
 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

 


