
 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

 

     


