
 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

 

 

 

 


