بذمة العمٌل = قٌم مشترٌاته االجلة 

العملٌات المتعلقة بالموردٌن اي االشخاص او المحالت التً ٌشتري منها المنتج مواده  -

االولٌة او التً ٌشتري منها التاجر بضاعته وهنا البد من معرفة ماترتب بذمتنا لكل من 

قٌم هؤالء من خالل تخصٌص صفحة فً سجل الموردٌٌن لكل مورد وتثبٌت 

وكذلك ٌسجل مقابله ما ٌسدد وٌجب ان تكون  المشترٌات االجلة اي ماٌشترى بالدٌن

 اٌضا مدعومة بقوائم الشراء ووصوالت الدفع وعندما ٌراد استخرج ما للمورد 



 المبالغ المسدده له –دائنٌة المورد = قٌمة ما تم شراءه منه باالجل 

 وٌمكن القول باختصار بان هذه الطرٌقة ستزودنا ببٌانات عن ثالثة محاور فقط هً

 الموجودة بالصندوق النقدٌة -

 الدٌون المتحققة للمنشاه بذمة عمالئها ) المدٌنون ( -

 الدٌون المستحقة على المنشاه لموردٌها ) الدائنون( -

ولذلك فان ما ٌسجل وفق نظرٌة القٌد المنفرد سوف ٌكون نلقصا وال ٌكفً لتحقٌق اهداف   

الى اجراء جرد شامل لمعرفة  المحاسبة المتعلقة بالربح او الخسارة وٌحتاج صاحب المنشاه

موجوداته فً نهاٌة السنة المالٌة من بضاعة واثاث ومعدات ومكائن من خالل حصر تلك 

باالضافة الى ما توفر من السجالت بخصوص نقدٌة الصندوق او الموجودات وتقٌٌمها 

نهاي  المدٌنون او الدائنون الستخدام كل تلك المعلومات لتحدٌد المركز المالً للمنشاه فً

السنة المالٌة ومقارنته مع المركز المالً فً بداٌة السنة لمعرفة نتٌجة العمل هل هً ربح او 

 خسارة وكما ٌاتً

فً بداٌة المطلوبات  – فً بداٌة السنة المركز المالً فً بداٌة السنة = الموجودات -

 السنة

المطلوبات فًٌٌ  –المركز المالً فً نهاٌة السنة = قٌمة الموجودات فً نهاٌة السنة  -

 سنةنهاٌة ال

فً منشاتهم والمركز المالً سٌمثل راسمال اصحاب المحالت او المشروع اي نصٌبهم 

فتمثل مجموع كل االصول الموجودة من اثاث ومكائن اما الموجودات او محالتهم 

 وبضاعة ومبانً واراضً ونقدٌة ومدٌنون ) اي دٌون على الغٌر (.

 

 العمل التشغٌلً خالل السنة فنعتمد الصٌغة التالٌة ام عن كٌفٌة حساب نتٌجة 

 المركز المالً فً بداٌة السنة  –نتٌجة العمل التشغٌلً = المركز المالً فً نهاٌة السنة  -

مع مالحظة فٌم لو حصل خالل السنة اضافة الى راسالمال من قبل اصحاب المنشاه او 

من المنشاه فان نتٌجة العمل  المشروع او قد تم سحب شًء ما كمبالغ او موجود معٌن

 -التشغٌلً فً حالة وجود مثل تلك الحالة ٌحسب بالصٌغة التالٌة:

) المركز المالً فً بداٌة السنة –نتٌجة العمل التشغٌلً = المركز المالً فً نهاٌة السنة  -

 المسحوبات ( –+ االضافات 

ٌامه فً بداٌة السنة محالت االنوار كانت موجوداته ومطلوباتها كما مبٌنه اق -مثال :

 المطلوب تحدٌد نتٌجتها التشغٌلٌة فً تلك السنة وفً نهاٌة السنة 

فً نهاٌة  1/1/2222فً بداٌة السنة  الموجود او المطلوب
 31/12/2222السنة

 مبانً 
 اثاث

 بضاعة
 سٌارات
 مدٌنون
 دائنون 

52 
5 

122 
- 

22 
32 

44 
4.5 
112 

8 
12 
12 



 52 42 نقدٌة فً الصندوق

 

 -: الحل

 المطلوبات  –المركز المالً فً بداٌة السنة = الموجودات 

الدائنون  –مدٌنون+صندوق ( مبانً+اثاث+بضاعة+ = )                                 

) 

                                   ( =52+5+122+22+42  )– 32  =185 

المطلوبات فً نهاٌة  –السنة المركز المالً فً نهاٌة السنة = الموجودات فً نهاٌة 

 السنة 

= ) مبانً+اثاث+بضاعة+سٌارات+مدٌنون+صندوق (                                  

 الدائنون  –

                                  ( =44+4.5+112+8+12+52 )-12  =231.5 

 لً فً بدٌة السنة المركز الما –نتٌجة العمل التشغٌلً = المركز المالً فً نهاٌة السنة 

 ربح  46.5=  185 – 231.5=                          

محالت السالم كانت موجوداته ومطلوباتها كما مبٌنه اقٌامه فً بداٌة السنة  -مثال : 

وفً نهاٌة السنة تم جرد الموجودات وتقٌٌمها وتم كذلك جرد نتٌجة سجالت النقدٌة فكان 

زٌادة فً المقبوضات  ملٌون  15ات خالل السنة الفرق بٌن المدفوعات والمقبوض

وسجل   دائنٌة ملٌون 25وكذلك سجل الموردٌن فكان رصٌد التعامل خالل السنة 

المطلوب تحدٌد نتٌجتها التشغٌلٌة فً تلك   خالل السنة 42العمالء كان صافً المدٌونٌة 

ملٌون وسحب  12السنة وتبٌن بان صاحب المحالت اضاف سٌارة الى المحالت قٌمتها 

 ملٌون  5الغرضة الشخصٌة مبلغ 

المطلوب : تحدٌد المركز المالً فً بدٌة السنة وفً نهاٌة السنة وتحدٌد نتائج العمل 

 التشغٌلً خالل السنة 

فً نهاٌة  1/1/2222فً بداٌة السنة  ات لمطلوبو االموجودات 
 31/12/2222السنة

 مبانً 
 اثاث

 بضاعة
 سٌارات
 مدٌنون
 دائنون 

 نقدٌة فً الصندوق

62 
6 

122 
- 

22 
32 
42 

44 
5 

112 
18 
 
 
 

 

 62= 42+ 22المدٌنون فً نهاٌة السنة =   -الحل :        

  55=  25+ 32الدائنون  فً نهاٌة السنة =                  

  55=  15 + 42النقدٌة فً الصندوق =                

 

  السنة نهاٌةالمركز المالً فً 



فً نهاٌة  1/1/2222فً بداٌة السنة  الموجودات و المطلوبات 
 31/12/2222السنة

 مبانً 
 اثاث

 بضاعة
 سٌارات
 مدٌنون
 دائنون 

 فً الصندوق نقدٌة

62 
6 

122 
- 

22 
32 
42 

44 
5 

112 
18 
62 
55 
55 

 المطلوبات فً بداٌة السنة  –= الموجودات فً بداٌة السنة  

 –= )مبانً + اثاث+ بضاعة +مدٌنون+الصندوق (                                  

 الدائنون 

                                 ( =62+6+122+22+42  )-32 =216 

المركز المالً فً نهاٌة السنة = ) مبانً + اثاث + بضاعة + سٌارات + مدٌنون + 

 الدائنون  –الصندوق ( 

                                  ( =44+  5+112+18+62+55 )-55  =  242       

) المركز المالً –الل السنة = المركز المالً فً نهاٌة السنة نتٌجة العمل التشغٌلً خ

     المسحوبات (–فً بدٌة السنة+االضافات 

 ملٌون دٌنار ربح خالل السنة  21( =  5- 12+ 216)  – 242=         

منشاة او محالت هً عبارة عن جانبٌن  والبد من االشارة الى ان المٌزانٌة العومٌة الي

متوازنٌن متساوٌن ٌتمثالن بالجانب االٌمن ٌشمل على الموجودات وتشمل اقٌام 

ممتلكات المحالت او المنشاه على اختالف اشكالها كاالتاث والبضاعة والسٌارة 

والمكائن والمبانً واالراضً والمعدات التً تمتلكها المحالت باالضافة الى النقدٌة 

 المدٌنون اي دٌن المحالت على الغٌر الموجودة بالصندوق او الرصٌد بالمصرف او 

اما الجانب الثانً من المٌزانٌة فتتضمن المطلوبات سواء كانت تمثل دائنٌة الغٌر على 

الى راس  المحالت او المنشاه او القروض المسجلة بذمة المحالت او المنشأة باالضافة

المال او ما ٌسمى بالمركز المالً الذي ٌمثل الفرق بٌن الموجودات والمطلوبات  وٌمكن 

 ان تصور المٌزانٌة فً بداٌة السنة او نهاٌتها وكما ٌلً للمثال اعاله 

     المٌزانٌة العمومٌة فً بداٌة السنة

 المطلوبات وراس المالٌة الموجودات 

 مبانً      62 
 ثاثا        6

 بضاعة    122
 المدٌنون     22
 الصندوق    42

246 

 الدائنون        32 
 راس المال       216

 
 
 

246 

 

 

 



 السنة    فً نهاٌة  المٌزانٌة  

 المطلوبات وراس المالٌة الموجودات 

 مبانً      44 
 اثاث        5

 بضاعة    112
 المدٌنون     62
 الصندوق    55
 السٌارات    18

242 

 الدائنون        55
 راس المال       242

 
 
 
 

242 

 

تعتبر هذه النظرٌة اكثر تطورا واكثر اعتمادا فً العمل  -نظرٌة القٌد المزدوج :

المحاسبً المتطور وان هذه النظرٌة تقوم على اساس ان اي حدث مالً ٌحصل ٌؤثر 

قدار التاثٌر المالً فً جانبٌٌن احدهما ٌعتبر مدٌن واالخر دائن وتشترط ان ٌتساوى م

وتوجد بالطرفٌن اي ان تكون مبالغ الطرف المدٌن تساوي مبالغ الطرف الدائن . 

 طرٌقتٌن للتسجٌل او الدخال اثر العملٌة المالٌة وهً 

 طرٌقة المٌزانٌة  -اوال :

 طرٌقة الحساب  -ثانٌا:

وتعتبر طرٌقة الحساب هً التً استقر علٌها العمل المحاسبً كونها اكثر تطورا من 

سابقتها واكثر مالئمة لالعمال المحاسبٌة الكثٌرة والمتراكمة ومع هذا فاننا نقدم شرح 

 موجز عن طرٌقة المٌزانٌة 

 بحسب هذه الطرٌقة فان اي حدث مالً ٌؤثر على عناصر -التسجٌل بطرٌقة المٌزانٌة :

المٌزانٌة العمومٌة بالزٌادة او النقصان او ان فكرة هذه الطرٌقة هً اظهار ذلك التاثٌر 

على عناصر المٌزانٌة فلو عدنا الى المٌزانٌة التً اوردناها سابقا والمبٌنه ادناه واردنا 

ملٌون نقدا فهنا سنجد البضاعة نقصت بمقدار  2تسجٌل عملٌة مفادها بٌع بضاعة بمبلغ 

ملٌون وٌعاد تصوٌر المٌزانٌة بعد  2ٌنما ازدادت المبالغ بالصندوق بمقدار ملٌون ب 2

 هذه العملٌة لتصبح

 المٌزانٌة العمومٌة قبل العملٌة    

 المطلوبات وراس المالٌة الموجودات 

 مبانً      62 
 اثاث        6

 بضاعة    122
 المدٌنون     22
 الصندوق    42

246 

 الدائنون        32 
 راس المال       216

 
 
 

246 

 وٌعاد تصوٌر المٌزانٌة لتصبح بعد العملٌة

 المطلوبات وراس المالٌة الموجودات 

 مبانً      62 
 اثاث        6

 بضاعة    118

 الدائنون        32 
 راس المال       216

 



 المدٌنون     22
 الصندوق    42

246 

 
 

246 

 

تعتبر هذه الطرٌقة هً المستخدمة بنجاح وبكفاءة فً العمل  -طرٌقة الحساب :

المحاسبً لما تعطٌه من مرونة فً تسجٌل وتلخٌص االحداث المالٌة واستخالص 

نتائجها بوضوح وبما ٌحقق االهداف المرجوه من العمل المحاسبً ولتوضٌح هذه 

 الطرٌقة ٌجب ان نعرف المقصود بالحساب .

 هو كشف مالً ٌخص طرف محدد  -الحساب :

اي بمعنى فً النهاٌة ٌجب ان ٌكون لكل طرف فً التعامل المالً مع المنشاه ٌكون له 

كشف مالً لنستطٌع من خالله تحدٌد نتٌجة تعامل ذلك الطرف والحسابات او االطراف 

 فً العمل المحاسبً متعددة وٌمك تقسٌمها الى عدة تقسٌمات وكما ٌاتً 

 حقٌقٌة  وتقسم الى  اوال: حسابات

 حسابات مادٌة اي ٌكون الطرف فٌها مادي وهً تشمل  -1

كالمبانً واالراضً والسٌارات واالثاث والبضاعة  -حسابات مادٌة ملموسة: - أ

 وما شابهة ذلك 

اي ال توجد بشكل مادي ملموس بل ان قٌمتها  -حسابات مادٌة غٌر ملموسة : - ب

 االعتبارٌة موجودة كشهرة المحل وبراءات االختراع والماركات 

وتشمل الحسابات التً تتعلق بشخصٌة معٌنة وهً تشمل اٌضا  -حسابات شخصٌة : -2

 -نوعٌٌن هً :

كاحمد علً فاٌق محمود حسابات شخصٌة حقٌقٌة : اي تتعلق باشخاص حقٌقٌن  - أ

 سعد وما شابه ذلك اي شخوص حقٌقٌن 

اي تتعلق بشخوص اعتبارٌن كاشركات  -حسابات شخصٌة غٌر حقٌقٌة : - ب

والمحالت التً تعتب اسماء اعتبارٌة كشركة الفرات او شركة النور او محالت 

 السالم وما شابه ذلك .

سة وال معتبره بل انها ٌجب ان تقفل فً وهً تتعلق باشٌاء غٌر ملمو -حسابات وهمٌة : -ثانٌا:  

 -نهاٌة السنة وتشمل نوعٌن هما :

كل المصروفات باختالف انواعها تعتبر حساب وهمً ٌجب ان ٌغلق فً  -المصروفات : -1

نهاٌة السنة ومنها اجور العمال اجور الكهرباء مصارف ادارٌة مصارٌف قرطاسٌة وما 

 شابه ذلك من المصارٌف

عتبر اٌضا حسابات وهمٌة ٌجب ان تغلق فً نهاٌة السنة ومنها اٌراد وهً ت -االٌرادات : -2

 عقار فوائد دائنه خصم مكتسب ارباح بٌع موجودات وما شابه ذلك .

وعندما نسجل اي حدث مالً فٌقع علٌنا تحلٌل الحدث المالً وتحدٌد االطراف ذات 

ونعتمد عدة اسس راف العالقة بالحدث المالً بغٌة تحدٌد االثار المترتبة على تلك االط

 لتحدٌد من الذي سٌكون مدٌنا فً ذلك الحدث المالً ومن الذي سٌكون دائنا فٌه .



اي من االطراف قد اخذ فً تلك العملٌة وما هو  انوان هذا التحلٌل ٌبنى على اساس 

الطرف الذي اعطى النه ال ٌوجد طرف ٌمكن ان ٌاخذ اال اذا كان بالمقابل هنالك طرف 

ا فان الطرف الذي ٌاخذ ٌعتبر مدٌن بتلك العملٌة اي بذلك القٌد الذي قد اعطى وه

 سٌسجل  . اما الطرف الذي ٌعطً سٌكون هو الطرف الدائن فٌها.

كما ٌمكن ان ٌعتبر الطرف الذي ضحى او نقص هو الطرف الدائن بٌنما ٌعتبر   

 الطرف الذي استفاد فً العملٌة وازداد هو الطرف المدٌن 

 ذلك دعونا نسوق بعض االمثلهولتوضٌح    

 نقدا   452بمبلغ  تم بٌع بضاعة الى سالم  -1

، بٌنما هنا نالحظ بان البضاعة قد اعطت او نقصت تحت مسمى مبٌعات       

سالم فقد اخذ بضاعة واعطى نقود تساوي قٌمتها ولذلك لم ٌضحً ولم ٌستفٌد اال 

بنفس القٌمة فهو ال ٌعتبر طرف سٌسجل بالعملٌة وللبحث عن الطرف الذي اخذ 

نجده هو صندوق المحل الذي وضعت فٌه النقود المقابلة للبضاعة  ولذلك باختصار 

صندوق بٌنما الطرف الدائن هو المبٌعات سنعتبر الطرف المدٌن بالعملٌة هو ال

 وٌسجل القٌد الخاص بهذه العملٌة كما فً ادناه 

 من حـ / الصندوق       452                  

 الى حـ/ المبٌعات  452                              

 بٌع بضاعة نقدا                                 

لقٌد اذا كان بسٌطا اي فٌه طرف واحد مدٌن وٌجب ان نالحظ بانه عند تسجٌل ا

وطرف واحد دائن نخصص السطر االول للمدٌن ونسبقه بكلمة من وٌكون اخذا 

باتجاه الٌمٌن اكثر من الطرف الدائن الذي سٌخصص له السطر الثانً وٌثبت شرح 

 مختصر تحت القٌد ٌعبر عن طبٌعة تلك العملٌة .

 ن كجزء من دٌن سالم نقدا ملٌو 12تم تسدٌد مبلغ قدره  -ثانً :

نالحظ فً العملٌة بان سالم كان دائنا من وقت سابق لمحالتنا .فاخذنا مبلغ من 

الصندوق واعطً الى سالم لتسدٌد جزء من ذلك الدٌن . اي الذي اخذ فً هذه 

العملٌة هو سالم اما الذي اعطى فهو الصندوق لذلك نسجل قٌد ٌكون فٌه حساب 

 ٌنما ٌكون فٌه حساب الصندوق دائن النه اعطى سالم مدٌن النه اخذ ب

 

 سالممن حـ /    12                  

  صندوقالى حـ/ ال   12                              

 تسدٌد مبلغ لسالم نقدا                                 

 -سجل القٌود للعملٌات التالٌة :

 ملٌون نقدا  15البالغة بٌع سٌارة الشركة بنفس قٌمتها الدفترٌة  -1

 ملٌون باالجل  5شراء اثاث من محالت االنوار بمبلغ  -2

 تسدٌد قٌمة االثاث لمحالت االنوار نقدا  -3

 ملٌون نقدا  12بٌع بضاعة للتاجر حسٌن بمبلغ  -4

 ملٌون على الحساب  42شراء بضاعة من محالت السالم قٌمتها  -5

 -مالحظة :



ٌقصد بالبضاعة المواد التً ٌتاجر بها التاجر اي ٌبٌع وٌشتري بها وعندما تشترى تسمى  -

مشترٌات وعندما تباع تسمى مبٌعات  وهً تمٌز عن المشترٌات التً تشترى القتنائها 

واالستفاده من خدماتها كاالثاث المستخدم فً المحالت او السٌارة التً تشترى لالستفادة من 

 خدماتها .

 د بالشراء او البٌع  باالجل او على الحساب بانه بالدٌن ٌقص

 

 



 المحاضرة الثالثة مباديء محاسبة

 القٌد المركب

 الدورة المحاسبٌة 

 السجالت والمستندات المحاسبٌة 

 السجالت القانونٌة -

 سجل الٌومٌة               

 سجل االستاذ             

 السجالت العرفٌة -

 المستندات  الثبوتٌة               

  ات المحاسبٌةمستندال              

 

ان بعض االحداث المالٌه ٌكون فٌها الطرف المدٌن او الطرف الدائن او كلٌهما  -القٌد المركب :

اكثر من حساب وفً هذه الحالة اذا كان الطرف المدٌن اكثر من جهة نكتب كلمة من مذكورٌن 

 ثم ندرج تحتها الحسابات المدٌنة فً ذلك الحدث اما اذا كان الطرف الدائن اكثر من جهة فنكتب

الى مذكورٌن ثم ندرج تحتها االطراف الدائنة فً ذلك الحدث . فلو تم بٌع بضاعة الى حسٌن 

 ملٌون والباقً على الحساب . 2ملٌون  وتم استالم  5قٌمتها 

نالحظ هنا عند تحلٌل القٌد بان البضاعة اعطت تحت اسم المبٌعات فتكون المبٌعات دائنة ام 

 جزء من قٌمة البضاعة فٌكون مدٌنا بالجزء الذي قبضه الذي اخذ فهما طرفٌن الصندوق قبض 

 اما الباقً فٌبقى بذمة حسٌن حٌث ٌكون مدٌنا بالباقً 

 وبذلك فان الطرف المدٌن اصبح جهتٌن وٌسجل القٌد كما فً ادناه 

 

 



 من مذكورٌن                                

 حـ / الصندوق           2                    

 حـ / حسٌن           3                    

 الى حـ / المبٌعات      5                                

 بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها والباقً باالجل               

تعالج لدى المحاسبٌن او المسؤلٌن على العمل المحاسبً  ةث المالٌادحان اال -الدورة المحاسبٌة :

الظهار اثرها فً النهاٌة وٌتم ذلك عبر عدة مراحل تسمى تلك بالدورة المحاسبٌة وٌمكن القول 

بتعبٌر اخر ان المعالجة المحاسبٌة لبٌان نتائج عمل المنشاه ومركزها فً نهاٌة السنة تمر بعدة 

 -مراحل تسمى تلك المراحل بالدورة المحاسبٌة وهً تشمل :

 التسجٌل فً سجل الٌومٌة  -1

 حٌل الى سجل االستاذالتر -2

 اعداد مٌزان المراجعة  -3

 اعداد الحسابات الختامٌة الستخراج نتٌجة العمل التشغٌلً خالل السنة  -4

 اعداد المٌزانٌة العمومٌة لبٌان المركز المالً للمنشاه او المحالت فً نهاٌة السنة -5

عض منها اقرها ان العمل المحاسبً المشار الٌه فً الدورة اعاله ٌتطلب مسك عدة سجالت الب

القانون واالخرى تعارف علٌها المحاسبٌون وكل تلك السجالت تساعد القائمٌن على العمل 

المحاسبً على ضبط عملٌة التسجٌل والتلخٌص وتهٌاة متطلبات التدقٌق ومن اهم تلك السجالت 

:- 

عام وفً وتمثل السجالت التً اقرت القوانٌن فً العالم بشكل  -اوال : السجالت القانونٌة :

اذ اقر القانون العراق بشكل خاص وبحسب القوانٌن العراقٌة بضرورة امساك تلك السجالت.

 -ضرورة مسك سجلٌٌن هما : 1894لسنة  33العراقً رقم 

مسكه واستخدامه لتسجٌل  نونً الزم القانون العراقً وهو سجل قا -سجل الٌومٌة : -1

االحداث المالٌة ٌوما بٌوم لضبط الفعالٌات ذات الصفة المالٌة وقد اختلفت اشكاله اال ان 

الشكل االكثر شٌوع هو عبارة عن عدة صفحات مرقبه بشكل متسلسل وتتضمن اسم 

الشركة ومعلومات عنها وعن مالكٌها وٌكون مخطط بطرٌقة تسمح بتسجٌل االحداث 



وقوعها وبشكل تفصٌلً وٌتضمن هذا السجل ستة اعمدة تخصص بحسب  حسب تسلسل

 وال ٌجوز الحك او الشطب فً هذا السجل.تلسلها 

 -ب تثبت فٌه مقدار المبالغ المدٌنه مقابل الحساب الذي تخصه  عمود للمبالغ المدٌنة - أ

ً تثبت فً المبلغ الذي ٌكون فٌه الحساب دائنا بالقٌد المعنعمود للمبالغ الدائنه 

 عمود لرقم صفحة االستاذ -جـ  واٌضا ٌجب ان ٌكون مقابل اسم الحساب المعنً

ٌسجل فٌه رقم صفحة االستاذ التً ستخصص للحساب المعنً فً سجل االستاذ 

عمود  –د  وانه سٌكون ثابت مقابل الحساب المعنً عندما ٌتكرر فً قٌود اخرى

تفاصٌل القٌد بالطرٌقة التً للبٌان وٌكون اوسع من االعمدة البقٌة ٌخصص لتسجٌل 

 تعلمناها وشرحه بشكل مختصر 

وٌسجل فٌه رقم القٌد وٌجب ان تكون متسلسله فً التسجٌل  عمود لرقم القٌد -هـ  

عمود لتارٌخ حدوث  –ز  للرجوع الٌها بشكل منتظم عند الحاجة للرجوع للقٌد

 ٌسجل مقابل القٌد  العملٌة المالٌة

 السجل كما ٌلً وان اشكل العام لصفحات هذا

المبالغ 

 المدٌنة

المبالغ 

 الدائنة

رقم صفحة 

 االستاذ

رقم  البٌـــــــــــــــــــــان

 القٌد

 التارٌخ

0333333 

 

 

0333333 

 

  

 

 

0033333 

 

0333333 

 

 

 

0333333 

0333333 

 

  

0033333 

0 

2 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 من حـ / الصندوق 

 الى حـ / راس المال         

 بمبلغ اودع بالصندوقبدا عمله 

 من حـ / المشترٌات 

 الى مذكورٌن             

 حـ/ الصندوق            

 حـ/ شركة النور            

شراء بضاعة تسدٌد جزء والباقً 

 باالجل

 من حـ/ شركة النور 

 الى حـ / الصندوق                  

 تسدٌد جزء من حساب شركة النو

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

0/0/2323 

 

 

 

03/0/2323 

 

 

 

 

02/0/2323 

 



وهو سجل قانونً اٌضا اوجب القانون العراقً بضرورة امساكه وفً  -سجل االستاذ : -2

هذا السجل ٌتم تلخٌص اثار االحداث خالل الفترة المالٌة التً فً الغالب تكون سنة 

وبحسب الحسابات حٌث ٌخصص لكل حساب صفحة ٌتم فٌها تلخٌص نتائج تعامل ذلك 

فً السجل ٌجب ان ٌكون كما ثبت امام  الحساب خالل السنة وان رقم تلك الصفحة

 -الحساب فً سجل الٌومٌة وان الشكل العام لصفحة هذا السجل كما ٌاتً:

 1   -حـ/ الصندوق                                رقم صفحة االستاذ:  -اسم الحساب :

 الجانب الدائن    الجانب المدٌن   

رقم  البٌان المبلغ

 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ

 القٌد

 التارٌخ

0333333 

 

 

 

 

 

 0333333  0/0/2323 0 حـ/راس المال الى

0033333 

 من حـ / المشترٌات

 من حـ / شركة النور

2 

0 

03/0 

02/0 

 

توجد عدة سجالت تعتبر غٌر قانونٌة الن القانون لم ٌفرض  -السجالت غٌر القانونٌة :

ومن مسكها ولكن المحاسبٌن واالنظمة المحاسبٌة تعارفت على مسك تلك السجالت 

 -اهمها المستندات الثبوتٌة والمستندات المحاسبٌة :

الً ومن اهمها وهً مستندات تثبت وجود عملٌة او حدث م -المستندات الثبوتٌة : -1

وائم الشراء او وعقود االٌجار واالشعارات الدائنه او المدٌنه وقد قوائم البٌع او ق

جرت العادة على حفظ هذه االوراق للرجوع الٌها عند الحاجة سواء بالتدقٌق او 

 المراجعة.

وهً مستندات تحدد طبٌعة العملٌة وكٌفٌة تسجٌل العملٌة فً  -المستند المحاسبً : -2

  -السجالت واهمها :

وٌنظم عند استالم مبلغ من قبل امٌن الصندوق او شٌك وٌسمى  -سند القبض : - أ

وصل قبض وٌجب ان ٌتضمن المبلغ رقما وكتابة واسم الجهة التً دفعت 

ٌع المستلم الذي فً العادة ٌجب ان ٌكون وتارٌخ االستالم والسبب واسم وتوق

 امٌن الصندوقوسمكن ان ٌكون كما ٌاتً

 



 مستند قبض                                       -الرقم :

 -اسم الحساب:                                          -التارٌخ :

 دٌنار                          -المبلغ :

 المبلغ المدرج اعاله وقدره                              وصلنا من السٌد     

 دٌنار ال غٌرها --------------------------------------------   

                                                                      

 امٌن الصندوق اسم وتوقٌع                                                         

 وٌنظم سند القبض بنسختٌن واحدة للذب دفع الملغ والثانٌة تحفظ لدى الشركة .  

وهو مستند او وصل ٌنظم عند صرف مبلغ سواء كان نقدا او  -سند الصرف : - ب

الجهة التً تم  –بشٌك وٌجب ان ٌحتوي على  المبلغ المصروف رقما وكتابه 

--واسم وتوقٌع منظم المستند   -وسبب الصرف  -الصرف لها وتارٌخ الصرف

واسم وتوقٌع االمر بالصرف وٌجب ان ٌتضمن توقٌع  -واسم وتوقٌع المدقق 

 واسم الحساب وٌمكن ان ٌكون بالشكل التالً  الجهة التً  صرف لها المبلغ

 مستند صرف                                    

 مصادقة االمر بالصرف                                              -الرقم:

 

 -اسم الحساب :                                         -التارٌخ :

 ------------------للسٌد  --------------------------تم صرف مبلغا قدره 

 ---------------------وذلك عن 

 

 اسم وتوقٌع مستلم المبلغ

 

 اسم وتوقٌع منظم المستند                       اسم وتوقٌع  المدقق

 

وٌجب ان ٌنظم بنسختٌن تحفظ االولى فً شعبة السجالت وتعطى الثانٌة للجهة 

 التً صرف لها المبلغ وٌمكن ان تحفظ فً شعبة الصرف



سند قٌد الٌومٌة وٌنظم عندما توجد قضٌة تحتاج الى تسوٌة وصرف مبلغ  -جـ

ان ٌتضمن المبالغ المدٌنه والدائنه وحقل للبٌان وحقل للتارٌخ وتوقٌع  وٌجب

 منظمه ومدققه والمحاسب وٌمكن ان ٌكون بشكل صقخة الٌومٌة 

 -مستند قٌد الٌومٌة            التارٌخ :                 -الرقم :

 رقم الحساب البٌان الدائن المدٌن

 

 

 

 

 

   

 المستند              المدقق                                  المحاسب منظم

 

 

 لتوضٌح كٌفٌة التسجٌل فً سجل الٌومٌة نسوق المثال التالً -مثال :

ابتدات شركة التجهٌزات الزراعٌة عملها براس مال قدره 1/2/2323فً   -1

 ملٌون اودعت فً صندوق الشركة 533

 ملٌون نقدا 133تم شراء بناٌة ومخزن لعمل الشركة بسعر 13/2 فً -2

 ملٌون نقدا  5شراء اثاث بـ  23/2فً  -3

 5ملٌون سدد منها  23شراء سٌارة من معرض الزهور بسعر  13/2فً  -4

 والباقً على الحساب

 ملٌون نقدا  153اشترى بضاعة بمبلغ  1/3فً  -5

والباقً  5ملٌون استلم منه  12باع للتاجر علً بضاعة قٌمتها  1/3 فً  -6

 على الحساب

 ملٌون نقدا 2سدد اجو العمال  1/3فً  -7

 الف نقدا 233الف واجور كهرباء  133دفع اجور ماء  3/3فً  -9

 الف نقدا 233اشترى قرطاسٌة بمبلغ  4/3فً  -8

نصفها ملٌون استلم  33باع بضاعة الى محالت سالم قٌمتها 5/3فً   -13

 والباقً على الحساب

 سدد لمعرض الزهور ثلث ما بذمته نقدا 15/3فً   -11



ملٌون سدد منها  63اشترى بضاعة من مخازن النور قٌمتها  23/4فً  -12

 والباقً باالجل 23

  سدد التجر علً مابذمته نقدا 4/ 25فً  -13

 نخطط سجل الٌومٌة  -الحل : 

المبالغ 

 المدٌنة

المبالغ 

 الدائنة

رقم صفحة 

 تاذاالس

 التارٌخ رقم القٌد البٌـــــــــــــــــــــان

033 

 

 

033 

 

  

0 

 

 

23 

 

033 

 

 

033 

 

  

0 

 
 
 
 
 

  
5 

15 

0 

2 

 

0 

0 

 

0 

0 

 من حـ / الصندوق 

 الى حـ / راس المال         

 بدا عمله بمبلغ اودع بالصندوق

  من حـ / المبانً والمخازن

 الى حـ/ الصندوق            

 بناٌة ومخزن للشركة نقدا شراء

 من حـ/ شركة النور 

 الى حـ / الصندوق                  

 تسدٌد جزء من حساب شركة النو

 من حـ / السٌارة 

 الى مذكورٌن        

 حـ / الصندوق        

 حـ / معرض الزهور         

 شراء سٌارة وتسدٌد جزء من قٌمتها والباقً

 على الحساب 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

0/2/2323 

 

 

 

03/2/2323 

 

 

23/2/2323 

 



 المحاضرة الرابعة مباديء محاسبة

 اسس تسجٌل العملٌات االقتصادٌة فً السجالت المحاسبٌة 

توجد العدٌد من العملٌات االقتصادٌة التً تجري خالل السنة المالٌسة والتً تحتاج الى معالجة 

 محاسبٌة وٌمكن تقسٌم تلك العملٌات الى ما ٌاتً 

 اسمالٌةالعملٌات التموٌلٌة والر  -اوال :

 العملٌات االٌرادٌة  -ثانٌا :

 العملٌات النقدٌة واالوراق التجارٌة  -ثالثا :

تتعلق هذه العملٌات باالحداث الخاصة بتكوٌن راسمال  -العملٌات التموٌلٌة والراسمالٌة : -اوال:

المنشاه او المشروع او المحالت وكذلك باالحداث المتعلقة بشراء وبٌع واستبدال موجودات 

 -منشاه او المشروع وسنضعها فً مجموعتٌن من االحداث :ال

وتشمل االحداث المتعلقة بتوفٌر االموال للعمل فً المنشاه او  -العملٌات التموٌلٌة : -1

المال الذي ٌمثل حق اصحاب  تاسٌسها سواء راس المال او االقتراض . اذ ان راس

ٌة او بداء العمل التجاري وكذلك المنشاه فً منشاتهم من ماذا ٌتكون عند بداء السنة المال

ماذا جرى على هذا الحق خالل السنة المالٌة سواء من اضافات من قبل اصحاب المنشاه 

او سحب جزء من حقوقهم وكل تلك االعمال تتعلق براس المال اي حقوق اصحاب 

 المشروع او المنشاه او المحالت فً منشاتهم او مشروعهم او محالتهم.

وم االدارة باالقتراض من الجهات االقراضٌة كالمصارف لتوفٌر االموال وٌمكن ان تق     

الالزمة للعمل االنتاجً او التجاري وهذه القروض تكون علٌها فوائد وان معالجة 

االقتراض وفوائده ٌعد اٌضا من االحداث التموٌلٌة . ولذلك ٌمكن ان تقع فً جانبٌن االول 

القروض وسنستعرض المعالجة المحاسبٌة لكل منها كما اشرنا تكوٌن راس المال والثانً 

. 

ان راس المال ٌمثل حقوق اصحاب المشروع او المحالت فً  -راس المال : - أ

مشروعهم او محالتهم وٌسمى فً العمل المحاسبً براس المال وراس المال ٌمكن ان 

  -ٌقدم او نبتداء سنتنا المالٌة براس مال ٌكون باحد االشكال التالٌة :



ء بنقد ٌودع فً الصندوق وفً الغالب تكون هذه الحالة فً سنة تاسٌس البدا -1

العمل االنتاجً او التجاري فٌخصص صاحب العمل مبلغ نقدي ٌسلم لالدارة 

 -وٌوضع فً الصندوق وهنا ٌسجل القٌد بالشكل التالً :

 من حـ / الصندوق    022                 

 ـ / راس المال الى ح 022                            

 بداء عمله بمبلغ اودع فً الصندوق                   

البداء بنقد ٌوضع جزء منه فً الصندوق وٌفتح باالخر حساب بالمصرف  -0

 فٌكون القٌد كما ٌاتً 

 من مذكورٌٌن                               

 حـ / الصندوق      122                      

 حـ / المصرف       152                      

 الى حـ / راس المال     052                                   

 وق والباقً بالمصرفدبداء عمله بمبلغ اودع جزء بالصن              

بداء العمل بمجموعة من الموجودات قسم نقد واخرى موجودات مختلفه  -3

عند بداء السنة المالٌة فً اي  ودٌون على الغٌر وفً الغالب تكون هذه الحالة

سنة جدٌدة للمنشاه فتعتبر كل الموجودات حسابات مدٌنه وراس المال دائن 

 -كما فً القٌد التالً :

 

 من مذكورٌن                                                       

 حـ / االراضً          122            

 مبانً حـ / ال         052            

 حـ / السٌارات            52            

 حـ / االثاث            12            

 حـ/ الصندوق          152            

 حـ / بضاعة اول المدة         102            

 حـ / حامد ) مدٌن (           15            

 س المال الى حـ / را    695                           

 بداء عمله بمجموعة من الموجودات     



بداء العمل بمجموعه من الموجودات والمطلوبات اي ٌكون الطرف الدائن  -4

 -راس المال والدائنٌن  كما فً القٌد التالً:

 

 من مذكورٌن                                             

 حـ / االراضً          122            

 حـ / المبانً          052            

 حـ / السٌارات            52            

 حـ / االثاث            12            

 حـ/ الصندوق          152            

 حـ / بضاعة اول المدة         102            

 حـ / حامد ) مدٌن (           15            

 الى مذكورٌن                                                  

 حـ / الدائنٌن ) علً (              65                                 

 حـ/ راس المال           632                                  

 ة من الموجودات والمطلوبا بداء عمله بمجموع                                            

 المطلوبات  –ٌمكن ان نالحظ بان راس المال ٌحسب على انه ٌساوي = الموجودات 

 وعندما ٌضٌف صاحب المحالت راسمال الى راسماله فانه ٌسجل بالشكل التالً 

 من حـ / الصندوق     02                             

 الى حـ / راس المال     02                                    

 ملٌون نقد اودع بالصندوق  02تم تعزٌز راس المال بمبلغ                            

 من حـ / السٌارات     12                                 

 الى حـ / راس المال     12                                          

 للمنشاه خصص صاحب المنشاه سٌارته الخاصة                                

 



اما اذا احتاج صاحب المحالت اي شًء الغراضه الخاصة وقام بسحبه فٌسجل علٌه تحت اسم 

 5مسحوبات شخصٌة وٌكون حسابا مدٌنا والموجود الذٌسحبه حسابا دائنا فلو سحب مبلغ قدره 

 ملٌون الغرضه الشخصٌة فٌجب ان ٌسجل بقٌد كما ٌاتً 

 من حـ / السحوبات الشخصٌة          5                                     

 الى حـ  / الصندوق      5                                               

 لالغراض الشخصٌة 5سحب صاحب المشروع مبلغ قدره                                 

بحاجة الى االقتراض لتمشٌة عملها والقروض قد تكون  قد تجد نفسها المنشاه -ب _ القروض :

طوٌلة االجل او قصٌرة االجل وتكون حسابا دائنا كما هو الحال بالمطلوبات اي انها ان كانت 

موجوده فً بداٌة السنة فان راس المال ٌحسب على انه ٌساوي الموجودات ناقص المطلوبات 

ندوق ٌجب تسجٌل هذه العملٌة بقٌد محاسبً والقروض . وعند اقتراض القرض واٌداعه فً الص

 % واٌداعه فً الصندوق ٌسجل كما فً ادناه12،بافتراض اقتراض مبلغ بفائدة سنوٌة 

 من حـ / الصندوق    52                      

 الى حـ / راس المال  52                            

 % واٌداعه بالصندوق 12 اقتراض مبلغ بفائده سنوٌه                  

وان الفائده تحسب وتسدد اما سنوٌا او بحسب اقساط القرض مع مالحظة انه اذا احتسبت الفائدة 

 وخاصة فً القروض قصٌرة االجل بعد عدة اشهر فانها تحسب بالصٌغة التالٌة 

 ( * نسبة الفائدة * المبلغ المستحقه علٌه . 10الفائدة = ) عدد االشهر /  

اقساط وتسدد مع كل قسط  الفائده  المستحقة  اربعةالقرض اعاله ٌتطلب منا ان نسدده ب فلو كان

 تحسب الفائدة كما ٌاتً 

 ( * نسبة الفائدة * المبلغ المستحقه علٌه . 10الفائدة = ) عدد االشهر /  

 . 1.05=  52*  2.1( *  10/  3الفائدة = ) 

=  1.05+  10.5فانه سٌدفع من الصندوق ملٌون وبالتالً  10.5وان القسط سٌكون قدره 

 ملٌون وتسجل العملٌة كما ٌاتً  13.35

 من مذكورٌن                                                           



 حـ / القرض     10.5                                                 

 على القرض من حـ / الفائدة    1.05                      

 الى حـ / الصندوق      13.35                                     

 سدد القسط االول من القرض مع الفائده المستحقة                         

وعندما ٌسدد القسط الثانً فانه ٌحسب الفائدة على المبلغ المتبقً من القرض بعد دفع القسط 

 ملٌون وتحسب الفائدة كما ٌاتً 33.5مبلغ السابق وفً مثالنا سٌتبقى 

 ( * نسبة الفائدة * المبلغ المستحقه علٌه . 10الفائدة = ) عدد االشهر / 

 . 2.9335=  33.5*  2.1( *  10/  3الفائدة = ) 

 

 من مذكورٌن                                                          

 حـ / القرض     10.5                                                 

 حـ / الفائدة على القرض        2.9335                      

 الى حـ / الصندوق      13.4335                                     

 المستحقة من القرض مع الفائده  الثانًسدد القسط                         

 وهكذا تعالج عملٌة االقتراض وتسدٌد القروض .

وتشمل االحداث المالٌة المرتبطة بشراء موجود من الموجودات  -العملٌات الراسمالٌة : -0

كالمبانً واالثاث والسٌارات والمكائن والموجود الراسمالً هو الشًء الذي ٌشترى بهدف 

من خدماته فً عملنا االنتاجً او التجاري وهذا الموجود نتعامل معه  اقتناءه واالستفاده

باسمه الصرٌح وبحسب القٌمة الدفترٌة له ونحسب علٌه اندثار سنوي نتٌجة تاكله او 

تناقص قٌمته بسبب االستخدام وتعالج العملٌات المتعلقة بالموجود وهً تمثل عملٌات 

  -ادناه :شراءه او بٌعه او استبداله وكما موضح فً 

عند شراء الموجود فان مبلغ شراءه ومصارٌف نقله ونصبه تعتبر  -شراء الموجود : - أ

جزء من القٌمة الدفترٌه للموجود وٌكون الموجود حسابا مدٌنا بكل من مبلغ شراءه 

الف  122ملٌون ودفعنا اجور نقله  0.5ونقله وتنصٌبه فلو اشترٌنا اثاث نقدا بمبلغ 

  -ٌاتً : دٌنار فٌسجل القٌد كما



 من حـ / االثاث       0.6                                 

 الى حـ / الصندوق       0.6                                         

 شراء اثاث ودفع اجور نقله نقدا                           

 

ك الموجود عند بٌع اي موجود من موجودات المنشاه فان حساب ذل -بٌع الموجود : - ب

ٌكون دائنا بمقدار القٌمة الدفترٌة لذلك الموجود اذ ان الموجود قد ٌباع بنفس قٌمته 

 -ملٌون نقدا فٌسجل كما ٌاتً : 0.6الدفترٌة ولٌكن بٌع االثاث اعاله بمبلغ 

 من حـ / الصندوق      0.6                                  

 الى حـ / االثاث        0.6                                                 

 بٌع االثاث بنفس قٌمته الدفترٌة                                 

اما اذا كان البٌع باقل من قٌمته الدفترٌة فهنا سٌظهر لنا حساب ٌسمى خسائر بٌع  -ج

لقٌمة الموجودات وهً تمثل الفرق بٌن القٌمة الدفترٌة وقٌمة البٌع التً هً اقل من ا

الدفترٌة وان حساب خسائر بٌع الموجودات ٌكون حساب مدٌنا وٌسجل القٌد كما ٌاتً 

ملٌون فان الخسارة تمثل الفرق بٌن قٌمته الدفترٌة  0. اذا تم بٌع االثاث اعاله بمبلغ 

والقٌد كما فً  2.6ملٌون اي ان الخسارة تساوي  0ومبلغ الشراء البالغ  0.6البالغة 

 ادناه 

 

 من مذكورٌن                                     

 حـ / الصندوق            0                         

 حـ / خسائر بٌع الموجودات        2.6                          

 الى حـ / االثاث       0.6                                              

 بٌع اثاث باقل من قٌمته الدفترٌة                                 

بٌع الموجود باعلى من قٌمته الدفترٌة وهنا سٌكون الصندوق مدٌنا بمبلغ البٌع  - د 

كله والطرف الدائن ٌكون الموجود بمقدار قٌمته الدفترٌة اما الزٌادة عن قٌمته الدفترٌة 

 3ٌع االثاث اعاله بمبلغ فتعتبر ارباح بٌح الموجودات وٌكون حسابا دائنا ولو تم ب

وهً تمثل ربح بٌع  2.4ملٌون نقدا فان قٌمة بٌعه اعلى من قٌمته الدفترٌة بمقدار 

 -الموجودات وٌكون شكل القٌد كما ٌلً :

 

                            



 من حـ / الصندوق            3                                  

 الى مذكورٌن                                                                

 حـ / االثاث         0.6                                                 

 حـ / ارباح بٌع الموجودات        2.4                                                  

 باكثر من قٌمته الدفترٌة نقدا بٌع االثاث                                     

ٌحصل فً بعض االحٌان ان ٌتم استبدال الموجود القدٌم باخر  -استبدال الموجودات : -3

جدٌد وهنا ٌكون الموجود الجدٌد حسابا مدٌنا بمبلغ شراءه او تقٌٌمه اما الموجود القدٌم 

د الجدٌد اعلى دائنا فٌكون حسابه دائنا بالقٌمة الدفترٌة له والصندوق اذا كانت قٌمة الموجو

بالفرق بٌن قٌمة الجدٌد والقٌمة التً تم تقدٌرها حالٌا للقدٌم والتً اذا كانت مساوٌة لقٌنته 

ملٌون  5الدفترٌة ال نحتاج اضافة حساب اخر بالقٌد فلو استبدلنا االثاث باخر جدٌد قٌمته 

 -ون القٌد كالتالً :( وتم تسدٌد الفرق نقدا ٌك 0.6وقٌم القدٌم بنفس قٌمته الدفترٌة ) 

 من حـ / االثاث الجدٌد          3                                 

 الى مذكورٌن                                                           

 حـ / االثاث القدٌم    0.6                                                  

 حـ / الصندوق  2.4                                                     

استبدال االثاث القدٌم وتقٌٌمه بنفس قٌمته الدفترٌة باخر                               

 جدٌد ودفع الفرق نقدا

 

اما اذا قٌم القدٌم باقل من قٌمته الدفترٌة فهنا سٌنهض حساب ٌعبر عن الفرق بٌن 

القٌمة الدفترٌة للقدٌم والمبلغ الذي قٌم به القدٌم ٌسمى حساب خسائر استبدال 

الموجودات وهو حساب مدٌن ٌكون بجانب حساب االثاث الجدٌد وٌصبح القٌد كاالتً 

 الفرق نقدا  ملٌون ودفع 0فٌما لو قٌم القدٌم ب 

 من مذكورٌن                                     

 حـ / االثاث الجدٌد       3                           

 حـ / خسائر استبدال الموجودات     2.6                           

 الى مذكورٌن                                               

 حـ / االثاث القدٌم    0.6                                   

 حـ / الصندوق      1                                      



استبدال االثاث القدٌم بجدٌد وتقٌٌم القدٌم باقل من قٌمته الدفترٌة                        

 ودفع الفرق نقدا

االستبدال فسٌنهض لنا حساب  اما اذا قٌم القدٌم باكثر من قٌمته الدفترٌة فً عملٌة

دائن اسمه حساب ارباح استبدال الموجودات فلو فً المثال اعالق تم تقٌٌم القدٌم بـ 

 ملٌون فٌسجل القٌد كالتً 0.2

 من حـ / االثاث الجدٌد  3                                

 الى مذكورٌن                                                

 حـ / االثاث القدٌم   0.6                                        

 حـ / ارباح استبدال الموجودات  2.0                                         

 حـ م الصندوق   2.0                                         

استبدال االثاث القدٌم باخر جدٌد وتقٌٌم القدٌم باعلى من                             

 قٌمته الدفترٌة

 

من  هذه السنة بالموجودات التالٌة  1/1بداء التاجر عدنا ن عمله التجاري فً  -مثال :

  32ونقد بالصندوق  42مبانً  52بضاعة  4اثاث  02سٌارة 

 ملٌون اودع بالصندوق 12بلغ قدره اضاف الى راسماله م /12فً  -

 ملٌون نقدا  1.5فً باع نصف االثاث القدٌم بمبلغ 15/1قً   -

ملٌون وتم  2ت الشركة التً كانت قٌمتها الدفترٌة اباع احدى سٌار1/ 02فً   -

 ملٌون على الحساب  12بٌعها الى محالت النور بمبلغ 

 ملٌون  3ملٌون ونقد قدره  0الشخصٌة بضاعة قٌمتها  ضهاسحب الغر05/1فً  -

ملٌون واودع بالصندوق وبفائدة سنوٌة قدرها  32اقترض مبلغ قدره  0/ 1فً  -

بثالث اقساط كل اربعة اشهر ٌسدد  تسدد مع القسط على ان ٌسدد القرض% 2

 قسط

ٌون مل 0.5استبدل االثاث المتبقً من القدٌم باخر جدٌد وقٌم القدٌم ب  5/3فً  -

 ملٌون وسدد الفرق نقدا  5والجدٌد بمبلغ 

 6استبدل احدى سٌارات المحل القدٌمة باخرى جدٌده وقٌمت القدٌمة ب  1/4فً  -

ملٌون وسدد  12ٌمت الجدٌدة ب ملٌون وق 3 ملٌون علما بان قٌمتها الدفترٌة 

 الفرق نقدا 

 سددت محالت النور ما بذمتها نقدا  15/4فً  -



  نقدا ول من القرض مع الفائدة المستحقةسدد القسط اال 1/6فً  -

 

 

 -المصادر:

 0222مقداد واخرون ، المحاسبة ، الطبعة الثانٌة ، جامعة الموصل ،  -1

 0212شحاته واخرون ، مباديء المحاسبة المالٌة ،جامعة االسكندرٌة ، -0

 0211النمري واخرون ،مباديء المحاسبة ، جامعة الملك بن عبد العزٌز ،  -3

 0222الكبٌسً ، عبد الستار ، الشامل فً مباديء المحاسبة ، بغداد ،  -4

 



 المحاضرة الخامسة مباديء محاسبة

 العملٌات االٌرادٌة 

 العملٌات االٌرادٌة االساسٌة -اوالا :

 عملٌة الشراء

 الشراء نقدا والشراء باالجل     

 مردودات المشترٌات    

 مسموحات المشترٌات    

 عملٌة البٌع 

 البٌع نقدا والبٌع باالجل    

 مردودات المبٌعات    

 مسموحات المبٌعات     

 الخصم 

 الخصم التجاري     

 الخصم النقدي     

 خصم الكمٌة    

 العملٌات االٌرادٌة المتعلقة باالدارة  -ثانٌا :

 المصارٌؾ االدارٌة المختلؾ        

 االٌرادات الجانبٌة       

اه او المشروع سواء هً كل العملٌات المتعلقة بتحقٌق االٌرادات للمنش -العملٌات االٌرادٌة :

المتعلقة بالعملٌات االساسٌة اي المتعلقة بالعمل االساسً لتلك المنشاه او المشروع والتً تتمثل 

بشراء وبٌع البضاعة فً المنشات التجارٌة او تلك المتعلقة بشراء مستلزمات االنتاج وبٌع 



المصارٌؾ االخرى التً المنتجات فً المنشات االنتاجٌة او العملٌات المتعلقة باالدارة اي 

تصرفها االدارة وكذلك االٌرادات الثانوٌة وبذلك ٌمكن تقسٌم العملٌات االٌرادٌة الى مجموعتٌن 

 -وهً :

وهً كل ما ٌتعلق بالعمل االساسً للمنشاه او المشروع  -العملٌات االٌرادٌة االساسٌة : -اوال :

ك فً المحالت التجارٌة او مشترٌات او المحالت اي مشترٌات البضاعة وبٌعها وما ٌرتبط بذل

مستلزمات االنتاج التً تستخدم فً العملٌة االنتاجٌة ومبٌعات الشركة من السلعة المنتجة وما 

ٌتعلق بعملٌات تورٌد المستلزمات او تسوٌق المنتجات وان هذه العملٌات ٌمكن تبوٌبها تحت 

 -لٌة البٌع والخصم :ثالثة عناوٌن وهً ما ٌتعلق بعملٌة الشراء وما ٌتعلق بعم

ان العمل التجاري او العمل االنتاجً ٌتطلب شراء السلع التً ٌتاجر  -عملٌة الشراء : -1

بها او المواد التً تستخدم بالعملٌة االنتاجٌة وان هذا الشراء اما ان ٌكون نقدا او باالجل 

 او مزٌج بٌن االثنٌن وٌتطلب اجراء قٌد محاسبً لتثبٌت عملٌة الشراء 

ء نقدا اي عندما ٌتم شراء البضاعة او مستلزمات االنتاج نقدا وفً هذه الحالة الشرا - أ

  -تكون المشترٌات حسابا مدٌنا والصندوق حسابا دائنا وٌسجل القٌد كما ٌاتً :

 ملٌون نقدا  11شراء بضاعة بمبلػ  -مثال :

 

 

 من حـ / المشترٌات       11           

 الى حـ / الصندوق      11                       

 شراء بضاعة نقدا                          

 البضاعة باالجل ٌسجل القٌد كاالتً وفً حالة شراء ب_ 

 

 من حـ / المشترٌات            11                 

 الى حـ / شركة السالم              11                         

 من شركة السالم باالجل 11شراء بضاعة بمبلػ                                   

وقد ٌتم شراء البضاعة وتسدٌد جزء من قٌمتها والباقً باالجل وفً هذه الحالة -جـ 

كذلك تكون المشترٌات هً الحساب الدائن اما الطرؾ المدٌن فٌتكون من الصندوق 

تم الشراء منها بالمبلػ المتبقً من قٌمة الشراء بالمبلػ الذي تم تسدٌده والجهة التً 

 -وكما ٌاتً :



ملٌون والباقً  4ملٌون من محالت السالم سددنا منها  11شراء بضاعة قٌمتها 

 على الحساب 

 من    حـ / المشترٌات         11                             

 الى مذكورٌن                                                      

 حـ / الصندوق             4                                        

 حـ / محالت السالم              8                                        

 شراء بضاعة وتسدٌد جزء والباقً باالجل                                         

ٌحصل فً كثٌر من االحٌان وبعد  -المشترٌات : مردودات المشترٌات ومسموحات - د

شراء البضاعة ان ٌكتشؾ المشتري بان البضاعة التً تم شرائها لم تكن مطابقة 

للمواصفات المتفق علٌها وفً هذه الحالة سٌتم التفاوض بٌن طرفً العملٌة وفً النهاٌة 

بجزء من  سٌكون االتفاق اما برد البضاعة ؼٌر المطابقة او بالحصول على سماح

 -قٌمتها وفً كال الحالتٌن ٌتطلب االمر تسجٌل قٌد وٌكون كما ٌلً :

 

 من حـ / الصندوق       1          

 الى حـ / مردودات المشترٌات    1                        

تم رد جزء من البضاعة لعدم مطابقتها المواصفات واسترداد                             

 قٌمتها نقدا

 واذا كانت البضاعة اصال مشتراة باالجل او لم تسدد كامل قٌمتها فٌكون القٌد كاالتً 

 من حـ / شركة السالم       1                      

 الى حـ / مردودات المشترٌات        1                              

اصفات وتنزٌل قٌمتها من تم رد جزء من البضاعة لعدم مطابقتها المو                    

 الحساب

اما اذا حصل االتفاق بالحصول على سماحات اي تخفٌض فً قٌمتها تحت اسم 

مسموحات المشترٌات فٌجب ان تثبت بقٌد اٌضا واما ان ٌسترد مبلػ السماح اذا كان 

 الشراء نقدا وٌسجل القٌد كاالتً 

 من حـ / الصندوق       1   

 الى حـ / مسموحات المشترٌات    1                        

الحصول على سماحات لجزء من قٌمة البضاعة لعدم مطابقتها المواصفات             

 واسترداد المبلػ نقدا



او ان ٌكون الشراء باالجل وبذلك فان المسموحات ستخفض من دائنٌة الجهة التً تم 

 الشراء منها وٌكون القٌد كاالتً

 من حـ / شركة السالم  1

 حـ / مسموحات المشترٌات  الى 1

 الحصول على سماح بجزء من قٌمة البضاعة لعدم مطابقتها المواصفات                          

اي المواد والسلع التً تم اقتنائها بهدؾ المتاجرة بها او ان بٌع البضاعة  -عملٌة البٌع : -1

ٌدون تحت اسم المبٌعات مخرجات العملٌة االنتاجٌة للمنشاه فان بٌع تلك السلع والمواد 

اما الطرؾ  المدٌن فً القٌد فٌكون بحسب طبٌعة عملٌة البٌع فاذا وٌكون حسابا دائنا 

كان البٌع نقدا ٌكون الصندوق واذا كان البٌع باالجل ٌكون الطرؾ الذي اشترى 

البضاعة ولم ٌسدد اما اذا تم استالم جزء من قٌمة البضاعة والباقً على الحساب 

المدٌن كل من الصندوق بالمبلػ الذي استلم والجهة التً اخذت البضاعة  ٌكونالطرؾ

 بالمتبقً من قٌمتها على الحساب وتكون القٌود للحاالت الثالث كما فً ادناه 

 من حـ / الصندوق    11           

 الى حـ / المبٌعات  11                    

 بٌع بضاعة نقدا                     

 من حـ/   علً  11     

 الى حـ / المبٌعات  11                   

 بٌع بضاعة الى علً باالجل    

 من مذكورٌن                         

 حـ / الصندوق   15                   

 حـ / علً     5                   

 الى حـ / المبٌعات     11                           

 بٌع بضاعة الى علً واستالم جزء من قٌمتها والباقً على الحساب          

 

كما اشرنا فً حالة المشترٌات فٌحصل من  -مردودات المبٌعات ومسموحات المبٌعات :

جهة المبٌعات ان ٌكتشؾ المشتري التً قمنا ببٌعه اٌاها ؼٌر مطابقة للمواصفات وفً 

م االتفاق على رد البضاعة التً لم تطابق هذه الحالة ٌحصل التفاوض واما ان ٌت

المواصفات او الحصول على سماح بجزء من قٌمتها وفً حالة رد البضاعة تسمى فً 



هذه الحالة مردودات المبٌعات وتكون حسابا مدٌنا بعكس حساب المبٌعات . اما تم 

حت االتفاق على الحصول على سماح بجزء من قٌمتها فكذلك ٌظهر لدٌنا حساب مدٌن ت

اما الطرؾ الدائن فٌكون الصندوق فً حالة ارجاع اسم حساب مسموحات المبٌعات 

قٌمة البضاعة التً تم ردها او مقدار السماح  وٌكون حساب الجهة التً ردت البضاعة 

 فً حالة كون البٌع باالجل وكما فً ادناه 

 

 من حـ / مردودات المبٌعات         

 ندوق الى حـ / الص                  

 رد بضاعة مباعة وارجاع القٌمة نقدا                  

 من حـ / مردودات المبٌعات     

 الى حـ / علً             

 رد علً جزء من البضاعة وتنزٌل قٌمتها من حسابه 

 وفً حالة السماح تكون مسموحات المبٌعات بدال من مردودات المبٌعات

 من حـ / مسموحات المبٌعات 

 الى حـ / الصندوق                   

 تم السماح بجزء من قٌمة بضاعة مباعة وارجاع القٌمة نقدا                  

 من حـ / مسموحات المبٌعات     

 الى حـ / علً             

 تم السماح بجزء من   قٌمة البضاعة وتنزٌل قٌمتها من حسابه 

مشتري مجموعة من المصارٌؾ ومن عند شراء البضاعة ٌتحمل ال -مصارٌؾ الشراء :

اهمها واكثرها انتشارا  مصارٌؾ التحمٌل ومصارٌؾ النقل والمصارٌؾ والرسوم 

ن فً طرٌقة معالجة هذه وكالء الشراء وقد اختلؾ المحاسبٌالكمركٌة وعمولة 

 -المصارٌؾ اال ان النتٌجة واحده وهً كما ٌاتً :

تعتبر جزء من قٌمة المشترٌات كما ٌمكن ان تضاؾ المصارٌؾ الى قٌمة المشترٌات و

ملٌون باالجل ودفعت مصارٌؾ  5مبٌن ادناه . شراء بضاعة من محالت االٌمان بمبلػ 

ملٌون  1.4ملٌون ومصارٌؾ كمركٌة  1.1شراء نقدا متمثلة باجور تحمٌل ونقل 

ملٌون . وٌسجل القٌد كاالتً فً حالة دمجها مع قٌمة  1.1وعمولة وكٌل شراء 

 واعتبارها جزء من قٌمة المشترٌات المشترٌات 

 من حـ / المشترٌات       5.5    



 الى مذكورٌن                      

 حـ / شركة االٌمان     5              

 حـ / الصندوق  1.5              

 شراء بضاعة باالجل ودفع مصارٌؾ شرائها نقدا

 واذا كان الشراء اعاله نقدا ٌكون القٌد كما فً ادناه 

 من حـ / المشترٌات     5.5     

 الى حـ / الصندوق   5.5             

 شراء بضاعة ودفع مصارٌؾ شرائها نقدا          

والحالة الثانٌة ان تجمع مصارٌؾ الشراء تحت عنوان واحد اسمه مصارٌؾ شراء وقد 

لرقابة فً التمٌٌز بٌن توجهات المبلػ المنفذ للشراء وٌكون القٌد فً تنفع هذه الطرٌقة ا

 حالة كون الشراء باالجل 

 من مذكورٌن      

 حـ / المشترٌات    5

 حـ/ مصارٌؾ الشراء 1.5

 الى مذكورٌن           

 حـ / شركة االٌمان    5     

 حـ / الصندوق  1.5      

 ئها نقداشراء بضاعة باالجل ودفع مصارٌؾ شرا

 واذا كان الشراء نقدا فٌصبح القٌد كاالتً 

 من مذكورٌن      

 حـ / المشترٌات    5

 حـ/ مصارٌؾ الشراء 1.5

 الى حـ / الصندوق  5.5             

 شراء بضاعة ودفع مصارٌؾ شرائها نقدا

والحالة الثالثة ان ٌتم تسجٌل كل مصروؾ باسمه اي تفصل مصارٌؾ الشراء بحسب 

ها وربما ٌفضل هذه الطرٌقة الكثٌر من االنظمة المحاسبٌة النها توفر معلومات عناوٌن

 ادق وتساعد االدارة اكثر فً الرقابة وٌكون القٌد كما ٌاتً 

 من مذكورٌن      

 حـ / المشترٌات    5



 حـ/اجور تحمٌل ونقل 1.1

 حـ/ مصارٌؾ كمركٌة 1.4

 عمولة وكالء شراءحـ/  1.1

 الى مذكورٌن           

 حـ / شركة االٌمان    5     

 حـ / الصندوق  1.5      

 شراء بضاعة باالجل ودفع مصارٌؾ شراء نقدا

 من مذكورٌن 

 حـ / المشترٌات    5

 حـ/اجور تحمٌل ونقل 1.1

 حـ/ مصارٌؾ كمركٌة 1.4

 حـ/ عمولة وكالء شراء 1.1

 حـ/ الصندوق الى     5.5            

 شراء بضاعة ودفع مصارٌؾ شرائها نقدا

تعارؾ المحاسبٌن على اعتبار مصارٌؾ البٌع اجتهاد اداري وتقع ضمن  -مالحظة :

المصارٌؾ االدارٌة ومن ضمنها عمولة وكالء البٌع ونقل البضاعة الى مخازن 

 المشتري .

 وتشمل المصارٌؾ واالٌرادات االضافٌة -العملٌات المتعلقة باالدارة:

 

ان العمل التشؽٌلً سواء كان انتاجٌا ام تجارٌا ٌتطلب من االدارة  -المصارٌؾ االدارٌة :-: اوال 

 ان تتحمل الكثٌر من المصارٌؾ االضافٌة والتً ٌمكن عرض بعض منها 

 اجور العمال والرواتب  -1

 اجور الماء والكهرباء -1

 مصارٌؾ االتصاالت  -3

 مصارٌؾ الصٌانة والتصلٌح -4

 مصارٌؾ البٌع -5

 القرطاسٌة  -6

 اطعام عمال -5

 مصارٌؾ سفر -8

 مصارٌؾ عمومٌة -9

 وؼٌر ذلك من المصارٌؾ  -11

وتعارؾ المحاسبٌن على تسجٌل قٌد عند دفع كل مصروؾ من تلك المصارٌؾ 

ٌكون به ذلك المصروؾ حسابا مدٌنا والصندوق عند الدفع نقدا حسابا دائنا كما فً 

 ادناه 



ملٌون اجور ماء وكهرباء  6اجور عمال نقدا تم دفع المصارٌؾ التالٌة  11/ 1فً  

 وٌكون القٌد ملٌون  1.5

 من مذكورٌن               

 حـ/ اجور عمال         6   

 حـ/ اجور ماء وكهرباء       1.5   

 الى حـ/ الصندوق   6.5                 

 دفع اجور العمال والماء والكهرباء نقدا      

قد تحصل االدارة على اٌرادات من خارج عملها  -:االٌرادات االدارٌة  -ثانٌا :

االساسً وهذه االٌرادات تمثل نشاطا ادارٌا ولذلك سمٌت باالٌرادات االدارٌة ومنها 

قد تؤجر االدارة احد العقارات الفائضة عن الحاجة وتحصل منه على اٌراد او 

وكل  تقرض جزء من الفائض النقدي لدٌها لجهة اخرى وتحصل على فوائد دائنة

اٌراد من تلك االٌرادات سٌكون باسمه وٌكون حسابا دائنا فً وقت قبض قٌمة 

 االٌراد وٌكون الصندوق حسابا مدٌنا وٌكون القٌد كما فً المثال ادناه 

 ملٌون نقدا  1قبض اٌجار احد العقارات التً تم تاجٌرها لشركة الحٌاة والبالؽة 

 من حـ/ الصندوق      1

 الى حـ / اٌراد العقار            1       

 قبض اٌجار العقار المؤجر لشركة الحٌاة نقدا

 

 

وهو اقتطاع او تنزٌل جزء من قٌمة البضاعة المباعة وذلك   Discount -الخصم :

بهدؾ تحقٌق ؼاٌات معٌنة للبائع وٌسمى الخصم من جهة البائع بخصم مسموح به بٌنما 

انواع الخصم بحسب االؼراض التً ٌعتبر من جانب المشتري بانه خصم مكتسب وتقع 

 تعطى من اجلها وتقع فً ثالثة انواع وهً 

حٌث ٌعلن البائع عن تخفٌض نسبً فً قٌمة بضاعة معٌنة  -الخصم التجاري : -1

  1لتحقٌق واحد او اكثر من االؼراض التالٌة :

 تمشٌة بضاعة راكدة والتخلص منها  - أ

 تخفٌض االسعار لكً تتماشى مع ظروؾ السوق - ب

 عمالء اكثر فً السوقكسب  - ت

وتعارؾ المحاسبٌن على عدم ظهر هذا النوع من الخصم فً السجالت المحاسبٌة 

 بل ٌتم ازالة قٌمته والتسجٌل بالقٌمة الصافٌة فلو حصل االتً 

 % الى التاجر محمود باالجل 11ملٌون بخصم تجاري  11باع علً بضاعة قٌمتها 

 محمود التسجٌل فً سجالت التسجٌل فً سجالت علً 

 من حـ/ محمود   9  
 الى حـ/ المبٌعات  9         

 بٌع بضاعة بخصم تجاري وباالجل 

 من حـ/ المشترٌات   9  
 الى حـ/ علً   9       

 شراء بضاعة بخصم تجاري وباالجل



 اي تم تنزٌل قٌمة الخصم والتسجٌل بالقٌمة الصافٌة

 

ٌمنح البائع هذا النوع من الخصم للمشتري بؽٌة تشجٌعه على  -الخصم النقدي : - ب

االسراع بعملٌة تسدٌد قٌمة البضاعة وفً الؽالب ٌكون هذا الخصم بشروط تسمى 

شروط الدفع اي كلما عجل بتسدٌد قٌمة مشترٌاته اسرع منحه نسبة خصم اعلى 

ا سدد خالل الخمسة اٌام االولى كان تباع بضاعة وٌتفق البائع مع المشتري بانه اذ

% من قٌمة البضاعة واذا تجاوز الخمسة اٌام ولؽاٌة 5من عملٌة البٌع ٌمنحه خصم 

% وقد ٌحدد موعد نهائً لعملٌة التسدٌد وٌسمى هذا 1الـ عشرة اٌام ٌستحق خصم 

,  5/15,  11/5البٌع بشروط دفع وتصاغ بالشكل االتً بٌع بضاعة بشروط دفع 

% اذا سدد خالل الخمسة اٌام االولى وله 11ء كما ٌلً بان له خصم وتقرا 31ن /

% اذا تجاوز الخمسة اٌام االولى وسدد قب انتهاء العشرة اٌام من تارٌخ 5خصم 

ٌوم من تارٌخ الشراء وان تلك المواعٌد  31الشراء وان اخر موعد للتسدٌد هو 

 والنسب تكون محددة من قبل البائع 

على ظهور هذا الخصم فً السجالت تحت اسم خصم  وقد تعارؾ المحاسبٌن

اما مسموح به بالنسبة للبائع وخصم مكتسب بالنسبة للمشتري وذلك عند التسدٌد 

 عند اشراء فٌشار بالشرح الى شروط الدفع كما فً المثال التالً 

بخصم تجاري  ملٌون من علً 11اشترى محمود بضاعة  قٌمتها  11/3فً  

  31, ن / 11//1,  5/11و بشروط دفع  11%

 ملٌون نقدا 4سدد علً ما قٌمته  13/3فً 

 ملٌون لتسدٌد جزء من حسابه  5دفع محمود  18/3فً 

 التسجٌل فً سجالت علً التسجٌل فً سجالت محمود

 من حـ / المشترٌات   11.8   

 الى حـ / علً 11.8          

 دفع شراء بضاعة بخصم تجاري وبشروط

 من حـ / علً   4 

 الى مذكورٌن          

 حـ/ الصندوق 3.8         

 حـ/ الخصم المكتسب 1.1         

 ملٌون نقدا 4تسدٌد ما قٌمته 

 من حـ / علً   5.111

 من حـ/ محمود  11.8 

 الى حـ/ المبٌعات 11.8      

 دفع بٌع بضاعة بخصم تجاري وبشروط

 من مذكورٌن            

 حـ/ الصندوق     3.8   

 حـ/ الخصم المسموح به 1.1    

 الى حـ/ محمود 4             

 ملٌون نقد 4سدد محمود ما قٌمته 

 من مذكورٌن            



 الى مذكورٌن          

 حـ/ الصندوق 5         

 حـ/ الخصم المكتسب 1.111         

 ملٌون نقدا لتسدٌد جزء من حسابه 5دفع 

 حـ/ الصندوق     5   

 حـ/ الخصم المسموح به   1.111    

 الى حـ/ محمود      5.111            

 ملٌون لتسدٌد جزء من حسابة 5دفع محمود 

 

وهو اٌضا خصم جزء من قٌمة البضاعة التً تزٌد عن حدود  -خصم الكمٌة : -جـ 

والهدؾ من هذا النوع من معٌنه بؽض النظر عن التسدٌد من عدمه  وٌتفق علٌها مسبقا 

انواع الخصم هو لتشجٌع العمالء على زٌادة مشترٌاتهم خالل المدة التً تحدد الحتساب 

الخصم . وهنا ٌتم االتفاق على ان ٌعطى المشتري خصما من قٌمة البضاعة التً تجعل 

مشترٌاته خالل المدة المتفق علٌها تزٌد عن حد معٌن وهنا قد ٌكون الخصم تصاعدي 

 ٌزداد كلما تجاوزت مشترٌات العمٌل حدود معٌنه .اي 

% على 3اتفقت شركة النور مع التاجر علً على خصم كمٌة قدره  -مثال :   

% على المشترٌات 5ملٌون خالل الشهر وخصم مقداره  31مشترٌاته التً تزٌد عن 

 ملٌون وحصل ما ٌلً خالل الشهر . 41التً تزٌد على 

 مٌات المشتراة خالل المدة المحددة وهً شهروهنا نضع الخصم بفئات للك

 مبلػ الشراء  نسبة الخصم المستحقة  فئة مبلػ الشراء المتراكم 

  بدون خصم ملٌون  31  -

31    -  41 3 %  

  %5 فما فوق 41

 وتسقط المشترٌات التركمٌة ضمن الفئات فلو اردنا تسقٌط المثال التالً

 % وتم التسدٌد نقدا 6ملٌون بخصم تجاري  15بضاعة قٌمتها  علً تم بٌع  3/4فً  -1

 ملٌون باالجل  11علً بضاعة قٌمتها  تم بٌع 11/4فً  -1

 ملٌون نقدا  31تم بٌع  علً بضاعة قٌمتها  11/4فً  -3

 مبلػ الشراء بحسب صفقات الشراء نسبة الخصم المستحقة  فئة مبلػ الشراء المتراكم 

 لصفقة االولى ال تستحقا   15 بدون خصم ملٌون  31  -

 من الصفقة الثانٌة ال تستحق 15

 %3من الصفقة الثانٌة  تستحق  5 % 3 41  -    31

 %3من الصفقة الثالثة  تستحق   5

 %5من الصفقة الثالثة تستحق  15 %5 فما فوق 41

 



 وتسجل القٌود كما ٌاتً

 التارٌخ التسجٌل فً سجالت علً التسجٌل فً سجالت شركة النور

 من حـ / الصندوق   14.1   

 الى حـ / المبٌعات 14.1           

 بٌع بضاعة نقدا وبخصم تجاري    

 من حـ / المشترٌات     14.1  

 / الى حـ / الصندوق  14.1         

 شراء بضاعة نقدا وبخصم تجاري

3/4 

 من مذكورٌن              

 حـ/ علً  19.851   

 ح بهحـ/ خصم مسمو   1.15     

 الى حـ/ المبٌعات   11                 

 خصم الكمٌةبٌع بضاعة باالجل وب

 من حـ / المشترٌات    11 

 الى مذكورٌن                      

 حـ / شركة النور 19.851            

 حـم خصم مكتسب 1.15                

 شراء بضاعة باالجل واالستفادة من خصم الكمٌة

11/4 

 من مذكورٌن           

 حـ/ الصندوق  18.6

 حـ / خصم مسموح به    1.4

 حـ / المبٌعات  31            

 بٌع بضاعة نقدا وبخصم كمٌة

 من حـ / المشترٌات  31  

 الى مذكورٌن                      

 حـ / الصندوق   18.6           

 حـ / خصم مكتسب      1.4          

 قدا وبخصم كمٌةشراء بضاعة ن

1/4 

 

 المطلوب تسجٌل العملٌات التالٌة فً سجالت كل من ماجد وشركةالمناٌا  -مثال :

ملٌون  من شركة االسالم  151المناٌا بضاعة قٌمتها اشترت شركة  11/1/1111فً 

ملٌون واجور  3 والباقً على الحساب ودفعت مصارٌؾ كمركٌة 51سددت منها 

 ملٌون  1.5تحمٌل ونقل البضاعة 

 % 3ملٌون باالجل وبخصم تجاري  11بٌع بضاعة الى ماجد قٌمتها  1/ 15فً 

 15, ن / 3/11, 5/11ملٌون وبشروط دفع  15بٌع بضاعة الى ماجد قٌمتها  1/3فً 

 ملٌون لتسدٌد جزء من حسابه 15سدد ماجد مبلػ   8/3فً 

 سدد علً ما تبقى بذمته نقدا 15/3 فً

  1.5ملٌون وجور كهرباء  5دفعت الشركة اجور عمال  11/3فً 

 ملٌون نقدا  1حصلت الشركة على اٌراد عقار مؤجر الى ماجد قٌمتها  15/3فً 

واتفقا  %5بخصم تجاري  ملٌون 11اشترى ماجد  بضاعة من الشركة قٌمتها  1/4فً 

 41% والتً تزٌد عن 1قدره  11التً تزٌد عن شهر  على خصم كمٌة للمبٌعات خالل

 %5قدره 

  ملٌون وتم التسدٌد نقدا 31اشترى ماجد بضاعة من الشركة قٌمتها  11/4فً 

 



 -المصادر:

 1111مقداد واخرون , المحاسبة , الطبعة الثانٌة , جامعة الموصل ,  -1

 1118شحاته واخرون , مباديء المحاسبة المالٌة ,جامعة االسكندرٌة , -1

 1111النمري واخرون ,مباديء المحاسبة , جامعة الملك بن عبد العزٌز ,  -3

 1118الكبٌسً , عبد الستار , الشامل فً مباديء المحاسبة , بؽداد ,  -4

 

 



 المحاضرة السادسة مباديء محاسبة

 العملٌات النقدٌة واالوراق التجارٌة 

 العملٌات النقدٌة 

 التعامل مع النقد     

 التعامالت المصرفٌة    

 االوراق التجارٌة

 ماهٌة االوراق التجارٌة     

 انواع االوراق التجارٌة    

 اوراق القبض    

 طرق التصرف باوراق القبض     

 اوراق الدفع     

تشمل العملٌات النقدٌة كل االحداث المالٌة التً تتعلق بصرف او قبض  -العملٌات النقدٌة :

النقود وتتضمن التعامالت النقدٌة المباشرة او من خالل المصارف . وقد اشرنا سابقا الى ان 

عت اسس دقٌقة المنشاه او المشروع او المحالت تعتبر كٌان مستقل عن مالكٌها ولذلك فقد وض

لضمان عدم امكانٌة التالعب فً تلك العملٌات لما للنقد من خصائص تجعل التصرف به اسهل 

ما لم تكن هنالك ضوابط تضبط عملٌة التصرف به وتحكم مسؤولٌة المتعاملٌن بالنقد وتشمل 

 -العملٌات النقدٌة النقد المباشر والتعامالت المصرفٌة :

النقود االوراق النقدٌة الرسمٌة االجنبٌة او المحلٌة وكذلك وهنا تمثل -: التعامل بالنقد -1

المسكوكات النقدٌة وقد اولى النظام المحاسبً اهمٌة كبٌرة للتعامالت النقدٌة وفرض 

 -شروطا من شانها ضبط تلك التعامالت من اهمها :

 فصل عملٌات القٌد المحاسبً عن امانة الصندوق - أ

 المسؤولٌةحصر العاملٌن بالنقد ومنع تشتت  - ب

 االحتفاظ باوطاء رصٌد نقدي فً الخزانةوتحوٌل الباقً الى حساب مصرفً - ت

 اجراء مراجعة محاسبٌة دورٌة - ث

قٌد كافة العملٌات النقدٌة بصورة منتظمة واالحتفاظ بسجالت ثانوٌة للمطابقة على  - ج

 اساسها 



ولٌة المباشرة ان العملٌات النقدٌة تشمل كل من المقبوضات والمدفوعات وٌجب ان تكون المسؤ

فً استالمها او صرفها بشخص محدد ٌسمى امٌن الصندوق وال ٌحق لغٌره التعامل مع 

الصندوق لكً ال تتشتت المسؤولٌة . وان المقبوضات هً اما قٌمة مبٌعات او تسدٌد المدٌنٌن 

ع او لدائنٌتهم وهنا وكما اشرنا سابقا ٌجب ان ٌكون هنالك ما ٌثبت حصول العملٌة كمستندات البٌ

وصوالت القبض التً تحرر بالشروط التً تم االشارة الٌها سابقا وٌكون المسؤول عن قبض 

المبالغ واٌداعها فً الصندوق شخص امٌن الصندوق وعند قبض المبلغ ٌكون الصندوق حسابا 

مدٌنا والجهة التً تسببت بقبض المبلغ جهة دائنة كالمبٌعات  فً حالة بٌع البضاعة والشخص 

د مدٌونٌته فً حالة قبض مبلغ من مدٌن والموجود الذي تم بٌعه فً حالة بٌع موجود الذي سد

 .ونوع االٌراد عند قبض اٌرادات.

اما الجانب االخر للتعامالت النقدٌة فٌتمثل بالمصروفات اي صرف مبلغ وكذلك تحددت   

الصندوق بعد مسؤولٌة اخراج النقد من الصندوق وتسلٌمه للجهة المخصص لها بمسؤولٌة امٌن 

استحصال كافة االسس القانونٌة وتحرٌر مستند الصرف والذي ٌجب ان ٌوقع من قبل شخص 

اخر له الحق ان ٌامر بالصرف وتعتبر وصوالت الصرف او مستندات الشراء . مستندات تثبت 

 كون عملٌة الصرف اصولٌة .

ورة التضٌٌق اشارت الكثٌر من االنظمة المحاسبٌة الى ضر -: التعامالت المصرفٌة -2

على جانب التعامل بالنقد المباشر واالستعاضه عنه بالتعامل مع المصارف اذ تقوم 

المنشاه او المحالت بفتح حساب خاص بها لدى احد المصارف وذلك لالستفادة من 

 -المزاٌا التً تمنحها المصارف للمتعاملٌن معها وتتمثل بما ٌلً :

 ضمان المحافظة على النقد واالوراق المالٌة والتجارٌةوالودائع االخرى - أ

 استخدام الشٌكات كوسٌلة للتعامل على ان تكون ضمن حدود المبلغ المودع  - ب

 الحصول على مجموعة من المزاٌا من المصرف وهً - ت

 السماح للعمٌل بتجاوز المبلغ تحت اسم السحب على المكشوف -

 تحوٌل المبالغ واستالمها لقاء عمولة بسٌطةالتوسط مع المصارف االخرى ل -

 قبول ارتهان االوراق التجارٌة -

 تاجٌر الحصائن لحفظ القضاٌا الثمٌنة كالمجوهرات -

 بٌع العمالت االجنبٌة وشرائها -

 تسهٌل الكفاالت المصرفٌة  -

 فتح اعتمادات التورٌد والتصدٌر  -



مع فرع مصرف قرٌب  ولغرض الحصول على كل هذه التسهٌالت البد من فتح حساب جاري

ٌسهل عملٌة التعامل معه باٌضاحات بسٌطة تتعلق بمركز العمٌل او المنشاه وتقٌٌم وضعه 

المالٌفً السوق ومالء استمارة او قسٌمة اٌداع بنسختٌن تحفظ اال ولى بالمصرف واالخرى لدى 

دفتر شٌكات  العمٌل تتضمن قٌمة المبلغ المودع والتارٌخ ورقم الحساب وٌمنح بموجبها العمٌل

 للتامل به عند الدفع من حسابه وٌكون شكل الشٌك بالصورة التالٌة 

 صورة الشٌك                              
 -------------رقم                                 ------------------االنبار 

 االنبار –مصرف الرافدٌن 
  - - - - - - - - - - - - - - - -  ادفعوا بموجب هذا الشٌك المر

 دٌنار  - - - - - - - - - - - - - - - - -مبلغ 
 
 
 
 

 التوقٌع                                                  
 

 القرمة        
 الرقم

 التارٌخ
 المستفٌد

 المبلغ
 الرصٌد السابق

 اٌداع
 الرصٌد الحالً

 

انه امر كتابً صادر من شخص هو المودع على المصرف الذي ٌتعامل معه  -وٌعرف الشٌك :

ٌامره بدفع المبلغ المدون فٌه المر شخص ثالث هو المستفٌد  ولذلك فان الشٌك فٌه ثالثة اطراف 

 -هم :

الساحب وهو الشخص االمر بالدفع وهو العمٌل مع المصرف والذي حررذلك  -

 الشٌك

 هو المصرف الذي سٌقوم بدفع المبلغو المسحوب علٌه -

 المستفٌد وهو الشخص او الجهة التً ستقبض المبلغ من المصرف -

والشٌكات اما ان تكون لشخص معٌن او لحاملها وفً حالة كون الشٌك لحاملها فان المصرف 

سٌدفع المبلغ الى الشخص الذي ٌقدمه لها  واال فان المصرف ال ٌدفع اال للشخص المحدد اسمه 

بالشٌك وٌمكن تحوٌل الشٌك لحامله بمجرد تظهٌره من قبل المستفٌد بالتوقٌع على ظهره بما ٌفٌد 

 تخوٌل حامله باستالم قٌمة الشٌك من المصرف وبالتالً ٌصبح الشٌك لحامله.

 وعند اخراج المبلغ الٌداعه بالمصرف ٌسجل قٌد 

 من حـ / المصرف     25           

 الى حـ / الصندوق      25                      



   -- --فتح حساب جاري فً مصرف 

 %5وعند سداد عملٌة شراء بشٌك ٌكون القٌد مثال شراء بضاعة بخمسة ملٌون وبخصم تجاري 

 من حـ / المشترٌات      4.754          

 الى حـ / المصرف   4.754                     

 تجاري وتسدٌدها بشٌك شراء بضاعة بخصم

 وعند تسدٌد اجور العمال بشٌك 

 من حـ / اجور العمال      

 الى حـ / المصرف            

 تسدٌد اجور العمال بشٌك     

وااستالم قٌمتها بشٌك وتوجد ثالث اوجه للتصرف ملٌون 6الى تحسٌن قٌمتها  وعند بٌع بضاعة 

 بالشٌكات الواردة  

 سابنا الجاري صرف الٌداعه فً حاالولى ارساله الى الم

 من حـ /  المصرف     6      

 الى حـ / المبٌعات      6                

 بٌع بضاعه واستالم قٌمتها بشٌك اودع بالمصرف

وهنا ال نحتاج الى تسجٌل اي  وعند تحصٌل الشٌك فٌتم اشعار العمٌل باستحصال قٌمة الشٌك 

مته من المصرف المسحوب علٌه ذلك الشٌك لسبب ما كان اما اذا لم تستحصل قٌشًء جدٌد . 

ٌكون ذلك العمٌل لٌس لدٌه رصٌد كافً فان المصرف الذي نتعامل معه سٌشعرنا بعدم 

استحصال قٌمة ذلك الشٌك وفً هذه الحالة ٌقع علٌنا ان نسجل قٌد نعٌد به الشخص الذي 

 اعطانن الشٌك مدٌنا والمصرف دائن

 تحسٌن  من حـ /        6     

 الى حـ / المصرف     6                    



 اشعرنا المصرف بعدم استحصال قٌمة الشٌك الصادر من تحسٌن 

وتتم مطالبة تحسٌن وقد ٌتوسط المصرف باقامة دعوى قضائٌة على تحسٌن الصداره شٌك غٌر 

 مغطى وامتناع المصرف المسحوب علٌه الشٌك عن تسدٌد قٌمته 

 

ظ به بالصندوق  لحٌن استحقاقه بٌع بضاعة واستالم قٌمتها بشٌك ارسل للمصرف الثانٌة االحتفا

 الٌداعه

 اما اذا بٌعت البضاعة بشٌك وتم االحتفاظ بالشٌك بصندوق المحالت فٌسجل القٌد 

 من  حـ / الصندوق        6      

 الى  حـ / المبٌعات   6             

 بٌع بضاعه بشٌك واٌداعه بالصندوق

وعند قبض قٌمة الشٌك ال نسجل شًء وفً حالة حصول امتناع المصرف عن سداد قٌمة الشٌك 

 نقوم باقامة دعوى لدى المحاكم المختصة ونعٌد تحسٌن مدٌنا 

 من حـ / تحسٌن  6   

 الى حـ / الصندوق   6         

 امتناع المصرف المسحوب علٌه الشٌك الصادر من تحسٌن عن سداد قٌمة الشٌك

البد من التفرٌق بٌن الحساب الجاري وحساب التوفٌر اذ ان حساب التوفٌر تودع  -مالحظة :

المبالغ لدى المصارف لقاء فائدة معٌنه وتحدد بها مدد زمنٌة ال ٌجوز سحبها قبل تلك المدة وفً 

وال ٌستطٌع وال ٌمكن صاحب حساب التوفٌر ان ٌستخدمه لالغراض التجارٌة اي للتسدٌد منه 

 تفادة من المزاٌا التً ٌمنحها المصرف لصاحب الحساب الجاري .االس

ان بعض المصارف تمكن بعض العمالء الذٌن لدٌهم ضمانات مالٌة تؤمن حقوق المصرف     

تمكنهم من السحب على المكشوف اي سحب اكثر من قٌمة الودٌعه االصلٌة ولكن ال تمنح هذه 

 دمون ضمانات كافٌة للمصرف تؤمن ضمان حقوقه.المٌزة لكل العمالء فقط للعمالء الذٌن ٌق



قد تتعامل بعض المشات بالدٌن على اساس الثقة المتبادلة بٌنها وبٌن -االوراق التجارٌة :

المتعاملٌن سواء بعملٌات البٌع او عند تقدٌم القروض واالئتمانات لكن القانون اوجب بضرورة 

تشمل الحوالة والسند االذنً او الكمبٌالة وهً استخدام اوراق قانونٌة تسمى االوراق التجارٌة و

وٌمكن تعرٌف االوراق التجارٌة على انها اوراق ائتمان تمثل االوراق التجارٌة 

 وذلك بسبب المزاٌا التً تمتلكه وهًتعتبر من الدعائم االساسٌة للتجرة قانونٌة 

 تعتبر وسٌلة الثبات الدٌن  -1

 لتسدٌد دٌون للغٌر امكانٌة تداولها من شخص الخر واستخدامها -2

 تعتبر اداة للوفاء اذ تثبت بانه قد تم الوفاء عند تسدٌد المبلغ وسحبها  -3

وتسمى االوراق التجارٌة التً ترد للمنشاه والتً هً من تستحق قٌمتها وقت 

والتً ٌقع  االستحقاق باوراق القبض اما االوراق التجارٌة التً تصدرها المنشاه

علٌها تسدٌد قٌمتها وقت االستحقاق متسمى من قبل المنشاه باوراق الدفع وهكذا فان 

الورقة التجرٌة هً نفسها تعتبر من طرف مستحق قٌمتها وقت موعدها ورقة قبض 

بٌنما تعتبر من طرف الذي سٌسدد قٌمتها عن االستحقاق ورقة دفع وسنرمز الرمز 

 وراق الدفع.أ.ق الوراق القبض  و أ.د. ال

توجد عدة انواع لالوراق التجارٌة ومن اهمها واكثرها  -انواع االوراق التجارٌة :

 شٌوعا هً الكمبٌالة والسفتجة او الحوالة .

تعهد كتابً ٌتضمن شرط االمرٌتعهد بموجبه  -السند االذنً او الكمبٌالة : -1

طرف ما بدفع مبلغ المر طرف اخر فً مكان معٌن وفً وقت محدد  

 ٌكون الشكل العام له كما فً ادناه و

 -------------االنبار فً 

------------اتعهد بموجب هذا السند وبعد مرور  --------------------انً 

-----مبلغا قدره  ---------------المر  ----------شهر ان ادفع فً  -------

 ال غٌرها   ------------

 توقٌع المدٌن                                                 



وٌتضح ان السند االذنً فٌه طرفٌن االول هو المدٌن الذي ٌنشاء وٌوقع على 

 هذا السند واالخر هو الطرف الذي سٌقبض قٌمته وهو الدائن للشخص االول 

وٌتضمن مكان الوفاء وتارٌخ الوفاء والمبلغ  وتارٌخ انشاء السند فً بداٌته 

 من انشاه الذي هم من ٌسدد قٌمته. وٌجب ان ٌوقع من قبل

وهً امر غٌر معلق على شرط من قبل الساحب  -البولٌصة او الحوالة : -2

ٌامر شخص اخر هو المسحوب علٌه بان ٌدفع مبلغ ٌبٌن قدره المر شخص 

وقد تحولت باالونة االخٌرة .  فً مٌعاد محدد ومكان معٌنثالث هو المستفٌد 

مقارنة باالزمنة الماضٌة . وبذلك فان  االى الكترونٌة وازداد استخدامه

البولٌصة فٌها ثالثة اطراف هما الساحب الذي اصدرها والمسحوب علٌه 

الذي سٌدفع قٌمتها والثالث المستفٌد الذي سٌقبض قٌمتها وقد ٌكون بها تارٌخ 

للسداد او حال ورود المستفٌد الى المسحوبه علٌه واذا كان بها موعد قد 

قدم من قبل المستفٌد الى المسحوبه علٌه لغرض توقٌعا اي ٌتطلب االمر ان ت

 -والشكل العم لها هو :القبول بها 

 ------------قٌمتها                      -------------------االنبار فً 

 ---------------ادفعوا فً الموصل بتارٌخ --------------------الى السٌد 

 ال غٌرها    ------------------مبلغا قدره ---------------------------المر 

 

 توقٌع الساحب                                  توقٌع المسحوب علٌه

  

ان االوراق التجارٌة تسمى من طرف الذي ٌستحق قٌمتها عند االستحقاق 

اوراق قبض وهً تحفظ لدٌه . بٌنما تسمى من جانب الشخص الذي ٌدفع 

قٌمتها عن تارٌخ االستحقاق باوراق الدفع وان اوجهة التصرف باوراق 

 -القبض متعدده وهً كما ٌلً :

هة ٌمكن ان ٌتصرف من توجد عدة اوج -اوجه التصرف باوراق القبض :

 خاللها مالك ورقة القبض بها ومن اهمها 



االحتفاظ بالورقة بمحفظة خاصة لالوراق التجارٌة لحٌن استحقاقها فلو  -1

ملٌون واستلم  14باع التاجر سلٌمان بضاعة الى التاجر حسٌن قٌمتها 

 نصف القٌمة نقدا والباقً بورقة تستحق بعد شهر فٌسجل القٌد 

 فً سجالت حسٌن سجالت سلٌمان فً

 من مذكورٌن      

 حـ/ أ.ق.     5

 حـ/ الصندوق    5

 الى حـ / المبٌعات    01         

بٌع بضاعة واستالم نصف قٌمتها نقدا والباقً 

 بورقة تجارٌة

 من حـ / المشترٌات       01  

 الى مذكورٌن                     

 حـ/ أ.د.      5            

 حـ/ الصندوق      5            

شراء بضاعة وتسدٌد قٌمتها نصف نقدا 

 واالخر بورقة تجارٌة

 

واذا بقى التاجر سلٌمان محتفظا بالورقة فً محفظة االوراق التجارٌة فال ٌسجل شًء الى حٌن 

وفً تارٌخ االستحقاق ستكون هنالك ثالثة احتماالت االول ان ٌسددها  تارٌخ االستحقاق

خها الثانً  ان ٌتفاوض على استبداله بجدٌدة تستحق بعد فترة اخرى مقابل فوائد تاخٌر بتارٌ

 ٌصر على عدم التسدٌد وال التفاوضواالحتمال الثالث ان 

 واذا سدد حسٌن قٌمة الورقة نقدا فٌسجل القٌد كاالتً -االحتمال االول :

 فً سجالت حسٌن فً سجالت سلٌمان

 من حـ/ الصندوق        5

 الى حـ / أ.ق     5           

 استالم قٌمة الورقة نقدا وتسلٌمها لحسٌن

 

         

 من   حـ /أ.د.      5    

 الى  حـ / الصندوق     5          

 تسدٌد قٌمة ورقة لسلٌمان واستعادتها 

 

ض وقد ٌحصل ان ال ٌتمكن حسٌن من السداد بتارٌخ االستحقاق وقد ٌتفاو-االحتمال الثانً :

لتاخٌر التسدٌد او ٌمنح سلٌمان ورقة تجارٌة جدٌدة تستحق بعد مدة اخرى مقابل فوائد تاخٌر 

% سنوٌا وفً هذه الحالة تسلم الورقة القدٌمة وتاخذ بدال عنا ورقة 5بنسبة معٌنه كان تكون 

 جدٌد بقٌمة القدٌمة مضافا لها فوائد التاخٌر  وتسجل القٌود التالٌة

 

 

 

 



 فً سجالت حسٌن فً سجالت سلٌمان

      

 الجدٌدة حـ/ أ.ق.    من     5..5

 الى مذكورٌن                      

 حـ/ أ.ق. القدٌمة       5           

 حـ/ فوائد تاخٌر دائنة  5..1            

االتفاق على استبدال أ.ق قدٌمة          

والباقً بورقة  باخرى جدٌدة مع فوائد تاخٌر

 تجارٌة

 نمن مذكورٌ             

 حـ/ أ.د. القدٌمة     5       

 حـ/ فوائد تاخٌر  5..1      

 الى حـ / أ.د. الجدٌدة    5..5              

االتفاق على استبدال أ.ق قدٌمة          

والباقً بورقة  باخرى جدٌدة مع فوائد تاخٌر

 تجارٌة

 

على حل مما ٌظطر  التسدٌد وعدم التفاوض واالتفاقاالصرار على عدم  -االحتمال الثالث :

الطرف  الذي   الطرف االول الى اللجوء الى االمحاكم  وفً حال اللجوء ٌتم تسجٌل قٌد باعادة

اصدر الورقة مدٌن والورقة دائن باعتبارها ساقطة وهذا القٌد ٌسجل فقط من طرف الدائن  

 وسٌتم دفع مصارٌف احتجاج ٌتم تحمٌلها الى حسٌن وكما ٌلً

  

 فً سجالت حسٌن فً سجالت سلٌمان

      

 حسٌن حـ/     من     5.0

 الى مذكورٌن               

 / أ.ق.حـ     5         

 الصندوق 1.0         

اعتبرت الورقة الغٌة لتخلفه عن دفع قٌمتها  

 وتحمٌله مصارٌف االحتجاج

 

 

ارسال الورقة الى المصرف لتحصٌلها بتارٌخ استحقاقها واضافتها الى رصٌده بالمصرف وٌسجل القٌد  -2

 التالً

 من حـ/ أ.ق. برسم التحصٌل     5

 الى حـ/ أ.ق.     5        

 الورقة الى المصرف لتحصٌلها واضافتها الى رصٌده او حسابه الجاري ارسال

وفً تارٌخ استحقاقها تنهض االحتماالت المشار الٌها سابقا اما ان ٌسدد الورقة او ٌتفاوض على تجدٌدها 

 او ٌرفض وٌمتنع عن التسدٌد فٌتم الذهاب الى االحتجاج

 رهن الورقة لدى المصرف لقاء فائدة -3

 للغٌرتظهٌر الورقة  -4



 المحاضرة السابعة مباديء محاسبة

 احتماالت التصرف باوراق القبض 

 االحتفاظ بالورقة لحين استحقاقها      

 ارسال الورقة الى المصرف لغرض تحصيلها      

 قطع الورقة لدى المصرف      

 تظهير الورقة       

ان الورقة التجارٌة سواء كانت سند اذنً او حوالة تكون بحوزة الشخص الذي ٌستحق قٌمتها 

فً تارٌخ االستحقاق . وان هذا الشخص كما اشرنا فً المحاضرة السابقة توجد عدة اوجه او 

 احتماالت للتصرف بالورقة وهً 

الشركة محفظة  فً الغالب ٌكون لدى صاحب -االحتفاظ بالورقة لدٌه لحٌن استحقاقها : -1

ٌحفظ بها االوراق التجارٌة الى تارٌخ استحقاقها للمطالبة بقٌمتها وفً هذه الحالة ٌقٌد 

القٌد االساسً الذي تم اخذ الورقة به وكما اشرنا سابقا تعتبر بالنسبة لمستحقها ورقة 

ملٌون استلم منها  6الى محمود قٌمتها قبض وهو من ٌحتفظ بها . فلو باع سالم بضاعة 

ملٌون والباقً بورقة تجارة تستحق بعد شهر فالتسجٌل بسجالت سالم ومحمود ٌكون  2

 -كما ٌلً :

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.ق.    4    

 حـ/ الصندوق    2    

 الى حـ / المبٌعات    6                

بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها    

 قً بورقة تجارٌةنقدا والبا

 من حـ / المشترٌات    6 

 الى  مذكورٌن                

 حـ / أ. د .     4          

 حـ / الصندوق     2          

شراء بضاعة وتسدٌد جزء نقدا والباقً  

 بورقة تجارٌة

 

وفً حالة االحتفاظ بها لدى سالم  بمحفظة االوراق التجارٌة فال ٌتم تسجٌل شًء 

او اما ان ٌقوم محمود بتسدٌدها اضافً الى تارٌخ استحقاقها وفً تارٌخ االستحقاق 

 او االمتناع وعدم التفاوض   بالتفاوض لتاجٌلها



 فً حالة التسدٌد ٌتم تسجٌل القٌود التالٌة فً سجالت الطرفٌن

 سجالت محمود ت سالمسجال

 من حـ / الصندوق    4   

 الى   حـ / أ. ق.    4          

 تم استالم قٌمة ورقة القبض

 من  حـ / أ.د.    4   

 الى  حـ / الصندوق     4             

 تم دفع قٌم ورقة الدفع 

اذ حصل تفاوض وتم االتفاق على اصدار ورقة جدٌدة تستحق بعد شهرٌن بفائدة  اام

 % سنوٌا فٌجب احتساب الفائدة المستحقة 11تاخٌر 

 ( * نسبة الفائدة السنوٌة * مبلغ الورقة  12الفائدة المستحقة = )عدد اشهر التاخٌر /

 الفائدة المستحقة  % تكون11وفً مثالنا اعاله حٌث ان مدة التاخٌر شهرٌن والفائدة 

 * الفائدة المستحقة =
  

   
*
 

  
4  =1.160 

الف دٌنار وٌسجل القٌد فً سجالت الطرفٌن كما  60وبذلك فان قٌمة الفائدة المستحقة 

 ٌاتً

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / أ.ق. الجدٌدة   4.160  

 الى مذكورٌن                         

 حـ / أ.ق        4              

 حـ / فوئد التاخٌر      1.160         

 تم تجدٌد الورقة القدٌمة بفوائد تاخٌر

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.د.      4 

 حـ/ فوائد تاخٌر 1.160

 حـ/ أ.د. الجدٌدة 4.160            

 تم تجدٌد الورقة وتحمل فوائد تاخٌر 

 

 

وفً حالة عدم االتفاق ٌضطر الى اقامة دعوى قضائٌة لدى المحاكم المختصة 

وسٌتحمل مصارٌف احتجاج وفً هذه الحالة تثبت كلها بذمة المدعى علٌه وٌتم اعادته 

الف  251مدٌنا بقٌمة الورقة االصلً مضافا الٌها مصارٌف االحتجاج فلو دفع للمحامً 

 فقط فً سجالت سالم سجٌل دٌنار القامة االحتجاج فهنا ٌتم الت

 

 

 

 



 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / محمود   4.25  

 الى مذكورٌن                   

 حـ /أ.ق.     4          

 حـ / الصندوق 1.25           

تم االحتجاج المتناع محمود دفع الورقة 

 ودفع مصارف احتجاج نقدا

 

 واذا تم تحصٌل المبلغ من المحكمة مع مصارٌف االحتجاج نقدا ٌسجل االتً 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من  حـ / الصندوق   4.251  

 الى حـ/ محمود 4.251            

 تم استالم ما بذمة محمود نقدا

 من مذكورٌن       

 حـ/ أ.د.  4   

 حـ/ مصارٌف احتجاج 1.25  

 حـ / الصندوق  4.25       

تم دفع قٌمة الورقة ومصارٌف االحتجاج  

 نقدا

 

وقد ٌحصل ان ٌكون محمود قد افلس ولم تجد المحاكم لذٌه القدرة على تسدٌد كل المبلغ 

او جزء منه وفً هذه الحالة قد ٌحكم بالسجن عن المبلغ الذي لم ٌستطٌع تسدٌده وتصفى 

ملٌون من  2. فلو ان المحكمة استطاعت تحصٌل لدٌن امواله وقد ٌسدد فقط جزء من ا

المبلغ وتم الحكم على محمود بالسجن لعدم تمكنه من تسدٌد المبلغ المتبقً والذي ٌسمى 

 من قبل سالم بالدٌون المعدومة  وٌسجل لدٌه كاالتً

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن         

 حـ / الصندوق    2

 ةحـ/ دٌون معدوم 2.25

 حـ / محمود  4.25            

تم تحصٌل جزء من دٌن محمود والباقً 

 اعتبر دٌن معدوم

  

 



ان المصارف تمنح العمالء جملة امتٌازات  -ارسال الورقة الى المصرف لتحصٌلها : -2

 من ضمنها تحصٌل دٌونهم مقابل مصارٌف تحصٌل وفً هذه الحالة ٌقوم سالم بارسال

الورقة المسحوبة على محمود الى المصرف الذي ٌتعامل معه سالم لتحصٌلها فً 

وهنا علٌه ان ٌدفع مصارٌف التحصٌل  تارٌخ استحقاقها واضافتها الى حسابه الجاري

  عند عملٌة البٌع االساسٌة  نقدا وٌسجل القٌد التالً

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.ق.    4    

 حـ/ الصندوق    2    

 الى حـ / المبٌعات    6                

بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها    

 نقدا والباقً بورقة تجارٌة

 من حـ / المشترٌات    6 

 الى  مذكورٌن                

 حـ / أ. د .     4          

 حـ / الصندوق     2          

بضاعة وتسدٌد جزء نقدا والباقً شراء  

 بورقة تجارٌة

وعند ارسال الورقة من قبل سالم الى المصرف لتحصٌلها ودفع مصارٌف التحصٌل  

 نقدا ٌسجل القٌد التالً فً سجالت سالم فقط

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن     

 حـ/أ.ق. برسم التحصٌل  4

 حـ/ مصارٌف تحصٌل 1.125

 الى مذكورٌن                

 حـ / أ.ق    4            

 حـ/ الصندوق1.125        

تم ارسال الورقة الى المصرف لتحصٌلها 

 ودفعت مصارٌف التحصٌل نقدا 

 ال ٌسجل شًء  

 

 

ام اذا تم االتفاق مع المصرف ان تقطع مصارٌف التحصٌل بعد تحصٌل قٌمة الورقة 

 ل نقدا ٌسجل القٌد كما ٌاتً اي ال تدفع مصارٌف التحصٌ

 

 



 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / أ.ق. برسم التحصٌل   4  

 الى حـ/ أ.ق.    4           

تم ارسال الورقة الى المصرف لتحصٌلها 

 وقطع مصارٌف التحصٌل عند االستالم

  

 ال ٌسجل شًء

وفً تارٌخ االستحقاق اما ان تسدد قٌمة الورقة الى المصرف فٌحصل على اشعار  

 باضافة قٌمتها الى حسابه الجاري وٌسجل االتً 

 

 فً حالة كون المصارٌف دفعت نقدا - أ

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / المصرف  4      

 الى حـ /أ.ق. برسم التحصٌل   4          

باستالم قٌمة الورقة اشعرنا المصرف 

 المسحوبة على محمود     

 

 من حـ / أ.د.   4    

 الى ح/ المصرف   4             

 تم تسدٌد قٌمة الورقة بشٌك

 ب فً حالة كون مصارٌف التحصٌل تستقطع عند االستالم

 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورين           

 حـ المصرف    579.3    

 مصاريف التحصيلحـ/     070.3

 الى حـ / أ7ق7 برسم التحصيل    6            

بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها    

 نقدا والباقً بورقة تجارٌة

 من حـ / أ.د.   4

 الى ح/ المصرف   4             

 تم تسدٌد قٌمة الورقة بشٌك

وقد ٌحصل عدم امكانٌة محمود على التسدٌد وربما ٌتم االتفاق على تجدٌد الورقة مع 

 تحمل فوائد تاخٌر وٌكون التسجٌل كاالتً 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / أ7ق7 الجديدة برسم التحصيل .7706  

 الى مذكورين                         

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.د.      4 



 رسم تحصيلالقديمة ب حـ / أ7ق    7              

 حـ / فوئد التاخير      .0706         

 تم تجديد الورقة القديمة بفوائد تاخير

 حـ/ فوائد تاخٌر 1.160

 حـ/ أ.د. الجدٌدة 4.160            

 تم تجدٌد الورقة وتحمل فوائد تاخٌر 

 

 

 

او االمتناع عن التسدٌد والعصٌان فٌضطر المصرف الى االحتجاج لدى المحاكم 

 واشعارنا بذلك 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ محمود   4.25  

 الى مذكورٌن                         

 حـ / أ.ق برسم التحصٌل        4          

 حـ المصرف      1.25         

المصرف على تم االحتجاج من قبل 

 محمود المتناعه عن التسدٌد

 ال ٌسجل شًء 

 

واذا تم استحصال المبلغ مع مصارٌف االحتجاج من المحكمة واضٌف الى الحساب 

  الجاري لسالم ٌسجل القٌد كما ٌاتً

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن            

 حـ/ المصرف      3.05   

 اج حـ/ مصارٌف تحصٌل واحتج  1.205

 الى  ح/ محمود 4.25             

دفع محمود قٌمة الورقة مع مصارٌف 

 االحتجاج

 

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.د.      4 

 حـ/ مصارٌف احتجاج 1.25

 الى حـ/ الصندوق 4.25

 دفع قٌمة الورقة مع مصارٌف االحتجاج 

 

قطع الورقة لدى المصرف ان من مزاٌا التعامل مع المصارف هً امكانٌة رهن او  -1

قطع الورقة لدى المصرف واستالم قٌمتها مقابل تحمل مصارٌف قطع وفً هذه الحالة 

ٌتم تحوٌل ملكٌة الورقة للمصرف وٌتم تسجٌل القٌد التالً عند قطع الورقة وهنا فان 



عالقة للمسحوبة الورقة علٌه بعملٌة قطعها لدى االمر ٌتعلق فقط بمالك الورقة وال 

 6قٌمتها المصرف  فلو عدنا للمثال السابق اذا ان محمود اشترى بضاعة من سالم 

ملٌون والباقً بورقة تجارٌة وكما اشرنا سابقا فان القٌد ٌسجل  2ملٌون وسدد منها 

 بالشكل التالً 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.ق.    4    

 حـ/ الصندوق    2    

 الى حـ / المبٌعات    6                

بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها    

 نقدا والباقً بورقة تجارٌة

 من حـ / المشترٌات    6 

 الى  مذكورٌن                

 حـ / أ. د .     4          

 حـ / الصندوق     2          

بضاعة وتسدٌد جزء نقدا والباقً  شراء 

 بورقة تجارٌة

وعند قطع الورقة لدى المصرف ٌتم التسجٌل فقط بسجالت سالم مالك الورقة فاذا تم 

  % واضافة المتبقً الى حسابنا الجاري نسجل االت5ًقطع الورقة بمصارٌف قطع 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن           

 لمصرفحـ / ا    3.811    

 حـ/ مصارٌف القطع    1.211    

 الى حـ / أ.ق.    4                

تم قطع الورقة لدى المصرف واضافة    

 قٌمتها للحساب الجاري 

  

 

وعند استحقاق قٌمتها فاما ان ٌتم التسدٌد من قبل محمود فً حٌنه وهنا ال ٌسجل شًء  

 لدى سالم وٌسجل فقط عند محمود 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / أ.د. 4  ال ٌسجل شًء

 الى حـ / الصندوق 4          

 تم تسدٌد قٌمة الورقة نقدا

تحمل فوائد و تجدٌد الورقة وفً حالة عدم التسدٌد فاما ان ٌتفق مع المصرف على

وهنا التسجٌل فقط  %11ولٌكن التاخٌر كما اسلفنا لمدة شهرٌن بفوائد تاخٌر  تاخٌر

 بسجالت محمود اٌضا 



 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن     ال ٌسجل شًء

 حـ/ أ.د. قدٌمة      4

 حـ/ فوائد تاخٌر 1.160 

 الى حـ / أ.د. جدٌدة   4.160         

االتفاق مع المصرف بتاخٌر الدفع وعمل 

 ورقة جدٌدة تستحق بعد شهرٌن

وفً حالة االمتناع عن التسدٌد والعصٌان هنا ٌشعر المصرف سالم بذلك وٌقوم 

باجراءات االحتجاج وٌقتطع قٌمة الورقة ومصارٌف االحتجاج من حساب سالم وهنا 

 ٌقع على سالم تسجٌل ما ٌاتً 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / محمود                 4.251   

 الى حـ / المصرف 4.251              

اشعرنا المصرف بتنزٌل قٌمة الورقة 

 ومصارٌف االحتجاج من حسابنا 

 

 

 

ان من مزاٌا االوراق التجارٌة هو امكانٌة تداولها اي  -تظهٌر الورقة للغٌر :  -4

اصدار الورقة من استخدامها لتسدٌد دٌون للغٌر على مالكها فلو عدنا على اصل 

  قبل محمود

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.ق.    4    

 حـ/ الصندوق    2    

 الى حـ / المبٌعات    6                

بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها    

 نقدا والباقً بورقة تجارٌة

 من حـ / المشترٌات    6 

 الى  مذكورٌن                

 حـ / أ. د .     4          

 حـ / الصندوق     2          

شراء بضاعة وتسدٌد جزء نقدا والباقً  

 بورقة تجارٌة



ملٌون سدد  11ولو جرت عملٌة شراء بضاعة من قبل سالم من شركة النور قٌمتها    

ملٌون نقدا والباقً بتظهٌر الورقة المسحوبة على محمود فالتسجٌل ٌكون  6منها 

 جالت سالم وال ٌتم التسجٌل بسجالت محمود وٌكون القٌد فً سجالت سالم كاالتً بس

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / المشترٌات    11  

 الى مذكورٌن               

 حـ / الصندوق     6           

 حـ / أ.ق.    4           

بضاعة وتسدٌد جزء نقدا والباقً  شراء

 بتظهٌر الورقة المسحوبة على محمود

 ال ٌسجل شًء

وعند تارٌخ االستحقاق اذا تم تسدٌد قٌمة الورقة نقدا هنا سالم ال ٌسجل شًء الن       

الورقة قد حول ملكٌتها الى شركة النور بٌنما فً سجالت محمود ٌتم تسجٌل هذا الحدث 

قٌمة ورقة الدفع بالنسبة له وٌتم استردادها وتكون المعالجة كما سٌدفع الصندوق   حٌث

 ٌلً 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / أ.د.    4   ال ٌسجل شًء

 الى حـ / الصندوق   4       

 تم دفع قٌمة الورقة نقدا 

 

التسدٌد لثالثة اشهر مثال بفائدة  اما اذا تفاوض محمود مع شركة النور على تاخٌر

% واصدار ورقة جدٌدة بفوائد التاخٌر وقٌمة القدٌمة ٌسجل لدى شركة النور 11سنوٌة 

 ومحود وال ٌسجل لدى سالم 

 

 

 

 



 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن        ال ٌسجل شًء

 من حـ / أ.د.    4  

 حـ / فوائد تاخٌر    1.1

 أ.د. جدٌدةالى حـ /   4       

تم اصدار ورقة جدٌدة بقٌمة القدٌمة 

مضافا الٌها فوائد تاخٌر لثالثة اشهر بفائدة 

 % سنوٌا11

 تم دفع قٌمة الورقة نقدا 

 

االساس وهو  وفً حالة امتناع محمود عن التسدٌد فان شركة النور تعود الى معمٌله   

سالم وتبلغه بان الورقة التً ظهرها لهم امتنع الشخص المسحوبة علٌه من التسدٌد او 

ة النور كالتفاوض ولذلك فً الغٌة وتعاد الى سالم الذي بدوره سٌعٌد محمود مدٌنا وشر

 وٌعمل احتجاج لدى المحاكم المختصة دائنة 

 

 سجالت محمود سجالت سالم

 

 من حـ / محمود    4.25

 الى مذكورٌن                

 حـ / شركة النور   4              

 حـ/ الصندوق 1.25           

تسدٌد قٌمة الورقة التً  امتنع محمود عن

وعمل علٌه ها لشركة النورتم تظهٌر

 احتجاج

 ال ٌسجل شًء   

 

 واذا تمك استحصال المبلغ من محمود بالمحكمة ٌسجل التالً     

 

 



 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / الصندوق      4.251

 الى حـ / محمود  4.25            

تم استالم قٌمة الورقة ومصارٌف 

 االحتجاج نقدا

 من مذكورٌن        

 حـ / أ.د.      4

 حـ/ مصارٌف احتجاج 1.25

 الى حـ/ الصندوق  4.25           

تم دفع قٌمة الورقة ومصارٌف االحتجاج  

 نقدا

 

اما اذا ثبت افالس محمود ولم ٌتحصل منه على شًء وحكمت علٌه المحكمة      -2

 بالسجن لعدم تمكنه من دفع ما بذمته 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / الدٌون المعدومة 4.25

 الى حـ / محمود  4.25             

 ثبت افالس محمود واعتبر دٌن معدوم 

 

   

 

 

 

 -المصادر:

 2111، المحاسبة ، الطبعة الثانٌة ، جامعة الموصل ، مقداد واخرون  -1

 2118شحاته واخرون ، مباديء المحاسبة المالٌة ،جامعة االسكندرٌة ، -2

 2111النمري واخرون ،مباديء المحاسبة ، جامعة الملك بن عبد العزٌز ،  -3

 2118الكبٌسً ، عبد الستار ، الشامل فً مباديء المحاسبة ، بغداد ،  -4

 



 المحاضرة الثامنة مباديء محاسبة

 الترحٌل الى سجل االستاذ والترصٌد واعداد مٌزان المراجعة 

 الترحٌل الى سجل االستاذ 

 الترصٌد

 اعداد مٌزان المراجعة بالمجامٌع

 اعداد مٌزان المراجعة باالرصدة

العملٌة ولذلك  ان التسجٌل فً سجل الٌومٌة كما اشرنا الٌه ٌتم ٌوما بٌوم وبحسب تارٌخ حدوث 

فان القٌود ستتضمن حسابات مختلفة ولذلك البد من تلخٌص العمل المحاسبً بحسب الحسابات 

بحٌث تنقل اثار القٌود على كل حساب بصفحة تخصص لذلك الحساب وتؤخذ الرقم الذي اعطً 

لها فً سجل الٌومٌة وان تلك الصفحات ستكون فً سجل ٌسمى سجل االستاذ لترصٌد الحساب 

 نهاٌة السنة  لمعرفة نتٌجة تعامل ذلك الحساب فً نهاٌة السنة المالٌة. فً

ناخذ القٌود على التوالً  لترحٌلها الى سجل االستاذ اذ ٌتم فً عملٌة الترحٌل كتابة  -الترحٌل :

المبلغ الخاص بحساب مدٌن فً القٌد بالجانب المدٌن من ذلك الحساب وٌثبت فً البٌان مقابله 

مدٌنة من ذلك الحساب اسم الطرف الدائن فً ذلك القٌد ولناخذ المثال التالً فً وفً الجهة ال

 ترحٌل القٌود التالٌة المسجلة فً سجل ٌومٌة عدنا مثال 

 20اثاث ،  4سٌارات ،  02بالموجودات والمطلوبات التالٌة  0202بدات شركة النور السنة المالٌة  -مثال :

شركة السالم ) دائنة ( ، راس المال  52حساب بالمصرف ،  02ق ، نقد بالصندو 52بضاعة اول المدة ، 

552  

 نقدا والباقً باالجل 4ملٌون سدد  50اشترت بضاعة من شركة التساهل قٌمتها  52/0فً  

 والباقً باالجل 07.2% سدد منها 2ملٌون بخصم تجاري  2بٌع بضاعة الى محمود قٌمتها  55/5فً 

 واستلم المبلغ نقدا 9ملٌون بسعر  8بٌع سٌارة قٌمتها الدفترٌة  02/5 فً

 52، ن/ 0/02، 2/52اشترت بضاعة من شركة السالم بشروط دفع  2/0فً 

 تم تسدٌد حساب شركة السالم بالكامل نقدا 50/0فً 

 سدد محمود ما بذمته بشٌك 02/0فً 

 سند اذنً بالمبلغ  ٌستحق بعد شهر ملٌون واخذ علٌه 2بٌع بضاعة الى علً بمبلغ  02/0فً 

 سدد علً قٌمة الورقة المستحقة علٌه نقدا 02/5فً 

 تم دفع اجور العمال بشٌك  52/5فً 



رقم صفحة  المبالغ الدائنة المبالغ المدٌنة
 االستاذ

 التارٌخ رقم القٌد البٌان

 
02 

4 
20 
52 
02 

 
 
 
 
 
 
 

52 
552 

 
5 
0 
5 
4 
2 
 
2 
. 

 من مذكورٌن   
 حـ/ لسٌارات  

 حـ / االثاث   
 حـ / بضاعة اول المدة   
 حـ /الصندوق   
 حـ/ المصرف   

 الى مذكورٌن                   
 حـ / شركة السالم                      
 حـ / راس المال                      

 ما بذا به السنة المالٌة

5 1/1/0202 

50  
 
4 
8 

8 
 
4 
9 

 المشترٌاتمن حـ/ 
 الى مذكورٌن                 

 حـ / الصندوق                  
 حـ / شركة التساهل                  

شراء بضاعة ودفع جزء نقدا والباقً 
 على الحساب

0 12/1 

 
0 

07.2 

 
 
 

47.2 

 
52 

2 
55 
 

 من مذكورٌن 
 حـ / محمود

 حـ/ المصرف
 الى حـ / المبٌعات             
واستالم جزء  بخصم تجاري بٌع بضاعة 

 من القٌمة والباقً باالجل

5 11/1 

9  
 
8 
5 

4 
 
5 

50 

 من حـ/ الصندوق
 الى مذكورٌن           
 حـ/ السٌارات           
 حـ / ارباح بٌع السٌارات           

 نقدا 9بمبلغ  8بٌع سٌارة قٌمتها الدفترٌة 

4 04/1 

52  
52 

8 
2 

 من حـ/ المشترٌات
 الى حـ/ شركة السالم            

 0/02،  2/52شراء بضاعة بشروط دفع 
 52، ن/

2 3/0 

02  
 

0472 
272 

2 
 
4 

55 

 من حـ/ شركة السالم 
 الى مذكورٌن                  
 حـ/ الصندوق                  
 حـ/ الخصم المكتسب                 

 تسدٌد حساب شركة السالم بالكامل نقدا

2 10/0 

0  
0 

2 
52 

 من حـ/ المصرف
 الى حـ/ محمود            

 سدد محمود حسابه بشٌك اودع بالمصرف

. 02/0 

2  
2 

54 
55 

 من حـ/ أ7ق
 الى حـ / المبٌعات             
بورقة تستحق بعد لعلً بٌع بضاعة 

 شهرٌن
 

8 03/0 

2  
2 

4 
54 

 من حـ/ الصندوق 
 الى حـ/ أ7ق7            
 قٌمة الورقة نقداسدد علً 

 

9 03/1 



5  
5 

52 
2 

 من حـ/ اجور العمال
 الى حـ/ المصرف              

 دفع اجور العمال بشٌك

52 12/1 

  

 

صفحة فً سجل االستاذ بحٌث كل صفحة  54حساب اي نحتاج الى فتح  52وٌمكن ان ٌالحظ بان لدٌنا 

 تخصص لحساب  وكما ٌاتً

 موجود مادي -نوع الحساب :  5 -رقم الحساب :حساب السٌارات   -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى مذكورٌن 02
 
 
 
 
 

 02/5 4 من حـ / الصندوق 8  5/5/0202 5

         

 موجود مادي -نوع الحساب :  0 -حساب االثاث  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى مذكورٌن 4
 
 
 
 

5 5/5/0202      

         

 

 موجود مادي -نوع الحساب :  5 -بضاعة اول المدة  رقم الحساب : حساب -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى مذكورٌن 20
 
 
 
 
 

5 5/5/0202      

         

 

 



 موجود مادي -نوع الحساب :  4 -حساب الصندوق رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

52 
9 
4 

 الى مذكورٌن
 الى مذكورٌن
 الى حـ/ أ7ق7

 
 
 

5 
4 
9 

5/5/0202 
02/5 
03/1 

 4 
02.3 

 من حـ/ المشترٌات
 من حـ/ شركة السالم

0 
4 

52/5 
10/0 

         

 

 موجود مادي -نوع الحساب :  2 -حساب المصرف رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

02 
07.2 

0 

 الى مذكورٌن
 الى حـ/ المبٌعات
 الى حـ/ محمود

 
 
 
 

5 
5 
7 

5/5/0202 
55/5 
02/0 

 52/5 52 من حـ / اجور العمال 5 

         

 شخص معنوي -نوع الحساب :  2 -حساب شركة السالم رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى مذكورٌن 02
 
 
 
 

2 50/0  52 
12 

 من مذكورٌن
 من حـ/ المشترٌات

5 
3 

5/5/0202 
3/0 

         

 راسمال -نوع الحساب :  . -راس المال  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

  
 
 
 
 

 5/5/0202 5 من مذكورٌن 552   

         

 



 وهمً -نوع الحساب :  8 -المشترٌات  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

50 
52 

 الى مذكورٌن
 حـ/شركة السالمالى 

 
 
 
 

0 
2 

52/5 
2/0 

     

         

 

 شخص معنوي -نوع الحساب :  9 -شركة التساهل  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

  
 
 
 
 

  0 من حـ/ المشترٌات 8   

         

 شخصً -نوع الحساب :  52 -محمود  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى حـ / المبٌعات 0
 
 
 
 
 

 02/0 . من حـ / المصرف 0  55/5 5

         

 وهمً -نوع الحساب :  55 -المبٌعات  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

  
 
 
 
 
 

   47.2 
      4  

 من مذكورٌن
 من حـ / أ.ق.

5 
8 

55/5 
03/0 

         

 



 وهمً -نوع الحساب :  50 -رقم الحساب :  ارباح بٌع الموجودات -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

  
 
 
 

 02/5 4 الصندوق /من حـ  5   

         

 

 نوع الحساب وهمً 55 -الخصم المكتسب  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

  
 
 
 
 

 50/0 2 من حـ/ شركة السالم 272   

         

 موجود  -نوع الحساب :  54 -أ7ق7  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى حـ/ المبٌعات 2
 
 
 
 

 02/5 9 من حـ / الصندوق 2  02/0 8

         

 وهمً -نوع الحساب :  52 -رقم الحساب : اجور العمال   حساب  -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

5 
 
 
 
 
 

 الى حـ / المصرف
 
 
 
 
 

52 52/5      

         
 

وبعد االنتهاء من عملٌة الترحٌل باكتمال ترحٌل اخر قٌد فً السنة المالٌة اي فً نهاٌة السنة المالٌة ٌقع على 

 المحاسب اجراء عملٌة ترصٌد للحسابات فً سجل االستاذ 



فً هذه العملٌة ٌقوم المحاسب بجمع كل من الطرف او الجانب المدٌن من الحساب فً سجل  -الترصٌد :

 لك الجانب الدائن 7 االستاذ وكذ

ثم ٌثبت المجموع االكبر سواء كان الخاص بالمدٌن او بالدائن بالطرفٌن فً اسفل الحساب وٌوضع تحته 

 خطٌن لتمٌزه على انه ٌمثل المجموع 

اكمال الجانب االقل اي الذي مجموعه اقل بالمبلغ الذي ٌكفً لٌمثل تكمله ما به لٌصبح مجموعه مساوٌا 

اسفله وٌسمى هذا المبلغ بالرصٌد المتمم ثم ٌنقل هذا المبلغ الذي ٌمثل الرصٌد المتمم الى  للمجموع الذي ثبت

الجهة المعاكسة وٌوضع اسفل المجموع وٌسمى بالرصٌد المنقول وهو ٌمثل رصٌد ذلك الحساب اي النتٌجة 

 النهائٌة لتعامل ذلك الحساب مع الشركة خالل السنة

 ظهرت لدٌنا وفٌما ٌلً ترصٌد للحسابات التً 

 موجود مادي -نوع الحساب :  5 -حساب السٌارات  رقم الحساب : -اسم الحساب : 

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى مذكورٌن 02
 
 
 
 
 

5 5/5/0202  8 
 

17 

 من حـ / الصندوق
 

 رصٌد متمم

4 02/5 

03 

 
17  

 
 

 منقول رصٌد

   03 

 

   

 موجود مادي -: نوع الحساب  0 -االثاث  رقم الحساب :حساب  -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى مذكورٌن 4
 
 
 
 

   رصٌد متمم 4  5/5/0202 5

4 

4 

 
 

 رصٌد منقول

   4 

 

   

 

 

 



 موجود مادي -نوع الحساب :  5 -بضاعة اول المدة  رقم الحساب : حساب -: اسم الحساب

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى مذكورٌن 20
 
 
 

   رصٌد متمم 20  5/5/0202 5

20 

20 

 
 رصٌد منقول

 

   20 

 

 
 
 

  

 موجود مادي -نوع الحساب :  4 -رقم الحساب : حساب الصندوق -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

52 
9 
4 

 الى مذكورٌن
 الى مذكورٌن
 الى حـ/ أ7ق7

 

5 
4 
9 

5/5/0202 
02/5 
03/1 

 4 
02.3 

 
01.3 

 من حـ/ المشترٌات
 من حـ/ شركة السالم

 
 متمم رصٌد

0 
4 

52/5 
10/0 

22 

 
0572 

 
 

 رصٌد منقول

   22 

 

   

 

 موجود مادي -نوع الحساب :  2 -حساب المصرف رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

02 
07.2 

0 

 الى مذكورٌن
 الى حـ/ المبٌعات

 محمودالى حـ/ 
 
 

5 
5 
7 

5/5/0202 
55/5 
02/0 

 5 
04.73 

 من حـ / اجور العمال
 رصٌد متمم

52 52/5 

097.2 

027.2 

 
 رصٌد منقول

   097.2 

 

   

 شخص معنوي -نوع الحساب :  2 -حساب شركة السالم رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى مذكورٌن 02
 
 
 

2 50/0  52 
12 

 من مذكورٌن
 من حـ/ المشترٌات

5 
3 

5/5/0202 
3/0 

20 

 

 02    حساب مقفل

 

   حساب مقفل



 راسمال -نوع الحساب :  . -راس المال  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 رصٌد متمم 552
 

 5/5/0202 5 من مذكورٌن 552   

552 

 

    552 

552 

 
 رصٌد منقول

  

 

 وهمً -نوع الحساب :  8 -المشترٌات  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

50 
52 

 الى مذكورٌن
 الى حـ/شركة السالم

 
 

0 
2 

52/5 
2/0 

   رصٌد متمم 00 

00 

00 

 
 رصٌد منقول

   00 

 

   

 

 

 

 شخص معنوي -نوع الحساب :  9 -شركة التساهل  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 متمم رصٌد 8
 
 

  0 من حـ/ المشترٌات 8   

8 

 

    8 

8 

 
 رصٌد منقول

  

 شخصً -نوع الحساب :  52 -محمود  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى حـ / المبٌعات 0
 
 

 02/0 . من حـ / المصرف 0  55/5 5

0 

 

 0    حساب مقفل

 

   حساب مقفل

 



 وهمً -نوع الحساب :  55 -المبٌعات  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 رصٌد متمم 527.2
 
 

   47.2 
      4  

 من مذكورٌن
 من حـ / أ.ق.

5 
8 

55/5 
03/0 

527.2 

 

    527.2 

527.2 

 
 رصٌد منقول

  

 

 وهمً -نوع الحساب :  50 -ارباح بٌع الموجودات  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 رصٌد متمم 5
 
 
 

 02/5 4 الصندوق /من حـ  5   

5 

 

    5 

5 

 
 منقول رصٌد

  

 

 نوع الحساب وهمً 55 -الخصم المكتسب  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 رصٌد متمم 272
 
 
 

 50/0 2 من حـ/ شركة السالم 272   

272 

 

    272 

272 

 
 رصٌد منقول

  

 موجود  -نوع الحساب :  54 -أ7ق7  رقم الحساب : -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

 الى حـ/ المبٌعات 2
 
 

 02/5 9 من حـ / الصندوق 2  02/0 8

2 

 

 2    حساب مقفل

 

   حساب مقفل

 

 



 وهمً -نوع الحساب :  52 -رقم الحساب : اجور العمال   حساب  -اسم الحساب :

 الدائن   المدٌن 

رقم  البٌان المبلغ
 القٌد

رقم  البٌان المبلغ  التارٌخ
 القٌد

 التارٌخ

5 
 
 

 الى حـ / المصرف
 
 
 

   رصٌد متمم 5  52/5 52

5 

5 

 
 رصٌد منقول

   5 

 

   

 

ٌعد هذا المٌزان فً نهاٌة السنة المالٌة اي بعد اعداد الحسابات فً  -اعداد مٌزان المراجعة :

سجل االستاذ واالنتهاء من ترصٌدها فٌقع على العاملٌن على الحسابات اجراء مراجعة لعملهم 

وهذه المراجعة تبداء باعداد مٌزان المراجعة والذي هو عبارة عن جرد لكل الحسابات التً تم 

املها مع الشركة ومٌزان المراجعة اما ان ٌعد بالمجامٌع او باالرصدة التعامل معها ونتائج تع

ولكن االكثر شٌوعا هو اعداد مٌزان المراجعة باالرصدة وفً هذه الحالة تعد قائمة بثالث اعمدة 

ٌخصص العمود االخٌر لدرج كل اسماء الحسابات التً بقت لها ارصدة فً تعاملها مع الشركة 

لتسجٌل مبالغ االرصدة المدٌنة والثانً لتسجٌل مبالغ االرصدة الدائنة  اما العموداالول فٌخصص

كل امام الحساب الخاص به اذ ان بعض الحسابات ستكون ارصدتها مدٌنة واخرى ستكون 

ارصدتها دائنة وفً النهاٌة ٌتم جمع االرصدة المدٌنة تحتها واالرصدة الدائنة فً عمودها وٌجب 

واال فان العكس ٌؤشر وجود خالل ووجوب مراجعة لسجل  ان ٌكون المجموعٌن متساوٌٌن

 وبالعودة الى مثالنا السابق .الٌومٌة وسجل االستاذ 

ٌمكن بمراجعة بسٌطة نجد ان الحسابات التً لها ارصدة ولم تقفل هً كما ٌلتً وبحسب      

الصندوق  ، 40بضاعة اول المدة مدٌن ، 2،االثاث مدٌن  17االرصدة المنقولة السٌارات مدٌن 

 00، المشترٌات مدٌن  114،راس المال دائن  04.73، المصرف مدٌن  01.3 مدٌن

، الخصم  1،ارباح بٌع الموجودات دائن  8،شركة التساهل دائن  12.73،المبٌعات دائن 

  1، اجور العمال مدٌن  2.3المكتسب دائن 

حساب لدٌها ارصدة وثالثة حسابات اقفلت وتستخدم االرصدة التً تظهر  11اي بقت لدٌنا    

فً سجل االستاذ لعمل مٌزان المراجعة وهو مٌزان توضع االرصدة المدٌنه فٌه بعمود 

 -وٌكون شكل مٌزان المراجعة كما ٌاتً :واالرصدة الدائنة بعمود وٌجب ان تتساوى 

 

 



 اسم الحساب الدائنةاالرصدة  االرصدة المدٌنة

 السٌارات ---- .5

 االثاث --- 4

 بضاعة اول المدة ---- 20

 الصندوق --- 0572

 المصرف ---- 027.2

 المشترٌات ---- 00

 المبٌعات 527.2 ---

 شركة التساهل 8 ---

 ارباح بٌع الموجودات 5 ---

 الخصم المكتسب 272 ----

 اجور العمال ---- 5

 المال راس 552 ----

522702 

 

522702 

 

 المجموع

 

وٌجب ان ٌكون مٌزان المراجعة متوازن واال فقد حصل خطاء اما فً التسجٌل او فً الترحٌل 

سجل الٌومٌة للكشف عن االخطاء وكذلك فً سجل االستاذ ومن مما ٌتطلب اعادة النظر فً 

ٌهدف الى المراجعة والتحقق من ان شروط  هذا الباب سمً هذا المٌزان بمٌزان المراجعة النه

التوازن فً قٌود الٌومٌة قد تحققت اثناء التسجٌل وان عملٌة الترحٌل كذلك قد تمت بشكل 

صحٌح والذي فً حال تحقق كل تلك الشروط فان طرفً مٌزان المراجعة ٌجب ان ٌكونا 

 متساوٌن 7

 

 

 -المصادر:

 0222، جامعة الموصل ،  مقداد واخرون ، المحاسبة ، الطبعة الثانٌة -1

 0218شحاته واخرون ، مباديء المحاسبة المالٌة ،جامعة االسكندرٌة ، -0

 0211النمري واخرون ،مباديء المحاسبة ، جامعة الملك بن عبد العزٌز ،  -1

 0228الكبٌسً ، عبد الستار ، الشامل فً مباديء المحاسبة ، بغداد ،  -2

 



 المحاضرة التاسعة مباديء محاسبة

 االخطاء المحاسبية 

 االخطاء في سجل اليومية 

 انواع االخطاء 

 طرق تصحيح االخطاء في سجل اليومية 

  االخطاء في سجل االستاذ وطرق تصحيحها

قد تحدث االخطاء فً العمل المحاسبً فً اي مرحلة سواء فً التسجٌل -: االخطاء المحاسبية

بسجل الٌومٌة او لثناء الترحٌل الى سجل االستاذ او عند اعداد مٌزان المراجعة او فً الحسابات 

الختامٌة وتعتبر االخطاء فً سجل الٌومٌة من اكثر االخطاء التً تحتاج مهارة فً معالجتها  

لك االخطاء بالطرق التً تناسب موقع حدوثها وبما ال ٌتعارض مع القوانٌن وال بد من تصحٌح ت

 السارٌة بخصوص مرحلة حدوثها ولذلك سنتناول االخطاء بحسب موقع حدوثها 

ان التسجٌل فً سجل الٌومٌة ٌوما بٌوم قد ٌعرض المحاسب او  -االخطاء في سجل اليومية :

دٌله بسهولة ولما علمنا بان سجل الٌومٌة ٌمنع فٌه كاتب الحسابات الى ارتكاب خطاء ال ٌمكن تع

زها بسهولة وقد الحك والشطب لذلك فان معالجة هذه االخطاء تكون فٌها مصاعب ال ٌمكن تجاو

ولكل  اقترحت طرٌقتٌن لتصحٌح االخطاء المحاسبٌة هما الطرٌقة المطولة والطرٌقة المختصرة

 طرٌقة اسلوب فً تصحٌح الخطاء

بحسب هذه الطرٌقة ٌتم التصحٌح بقٌدٌن ٌتم فً االول الغاء القٌد  -ة :الطرٌقة المطول -1

الخاطًء من خالل عكس طرفٌه بجعل المدٌن به دائن والدائن به مدٌن وبذلك الغً 

 تاثٌر ذلك القٌد وفً الخطوة الثانٌة ٌتم تسجٌل القٌد الصحٌح الذي كان ٌجب ان ٌسجل 

لة باالنظمة المحاسبٌة اذ ٌتم بحسب هذه وهً الطرٌقة المفض -الطرٌقة المختصرة : -2

الطرٌقة التصحٌح بقٌد واحد ٌتم من خالله ازالة تاثٌر الخطاء بالتسجٌل وادخال التثٌر 

 الواجب بحسب القٌد الصحٌح وسٌتم متابعة استخدام الطرٌقتٌن بحسب نوعٌة االخطاء

 -تكون بعدة انواع اهمها ما ٌلً : التً المحاسبٌة

ن نكتب اء الكتابة كأوٌحصل مثل هذا النوع بالخطاء اثن -: الكتابية االخطاء -اوال :

او  333بدل  3333 او محمود بدل محمد او  حسن بدل حسٌن او سالم بدل سلٌم 



بالعكس او غٌر ذلك من االخطاء فً كتابة االسم او الرقم مثال لو اشترٌنا بضاعة من 

 تحسٌن بمبلغ  ملٌون باالجل وسجل القٌد 

 من حـ / المشترٌات   5   

 الى حـ/ حسن     5        

 شراء بضاعة من تحسٌن باالجل 

ء فً االسم للجانب الدائن اذ تم تسجٌله حسن وهو تحسٌن ولما كان وٌمكن مالحظة الخطا

القانون ال ٌسمح بالحك والشطب فً سجل الٌومٌة فالبد من تصحٌح الخطاء فً القٌد والذي 

 طولة او المختصره وكما مبٌن ادناه ٌمكن اجراءه بالطرٌقة الم

 التصحٌح بالطرٌقة المختصرة التصحٌح بالطرٌقة المطولة

 من حـ/ حسن    5

 الى حـ/ المشترٌات  5      

 الغاء القٌد الخطأ   

 من حـ / المشترٌات   5

 الى حـ / تحسٌن 5        

 تسجٌل القٌد الصحٌح 

 من حـ / حسن   5

 الى حـ / تحسٌن  5      

 تصحٌح الخطاء فً القٌد

 

ملٌون نقدا وتسجل  5.5كما ٌمكن ان ٌحصل الخطاء فً كتابة االرقام كان ٌتم بٌع بضاعة بمبلغ 

 كما ٌاتً 

 من حـ / الصندوق  5.5   

 الى حـ / المبٌعات 5.5          

 نقدا 5.5بٌع بضاعة قٌمتها 

وان ذلك الخطاء ٌؤدي الى عدم توازن مٌزان المراجعة فٌكتشف حتى اذا لم ٌكتشف فً 

 المراحل االولى من المراجعة وال بد من تصحٌحه وٌتم التصحٌح كما ٌاتً 

 



 التصحٌح بالطرٌقة المختصرة التصحٌح بالطرٌقة المطولة

 من حـ/ المبٌعات 5.5

 الى حـ / الصندوق  5.5        

 الغاء القٌد الخطاء    

 من حـ/ الصندوق   5.5   

 الى حـ/ المبٌعات  5.5         

 تسجٌل القٌد الصحٌح  

 من حـ/ الصندوق 3.3

 الى حـ/ المبٌعات 1.1   

 تصحٌح الخطاء فً القٌد

 

 

المحاسبٌة  وهً االخطاء الناجمة عن جهل فً االسس والمباديء -االخطاء الفنية :ثانيا:

ملٌون وتم  6باقل من قٌمته الدفترٌة البالغة  4الواجبة االستخدام فمثال بٌع اثاث نقدا  بمبلغ   

 تسجٌل القٌد 

 من حـ/ الصندوق  4       

 الى حـ / االثاث  4            

 بٌع اثاث باقل من قٌمته الدفترٌة 

سم خسائر بٌع الموجودات وان وهنا ٌمكن ان نالحظ بانه كان ٌجب ان ٌظهر لنا حساب با

االثاث ٌجب ان ٌسجل بقٌمته الدفترٌة كما تعلمنا فً اسس المعالجة المحاسبٌة لكن جهل القائمٌن 

على التسجٌل بهذه المباديء ادى الى التسجٌل الخاطًء والبد من تصحٌح الخطاء اما بالطرٌقة 

 المطولة او المختصرة وٌتم كما مبٌن فً ادناه 

 التصحٌح بالطرٌقة المختصرة طرٌقة المطولةالتصحٌح بال

 من حـ/ االثاث   4  

 الى حـ / الصندوق  4      

 الغاء القٌد الخطأ  

 من مذكورٌن          

 حـ/ الصندوق  4    

 داتمن حـ/ خسائر بٌع الموجو 2

 الى حـ / االثاث  2       

 تصحٌح الخطاء فً القٌد



 حـ/ خسائر بٌع الموجودات 2    

 الى حـ / االثاث 6          

 تسجٌل القٌد الصحٌح

       

 

% وتم التسدٌد بورقة تجارٌة تستحق 5ملٌون بخصم تجاري   13ولو تم بٌع بضاعة قٌمتها     

 بعد شهر وتم تسجٌله كما ٌلً.

 من مذكورٌن      

 حـ / أ.ق  5.5

 حـ/ الخصم المسموح به  3.5

 الى حـ / المبٌعات  13        

 بٌع بضاعة بخصم تجاري 

ولما كانت المباديء المحاسبٌة تشٌر الى ان الخصم التجاري ال ٌظهر فً السجالت المحاسبٌة 

وٌجب التسجٌل بصافً القٌمة فٌعتبر القٌد اعاله خاطًء البد من تصحٌحه وٌمكن تصحٌحه كما 

   ٌلً 

 

 

 التصحٌح بالطرٌقة المختصرة التصحٌح بالطرٌقة المطولة

 من حـ / المبٌعات  13  

 الى مذكورٌن             

 حـ / أ.ق.  5.5         

 حـ/ الخصم المسموح به  3.5           

 الغاء القٌد الخطأ 

 من حـ / أ.ق. 5.5  

 من حـ/ المبٌعات   3.5

 الى حـ/ الخصم المسموح به 3.5        

 تصحٌح الخطاء فً القٌد



 الى حـ/ المبٌعات 5.5          

 تسجٌل القٌد الصحٌح  

 

وتحدث هذه االخطاء نتٌجة نسٌان تسجٌل حدث مالً فً سجل  -اخطاء السهو والحذف : -ثالثا:

بل ٌمكن اكتشافها عند المطابقة بٌن  الٌومٌة ومثل هذه االخطاء ال تكتشف فً مٌزان المراجعه 

القانونٌة من خالل المستندات المحفوظة فً السجالت المساعدة السجالت المساعدة والسجالت 

 وان التصحٌح هنا ٌتم بتسجٌل القٌد الذي تم السهو وعدم تسجٌله .

قد ٌحصل خطاء اثناء الترحٌل او الترصٌد فً سجل االستاذ وعلى  -االخطاء في سجل االستاذ :

ه الى حد ما والتصحٌح فً الرغم من ان سجل االستاذ سجل قانونً لكن ٌمكن المعالجة ب

الحساب المعنً بالخطأ وان مثل تلك االخطاء فً الغالب تكتشف فً مٌزان المراجعة اذا كانت 

تتعلق بخطاء فً المبالغ او نسٌان احد اطراف القٌد من الترحٌل. اما اذا كانت تتعلق بالترحٌل 

رحٌله الى الحساب الى حساب اخر فٌتم شطبه من الحساب المرحل الٌه بالخطأ واعادة ت

واذا كان االمر ٌتعلق بنسٌان قٌد كامل وعدم ترحٌله ومثل ذلك ال ٌكتشف بمٌزان الصحٌح. 

 المراجعة بل بمراجعة ترحٌل القٌود وٌمكن ان نقوم بترحٌله ونعٌد الترصٌد.

وقد ٌحصل خطاء فً عملٌة الترصٌد كان نخطاء اثناء الجمع سواء فً قٌمة المجموع     

قٌمة المجموع االصغر او عند احتساب الرصٌد المتمم الذي كان ٌمثل الفرق بٌن  االكبر او

المجموع االكبر والمجموع االصغر ومثل هذا الخطاء ٌكتشف فً مٌزان المراجعة وٌمكن 

 معالجته باعادة عملٌة الترصٌد.

 مثال صحح ما تراه خطاء من القٌود التالٌة بافتراض صحة الشرح تحت القٌد

 من حـ/ المشترٌات  6 

 الى حـ / شركة النور   6        

  ملٌون ودفع نصف القٌمة والباقً باالجل 12شراء بضاعة من شركة النورقٌمتها 

 من حـ / حسن  5                          من حـ /الصندوق    11  

 المبٌعات الى حـ/  5                                  الى حـ / السٌارات  11      

 بٌع بضاعة الى حسان باالجل                    %13بٌع احد السٌارات بربح 



 من حـ / المشترٌات   1                               من حـ/ علً  4.5

 الى حـ / شركة النور 1                             الى حـ/ الصندوق  4.5    

 %5بخصم تجاري  1شراء بضاعة قٌمتها              5.4تم تسدٌد دٌن على البالغ 

 من حـ/ احمد   5             من حـ/ المشترٌات  6 

 الى حـ/ المبٌعات  5                الى حـ / الصندوق  6     

 وسدد نقدا 13،ن/5/ 5وبشروط دفع 5قٌمتها بٌع بضاعة الحمد        شراء اثاث لخدمة المحل 

 

   

 التصحٌح بالطرٌقة المختصرة بالطرٌقة المطولةالتصحٌح  ت

 من حـ/ شركة النور 6   1

 الى حـ / المشترٌات 6      

 الغاء القٌد الخطاء

 من حـ/ المشترٌات  12

 الى مذكورٌن         

 حـ/ الصندوق 6       

 حـ/شركة النور 6       

 تسجٌل القٌد الصحٌح

 من حـ/ المشترٌات  6

 الى حـ/ الصندوق 6      

 تصحٌح القٌد رقم

 من حـ/ السٌارات 11 2

 الى حـ / الصندوق  11       

 الغاء القٌد الخطاء

 من حـ/ الصندوق 11

 الى مذكورٌن              

 حـ/ السٌارات 13          

 حـ/ ارباح بٌع الموجودات 1

 تسجٌل القٌد الصحٌح

 من حـ / السٌارات  1

 الى حـ/ ارباح بٌع الموجودات 1    

 2تصحٌح الخطاء بالقٌد رقم 



 من حـ/ المبٌعات  5 3

 الى حـ / حسن 5         

 الغاء القٌد الخطاء

 من حـ / حسان  5

 الى حـ / المبٌعات 5       

 تسجٌل القٌد الصحٌح

 من حـ/ حسان   5

 الى حـ/ حسن 5       

 3تصحٌح القٌد رقم 

 الصندوقمن حـ/  4.5 4

 الى حـ/ علً 4.5        

 الغاء القٌد الخطاء

 من حـ/ علً  5.4  

 الى حـ / الصندوق 5.4         

 تسجٌل القٌد الصحٌح

 من حـ / علً  3.5

 الى حـ / الصندوق 3.5      

 4تصحٌح القٌد رقم 

 من حـ / شركة النور 1 5

 الى حـ / المشترٌات  1     

 الغاء القٌد الخطاء

 حـ/ المشترٌات من 5.6

 الى حـ / شركة النور 5.6       

 تسجٌل القٌد الصحٌح

 من حـ/ المشترٌات  3.4

 الى حـ/ شركة النور 3.4       

 5تصحٌح القٌد رقم 

 من حـ/ الصندوق   6 6

 الى حـ/ المشترٌات  6       

 الغاء القٌد الخطاء

 من حـ/ االثاث  6  

 الى حـ / الصندوق 6       

 القٌد الصحٌح تسجٌل

 من حـ /االثاث  6

 الى حـ / المشترٌات 6      

 6تصحٌح القٌد الخطاء رقم 

 من حـ / المبٌعات  5 5

 الى حـ / احمد 5      

 الغاء القٌد الخطاء

 من مذكورٌن   

 من حـ / الخصم المسموح به 3.25

 الى حـ / الصندوق 3.25       

 5تصحٌح القٌد رقم 



 حـ/ الصندوق 4.55 

 حـ/ الخصم المسموح به 3.25  

 الى حـ / المبٌعات    5         

 القٌد الصحٌح تسجٌل

 

وعند  31/12/2323ظهرت االرصدة التالٌة فً سجل استاذ محالت السالم بتارٌخ  -مثال :

ونتج عن المراجعة للسجالت اكتشاف االخطاء المبٌنة  عمل مٌزان المراجعة ثبت عدم توازنة

 ادناه.

 2.5أ.ق. ،  15الدائنون ،  21بضاعة اول المدة،  32.5المصرف ،  35الصندوق ،   32

مكائن ،  62 المبٌعات ، 63راس المال ،  133،  مشترٌات 43أ.د. ، 16ودات مشترٌات ،مرد

 عمولة وكالءبٌع 3.5مدٌنون ،  23.5اٌجارات ،  3رواتب،  6تامٌن ضد الحرٌق ، 3.5

 -االخطاء المكتشفة :

 ملٌون نقدا   5.5بـ لم ٌتم ترحٌل الجانب الدائن من قٌد بٌع بضاعة   -

والجانب  13خطاء فً ترصٌد حساب المصرف اذ بلغ مجموع الجانب المدٌن فٌه  -

  53الدائن 

 لم ٌرحل  1.2وجود خصم مكتسب فً احد القٌود  قدره  -

 اسم الحساب االرصدة الدائنة المدٌنةاالرصدة 

 الصندوق  32

 المصرف  35

 بضاعة اول المدة  32.5

 الدائنون 21 

 أ.ق.  15

 مردودات المشترٌات 2.5 

 أ.د. 16 

 مشترٌات  43

 راس مال 133 



 مبٌعات 63 

 مكائن  62

 تامٌن ضد الحرٌق  3.5

 رواتب  6

 اٌجارات  3

 مدٌنون  23.5

 عمولة وكالء بٌع  3.5

 المجموع 236.5 253.2

 

الى الجانب الدائن من  5.5وبعد المراجعة ومعالجة االخطاء التً تم العثور علٌها وترحٌل مبلغ 

  65.5حساب المبٌعات لٌصبح رصٌده 

  33واعادة ترصٌد حساب المصرف لٌصبح رصٌده 

 1.2وترحٌل ما ٌخص حساب الخصم المكتسب لٌكون رصٌده دائن  

 فٌصبح مٌزان المراجعة الجدٌد

 اسم الحساب االرصدة الدائنة االرصدة المدٌنة

 الصندوق  32

 المصرف  33

 بضاعة اول المدة  32.5

 الدائنون 21 

 أ.ق.  15

 مردودات المشترٌات 2.5 

 أ.د. 16 

 مشترٌات  43

 راس مال 133 

 مبٌعات 65.5 

 مكائن  62



 تامٌن ضد الحرٌق  3.5

 رواتب  6

 اٌجارات  3

 مدٌنون  23.5

 عمولة وكالء بٌع  3.5

 خصم مكتسب 1.2 

 المجموع 245.2 245.2

 

 

 -المصادر:

 2333مقداد واخرون ، المحاسبة ، الطبعة الثانٌة ، جامعة الموصل ،  -1

 2311شحاته واخرون ، مباديء المحاسبة المالٌة ،جامعة االسكندرٌة ، -2

 2311المحاسبة ، جامعة الملك بن عبد العزٌز ،  النمري واخرون ،مباديء -3

 2331الكبٌسً ، عبد الستار ، الشامل فً مباديء المحاسبة ، بغداد ،  -4

 

     



 المحاضرة العاشرة مبادي محاسبة

 التسويات القيدية 

 اسس التسويات القيدية

 التسوية المتعلقة بتاليرادات والمصروفات

 التسوية المتعلقة باندثار الموجودات الراسمالية

ان اهمٌة التسوٌات القٌدٌة تتركز على تمكٌن المحاسب من تحدٌد كل ما ٌتعلق بالسنة المالٌة 

السابقة او التالٌة لكً نتمكن من احتساب نتٌجة العمل التشؽٌلٌة خالل السنة  وعزله عن السنوات

ولكً ال نكون امام نتائج مظلله . اذ ان العمل االنتاجً او الزراعً عمل مستمر ومتواصل فقد 

تكون مصروفات قد صرفت خالل السنة اال ان فائدتها تستمر للسنة التً تلٌها اي انها تخص 

العنٌن باحتساب نتائجها كان نكون قد دفعنا اجور المزرعة للفترة من  فترة خارج السنة

فان ذلك  9112ولذلك عندما نكون بصدد العمل المحاسبً لسنة  01/2/9191الى  1/7/9112

وٌسمى هذا الجزء  9191وانما ٌخص عام  9112المصرؾ جزء منه ال ٌخص عام 

ٌتم دفع مصروفات مستحقة على الشركة وقد ٌحصل العكس ان ال  بالمصروفات المدفوعة مقدما

  وتاجٌلها للسنة القادمة وهذه تسمى مصروفات مستحقة 

وهً تخص السنة الالحق او ٌراد ٌجب ان نقبضها وقد تكون لدٌنا اٌرادات مقبوضة مقدما    

ولم تقبض وتسمى اٌرادت مستحقة وكل تلك ٌجب معالجتها فً العالم المحاسبً لكً تكون 

 ئج العمل التشؽً حقٌقٌة غ مضللة حساباتنا نتا

ان عمل المكائن والمعدات خالل السنة قد ٌؤدي الى تناقص قٌمتها بسبب السوفان والتاكل    

الناتج من عملٌة االستفادة من خدماتها وكذلك التقادم التكنلوجً الذي ٌطراء علٌها اي ان قٌمتها 

زء من التكالٌؾ وٌتم انقاص قٌمة تندثر تدرٌجٌا وهذا االندثار ٌجب ان ٌحتسب لٌعتبر ج

 الموجود بهذا االندثار

على القائمٌن على العمل المحاسبً فرز  -التسوٌات القٌدٌة المتعلقة بالمصروفات واالٌرادات :

 الحالٌة عن ما ٌخص السنوات السابقة وكما ٌلً ما ٌخص السنة 

فعه ٌعتبر ان اي مصروؾ ٌخص هذه السنة وتم تاجٌل د -المصروفات المستحقة : -1

ضمن قائمة المصروفات المستحقة فقد تكون لدٌنا اجور كهرباء لمدة ثالثة اشهر 



االخٌرة لم تدفع وتم تاجٌل دفعها الى السنة القادمة وعند التدقٌق ٌجب ان ٌسجل قٌد 

 بالشكل التالً 

 من حـ / اجور الكهرباء   011        

 مستحقة الى حـ / المصارٌؾ ال 011                    

 لم تدفع 011تبٌن بان اجور الكهرباء للثالثة اشهر االخٌرة والبالؽة   

ملٌون لالربعة اشهر  9ومثال تبٌن بان احد العمال لم ٌقبض مستحقاته المالٌة البالؽة 

 االخٌرة من السنة وهذه تعتبر مصارٌؾ مستحقة وٌجب تسجٌلها 

 من حـ / الرواتب   9   

 المصارٌؾ المستحقة  الى حـ / 9            

 تبٌن بانه لم ٌتم دفع راتب العامل البالؽة ملٌونٌن   

وٌجب ان ترحل هذه القٌود الى الحسابات الخاصة بها قبل احتساب او اعداد الحسابات 

 الختامٌة 

وان ترحٌل تلك القٌود سٌكون كما ٌلً لو افترضنا ان رصٌد اجور الكهرباء قبل 

ملٌون فتكون الحسابات  90ٌد الرواتب قبل التسوٌة كان ملٌون ورص 1.1التسوٌة كان 

 بعد التسوٌة كما ٌلً 

 مصروفات -نوع الحساب :           -الرواتب       رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

90 

9 

 الرصٌد

 الى حـ/ المصارٌؾ المستحقة

 رصٌد متمم 91 

91 

91 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 91 

 

 

 

 مصروفات -نوع الحساب :           -اجور الكهرباء       رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.1 

1.0 

 الرصٌد

 الى حـ/ المصارٌؾ المستحقة

 رصٌد متمم 1.1 

1.1 

1.1 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 1.1 

 

 



 مصروفات -نوع الحساب :           -مصارٌؾ مستحقة       رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  مدٌنال

   1.0 

9 

 من حـ /اجور الكهرباء

 من حـ/ الرواتب

9.0 

 

 مجموع

 

 9.0 

9.0 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

 

المصروفات المدفوعة مقدما عندما نكون قد دفعنا مصارٌؾ ال تخص هذه السنة بل  -9

تخص السنة الالحقة فان ما ٌخص السنة التالٌة ٌعتبر مصارٌؾ مدفوعة مقدما وٌجب 

ٌود تسوٌه فٌه وترحٌلها للحسابات الخاصة بها لكً ٌزال ثٌرها على نتائج اجراء ق

  1.1قد دفعنا   1/11/9191تشؽٌل السنة الحالٌة ومن االمثلة على ذلك كان نكون 

ملٌون اٌجار المحل لخمسة اشهر قادمة وعند التدقٌق عثرنا على ذلك لذلك البد من 

قادمة باعتبارها مصارٌؾ مدفوعة مقدما تنزٌل اٌجارات الشهرٌن التً تخص السنة ال

 وٌكون القٌد كالتالً 

 من حـ / مصارٌؾ مدفوعة مقدما    1.2     

 اٌجارات محل   1.2              

 اتضح من اٌجار المحل مذفوع لشهرٌم من السنة القادمة

 اشهر قادمة  2لمدة  9191/ 1/11ملٌون تم دفعها فً  1.2ولو كانت اجور الماء 

والباقً  9191من عام  19و الـ 11تخص شهري الـ  1.9اي  1.1ل شهر اي لك

 فٌسجل القٌد  9191تخص االشهر االربعة االولى من عام 

 من حـ/ مصارٌؾ مدفوعة مقدما   1.0     

 الى ح/ اجور الماء 1.0           

 

ً لو مماثلة الى الحسابات الخاصة بها وٌعاد ترصٌدها وكما ٌلالقٌود وٌتم ترحٌل ال

و بافتراض ان رصٌد اجور  ملٌون 0اٌجارات المحالت كان افترضنا ان رصٌد حساب 

 ملٌون  1.2الماء كانت 

 بعد الترحٌل كما ٌلً  االرصدة فتصبح 

 



 

 

 مصروفات -نوع الحساب :           -اٌجارات المحالت       رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

0 

 

 الرصٌد

 

 1.2 

0.0 

 مصارٌؾ مدفوعة مقدما من حـ/

 رصٌد متمم

0 

0.0 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 0 

 

 

 مصروفات -نوع الحساب :           -اجور ماء       رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.2 

 

 الرصٌد

 

 1.0 

1.9 

 من حـ/مصارٌؾ مدفوعة مقدما 

 رصٌد متمم

1.2 

1.9 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 1.2 

 

 

 

 

 مصروفات -نوع الحساب :     -مصارٌؾ مدفوعة مقدما      رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.2 

1.0 

 

 الى حـ/ اٌجارات محل

 الى حـ/ اجور الماء

 رصٌد متمم 1 

1 

1 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 1 

 

 

وفً هذه  قد ٌحصل ان نقبض اٌرادات تخص السنة التالٌة -االٌرادات المقبوضة مقدما : -0

الحالة ٌجب اجراء التسوٌة الالزم الستبعاد تاثٌرها على نتائج التشؽٌل للسنة الحالٌة 

والبد من تسجٌل قٌود باي اٌراد ٌخص السنة التالٌة ٌكون فً ذلك القٌد حساب 

 االٌرادات المقبوضة مقدما مدٌن وحساب نوع ذلك االٌراد دائنا 



ولمدة المؤجر على شركة السالم نقدا  ملٌون 0 بمبلػ مثال: تم استالم اٌرادات العقار

 ثالثة اشهر شهر من هذه السنة وشهرٌن من السنة التالٌة

وهنا ٌمكن ان نالحظ بان ملٌونٌن من ذلك المبلػ هو من اٌرادات السنة القادمة وعلٌه 

 ٌجب استبعاده عند احتساب نتٌجة التشؽٌل لهذه السنة وٌتم ذلك بعمل قٌد تسوٌه كما ٌلً 

 من حـ / اٌرادات العقار   9    

 الى حـ/ اٌرادات مقبوضة مقدما    9        

 ملٌون  من اٌرادات العقارات تخص السنة القادمة 9تبٌن بان جزء قدره 

وبترحٌل القٌد الى الحسابات الخاصة به وبافتراض ان رصٌد اٌرادات العقارات كان 

 ما ٌلً  ملٌون قبل قٌد التسوٌة فبترحٌل القٌد ٌحصل 11

 اٌرادات -نوع الحساب :           -اٌرادات العقارات        رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

9 

1 

 الى حـ/ اٌرادات مقبوضة مقدما

 رصٌد متمم

 رصٌد 11 

11 

 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 11 

1 

 

 رصٌد منقول بعد التسوٌة

 

  -نوع الحساب :       -الحساب : اٌرادات مقبوضة مقدما        رقم -حساب :

 الدائن  المدٌن

 اٌرادات العقاراتمن حـ/ 9  رصٌد متمم 9

9 

 

 مجموع

 

 9 

9 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

 

وقد توجد لدٌنا اثناء التدقٌق اٌرادات مستحقة لم تقبض بسبب التاخٌر كان تكون فوائد  -0

ه تاخر عن تسدٌدها خالل مستحقة او اٌرادات مستحقة للمنشاه اال ان من كانت بذمت

السنة المالٌة وهنا البد من تسجٌل قٌود تسوٌة تعتبر بها االٌرادات المستحقة حساب 

مدٌن ونوع االٌراد حساب دائن كما لو حصل بان لدٌنا اوراق مالٌة او اسهم مملوكة من 

قبض ملٌون لكن ال زالت لم ت 1الشركة وان الفوائد او االٌرادات المستحقة علٌها بلؽت 



فها البد من تسجٌل قٌد تسوٌة ٌكون فٌه حساب االٌرادات المستحقة مدٌن وفوائد 

 السندات حساب دائن وكما ٌلً 

 

 من حـ/ االٌرادات المستحقة   1  

 الى حـ / فوائد السندات 1        

وٌرحل هذا القٌد لتعدل االرصدة وكما ٌلً فً حالة كون رصٌد فوائد السندات قبل  

 ملٌون   0 التسوٌة هو

 مصروفات -نوع الحساب :           -فوائد السندات        رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

 الرصٌد المتمم 1

 

 0 

1 

 رصٌد قبل التسوٌة

 من حـ/ اٌرادات مستحقة

1 

 

 مجموع

 

 1 

1 

 

 رصٌد بعد التسوٌة

 

  -حساب :نوع ال           -اٌرادات مستحقة     رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

0 

 

 الى حـ/ فوائد السندات

 

 رصٌد متمم 0 

0 

0 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 0 

 

 

 

 وبذلك تكون لدٌنا اربعة حسابات تخص هذه التسوٌة وهً كل من المصارٌؾ المستحقة

)دائن(واالٌرادات المستحقة )مدٌن ( والمصارٌؾ المدفوعة مقدما )مدٌن( واالٌرادات 

اي ان المصروفات المستحقة واالٌرادات المقبوضة مقدما تعتبر  بوضة مقدما )دائن(المق

دٌون بذمة الشركة تظهر بالجانب الدائن من المٌزانٌة مع المطلوبات وراس المال . اما 

المصروفات المدفوعة مقدما واالٌرادات المستحقة تعتبر دٌن للشركة بذمة الؽٌر اي 

 بالجانب المدٌن من المٌزانٌة تعتبر من الموجودات ونظهر 



اثناء اجراء التسوٌات البد من اجراء جرد لتحدٌد قٌمة بضاعة  -بضاعة اخر المدة :

اخر المدة وٌفتح حساب بقٌمتها ٌكون فٌه حساب بضاعة اخر المدة مدٌن وحساب 

 المتاجرة دائن .

 من حـ/ بضاعة اخر المدة        

 رةالى حـ المتاج                     

تعتبر االندثارات من المصروفات التً قد الٌشعر بها البعض من  -االندثارات :

باالدارة وهً تمثل التناقص فً قٌمة الموجودات الثابتة نتٌجة االستخدام خالل   العاملٌن

السنة المالٌة والبد من احتساب مقدار هذا التناقص وتوجد عدة طرق الحتساب 

هً طرٌقة القسط المستقٌم وطرٌقة قسط االندثار المتناقص وطرٌقة مجموع  االندثارات

ستمر علٌكم فً ارقام السنٌن باالضافة الى نسب االندثار المحددة بحسب نوع الموجود و

ادارة المزارع وما ٌهمنً هنا ان تكون هنالك اقساط لالندثار ٌجب ان تعالج محاسبٌا 

 حساب الموجود المعنً اما الجانب الدائن فقد ٌكون  ناباعتبار اقساط االندثار حسابا مدٌ

ولكن االفضل ان نوسط حساب اخر نعتبره دائن تحت اسم تخصٌصات االندثارات 

حسابا دائنا وترحٌل هذه القٌود لكً تعدل ارصدة الموجودات الدفترٌة من جهة ك

 ولتضاؾ االندثارات ضمن المصارٌؾ من جهة اخرى .

% من قٌمة العدد واالدوات واالثاث 91بة اندثار سنوٌا تمثل فً الؽالب تحسب نس   

وتسجل بها قٌود بعد  % من قٌم المبانً 1% من قٌمة المكائن والمعدات ونحو 11و

 احتساب القٌم كما ٌلً

 العدد واالدوات اندثارط اقسامن حـ/    9   

 الى ح/ العدد واالدوات            9           

 العدد واالدواتاحتساب قسط اندثار 

 المكائن اندثارط اقسامن حـ/    0 

 الى حـ/ المكائن  0              

 احتساب قسط اندثار المكائن

 السٌارات اندثارمن حـ / اقساط   2  

 الى حـ/ السٌارات  2             

 احتساب قسط اندثار السٌارات

 المبانً  اندثارمن حـ/ اقساط   0

 / المبانً  الى حـ  0             



 احتساب قسط اندثار المبانً

ولكن المفضل ان ٌوسط حساب واحد اسمه حساب تخصٌصات االندثار كحساب دائن ال 

 ٌقفل وٌظهر فً الجانب الدائن من المٌزانٌة العمومٌة وبذلك ٌصبح القٌد كالتالً 

       

 

 من مذكورٌن

 حـ/ اقساط اندثار الععد واالدوات      9 

 قساط اندثارالمكائنحـ/ ا     0 

 حـ/ اقساط اندثار السٌارات      2

 حـ/ اقساط اندثار المبانً     0

 الى حـ/ تخصٌصات االندثار      11              

وترحل هذه القٌود الى الحسابات الخاصة بها وٌعاد الترصٌد ثم ٌعاد تصوٌر مٌزان 

والبد من  ظر االعتبارالمراجعة بعد اخذ التعدٌالت التً حصلت على االرصدة بن

االشارة وكما اشرنا سابقا بان تضاؾ اقساط االندثار لهذه السنة الى االقساط المتراكمة 

للسنوات السابقة لتثبت فً سجالت خاصة تمثل تخصٌصات االندثار لكً تستخدم فً 

 شراء المعدات الجدٌدة والمكائن والسٌارات وؼٌرها

 تر شركة التسامح للخدمات الزراعية في نهايةظهرت االرصدة التالية في دفا-مثال :

 0202السنة المالية 

مبانً  111سٌارات ، 01بضاعة اول المدة ، 01، المصرؾ 11، الصنوق 91.1

 9.1اثاث ، 7.1،  مشترٌات 921، اٌراد خدمات زراعٌة 19مبٌعات ، 011،

 97اٌجارات ، 0.1،مردودات مشترٌات 11، رواتب 91مصارٌؾ نقل للداخل،

 اٌرادات اسهم، وراس المال 7مصارٌؾ اعالن ، 1.1أ.د. ، 12دائنون ، 91.1نون،مدٌ

 وتبٌن خالل جرد التسوٌة ما ٌلً

 لم ٌقبض 1.1اٌراد خدمة زراعٌة قٌمته  -1

 1.91عدم دفع اٌجارات مكتب لمدة ستة اشهر قدرها  -9

  9فٌن للشهر االخٌر وقٌمتها عدم دفع رواتب الموظ -0

 1.9 عدم دفع مصارٌؾ اعالن قدرها -0

 1عدم استالم اجور ماكنة زراعٌة مؤجرة لشركة الزراعة الخضراء قدرها  -1

 11بلؽت قٌمة البضاعة نهاٌة السنة  -2



% وعلى المبانً 11% وعلى االثاث 1تقرر احتساب اندثارات على السٌارات  -7

0% 

 هنا سنقوم باعداد مٌزان المراجعة االولً وكما ٌلً  -الحل :

 

 

 9191كة التسامح  لعام مٌزان المراجعة االولً لشر

 اسم الحساب االرصدة الدائنة االرصدة المدٌنة

 الصندوق - 91.1

 المصرؾ - 11

 بضاعة اول المدة  - 01

 السٌارات - 01

 المبانً - 111

 المبٌعات 011 -

 اٌراد خدمات زراعٌة 19 -

 مشترٌات  921

 اثاث  7.1

 مصارٌؾ نقل للداخل  9.1

 رواتب  91

 ودات مشترٌاتمرد 11 

 اٌجارات  0.1

 مدٌنون  97

 دائنون 91.1 

 أ.د. 12 

 مصارٌؾ اعالن  1.1

 اٌرادات اسهم 7 

 راس المال 901 -

 المجموع 222.1 222.1

 



 ثم تجرى قٌود التسوٌة وكما ٌلً 

 اٌرادات مستحقة   1.1    -1

 اٌراد خدمات زراعٌة 1.1          

 ؼٌر المقبوضة تسوٌة اٌرادات الخدمة الزراعٌة

 من حـ/ اٌجارات   1.91          -9

 حـ/ مصارٌؾ مستحقة  1.91                                

 تسوٌة االٌجارات الستحقة على الشركة     

 من حـ/ الرواتب   9             -0

 الى حـ / مصارٌؾ مستحقة  9                        

 تسوٌة الراتب المتاخر دفعه

 من حـ / مصارٌؾ اعالن   1.9          -0

 الى حـ/ مصارٌؾ مستحقة   1.9                    

 تسوٌة مصارٌؾ االعالن ؼٌر المدفوعة

 من حـ/ االٌرادات المستحقة    1        -1

 الى حـ/ اٌرد مكائن وعقارات    1                

 من حـ/ بضاعة اخر المدة  11        -2

 الى حـ / المتاجرة  11                                  

 تسوٌة وتسجٌل بضاعة اخر المدة   

 من مذكورٌن             -7

 حـ/ اقساط اندثارات السٌارات 9.0          

 حـ/ اقساط اندثار المبانً 0.1           

 حـ/ اقساط اندثار االثاث  1.71           

 حـ/ تخصٌصات االندثار   7.21                 

 ٌة االندثارات تسو

 ومن ثم ترحل هذه القٌود الى سجل االستاذ  وكما ٌلً 

 



  -نوع الحساب :           -اٌرادات مستحقة     رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.1 

1 

 اٌرادات خدمات زراعٌةالى حـ/ 

 الى حـ/ اٌرادات مكائن وعقارات

 رصٌد متمم 2.1 

2.1 

2.1 

 مجموع

 تسوٌةالرصٌد بعد ال

 2.1 

 

 

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     اٌرادات خدمات زراعٌة -حساب :

 الدائن  المدٌن

  

 

 19 

1.1 

 

 الرصٌد قبل التسوٌة

 من حـ/ اٌرادات مستحقة

10.1 

 

 مجموع

 

 10.1 

10.1 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

  -ساب :نوع الح           -رقم الحساب :     االٌجارات -حساب :

 الدائن  المدٌن

0.1 

1.91 

 

 الرصٌد قبل التسوٌة

 مصارٌؾ مستحقةـ/الى ح

 

 رصٌد متمم 1.71 

1.71 

1.71 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 1.71 

 

 

  -نوع الحساب :           -مستحقة     رقم الحساب : مصارٌؾ  -حساب :

 الدائن  المدٌن

0.01 

 

 1.91  الرصٌد المتمم

9 

1.9 

 االٌجارات من حـ/

 من حـ/ الرواتب

 من حـ/ مصارٌؾ اعالن

  0.01  مجموع 0.01



 الرصٌد بعد التسوٌة 0.01  

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     الرواتب -حساب :

 الدائن  المدٌن

91 

9 

 الرصٌد قبل التسوٌة

 الى حـ/ مصارٌؾ مستحقة

 

 رصٌد متمم 97 

97 

97 

 مجموع

 وٌةالرصٌد بعد التس

 97 

 

 

 

 

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :    مصارٌؾ االعالن -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.1 

1.9 

 الرصٌد قبل التسوٌة

 مصارٌؾ مستحقةالى حـ/ 

 

 رصٌد متمم 9.7 

9.7 

9.7 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 9.7 

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :    اٌرادات مكائن وعقارات -حساب :

 الدائن  المدٌن

1 

 

 رصٌد متمم

 

 من حـ/ االٌرادات المستحقة 1 

1 

 

 مجموع

 

 1 

1 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

 

 

 



  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     بضاعة اخر المدة -حساب :

 الدائن  المدٌن

 رصٌد متمم 11   الى ح/ المتاجرة 11

11 

11 

 مجموع

 ول بعد التسوٌةرصٌد منق

 11 

 

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :    المتاجرة -حساب :

 الدائن  المدٌن

11 

 

 بضاعة اخر المدةحـ/  من 11  رصٌد متمم

 

11 

 

 مجموع

 

 11 

11 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     اقساط اندثار السٌارات -حساب :

 الدائن  المدٌن

9.0 

 

 / تخصٌصات االندثاراتالى حـ

 

 رصٌد متمم 9.0 

9.0 

9.0 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 9.0 

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     اقساط اندثار المبانً -حساب :

 الدائن  المدٌن

0.1 

 

 تخصٌصات االندثارـ/الى ح

 

 رصٌد متمم 0.1 

0.1 

0.1 

 مجموع

 عد التسوٌةالرصٌد ب

 0.1 

 

 

 

 

 

 

 



  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     اندثار االثاث -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.71 

 

 تخصٌصات االندثارـ/الى ح

 

 رصٌد متمم 1.71 

1.71 

1.71 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 1.71 

 

 

  -ب :نوع الحسا           -رقم الحساب :     تخصٌصات االندثارات -حساب :

 الدائن  المدٌن

 من مذكورٌن 7.21   

7.21 

 

 مجموع

 

 7.21 

7.21 

 

 الرصٌد المنقول

 

وفً الخطوة التالٌة ٌتم اعداد مٌزان المراجعة بعد هذه التسوٌات بتعدٌل ارصدة الحسابات التً 

 تم تعدٌلها واضافة الحسابات التً تم فتحها بقٌود التسوٌة وبحسب ارصدتها وكما ٌلً 

 

 

 9191ان المراجعة االولً لشركة التسامح  لعام مٌز

 اسم الحساب االرصدة الدائنة االرصدة المدٌنة

 الصندوق - 91.1

 المصرؾ - 11

 بضاعة اول المدة  - 01

 السٌارات - 01

 المبانً - 111

 المبٌعات 011 -

 اٌراد خدمات زراعٌة 10.1 -

 مشترٌات  921

 اثاث  7.1

 داخلمصارٌؾ نقل لل  9.1

 رواتب  97

 مردودات مشترٌات 11 

 اٌجارات  1.71



 مدٌنون  97

 دائنون 91.1 

 أ.د. 12 

 مصارٌؾ اعالن  9.7

 اٌرادات اسهم 7 

 راس المال 901 -

 اٌرادات مستحقة  2.1

 مصارٌؾ مستحقة 0.01 

 اٌرادات مكائن وعقارات 1 

 بضاعة اخر المدة - 11

 المتاجرة 11 -

 اندثار السٌاراتاقساط   9.0

 اقساط اندثار المبانً  0.1

 اقساط اندثار االثاث  1.71

 تخصٌصات االندثارات 7.21 

ان الحسابات التً تظهر باالحمر ارصدتها هً الحسابات التً تم تعدٌل  -مالحظة :

ارصدتها بسبب قٌود التسوٌة اما الحسابات التً تظهر اسمائها وارصدتها باالحمر 

ت التً تم فتحها بعد اجراء قٌود التسوٌة .وٌمكن ان نالحظ بان مٌزان فهً الحسابا

 701.1المراجعة متوازن اي ان مجموع كل من الطرفٌن ٌساوي 

 

 -المصادر:

 9111مقداد واخرون ، المحاسبة ، الطبعة الثانٌة ، جامعة الموصل ،  -1

 9111شحاته واخرون ، مباديء المحاسبة المالٌة ،جامعة االسكندرٌة ، -9

 9111النمري واخرون ،مباديء المحاسبة ، جامعة الملك بن عبد العزٌز ،  -0

 9111الكبٌسً ، عبد الستار ، الشامل فً مباديء المحاسبة ، بؽداد ،  -0

 

 



 المحاضرة الحادية عشر مباديء محاسبة

 الحسابات الختامية

 حساب المتاجرة

 حساب االرباح والخسائر

 حساب راس المال

 الميزانية العمومية

ٌقع على عاتق  بعد االنتهاء من السنة المالٌة واجراء التسوٌات القٌدٌه -الحسابات الختامٌة:

المحاسب فً الشركة او المنشاة اجراء الحسابات الختامٌة واعداد التقارٌر لمعرفة نتائج العمل 

التشغٌلً خالل السنة المالٌة وكذلك بٌان المركز المالً للمنشاه او المشروع وان هذا العمل 

ة  وكم هو ٌتطلب معرفة نتٌجة العمل االساسً للمنشاه هل هو مجمل ربح ام مجمل  خسار

مقداره وكذلك معرفة تاثٌر االعمال الثانوٌة على نتٌجة العمل النهائً هل هو صافً ربح ام 

صافً خسارة وكم هو مقداره واخٌرا معرفة تاثٌر تلك النتائج على راس المال الذي ٌمثل حقوق 

لك المنشاه ما اصحاب المنشاه فً منشاتهم  وفً النهاٌة اعداد المٌزانٌة لمعرفة المركز المالً لت

لدٌها وما لها وما علٌها لالخرٌن. ان تلك النتائج نستطٌع الوصول الٌها من خالل ما ٌسمى 

 بالحسابات الختامٌة وبحسب ترتٌبها 

ان اعداد هذا الحساب ٌسبقة قفل كل الحسابات المتعلقة بالعمل  -حساب المتاجرة : -اوال :

وما ٌتعلق بها والمبٌعات او مشترٌات رٌة االساسً كمشترٌات البضاعة فً المنشات التجا

مستلزمات االنتاج ومبٌعات المنتجات فً المنشات االنتاجٌة وتقفل هذه الحسابات فً حساب 

المتاجرة بحٌث ان الحساب الذي رصٌده مدٌن نسجل قٌد نجعله دائنا فٌه بذلك الرصٌد وحساب 

 المتاجرة ٌكون الطرف المدٌن بالقٌد

 / المتاجرة من حـ             

 الى حـ / المشترٌات                       

 قفل حساب المشترٌات    

اما الحساب الذي رصٌده دائن كحساب المبٌعات فنسجل قٌد ٌكون به ذلك الحساب مدٌنا  

 والطرف الدائن بالقٌد حساب المتاجرة وكما ٌلً



 من حـ/ المبٌعات    

 الى حـ/ المتاجرة            

 ساب المبٌعات قفل ح   

وهكذا كل الحسابات المتعلقة بالعمل االساسً للمنشاه ٌجب ان تقفل بنفس الطرٌقة وكل حساب 

ٌقفل بقٌد علما بان الحسابات المتعلقة بالعمل االساسً فهً المشترٌات ومردودات المشترٌات 

ت ومسموحات المشترٌات ومصارف الشراء كعمولة وكالء الشراء ومصارٌف نقل المشترٌا

وتحمٌلها وتفرٌغها وكذلك حساب المبٌعات ومردوداتها ومسموحاتها اما مصارٌف البٌع فال 

تعتبر من صلب العمل بل تعتبر اجتهاد من االدارة وال تقفل بحساب المتاجرة بل تقفل الحقا فً 

حساب االرباح والخسائر .وهنا علٌنا ان نتذكر رصٌد كل حساب من الحسابات التً اشرنا الى 

ا تقفل فً حساب المتاجرة ونعمل قٌد قفل لكل حساب بحٌث المدٌن نجعله دائنا فً قٌد القفل انه

 دائن مدٌنا فً قٌد القفل ولذلك ستكون قٌود القفل االساسٌة كما ٌلً بٌنما نجعل ال

 من حـ / المتاجرة       

 الى حـ/ بضاعة اول المدة                

 قفل حساب بضاعة اول المدة 

 اشرنا فً قٌود التسوٌة ٌجب ان نستذكر القٌد الخاص ببضاعة اخر المدة والذي كان  وكما

 من حـ / بضاعة اخر المدة  

 الى حـ / المتاجرة            

 فتح حساب بضاعة اخر المدة او التسوٌة القٌدٌة لبضاعة اخر المدة

 من حـ / المتاجرة             

 الى حـ / المشترٌات                       

 قفل حساب المشترٌات    

 من حـ / مردودات المشترٌات 

 الى حـ/ المتاجرة                 



 قفل حساب مردودات المشترٌا

 

 من حـ / مسموحات المشترٌات 

 الى حـ / المتاجرة              

 قفل حساب مسموحات المشترٌات

 من حـ / المتاجرة  

 الى حـ/ مصارٌف الشراء             

 قفل حساب مصارٌف الشراء

 من حـ/ المتاجرة

 الى حـ / عمولة وكالء شراء          

 قفل حساب عمولة وكالء الشراء

وهكذا تقفل الحسابات الخاصة باٌة مصارٌف تتعلق بالمشترٌات . اما ما ٌتعلق بالمبٌعات فهً 

 دات المبٌعات ومسموحات المبٌعات وتقفل كما ٌلً المبٌعات ومردو

 من حـ / المبٌعات     

 الى حـ / المتاجرة               

 قفل حساب المبٌعات     

 من حـ / المتاجرة     

 الى حـ/ مردودات المبٌعات                

 قفل حساب مردودات 

 من حـ / المتاجرة     

 ات المبٌعاتالى حـ/ مسموح                



 قفل حساب مسموحات المبٌعات

ثم ترحل هذه القٌود الى سجل االستاذ وٌرصد حساب المتاجرة وان رصٌده النهائً اذا كان 

مدٌنا فهو ٌمثل مجمل خسارة واذا كان دائنا فهو ٌمثل مجمل ربح وهو ٌقفل الحقا فً حساب 

 .االرباح والخسائر

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :      المتاجرة -حساب :

 الدائن  المدٌن

 الى حـ/ المشترٌات 

 الى حـ/ مردودات المبٌعات

 الى حـ/ مسموحات المبٌعات

 الى حـ/ مصارٌف الشراء

 الى حـ/ عمولة وكالء شراء

 الى حـ/ مصارٌف كمركٌة

 الى حـ/ مصارٌف نقل للداخل

 

 من حـ/المبٌعات  

 من حـ/ مردودات المشترٌات

 مسموحات المشترٌاتمن حـ/ 

 

*** 

 

 مجموع

 

 *** 

 

 

 

وهو حساب ختامً ٌفتح فً نهاٌة السنة المالٌة لغلق حساب  -حساب االرباح والخسائر :

المتاجرة بقٌد وبحسب رصٌد حساب المتاجرة فاذا كان رصٌد حساب المتاجرة دائن اي حققنا 

مجمل ربح فٌتم غلق حساب المتاجرة بقٌد ٌكون به مدٌن وحساب االرباح والخسائر دائن كما 

 فً ادناه 

 من حـ/ المتاجرة     

 الى حـ/ االرباح والخسائر           

 غلق حساب المتاجرة حٌث ان رصٌده كان دائن



اما اذا كان رصٌد حساب المتاجرة مدٌن اي ان نتٌجة العمل االولٌة كانت مجمل خسارة فان 

 -غلق حساب المتاجرة ٌتم بقٌد ٌكون به دائنا وحساب االرباح والخسائر مدٌن وكما ٌلً :

 من حـ / االرباح والخسائر  

 الى حـ / المتاجرة           

 غلق حساب المتاجرة فً حالة كون رصٌده مدٌن   

كما تغلق فً حساب االرباح والخسائر كل المصروفات وخسائر بٌع الموجودات  والفوائد 

 المدٌنة واالٌجارات والدٌون المعدومة والخصم المسموح به حٌث ان رصدة تلك الحسابات

 –مدٌنة ففً قٌد االغالق الي حساب نجعله دائن وحساب االرباح والخسائر مدٌن وكما ٌاتً 

 من حـ/ االرباح والخسائر  

  الى حـ/ مصارٌف عامة        

 غلق حساب المصارٌف العامة

 من حـ/ االرباح والخسئر  

 الى حـ/ مصارٌف البٌع            

 عغلق حساب مصارٌف البٌ 

 رباح والخسائر   ـاالـ/من ح  

 الى حـ/ مصارٌف البٌع    

 غلق حساب مصارٌف البٌع 

 من حـ/ االرباح والخسئر  

 الى حـ/ االٌجارات         

 غلق ساب اٌجارات

 من حـ/ االرباح والخسائر  



 الى حـ / االجور والرواتب           

 غلق حساب االجور والرواتب

 من حـ/ االرباح والخسائر

 ـ / الخصم المسموح به الى ح       

 غلق حساب الخصم المسموح به

 من حـ / االرباح والخسائر 

 الى حـ/ خسائر بٌع الموجودات          

 غلق حساب خسائر بٌع الموجودات 

 من حـ/ االرباح والخسائر

 الى حـ/ الدٌون المعدومة         

   غلق حساب الدٌون المعدومة 

 من حـ/ االرباح والخسائر 

 الى حـ/ اقساط االندثارات       

 غلق حساب اقساط االندثارات 

وبنفس الطرٌقة ٌغلق اي حساب وهمً ٌعبر عن مصروف رصٌده مدٌن . اما الحسابات 

الوهمٌة ذات االرصدة الدائنة كالفوائد الدائنة واٌرادات العقار وارباح بٌع الموجودات والخصم 

خر  تغلق فً حساب االرباح والخسائر ولكن هنا المكتسب وارباح االسهم والسندات فً اال

 ٌكون كل من تلك الحسابات فً القٌد مدٌن وحساب االرباح والخسائر دائن وكما ٌلً 

 من حـ/ اٌرادات العقار  

 الى حـ/ االرباح والخسائر         

 غلق حساب اٌرادات العقار



 من حـ/ الفوائد الدائنة  

 سائرالى حـ/ االرباح والخ         

 غلق حساب الفوائد الدائنة  

 من حـ/ ارباح بٌع الموجودات 

 الى حـ/ االرباح والخسائر       

 غلق حساب ارباح بٌع الموجودات  

 الخصم المكتسب من حـ/ 

 الى حـ/ االرباح والخسائر       

 غلق حساب الخصم المكتسب 

 

وفً  تحت بالتسوٌات القٌدٌةوهكذا تغلق كل الحسابات ماعد الموجودات والحسابات التً ف

خطوة اخر  ترحل قٌود االقفال تلك الى حساب االرباح والخسائر وٌرصد هذا الحساب فاذا 

 كان رصٌده النهائً دائن دل على صافً ربح واذا كان مدٌن دل على صافً خسارة

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :      االرباح والخسائر -حساب :

 الدائن  المدٌن

 الى حـ/ االجور والرواتب 

 الى حـ/ مصارٌف عامة

 الى حـ/ مصارٌف البٌع

 الى حـ/ خسائر بٌع الموجودات

 الى حـ/ الفوائد المدٌنه

 الى حـ/ الدٌون المعدومة

 الى حـ/ الخصم المسموح به

 

 من حـ/ المتاجرة  

 من حـ/ اٌرادات العقارات

 من حـ/ ارباح بٌع الموجودات

 الفوائد الدائنةمن حـ/ 

 من حـ/ الخصم المكتسب

 من حـ/ ارباح بٌع االسهم

  ***  مجموع ***



   

 

وٌرصد لمعرفة صافً نتٌجة العمل من ربح او خسارة فاذا كان رصٌده مدٌن مثل صافً 

وهو االخر ٌغلق فً حساب راس المال اذا لم ٌتم توزٌع  خسارة واذا كان دائن مثل صافً ربح

االرباح ان وجدت بحٌث اذا كان رصٌده دائن ٌغلق بقٌد ٌكون به حساب مدٌن وحساب راس 

 المال حساب دائن.

ٌتم غلق حساب االرباح والخسائر فً حساب راس المال وبحسب طبٌعة -حساب راس المال :

ٌعنً صافً ربح ولم ٌوزع الربح فٌغلق بجعل حساب  رصٌد حساب راس المال فاذا كان دائن

االرباح والخسائر مدٌن وحساب راس المال دائن اما اذا كار رصٌده مدٌن فٌغلق بقٌد ٌكون به 

حساب راس المال مدٌن وحساب االرباح والخسائر دائن . وكذلك تغلق المسحوبات الشخصٌة 

ٌة دائنة وحساب راس المال مدٌن وكما فً حساب راس المال بقٌد تكون به المسحوبات الشخص

 فً ادناه 

 من حـ/ االرباح والخسائر     

 الى حـ/ راس المال               

 غلق حساب االرباح والخسائر الذي كان رصٌده دائن

 من حـ/ راس المال 

 الى حـ/ االرباح والخسائر      

 غلق حساب االرباح والخسائر عندما ٌكون رصٌده مدٌن 

 حـ / راس المال من

 الى حـ/ المسحوبات الشخصٌة      

 غلق حساب المسحوبات الشخصٌة  

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :      راس المال -حساب :

 الدائن  المدٌن



  

 

 رصٌد اولً لراس المال  

 حـ/ االرباح والخسائر من

*** 

 

 مجموع

 

 *** 

 

 

 رصٌد او حقوق اصحاب الشركة بشركتهموٌرصد حساب راس المال الستخراج 

 

وهً كشف بجانبٌن كما تعودنا سابقا تظهر به ارصدة الحسابات التً لم  -المٌزانٌة العمومٌة :

تقفل وتتمثل بالموجودات ومن ضمنها بضاعة اخر المدة والمدٌنون والمصارٌف المدفوعة 

 مقدما واالٌرادات المستحقة.

ب راس المال والدائنون والقروض واالٌرادات المقبوضة فتظهر حسااما فً الجانب الدائن 

مقدما او المصارٌف المستحقة وكذلك جساب تخصٌصات االندثارات ان وجد. وان المٌزانٌة 

 العمومٌة ٌجب ان تكون متوازنه. والشكل العام لها

 الدائن  المدٌن

 اسم الحساب الرصٌد  اسم الحساب الرصٌد

 الصندوق 

 المصرف

 االثاث

 المبانً

 السٌارات

 المدٌنون

 أ.ق.

 بضاعة اخر المدة

 مصارٌف مدفوعة مقدما

 اٌرادات مستحقة

 راس المال  

 الدائنون

 أ.د.

 مصارٌف مستحقة

 اٌرادات مقبوضة مقدما

 تخصٌصات االندثارات

 المجموع   المجموع 

           



 0202لشركة التسامح  لعام  النهائًمٌزان المراجعة 

 اسم الحساب االرصدة الدائنة المدٌنةاالرصدة 

 الصندوق - 02.2

 المصرف - 22

 بضاعة اول المدة  - 52

 السٌارات - 84

 المبانً - 022

 المبٌعات 522 -

 اٌراد خدمات زراعٌة 05.2 -

 مشترٌات  092

 اثاث  5.2

 مصارٌف نقل للداخل  0.2

 رواتب  05

 مردودات مشترٌات 02 

 اٌجارات  2.52

 مدٌنون  05

 دائنون 04.2 

 أ.د. 09 

 مصارٌف اعالن  0.5

 اٌرادات اسهم 5 

 راس المال 082 -

 اٌرادات مستحقة  5.2

 مصارٌف مستحقة 8.82 

 اٌرادات مكائن وعقارات 2 

 بضاعة اخر المدة - 22

 المتاجرة 22 -

 اقساط اندثار السٌارات  0.8

 اقساط اندثار المبانً  8.2

 اقساط اندثار االثاث  2.52

 تخصٌصات االندثارات 5.52 

 

وبالعودة الى حساب المتاجرة اذ تم فتحه لفتح حساب بضاعة اخر المدة ورصٌده 

كم ٌظهر فً مٌزان المراجعه اعاله اذا بالعودة للمحاضر السابقة وجلب  22دائن بـ 

 هذا الحساب للتكمله علٌه وكما ٌلً

 

 

 

 



  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :    المتاجرة -حساب :

 الدائن  المدٌن

22 

 

 بضاعة اخر المدةحـ/  من 22  رصٌد متمم

 

22 

 

 مجموع

 

 22 

22 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

ثم نغلق الحسابات التً ٌجب ان تغلق فً حساب المتاجرة من الحسابات فً مٌزان 

 المراجعه اعاله وهً الملونة باللون االخضر

 من حـ/ المتاجرة     02

 الى حـ/ بضاعة اول المدة   02        

 غلق حساب بضاعة اول المدة

 من حـ/ المتاجرة    092

 الى حـ/ المشترٌات    092         

 غلق حساب المشترٌات

 من حـ/ المتاجرة  0.2     

 الى حـ/ مصارٌف نقل للداخل 0.2              

 من حـ/ المبٌعات    522   

 الى حـ/ المتاجرة  522         

 غلق حساب المبٌعات

 من حـ/ مردودات المشترٌات    02 

 الى حـ/ المتاجرة 02         

 غلق حساب مردودات المشترٌات 

 وبترحٌل تلك القٌود الى حساب المتاجرة وترصٌده نحصل على

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :    المتاجرة -حساب :

 الدائن  ٌنالمد

22 

 

 بضاعة اخر المدةحـ/  من 22  رصٌد متمم

 

22 

 

52 

092 

0.2 

 مجموع

 

 الى حـ/ بضاعة اول المدة

 الى ح/ المشترٌات 

 الى حـ/ مصارٌف نقل للداخل

 22 

22 

522 

02 

 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

 من حـ/ المبٌعات

 من حـ/ مردودات المشترٌات

 
 



40.2 

802 

  رصٌد متمم

802 

90.2 

 
 

 مجموع
 
 

 رصٌد نهائً مجمل ربح

 

والعداد حساب االرباح والخسائر البد من اجراء قٌود اقفال للحسابات التً تقفل بحساب 

االرباح والخسائر وهً باالضافة الى حساب المتاجرة اعاله الحسابات الملونة باالحمر فً 

 مٌزان المراجعة 

 من حـ/ المتاجرة     40.2    

 الى حـ/ االرباح والخسائر   40.2          

 غلق حساب المتاجرة

 من حـ/ اٌرادات خدمات زراعٌة 05.2   

 الى حـ/ االرباح والخسائر 05.2       

 غلق حساب اٌرادات الخدمات الزراعٌة

 من حـ/ االرباح والخسائر  2.52  

 الى حـ/ االٌجارات  2.52        

 غلق حساب االٌجارات

 من حـ/ االرباح والخسائر   0.5   

 الى حـ/ مصارٌف االعالن    0.5          

 غلق حساب مصارٌف االعالن

 من حـ/ االرباح والخسائر 05  

 الى حـ/ الرواتب 05         

 غلق حساب الرواتب

 من حـ/ اٌرادات اسهم   5  

 الى حـ/ االرباح والخسائر  5        

 غلق حساب ارباح االسهم



 من حـ/ اٌرادات مكائن ومعدات     2      

 الى   حـ/ االرباح والخسائر 2         

 حساب اٌرادات المكائن والمعدات غلق

 من حـ/ االرباح والخسائر      5.52    

 الى مذكورٌن                          

 حـ/ اقساط اندثارالسٌارات      0.8                 

 .    حـ/ اقساط اندثار المبان8ً                   

 حـ/ اقساط اندثار االثاث  2.52                 

 ق حسابات اقساط االندثارغل

 ثم ترحٌل قٌود االقفال لك الى حساب االرباح والخسائر وكما ٌلً 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :    المتاجرة -حساب :

 الدائن  المدٌن

2.52 

0.5 

5.52 

05 

58.9 

 

 الى حـ/ االٌجارات

 الى حـ/ مصارٌف االعالن

 الى مذكورٌن

 الى حـ/ الرواتب

 رصٌد متمم

 40.2 

05.2 

5 
 
2 

 المتاجرةحـ/  من

 من حـ/ اٌرادات خدمات زراعٌة

 من حـ/ اٌرادات االسهم

 من حـ/ اٌرادات مكائن ومعدات

 

 مجموع 004

 

 

 024 

58.9 

 

 

 رصٌد منقول صافً ربح

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :   راس المال -حساب :

 الدائن  المدٌن

 

528.9 

  082 

58.9 

 رصٌد اولً

 حـ/ االرباح والخسائرمن 



 

528.9 

 

  528.9 

528.9 

 
 

 رصٌد منقول

 

 المٌزانٌة العمومٌة من الحسابات المتبقٌةثم ٌتم اعداد 

 الدائن  المدٌن

 اسم الحساب الرصٌد  اسم الحساب الرصٌد

02.2 

22 

84 

022 

5.2 

05 

22 

5.2 

 الصندوق

 المصرف

 السٌارات

 المبانً

 االثاث

 .المدٌنون

 بضاعة اخر المدة

 اٌرادات مستحقة

 528.9 

04.2 

09 

8.82 

5.52 

 راس المال

 الدائنون

 أ.د.

 مصارٌف مستحقة

 خصٌصات االندثاراتت

 المجموع 558.2  المجموع 558.2

 

 

 -المصادر:

 0222مقداد واخرون ، المحاسبة ، الطبعة الثانٌة ، جامعة الموصل ،  -0

 0204شحاته واخرون ، مباديء المحاسبة المالٌة ،جامعة االسكندرٌة ، -0

 0200واخرون ،مباديء المحاسبة ، جامعة الملك بن عبد العزٌز ، النمري  -5

 0224الكبٌسً ، عبد الستار ، الشامل فً مباديء المحاسبة ، بغداد ،  -8

 

 

 

 


