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 م.م ولید محسن عوید الزبیدي                 المالیة                              المرحلة االولى     المحاسبةمبادئ 

 ألفصل االول (جانب نظري)

  مدخل الى علم المحاسبة
وف�ق  واالحداث المالیة باس�لوب خ�اص وبص�یغة نقدی�ة العملیات  تسجیلھي علم و فن تعریف المحاسبة : 

یة وبش��كل یس��ھل الوص��ول ال��ى نت��ائج االعم��ال خ��الل فت��رة مالی��ة مجموع��ة م��ن المب��ادئ و القواع��د المحاس��ب
  .التخاذ معینة 

تقوم على مجموعة محددة من الفروض المنطقیة والمبادئ العملیة ، التي  المحاسبة المالیة: اخر  تعریف
لھا تستخدم في قیاس األحداث االقتصادیة وإعداد القوائم المالیة الخاصة بوحدة اقتصادیة معینة. وإیصا

 إلى المستخدمین المختلفین.

 س/ ما ھي أسباب  تطور علم المحاسبة؟
 اختراع الكتابة واالرقام والتخلص من عملیات المقایضة.  -1
 ظھور الملكیة الخاصة وبروز العقلیة الرأسمالیة التي كانت تسعى لتحقیق الربح. -2

 
 كتب واسس في علم المحاسبة؟ من س/ من ھو اول 

 .  1494) سنة loca pacioliج/ رجل االعمال (
 

 أھداف المحاسبة :                          
 من أھم أھداف و وظائف المحاسبة على مستوى الوحدة االقتصادیة ھي :     

 .تحدید نتیجة أعمال المنشأة االقتصادیة من ربح أو خسارة خالل فترة مالیة محددة – 1

المطلوب��ات الت��ي تمتلكھ��ا الوح��دة االقتص��ادیة (المیزانی��ة تق��دیم المعلوم��ات المالی��ة ع��ن الموج��ودات و – 2
 .  العمومیة)

تق��دیم المعلوم��ات المالی��ة المتعلق��ة بالت��دفقات النقدی��ة للوح��دة االقتص��ادیة وم��دى ق��درتھا عل��ى تس��دید  – 3
 التزاماتھا وحقوق الغیر .

ل الوحدة االقتصادیة عل�ى تقدیم المعلومات المالیة التي تساعد في تحلیل المالي وتقدیر امكانیة حصو -4
 االیرادات في المستقبل.

 تقدیم المعلومات و التقاریر الالزمة لالدارة آلغراض التخطیط و الرقابة و أتخاذ القرار .  – 5
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أن التطور الذي حصل على وظائف المحاسبة ترتب علیھ ظھور مجاالت متع�ددة فروع المحاسبة : 

حاس��بة . ل��ذا فق��د تع��ددت ف��روع المحاس��بة لتغطی��ة االحتی��اج المتزای��د الس��تخدام البیان��ات الت��ي توفرھ��ا الم
 للبیانات وفیما یلي اكثر ھذه الفروع ھي 

المحاس�بة الحكومی�ة   – 4محاس�بة التك�الیف.  – 3المحاس�بة االداری�ة .  – 2المحاسبة المالی�ة  . – 1
 :تدقیق الحسابات  – 6المحاسبة الضریبیة    -5

 

 علومات المحاسبیة ؟س/ من ھم مستخدمي الم
تسمى المحاسبة بلغة االعمال ، النھا توصل المعلومات المالیة إلى المستفیدین ، ان      

المعلومات التي یحتاجھا مستخدم المعلومات المالیة تعتمد على نوعیة القرارات التي یتخدھا وان 
رئیسیتین : المستخدمین االختالف في القرارات یقسم مستخدمي المعلومات المالیة إلى مجموعتین 

 الدخلیین والمستخدمین الخارحیین .

 
 :المستخدمین الداخلییناوال : 

إن المستخدمین الداخلیین للمحاسبة ھم المدراء اللذین   یقومون بعملیة التخطیط والتنظیم وسیر اعمال 
 .شركة المشروع ، وھذا یشمل مدراء التسویق ومدراء االنتاج والمدراء المالیین ومدیري ال

 .المستخدمون الخارجیونثانیا : 
المستخدمین الخارجیین للمعلومات المحاسبیة المستثمرون ( المالك ) اللذین یستخدمون  نھناك العدید م    

المعلومات المحاسبیة التخاذ القرارات مثل ( شراء ، االحتفاظ ، أو بیع ) االسھم . الدائنون مثل الموردین 
 لمعلومات المحاسبیة لتقییم مخاطر االقراض .والبنوك یحتاجون إلى ا

 
ن أن المنشاة تطبق باالضافة إلى ذلك تحتاج الجھات الضریبیة إلى المعلومات المحاسبیة حتى تتحقق م    

 .وتدفع الضریبة
 

ة وھي الفت�رة الت�ي تعتم�دھا المنش�أة ف�ي تحدی�د نت�ائج العملی�ات التس�جیلی: ) الفترة المحاسبیة ( الفترة المالیة
م�ن ك�ل  31/12وتنتھ�ي ف�ي  1/1خاللھا أو المركز المالي في نھایة الفترة وتكون في الغال�ب س�نة تب�داء م�ن 

سنة مالیة والوحدة ملزمة ضمن ھذه الفترة بأظھار ما حققت�ھ م�ن رب�ح أو خس�ارة م�ن خ�الل كش�ف المیزانی�ة 
 من سنة ...... 31/12العامة كما في 
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یقصد بالدورة المحاسبیة (مراحل العمل المحاسبي) وھ�ي مجموع�ة و: ؟الدورة المحاسبیة س/ ما ھي 

المراحل التي تمر فیھا العملیة المالیة للمشروع منذ حدوثھا وحتى أعداد الق�وائم المالی�ة وھ�ذه المراح�ل 
   ھي

 التسجیل في سجل الیومیة ( یوم بیوم ) و أول بأول ومن واقع المستندات الثبوتیة .  – 1

 سجل االستاذ لغرض معرفة رصید كل حساب عند الطلب .الترحیل الى  – 2

تحض��یر می��زان المراجع��ة : وھ��و كش��ف بمج��امیع الحس��ابات أو أرص��دتھا لغ��رض التحق��ق م��ن موازن��ة  – 3
 االرصدة او المجامیع المدینة مع االرصدة أو المجامیع الدائنة للحسابات 

الل الفت��رة المالی��ة وھ��ي ( حس��اب المت��اجرة و أع��داد الحس��ابات الختامی��ة الت��ي تعك��س نت��ائج العملی��ات خ�� – 4
 حساب االرباح و الخسائر )

 أعداد المیزانیة العمومیة وذلك لمعرفة المركز المالي للمنشأة في نھایة تلك الفترة  – 5

 
وتعرف بأنھا وسائل أثبات للعملیة المالیة و تعتبر مصدرا مباشرا للتسجیل في دفتر المجموعة المستندیة : 

 . ومن أنواع المستندات المستخدمة في العمل المحاسبي ھي الیومیة

 مستند القبض : ویعد آلثبات المبالغ التي تقبضھا المنشأة نقدا أو بصكوك .  – 1

 مستند الصرف : ویعد آلثبات المبالغ التي تدفعھا المنشأة لآلخرین .  – 2

  ھا قبض أو صرف ( العملیات على الحساب )مستند قید الیومیة : ویعد آلثبات العملیات التي ال یصاحب – 3
 

 المبادئ المحاسبیة األساسیة التي تحكم العملیة المحاسبیة:الفروض و       

 

 : The Accounting Entity Conceptفرض الوحدة المحاسبیة  -1

 
سواء  ینظر للوحدة المحاسبیة على أنھا أي وحدة اقنصادیة تتضمن موارد معینة وتمارس أنشطة محددة   

كانت في شكل منشأة فردیة أو شركة أشخاص أو شركة أموال أموال او وحدة حكومیة، وفي إطار ھذا 
الفرض تعتبر المنشأة وحدة مستقلة قائمة بذاتھا وبالتالي لھا شخصیتھا المعنویة المستقلة وذمتھا المالیة 

ثم یتم فصل عملیاتھا وأموالھا  وبالتبعیة لھا الحق في التقاضي باسمھا وللغیر الحق في مقاضاتھا ومن
ة والتزاماتھا حسابیاً عن أموال والتزامات مالكھا أو مالكھا، كما یتم معاملتھم مع المنشأة حسابیاً مثل معامل

 .الغیر
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 :The Going - Concern Assumptionفرض االستمرار  -2

ھدافھا ما لم توجد قرائن ویقوم ھذا الفرض على أن المنشأة مستمرة في مزاولة نشاطھا وتحقیق أ  
موضوعیة تشیر إلى تصفیتھا ویترتب على ھذا االقتراض تقویم معظم ممتلكات المنشأة على أساس تكلفتھا 

 التاریخیة. 

 

 : Time-Period Assumption (Periodicityفرض الفترة المحاسبیة (الدوریة) ( -3

ة متساویة، بحیث یتم قیاس نتیجة أعمال المنشأة یقضى ھذا الفرض بتقسیم حیاة المنشأة الى فترات زمنی    
ومركزھا المالي في نھایة كل فترة من ھذه الفترات، وقد نبعت الحاجة إلى ھذا الفرض من أن األطراف 
المتعددة المھتمة بالمنشأة بحاجة إلى معلومات محاسبیة یجب أن تقدم لھم على مدى فترت زمنیة معینة 

 خالل عمر المنشأة.

المنطقي االنتظار حتى نھایة عمر المنشأة لكي یتم تقدیم ھذه المعلومات، ولھذا یتم قیاس نتیجة فلیس من 
ً سنة) ولكن مع تزاید الحاجة إلى  أعمال المنشأة ومركزھا المالي في نھایة كل فترة زمنیة محددة (غالبا

 قوائم المالیة كل ربع سنة.المعلومات المحاسبیة ظھر ما یسمى بالتقاریر األولیة حیث یتم إعداد ونشر ال

 : Monetary Unit Assumptionفرض وحدة القیاس التقدي  -4

یقوم ھذا الفرض على أن النقود تستخدم كوحدة قیاس أساسیة إلنبات العملیات المالیة في الدفاتر    
قود، فعلى المحاسبیة وعند إعداد التقاریر المالیة، ویرتبط ھذا الفرض بفرض اخر یتعلق بثبات قیمة الن

الرغم من االنخفاض المضطرد في القوة الشرائیة لوحدات النقد خالل السنوات األخیرة، فمازال 
 المحاسبون یعدون القوائم المالیة بافتراض ثبات قیمة النقود.

 لمبادئ المحاسبیةأھم أ
كافة المصروفات إن التكلفة التاریخیة ألي أصل تمثل الشراء مضافاً إلیھ  مبدأ التكلفة التاریخیة: -1

 المدفوعة حتى یصبح األصل جاھزاً لالستخدام.

اإلیرادات تتحقق عند البیع وتقاس بالقیمة النقدیة وأن اإلنتاج الذي لم یتم بیعھ خالل  مبدأ تحقق اإلیرادات: -2
 الفترة المحاسبیة یتم تقویمھ بثمن تكلفتھ التاریخیة وذلك ألغراض حساب الربح.

ویقوم ھذا المبدأ على ربط المصروفات باإلیرادات التي حققتھا لیتم روفات باإلیرادات: مبدأ مقابلة المص -3
 الوصول إلى صافي الربح العادي.

ویقصد بالمستخدمین المختلفین، الجھات المستفیدة من المعلومات المحاسبیة وھذه الجھات قد تكون داخلیة 
 الدائنین..........وغیرھاثمرین وتتمثل باإلدارة أو تكون خارجیة تتمثل بالمست
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 ألفصل الثاني (جانب عملي)

 :نظریات القید في المحاسبة                             

 -نظریة القید المفرد: أوال: 

نظریة القید المفرد ھي نظریة محاسبیة قدیمة قبل ظھور القید المزدوج وھي تقوم 
المنشأة في بدایة الفترة وجردھا مرة أخرى في نھایة  على جرد أصول والتزامات

 .الفترة ویكون الفرق ھو الربح أو الخسارة

 -مما سبق یمكن تعریف نظریة القید المفرد: -

 

بأنھا النظریة التي یتم من خاللھا قید طرف واحد من العملیة وھو الطرف 
وتعد حید الجانب ویسمى القید الو –الخارجي اآلخر الذي یتعامل معھ المشروع 

العملیات بموجب ھذه الطریقة غیر كاملة وال تكفي الستخراج المركز المالي 
واالرباح ا الخسائر المتحققة األ بمقارنة رأس المال في اول المدة المالیة برأس 

 المال في نھایة المدة المالیة ویتم ذلك من خالل المعادالت التالیة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلوبات اول المدة . –رأس المال اول المدة = الموجودات اول المدة 

 المطلوبات أخر المدة . –رأس المال اول أخر = الموجودات أخر المدة 

( رأس المال اول المدة +  –صافي الربح او (الخسارة) = رأس المال اخر المدة 
 المسحوبات) –االضافات 
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 ت لدیك البیانات التالیة :) توفر1مثال رقم ( 

 31/12/2015 1/1/2015 التفاصیل 
 

 الموجودات
     

 80000 60000 النقدیة
 150000 40000 المدینون
 50000 15000 البضاعة

 20000 10000 الدائنون المطلوبات
 وقد توفرت لدیك المعلومات االضافیة : 

 دینار. 100000بلغت االضافات الى رأس المال  -1
 دینار. 40000المسحوبات من رأس المال  بلغت  -2

بموجب طریقة القید  31/12/2015استخراج نتیجة اعمال النشاط في   المطلوب:
 الحل/                     المفرد.

 

                   ) =60000  +40000 +15000 (– )10000( 

                                    =105000 

 

                  ) =80000 +150000 +5000 (– )20000 ( 

                   =260000 

 

 

                =260000 –  )105000  +100000 – 40000 

 95000صافي الربح=   

 

 

 المطلوبات اول المدة . –ودات اول المدة رأس المال اول المدة = الموج

 المطلوبات أخر المدة . –رأس المال اول أخر = الموجودات أخر المدة 

( رأس المال اول المدة +  –صافي الربح او (الخسارة) = رأس المال اخر المدة 
 المسحوبات) –االضافات 
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 -مثال:

دینار  2000أعمالھ التجاریة برأسمال  فارسم بدأ التاجر  1/9/2002بتاریخ 
والتي كانت على النحو  ومطلوباتھداتھ م قام بجرد موجو 31/12/2002وبتاریخ 

 -اآلتي:

دینار،  1800دینار، البضاعة  1100دینار، العمالء  600الموجودات: الصندوق 
 دینار. 900دینار، األثاث  2900دینار، اآلالت  400األدوات والعدد 

 دینار. 1300دینار، الدائنون  1000االلتزامات: القرض 

 ع من ربح أو خسارةالمطلوب : إیجاد نتیجة المشرو

 الحل :

 7700=  900+2900+400+1800+1100+ 600مجموع الموجودات = 
 دینار

 دینار 2300=  1300+  1000=  المطلوباتمجموع 

 المطلوباتمجموع  –= مجموع الموجودات  المدةرأس المال في نھایة 

 =7700 - 2300 

 دینار 5400= 

رأس المال في بدایة الفترة  -ترة الربح أو الخسارة = رأس المال في نھایة الف
 المالیة

 =5400 - 2000 

 دینار الربح 3400= 

ومن المالحظ أن ھذه الطریقة ال تناسب المشاریع الكبیرة والمتوسطة والتي ترید 
 -أن تستخرج نتائج أعمالھا بدقة وذلك لعدة أسباب منھا:
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عب في قیاس . عدم وجود سجالت منظمة تنظیما دقیقا، وبالتالي یمكن التال1
 نتیجة أعمال المشروع سواء بحسن نیة أو سوء نیة.

 

. عدم وجود سجالت وحسابات للموجودات ( األصول الثابتة والمتداولة) 2
والمطلوبات (االلتزامات لآلخرین) والمصاریف أو الخسائر واإلیرادات أو 

 األرباح.

 

ة وبشكل یمثل . صعوبة معرفة نتیجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة، بدق3
 واقعھ الحقیقي وبسرعة.

 

. صعوبة معرفة المركز المالي للمشروع بشكل دقیق یمثل واقعھ الحقیقي وفي 4
أي وقت نرید، ألن عملیات الجرد الشامل تكون شاقة، خاصة في المشاریع كبیرة 

 الحجم، وذات األنشطة المتعددة.

المتوسطة الحجم، وحتى . عدم استیعاب العملیات المالیة للشركات الكبیرة و5
 صغیرة الحجم لذلك فھو نادر في الحیاة العملیة.

. تتعارض ھذه الطریقة مع القوانین والتي تتعلق في التنظیم المحاسبي وامساك 6
 الدفاتر ومع المبادئ المحاسبیة المتعارف إلیھا.

. تسبب كثیرا من المشاكل وخاصة عند احتساب الضرائب، أو عند بیع 7
أو عند تقدیم القوائم المالیة للحصول على قرض أو تمویل بنكي، لعدم المشروع، 

لوجود سجالت تبین الوضع الحقیقي للمركز المالي للمشروع أو عند إعادة تقدیر 
 األصول مثالً.
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 : Double Entryالقید المزدوج : ثانیا: 

سجالت محاسب�ة �عني تسجیل أو إث�ات أو إدراج معلومات مال�ة عن عمل�ات محاسب�ة في  

مثل عمل�ات الشراء والب�ع وغیرها و�ما أن لكل عمل�ة مال�ة طرفین فإن القید لها �كون �شكل 

ثنائي ( مزدوج ) فالطرف األول من العمل�ة المحاسب�ة هو الطرف الذي �أخذ والطرف الثاني 

و�ث�ات في هو الذي �عطي . إن العمل�ات المحاسب�ة التي تقوم بها لشر�ة �حاجة إلى تسجیل 

ولشرح  –القید المزدوج  –السجالت المحاسب�ة وهذا التسجیل یتم بنظام تسجیل خاص �سمى 

 فكرة القید المزدوج نوضح اآلتي : 
 

  أوًال : مضمون ( فكرة القید المزدوج )

إن جوهر القید المزدوج �قوم على إث�ات المدیون�ة والدائن�ة لطرفـي القیـد ، و�كفـي تحدیـد  

ل أوًال ل�كـون المـدین ثـم �ـأتي الطـرف الثـاني �عـده ل�كـون الـدائن وفـي ضـوء القاعـدة الطرف األو 

 .  المعروفة اآلخذ مدین والعاطي دائن

 

ـــ  300أي عنــد شــراء �ضــاعة مــثًال �مبلــغ   ذهبــت إلــى جیــب ال�ــائع ولــم  300دینــار فــإن الــدنانیر ال

دینــار قــد  300ن الفكــرة هــي أن النقــد تأخــذها ال�ضــاعة �ــي تكــون مدینــة بهــا ولكــي نفهــم هــذا المضــمون فــإ

 تحول (انتقل) إلى شكل آخر هو �ضاعة بدل النقد وال یهم من استلم النقود أو من دفعها . 

  ثان�ًا : شكل ومكونات القید المزدوج : 

ترتیب الطرفین المدین والدائن �كون �أن الطرف المدین من القید یتقدم قل�ًال إلى ال�مین ثم �ـأتي  یتم 

و�دون ذ�ر لكلمة مذ�ور�ن في حالـة تعـدد حسـا�ات الطـرف   ه الطرف المدین مسحوب قل�ًال إلى ال�سارتحت

 المعني . 

 -دینار نقدا �كون شكل القید �االتي: 3000فمثال اذا تم شراء �ضاعة �مبلغ 

   

 ال�ضاعةمن حـ/   3000 

 النقد�ة الى حـ/       3000  

           Accounting Transaction Analysisتحلیل العمل�ات المحاسب�ة 
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 م.م ولید محسن عوید الزبیدي                 المالیة                              المرحلة االولى     المحاسبةمبادئ 

  -المدین والدائن  -

كمـــا ســـبق أن ذ�رنـــا تتكـــون العمل�ـــة المال�ـــة مـــن طـــرفین علـــى األقـــل ( أو حســـابین ) ولكـــل حســـاب  

نقـدًا فطرفــي  5000جـانبین الجانـب األ�مـن والجانــب األ�سـر فلـو �انـت عمل�ــة مال�ـة مثـل شـراء ســ�ارة �مبلـغ 

�ارة أوًال والنقــد ثان�ــًا والســ�ارة �كــون لهــا حســاب �ســمى حســاب الســ�ارة و�ــذلك حســاب العمل�ــة المال�ــة هــي الســ

النقــد و�مــا مــر بنــا فــي شــكل الحســاب الموضــح ســا�قًا فــإن حســاب الســ�ارة یتكــون مــن جــانبین جانــب أ�مــن 

 وجانب أ�سر . 

  

طـرف الـذي ینتقـل إل�ـه فـي القیـد المحاسـبي �كـون الطـرف المـدین هـو الطـرف األول وهـو الالمدین والدائن : 

الم�الغ( النقد ) أو المدیون�ة و�سمى الطرف الذي أخذ ففي المثال السابق فـإن السـ�ارة هـي التـي أخـذت النقـد 

من حساب النقد و�التالي تكون الس�ارة هي الطرف األول (المدین) بینما الطرف الثاني هو الطرف الذي قدم 

 طرف الدائن . ( أعطى ) الم�الغ وهو حساب النقد �كون ال

 

وعندما نأخذ حساب الس�ارة فله جانبین األ�من واأل�سـر و�سـمى الجانـب األ�مـن ( الجانـب جانبي الحساب : 

المــدین ) وهــو الجانــب الــذي �أخــذ مــن �ــل حســاب والجانــب األ�ســر ( الجانــب الــدائن ) وهــو الجانــب الــذي 

 �عطي من �ل حساب �ما في الشكل : 

 

 

 ) اسـم الحساب ( الس�ارة 

 الجانب األ�من             

( الجانب المدین )             

 النقــد  5000

 الجانب األ�سـر

 ( الجانب الدائن )

 

 اسـم الحساب ( الصندوق ) 

 الجانب األ�من             

 ( الجانب المدین )            

             

 الجانب األ�سـر

 ( الجانب الدائن )

 الس�ارة  5000
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 م.م ولید محسن عوید الزبیدي                 المالیة                              المرحلة االولى     المحاسبةمبادئ 

 

�ظهـــر فـــي �ـــل حســـاب مـــن الحســـابین اســـم الحســـاب المقابـــل للداللـــة علـــى الحســـاب المســـبب لهـــذا و  

 الحساب . 
    -"أنواع القیود" :

 هو القید الذي یتكون من حساب واحد في الجانب المدین وحساب واحد                -: القید ال�س�ط-1 

 ائن .في الجانب الد                                          

 دینار إ�جار محل نقدا . 100000مثال/ دفع تاجر 

 من حـ/ إ�جار محل  100000    

 الى حـ/ الصندوق  100000               

 

 هو القید الذي یتكون من حساب او أكثر في الجانب المدین     -:  القید المر�ب-2 

 أكثر في الجانب الدائن .       وحساب أو                                                      

دینـار نقـدا  40000دینـار سـدد منهـا  100000اشترى التاجر سعید �ضـاعة مـن احمـد �مبلـغ  1مثال /

 وال�اقي على     الحساب . 

 من حـ/ المشتر�ات  100000   

 الى مذ�ور�ن                        

 حـ/ الصندوق  40000                      

 حـ/ احمد   60000                       

دینــار نقــدا  25000دینــار اســتلم منــه مبلــغ  75000�ــاع التــاجر أســامه �ضــاعة الــى عمــر �مبلــغ  2مثـال / 

 وال�اقي على الحساب . 

 من مذ�ور�ن            

 حـ/ الصندوق  25000          

 حـ/ عمر 50000           

 ى حـ/ المب�عات  ال 75000                            
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 م.م ولید محسن عوید الزبیدي                 المالیة                              المرحلة االولى     المحاسبةمبادئ 

 مثـال تطب�قي لتحلیل المدین والدائن 
دینــار فــي البنــك مــن أموالــه الخاصــة  40000أودع  1/1بــدأ ســعد نشــاطه �فــتح شــر�ة ســ�اح�ة فــي .1 

 واسم الشر�ة : شر�ة سعد للس�احة .

مبلـغ تحلیل العمل�ة : العمل�ة األولى �النس�ة للشر�ة هو أن سعد وضـع مسـاهمة فیهـا �رأسـمال لهـا �

دینـار . نالحـظ  40000دینار ، إذن موجود نقد اآلن للشر�ة فـي البنـك وأصـ�ح رأسـمالها  40000

أي زاد النقـد و�ـنفس الوقـت رأس  40000أصـ�ح لـدیها  واآلن 1/1أن الشر�ة لم �كن لدیها نقد قبـل 

 .  40000المال زاد �مبلغ 

 -و�كون القید �االتي:

    (الصندوق) نقدال من حـ/ 40000 

 رأس المال الى حـ/ 40000     

 و�ظهر حسابین �اآلتي : 

 رأس المال              النقـــد             

40000 )1( 

 

   40000 )1( 

 
 دینار لشراء مبنى لها .  26000دفعت الشر�ة  2/1في .2 

دت تحلیــل العمل�ــة : نالحــظ أن النقــد خــرج مــن الشــر�ة إلــى المبنــى أي حولــت النقــد إلــى بنا�ــة، فــزا

 -و�كون القید �االتي:(ظهرت) بنا�ة ونقص النقد . 

 ينام�من حـ/ ال 26000 

 (الصندوق) نقــدالى حـ/ ال 26000       

 و�ظهر حسابین �اآلتي : 

 النقـــد              انيالم�             

26000 )2( 

 

  40000 )1( 26000 )2( 

 
 نار نقدًا . دی 800دفعت الشر�ة إل�جار س�ارة مبلغ  3/1في .3 
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 م.م ولید محسن عوید الزبیدي                 المالیة                              المرحلة االولى     المحاسبةمبادئ 

تحلیــل العمل�ــة : الطــرف الــذي أخــذ هــو مصــار�ف إ�جــار الســ�ارة والطــرف الــذي أعطــى هــو حســاب 

 النقد . 

  إ�جار الس�ارة  من حـ/ مصار�ف 800

 (الصندوق) النقــد الى حـ/ 800     

 

 النقـــد              إ�جار الس�ارةمصار�ف 

800 )3( 

 

  40000 )1( 26000 )2( 

800    )3( 

 

 دینار لتأجیر فندق .  3500دفعت الشر�ة  3/1في .4 

 تحلیل العمل�ة : الطرف الذي أخذ هو مصار�ف تأجیر الفندق والطرف الذي أعطى حساب النقد

 من حـ/ مصار�ف تأجیر الفندق 3500

 الى حـ/ النقد (الصندوق) 3500    

 و�ظهر الحسابین �اآلتي :  

 

 

 النقـــد              تأجیر فنـدقمصار�ف 

3500 )4( 

 

  40000 )1( 26000 )2( 

800    )3( 

3500   )4( 

 

دینار عن إعالنات قامت بهـا شـر�ة اإلعـالن علـى أن  300استلمت الشر�ة فاتورة مبلغها  5/1في .5 

 .  30/1یتم دفع المبلغ في 

فع بــل ســـتد 5/1ولكــن لــم تــدفع فــي  1تحلیــل العمل�ــة : نالحــظ أن الفــاتورة تخــص إعالنــات لشـــهر 

الحقًا أي أن شر�ة اإلعالن دائنة للشر�ة �مبلغ الفاتورة وأن الطرف الذي أخـذ المبلـغ هـو مصـار�ف 

 اإلعالن .
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 م.م ولید محسن عوید الزبیدي                 المالیة                              المرحلة االولى     المحاسبةمبادئ 

  مصار�ف اإلعالن من حـ/ 300

 دائنون (شر�ات اإلعالن) الى حـ/ 300   

 و�ظهر الحسابین �اآلتي : 

 دائنون (شر�ة اإلعالن)  مصار�ف إعالن

300 )5( 

 

   300 )5( 

 
 

دینــار إال أن شــر�ة  16000قــدمت الشــر�ة خــدمات ســ�اح�ة إلــى شــر�ة الســالم ق�متهــا  20/1 فــي.6 

 السالم لم تدفع المبلغ . 

: إن الخـدمات السـ�اح�ة التـي قـدمتها الشـر�ة تعتبـر إیـراد لهـا إال أن شـر�ة السـالم لـم  تحلیل العمل�ـة

 تسدد المبلغ لذا تكون مدینة للشر�ة . 

 �ة السالم) مدینون (شر من حـ/  16000

 إیراد خدمـات سـ�اح�ة الى حـ/ 16000 

 و�ظهر الحسابین �اآلتي :  

 إیراد خدمات س�اح�ة             مدینون (شر�ة السالم)

16000 )6( 

 

   16000 )6( 

 
 

 دینار نقدًا .  9000دفعت الشر�ة رواتب للعاملین لدیها  25/1في .7 

 هو رواتب العاملین والحساب الذي أعطاها هو حساب النقد .  تحلیل العمل�ة : إن الحساب الذي أخذ المبلغ

 رواتب العاملین من حـ/ 9000

 و�ظهر الحسابین �اآلتي :                     النقـد الى حـ/ 9000  

 النقـــد  رواتب العاملین

9000 )7( 

 

  40000 )1( 26000 )2( 

800     )3( 

3500   )4( 

9000   )7( 
 

 نقدًا من المدینون (شر�ة السالم) . ط 10000ت الشر�ة استلم 28/1في .8 
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 م.م ولید محسن عوید الزبیدي                 المالیة                              المرحلة االولى     المحاسبةمبادئ 

سیوضــع �النقــد إذن ســیز�د النقــد وعنــدما یز�ــد �كــون مــدین  10000تحلیــل العمل�ــة : المبلــغ المســتلم 

ســددت  16000�انــت هــذه الشــر�ة مدینــة �مبلــغ  و�األصــلوالطــرف الــذي أعطــى هــو شــر�ة الســالم 

 .  6000و�قیت مدینة �مبلغ  10000

  النقـدمن حـ/  10000

 مدینون (شر�ة السالم) الى حـ/ 10000 

 و�ظهر الحسابین �اآلتي : 

 مدینـون (شر�ة السالم)  النقـــد

40000 )1( 

10000 )8( 

26000 )2( 

800     )3( 

3500   )4( 

9000   )7( 

 16000 )6( 10000 )8( 

       

لصـ�انة عـن صـ�انة المبنـى وسـتدفع دینار فـي شـر�ة ا 400استلمت الشر�ة فاتورة �مبلغ  29/1في .9 

 في شهر آب الحقًا . 

دینـار �خـص مصـار�ف الصـ�انة إذن الحسـاب الـذي  400تحلیل العمل�ة : نالحـظ أن مبلـغ الفـاتورة 

أخـذ هــو مصــار�ف الصــ�انة وألن المبلــغ لــم یــدفع اآلن فـإن شــر�ة الصــ�انة هــي الــدائن �ــالمبلغ ألنهــا 

 هي التي قدمت خدمات الص�انة . 

 مصار�ف الص�انة من حـ/  400

 دائنون (شر�ة الص�انة) الى حـ/ 400   

 و�ظهر الحسابین �اآلتي : 

 دائنون (شر�ة الص�انة)  مصار�ف الص�انة

400 )9( 

 

   400 )9( 

 

 

 دینار .  300دفعت الشر�ة فاتورة اإلعالن المستلمة سا�قًا ومبلغها  30/1.  في 10

لمبلــغ هــو الــدائنون (شــر�ة اإلعــالن) والطــرف الــذي أعطــى هــو تحلیــل العمل�ــة : الطــرف الــذي أخــذ ا

 حساب النقد . 
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 دائنون (شر�ة اإلعالن)من حـ/  300

  النقـد الى حـ/ 300  

 و�ظهر الحسابین �اآلتي : 

 النقــد  دائنون (شر�ة اإلعالن)

300 )10( 

 

300 )5(  40000 )1( 

10000 )8( 

26000 )2( 

800     )3( 

3500   )4( 

9000   )7( 

300     )10( 

 

 دینار نقدًا من شر�ة اإلقراض الس�احي .  3000اقترضت الشر�ة  30/1.  في 11

دینــار قــد أخذتــه الشــر�ة ووضــعته مــع النقــد ف�كــون حســاب النقــد  3000تحلیــل العمل�ــة : إن المبلــغ 

 مدین و�ن الجهة (شر�ة اإلقراض) قدمت المبلغ تكون دائنة . 

 النقـد من حـ/ 3000 

 دائنون (شر�ة اإلقراض)لى حـ/ ا 3000 

 و�ظهر الحسابین �اآلتي : 

 

 دائنون (شر�ة اإلقراض)  النقــد

40000 )1( 

10000 )8( 

3000   )11( 

26000 )2( 

800     )3( 

3500   )4( 

9000   )7( 

300     )10( 

  3000  )11( 

 

 

ذلـك لمصـار�فه الشخصـ�ة دینار من النقد الخاص �الشر�ة و  1400سحب مالك الشر�ة  30/1.  في 12

 . 
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تحلیــل العمل�ــة : نالحــظ أن المبلــغ قــد أخــذه مالــك الشــر�ة فهــو مســحو�ات شخصــ�ة والــذي أعطــى 

 المبلغ هو حساب النقد�ة . 

 مسحو�ات شخص�ة من حـ/ 1400

 النقد الى حـ/ 1400  

 و�ظهر الحسابین �اآلتي :

  

 النقــد  مسحو�ات شخص�ة

1400 )12( 

 

  40000 )1( 

10000 )8( 

3000   )11( 

26000 )2( 

800     )3( 

3500   )4( 

9000   )7( 

300     )10( 

1400   )12( 

 
 :الدفاتر و المستندات المحاسبیة المستخدمة للعمل المحاسبي 

وھ��ي ال��دفاتر الت��ي تثب��ت فیھ��ا العملی��ات المالی��ة وترح��ل حس��ب االص��ول حی��ث ال��زم ال��دفاتر المحاس��بیة : 
 رین أساسیین ھما القانون استخدام دفت

  دفتر االستاذ – 2دفتر الیومیة               – 1

وھو دفتر قانوني یتم القید فیھ یوما بیوم ویسجل فیھ الط�رف الم�دین و ال�دائن للحس�ابات  دفتر الیومیة : – 1
  .المتعلقة بكل عملیة من العملیات التي یتم قیدھا وحسب تواریخ حدوثھا ومن واقع

                                    

 
   شكل دفتر الیومیة
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 الحل /

 
 

 

 المبالغ           
 

 رقم صفحة رقم المستند التفاصیل   رقم القید
 االستاذ

 التاریخ

 الدائنة المدینة
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 الحل/

 

 

21 
 



 م.م ولید محسن عوید الزبیدي                 المالیة                              المرحلة االولى     المحاسبةمبادئ 

 
وھو الدفتر الثاني بعد دفتر الیومیة وال�ذي یش�مل العملی�ات الت�ي ت�تم ب�ین المنش�أة و الغی�ر  سجل االستاذ : – 2

مبوبة على شكل حسابات یثبت في كل حساب منھا العملیات الخاصة ب�ھ وذل�ك بترحیل�ھ م�ن دفت�ر الیومی�ة ال�ى 
فت��ر االس��تاذ بحی��ث یمك��ن أس��تخراج نتیج��ة العملی��ات بس��ھولة وف��ي أي وق��ت ولھ��ذا یعتب��ر دفت��ر االس��تاذ م��ن د

الس��جالت الرئیس��یة ویتك��ون م��ن ص��فحتین متق��ابلتین متش��ابھتین ص��فحة مخصص��ة للجان��ب الم��دین و أالخ��رى 
  للجانب الدائن .

  شكل دفتر االستاذ                                    
 التأریخ      التفاصیل      مبالغ دائنة  التأریخ التفاصیل       دینةمبالغ م
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 : معادلة المیزانیة

 
 ویمكن تقسیمھا الى:
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 تحلیل العملیات المالیة :

 

 
 العملیة الثانیة :   شراء معدات

 
15000                             =15000    
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 T.A ccountاسلوب ال    
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 میزان المراجعة
في نھایة الفترة المالیة یتم إعداد میزان المراجعة وھو كشف خارج عن      

ً وال یعتبر من القوائم المالیة األساسیة  المجموعة الدفتریة المحاسبیة ولیس حسابا
ولذلك ال یتم توزیعھا على أصحاب المنشأة والمستثمرین بل ھي ورقة عمل تفید 

 . المحاسب في التأكد من الدقة الحسابیة فقط

وتحتوي على جمیع الحسابات المفتوحة بدفتر اإلستاذ سواء الحسابات المتعلقة     
باألصول ، المصروفات ، الخصوم ، حقوق الملكیة واإلیرادات ومن الضروري 

الدائن والمدین في میزان المراجعة وھي داللة مبدئیة على الصحة  الجانبین يساوت
الحسابیة للقیود التي سجلت بدفتر القیود الیومیة ورحلت إلى دفتر اإلستاذ ، ومع 

ناه عدم وجود أخطاء في القیود أو الترحیل ، ویتم عذلك فإن توازن المیزان لیس م
 . إلستخدامھ في إعداد القوائم المالیةإعداده في نھایة الفترة المالیة 

ھو الخطوة الثالثة من خط�وات العم�ل المحاس�بي بع�د عملی�ة تس�جیل القی�ود ف�ي دفت�ر  :میزان المراجعة 
 الیومیة و ترحیل القیود الى الدفتر الثاني ( دفتر االستاذ ) لغرض حصر حركة كل حساب على حدة . 

نبي جمیع الحسابات الموجودة في دفتر االس�تاذ أو أرص�دتھا ( وھو عبارة عن كشف یحتوي على مجامیع جا
سواء كانت مدینة أو دائنة في نھایة الفترة المالیة قد تكون شھریة أو فصلیة أو نص�ف س�نویة أو س�نویة و ق�د 

 یكون أعداد میزان المراجعة یومیا كما ھو الحال في المصارف )

   أھداف و فوائد میزان المراجعة 

 ولي على صحة العمل المحاسبي من حیث التسجیل في دفتر الیومیة و الترحیل لدفتر االستاذ . التأكد اال – 1

 یمھد لعملیة أعداد الحسابات الختامیة و تصویر المیزانیة العمومیة .  – 2

 أنواع و أشكال میزان المراجعة 

الموج��ودة ف��ي دفت��ر : وھ��و كش��ف یتض��من مج��امیع ج��انبي الحس��ابات  أوال ) می��زان المراجع��ة بالمج��امیع
 .االستاذ العام سواء كانت مدینة أو دائنة میزان المراجعة بالمجامیع المستخرجة من دفتر االستاذ 

 رقم صفحة االستاذ أسم الحساب  مجامیع دائنة  مجامیع مدینة 
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ي دفتر االستاذ العام : وھو كشف یتضمن أرصدة الحسابات الموجودة ف ثانیا ) میزان المراجعة باالرصدة
 باألرصدة في نھایة الفترة.... ویكون .سواء كان الرصید مدین أو دائن 

 ذات جانبین یخص ارصدة الحسابات المدینة وارصدة الحسابات الدائنة في سجل االستاذ العام. وبشكل كشف

 مالحظة نأخذ األرصدة المرحلة (الرصید المنقول) .

 تخرجة من دفتر االستاذ العام میزان المراجعة باالرصدة المس
 رقم صفحة االستاذ  أسم الحساب  أرصدة دائنة  أرصدة مدینة 

    
    
    
    
 

من محالت أكرم التجاریة ( المبالغ بأالف  31/12/2009مثال / االتي أرصدة الحسابات المستخرجة بتأریخ 
 الدنانیر ) 

 ایراد المبیعات  2000سیارات                    10000رأس المال                  16000

 دائنون  17000أالت                          9000أوراق قبض                  5000

 مدینون  11000خصم مسموح بھ                 500مبیعات                    24000

 ایراد مباني  1000عمولة وكالء الشراء             300              مشتریات    15000

 رواتب  2000بنك                              4900صندوق                      1000

 مسحوبات شخصیة  100ایجار المحل               200مردودات المبیعات            1000

باآلرصدة المستخرجة من دفتر االستاذ العام لمحالت أكرم التجاریة  المطلوب / أعداد میزان المراجعة
 . 31/12/2009بتأریخ 

/ من الممكن تعیین كون الرصید في أي حساب مدینا أو دائنا من طبیعة الحساب بموجب القاعدة  مالحظة
 التالیة 

 حسابات ذات طبیعة دائنة  حسابات ذات طبیعة مدینة 
 المطلوبات  الموجودات 

 االیرادات و االرباح  المصاریف و الخسائر 
 رأس المال  المسحوبات الشخصیة 
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 الحل : 

 اسم الحساب ارصدة دائنة ارصدة مدینة
 ح / رأس المال  16000 

 ح / أوراق قبض   5000
 ح / مبیعات  24000 

 ح / المشتریات   15000
 ح / الصندوق   1000
 ح / مردودات المبیعات   1000

 ح / سیارات   10000
 ح / أالت   9000

 ح / خصم مسموح بھ   500
 ح / عمولة وكالء الشراء   300

 ح / البنك   4900
 ح / أیجار المحل   200

 ح / أیراد المبیعات  2000 
 ح / دائنون  17000 

 ح / مدینون   11000
 ح / أیراد مباني  1000 

 ح / رواتب   2000
 ات شخصیة ح / مسحوب  100

 المجموع  60000        60000        
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 ( المبالغ بأالف الدنانیر )  31/12/2012مثال / الیك االرصدة الظاھرة في سجالت التاجر احمد في 

مب��اني ،  15000ق��روض ،  3500مس��حوبات شخص��یة ،  500ص��ندوق ،  3000رأس الم��ال ،  20000
ج��اري  4000روات��ب ،  300أج��ور النق��د ،  200مبیع��ات ،  13000أث��اث ،  3000مش��تریات ،  10000

خص�م مكتس�ب ،  200خصم مسموح ب�ھ ،  100أوراق الدفع ،  2000أوراق القبض ،  3000المصرف ، 
بض��اعة أول  1000فوائ��د مكتس��بة ،  400س��امر (دائ��ن) ،  1500أحم��د (م��دین) ،  200قرطاس��یة ،  300
  .المدة

 . 31/12/2012باالرصدة المستخرجة من سجالت التاجر احمد في  المطلوب / أعداد میزان المراجعة

  31/12/2012میزان المراجعة باالرصدة للتاجر احمد في الحل /                        

 أسم الحساب أرصدة دائنة أرصدة مدینة
 ح / رأس المال  20000 

 ح / الصندوق   3000
 ح / مسحوبات شخصیة   500

  ح / قروض 3500 
 ح / مباني   15000
 ح / مشتریات   10000

 ح / أثاث   3000
 ح / مبیعات  13000 

 ح / أجور النقد   200
 ح / رواتب   300

 ح / جاري المصرف   4000
 ح / أوراق القبض   3000

 ح / أوراق الدفع  2000 
 ح / خصم مسموح بھ   100

 ح / خصم مكتسب  200 
 ح / قرطاسیة   300
 ح / أحمد (مدین)   200

 ح / سامر (دائن)  1500 
 فائدة مكتسبة  400 

 ح / بضاعة أول المدة   1000
 المجموع  40600          40600           
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 : 31/12/2020مثال/ الیك ااالرصدة المستخرجة من سجالت شركة الحارث التجاریة في

 20000مشتریات،  30000ت، السیارا 40000المصرف،  30000الصندوق ،  50000
 20000االیرادات،  10000المبیعات،  50000رأس المال ،  90000مصروف ایجار، 

 .المطلوب اعداد میزان المراجعة باالرصدةقرض. 

 /الحل

 میزان المراجعة باألرصدة
 اسم الحساب دائن مدین

50000 
30000 
40000 
30000 
20000 

 
 
 
 
 

90000 
50000 
10000 
20000 

 الصندوق
 المصرف
 السیارات
 المشتریات

 مصروفات االیجار
 راس المال
 المبیعات
 االیرادات
 قرض

 اإلجمالي 170000 170000

دینار أودع  500,000برأس المال قدرة  1/7/2015مثال // بدأ عماد اعمالھ التجاریة في 
 دینار في الصندوق المنشأة والباقي أودعھ في المصرف بأسم المنشأة. 200,000

 دینار من البنك وأودعھ في الصندوق المنشأة.50,000سحب مبلغ  5/7
 دینارعلى الحساب من شركة امریكان فورنیتشر.10,000اشترى اثاث بمبلغ  7/7

 دینار سدد نصفھا نقداً والباقي على الحساب. 20,000اشترى بضاعة بمبلغ  15/7
 دینار باألجل. 10,000اشترى بضاعة بمبلغ  18/7
 دینار بشیك. 20,000دینار حصل منھا  30,000بمبلغ  باع بضاعة 22/7
 دینار نقداً. 7000باع بضاعة بمبلغ  25/7
 دینار نقداً. 3000دفع مرتبات الموظفین والبالغة  30/7
 تم سداد المستحق للشركة امریكان فورنیتشر نقداً. 31/7

 المطلوب//  
 اجراء القیود الیومیة االزمة. -1
 ي سجل االستاذ العام.ترحیل العملیات السابقة ف -2
 31/7/2015اعداد میزان المراجعة باألرصدة في  -3
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 :میزان المراجعة بالمجامیع في نھایة الفترة ثانیا:
یثبت فیھ الحسابات الموجودة في سجل االستاذ ومجموع الجانب المدین ومجموع الجانب 

 الدائن ویجب ان یتساوى مجموع الجانبین.

 ي الجانب االیمن والجانب االیسر).لموجودة فمالحظة : (اي نأخذ المبالغ ا

دینار أودعت  100,000بمبلغ  تم تأسیس شركة 1/8/2019مثال// في 
 بالصندوق.

 دینار نقداً. 30,000تم شراء مبنى بمبلغ  2/8
 دینار نقداً. 10,000تم دفع رواتب الموظفین بمبلغ  1/9
 باألجل. دینار 10,000تم شراء سیارة من شركة االمل بمبلغ  5/9

 دینار نقداً. 20,000تم بیع بضاعة بمبلغ  15/9
 المطلوب //

 اجراء القیود الیومیة االزمة. -1
 ترحیل العملیات السابقة في سجل االستاذ العام. -2
 31/9/2019في  والمجامیع باالرصدة اعداد میزان المراجعة -3

 اوال :قیود الیومیة الالزمة. الحل/ 

 

 المبالغ           
 

 رقم  التفاصیل   لقیدرقم ا
 المستند

 رقم صفحة
 االستاذ

 التاریخ

 الدائنة المدینة
100000   

1 
 

 ح/ الصندوق
 ح/ رأس المال     

 1 
2 

1/8/2019 
 100000 

 ح/ المباني 2  30000
 ح/ الصندوق     

 3 
1 

2/8/2019 
 30000 

 ح/ رواتب الموظفین 3  10000
 ح/ الصندوق       

 4 1/9/2019 
 10000  1 

 ح/ السیارات 4  10000
 الدائنون ش.االملح/       

 5 5/9/2019 
 10000  6 

 ح/ الصندوق 5  20000
 ح/ المبیعات      

 1 11/9/2019 
 20000  7 
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 ثانیا: الترحیل الى سجل االستاذ.
 )1ح/ الصندوق (                                 

 التأریخ      التفاصیل      مبالغ دائنة  التأریخ التفاصیل       ینةمبالغ مد
  مباني 30000  رأس المال 100000

  رواتب 10000  مبیعات 20000
  متمم 80000   

120000   120000   
 رصید منقول 80000

 )2ح/ رأس المال (                                   
 التأریخ      التفاصیل      مبالغ دائنة  التأریخ یل التفاص      مبالغ مدینة

  الصندوق  100000  متمم 100000
100000   100000   

 رصید منقول 100000                                                

 )3( المبانيح/                                    
 التأریخ      التفاصیل      بالغ دائنة م التأریخ التفاصیل       مبالغ مدینة

  متمم  30000  الصندوق 30000
30000   30000   

 رصید منقول 30000

 )4ح/ رواتب الموظفین (                                    

 التأریخ      التفاصیل      مبالغ دائنة  التأریخ التفاصیل       مبالغ مدینة
  متمم  10000  الصندوق 10000
10000   10000   

 رصید منقول 10000

 

 )5ح/ السیارات (                                       

 التأریخ      التفاصیل      مبالغ دائنة  التأریخ التفاصیل       مبالغ مدینة
  متمم  10000  الصندوق 10000
10000   10000   

 رصید منقول 10000
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 )6ح/ الدائنون (                                          

 التأریخ      التفاصیل      مبالغ دائنة  التأریخ التفاصیل       مبالغ مدینة
    10000  متمم 10000
10000   10000   

 رصید منقول 10000                                                  

                                            

 )7ح/ المبیعات (                                           

 التأریخ      التفاصیل      مبالغ دائنة  التأریخ التفاصیل       مبالغ مدینة
  الصندوق  20000  متمم 20000
20000   20000   

 د منقولرصی 20000                                                  

 .میزان المراجعة بالمجامیع: ثالثا
 رقم صفحة االستاذ أسم الحساب  مجامیع دائنة  مجامیع مدینة 

 1 ح/ الصندوق 40000 120000
 2 ح/ راس المال  100000 0

 3 ح/ المباني 0 30000
 4 ح/ رواتب الموظفین 0 10000
 5 ح/ السیارات 0 10000

 6 ح/ الدائنون  10000 
 7 ح/ المبیعات  20000 

       170000        170000     
 رابعا: میزان المراجعة باالرصدة. 

 رقم صفحة االستاذ أسم الحساب  دائنة  ارصدة مدینة  ارصدة
 1 ح/ الصندوق  80000

 2 ح/ راس المال  100000 
 3 ح/ المباني  30000
 4 ح/ رواتب الموظفین  10000
 5 ح/ السیارات  10000

 6 ح/ الدائنون  10000 
 7 ح/ المبیعات  20000 

    130000      130000   
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 المحاسبة عن تكوین راس المال وزیادة وتخفیضة
ھو مقدار ما یقدمھ مالك المشروع من اموال نقدیة وغیر نقدیة ومجموعة  : راس المال

لى انفصال شخصیة من االلتزامات عند البدء بمزاولة النشاط االقتصادي ، وبالنظر ا
المالكین عن شخصیة المنشأة االقتصادیة ، فأنھ یفتح حساب شخصي مستقل في السجالت 

 المحاسبیة یمثل حقوق المالكین وقد یتخذ راس المال اشكاال مختلفة وكاالتي:

قد یقدم لك المشروع رأس المال على شكل نقد یودع في حساب الصندوق او  النقد :اوال: 
 عامل مع المنشأة او في كلیھما.المصرف الذي یت

 یكتب القید االتي : الصندوقوعند ایداع المبلغ في 

 من ح/ الصندوق

 الى ح/ راس المال   

 فأن القید المحاسبي یكون : المصرفاما اذا اودع المبلغ في 

 الى ح/ راس المال              من ح/ المصرف

 فیكتب القید االتي المصرفاالخر في والجزء  الصندوقاما اذا اودع جزء من المبلغ في 

 من مذكورین

 ح / الصندوق

 ح / المصرف

 الى ح/ راس المال    

قد یبدأ مالك المشروع براس مال یتكون من مجموعة من  موجودات مختلفة :ثانیا : 
 الموجودات بضمنھا النقد فیتم تسجیل القید االتي :

 من مذكورین

 ح/ الصندوق
 ح/ المصرف

 ح/ المباني
 االثاث ح/

 ح / السیارات
 ح / البضاعة
 ح/المدینون
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 الى ح / راس المال   

یمكن ان یباشر المشروع االقتصادي نشاطھ بمجموعة من  الموجودات والمطلوبات :ثالثا: 
 بینھما حسب المعادلة المحاسبیة راس المال. الفرقالموجودات والمطلوبات ویكون 

 المطلوبات –راس المال = الموجودات 
راس المال صافي قیمة الموجودات او الزیادة في الموجودات على المطلوبات وتتم  یمثل

معالجة ھذه العملیة التمویلیة بقید كافة الموجودات طرفاً مدینا، والمطلوبات وراس المال 
 طرفاً دائنا كما في القید المحاسبي ادناه :

 من مذكورین 
 ح/ الصندوق
 ح/ البضاعة
 ح/ المدینون

     ح/ االثاث
 الى مذكورین 

 ح/ الدائنون           
 ح/ أ. دفع             
 ح/ راس المال         

 
 

 بتقدیم الموجودات والمطلوبات االتیة 1/3مثال توضیحي // باشر احمد عملة التجاري في 

بضاعة ،  400,000أثاث ،  500,000مدینون ،  250,000نقد بالصندوق ،  1000,000
 راس المال ؟اوراق دفع ،  300,000دائنون ،  1000,000، اوراق قبض 600,000

 المطلوب // تسجیل القید المحاسبي الخاص بتكوین راس المال 

 الحل// 

 المطلوبات –راس المال = الموجودات 

  )1000,000+250,000+500,000+400,000+600,000 (– )1000,000+300,000( 

)2750,000  (-  )1300,000( 

            1450,000راس المال = 

 فنسجل القید المحاسبي : 
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 من مذكورین 

 ح/ الصندوق 1000,000
 ح/ المدینون250000

 ح/ البضاعة 400,000
 ح/ أ. قبض 600,000
 ح/ االثاث 500,000

 الى مذكورین      
 ح/ الدائنون 1000,000             

 ح/ أ. دفع 300,000               
 / راس المالح 1450,000               

 
 المسحوبات الشخصیة

قد یحتاج مالك او مالكو المشروع الى سحب بعض المبالغ النقدیة والعینیة الستخداماتھم 
الشخصیة خالل الفترة (في المنشآت الفردیة والتضامنیة) عدا الشركات المساھمة ذات 

بب انفصال المسؤولیة المحدودة ، ولذلك فأن حسابا خاصا یفتح للمسحوبات الشخصیة بس
ملكیة المنشأة عن مالكھا ، ولغرض تحید قیمة تخفیض راس المال في نھایة الفترة المالیة 
بقیمة المسحوبات الشخصیة والتي تكون في الطرف المدین من القید المحاسبي ، اما 

 الطرف الدائن فیعتمد على طبیعة الموجودات.

 

 فیسجل القید التالي: نقداً اذا كانت المسحوبات  •
 ح/ المسحوبات الشخصیة من

 الى ح / الصندوق    

 فیسجل القید التالي: بشیكاذا كانت المسحوبات الشخصیة  •
 من ح/ المسحوبات الشخصیة 

 الى ح / المصرف   

اما اذا كانت المسحوبات على شكل بضاعة الستعمال صاحب المشروع الشخصي ان  •
 كان فردیا فیسجل القید التالي:

 خصیةمن ح / المسحوبات الش

 الى ح/ المشتریات   
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اما اذا كان المشروع یمتلكھ عدد من االشخاص بشركة تضامنیة وضمن االتفاق فان  •
 ویسجل القید التالي: بسعر البیعسحب البضاعة لھم یكون 

 من ح/ المسحوبات الشخصیة 

 الى ح/ المبیعات           

او التضامنیة ال یتغیر عادة  ومن الجدیر بالذكر ان حساب راس المال في المنشآت الفردیة
اال في نھایة الفترة المالیة ، وذلك اما باإلضافات الحادثة من قبل المالكین لرأس المال او 

 االرباح المتحققة خالل الفترة نتیجة لنشاط المنشأة

او یتأثر رأس المال باالنخفاض في حالة الخسارة الناشئة عن نشاط المنشأة او المسحوبات 
 من جراء تخفیض رأس المال بسبب وجود نقص في مصادر التمویل. الشخصیة او

ویكون قید تخفیض راس المال یسبب وجود اموال عاطلة او غیر مستثمرة بصورة 
 اقتصادیة بالقید االتي:

 من ح / رأس المال

 الى ح/ الصندوق   

 ابتدأت شركة المصطفى التجاریة اعمالھا بتقدیم الموجودات 1/3/2018مثال / في 
 والمطلوبات االتیة :

نقد في المصرف ،  40,000بضاعة ،  60,000نقد بالصندوق  ،   80,000
 دائنون. 75,000اوراق دفع  ،  25,000مدینون ،20,000

 

 وقد حصلت المعامالت االتیة خالل الفصل األول من عمل الشركة .

باقي دفع نصف المبلغ نقداً وحرر بال 300,000تم شراء بضاعة بمبلغ  5/3في  -1
 كمبیالة .

 دینار نقداً الستخدامھ الشخصي. 10,000سحب احد الشركاء مبلغ  7/3في  -2
 دینار نقداً لتعزیز الوضع المالي للشركة. 25000أضاف الشركاء مبلغ  10/3في  -3
دینار وسعر بیعھا  10,000سحب احد الشركاء بضاعة سعر شرائھا  12/3في  -4

 دینار الستخدامھ الشخصي.  15000
 دینار الى الشركة . 60,000قدم الشركاء اثاث قیمتھ  14/3في  -5

 المطلوب// تسجیل المعامالت اعاله في سجل الیومیة شركة المصطفى .
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 الحل //

 مجموع المطلوبات –راس المال = مجموع الموجودات 

          )80,000+40,000+60,000+20,000 (– )75000+25000( 

       200,000  -  100,000 

 دینار 100,000ل = راس الما

 1/3/2018سجل یومیة شركة المصطفى التجاریة في 

تاریخ  التفاصیل دائن مدین
 القید

رقم 
 القید

رقم سجل 
 االستاذ

 
80000 
40000 
60000 
20000 

 

 
 
 
 
 
 

75000 
25000 

100000 

 من مذكورین
 ح/ الصندوق
 ح/ المصرف
 ح/ البضاعة
 ح/ المدینون

 الى مذكورین    
 الدائنون ح/            

 ح/ ا. دفع             
 ح/ رأس المال             

1/3 1  
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 

300000 
 

 
 

15000 
15000 

 من ح/ المشتریات
 الى مذكورین   

 ح/ الصندوق        
 ح/ أ . دفع        

5/3 2 8 
 
1 
6 

10000  
10000 

 من ح/ المسحوبات الشخصیة
 الى ح/ الصندوق           

7/3 3 9 
1 

25000  
25000 

 من ح/ الصندوق
 الى ح / رأس المال         

10/3 4 1 
7 

15000  
15000 

 من ح/ المسحوبات الشخصیة
 الى ح/ المبیعات         

12/3 5 9 
10 

60000 
 

 
60000 

 من ح / االثاث
 الى ح / راس المال      

14/3 6 11 
7 
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  :المحاسبة عن البضاعة

 مسموحاتھا:المشتریات ومردوداتھا و

 المشتریات اوال:

عند شراء بضاعة یتم تسجیل كلفة الشراء على حساب المشتریات وھو حساب مدین 
 بطبیعتھ.

دینار سدد نصف  1500,000تم شراء بضاعة من التاجر فراس بمبلغ  / 1رقم عملیة 
 . الحسابوالباقي على  نقداالمبلغ 

 من ح/ المشتریات 1500,000

 الى مذكورین    

 ح / الصندوق 750,000        

 ح / الدائنون / فراس 750,000                 

 مردودات المشتریات ثانیا :

في بعض االحیان قد یتم اكتشاف ھنالك جزء من البضاعة المشتراة تالفة فینبغي علینا 
ارجاعھا الى المجھز (البائع ) وفي المقابل یتم تنزیل قیمة المردودات من استحقاقات 

 ھز.المج

تالفة فتم  فراستم اكتشاف ان ھنالك جزء من  البضاعة المشتراة من  /2عملیة رقم 
 75000اعادتھا الى البائع وتنزیل قیمتھا من فاتورة الشراء وتبلغ قیمة البضاعة التالفة 

 دینار.

 من ح / الدائنون / فراس 75000

 الى ح / مردودات المشتریات 75000  

 تمسموحات المشتریا ثالثا /

في بعض االحیان قد یتم اكتشاف ھنالك جزء من البضاعة المشتراة مخالف للمواصفات 
 الفنیة المتفق علیھا فیتم االتفاق مع المجھز (البائع) على منح سماح في السعر
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تم اكتشاف جزء من البضاعة المشتراة من فراس مخالف للمواصفات فتم  /3عملیة رقم 

الجزء مقابل الحصول على السماح في السعر بمقدار االتفاق معھ على االحتفاظ بھذا 
 دینار. 40000

 من ح/ الدائنون / فراس 40000

 الى ح / مسموحات المشتریات 40000    

 رابعا// المبیعات:

تعد المبیعات المصدر االساسي لإلیرادات في المنشاة االقتصادیة وتمثل االیرادات قیمة 
 اقتصادیا او بیعھا مع االطراف المعنیة. البضائع والخدمات التي تمت مبادلتھا

 .وتدرج المبیعات على حساب یسمى ح / المبیعات وھو حساب دائن في طبیعتھ

دینار استلم نصف المبلغ  8000,000بمبلغ  عليتم بیع بضاعة الى التاجر  /4عملیة رقم 
 نقدا اما المبلغ المتبقي فقد حرر بنصفھ كمبیالة والنصف االخر على الحساب.

 من مذكورین     

 ح / الصندوق 4000,000

 ح / أ. قبض 2000,000

 ح/ المدینون علي  2000,000

 الى ح / المبیعات 8000,000       

 

 :خامسا/ مردودات المبیعات

قد یحدث ان یكتشف المشتري ان جزء من البضاعة المشتراة غیر مطابقة للمواصفات او 
لمنشاة حسابا جدیدا یسمى (ح / مردودات ان فیھا عیوب وفي مثل ھذه الحالة تفتح ا

 المبیعات) وھو حسابا مدینا .

ابلغنا علي عن وجود جزء من البضاعة المباعة الیھ تالفا فقد تم االتفاق معھ  /5عملیة رقم 
 دینار. 50000على ارجاع او رد ذلك الجزء من البضاعة التي تبلغ قیمتھ في العادة 

 المبیعات تمن ح/ مردودا 50000

 الى ح / المدینون / علي 50000
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 سادسا / مسموحات المبیعات :

في بعض االحیان یكتشف المشتري ان جزء من البضاعة التي استلمھا من البائع غیر 
مطابقة للمواصفات الواردة في الطلبیة او قد یجد بعض العیوب في قسم منھا وقد یجد 

مبیعات مع احتفاظ المشتري البائع ان مصلحتھ التنازل للمشتري عن جزء من قیمة ال
بالبضاعة غیر مطابقة للمواصفات ویطلق على المبلغ المتنازل عنة بمسموحات المبیعات 

 ویفتح لھ حسابا مدینا باسم ( ح / مسموحات المبیعات ) .

اكتشف علي ان ھنالك جزء من البضاعة المباعة لھ من قبلنا غیر مطابقة  / 6عملیة رقم 
ا فتم االتفاق معھ على االحتفاظ بھا مقابل منحة سماح في سعرھا للمواصفات المتفق علیھ

 دینار. 1400,000بمبلغ 

 من ح / مسموحات المبیعات 1400000

 الى ح / المدینون / علي 1400000

 

 :مصاریف الشراء
تتحمل المنشأة في الغالب انواع متعددة ومختلفة من مصاریف الشراء إلیصال البضاعة الى 

 وجعلھا جاھزة للتداول مع الزبائن ومن امثلھ ھذه المصروفات ھي:مخازنھا 

 مصاریف نقل المشتریات •
 مصاریف شحن البضاعة والتأمین علیھا •
 عمولة وكالء الشراء •
 الضرائب والرسوم الكمركیة •
 اجور تحمیل وتفریغ •

 فالقید الخاص بھذه المصارف ھو

 من ح / مصاریف نقل المشتریات

 الى ح / الصندوق

 2016/ فیما یأتي بعض العملیات التي حدثت في شركة الھادي التجاریة خالل سنة مثال /
 وھي :

دینار وقد دفع نصف  500,000تم شراء بضاعة من التاجر سامي بمبلغ  8/1في  -1
 المبلغ نقدا والباقي على الحساب.
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 دینار اجور نقل المشتریات نقدا. 6000تم تسدید  10/1 -2
ة المشتراة من التاجر سامي لوجود تلف فیھا تم ارجاع جزء من البضاع 13/1 -3

 دینار. 15000والبالغة قیمتھا 
دینار وقد حرر لنا ولید  180000تم بیع بضاعة الى التاجر ولید بمبلغ  25/1 -4

 كمبیالة بنصف المبلغ اما النصف االخر فكان على الحساب.
فق علیھا وجد ان جزء من البضاعة المباعة الى ولید مخالف للمواصفات المت 2/2 -5

 دینار. 10000لذلك تم منحة سماح في السعر بمبلغ 
 دینار. 20000رد الینا ولید بضاعة تالفة بلغت قیمتھا في الفاتورة  10/2 -6
 دینار نقدا 1000000تم شراء بضاعة من شركة الرواء التجاریة بمبلغ  25/2 -7
قیمتھا في لوجود تلف فیھا والبالغ  25/2تم رد جزء من البضاعة المشتراة في  1/3 -8

 دینار واستلم المبلغ بشیك اودع في الحساب الجاري للشركة. 125000القانون 
  المطلوب // تسجیل المعامالت اعاله في سجل یومیة شركة الھادي التجاریة

 2016سجل یومیة شركة الھادي التجاریة لسنة  /لالح

رقم  التاریخ التفاصیل دائن مدین
 القید

رقم سجل 
 االستاذ

500000  
 

250000 
250000 

 من ح/ المشتریات
 الى مذكورین

 ح / الصندوق            
 ح/ الدائنون / سامي            

8/1 1 1 
 
2 
3 

6000  
6000 

 من ح / م. نقل المشتریات
 الى ح/ الصندوق               

10/1 2 4 
2 

15000  
15000 

 من ح / الدائنون / سامي
 تشتریاالى ح / مردودات الم         

13/1 3 3 
5 

 
90000 
90000 

 
 
 

180000 

 من مذكورین
 ح / المدینون ولید

 ح/ أ. قبض
 الى ح / المبیعات      

25/1 4  
6 
7 
8 

10000  
10000 

 من ح / مسموحات المبیعات
 الى ح/ المدینون ولید       

2/2 5 9 
6 

20000  
20000 

 من ح / مردودات المبیعات
 ولید الى ح/ المدینون /       

10/2 6 10 
6 

1000000  
1000000 

 من ح / المشتریات
 الى ح / الصندوق         

25/2 7 1 
2 

125000  
125000 

 من ح / المصرف 
 الى ح / مردودات المشتریات     

1/3 8 11 
5 
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 مثال واجب/ 

دینار  6000,000باشرت اسواق دجلة العمل التجاري برأس مال قدره  2000 1/1في 
 الصندوقاودعتھ ب

 دینار نقدا 300000اشترى اثاث للمحل بمبلغ  2/1

 دینار دفعت قیمتھا نقدا 2000,000اشترى بضاعة بمبلغ  5/1

 دینار 15000صرفت اجور نقل وحمولة على المشتریات  مبلغ  5/1

دینار قامت بردھا الى البائع  300000اكتشفت ان ھناك بضاعة متضررة بمبلغ  7/1
 واستلمت قیمتھا نقدا

 دینار بشیك الستعمالھ ألغراضھ الشخصیة 20000سحب ساحب االسواق مبلغ  9/1

 دینار باألجل الى الشركة العربیة  للتجارة  500,000باع بضاعة بمبلغ  10/1

 دینار لعدم مطابقتھا للنموذج. 70000ردت جزء من البضاعة المباعة قیمتھا  11/1

 كمبیالة بالمبلغ. دینار وحرر 800,000اشترت بضاعة بمبلغ  15/1

 المطلوب // تسجیل القیود االزمة في سجل یومیة اسواق دجلة التجاریة.

 

رقم  التاریخ التفاصیل دائن مدین
 القید

رقم  
سجل 
 ذاألستا

1000000  
1000000 

 من ح / الصندوق
 الى ح / راس المال         

بدأ العمل التجاري بمبلغ في 
 الصندوق

1/1 1 1 
2 

4000000  
4000000 

 من ح / المشتریات
 الى ح/الدائنون/ شركة القاسم   

 شراء بضاعة على الحساب

3/1 2 3 
4 

2500000  
2500000 

 من ح/ الصندوق
 الى ح / المبیعات         

 بیع بضاعة نقدا

5/1 3 1 
5 

1500000  
1500000 

 من ح/ الدائنون / شركة القاسم
 الى / ح الصندوق         

8/1 4 4 
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دین  1500000عن سداد 

 مستحق لشركة القاسم
1 

450000  
450000 

 من ح / االیجار محل
 الى ح/ الصندوق           

 دفع مصاریف ایجار محل نقدا

10/1 5 6 
1 

 

 المطلوب// ترحیل الحسابات اعاله الى سجل االستاذ العام.
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 الحل/    

 سجل یومیة البائع سالم احمدسجل یومیة المشتري 
 2015/ 1/4في   -1

 من ح/ المشتریات 400000
 إلى ح/ الدائنون سالم 400000        

 1/4/2015في 
 المدین احمدمن ح/  400000

 المبیعات إلى ح/  400000        
  4/11في  -2

 الخصم النقدي = مبلغ الشراء * نسبة الخصم االول
 دینار  %6000 = 3*200000= 
 194000= 6000  – 200000لغ الصافي = المب

 من ح/ الدائنون سالم 200000
 الى مذكورین   

 ح/ الصندوق 194000            
 ح/ الخصم المكتسب 6000                 

 

 :11/4/2015في 
 من مذكورین               

 من ح/ الخصم المسموح بھ 6000
 ح/ الصندوق  194000

 دینون احمدالى ح/ الم200000      

 21/4/2015في  -3
 %  نسبة الخصم الثان2*  100000الخصم النقدي = 

 من ح/ الدائنون سالم 100000
 الى مذكورین   

 ح/ الصندوق 98000            
 ح/ الخصم المكتسب 2000                 

 

 : 21/4/2015في 
 من مذكورین  

 ح/ الخصم المسموح بھ 2000
 ح/ الصندوق 98000

 الى ح/ المدینون احمد 100000       
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 ثالثا :

 

 
 

 

 30/4/2015في  -4
 من ح/ الدائنون سالم 100000

 إلى ح/ الصندوق    100000    

 :30/4/2015في  
 ح/الصندوق100000 

 ح/ المدینون احمد100000     
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 (ألقروض)
 

أحد االشخاص و أحد المصارف وبموجب ھذا العقد ھو عبارة عن عقد أو أتفاق بین  القرض :  
أو االتفاق  یقوم   المصرف بقرض الشخص مبلغ من المال لفترة زمنیة معینة مقابل فائدة 
معینة وتكون القروض أما  طویلة االجل أو متوسطة االجل أو قصیرة االجل . وعند 

  -االقتراض من الغیر البد من تحدید ما یلي :

 قرض مبلغ أو قیمة ال -1
 مدة القرض  -2
 معدل فائدة القرض  -3

 أحتساب فائدة القرض :

 معدل الفائدة× سنة  1× الفائدة بالسنین = مبلغ القرض  – 1

 معدل الفائدة× شھر  12÷ عدد االشھر × الفائدة باالشھر = مبلغ القرض  – 2

 معدل الفائدة× یوم  360÷ عدد االیام × الفائدة باالیام = مبلغ القرض  –  3 

  
 كیفیة تسدید فائدة القرض

 

 
 دةتسدید الفائدة في بدایة المدة                       تسدید الفائدة على شكل اقساط                     تسدید الفائدة في نھایة الم        

 

 مالحظة / القروض دائما دائنة أما فائدة القرض فتكون مدینة       
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 /مثال
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 الحل/ 
 رقم صفحة رقم القید اسم الحساب بلغالم

 االستاذ
 التأریخ

 دائن مدین
 

100000 
50000 
60000 
40000 

 
 

 
 
 
 
 
 

70000 
30000 

150000 

 من مذكورین
 ح/ الصندوق
 ح/ المصرف
 ح/ البضاعة

 ح/االثاث
 الى مذكورین       
 ح/ الدائنون     

 ح/ أ. الدفع      
 ح/ رأس المال       

1  
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 

1/1/2015 

 
190000 

10000 
 
 

 
 
 
 

200000 

 من مذكورین
 ح/ الصندوق

 ح/ فائدة القرض
 

 الى ح/ القرض

2  
1 
8 
 
9 

1/4/2015 

200000  
200000 

 من ح/ القرض
 الى     ح/الصندوق 

 
 

3 9 
1 

1/10/2015 

 ترحیل الى سجل االستاذ/ 2
 ح/ القرض                              

 رقم  حساباسم ال مدین 
 القید  

 رقم  اسم الحساب دائن التأریخ
 القید

 التاریخ
 

 1/4 2 من 200000 1/10 3 ح/ الصندوق 200000
 

    صفر    صفر
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 ح/ فائدة القرض

 رقم  اسم الحساب مدین 
 القید  

 رقم  اسم الحساب دائن التأریخ
 القید

 التاریخ
 

  1/4/2019 2 ح/ الصندوق 10000
 

10000 
 رحلرصید م

   

10000 
 منقول

    صفر   
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  اوال: التسجیل في  سجل الیومیة                     الحل/

 رقم صفحة رقم القید اسم الحساب المبلغ
 االستاذ

 التأریخ
 دائن مدین

 
75000 

150000 
100000 

 
 

 
 
 
 
 
 

25000 
300000 

 

 من مذكورین
 ح/ الصندوق
 ح/ المصرف

 ح/ المباني
 الى مذكورین       
      

 ح/ أ.الدفع
 ح/ رأس المال      

1  
1 
2 
3 
 
4 
5 
 

1/3/2016 

 
100000 

 
 

 
 
 

100000 

 من مذكورین
 ح/ الصندوق

 
 الى ح/ القرض

2  
1 
 
6 

1/5/2016 

 
 

100000 
3000 

 

 
 
 
 

103000 

 
 من مذكورین 

 ح/ القرض
 ح/ فائدة القرض

  المصرفالى     ح/
 
 

3  
 
9 
1 

1/10/2015 
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 ذ ثانیا : الترحیل الى سجل االستا
 ح/ القرض

 رقم  اسم الحساب مدین 
 القید  

 رقم  اسم الحساب دائن التأریخ
 القید

 التاریخ
 

 1/5 2 الصندوق 100000 1/11 3 المصرفح/  100000
 

 
 ح/ فائدة القرض

 رقم  اسم الحساب مدین 
 القید  

 رقم  اسم الحساب دائن التأریخ
 القید

 التاریخ
 

  1/11/2019 3 المصرفح/  3000
 

3000 
 رصید مرحل

   

3000 
 منقول

       

 مثال/ 

 
 الحمد � رب العالمین
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