
 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

 

 


