
 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 

 


