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 1محاضرة – مبادئ محاسبة مالية : املادة كلية العلوم إلادارية

 ... مرحبا بكم أصدقائي

هي مادة جديدة وممتعة  (1)نرحب بكم في بداية الفصل، إن مادة محاسبة 

 في املحاضرات ألاولى لتتمكنوا 
ً
ولكن تحتاج إلى متابعة ودراسة وخصوصا

... من فهم هذه املادة إلى نهاية الفصل 

: تبدأ محاضرتنا بـ 

: املحاسبة وبيئة ألاعمال
:   التساؤل التالي للذهنأول ما نفكر فيه عن املحاسبة يتبادر

 وكيف نشأت؟؟ ،ماهي املحاسبة

مع بدايات ظهور إلانسان في العصر الحجري كان إلانسان يقوم بزراعة 

بعض املحاصيل ويستخدم أدوات بدائية ملساعدته في الزراعة، وكان ينتج 

منتج واحد، وبالتالي ال يستطيع تلبية حاجته إلى سلع أخرى من عمله، ومن 

، ومع ظهور املقايضة (وهي تبادل سلعة مقابل سلعة)هنا ظهرت املقايضة 

ظهرت مشكلة قياس السلعة، فظهر آنذاك النقد كوسيلة للتبادل حيث قام 

النقد بتسعير السلع، وتعقدت ألامور مع توسع ألاعمال وظهرت التجارة 

وأصبح التاجر بحاجة لتسجيل العمليات اليومية التي يقوم بها، ومن 

. حاجته للتسجيل كانت البذور ألاولى لظهور املحاسبة
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: تعريف املحاسبة

هي نظام للمعلومات يعتمد على تسجيل العمليات وتلخيصها وتبويبها 

وترحيلها إلى دفتر ألاستاذ وإعداد ميزان املراجعة وإعداد الحسابات 

. الختامية

كيف يتم التسجيل وفق املحاسبة؟ 

بدأ التسجيل وفق ما يعرف بالقيد املفرد أي يقوم التاجر بتسجيل جزء 

. واحد من العملية

: مثال

: عندما يبيع التاجر كيلو قمح يقوم بتسجيل

 .س ثمن كيلو قمح. ل 200 

وعندما أصبح التاجر يملك عمليات واسعة متكررة، أصبح هناك مشكلة 

تتبع هذه العمليات وتحديد صافي الربح أو الخسارة التي تحققت من جراء 

عملياته التجارية، فظهر ما يعرف بالقيد املزدوج يعتمد على أن تكون 

. العملية لها طرفان 

أول ما ظهر القيد املزدوج في القرن الخامس عشر على يد لوقا باشيلو وهو 

عالم رياضيات وهي نظرية بنيت عليها املحاسبة الحديثة وأصبح معمول بها 

 .على جميع مستويات العالم
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: العوامل التي ساعدت على ظهور املحاسبة
إضافة إلى نظرية القيد )من العوامل التي ساهمت بظهور املحاسبة 

: (املزدوج

  وضخامة أعمالها مثل متاجر صناعة آلاالت الثقيلةكبر حجم املنشآت. 

  وفصل امللكية عن إلادارة فعندما املساهمةظهور ما يعرف بالشركات 

يقوم شخص بتأسيس مشروع لوحده يسمى منشأة فردية، وعندما 

يتفق شخصان أو أكثر على تأسيس شركة عندها تسمى شركة 

 .أشخاص، أما إذا كان عدد املساهمين كبير تسمى شركة مساهمة

بم تختلف املنشأة الفردية وشركات ألاشخاص عن الشركات املساهمة؟؟ 

املنشآت الفردية وشركات ألاشخاص لها طابع شخص ي في إلادارة في املنشأة 

الفردية املالك هو املدير وهو أمين الصندوق أما بالنسبة لشركات ألاشخاص 

قد يتفق ألاشخاص فيما بينهم من سيكون املدير أما في الشركات املساهمة ال 

تدار الشركة من قبل ألاشخاص نفسهم وإنما يتم انتخاب مجلس إدارة 

. ويصبح املدير وكيل عن املساهمين

 وهي مهنة ظهرت في القرن التاسع عشر : ظهور مهنة مراجعة الحسابات

وتطورت و أصبح لها مهام كثيرة، وينظر مراجع الحسابات لكل العمليات 

املحاسبية التي قامت بها املنشأة على مدار دورة مالية ويعطي تقرير يهم 

  .املالكين واملدير واملستثمرين املحتملين

 تعدد املستثمرين الحاليين 

 حاجة الحكومة لفرض الضرائب. 
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: وظائف املحاسبة
 تسجيل العمليات املحاسبية في الدفاتر املختصة 

 تلخيص وتبويب وترحيل العمليات إلى دفتر ألاستاذ 

  إعداد ميزان املراجعة حيث يقوم بمراجعة كل الحسابات ويجب أن

يتوازن وعدم توازنه يدل على وجود خطأ في الحسابات إما في التسجيل 

 :أو التلخيص أو الترحيل  وله نوعان

 ميزان املراجعة باألرصدة (1

 ميزان املراجعة باملجاميع  (2

 إعداد الحسابات الختامية وهي: 

وهي قائمة تظهر نتيجة العمل من ربح أو خسارة ولدينا :  قائمة الدخل .1

 :فيها ثالثة احتماالت

 إذا كانت إلايرادات أكبر من املصاريف فالنتيجة ربح 

  إذا كانت إلايرادات أصغر من املصاريف فالنتيجة خسارة 

  املصاريف فالنتيجة ال ربح وال خسارة = إذا كانت إلايرادات 

يتم من خاللها قياس سليم للموجودات التي يمتلكها : امليزانية الختامية .2

  .(ما له وما عليه)التاجر والالتزامات الواجبة السداد 

:  لدى ألاطراف التاليةأهمية املحاسبةيمكن أن نرى 

  إلادارة 

 املالك أو املستثمر 

 الدائنين 

 العاملين 

 الحكومة 
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: فروع علم املحاسبة

 تعد هي ألاصل، تبين الربح واملركز املالي للمشروع: املحاسبة املالية. 

 التي تبين إيرادات الدولة ومصروفاتها وهي:  املحاسبة الحكومية  

  وأدرس من خاللها تكلفة السلعة، ملراقبة هذه التكلفة محاسبة التكاليف

 ومحاولة تخفيضها

 ذكرناها أعاله: مراجعة الحسابات. 

 والرقابة  (إعداد موازنات)تساعد إلادارة في التخطيط : املحاسبة إلادارية

من خالل مقارنة ألاداء الفعلي مع املخطط لتحليل الانحرافات 

 .والتصحيحات
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:  هامةمفاهيم محاسبية

: هذه املفاهيم تساعدنا في دخول املحاسبة، وأهمها

 هو املشروع الاقتصادي الذي نقوم بأعمال املحاسبة :الوحدة املحاسبية 

 .فيه، وقد يكون منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة

 لكل مشروع شخصية معنوية مستقلة عن باقي :الشخصية املعنوية 

 .املشاريع وعن صاحبه

 تتألف مالية ن كل عملية أو صفقة لنتذكر أ: العملية أو الصفقة املالية

 .من طرفين

 بنيت املحاسبة على فرض توازن امليزانية، نتيجة للقيد املزدوج : توازن امليزانية

عدم التوازن يعني وجود . حيث كل حركة مدينة يفترض أن يقابلها حركة دائنة

 خطأ إما في التسجيل أو الترحيل أو التلخيص

 في نهاية  (التاجر) هي نتيجة ألاعمال الاستثمارية للمشروع :نتيجة العمل

 . العام من ربح أو خسارة

 إذ : قائمة أو جدول للعمليات املرتبطة بعنصر واحد، وله نوعان: الحساب

 :كان الحساب خالل التسجيل في العمليات اليومية نرمز له كما يلي

 من أن نكتب حساب الصندوق نرمز له
ً
 الصندوق / حـ : بدال

 Tإذا كان الحساب في دفتر ألاستاذ فيأخذ شكل حرف 

 

 

 



 

7 
 

  ولها طابع مادي قد يكون (التاجر)هي كل ما يملكه املشروع : ألاألاول 

 :ملموس أو غير ملموس ولها نوعان

  أصول ثابتة 

 أصول متداولة 

قرر تاجر تأسيس محل للدعاية وإلاعالن وخصص له رأس مال : مثال

 مليوني ليرة أين يضع رأس املال؟؟

رأس املال يضعه في الصندوق أو املصرف أو يكون على شكل ممتلكات مثل سيارات 

.ومباني وآالت سنتطرق لها في محاضرات قادمة  

 إلى  (التاجر) هي كل املبالغ الواجبة السداد من قبل املشروع :الالتزامات

 .، مثل قيمة بضاعة تم شراؤها بالدينالغير

 هو املبلغ املخصص لبدء النشاا التجاري : رأس املال 

 من نقدية لقاء  (التاجر) هي كل ما يحصل عليه املشروع :إلايرادات

 (...إيراد بيع، إيراد خدمات، إيراد إيجار: مثل)تشغيل رأس املال 

  من أجل  (التاجر) هي كل ما يدفعه املشروع (:النفقات)املصاريف

، هاتف، مياه، كهرباء ، دعاية وإعالن، مثل رواتب)تشغيل رأس املال 

 (...إنترنت
 

      شاء هللاإننكمل في املحاضرة القادمة 
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 2 محاضرة – مبادئ محاسبة مالية: املادة كلية العلوم إلادارية
 

أخذنا في املحاضرة السابقة بعض التعريفات واملفاهيم والتي سنتابع بها في 

. هذه املحاضرة

 : الفروض املحاسبية

هي بديهيات ومسلمات تشكل أساس وحجز زاوية للمبادئ 

: املحاسبية التي تبنى عليها املحاسبة، وهي ألاربعة التالية

 :الوحدة املحاسبية املستقلةفرض  -1

هو أي مشروع يمارس نشاط قائم بذاته مستقل عن باقي املشاريع ألاخرى، 

 (بغض النظر عن الشكل القانوني للمشروع)وعن شخصية مالك املشروع 

 :فرض ثبات وحدة النقد -2

 .أي افتراض أن سعر الصرف ثابت ال يرتفع وال ينخفض

 : فرض الاستمرارية -3

كل وحدة محاسبية يجب أن تستمر في عملها إلى وقت غير محدد، وإال 

عملية قياسها تكون غير صحيحة 

 :استقالل الدورات املاليةفرض  -4

طاملا افترضنا الاستمرار فنحن بحاجة ملعرفة أداء املنشأة كل مدة زمنية، 

وهذه املدة الزمنية نسميها دورة أو فترة محاسبية، وتسمى دورة سنوية 

 1/1وهي عمل املنشأة خالل فترة من الزمن قد تكون سنوية تبدأ من 

 31/12وتنتهي في 
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 ودورة تبدأ 30/6 وتنتهي في 1/1وقد تكون نصف سنوية أي دورة تبدأ من 

 31/12 وتنتهي في 1/7في 

. وقد تكون دورة ربع سنوية وتسمى دورة ربعية
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: املبادئ املحاسبية

تشكل مرشد للمحاسب ملساعدته في معرفة كيفية إثبات 

العمليات املالية وليقوم بإعداد القوائم املالية 

 مبدأ التكلفة التاريخية: 

وألاصول هي كل ما يملكه "هي اعتماد تكلفة اقتناء ألاصول عند تسجيلها 

، وتتضمن التكلفة ثمن شراء ألاصل الثابت مضاف إليه "(التاجر)املشروع 

. جميع املصاريف ليصبح ألاصل جاهز لالستخدام

: 1مثال

 نقدا وقد دفع املصاريف 500,000اشترى التاجر أحمد سيارة بمبلغ 

.  مصاريف نقل وتحميل15,000،  رسوم جمركية5,000 :التالية

ما هو ثمن التكلفة التاريخية  للسيارة ؟؟  :املطلوب

: الحل

كافة املصاريف لجعل ألاصل جاهز + ثمن الشراء = التكلفة التاريخية 

 520,000 = 15,000 + 5,000 +500,000= لالستخدام 

:  2مثال 

 100,000س و دفع عليها مصاريف نقل . ل1,000,000تم شراء آلة بقيمة 

س و رسوم . ل100,000س و مصاريف تركيب و تدريب للعاملين .ل

فهنا كل املصاريف املدفوعة تسمى مصاريف . س . ل50,000جمركية 

. رأسمالية و تضاف لقيمة ألاصل بامليزانية 

  :كما ذكرناو
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 ألاصل بهذا املتعلقة املصاريف كافة + الشراء ثمن = ألاصل تكلفة

  1,250,000( = 50,000+100,000+100,000) +1,000,000=تكلفة آلالة 

  
ًا
 مبدأ الاستحقاا ووو مبدأ وام  دا

يقض ي هذا املبدأ بأن يتم تحميل السنة املالية بما يخصها من مصاريف 

. وإيرادات بغض النظر عن تاريخ دفع النقدية أو قبضها

: مثال

 سنويا وبالتالي 100,000 موظفين كل موظف يتقاض ى راتب 3تاجر لديه 

 300,000 موظفين بقيمة 3فإن على التاجر دفع رواتب ل 

لم يدفع للموظفين ) 200,000حتى ولو دفع  للموظفين خالل العام فقط 

ما حيث أن هذا املبلغ هو  300,000عليه أن يسجل ، فإن (كامل رواتبهم

 بغض النظر عن تاريخ الدفعيخص السنة 
ً
 .فعليا

 مبدأ املوضوعية: 

من خالل )عند التسجيل للعمليات املالية أعتمد على القرائن وألادلة 

. (املستندات التي تثبت العملية

 مبدأ إلافصاح التام: 

يتم إلافصاح في القوائم املالية عن كل العمليات التي تمت وال يكون فيها 

. أي غموض أي الشفافية في عرض القوائم املالية

 مبدأ الثبات: 

 للسياسات 
ً
أن يكون هناك ثبات لدى املحاسب في التسجيل وفقا

املحاسبية حيث يوجد أكثر من سياسة يعتمدها املحاسب فعليه أن يثبت 

. على إحداها
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: مثال

في ظل تسعير البضاعة يوجد طريقتين هما الوارد أوال صادر أوال وطريقة 

وكان محاسب في شركة ما يعتمد طريقة املتوسط ، املتوسط املرجح

 هذا ،(لتضخيم رقم الارباح)أراد التغيير إلى الوارد اوال صادر اوال و ،املرجح

. الثبات على الطريقة املستخدمة عليه  يجب ، حيثغير صحيح

 مبدأ الحيطة والحذر: 

 املحتملالربح ، بحيث يتريث باالعتراف بأن يكون املحاسب متحفظ

 . الحدوثمحتملةبالخسائر يسارع إلى الاعتراف وباملقابل ، التحقق

: مثال

 وبعد فترة وجد أن سعرها في السوق 90,000اشترى التاجر بضاعة بقيمة 

 هذا ربح غير محقق وحسب الحيطة 10,000 أي ارتفع بمقدار 100,000

. ال يتم الاعتراف بهوالحذر 

: باملقابل لو أن

 وبعد فترة وجد سعرها في السوق 90,000التاجر اشترى بضاعة ب 

 هذه خسارة محتملة الحدوث 10,000 هنا انخفضت البضاعة ب 80,000

.  يتم الاعتراف بهاحسب الحيطة والحذر
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: خصائص املعلومات املحاسبية

 :املالءمة .1

تساعد )أي يجب أن تكون املعلومات مالئمة للغاية التي وجدت من أجلها 

. (في اتخاذ القرارات الصحيحة من قبل املستخدمين لها

 :املوثوقية .2

أي تكون املعلومات املحاسبية دقيقة وال يوجد فيها أخطاء وإال فقدت 

. الغاية املرجوة منها

 :القابلية للفهم .3

أن تكون املعلومات املحاسبية قابلة للفهم لدى القارئ الذي يفترض أن 

. يمتلك درجة معقولة من املعرفة بالعمل

 :القابلية للمقارنة .4

أن تكون املعلومات املحاسبية قابلة للمقارنة مع سنوات سابقة لنفس 

. املنشأة أو قابلة للمقارنة مع شركات مماثلة
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: عناصر امليزانية ومراحل العمل املحاسبي

:  هيمراحل العمل املحاسبيذكرنا بأن 

  إثبات كافة العمليات التي تقوم بها املنشأة:تسجيل العمليات (1

 تلخيص وتبويب العمليات وترحيلها إلى دفتر ألاستاذ  هي:املعالجة (2

 .وإعداد ميزان املراجعة

 . التقرير عن النتائج في قائمة الدخل وامليزانية الختامية:املخر ات (3

من خالل قائمة الدخل تتم معرفة نتيجة أعمال املنشأة من ربح  حيث أنه

. أو خسارة

من خالل امليزانية الختامية يتم قياس سليم لعناصر املوجودات و

. والالتزامات املستحقة على املنشأة

: املشاريع الفردية التي تخدمها املحاسبة

هي املشاريع التي يملكها شخص واحد والهدف منها يمكن أن يكون تقديم 

. خدمات للغير مثل مكاتب الخدمات الاستشارية ومكتب الدعاية وإلاعالن

: القوائم املالية ألي مشروع فردي تتألف من

 قائمة الدخل 

 امليزانية الختامية 

: امليزانية 

  Tتأخذ امليزانية شكل حرف 

: وتقسم إلى قسمين

  يسمى الطرف ألايمن أو طرف ألاصول أو طرف املوجودات رر أول . 
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 يسمى الطرف ألايسر أو طرف الالتزامات وحقوق امللكية رر ثاني . 

واملحاسبية بنيت على أساس توازن امليزانية أي  

الطرف الثاني = الطرف ألاول 

: أو 

الطرف ألايسر = الطرف ألايمن 

أو 

الالتزامات وحقوق امللكية = ألاصول 

سنستعرض تعريف كل بند من بنود امليزانية وبعدها سنعرض امليزانية 

: بالكامل

:  ألاصول  أو الطرر ألايمن: أوال

 وهي وجدت لتخدم صاحب العمل (التاجر)  املشروعهي كل ما يملكه

  قسمين أساسيين وما وتقسم إلى.التجاري 

 هي ألاصول طويلة ألاجل التي يشتريها التاجر :ألاصول الثابتة -

. بغرض استخدامها وليس املتاجرة بها

هي ألاصول التي يشتريها التاجر بغرض إعادة  :ألاصول املتداولة -

. بيعها واملتاجرة بها
 
 

: تقسم ألاصول الثابتة إلى قسمينكما 

 املباني)هي ألاصول التي لها وجود مادي  مثل  :أصول ثابتة مادية ملموسة ،

التجهيزات . الحواسيب. آلاالت. أجهزة. عدد وأدوات. ألاثاث، السيارات، ألاراض ي

. (املكتبية
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 أي ليس لها وجود مادي ملموس وال  :أصول ثابتة معنوية  غير ملموسة

، شهرة املحل): أستطيع بيعها بمعزل عن املنشأة وإنما تباع مع املنشأة مثل

. (حقوق النشر، براءات الاختراع، العالمات التجارية

 
ً
بنفس املهنة وبنفس رأس محلين عندما يعمل يمكن مالحظة أثرها شهرة املحل : مثال

 .املال ونجد محل يربح أكثر من ألاخر

 : ألاصول املتداولةوتضم

 هي البضاعة الناتجة عن عمليات البيع والشراء و تمثل السلعة التي : البضاعة

 .تتاجر بها املنشأة

  هم الزبائن وهي الديون املترتبة على الغير : املدينون 
ً
املتوجب عليهم دفعها الحقا

 .(على الحساب)ملنشأة وتنتج عن بيع البضاعة بالدين ل

 الديون املترتبة للمنشأة على الغير ولكنها ديون مكتوبة مثل : أوراق القبض

 .الكمبياالت وتكون لصالح التاجر

 هي عبارة عن ألاسهم : ألاوراق املالية وتسمى أيضا استثمارات قصيرة ألاجل

 بهدف يأخذ حصة من ألارباح التي تحققها هذه املنشأةشتريها تو السندات وهذه ألاسهم 

.ألاسهم أو بهدف ارتفاع سعرها بنهاية العام   

 أموال جاهزة: 

. أي النقدية السائلة  لدى املصرف: املصرف

النقود املتواجدة داخل صناديق املنشأة  : الصندوق 

 املصاريف املدفوعة مقدما 

  البندين ألاخيرين ناجمين عن أساس وإلايرادات مستحقة القبض

 .سنتطرق لها فيما بعدالاستحقاق و

: الطرف ألايسر يتألف من 

: حقوق امللكية وتضم .1
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. هي ألاموال املقدمة من قبل صاحب املنشأة بصورة عينية أو نقدية :رأس املال

نقدية أي يقدم مبلغ يتم وضعه في الصندوق 

. عينية أي يقدم آلة أو سيارة كرأسمال

هو الربح أو الخسارة   :نتيجة العمل

ألارباح هي نتيجة عمل التاجر خالل الدورة املالية وتؤثر على رأس املال بالزيادة 

. لذلك تضاف إلى رأس املال

الخسائر هي نتيجة عمل التاجر خالل الدورة املالية وتؤثر على رأس املال فتنقصه لذلك 

. تطرح من رأس املال

و هي املبالغ املسحوبة من صاحب املنشأة ألغراضه الشخصية  :املسحوبات الشخصية

أشترى سيارة ، أشترى موبايل البنه، دفع فواتير الكهرباء ملنزله)وال تتعلق بالعمل التجاري 

.  (لزوجته

إذا أحب صاحب املشروع التوسع بعمله فإنه يضيف  :إلاضافات على رأس املال

 وهي تضاف إلى رأس املال
ً
 أو عينا

ً
 .إلى رأسماله نقدا

هي النقص الحاصل في رأس املال وهي تطرح من  :التخفيضات من رأس املال

 رأس املال 

 

: وبالتالي فإن

+ التخفيضات من رأس املال – إلاضافات على رأس املال + رأس املال 

املسحوبات الشخصية  – الخسارة – الربح 

صافي حقوق امللكية = 

 :تقسم إلى: الالتزامات .2

  10 – 5التزامات طويلة ألاجل مثل القروض طويلة ألاجل تكون من 

 سنوات 
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 الديون املترتبة على : الالتزامات املتداولة وتسمى التزامات قصيرة ألاجل

 .صاحب املنشأة للغير

: أمثلة عن الالتزامات املتداولة 

  ديون مترتبة على املنشأة لصالح الغير، حيث : (املوردون )الدائنون

اشتريت بضاعة على الحساب و لم أسدد قيمتها وهذا أكون قد 

 .الدين شفهي

 كمبيالة أو سند ) لصالح الغيراملنشأة الديون املكتوبة املترتبة على : أوراق الدفع

 .(أذني

  كما ذكرنا هي املصاريف مستحقة الدفع وإلايرادات مقبوضة مقدما

. سنتطرق لها فيما بعدتنجم عن استخدام أساس الاستحقاق و

 املأخوذة من املصارف أو من املؤسسات: القروض .

: مالحظة 

 مسألة توازن امليزانية، أي أن 
ً
مجموع كل ألاصول يجب أن نتذكر دائما

. يجب أن تساوي مجموع كل الالتزامات

: 31/12/2017تظهر في يمكن أن شكل امليزانية كما فيما يلي 
 

 

 31/12/2017امليزانية الختامية كما تظهر في 
 

حقوق امللكية ألاصول الثابتة 

رأس املال أصول ثابتة ملموسة 

إلاضافات على رأس املال + آالت 

التخفيضات على راس املال -مباني 

الربح + سيارات 

الخسارة - معدات 
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املسحوبات الشخصية -حواسيب 

صافي حقوق امللكية **  أراض ي 

الالتزامات اصول ثابتة غير ملموسة 

التزامات طويلة ألاجل شهرة محل 

قروض طويلة ألاجل براءة اختراع 

التزامات متداولة العالمة التجارية 

" موردون " دائنون أصول متداولة 

أوراق دفع البضاعة 

مصاريف مستحقة الدفع " الزبائن" املدينون 

إيرادات مقبوضة مقدما اوراق القبض 

 الاوراق املالية 

 الصندوق 

 املصرف 

 مصاريف مدفوعة مقدما 

 إيرادات مستحقة القبض 

XXX مجموع املوجودات XXX  مجموع الالتزامات وحقوق امللكية 
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 3  محاضرة- ماليةمحاسبةمبادئ : املادة كلية العلوم إلادارية

 

. بعد أن تعرفنا على امليزانية الختامية ومكونات جانبي ألاصول والالتزامات حقوق امللكية فيها

، لذلك فهي تتصف بأنها (التاجر)وعرفنا أن عناصر ألاصول تمثل كل ما يمتلكه املشروع - 

، فنستنتج بأن عناصر مدينة بالعمل للمشروع (التاجر)يجب أن تعمل لخدمة املشروع 

سيارة تم شراؤها ليستخدمها في العمل التجاري، أي تتصف عناصر ألاصول : ، مثل(التاجر)

. (التاجر)جميعها بأنها ذات طبيعة مدينة بالنسبة للمشروع 

وعرفنا أن عناصر حقوق امللكية والالتزامات تمثل مصادر ألاموال لشراء ألاصول، لذلك يمكن - 

اعتبارها بأنها هي ألاطراف التي قامت بتديين املال لشراء ألاصول فإذا كانت ألاصول مدينة فهي مدينة 

ملصادر ألاموال بالعمل، وبالتالي هناك طرف آخر دائن لهذه ألاموال ويتمثل هذا الطرف الدائن بحقوق 

. امللكية والالتزامات، لذلك تتصف عناصر حقوق امللكية والالتزامات بأنها ذات طبيعة دائنة

 من امليزانية الختامية والتي تأخذ الشكل التالي 
ً
 :بناء على ما سبق وانطالقا

  1طرف 

ألاصول 
امليزانية 

  2طرف 

  وحقوق امللكيةالالتزامات

 (دائن) (مدين)
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: يمكن استنتاج معادلة امليزانية

 مصادر ألاموال= استخدامات ألاموال 

حقوق امللكية + الالتزامات = ألاصول :                             بمعنى آخر

حقوق امللكية + الديون للغير = ألاصول :                             بمعنى آخر

 متوازنةقلنا  وعلى أساسها تسمى هذه املعادلة بمعادلة امليزانية
ً
. أن امليزانية دائما

: لنفهم معادلة امليزانية نأخذ املثال آلاتي

: مثال

 . وضعها في املصرفخدمة إعالنية في مشروع 1,000,000استثمر التاجر أحمد مبلغ  (1

 . وضعه في الصندوق 100,000سحب التاجر مبلغ  (2

 27,000اشترى حاسوب محمول لعمله التجاري بمبلغ  (3
ً
  نقدا

 "بالدين" من الشركة العاملية على الحساب 150,000اشترى أثاث مكتبي بمبلغ  (4

  بشيك على املصرف100,000سدد للدائنين مبلغ  (5

: املطلوب

: بيان أثر العمليات السابقة على معادلة امليزانية

: الحل

:للتذكر  تعني السداد من الصندوق أما بشيك تعني من املصرف 
ً
. عندما ترد كلمة نقدا



 

3 
 

 وطرف ثاني ، وهو من عناصر حقوق امللكية1,000,000 رأس املال :هذه العملية لها طرفان (1

:  وبالتعويض في معادلة امليزانية، وهو من ألاصول املتداولة1,000,000املصرف 

حقوق امللكية + الديون للغير = ألاصول 

رأس املال   + 0=  املصرف 

1,000,000 = 1,000,000 

أن هذه العملية أدت إلى ظهور أصل جديد زاد بقيمة :  نستنتج من العملية السابقة

  1,000,000 وظهور أحد عناصر حقوق امللكية رأس املال ، وهو املصرف1,000,000

: الشكل التاليعلى امليزانية تكون و

امليزانية 

حقوق امللكية ألاصول املتداولة 

 رأس املال 1,000,000 مصرف 1,000,000

مجموع الالتزامات وحقوق امللكية  1,000,000 مجموع ألاصول 1,000,000

 100,000سحب من املصرف ووضع في الصندوق  (2

ونقص املصرف  100,000أدت هذه العملية إلى ظهور أصل جديد وهو الصندوق حيث زاد بقيمة 

. وبقي رأس املال كما هو 100,000

: بالتعويض في معادلة امليزانية

حقوق امللكية + ديون للغير = ألاصول 



 

4 
 

رأس املال  + 0= صندوق + مصرف 

900,000 + 100,000 =1,000,000 

1,000,000 = 1,000,000 

: وتأخذ امليزانية الشكل التالي

امليزانية 

حقوق امللكية ألاصول املتداولة 

 رأس املال 1,000,000مصرف 900,000

  صندوق 100,000

 مجموع الالتزامات وحقوق 1,000,000 مجموع ألاصول 1,000,000

امللكية 

 . ل27,000اشترى حاسوب ب  (3
ً
س نقدا

: بالتعويض نجد

حقوق امللكية + ديون للغير = ألاصول 

رأس املال  + 0= صندوق + مصرف + حاسوب 

27,000 + 900,000 + 73,000 = 1,000,000 

1,000,000 = 1,000,000 
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 ونقص الصندوق 27,000أدت هذه العملية إلى نشوء أصل ثابت وهو الحاسوب زاد بقيمة 

 27,000ب 

: وتأخذ امليزانية الشكل التالي

امليزانية 

حقوق امللكية أصول ثابتة 

 رأس املال 1,000,000 حاسوب 27,000

 ألاصول املتداولة 

  مصرف 900,000

  صندوق 73,000

 مجموع الالتزامات وحقوق امللكية  1,000,000 مجموع ألاصول 1,000,000

:  على الحساب150,000اشترى أثاث مكتبي ب  (4

حقوق امللكية + ديون للغير = ألاصول 

رأس املال +دائنون = صندوق + مصرف + حاسوب + أثاث 

150,000+ 27,000+ 900,000+ 73,000 =150,000+ 1,000,000 

1,150,000  =1,150,000 
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امليزانية 

حقوق امللكية ألاصول الثابتة 

 رأس املال 1,000,000 أثاث 150,000

الالتزامات  حاسوب 27,000

 دائنون 150,000أصول متداولة 

  مصرف 900,000

  صندوق 73,000

 مجموع الالتزامات وحقوق امللكية  1,150,000مجموع ألاصول 1,150,000 

 بشيك على املصرف 100,000سدد للدائنين  (5

حقوق امللكية + الديون للغير = ألاصول 

رأس املال + دائنون = صندوق +مصرف+ حاسوب+أثاث 

150,000+ 27,000+800,000+73,000 =50,000+1,000,000 

1,050,000 = 1,050,000 

امليزانية 

حقوق امللكية ألاصول الثابتة 

 رأس املال 1,000,000 أثاث 150,000

الالتزامات  حاسوب 27,000
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 دائنون 50,000أصول متداولة 

  مصرف 800,000

  صندوق 73,000

 مجموع الالتزامات وحقوق 1,050,000مجموع ألاصول 1,050,000

امللكية 

 :مفاهيم نظرية كنا قد تكلمنا عنها، حيثاملثال السابق أكد ما عرضناه في 

. ن لكل عملية طرفان طرف أول مدين والطرف الثاني دائنإ

. طبيعة ألاصول مدينة وطبيعة الالتزامات دائنةوعلينا تذكر أن 

 .قياس سليم لعناصر الالتزامات وحقوق امللكيةتقدم لنا امليزانية الختامية 

نتيجة عمل التي تعطينا قائمة الدخل وفي املحاضرة القادمة سنتعرف بشكل أكبر على 

. من ربح أو خسارةاملشروع 

   انتهت املحاضرة
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 4 محاضرة  – ماليةمحاسبةمبادئ : املادة كلية العلوم إلادارية

....  أصدقائيصباح الخير

أن ألاصول طبيعتها مدينة على  في املحاضرة السابقة تعرفنا

، اليوم ندرس طبيعة عناصر والالتزامات وحقوق امللكية طبيعتها دائنة

. قائمة الدخل

 :عناصر قائمة الدخل

 :مفهوم إلايرادات

نتيجة للقيام بالنشاط التجاري  (التاجر) تمثل الزيادة الحاصلة في ممتلكات املشروع 

. أو تقديم خدمات للغير

؟؟ (تحقق إلايراد) كيف يتم الحصول على إلايراد

 
ًال
 1,500,000، أي حقق إيراد مبيعات 1,500,000بضاعة تم بيعها ب : مثث

 بمجرد حيث
ًال
وفق مبدأ ) عملية البيع أو تقديم الخدماتإتمام  يعتبر إلايراد مستحقا

 مع مبدأ الاستحقاق  ) بغض النظر عن فترة قبض املبلغ(إلاعتراف باإليراد
ًال
تماشيا

.  ويجب إقفال كافة إلايرادات في قائمة الدخل(املحاسبي

، أي بمعنى (التاجر)يعتبر إلايراد ذو طبيعة دائنة فهو يمثل زيادة في ممتلكات املشروع 

أما عن كيفية التحصيل فإن آخر كأننا زدنا مصادر أموال املنشأة باإليراد املتحقق، 



 

2 
 

 ويصبح (في حال تم استثم النقدية مباشرة) هناك عنصر أخر سيستلم هذه النقدية

. مدين بها واملتمثل بالصندوق أو املصرف فيعتبر إلايراد دائن لهذه ألاموال

: أمثلة عن إلايرادات

 بيع البضاعةعملية " هو إلايراد الناتج عن النشاط التشغيلي :إيراد املبيعات "

 حسابات مصرفيةإيداع مبلغ في من عملية  هو إلايراد املتحقق :إيراد فوائد دائنة 

 وساطة لتقديم خدمات للغير املبالغ املتحققة نتيجة :إيراد عموالت دائنة. 

 هو إلايراد الناتج عن تقديم خدمات للغير قد تكون استشارية:إيراد خدمات  

 الناتج عن تأجير عقار للغير:إيراد عقار  

 هي إلايرادات الناتجة عن استثمار فائض ألاموال في شراء أسهم :إيراد أوراق مالية 

 .ويتحقق عند بيع ألاسهم والسندات" استثمار في البورصة"وسندات 

كيف يتم تحصيل إلايراد؟ 

: يتم تحصيل إلايراد عند استثم النقدية فيكون لهذه العملية طرفان 

  طرف أول مستلم النقدية وهو الصندوق أو املصرف

 إلايراد: مقدم النقدية: طرف ثاني. 
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:  املصاريفمفهوم

مثل شراء )  لقاء مصاريف تشغيلية(التاجر)املشروع هي كل ما يدفعه : املصاريف

، مصاريف بيع، دعاية وإعثن، لوازم مستعملة، رواتب وأجور ، هاتف إنترنت، (بضاعة

. تعتبر تكاليف وهي تضحية مقابل الحصول على عائد

.  مدينة طبيعتهإذا كانت إلايرادات طبيعتها دائنة فاملصروف

 باملقابل على هذا املصروف أن .إن الصندوق قام بتديين املصروف إذا دفع فاتورة نقدا

. املصاريف مدينة وأصبح الصندوق دائنوبالتالي تكون أصبحت .يقدم لي خدمة

هي تضحية مادية مقابل الحصول على عائد أو منفعة في : املصاريفويمكن أن نقول أن 

ألاجل القصير فث يمكن أن يتحقق إيراد دون مصاريف تدفع عليه وتعتبر املصاريف 

. بأنها نفقة واجبة السداد بغض النظر عن قبض إلايراد خثل نفس الفترة

 مع مبدأ الاستحقاق املحاسبي فإن املصاريف التي تقفل في نهاية العام في قائمة 
ًال
وتماشيا

الدخل هي ما يخص العام بغض النظر عن دفعها وعند سداد املصروف سيكون لدينا 

. طرفان لهذه العملية

. املصروف ويصبح مدين بها/ مستلم النقدية وهو ح : اللرف ألاول 

املصرف ويعتبر دائن باملبلغ  / ح، الصندوق / مقدم النقدية ح :اللرف الثاني

: من أمثلة املصاريف

  رواتب وأجور 

 دعاية وإعثن 

 كهرباء ومياه وهاتف وإنترنت 

 مصروف لوازم مستعملة 

 مصروف إيجار محل 

  وغيرها... إصثح مصاريف 
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: مثال

 200,000سدد التاجر سعيد مبلغ 
ًال
:  مصروف رواتب وأجور عن العام وقد سددها نقدا

 200,000 والصندوق نقص بقيمة (مدين) 200,000فإن املصروف زاد بقيمة : وبالتالي

 (دائن)

 :يكون لدينا :النتيجةفي 

. مدينة (املصروفات+ ألاصول ) طبيعة كل من

 .دائنة (إلايرادات+ حقوق امللكية + الالتزامات )وطبيعة 
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: املشروعالقوائم التي يعدها 

:  تأخذ الشكل التالي، وخثل العاماملشروع وتبين نتيجة عمل : قائمة الدخل

 20--/31/12قائمة الدخل عن الفترة املنتهية في 

البيان مبالغ جزئية مبالغ كلية 

إلايرادات   

 مبيعات إيرادات**  

 إيجار ايراد **  

  **... 

مجموع إلايرادات  ** 

يلرح   

املصاريف   

 (مشتريات)تكلفة البضاعة املباعة )**(  

مصروف رواتب وأجور )**(  

مصروف دعاية وإعثن )**(  

 ...مصروف )**(  

مجموع املصاريف  )**( 

صافي الدخل  ** 

: صافي الدخل يكون 

 إذا كانت إلايرادات أكبر من املصاريف:ربح  

 إذا كانت إلايرادات أصغر من املصاريف: خسارة 

 املصاريف= إذا كانت إلايرادات : ال ربح وال خسارة 

: مثال
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  :2018 قد حقق إلايرادات التالية خثل عام حسامالتاجر مشروع بفرض أن 

 إيراد مبيعات 2,500,000

 إيجار عقار إيراد 300,000

 إيراد خدمات 200,000

: كما سدد خثل العام املصاريف التالية

  تكلفة بضاعة مباعة1,500,000

 رواتب وأجور 300,000

 دعاية وإعثن 150,000

  وهاتف وانترنيت مصروف كهرباء125,000

  مصروف إصثح آلة تصوير25,000

: املللوب

 2018 خثل عام املشروعتحديد نتيجة عمل 

: الحل

:  ال بد من إعداد قائمة الدخلاملشروعلتحديد نتيجة عمل 

 31/12/2018قائمة الدخل عن الفترة املنتهية في 

البيان مبالغ جزئية مبالغ كلية 

إلايرادات   

 مبيعات إيرادات 2,500,000 

 إيجار عقارايراد  300,000 

ايراد خدمات  200,000 

مجموع إلايرادات   3,000,000

 املصاريف  منهايلرح  
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 تكلفة البضاعة املباعة (1,500,000) 

مصروف رواتب وأجور ( 300,000) 

مصروف دعاية وإعثن ( 150,000) 

  وهاتفكهرباءمصروف ( 125,000) 

 مصروف إصثح آلة تصوير (25,000) 

مجموع املصاريف  ( 2,100,000)

صافي الربح   900,000

 من ربح أو خسارة يظهر ضمن مجموعة حقوق امللكية فالربح املشروعنتيجة عمل 

. يضاف إلى رأس املال والخسارة تلرح من رأس املال
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: قائمة حقوق امللكية

تعكس خثصة التغيرات التي تلرأ على رصيد حقوق امللكية خثل الفترة املالية وتعد 

:  وفق الشكل التالي

قائمة حقوق امللكية 

البيان جزئي كلي 

 1/1 في (رأس املال)صافي حقوق امللكية  ** 

املسحوبات الشخصية - )**(  

إلاضافات على رأس املال +**  

التخفيضات من رأس املال - )**(  

ألارباح + **  

الخسائر - )**(  

 31/12 (رأس املال)صافي حقوق امللكية ** 

 ؟املسحوبات الشخصيةما هي 

ال تستخدم بالعمل التجاري وهي نتيجة مصروفات هي النقص الحاصل في رأس املال 

. خاصة بالتاجر

: مثال

 وضعه في الصندوق 100,000تاجر أسس مشروع ب 

امليزانية  

 رأس مال 100,000 صندوق 100,000

100,000 100,000 

 20,000اشترى حاسوب البنه ب 
ًال
 نقدا
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امليزانية  

 رأس مال 100,000 صندوق 80,000

مسحوبات شخصية  (20,000) 

100,000 100,000 

: مثال

 100,000 والصندوق 200,000 رأس ماله 50,000تاجر لديه سيارتين كل سيارة 

. قرر تخفيض رأس املال بسحب إحدى السيارات

امليزانية  

 رأس مال 200,000 سيارة 50,000

تخفيضات   (50,000) صندوق 100,000

150,000 150,000 

: يمكن تمثيل قائمة حقوق امللكية على شكل معادلة كما يلي

– إلاضافات على رأس املال + مسحوبات شخصية  – 1/1رأس مال  = 31/12رأس املال 

الخسارة – الربح + التخفيضات من رأس املال 

 : عن حقوق امللكيةمثال

وقد بلغ رأس " دوت كومCOM."الالكترونية أسماه  لتصنيع ألاجهزة مشروع حامديمتلك 

 ،400,000 حقق املشروع ربح صافي 2018وخثل عام  (2,500,000 )1/1/2018املال في 

س قرر أن يضيفه إلى استثماره في . ل1,000,000وتوفر لدى التاجر حامد مبلغ 

 أن 3,000,000 مبلغ 31/12/2018 وقد بلغ رأس املال في ،"دوت كوم"مشروعه 
ًال
، علما

: يسحب مبلغ شهري متساوي الستعماله الشخص ي املللوبالتاجر حامد كان 

 الستعماله الشخص يالتاجر حامد تحديد مقدار ما كان يسحبه 
ًال
. شهريا

: الحل
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ألارباح + إلاضافات + املسحوبات الشخصية  – 1/1رأس مال  = 31/12رأس املال 

 400,000+1,000,000+ املسحوبات – 2,500,000= 3,000,000

املسحوبات – 3,900,000= 3,000,000

 900,000= 3,000,000-3,900,000 =  خثل العاماملسحوبات

= املسحوبات الشهرية وبالتالي 
900,000

12
 س. ل75,000  =
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: مثال شاملمسألة 

املحبة ملنشأة املستخرجة من دفتر ألاستاذ أرصدة الحسابات  كانت 31/12/2018في 

 : يليللخدمات كما

 لوازم  100,000

 أثاث 2,300,000،  معدات وأجهزة 700,000

 لوازم مستعملة 40,000،  إيجار محلمصروف  100,000

 مصروفات نثرية 25,000،  رواتب العاملين70,000

 دائنون 100,000،  مسحوبات شخصية200,000

 قرض مصرفي 2,000,000،  أوراق قبض120,000

رأس املال؟؟ ،  أوراق الدفع 70,000

 إيراد خدمات للزبائن 1,000,000

 النقدية بالصندوق 470,000

 سيارات 2,500,000

: املللوب

 31/12/2018إعداد قائمة الدخل عن الفترة املالية املنتهية في  .1

 31/12/2018إعداد قائمة حقوق امللكية عن الفترة املنتهية في  .2

 31/12/2018إعداد امليزانية العمومية كما هي في  .3

: الحل

: إليجاد الرصيد املجهول نلبق معادلة

 ألارصدة الدائنة =ألارصدة املدينة 
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+ رواتب + لوازم مستعملة + إيجار مصروف + أثاث +  وتجهيزاتمعدات+ لوازم )

قرض + دائنون ) =(سيارات+ صندوق + أوراق قبض + مسحوبات + مصروفات نثرية 

 (رأس املال+إيراد خدمات + أوراق دفع +املصرف 

(100,000+700,000+2,300,000+100,000+40,000+70,000+25,000+200,000+

رأس +100,000+2,000,000+70,000+1,000,000)=(120,000+470,000+2,500,000

 (املال

رأس املال +3,170,000=   6,625,000

 3,455,000 = 3,170,000–6,625,000= رأس املال 

 بلريقة أسهل يمكن أن نقوم بذلك من خثل ميزان املراجعة

 31/12/2018قائمة الدخل عن الفترة املنتهية في 

البيان مبالغ جزئية مبالغ كلية 

إلايرادات   

إيراد خدمات   1,000,000

 املصاريف -  

 مصروف إيجار (100,000) 

رواتب  (70,000) 

لوازم مستعملة  (40,000) 

مصاريف نثرية  (25,000) 

مجموع املصاريف   (235,000)

 الربحصافي   765,000
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 31/12/2018قائمة حقوق امللكية 

البيان جزئي كلي 

 1/1رأس املال في   3,455,000

املسحوبات الشخصية - (200,000) 

 الربح+  765,000 

 31/12صافي حقوق امللكية   4,020,000

 

 31/12/2018امليزانية كما تظهر في 

حقوق امللكية الالتزامات وأصول ثابتة 

رأس املال  3,455,000أثاث  2,300,000

املسحوبات  (200,000)سيارات  2,500,000

الشخصية 

 /ربح/نتيجة الفترة  765,000أجهزة ومعدات  700,000

صافي حقوق امللكية  4,020,000أصول متداولة  

الالتزامات   لوازم 100,000

قرض  2,000,000أوراق قبض  120,000

دائنون  100,000صندوق  470,000

أوراق دفع  70,000  

مجموع الالتزامات  6,190,000مجموع ألاصول  6,190,000

وحقوق امللكية 
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: مثحظات على الحل

 .ضمن ألاصول وطبيعتها مدينة التي لم نستخدمها في هذا العام تبقى لدينا اللوازم

.  اللوازم املستعملة هي من ضمن املصاريف وطبيعتها مدينةباملقابل فإن

طرف الالتزامات ونتيجة الحاجة لعرضها ضمن  ،املسحوبات الشخصية طبيعتها مدينة

 الرتباطها بحقوق امللكية، فقد وحقوق امللكية
ًال
وضعنا إشارة ناقص أي خفضت  نظرا

 بمعنى كأننا نقلناها من الجانب املدين إلى الجانب الدائن اللذين يشكثن .من رأس املال

 .لذلك نقوم بتغيير إشارتها من املوجب إلى السالب (=)طرفي معادلة حول إشارة 

 

  انتهت املحاضرة
 

 

 

 



 

 
 

 5محاضرة -  مبادئ محاسبة مالية: املادة كلية العلوم إلادارية

....... صباح الخير

أكملنا في املحاضرة بيان العناصر املدينة والدائنة من خالل التعرف على 

عناصر قائمة الدخل، أخذنا أمثلة أفادتنا في معرفة كيفية بناء قائمة الدخل 

. وقائمة حقوق امللكية وامليزانية، واستخدمنا ميزان املراجعة ألول مرة

اليوم حان الوقت للتعرف بشكل أكبر على مدخل امليزانية وتسجيل القيود 

. والدفاتر التي نستخدمها من أجل الدورة املحاسبية. املحاسبية

: سنتعرف عليها وفق ما يلي

: املجموعة املستندية في املحاسبة

كما ذكرنا في محاضرتنا الثانية أن هناك مبدأ للمحاسبة يرتبط باملوضوعية، بمعنى أن 

. العملية التي سوف نسجلها يجب أن تقترن باألدلة وإلاثباتات

وتأتي املجموعة املستندية لتنفذ هذا املبدأ، حيث تتمثل بالوثائق وإلايصاالت والتي على 

أساسها يتم التسجيل في الدفاتر املحاسبية  

: تعد املستندات من مصدرين هما

 مثل وصل الاستالم للبضاعة يعده أمين املستودع داخل املنشأة: داخل املنشأة 

 العقد"مثل فاتورة الشراء يتم إعدادها خارج املنشأة : خارج املنشأة" 

 

 

  



 

 
 

: الدفاتر املحاسبية

: دفتر اليومية

يسجل ضمن هذا الدفتر كل العمليات املحاسبية اليومية وفق نظرية القيد املزدوج التي 

: تعتمد على أن لكل عملية طرفان

  طرف مدين 

 طرف دائن 

: ويأخذ دفتر اليومية الشكل التالي

رقم البيان دائن مدين 

 القيد

رقم صفحة  رقم املستند

ألاستاذ 

التاريخ 

 **/**/**** ** ** **" آلاخذ"املدين/ ـمن ح ** 

 **" املعطي"الدائن / ـإلى ح**  

  (شرح القيد)  

: أركان القيد املحاسبي
 نفس املبلغبأي وهما متساويان،  ، مدين ودائنينطرف 

 املاليةملخص للعمليةنحاول فيه أن نقدم  و:شرح القيد  

 قيدرقم ال 

 للتأكد الالحق من أساس القيد: رقم املستند. 

 التاريخ 

 بما يمكن من تتبع أعمال الترحيل: رقم صفحة ألاستاذ. 

 

  



 

 
 

: دفتر ألاستاذ

دفتر يتم افتتاحه كأحد الدفاتر املحاسبية لدى املنشأة ويتم فتح حساب لكل نوع من 

: أنواع الحسابات مع مالحظة ما يلي

طبيعة ألاصول واملصاريف مدينة تزداد بالطرف املدين وتنقص بالدائن 

طبيعة الالتزامات وحقوق امللكية وإلايرادات دائن تزداد بالطرف الدائن وتنقص 

بالطرف املدين 

 

 :ويكون شكل دفتر ألاستاذ

 إلى_____    /من    حـ

رقم  البيان املبلغ

صفحة 

 اليومية

رقم  البيان املبلغ التاريخ

صفحة 

 اليومية

 التاريخ

     ** ** /**حـ **

        

 :يتم في دفتر ألاستاذ فتح كل حساب على حدة
 

 



 

 
 

: مثال

:  دد التاار عملل التجارر  ردأ مال  درر مليوو  ضعل في اللند و  .1

. نالحظ وجود طرفين الطرف ألاول هو الصندوق والطرف الثاني هو رأس املال

: نقوم بفتح حساب للصندوق 

                                    إلىاللند و / ـحمن                                   

 رأس املال / إلى حـ 1,000,000

 :ونالحظ

 .في ألاعلى على طرفي كلمة حساب الصندوق  (من، إلى)وضعنا  -

وباملقابل عندما وضعنا رأس املال في الجانب املدين من حساب الصندوق،  -

 رأس املال، وكأننا نعيد كتابة القيد في دفتر ألاستاذ / وضعنا إلى حـ

 (رأس املال/ الصندوق         إلى حـ/ من حـ)

: ثم نفتح حساب رأس املال

                                إلىردأ املال/ ـحمن                                    

صندوق / من حـ 1,000,000 

 الصندوق ذو طبيعة مدينة لذا وضعنا املبلغ بالطرف املدين ألنه زاد الصندوق :مالحظة

. رأس املال ذو طبيعة دائنة وضعنا املبلغ في الجانب الدائن ألنه زاد رأس املال

 200 ام التاار بشراء دثاث ب  .2
ًا
:  دلل  ندا

: أي من الصندوق وبالتالي سستأثر حساب الصندوق 

                                   اللند و / ـحمن                                      

 إلى

أثاث  / من حـ 200,000رأس املال / إلى حـ 1,000,000



 

 
 

وضعناها في الطرف الدائن ألن الصندوق طبيعته مدين وبما أنه نقص فإنه ينقص 

. بالطرف الدائن

:  دلل  ندا300اشترى سيارة ب  .3

: يصبح حساب الصندوق 

                                          إلىاللند و / ـحمن                                               

أثاث  / من حـ 200,000رأس املال / إلى حـ 1,000,000

سيارة  / من حـ 300,000 

. وكذلك وضعنا املبلغ بالطرف الدائن ألن الصندوق نقص

: تنسم الحسا ات إلى ثالثة د واع

 هي الحسابات التي لها وجود مادي ملموس أو غير ملموس : حسابات حقيقية

 .مثل ألاصول 

 هي الحسابات التي تفتتح باسم أصحابها مثل : الحسابات إلاسمية أو الشخصية

 .املدين أحمد

 هي التي تؤثر بالزيادة أو النقصان مثل الالتزامات وحقوق : الحسابات الوهمية

 .امللكية وإلايرادات

: مثال

حساب رأس املال ، حساب السيارة حقيقي، حساب الزبون سعيد حساب شخص ي

 .وهمي

  



 

 
 

: مراحل العمل املحاسبي

 :سوف  طبق املراحل على عملية  دء عمل املشر ع  فق املثال التالي

. ألف وضعها في الصندوق 500بدأ التاجر سعيد عمله التجاري برأسمال قدره   

 :تحليل العمليات. 1

: أي معرفة الطرف الدائن والطرف املدين لكل عملية

رأس املال من حقوق ، الصندوق نوعه أصل وطبيعته مدين وتأثر بالزيادة :ثالفي الم

 لم يكن لدي رأسمال ونشأ بنشوء العمل هامللكية طبيعته دائن وتأثر أيضا بالزيادة ألن

. التجاري 

 :تسجيل العمليات في دفتر اليومية وفق طريقة القيد املزدوج. 2

: ، يكون التسجيلكنا قد تكلمنا عن دفتر اليومية، وكما املثالبعد تحليل العملية في 

ر م العملية التاريخ البياو دائن مدين 

 1 1/1" آلاخذ"املدين/ ـمن ح ** 

  " املعطي"الدائن / ـإلى ح**  

 

ر م العملية التاريخ البياو دائن مدين 

  الصندوق / ـمن ح  500,000

  رأس املال / ـإلى ح 500,000 

. شرح القيد بدء العمل التجاري 

هنا وكأنا قلنا أن الصندوق هو آلاخذ ورأس املال هو املعطي ألن رأس املال قد أعطى 

 500,000الصندوق 

 

 



 

 
 

 :الترحيل إلى دفتر ألاستاذ. 3

 نقوم بفتح حساب الصندوق بالنسبة ملثالنا، وكما كنا قد تكلمنا عن دفتر ألاستاذ، فإننا

. وحساب رأس املال

          إلى                   اللند و     / ـ ح                           من 

 رأس املال / ـ إلى ح500,000

 

     إلى                ردأ املال             /حـ                          من  

الصندوق / ـ من ح500,000 

نالحظ أنه عند الترحيل إلى دفتر ألاستاذ في الطرف املدين نضع إلى وفي الطرف الدائن 

نضع من ليكون القيد صحيح 

 :ترصيد الحسابات في دفتر ألاستاذ .4

 ننطلق من افتراض أن طرفي الحساب متساويان،

     إلى                      اللند و        / ـ    ح                    من  

 رأس املال / ـ إلى ح500,000

 رصيد مدين 500,000 

500,000 500,000 

  والطرف الدائن ال يوجد فيه ش يء،500,000هنا في املثال الطرف املدين فيه 

 لذلك نقوم بوضع املتمم الحسابي في الطرف الدائن ليتساوى الطرفان،

 .وهذا املتمم الحسابي هو رصيد الحساب

. الرصيد مدين ألن الطرف املدين أكبر من الطرف الدائنوفي هذا املثال فإن 

 :وبالنسبة لرأس املال



 

 
 

         إلى                ردأ املال     /                  حـمن       

الصندوق / ـ من ح500,000 

  رصيد دائن 500,000

500,000 500,000 

  :إعداد ميزان املراجعة. 5
: مليزان املراجعة نوعان

 ميزان املراجعة باألرصدة 

 ميزان املراجعة باملجاميع 

. سنأخذه فيما بعد: ميزان املراجعة باملجاميع

: ميزان املراجعة باألرصدة
يقوم بعمل مراجعة لكل أرصدة الحسابات في دفتر ألاستاذ ويعد ميزان املراجعة بحيث يكون 

. الطرف املدين منه مساوي للطرف الدائن

إذا وجد أن الطرف املدين أكبر من الطرف الدائن فهذا دليل على وجود خطأ إما 

. بالتسجيل أو بالترحيل

ميزاو املرااعة  األرصدة 

البياو درصدة دائنة درصدة مدينة 

الصندوق   500000

رأس املال  500000 

املجموع  500000 500000

 :إعداد القوائم املالية. 6
 قائمة الدخل 



 

 
 

 قائمة حقوق امللكية 

 امليزانية الختامية 

: مالحظة 

: يواد  وعيو للميزا ية

  1/1ميزانية افتتاحية تعد في بداية العام في 

  31/12ميزانية ختامية تعد في نهاية العام في 

: امليزانية الافتتاحية في هذا املثال

ميزا ية افتتاحية 

 رأس املال 500000 صندوق 500000

500000 500000 

 : نعيد   تذكر املالحظات التالية

 لطريقة القيد املزدوج مع مراعاة طبيعة : في دفتر اليومية 
ً
يتم التسجيل وفقا

 . الدائن = الحساب املدين 

 : في دفتر الاستاذ

ويستثنى من  ). الحسابات التي لها طبيعة مدينة يجب أن يكون رصيدها مدين - 

 دائن ويسمى سحب على 
ً
هذه القاعدة حساب املصرف فقد يكون رصيده أحيانا

  . (املكشوف 

 . الحسابات التي لها طبيعة دائنة يجب أن يكون رصيدها دائن - 

يتم الترحيل في دفتر ألاستاذ حسب طبيعة الحساب فالحساب املدين يزيد في - 

 . املدين والحساب الدائن يزيد في الدائن

 



 

 
 

 مسألة توضيحية

 8,000,000  برأس مال قدره 2018 / 1 / 1بدأ التاجر سليم عمله التجاري في - 

 . ليرة سورية وضع نصفه في الصندوق والباقي في املصرف 

 ليرة سورية وسدد القيمة 500,000  اشترى لوازم مكتبية بقيمة 1 / 5في - 

 . بشيك على املصرف 

 360,000  اشترى أثاث بمبلغ 1 / 12في  - 
ً
 .  ليرة سورية نقدا

 ليرة سورية سدد نصف القيمة 50,000  اشترى حاسوب بمبلغ 1 / 18في - 

 . شيك والباقي على الحساب 

 لولده150,000  اشترى حاسوب محمول بمبلغ 1 / 22في - 
ً
 .  ليرة سورية نقدا

 ليرة سورية من الخدمات الاستشارية 320,000  حصل على مبلغ 1 / 25في - 

 . املقدمة بشيك على املصرف 

 للدائنين 20,000  سدد مبلغ 1 / 28في - 
ً
 .  ليرة سورية نقدا

 . ليرة سورية 300,000  تبين أن قيمة اللوازم الباقية في املخزن تبلغ 1 / 30في - 

 1 / 31في - 
ً
 :   سدد املصاريف التالية نقدا

 .  رواتب وأجور 100,000

 . كهرباء ومياه .  م 30,000

 هاتف وانترنت .  م 10,000

 : املطلوب  

  تحليل العمليات السابقة . 

  31/1تسجيل الحسابات في دفتر الاستاذ في  

  1/2018/ 31إعداد ميزان املراجعة باألرصدة  

  2018/ 31/1إعداد قائمة الدخل وامليزانية في  



 

 
 

 : تحليل العمليات والتسجيل في دفتر اليومية  : املرحلة ألاولى

 مدين دائن البياو ر م العملية  التاريخ

 

 

1 / 1  

 

 

1 

 من املذكورين 

 الصندوق / حـ 

 املصرف / حـ 

 رأس املال / إلى حـ 

 بدء العمل التجاري 

 

 

 

8,000,000 

 

4,000,000 

4,000,000 

 

 

5 / 1  

 

2 

 اللوازم / من حـ 

 املصرف / إلى حـ 

 شراء لوازم بشيك 

 

500,000 

500,000 

 

12 / 1  

 

3 

 أثاث / من حـ 

 الصندوق / إلى حـ 

 
ً
 شراء أثاث نقدا

 

360,000 

360,000 

 

 

18 / 1  

 

 

4 

 حاسوب / من حـ 

 إلى املذكورين 

 املصرف / حـ 

 الدائنين/ حـ 

 شراء حاسوب نصفه بشيك والباقي على الحساب 

 

 

25,000 

25,000 

50,000 

 

22 / 1  

 

5 

 مسحوبات شخصية / من حـ 

 الصندوق / إلى حــ 

 مسحوبات/ شراء حاسوب لولد املالك 

 

150,000 

150,000 

 

25 / 1  

 

6 

 املصرف / من حـ 

 إيراد خدمات / إلى حـ 

 تحصيل إيراد خدمات بشيك

 

 

320,000 

320,000 



 

 
 

 

28 / 1  

 

7 

 الدائنين/ من حـ 

 الصندوق / إلى حـ 

 
ً
 تسديد جزء من حساب الدائنين نقدا

 

20,000 

20,000 

 

30 /1  

 

5 

 لوازم مستعملة / من حـ 

 لوازم / إلى حـ 

 إثبات اللوازم املستعملة

 

200,000 

200,000 

 

 

31 / 1  

 

 

6 

 من املذكورين

 رواتب وأجور / حـ 

 كهرباء ومياه . م / حـ 

 هاتف وانترنست . م / حـ 

 الصندوق / إلى حـ 

 
ً
 تسديد مصاريف نقدا

 

 

 

 

140,000 

 

100,000 

30,000 

10,000 

 

 : ترحيل وترصيد إلى دفتر ألاستاذ : املرحلة الثالثة  

 إلى رأس املال/ حـ من

 من مذكورين 8,000,000 رصيد دائن 8,000,000

8,000,000  8,000,000  
 

الصندوق /حـ من  إلى 

 أثاث/ من حـ 360,000 رأس املال/ إلى حـ 4,000,000

 مسحوبات شخصية/ من حـ 150,000  

 الدائنين/ من حـ 20,000  

 من املذكورين 140,000  

 رصيد مدين 3,330,000  

4,000,000  4,000,000  

 



 

 
 

 إلى املصرف/حـ من

 اللوازم/ من حـ 500,000 رأس املال/ إلى حـ 4,000,000

 حاسوب/ من حـ 25,000 إيراد خدمات/ إلى حـ 320,000

 رصيد مدين 3,795,000  

4,320,000  4,320,000  

 

 إلى اللوازم/ حـ من

 لوازم مستعملة. م/ من حـ 200,000 املصرف/ إلى حـ 500,000

 رصيد مدين 300,000  

500,000  500,000  

 

 إلى أثاث/  حـ من

 رصيد مدين 360,000 الصندوق / إلى حـ 360,000

360,000  360,000  

 

 إلى حاسوب/ حـ من

 رصيد مدين 50,000 إلى مذكورين 50,000

50,000  50,000  

 

 إلى الدائنين/  حـ من

 حاسوب/ من حـ 25,000 الصندوق / إلى حـ 20,000

   رصيد دائن 5,000

25,000  25,000  

 

 



 

 
 

 إلى مسحوبات شخصية/  حـ من

 رصيد مدين 150,000 الصندوق / إلى حـ 150,000

150,000  150,000  

 

 إلى إيراد خدمات/  حـ من

 املصرف/ من حـ 320,000 رصيد دائن 320,000

320,000  320,000  

 

 إلى لوازم مستعملة. م/   حـ من

 رصيد مدين 200,000 اللوازم/ إلى حـ 200,000

200,000  200,000  

 

 إلى رواتب. م/  حـ من

 رصيد مدين 100,000 الصندوق / إلى حـ 100,000

100,000  100,000  

 

 إلى كهرباء ومياه. م/ حـ من

 رصيد مدين 30,000 الصندوق / إلى حـ 30,000

30,000  30,000  

 

 إلى هاتف وانترنست. م/ حـ من

 رصيد مدين 10,000 الصندوق / إلى حـ 10,000

10,000  10,000  

 



 

 
 

 1/2018/ 31باألرصدة : ميزان املراجعة 

 املبالغ ألارصدة املدينة املبالغ  ألارصدة الدائنة 

 3,330,000 الصندوق  8,000,000 رأس املال

 3,795,000 املصرف 320,000 إيراد خدمات

 300,000 لوازم 5,000 دائنين

 360,000 أثاث  

 50,000 حاسوب  

 150,000 مسحوبات شخصية  

 200,000 لوازم مستعملة  

 100,000 رواتب وأجور   

 30,000 كهرباء ومياه. م   

 10,000 هاتف وأنترنت . م   

 8,325,000  8,325,000 

 1/2018/ 31قائمة الدخل عن الفترة املنتهية في  

 كلي اـــزئي البياو

 320,000  إيراد خدمات

  200,000 لوازم مستعملة

  100,000 رواتب وأجور 

  30,000 كهرباء ومياه. م 

 (340,000) 10,000 هاتف وأنترنت . م 

 -20,000  (خسارة ) 1نتيجة عمل شهر 

 



 

 
 

 

 الالتزامات وحقوق امللكية 1/2018/ 31           امليزا ية الختامية في  ألاصول 

 حقوق امللكية ألاصول الثابتة

 رأس املال 8,000,000 لوازم 300,000

 مسحوبات شخصية-  (150,000) أثاث 360,000

 خسارة الفترة-  (20,000) حاسوب 50,000

 الالتزامات ألاصول املتداولة

 دائنون  5,000 املصرف 3,795,000

   صندوق  3,330,000

7,835,000  7,835,000  
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 6محاضرة - مبادئ محاسبة مالية: املادة كلية العلوم إلادارية

: العمليات التمويلية للمشروع

 : يمكن أن يتم بدء العمل التجاري وسداد رأس املال بأحد الاحتماالت التالية 

1 – 
ًا
 : وتكون املعالجة الحسابية كما يلي   ( صندوق  –مصرف  ) :  نقا

 من املذكورين

 الصندوق /  حـ 

 رأس املال/ املصرف                                         إلى حـ /   حـ 

 )في هذه الحالة يسدد التاجر قيمة رأس ماله على شكل موجودات :  بشكل عيني  – 2

 : ويكون القيد على الشكل التالي  . (أصول 

 من املذكورين

 السيارة / حـ 

 ألاثاث  / حـ 

 حاسوب / حـ 

 رأس املال/ مخزون                             إلى حـ / حـ 

في هذه الحالة يقدم أصول لسداد جزء من رأس ماله وماتبقى :  بشكل عيني و نقي  – 3

 في الصندوق أو في املصرف ويكون القيد على الشكل التالي  
ً
 : يضعه نقدا

 من املذكورين 

 السيارة /  حـ 

 ألاثاث  / حـ 

 حاسوب / حـ 

 رأس املال / صندوق                                إلى حـ / حـ 

  



 

2 
 

 من 15,000,000 بدء التاجر سليمان عمله التجاري برأس مال قدره 2018 / 1 / 1في : مثال 

 :خالل تقديم املوجودات التالية 

  سيارات5,000,000

  حواسيب1,000,000

  أثاث3,000,000

 في صندوق الشركة 
ً
 . وسدد ما تبقى نقدا

 . اثبات القيد املحاسبي لبدء العمل التجاري  : املطلوب  

 مدين دائن البيان

 من املذكورين 

 سيارة / حـ 

 حواسيب / حـ 

 أثاث / حـ 

 صندوق / حـ 

 رأس املال/ إلى حـ 

 

 

 

 

 

 

15,000,000 

 

5,000,000 

1,000,000  

3,000,000  

6,000,000 

 

 : كيف يتم قياس شهرة املحل 

 :تنقسم ألارباح من ألاعمال التجارية إلى

  وهي التي تكون نسبتها من . نتيجة ممارسة النشاط التجاري للتاجر: أرباح عادية

 .رأس املال تماثل املنشآت ألاخرى املماثلة

  ما يفوق أرباح املنشآت املماثلة، وسببها شهرة املحل : أرباح غير عادية. 

هي السمعة التجارية وهي تعني مقدرة املنشأة على : وبالتالي يمكن تعريف شهرة املحل بأنها

وتظهر ضمن ألاصول الثابتة غير . تحقيق أرباح صافية تفوق أرباح املنشآت املماثلة 

 .امللموسة للمنشأة

 : كيف يتم قياس شهرة املحل 

 من ألارباح غير العادية كما يلي 
ً
 : يتم قياسها انطالقا

 منلوب نسبة ألارباح العادية * ألارباح غير العادية = شهرة املحل 
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فإذا  % 10 ليرة سورية ومعدل الربح العادي لديه يبلغ 2,000,000تاجر رأس ماله : مثال 

 . ليرة سورية 300,000علمت أن التاجر قد حقق أرباح صافية مقدارها 

 احسب شهرة املحل ؟ : املطلوب 

  مقلوب نسبة الربح العادي* ألارباح الغير عادية = شهرة املحل : معادلة الحل: الحل 

 حساب ألارباح الغير العادية 
ً
  ألارباح العادية–إجمالي ألارباح = وعليه يجب أوال

  200,000 % = 10 * 2,000,000= ألارباح العادية 

  100,000 = 200,000 – 300,000= ألارباح غير العادية: وبالتالي

  ليرة سورية 1000,000 = 10 / 100 * 100,000= شهرة املحل 

 

كيف يتم قياس شهرة املحل عنق بقء النشاط التجاري من خالل شراء ميزا ية محل 

 : تجاري  

يرغب التاجر جميل ببدء نشاط تجاري عن طريق افتتاح محل لألدوات الكهربائية : مثال 

 . ليرة سورية 600,000برأس مال قدره 

وقد قام التاجر بشراء محل تجاري عائد للتاجر سرور والذي كان يزاول نفس املهنة التي 

 : يرغب بها التاجر جميل وكان ميزانيته على الشكل التالي  

 : ميزانية التاجر سرور

  أول  التزامات وحنوق ملكية

 حقوق ملكية

  رأس مال300,000

 التزامات متداولة

  دائنين100,000 

 أصول ثايتة 

  مباني200,000 

  حاسوب 50,000

  أثاث50,000

 أصول متداولة

  مخزون100,000 

400,000 400,000 

  ليرة سورية350.000وقد سدد التاجر جميل ثمن هذه امليزانية مبلغ وقدره 

 . اثبات القيود املحاسبية الالزمة في دفاتر جميل: املطلوب  

 .               إعداد امليزانية إلافتتاحية لتاجر جميل

  إلالتزامات –املوجودات = التاجر سرور  (رأس املال  )صافي أصول : الحل 
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  ليرة سورية 300.000  = 100.000 – 400.000                                                            =   

وتكون شهرة املحل هي قيمة الزيادة التي دفعها جميل إلى سرور زيادة على قيمة رأسماله أو 

=  قيمة صافي ألاصول –قيمة املبلغ املدفوع = قيمة صافي أصول محله والتي تساوي 

  شهرة املحل50,000 = 300,000 -  350,000

 250,000+  مسددة للميزانية  350,000=  ليرة سورية  600,000= رأس مال التاجر جميل 

 توضع في الصندوق 

 مدين دائن البيان

 من املذكورين 

 شهرة املحل / حـ 

 مباني/ حـ 

 حاسوب / حـ 

 مخزون/ حـ 

 صندوق / حـ 

 إلى  املذكورين

 رأس املال/ حـ 

 الدائنين/ حـ 

 

 

 

 

 

 

 

600.000 

100.000 

 

50.000 

200.000 

50.000 

100.000 

250.000 

 

 : وتصبح ميزانية التاجر جميل على الشكل التالي 

  أول  التزامات وحنوق ملكية

 حقوق ملكية

  رأس مال600000

 التزامات متداولة

  دائنين100000 

 أصول ثايتة

  مباني200000 

  حاسوب 50000

  أثاث50000

  شهرة محل 50.000

 أصول متداولة 

  مخزون100000

  صندوق 250.000

700000 700000 
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 : الفرق مابين املصاريف إلايرادية واملصاريف الر س مالية 

 مياه –رواتب : ومنها  (إيراد  )هي املصاريف التي تدفع مقابل الحصول على عائد   : إلايرادية

  انترنت – هاتف –وكهرباء 

وهي التي تدفع على ألاصول الثابتة وتضاف إلى تكلفة ألاصل فيتم : املصاريف الر سمالية 

 باألصول الثابتة كما يلي 
ً
 : إلاعتراف محاسبيا

 
ًا
جميع املصاريف التي + ثمن شراء ألاأل = تكلفة ألاأول الثابتة املعترف بها محاسبيا

 .تقفع لجعل ألاأل جاهز لالستخقام 

 ليرة سورية على الحساب وقد دفع 700.000اشترى التاجر كريم سيارة بمبلغ : مثال 

 : املصاريف التالية على السيارة لتصبح جاهزة لالستخدام بشيك على املصرف 

  مصاريف نقل وتحميل سيارة 50.000 رسوم جمركية                        100.000

 .احسب تكلفة السيارة : املطلوب  

 .             اثبات القيود املحاسبية الالزمة 

 جميع املصاريف =  تكلفة السيارة – 1

  ليرة سورية 850.000 = 50.000 + 100.000 + 700.000

2 -  

 مقين دائن البيان

 السيارة / من حـ 

 الدائنين/ إلى حـ 

 

700.000 

700.000 

 السيارة / من حـ 

 املصرف / إلى حـ 

اثبات سداد الرسوم 

 الجمركية بشيك

 

100.000 

100.000 

 50.000  السيارة / من حـ 
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 املصرف / إلى حـ 

اثبات سداد مصاريف النقل 

 والتحميل بشيك

50.000 

 850.000 850.000 

 

 من السيارة/ حـ إلى

 الدائنين/  إلى حــ 700.000 

 املصرف /  إلى حـ 100.000 

 املصرف /  إلى حـ 50.000  رصيد مدين850.000

850.000 850.000 
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 : املعالجات املحاسبية للمخزون السلعي حسب   ظمة الجرد 

 .يمثل البضاعة التي يملكها التاجر  بقصد املتاجرة بها وتحقيق أرباح : املخزون السلعي 

 نظامين للجرد 
ً
وملعرفة هذا املخزون السلعي للتاجر نلجأ لعملية الجرد، ولدينا محاسبيا

 : هما

 
ًا
 . هو الجرد الذي يتم مرة واحدة عند نهاية كل دورة مالية  : (النهائي  ) الجرد القوري – وال

 وهنا يتم اعتبار ما يتم شراؤه من البضاعة على أنه مصروف 

 وما يتبقى يعامل معاملة ألاصل 

 
ًا
 .هو الجرد الذي يتم لحظة بلحظة: الجرد املستمر القائم - ثا يا

 وهنا يتم اعتبار ما يتم شراؤه من البضاعة على أنه أصل 

 وما يتم صرفه من البضاعة على أنه مصروف 

 .وسندرس في هذا املقرر الجرد الدوري، ونترك الجرد املستمر إلى مقرر الحق

ويمكن أن يتم التقرير عن املخزون السلعي بهدف الوصول إلى قياس صافي الدخل بإحدى 

 : الطريقتين 

 :  ومضمون هذين الحسابين كما يلي:من خالل حسابي املتاجرة و رباح وخسائر- 1

 .  فقط بالبضاعةيظهر في هذا الحساب املصاريف وإلايرادات املتعلقة : حساب املتاجرة 

 في حساب خاص له ضمن دفتر  ألاستاذ، ورصيد حساب  ( T )يكون على شكل حرف 

 . مجمل ربح النشاط التجاري املتاجرة يمثل 

يظهر في هذا الحساب ما تبقى من مصاريف وإيرادات إضافة إلى : حساب  رباح وخسائر 

مجمل ربح النشاط الذي حصلنا عليه من حساب املتاجرة، ورصيد هذا الحساب يمثل 

 . أافي الربح 

ملخص الدخل إلغالق أرصدة جميع /  يتم توسيط حـ:من خالل قائمة القخل- 2

املصاريف وإلايرادات في نهاية الفترة، ومن خالل ما يتضمنه من بيانات يتم إعداد قائمة 

 .الدخل التي تظهر تفاصيل دخل النشاط التجاري 
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 7محاضرة - مبادئ محاسبة مالية: املادة كلية العلوم إلادارية 

 : املعالجات املحاسبية للمخزون السلعي حسب أنظمة الجرد 

 : الجرد الدوري للمخزون السلعي 

 :تتضمن املعالجة املحسابية للمخزون السلعي ظهور الحسابات التالية

 منها:  تتضمن:صافي املشتريات 
ً
مردودات ومسموحات : املشتريات، مطروحا

 املشتريات، والحسم املكتسب و

 منها: تتضمن: صافي املبيعات 
ً
مردودات ومسموحات املبيعات، : املبيعات، مطروحا

 .والحسم املمنوح

 مخزون أول املدة. 

 مخزون آخر املدة. 

 
ًال
 :صافي املشتريات: أوو

مسموحات / املشتريات. مر/املشتريات):  وندرس حساباتها الفرعية كل منها على حدة وهي

 (الحسم التتاري / الحسم النقدي املكتسب/ املشتريات

 : املشتريات من البضاعة– 1

هي البضاعة التي يشتريها التاجر بقصد املتاجرة بها وتحقيق ألارباح وعند شراء البضاعة 

 : نسجل القيد على الشكل التالي 

 املشتريات / من حـ 

   ( صندوق –مصرف  )النقدية / إلى حــــ 

  (على الحساب  )الدائنين / إلى حـــــ 

 : كما يلي  (املعد في دفتر الاستاذ  )وفي نهاية الدورة املالية يتم إقفال حساب املشتريات 

  (املتاجرة / حـــ  )ملخص الدخل أو / من حـــ 

 املشتريات /    إلى حـــــ 

: املصاريف وإلايرادات يتم إقفالها في نهاية الدورة املالية إما عن طريق قائمة الدخل 

املتاجرة وألارباح والخسائر / أو عن طريق حـ  . (ملخص الدخل / حـ  )وفق حـساب يسمى 

 
ًال
  . ذما  ذرنا ساابا
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 :  لتاجر خلدون 2014 / 1في مايلي العمليات املتعلقة باملشتريات البضاعة خالل شهر : مثال 

 200.000 اشترى بضاعة قيمتها 1 / 5في - 
ً
 . ليرة سورية نقدا

 .  ليرة سورية على الحساب 300.000 اشترى التاجر بضاعة قيمتها 1 / 15في - 

 .  ليرة سورية بشيك على املصرف 100.000 اشترى التاجر بضاعة قيمتها 1 / 25في - 

 .فإذا علمت أن تاجر يبيع باسلوب الجرد الدوري 

 .اثبات القيود املحاسبية الالزمة : - املطلوب 

 . إعداد حساب املشتريات              - 

 . إقفال حساب املشتريات              - 

 : الحل 

 مدين دائن البيان رقم البيد التاريخ

 املشتريات / من حـ  1  1 / 5

 الصندوق / إلى حـ 

 

200.000 

200.000 

 املشتريات / من حـ  2  1 / 15

 الدائنين/ إلى حـ 

 

300.000 

300.000 

 املشتريات / من حـ  3  1 / 25

 املصرف/ إلى حـ 

 

100.000 

100.000 

  

 من املشتريات/ حـ إلى

  رصيد مدين 600.000

 ملخص الدخل / من حـ 

 املتاجرة / أو من حـ 

 الصندوق /  إلى حـ 200.000

 الدائنين /  إلى حـ 300.000 

 املصرف /  إلى حـ 100.000 

600.000 600.000 

 : إقفال الحساب 

  (املتاجرة / أو حـ  )ملخص الدخل /  من حـ 600.000

 املشتريات/       إلى  حـ 600.000     
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 : (املشتريات .مر )مردودات املشتريات _ 2

 .هي البضاعة التي تكون مخالفة للمواصفات فيقوم املشتري بردها إلى البائع 

 
ً
تعتبر املردودات تخفيض للمشتريات لذلك فهي ذات : اثبات مردودات املشتريات : - محاسبيا

 : طبيعة دائنة وعند إلاثبات نسجل القيد التالي

 (الدائنين/ أو من حـ )النقدية / من حـ 

 املشتريات . مر /                                     إلى حـ 

 : حسب القيد التالي  :  إقفال مردودات املشتريات          -

ـــــ   املشتريات . مر / من حـ

  (املتاجرة / حــ  )ملخص الدخل /                                     إلى حـ 

 :مسموحات املشتريات_ 3

هي البضاعة التي من املقرر ردها إلى التاجر نتيتة ملخالفتها املواصفات فيقوم البائع بمنح 

املشتري تخفيض على قيمة البضاعة املخالفة للمواصفات مقابل عدم ردها فتعتبر إيراد 

 .للمشتري 

 
ً
 :اثبات مسموحات املشتريات : - محاسبيا

 (الدائنين/ حـ )النقدية / من حــــ 

 مسموحات املشتريات /                                         إلى حـ 

   :إقفال املسموحات            - 

ـــــ   مسموحات املشتريات / من حـ

(املتاجرة / حــ  )ملخص الدخل /                                         إلى حـ   

 يتم دمج حساب املردودات مع املسحومات بقيد واحد تحت اسم : مالحظة 
ً
محاسبيا

  .(ومسموحات املشتريات . مر / حـ  )حساب املردودات ومسموحات املشتريات 

 2014 / 1 إليك العمليات املتعلقة بالبضاعة لدى التاجر سعيد خالل شهر :مثال 

 بمبلغ 1 / 1في - 
ً
 . ليرة من تاجر كريم 200.000 اشتري بضاعة نقدا

 .  ليرة سورية من التاجر شوقي 100.000 اشترى بضاعة على الحساب قيمتها 1 / 2في - 

 قيمتها 1 / 1 تبين وجود بضاعة مخالفة للمواصفات من البضاعة املشتراة في 1 / 5في - 

 . ليرة وسورية فردها التاجر سعيد إلى التاجر كريم 5000
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 قيمتها 1 / 2 تبين وجود بضاعة مخالفة للمواصفات من البضاعة املشتراة في 1 / 7في - 

 ليرة سورية فاتفق التاجر سعيد مع التاجر شوقي على التنازل عن نصف قيمتها 6000

 .مقابل عدم ردها إليه 

 . إثبات القيود املحاسبية الالزمة : املطلوب 

رقم  التاريخ

 البيد

 مدين دائن البيان

 

1 / 1  

 

1 

 املشتريات / من حـ 

 الصندوق /إلى حـ  

 
ً
 شراء بضاعة نقدا

 

200.000 

200.000 

 

2 / 1  

 

2 

 املشتريات / من حـ 

 الدائنين/ إلى حـ 

 شراء بضاعة على الحساب

 

100.000 

100.000 

 

5 / 1 

 

3 

 الصندوق /من حـ 

 مسموحات املشتريات.      إلى حـ مر 

 إثبات مردودات املشتريات

 

5000 

5000 

 

7 / 1 

 

4 

 الدائنين / من حـ 

 مسموحات املشتريات.   إلى حـ مر 

 إثبات مسموحات املشتريات

 

3000 

3000 

 

 :(حسم نبدي)الحسم املكتسب - 4

هو الحسم الذي يتم اكتسابه عند سداد قيمة البضاعة املشتراة على الحساب قبل املوعد 

 
ً
 .املحدد ويمثل بالنسبة للمشتري إيرادا

 
ً
 : اثبات الحسم املكتسب : - محاسبيا

 الدائنين / من حـ 

                      إلى املذكورين  

 الصندوق /                            حـ 

 الحسم املكتسب  /                            حـ 
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   :  إقفال الحسم املكتسب         - 

 الحسم املكتسب  / من حـ 

  (املتاجرة / حـ  )ملخص الدخل /                          إلى حـ 

 :  بالعودة للمثال السابق وبفرض مايلي :مثال 

 وحصل على حسم نقدي 50.000 سدد التاجر سعيد للدائنين 1 / 10في 
ً
 3 ليرة سورية نقدا

 % 

 . إثبات املعالجة الحسابية الالزمة : املطلوب 

 مدين دائن بيان

 الدائنين/ من حـ 

      إلى املذكورين 

 الصندوق / حـ 

 حـ الحسم املكتسب 

 1500 = 100 /3 * 50000= الحسم املكتسب  )

 

 

48500 

1500 

50000 

 

  . وال يظهر في السجالت أو الدفاتر املحاسبيةهو الحسم على الفاتورة: الحسم التجاري 

 بحسم تتاري 100.000اشترى التاجر أحمد بضاعة بقيمة : مثال 
ً
 ليرة سورية سددها نقدا

2. % 

 .اثبات القيود املحاسبية الالزمة : املطلوب 

  ليرة سورية 2000 = 100 / 2 * 100.000= الحسم التتاري 

 
ً
  ليرة سورية 98000 = 2000 – 100.000= ماسدده التاجر نقدا

 مدين دائن بيان

 املشتريات/ من حـ 

 الصندوق /      إلى حـ 

 

98000 

98000 
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ًال
  :صافي املبيعات :  انيا

/ املبيعات. مر/املبيعات): كذلك ألامر سندرس حساباتها الفرعية كل منها على حدة وهي

 (الحسم النقدي املمنوح/ مسموحات املبيعات

 :املبيعات -1

  .(إيراد  )هي البضاعة التي يبيعها التاجر بقصد تحقيق ربح وتعتبر بالنسبة للمنشأة 

 
ً
 أو على الحساب : اثبات املبيعات : - محاسبيا

ً
 يمكن أن يتم البيع إما نقدا

 النقدية / من حـ 

 املدينين/ من حـ 

 املبيعات /                       إلى حـ 

  :  إقفال املبيعات            -

 املبيعات / من حـ 

  (املتاجرة / حـ  )ملخص الدخل /                        إلى حـ 

 : من العمليات املتعلقة باملبيعات 

 :مردودات املبيعات -2

 .ملخالفتها املواصفات  (املدينين  )هي البضاعة التي يردها الزبائن 

 
ً
 :  اثبات مردودات املبيعات : - محاسبيا

 مردودات مبيعات/ من حـ 

 (املدينين/ حـ )النقدية /                             إلى حـ 

 : حسب القيد التالي  :  إقفال مردودات املبيعات           -

 (املتاجرة / حــ  )ملخص الدخل / من حـ 

 املبيعات . مر/                                             إلى حـ 

 : مسموحات املبيعات -3

 على سعر البضاعة 
ً
هي البضاعة التي يقرر املشتري ردها إلى البائع فيمنحه البائع تخفيضا

 .املقرر ردها مقابل عدم ردها  

 
ً
  :اثبات مسموحات املبيعات : - محاسبيا

 مسموحات املبيعات/ من حــــ 

 (املدينين/ حـ )النقدية /                                  إلى حـ 
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   :إقفال املسموحات            - 

 (املتاجرة / حــ  )ملخص الدخل / من حـ 

 املبيعات . مسموحات /                                إلى حـ 

. مر/ حـ  ): يتم دمج مردودات ومسموحات املبيعات في قيد واحد يسمى : مالحظة 

  (ومسموحات املبيعات 

 :  في شهر كانون الثاني 2014إليك العمليات التي قام بها التاجر محمود خالل : مثال 

 100.000 اشترى بضاعة من التاجر كريم بمبلغ 1 / 1في - 
ً
 . ليرة وسرية نقدا

 ما قيمته 1 / 5في - 
ً
 . ليرة سورية إلى الزبون هادي 20.000 باع التاجر نقدا

 .  ليرة سورية إلى الزبون أكرم 70.000 باع على الحساب ما قيمته 1 / 7في - 

 ليرة سورية من البضاعة املباعة له ملخالفتها 1000 رد الزبون هادي ما قيمته 1 / 8في - 

 .املواصفات 

 ليرة سورية 2000 قرر الزبون أكرم رد البضاعة املخالفة للمواصفات قيمتها 1 / 10في - 

 . فتم إلاتفاق معه على تنازل عن نصف قيمتها مقابل عدم ردها 

 . إثبات القيود املحاسبية الالزمة في دفتر التاجر محمود : املطلوب 

رقم  التاريخ

 البيد

 مدين دائن البيان

 

1 / 1  

 

1 

 املشتريات / من حـ 

 الصندوق / إلى حـ 

 
ً
 شراء بضاعة نقدا

 

100.000 

100.000 

 

5 / 1 

 

2 

 الصندوق / من حـ 

 املبيعات / إلى حـ 

 
ً
 بيع البضاعة نقدا

 

20.000 

20.000 

 

7 / 1 

 

3 

 املدينين/ من حـ 

 املبيعات / إلى حـ 

 بيع بضاعة على الحساب

 

70.000 

70.000 

 

8 / 1  

 

4 

 ومسموحات املبيعات . مر / من ح 

 الصندوق / إلى حـ 

 

1000 

1000 
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 إثبات مردودات املبيعات

 

10 / 1  

 

5 

 ومسموحات املبيعات . مر / من ح

 املدينين / إلى حـ

 إثبات مسموحات املبيعات

 

1000 

1000 

 

 : الحسم املمنوح -4

  . (تحفيز  )يسمى هذا الحسم حسم تعجيل الدفع 

بهدف تحفيزهم على سداد قيمة ديونهم خالل مهلة محددة  (الزبائن  )ويمنح للمدينين 

 : ومنحهم خصم بمعدل ثابت ويعطى عادة بالصيغة التالية 

  (أقص ى مدة للسداد  (صافي). عدد أيام الحسم، ص/مبدار أو معدل الحسم )

 باع بضاعة 1 / 12بالعودة إلى بيانات املثال السابق وبفرض أن التاجر محمود في : مثال 

 . ليرة سورية 50000بمبلغ  ( 30ص  ، 7 / 5 )على الحساب إلى الزبون سامي بشروط 

  : الصيغة السابقة تعني = الحل 
ً
إذا سدد املبلغ خالل فترة  % 5التاجر سيمنح الزبون حسما

 .( يوم30بعد )، وإال عليه أن يسدد كامل املبلغ بتاريخ الاستحقاق (سبعة أيام)الحسم 

 مدين دائن البيان

 املدينين/ من حـ 

 املبيعات/ إلى حـ 

  (30ص  ، 5/7 )بيع بضاعة إلى الزبون سامي بشروط 

 

50.000 

50.000 

 

 ما قيمته 1 / 15بالعودة إلى بيانات املثال السابق وبفرض أن الزبون سامي في 
ً
 سدد نقدا

  ليرة سورية 30.000

  ليرة سورية 1500 = 100 / 5 * 30.000= الحسم املمنوح 

 مدين دائن البيان

 من املذكورين 

 النقدية / حـ 

 الحسم املنوح / حـ 

 املدينين/ إلى حـ 

 

 

 

30.000 

 

28.500 

1500 
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 باع التاجر عدنان بضاعة على الحساب إلى التاجر سعيد بمبلغ 2014 / 1 / 1 في : مثال 

  ( .30ص  ، 10/9 ) ليرة سورية وبشروط 210.000

 . ليرة سورية ملخالفتها املواصفات 10.000 رد الزبون ماقيمته 2014 / 10 / 2في - 

 2014 / 10 / 7في - 
ً
 . ليرة سورية 100.000 سدد الزبون سعيد نقدا

 2014 / 10 / 20في - 
ً
 . ليرة سورية 50.000 سدد الزبون سعيد نقدا

 .املطلوب إثبات العمليات املحاسبية الازمة في دفتر التاجر عدنان 

رقم  التاريخ

 البيد

 مدين دائن البيان

 

1 / 1  

 

1 

 املدينين/ من حـ 

 املبيعات/     إلى حـ 

 

210.000 

210.000 

 

2 / 1 

 

2 

 ومسموحات املبيعات . مر / من حـ 

 املدينين/       إلى حـ 

 

10.000 

10.000 

 

 

7 / 1  

 

 

3 

 من املذكورين 

 الصندوق / حـ 

 الحسم املمنوح / حـ 

 املدينين/        إلى حـ 

 10.000% = 10 *100.000= الحسم املمنوح 

 

 

 

100.000 

 

90.000 

10.000 

 

20 / 1 

 

4 

 الصندوق / من حـ 

 املدينين/       إلى حـ 

 

50.000 

50.000 
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 8محاضزة  -املازة: مبازئ محاسبت ماليت كليت العلوم إلازاريت 

 بدأها في املحاضسة الظابلت بدزاطت املحاطبت عً البضاعت في امليشأة عىد اطخذدام أطلىب الجسد الدوزي للمذصون،

اث واملبُعاث.  حُث دزطىا ما ًسجبغ باملشتًر

 .هى البضاعت التي ًمخلىها الخاحس في املذاشن بلصد املخاحسة بها وبُعها لخحلُم أزباح ذهسها أن املذصون الظلعي : و  

 لدًىا هىعين مً املذصون الظلعي : ، علُىا أن هخرهس أن ضمً الجسد الدوزي والطخىماٌ ما كمىا بالبدء به

: محشون أول املسة في 
ً
 :   1/  1ثالثا

هي البضاعت املدوزة مً الفترة الظابلت وواهذ ظبُعتها أصل ) مدًً ( وعىد بدء دوزة حدًدة حعامل معاملت املصسوف  

 وجلفل في هرا العام اكفاٌ فلغ ) ألنها مثبخت في العام الظابم ( 

 مً حـ / ملخص الددل ) حـ / املخاحسة ( 

  1/  1/ مذصون  إلى حـ       

: محشون أدز املسة في 
ً
 :  12/  31رابعا

هي البضاعت الباكُت في املذاشن وغير مباعت وحعامل معاملت ألاصل ) مدًً (، لرلً فهي جثبذ في نهاًت الظىت املالُت فلغ  

ظهس السصُد الخاص بهرا املذصون في امليزاهُت هأصل.  هخذفُض ملصاٍزف الفترة، ٍو

 12/  31مً حـ / مذصون 

 إلى حـ / ملخص الددل ) حـ / املخاحسة (        

 حععى في  1مالحظت : في الجسد الدوزي ًخم حسد البضاعت في آدس املدة ملعسفت جيلفتها لرلً في مباديء املحاطبت 
ً
دائما

 هص املظألت . 
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 حسابي املتاجزة وألارباح والخسائز وفم اسلوب الجزز السوري : 

 بما وظمُه "إعداد حظابي املخاحسة وألازباح والخظائس ذهسها فإهه مً أحل  هما
ً
" أو إكفاٌ إكفاٌ الدفاجسهلىم أوال

 الحظاباث في دفتر ألاطخاذ،

وـإكفالها بلُد ًيىن ظسفه امللابل حظاب املخاحسة أو املصاٍزف وإلاًساداث جسصُد وافت حظاباث وإكفاٌ الدفاجس حعني 

 حظب هىع املصسوف أو إلاًساد "هما ذهسها في املحاضسة الظابلت".حظاب أزباح ودظائس 

 جيىن كُىد إلاكفاٌ على الشيل الخالي:علُه و 

  :حساب املتاجزةليوز إلاكفال في بالنسبت ل

للىصٌى إلى مجمل  )أو العمل الخجازي(البضاعت املسجبعت بًساداث إلا صاٍزف واملخم في هرا الحظاب إكفاٌ حظاباث ً

 : ن كُىد إلاكفاٌ على الشيل الخاليوجيى  السبح أو الخظازة،

 مً حـ / املخاحسة                                     : بالنسبت للمصاريف  -

 إلى املروىزًٍ 

  1/  1حـ / مذصون 

اث   حـ / املشتًر

 حـ / م . الشساء 

 حـ / مس . ومظمىحاث املبُعاث 

 املمىىح  حـ / الحظم

 إكفاٌ املصاٍزف املخعللت بالبضاعت .

 مً املروىزًٍ                                    بالنسبت لإلًزازاث : -

 حـ / املبُعاث

اث  حـ / مس . ومظمىحاث املشتًر

 حـ / الحظم املىدظب

 إلى حـ / املخاحسة 

 إكفاٌ إلاًساداث الخاصت بالبضاعت .



 
 

 

3 
 

ألهه لم ًخم اطخذدام هره البضاعت  31/12ًخم جذفُض مصاٍزف البضاعت بلُمت مذصون  :  12/  31إثباث مذشون  -

خم ذلً باللُد الخالي:  في هره الفترة، وبالخالي ًخم اعخباز املخبلي هأصل ًيخلل معىا إلى الفترة الخالُت، ٍو

  12/  31مً حـ / مذصون  

 إلى حـ / املخاحسة   

 : على الشكل التاليالذي ًظهز  "حـ / املتاجزة"ًتم الترحيل إلىبعس الاهتهاء من كيوز إلاكفال و 

 ) مصاٍزف البضاعت ( من حـ/ املتاجزة  ) إًساداث البضاعت ( إلى

اث   1/  1إلى حـ / مذصون  مً حـ / مس . ومظمىحاث املشتًر

اث  مً حـ / الحظم املىدظب  إلى حـ / املشتًر

 إلى حـ / م . الشساء  مً حـ / املبُعاث

 إلى حـ / مس . ومظمىحاث املبُعاث  12/  31مً حـ / مذصون 

 إلى حـ /الحظم املمىىح 

 (مجمل السبح)زصُد دائً  (مجمل الخظازة)زصُد مدًً 

 مجمىع مجمىع

 

 :  وهنا هكون أمام احتماليناملتاجزة وجزحيل الزصيس إلى )حـ/ ا.خ( لحساب هلوم بالترصيس بناًء على حساب املتاجزة 

يىن جسحُل  ،ر مً املصاٍزفإلاًساداث أهبهرا ٌعني أن ) مجمل زبح ( : دائً زصُد حظاب املخاحسة  - السصُد إلى ٍو

 مً حـ / املخاحسة                        : الخاليحظاب ألازباح والخظائس باللُد 

 إلى حـ / أ . و خ 

يىن جسحُل السصُد إلى  هرا ٌعني أن) مجمل الخظازة ( : مدًً زصُد حظاب املخاحسة  - املصاٍزف أهبر مً إلاًساداث، ٍو

 مً حـ / أ . و خ               :  حظاب ألازباح والخظائس باللُد الخالي

 إلى حـ / املخاحسة
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 : حساب ألارباح والخسائز ليوز إلاكفال في بالنسبت ل

 باإلضافت إلى مجمل السبح أو الخظازة( ما جبلى مً حظاباث املصاٍزف وإلاًساداث،  ًخم في هرا الحظاب إكفاٌ
ً
)ظبعا

 وجيىن كُىد إلاكفاٌ على الشيل الخالي: الخظازة،سبح أو صافي للىصٌى إلى صافي ال

  مً حـ / أ . خ                                             : إكفال املصاريف

 إلى املروىزًٍ 

 حـ / م . زواجب وأحىز 

 حـ / م . ههسباء ومُاه 

 حـ / م . دعاًت وإعالن

 مً املروىزًٍ                                         : إكفال إلاًزازاث  

 حـ / اًساد ددماث

 حـ / إًساد علاز

 حـ / فىائد دائىت

 إلى حـ / أ ، خ  

 وفي ماًلي شكل حساب ألارباح والخسائز : 

فمن  حـ/ أ.خ  (أدسي ) إًساداث إلى   (أدسي  ) مصاٍز

 إلى حـ / املخاحسة ) مجمل دظازة (  مً حـ / املخاحسة ) مجمل السبح ( 

 : مصاٍزف البُع والخىشَع  :إلاًساداث إلادسي 

 إلى حـ / مصاٍزف البُع مً حـ / إًساداث ددماث

 إلى حـ / عمىلت وهالء البُع  مً حـ / إًساد علاز

 إلى حـ / مصاٍزف دعاًت وإعالن  مً حـ / فىائد دائىت 

ت ومالُت :  مً حـ / عمىالث دائىت  مصاٍزف إداٍز

 إلى حـ / زواجب وأحىز  مً حـ / إًساداث أوزاق مالُت 

 إلى حـ / ههسباء ومُاه 

 إلى حـ / م . إًجاز 

 (صافي السبحزصُد دائً ) (صافي الخظازةزصُد مدًً )

 مجمىع مجمىع
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 الجزز السوري :  أسلوبكائمت السدل بموجب 

 جأدر كائمت الددل الشيل الخالي : 

 هلي 2ج  1ج  البُان

    صافي املبُعاث

  **  املبُعاث

  )**(  ( مس . ومظمىحاث املبُعاث-)

  )**(  ( الحظم املمىىح-)

 ***   = صافي املبيعاث

    (جكلفت املبيعاث)جكلفت البضاعت املباعت(:-)

  **   1/  1مذشون 

اث    ** املشتًر

اثمس . ومظمىحاث امل( -)    )**( شتًر

   )**( ( الحظم املىدظب-)

   ** + مصاٍزف الشساء

اثصافي امل+   **  شتًر

  ***  خاحت للبُعاملبضاعت يلفت الج= 

  )**(   12/  31( مذشون -)

 )***(   = جكلفت املبيعاث

 ***   مجمل الزبح ) الخسارة( 

    ( م. الدشغُلُت :-)

    وجوسيع : م. بيع 

  **  م. هلل مبُعاث

  **  عمىلت وهالء بُع

  **  دعاًت وإعالن 

    م . إزاريت : 

  **  م. زواجب وأحىز 

  **  م . ن ومُاه

   )***( 

 ***   صافي الزبح التشغيلي أو الخسارة 

 )***(   ( م . أدسي غير حشغُلُت -)

    + إًساداث أدسي غير حشغُلُت
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  **  دائىت فىائد

  **  عمىالث دائىت 

  **  إًساد ددماث

   *** 

 ***   صافي السبح أو الخظازة 

 

 مسألت مثال:

 : 2018الشهس ألاٌو مً عام دالٌ  طعُدًلي العملُاث التي كام بها الخاحس  في ما

 وهصفه في املصسف . ليرة طىزٍت وضع هصفه في الصىدوق  1,500,000بدأ عمله الخجازي بسأض ماٌ كدزه  1/  1 -

 ليرة طىزٍت على الحظاب . 150,000اشتري بضاعت مً الخاحس حالٌ كُمتها  1/  2 -

 ليرة طىزٍت فخم زدها إلُه. 5,000جبين وحىد بضاعت مذالفت للمىاصفاث مً البضاعت املشتراة مً حالٌ كُمتها  1/  3 -

  35,000اشتري حاطىب للعمل بملغ  1/  5 -
ُ
 .ليرة طىزٍت هلدا

 % وطدد املبلغ بشًُ .2ليرة طىزٍت بحظم ججازي  175,000اشتري بضاعت مً املىزد محمىد بمبلغ  1/  7 -

 % .3هلدي  مليرة طىزٍت بشًُ واطخفاد مً حظ 50,000طدد لخاحس حالٌ مبلغ  1/  8 -

 ( .20 .، ص 2/7ليرة طىزٍت وبشسوط ) 100,000باع بضاعت إلى الصبىن زضىان بمبلغ  1/  9 -

 ليرة طىزٍت بشًُ على املصسف . 50,000اشتري حاطىب محمٌى لىلده ودفع كُمخه البالغت  1/  11 -

 ليرة طىزٍت على الحظاب . 50,000بمبلغ  طمير باع بضاعت إلى الصبىن  1/  12 -

جفاق بين ليرة طىزٍت فخم إلا 1,000كُمتها  مير جبين وحىد بضاعت مذالفت للمىاصفاث مً البضاعت املباعت لظ 1/  13 -

 .دها ملابل الخىاٌش عً هصف كُمتهاعلى عدم ز طمير والصبىن  طعُدالخاحس 

 طدد الصبىن زضىان املظخحم علُه بشًُ .  1/  14 -

 . طمير طدد الصبىن  1/  25 - 
ً
 املظخحم علُه هلدا

 مصاٍزف دعاًت وإعالن  5,000زواجب وأحىز       45,000طدد املصاٍزف الخالُت بشًُ على املصسف :  1/  31 -

 املعلىب : 

 .  طعُدحسجُل اللُىد املحاطبُت الالشمت في دفاجس الخاحس  -
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 إعداد الحظاباث في دفتر الاطخاذ وجسصُدها . -

 إعداد ميزان املساحعت باألزصدة . -

 أن املذصون  -
ً
 ليرة طىزٍت . 62,500بلغ بظعس الخيلفت بم ز كد 12/  31إعداد حظابي املخاحسة وألازباح والخظائس علما

 . 2018/  1/  31إعداد كائمت الددل على الفترة املىتهُت في  -

 . 2018/  1/  31إعداد امليزاهُت الخخامُت في  -

 مسًن زائن البيان ركم الليس التارير

 

 

1  /1 

 

 

1 

 مً املروىزًٍ 

 حـ / الصىدوق 

 حـ / املصسف 

 إلى حـ / زأض املاٌ

 بدء العمل الخجازي 

 

 

 

1,500,000 

 

750,000 

750,000 

 

2  /1 

 

2 

اث   مً حـ / املشتًر

 إلى حـ / الدائىين

 شساء بضاعت على الحظاب 

 

150,000 

150,000 

 

3  /1 

 

3 

 مً حـ / الدائىين

اث   إلى حـ / مس . ومظمىحاث املشتًر

 زد بضاعت مذالفت للمىاصفاث

 

5,000 

5,000 

 

5  /1  

 

4 

 مً حـ / حاطىب 

 إلى حـ / الصىدوق 

 
ً
 شساء حاطىب للعمل هلدا

 

35,000 

35,000 

 

7  /1 

 

5 

 3500% = 2*  175,000الحظم الخجازي = 

اثمً حـ /   املشتًر

 إلى حـ / املصسف

 % 2شساء بضاعت بحظم ججازي 

 

 

171,500 

 

171,500 

 

 

8  /1  

 

 

6 

 1500% =3* 5000الحظم املىدظب = 

 مً حـ / الدائىين

 إلى املروىزًٍ 

 حـ / حظم مىدظب 

 حـ / املصسف 

 طداد مبلغ لدائىين وإلاطخفادة مً حظم مىدظب

 

 

 

1,500 

48,500 

 

50,000 

 100,000  مً حـ / املدًىين ) زضىان (   
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 إلى حـ / املبُعاث  7  1/  9

 بُع بضاعت على الحظاب بشسوط

100,000 

 

11  /1 

 

8 

 مً حـ / مسحىباث شخصُت 

 إلى حـ / املصسف 

 إثباث املسحىباث الصخصُت

 

50,000 

50,000 

 

12  /1 

 

9 

 (  طميرمً حـ / املدًىين ) 

 إلى حـ / املبُعاث 

 بُع بضاعت على الحظاب

 

50,000 

50,000 

 

13  /1 

 

10 

 مً حـ / مس . ومظمىحاث املبُعاث 

 إلى حـ / املدًىين 

 إثباث مظمىحاث املبُعاث 

 

500 

500 

 

 

 

14  /1 

 

 

 

11 

 2000%=2* 100,000الحظم املمىىح = 

 مً املروىزًٍ 

 حـ / املصسف 

 حـ / الحظم املمىىح 

 إلى حـ / املدًىين ) زضىان ( 

 إلاطخفادة مً الحظم عىد الظداد

 

 

 

 

100,000 

 

 

98,000 

2000 

 

25  /1  

 

12 

 مً حـ / الصىدوق 

 (  طميرإلى حـ / املدًىين ) 

 

49,500 

49,500 

 

 

31  /1 

 

 

13 

 مً املروىزًٍ 

 حـ / م . زواجب وأحىز 

 حـ / م. دعاًت وإعالن 

 إلى حـ / املصسف 

 

 

 

50,000 

 

45,000 

5000 

 

 إلى حـ/ زأض املاٌ مً

 مً مروىزًٍ 1,500,000 دائًزصُد  1,500,000

1,500,000  1,500,000  
 

 إلى الصىدوق حـ/  مً

 حاطىبمً حـ/  35,000 زأض املاٌإلى حـ/  750,000

 زصُد مدًً 764,500 إلى حـ/ املدًىىن  49,500

799,500  799,500  
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 إلى املصسفحـ/  مً

اثمً حـ/  171,500 إلى حـ/ زأض املاٌ 750,000  املشتًر

 الدائىىن / مً حـ 48,500 املدًىىن  إلى حـ/ 98,000

 مسحىباث شخصُتمً حـ/  50,000  

 مً مروىزًٍ 50,000  

 مدًً زصُد 528,000  

848,000  848,000  
 

اثحـ/  مً  إلى املشتًر

   الدائىىن إلى حـ/  150,000

 )زصُد مدًً( مً حـ/ املخاحسة 321,500 إلى حـ/ املصسف 171,500

321,500    
 

 إلى الدائىىن حـ/  مً

اثإلى حـ/  5,000 اثمً حـ/  150,000 مس. مظمىحاث املشتًر  املشتًر

   مروىزًٍإلى  50,000

   دائًزصُد  95,000

150,000  150,000  
 

اثحـ/  مً  إلى مس. مظمىحاث املشتًر

 مً حـ/ الدائىىن  5,000 (زصُد دائً)إلى حـ/ املخاحسة  5,000

5,000  5,000  
 

 إلى الحاطىبحـ/  مً

 زصُد مدًً 35,000 إلى حـ/ الصىدوق  35,000

35,000  35,000  
 

 إلى حظم مىدظبحـ/  مً

 مً حـ/ الدائىىن  1,500 (زصُد دائً)إلى حـ/ املخاحسة  1,500

1,500  1,500  
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 إلى املدًىىن حـ/  مً

 مس . ومظمىحاث املبُعاثمً حـ/  500 املبُعاثإلى حـ/  100,000

 مروىزًٍ مً 100,000 املبُعاث إلى حـ/ 50,000

 مً حـ/ الصىدوق  49,500  

150,000  150,000  

 

 إلى املبُعاثحـ/  مً

 املدًىىن مً حـ/  100,000  

 املدًىىن / مً حـ 50,000 (زصُد دائً)إلى حـ/ املخاحسة  150,000

150,000  150,000  

 

 إلى مسحىباث شخصُتحـ/  مً

 زصُد مدًً 50,000 إلى حـ/ املصسف  50,000

50,000  50,000  

 

 إلى مس . ومظمىحاث املبُعاثحـ/  مً

 (زصُد مدًً)مً حـ/ املخاحسة  500 إلى حـ/ املدًىىن  500

500  500  

 

 إلى حظم ممىىححـ/  مً

 (زصُد مدًً)مً حـ/ املخاحسة  2,000 إلى حـ/ املدًىىن  2,000

2,000  2,000  

 

 إلى م. زواجب وأحىز حـ/  مً

 (زصُد مدًً)مً حـ/ أ.خ  45,000 إلى حـ/ املصسف 45,000

45,000  45,000  
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 إلى وإعالنم. دعاًت حـ/  مً

 (زصُد مدًً)مً حـ/ أ.خ  5,000 إلى حـ/ املصسف 5,000

5,000  5,000  

 ميزان املساحعت باألزصدة :

 مسًن زائن البيان

 764,500  الصىدوق 

 528,000  املصسف

اث  312,500  املشتًر

 35,000  الحاطىب

 50,000  مسحىباث شخصُت

 500  مس . ومظمىحاث املبُعاث

 2000  حظم ممىىح

 45,000  م . زواجب وأحىز 

 5000  م . دعاًت وإعالن

  1,500,000 زأض املاٌ

اث   5000 مس. ومظمىحاث املشتًر

  1500 حظم مىدظب

  95,000 دائىين

  150,000 املبُعاث

 1,151,500 1,151,500 املجموع

 

 إكفاٌ مصاٍزف للبضاعت : 

 مً حـ / املخاحسة  324,000

 إلى املروىزًٍ

اث   321500  إلى حـ /  املشتًر

 إلى حـ / مس . ومظمىحاث املبُعاث   500  

 إلى حـ / الحظم املمىىح   2000
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 : ألادسي إكفاٌ املصاٍزف 

 مً حـ / أ . خ  50,000

 إلى املروىزًٍ                      

 م. زواجب وأحىز إلى حـ /      45,000

 . دعاًت وإعالن  إلى حـ / م  5000      

 لبضاعت  : اإكفاٌ إًساداث 

 مً املروىزًٍ  

اث  5000  حـ /  مس . ومظمىحاث املشتًر

 حـ /  حظم مىدظب 1500

 حـ /  املبُعاث150,000

 إلى حـ / املخاحسة   156,500              

 هص املظألت (  : كُمت املذصون مععاة في )  1/  31إثباث املذصون 

  1/  31مً حـ / مذصون  62500

 إلى حـ / املخاحسة  62500

  حظاب املخاحسة :

 من حـ/ املتاجزة إلى

اث     1/  1إلى حـ/  مذصون  5000 مً حـ /  مس . ومظمىحاث املشتًر

اث  1500 مً حـ /  حظم مىدظب  321500 إلى حـ املشتًر

 500 إلى حـ / مس ، ومظمىحاث املبُعاث 150,000 مً حـ /  املبُعاث

   2000 إلى حـ / الحظم املمىىح 62,500  1/ 31مً حـ / مذصون 

   105,000 )مً حـ/ أ.خ( مجمل الخظازة

 324,000  324,000  

 مً حـ /  أ .  خ  105,000

 إلى حـ / املخاحسة   105,000            
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 حظاب أزباح ودظائس : 

 من حـ/ أ.خ إلى

 إلى حـ / املخاحسة  105,000 صافي دظازة ) إلى امليزاهُت ( 155,000

 إلى حـ / م . زواجب وأحىز  45,000 

 إلى حـ / م . دعاًت وإعالن  5000 

155,000 155,000 

 إكفال املصاريف وفم كائمت السدل : 

 مً حـ / ملخص الددل  374,000

 إلى املروىزًٍ                     

 حـ / مس . ومظمىحاث املبُعاث   500  

 حـ / حظم ممىىح 2000

 حـ / م . زواجب وأحىز  45,000

 حـ / م . دعاًت وإعالن 5000 

اث 321,000  حـ / املشتًر

 إكفاٌ إلاًساداث : 

 مً املروىزًٍ              

 حـ / املبُعاث   150,000

 حـ / حظم مىدظب 5000

اث 5,000  حـ / مس . ومظمىحاث املشتًر

 إلى حـ / ملخص الددل  156,000

  12/  31إثباث مذصون 

 12/  31مً حـ / مذصون  62,500

 إلى حـ / ملخص الددل 62,500   
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 كائمت الددل : 

 هلي 2ج  1ج  البُان

    صافي املبُعاث

  150,000  املبُعاث

  ( 500)   ( مس . ومظمىحاث املبُعاث-)

  ( 2000)   ( الحظم املمىىح-)

 147,500   = صافي املبيعاث

    (جكلفت املبيعاث)جكلفت البضاعت املباعت(:-)

  0   1/  1مذشون 

اث    321,500 املشتًر

اث( مس . ومظمىحاث امل-)    (  5000)  شتًر

   ( 1500)  ( الحظم املىدظب-)

   0 + مصاٍزف الشساء

اثصافي امل+   315,000  شتًر

  31,500  خاحت للبُعاملبضاعت يلفت الج= 

  (62500)   12/  31( مذشون -)

 ( 252,500)    = جكلفت املبيعاث

  ( 105,000)    مجمل الخسارة 

    ( م. الدشغُلُت :-)

    :  إزاريتم.

  (  45,000)    م. زواجب وأحىز 

  (  5000)   م . دعاًت وإعالن 

 (  50,000)     مجمىع املصاٍزف

 (  155,000)     التشغيليتصافي الخسارة 

 0   ( م . أدسي غير حشغُلُت -)

 0   + إًساداث أدسي غير حشغُلُت

 (  155,000)     صافي الخظازة 
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 امليزاهُت الخخامُت : 

 أصول  31/1امليزاهيت الختاميت في  التزاماث وحلوق ملكيت

 ألاصول الثابتت  حلوق ملكيت 

 حاطىب                35,000 زأض ماٌ                        1,500,000

 ألاصول املتساولت املسحىباث الصخصُت                      ( 50,000) -

  12/  31مذصون                  62500 دظائس                    (  155,000)-

 صىدوق             764,500 إلتزاماث 

 مصسف              528,000 دائىىن                                95,000

1,390,000 1,390,000 
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 9 محاضرة – مبادئ محاسبة مالية: املادة كلية العلوم إلادارية 

 : املحاسبة عن ألاوراق التجارية 

 أو عن طريق الحساب ونتيجة للمشاكل املتعلقة بعمليات البيع آلاجلة 
ً
 (على الحساب  )تسوى املعامالت التجارية إما نقدا

 عن طريق ألاوراق التجارية
ً
 .فإنه يتم تسوية هذه العمليات أحيانا

 : تعرف ألاوراق التجارية على أنها 

 .تعهد صادر من قبل املسحوب عليه يتعهد من خالله بسداد قيمة الورقة في تاريخ محدد 

 :تسمى ألاوراق التجارية

  .(الساحب)من وجهة نظر البائع أو الدائن : (ق.أ) أوراق قبض

  .(املسحوب عليه)من وجهة نظر املشتري أو املدين : (د.أ)أوراق دفع 

 : لدينا نوعين شائعين من ألاوراق التجارية 

 .وتصدر عن البائع : (السفتجة  )الكمبياالت 

  .(املشتري   )يصدر عن املدينين : سند ألمر 

 : بواحدة من الاحتماالت التالية  (ورقة القبض )يقوم حامل الورقة التجارية 

 . الاحتفاظ بها لغاية تاريخ الاستحقاق – 1

 .  إرسال الورقة التجارية إلى املصرف لتحصيلها – 2

 . خصم الورقة التجارية لدى املصرف – 3

 : سنتناول كل حالة على حدة
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ً
 . إلاحتفاظ بها لغاية تاريخ إلاستحقاق –أوال

 :في هذه الحالة فإن البائع يحتفظ بالورقة التجارية حتى يحين موعد استحقاقها نكون أمام احتمالين

 أو بشيك عن طريق املصرف -1
ً
 .يقوم املدين بسداد قيمتها نقدا

 .امتناع املدين عن سداد قيمة الورقة -2

 :في حال سداد قيمة الورقة من قبل املدين-1

 : تتلخص الحياة املحاسبية للورقة التجارية كما يلي

 في دفاتر البائع في دفاتر املشتري 

 : شراء بضاعة على الحساب 

 املشتريات / من حـ *  *   

 الدائنين / إلى حـ                              *  *   

 : بيع بضاعة على الحساب 

 املدينين / من حـ *  *   

 املبيعات / إلى حـ                                  *  *   

 : قبول الورقة التجارية 

 الدائنين/ من حـ *  *   

 دفع. أ / إلى حـ                        *  *   

 : تحرير ورقة تجارية وقبولها من قبل املشتري 

 .تحل الورقة التجارية مكان حساب املدينين 

 قبض  . أ / من حـ *  *   

 املدينين/ إلى حـ                           *  *   

في تاريخ إلاستحقاق يسدد املشتري قيمة الورقة 

 
ً
 .التجارية نقدا

 دفع . أ / من حـ *  *   

 ( مصرف –صندوق  )النقدية / إلى حـ                    *  *   

في تاريخ إلاستحقاق يتقدم الزبون ويسدد قيمة 

 
ً
 .الورقة التجارية نقدا

  ( مصرف –صندوق  )النقدية / من حـ *  *   

 قبض. أ / إلى حـ                        *  *   

 : مثال 

  ليرة سورية 100.000 باع التاجر رامي بضاعة على الحساب لتاجر سامي بمبلغ 2017 / 11 / 1 

 2017 / 12 / 1 حرر التاجر كمبيالة على التاجر سامي بقيمة مبيعاته وتستحق السداد في 2017 / 11 / 2

 ليرة سورية لتاجر وليد كما استلم بنفس التاريخ 200.000 باع التاجر رامي بضاعة على الحساب قيمتها 2017 / 12 / 1

 
ً
 .الورقة التجارية من التاجر سامي نقدا
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  2018 / 2 / 2 حرر التاجر رامي سند سحب على التاجر وليد بقيمة مبيعاته على أن تاريخ استحقاق السند 2017 / 12 / 2

 اثبات العمليات املحاسبية الالزمة للعمليات السابقة في دفتر يومية التاجر رامي وسامي فقط : - املطلوب 

 . إعداد حساب أوراق القبض في دفتر ألاستاذ للتاجر رامي              - 

 :  العمليات في دفاتر التاجر رامي – 1: الحل 

 مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ

 

1 / 11 

 

1 

  (سامي  )املدينين / من حـ 

 املبيعات /          إلى حـ 

 بيع بضاعة على الحساب للتاجر  سامي

 

100.000 

100.000 

 

2 / 11 

 

2 

 قبض . أ / من حـ 

  (سامي  )املدينين /         إلى حـ 

 تحرير كمبيالة على التاجر سامي

 

100.000 

100.000 

 

1 / 12  

 

3 

  (وليد )املدينين / من حـ 

 املبيعات/                 إلى حـ 

 بيع بضاعة على الحساب للتاجر وليد

 

200.000 

200.000 

 

1 / 12  

 

4 

 الصندوق / من حـ 

 قبض. أ /                 إلى حـ 

 سداد التاجر سامي لقيمة الكمبيالة املستحقة

 

100.000 

100.000 

 

2 / 12 

 

 

5 

 قبض. أ / من حـ 

  (وليد  )املدينين /                 إلى حـ 

 تحرير كمبيالة على التاجر وليد

 

200.000 

200.000 
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 :العمليات في دفاتر التاجر سامي-2

 مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ

 

1 / 11  

 

1 

 املشتريات/ من حـ 

 الدائنين/          إلى حـ 

 شراء بضاعة على الحساب من التاجر رامي

 

100.000 

100.000 

 

2 /11  

 

2 

 الدائنين/ من حـ 

 دفع. أ /          إلى حـ 

 تحرير كمبيالة بقيمة البضاعة آلاجلة من قبل رامي

 

100.000 

100.000 

 

1 / 12   

 

3 

 دفع. أ / من حـ 

 الصندوق /                 إلى حـ 

 دفع قيمة الكمبيالة املستحقة للتاجر رامي

 

200.000 

200.000 

 :حساب أوراق القبض في حسابات التاجر  رامي

 من قبض. أ / حـ  إلى

 الصندوق /  من حـ 100.000

  رصيد مدين200.000

 املدينين/  إلى حـ 100.000

 املدينين/  إلى حـ 200.000

300.000 300.000 
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 : حالة امتناع املسحوب عليه من سداد قيمة الورقة التجارية بتاريخ الاستحقاق - 2

عند امتناع املسحوب عليه من سداد قيمة الورقة التجارية بتاريخ الاستحقاق يقوم البائع بإلغاء الورقة التجارية وإعادة 

حساب املدينين كما يقوم برفع دعوى قضائية تسمى دعوى احتجاج عدم الدفع، ويدفع البائع مصاريف قضائية من 

 .(إضافة إلى قيمة الورقة التجارية امللغاة)، يقوم بتحميلها على املدينين (نفقات بروتستو  )أجل الدعوى نسميها 

 وعند امتناع املسحوب عليه من السداد نسجل قيد إلغاء ورقة القبض وتحميل القيمة على املدينين
ً
 :محاسبيا

 املدينين  / من حـ *  *   

 قبض . أ / إلى حـ                             *  *   

 : كما نقوم بتحميلهم بقيمة نفقات البروتستو التي تم دفعها، بالقيد

 املدينين/ من حـ *  *   

 (تحميل نفقات بروتستو )الصندوق / إلى حـ                           *  *   

  : مثال

 . ليرة سورية 300.000 باع التاجر سعيد بضاعة على الحساب إلى التاجر محمد بمبلغ 2014 / 7 / 1في 

  .2014 / 8 / 2 حرر التاجر سعيد كمبيالة على الزبون محمد بقيمة مبيعاته تستحق السداد في 2014 / 7 / 2

 بتاريخ إلاستحقاق امتنع الزبون محمد عن سداد قيمة الكمبيالة مما دفع التاجر سعيد إلى رفع دعوى احتجاج  

 1000عدم دفع وكلفته 
ً
 .   ليرة سورية سددها نقدا

 .إثبات القيود املحاسبية الالزمة في دفاتر البائع : املطلوب 

 مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ

 

1 / 7  

 

1 

  (محمد  )املدينين / من حـ 

 املبيعات /          إلى حـ 

 بيع بضاعة على الحساب للتاجر محمد

 

300.000 

300.000 

 

2 / 7  

 

2 

 قبض . أ / من حـ 

 املدينين/         إلى حـ 

 تحرير كمبيالة على التاجر محمد 

 

300.000 

300.000 
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2 / 8  

 

3 

  (محمد )املدينين / من حـ 

 قبض . أ /                 إلى حـ 

 امتناع الزبون محمد عن دفع الكمبيالة وإلغاء الكمبيالة

 

300.000 

300.000 

 

2 / 8  

 

4 

  (محمد )املدينين / من حـ 

 الصندوق /                 إلى حـ 

 وتحميلها على الزبون محمد
ً
 دفع نفقات بروتستو نقدا

 

1000 

1000 

 

 

 : تسوية الورقة املرفوض سداد قيمتها بتاريخ الاستحقاق - 

 للسمعة التجارية يقوم املسحوب عليه بعد فترة من الزمن باالتصال بالبائع والاتفاق معه على تسوية الورقة 
ً
تحاشيا

 
ً
 ونقدا

ً
 إليها نفقات البروتستو فورا

ً
املرفوض سداد قيمتها بتاريخ الاستحقاق بأن يقوم الزبون بتسديد قيمة الورقة مضافا

وعندها نسجل في دفاتر ، مقابل سحب الدعوى القضائية وشطب اسمه من سجل لدى الدوائر القضائية مخصص لذلك

 : البائع القيد التالي 

 الصندوق / من حـ ** 

 املدينين / إلى حـ                                   ** 

 من قبل التاجر محمد ويدفع ما 
ً
 في املثال السابق يتم تسوية الورقة املرفوض سداد قيمتها سابقا

ً
مثال

 :يترتب عليه بالقيد

 الصندوق /  من حـ301,000

 (محمد)املدينين /  إلى حـ301,000
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ً
 : إرسال الورقة إلى املصرف للتحصيل  –ثانيا

في هذه الحالة يقوم التاجر باالستفادة من خدمة تقدمها املصارف، حيث يقوم التاجر بإرسال ورقة القبض إلى املصرف 

الذي يتعامل معه ليقوم املصرف باتخاذ جميع إلاجراءات من أجل تحصيل الورقة نيابة عنه، حيث يتقاض ى املصرف 

 .لقاء ذلك عمولة تسمى عمولة التحصيل، ويودع صافي القيمة بعد اقتطاع العمولة في الحساب الجاري للتاجر

 .قبض برسم التحصيل . أ / وفي هذه الحالة يتم توسيط حساب يسمى حـ 

 في دفاتر البائع

 : بيع بضاعة على الحساب 

 املدينين / من حـ *  *   

 املبيعات / إلى حـ                              *  *   

 : تحرير ورقة تجارية وقبولها من قبل املشتري 

 قبض  . أ / من حـ *  *   

 املدينين/ إلى حـ                             *  *   

 .إرسال الورقة إلى املصرف للتحصيل 

 قبض برسم التحصيل . أ / من حـ *  *   

 قبض. أ / إلى حـ                                          *  *   

 . عند تحصيل الورقة من قبل املصرف 

 من املذكورين 

 املصرف / حـ    * * 

 عمولة تحصيل / حـ    * * 

 قبض برسم التحصيل. أ / إلى حـ                                     *  *   
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 : مثال 

  ليرة سورية 225.000 باع التاجر كريم بضاعة على الحساب للتاجر سامي بمبلغ 2018 / 10 / 1 

  ليرة سورية ملخالفتها املواصفات 25.000 رد التاجر شوقي ما قيمته 2018 / 10 / 2

  12 / 5 حرر الزبون شوقي سند ألمر التاجر كريم بقيمة املبيعات ويستحق السداد في 2018 / 10 / 5

  أرسل التاجر كريم السند املسحوب على التاجر شوقي إلى املصرف للتحصيل 2018 / 11 / 1

5 / 12 / 2018 
ً
وقد أخطر املصرف التاجر كريم بذلك بعد أن اقتطع املصرف ،  سدد الزبون شوقي قيمة السند نقدا

 . ليرة سورية وأضاف صافي املبلغ إلى حساب التاجر لديه 2000عمولة قدرها 

 .إثبات القيود املحاسبية الالزمة للعمليات السابقة في دفتر يومية التاجر كريم  : - املطلوب

 : الحل 

 مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ

 

1 / 10 

 

1 

  (شوقي  )املدينين / من حـ 

 املبيعات /                     إلى حـ 

 

225.000 

225.000 

 

2 / 10 

 

2 

 ومسموحات املبيعات. مر / من حـ 

 املدينين /                                    إلى حـ 

 

25.000 

25.000 

 

5 / 10 

 

3 

 قبض. أ / من حـ 

 املدينين/                                  إلى حـ 

 

200.000 

200.000 

 

1 / 11 

 

4 

 قبض برسم التحصيل . أ / من حـ 

قبض. أ /                                            إلى حـ   

 

200.000 

200.000 

 

5 / 12 

 

 

5 

 من املذكورين

 املصرف / حـ 

 عمولة التحصيل / حـ 

 قبض برسم التحصيل. أ /                             إلى حـ 

 

 

 

200.000 

 

198.000 

2000 
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ُ
 : خصم ألاوراق التجارية : ثالثا

 .وتعني أن يقوم التاجر باالستفادة من خدمة أخرى يقدمها املصرف

حيث يقوم التاجر بإرسال الورقة التجارية إلى املصرف الذي يتعامل معه لخصمها، أي يقوم املصرف بدفع القيمة 

 .الحالية للورقة التجارية ويبقي الورقة لديه حتى تاريخ الاستحقاق

حيث يتقاض ى املصرف مقابل منحه التاجر مبلغ الورقة قبل تاريخ إلاستحقاق، مايعرف بالعرف املحاسبي بـــــــــــ  

  .(ألاجيو)

 : ويحتسب مصروف ألاجيو كما يلي 

 .عمولة التحصيل إن وجدت + مبلغ الخصم = مصروف ألاجيو 

  (.12/ عدد أشهر الخصم * معدل الفائدة  * القيمة الاسمية ألوراق القبض  )= مبلغ الخصم  

  (360/ عدد أيام الخصم * معدل الفائدة * قيمة ألاسمية  )= أو 

 .من تاريخ خصم الورقة التجارية ولغاية تاريخ الاستحقاق  (أو أيام الخصم)وتحتسب أشهر الخصم 

  6 / 1تم تحرير الكمبيالة في 

  7 / 1خصمت الكمبيالة في 

  10 / 1تاريخ الاستحقاق 

  أشهر 4= مدة الاستحقاق  

  أشهر 3= مدة الخصم  

 

 

 

  كما يلي
ً
 : ويتم إثبات عملية الخصم محاسبيا

 : بيع بضاعة على الحساب 

 املدينين / من حـ *  *   

 املبيعات / إلى حـ                                              *  *   

 :تحرير ورقة تجارية 
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 قبض  . أ / من حـ *  *   

 املدينين/ إلى حـ                                                               *  *   

نوسط حساب يدعى حساب أوراق قبض برسم  )إرسال الورقة إلى املصرف لخصمها 

  : (الخصم 

 قبض برسم الخصم. أ / من حـ *  *   

 قبض. أ / إلى حـ                                                          *  *   

 : عند الخصم نسجل 

 : من املذكورين  

 املصرف / حـ ** 

 ألاجيو . م/ حـ ** 

 قبض برسم الخصم . أ / إلى حـ                                   ** 

 : مثال 

  ليرة سورية 300.000 باع التاجر سعيد بضاعة على الحساب لتاجر كريم بمبلغ 2014 / 5 / 1 

 أشهر وفي نفس 4 حرر التاجر سعيد كمبيالة على الزبون كريم بقيمة مبيعاته وتستحق السداد بعد 2014 / 6 / 1

 . التاريخ أرسل التاجر الكمبيالة إلى املصرف لخصمها 

 2000وعمولة تحصيل  % 6 ورد إشعار من املصرف يفيد بأنه قد خصم الورقة التجارية بمعدل فائدة 2014 / 7 / 1

 . ليرة سورية 

 . أخطر املصرف أن الزبون كريم قد سدد الورقة التجارية 2014 / 10 / 1

 .اثبات العمليات املحاسبية الالزمة للعمليات السابقة في دفتر يومية التاجر سعيد : - املطلوب 
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 :  في دفاتر التاجرسعيد – 1: الحل 

 مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ

 

1 / 5 

 

1 

  (سامي  )املدينين / من حـ 

 املبيعات /                            إلى حـ 

 

300.000 

300.000 

 

1 / 6  

 

2 

 قبض . أ / من حـ 

 املدينين/                             إلى حـ 

 

300.000 

300.000 

 

1 / 6 

 

3 

 قبض برسم الخصم. أ / من حـ 

 قبض. أ /                             إلى حـ 

 

300.000 

300.000 

 

1 / 7 

 

4 

 من املذكورين 

 املصرف / حـ 

 (*)ألاجيو  . م / حـ 

 قبض برسم الخصم . أ /                          إلى حـ 

 

 

 

300.000 

 

293500 

6500 

 

 :يتم حساب مصروف آلاجيو كما يلي)*(:

 
ً
 . أشهر 3=  ، وبالتالي فترة الخصم هي10-1 ------7-1أشهر الخصم من : نحسب فترة الخصم: أوال

 
ً
  (12/ عدد أشهر الخصم * معدل الفائدة  * القيمة الاسمية ألوراق القبض  )=نحسب مبلغ الخصم: ثانيا

( =300.000 * 6 * % 3 / 12 = ) 4500  

 
ً
 6500= 2000+4500=  عمولة التحصيل+مبلغ الخصم = نحسب مبلغ آلاجيو: ثالثا

 

 


