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اإلطار العلمي للمحاسبة
مفهوم المحاسبة:
ال يوجد اتفاق واضح علىى تعريىا المحاسىبة بىل يجىد الىدارس لعلىم المحاسىبة عىدة
تعاريا ويعود ذلك إلى اختالا وجهة النظر إلى المحاسبة.
فق ىىد فع ى عىرا المعه ىىد األمريب ىىي للمحاس ىىبين الق ىىانونيين ( .)AICPAالمحاس ىىبة بأنه ىىا
"عملية تسجيل وتصىنيا (تبويى ) وتلخىيل العمليىات التجاريىة ذات األثىر المىالي إضىافة
الستخالل النتائج المالية وتفسير هذه النتائج وتحليلها".
يرى الدبتور خالد أمين عبد اهلل ورفاقه أن أفضل تعريا للمحاسىبة هىو أنهىا "علمم

يشمممم مجموعممة ممما المبمما و واوسممس وال واع م ال ممي مس م عمم فممي حليممم العمليممات
المالية عن ح وثها ،و سجيلها ما واقع مس ن ات مؤي ة لها ،ثم بويب و صنيف همه

العمليمممات و لهيصمممها بحيمممل مةممما الوحممم ة ايق صممما ية مممما ح يممم ي ار ا هممما و ةلفمممة
الحصوم على هه اإلي ار ات ،وما ثم اس هراج ن يجة أعمالها ما ربم أو هسمارة عما

ف رة مالية معينة ،وبياا مرةزها المالي في نهاية هه الف رة ".
لق ىىد ب ىىان لتعري ىىا المحاس ىىبة م ىىن قب ىىل مجل ىىس المب ىىادد المحاس ىىبية الت ىىاب للمعه ىىد
األمريبىىي للمحاسىىبين القىىانونيين دو ار هامىىا باعتبىىار المحاسىىبة نظىىام للمعلومىىات المحاسىىبية
لترش ىىيد القى ى اررات الت ىىي تتخ ىىذها إدارة المنش ىىآتس حي ىىد اعتب ىىر مجل ىىس المب ىىادد المحاس ىىبية
المحاسىىبة نشىىاطا خىىدميا تسىىعى بموجبىىه المحاسىىبة لتقىىديم المعلومىىات الماليىىة بصىىورة بميىىة
عن المنشآت االقتصادية بهدا اتخاذ الق اررات االقتصادية" .
لقى ىىد ربى ىىز الى ىىدبتور عبى ىىد الفتى ىىام الصى ىىحن فى ىىي تعريفى ىىه للمحاسى ىىبة على ىىى الوظى ىىائا
المحاسبية والمتمثلة في :
 -1القياس المحاسبي.
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 -2التحقق من صحة القياس المحاسبي.
 -3صياغة التقارير التي تتضمن المعلومات االقتصادية.
يىىرى المؤلوفىىون أن المحاسىىبة هىىي ذلىىك العلىىم االجتمىىاعي الىىذ يشىىمل مجموعىىة مىىن
المف ىىاهيم والف ىىرود والمب ىىادد الت ىىي ي ىىتم بموجبه ىىا تش ىىخيل وقي ىىاس وايص ىىال المعلوم ىىات
االقتصادية ذات األثر المالي والمتعلقة بمنشأة معينة و تطبيق الىدورة المحاسىبية بمراحلهىا
المختلفة مىن تحليىل للعمليىات الماليىة وتسىجيلها وتبويبهىا وتلخيصىها واعىداد القىوائم الماليىة
وتحليله ىىا وتفس ىىيرها لتحقي ىىق أه ىىداا المحاس ىىبة ووظائفه ىىا خصوص ىىا مس ىىاعدة مس ىىتخدمي
المعلومات المالية في اتخاذ الق اررات الرشيدة.
أه اف المحاسبة :
يمبن تلخيل أهداا المحاسبة ووظائفها بما يلي :
( )1تسىىجيل واثبىىات العمليىىات التجاريىىة ذات األثىىر المىىالي حسى

تسلسىىلها التىىاريخي يىىدويا

أو باستخدام الحاسو .
( )2تبويى

وتصىنيا العمليىات الماليىة التىي تىم تسىجيلها فىي حسىابات خاصىة تتمثىل فىي

حسى ىىابات اإلي ى ىرادات والمصى ىىاريا وممتلبى ىىات المنشى ىىأة (الموجى ىىودات) ومطلوبى ىىات المنشى ىىأة
(التزاماتها).
( )3إعىىداد الحسىىابات الختاميىىة للمنشىىأة لتحديىىد نتيجىىة أعمىىال السىىنة الماليىىة مىىن ربىىح أو
خسارة.
( )4تصىىوير قائم ىىة المرب ىىز الم ىىالي (الميزاني ىىة العموميىىة) م ىىن أج ىىل بي ىىان أص ىىول المنش ىىأة
والتزاماتهىىا وحقىىوق ملبيتهىىا فىىي نهايىىة فت ىرة ماليىىة معينىىة وقىىد جىىرت العىىادة أن تبىىون سىىنة
مالية.
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( )5تزويد إدارة المنشأة ببافة المعلومات الالزمىة لهىا والتىي تمبنهىا مىن القيىام بالوظىائا
اإلداري ىىة المختلف ىىة م ىىن تخط ىىيط ورقاب ىىة واشى ىراا عل ىىى أوج ىىه نش ىىاط المنش ىىأة وتقي ىىيم األدا
واتخاذ الق اررات االقتصادية الرشيدة.
( )6إن اله ىىدا الحقيق ىىي للمحاس ىىبة ه ىىو تق ىىديم البيان ىىات والمعلوم ىىات المالي ىىة بع ىىد تحليله ىىا
وتفسيرها إلى بل الفئات التي لها اهتمام بالمعلومات المحاسبية
الفئات ال ي لها اه مام بالمعلومات المحاسبية :
أ -ممممالةو المشمممروع  :س ىوا بىىان مشىىروعا فرديىىا أو شىىربة أشىىخال أو شىىربة مسىىاهمة
حيىىد يسىىعى المىىالبون إلىىى تحقيىىق أهىىداا منشىىآتهم مىىن البقىىا والنمىىو واالزدهىىار وزيىىادة
القيمة السوقية لمنشآتهم وتعظيم أرباحهم أو تجن

الخسارة مسىتقبال فىي حالىة وقوعهىا مى

االحتفاظ بسيولة مالئمة.
ب -الم رضوا :حيد يطل

المصرا الحسابات الختاميىة والميزانيىة العموميىة لتحليلهىا

قبىىل اتخىىاذ قىرار إقىراد المنشىىأة للتأبىىد مىىن قىىدرتها علىىى خدمىىة ديونهىىا مىىن سىىداد ل قسىىاط
والفوائد عند استحقاقها.
جم -المور وا :وهم الجهات التي تشتر منهم المنشأة على الحسا .
 العمالء :وهم الجهات التي تبيعهم المنشأة على الحسا .هم -الجهات الحةومية :مثل دائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة المبيعات.
و -المحللوا الماليوا وايق صا يوا  :ألن المعلومات المحاسبية من مىدخالت التحليىل
المالي.
ي -المج ممممع :ع ىىن طري ىىق مس ىىاهمة المنش ىىأة ف ىىي تحقي ىىق الرفاهي ىىة االجتماعي ىىة للمجتمى ى
المحلي الذ تعمل فيىه وسىيتم تسىليط الضىو علىى ذلىك فىي المحاسىبة االجتماعيىة ضىمن
حقول المحاسبة.
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يالحىىظ أن أهميىىة المحاسىىبة تنبى مىىن قيامهىىا بوظائفهىىا وتحقيقهىىا ألهىىدافها ألن فىىي
ذلىىك خدمىىة لعىىدة جهىىات داخىىل المنشىىأة بىىاإلدارة والمىىوظفين وخىىارج المنشىىأة مىىن عمىىال
وموردين ومقرضين والدولة والمجتم .
نشأة المحاسبة و طورها :
نظ ار لحاجة اإلنسان إلى بيان العمليات المالية للنشاطات التي يقوم بها لذا فن فشىأت

المحاسبة وم تطور الحياة االقتصادية واالجتماعية والعملعية لإلنسان تطورت المحاسبة.
ارتبط تطور المحاسبة تاريخيا بالتطور االقتصاد التاريخي وذلك بما يلي:

ففىىي مرحلىىة االقتصىىاد الز ارعىىي حيىىد بانىىت حيىىاة أف ىراد المجتمى بدائيىىة ويعتمىىدون
فىىي حيىىاتهم علىىى الز ارعىىة والرعىىي وتربيىىة الماشىىيةس بمىىا بىىان سىىائدا فىىي العصىىور القديمىىة
ىدون
والوسطىس لم تبن هناك محاسبة بالمعنى المعروا وانما بانت عبارة عىن سىجالت ت ع
أو علىىى جلىىود الحيوانىىات وذلىىك لحفىىظ

ىفية س ىوا بىىالنقع علىىى الخش ى
فيهىىا بيانىىات وصى ا
المعلومات التي يتم تدوينها م فىن الضىياأ أو النسىيان حيىد أن هنىاك سىجالت بىان يحىتفظ

بها المصريون والصينيون والرومانيون واليونانيون والبابليون.

أمىىا فىىي مرحلىىة االقتصىىاد التجىىار حيىىد بىىدأت تىىتم عمليىىة التبىىادل التجىىار للسىىل
والخىىدمات بىىين األفىراد ومىىن ثىىم بىىين المجتمعىىات حيىىد سىىاد االقتصىىاد التجىىار فىىى أوروبىىا
منذ بداية القرن الخامس عشر وقد اتس نطاق التجارة الداخلية والخارجية.
اختىىرأ عىىالم الرياضىىيات اإليطىىالي لوقىىا باشىىيليو نظىىام أو نظريىىة القيىىد المىىزدوج عىىام
 1494في مدينة البندقية فىي إيطاليىا وقبىل اختراعهىا بانىت تطبىق نظريىة القيىد المفىرد فىي
المحاسبةس ويعد هذا االختراأ بمثابة ميالد جديد للمحاسبة وقفزة نوعيىة فىي تىاريط تطورهىا
وتقدمها إذ م عبفنت من االنتقال من نطاق البيانات الوصفية إلىى نطىاق البيانىات المحاسىبية
عن إيرادات المنشأة ومصروفاتها وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق ملبيتها.
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صىىناعي حيىىد ظهىىرت الشىىربات الصىىناعية الببىىرى فىىي
أمىا فىىي مرحلىىة االقتصىىاد ال و

القى ىىرن الثى ىىاني عشى ىىر ممى ىىا أدى إلى ىىى ظهى ىىور حق ى ىوال جديى ىىدة فى ىىي المحاسى ىىبة مثى ىىل محاسى ىىبة
التباليا.
م ى بدايىىة القىىرن العش ىرين حيىىد بىىدأت الشىىربات المسىىاهمة العمالقىىة مىىن صىىناعية
وتجاريىىة وماليىىة ومصىىرفية بىىالظهورس وحاجىىة هىىذه الشىىربات إلىىى رؤوس األمىوال الضىىخمة
مما أدى إلى انفصىال الملبيىة عىن إدارة المنشىأة ممىا زاد مىن الحاجىة إلىى معلومىات ماليىة
عن أوجه نشاط المنشأة وظهور حقل جديد في المحاسبة وهو تدقيق الحسابات.
:Accounting Fields

ح وم المحاسبة

يعىىود تطىىور المحاسىىبة فىىي الدرجىىة األولىىى إلىىى تطىىور حيىىاة اإلنسىىان االقتصىىادية
واالجتماعية مما أدى إلى ظهور حقول أو فروأ المحاسبة.
 -0المحاسبة المالية

:Financial Accounting

تعتبىىر المحاسىىبة الماليىىة أول حقىىول المحاسىىبة ظهىىو ار حيىىد أنهىىا تعتبىىر المحاسىىبة
أ عنه ىىا باف ىىة حق ىىول المحاس ىىبة ل ىىذلك نج ىىد أن هن ىىاك
األس ىىاس أو المحاس ىىبة األم الت ىىي تفففى عىر ف
ارتباطا وثيقا بين المحاسبة المالية وفروأ المحاسبة األخرى.
ومعل ى ى ىىوم أن المحاس ى ى ىىبة المالي ى ى ىىة تس ى ى ىىتخدم المب ى ى ىىادد المحاس ى ى ىىبية المتع ى ى ىىارا عليه ى ى ىىا
(Principles

Accounting

Accepted

 )Generallyلتنفي ىىذ وتطبي ىىق ال ىىدورة

المحاسبية بهدا تحقيق وظائا المحاسبة وأهدافها.
ومما تجدر اإلشارة إليه أن معظم دول العالم تستخدم حاليا مبىادد المحاسىبة الدوليىة
).(International Accounting Standards
 -3المحاسبة الحةومية :

:Governmental Accounting
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هي ذلك الفرأ في فروأ علم المحاسبة والذ يهتم بتسجيل إيرادات الدولة ونفقاتها
واحبام الرقابة المالية والقانونية على تلك اإليرادات والنفقاتس وتهدا المحاسىبة الحبوميىة
إلىىى "إمىىداد الجهىىات المعنيىىة بالبيانىىات الماليىىة الحبوميىىة مىىن رؤسىىا ومىىوظفين فىىي الىىدوائر
الحبومي ىىةس والس ىىلطة التشى ىريعيةس ورج ىىال األعم ىىال والمس ىىتثمرونس وعلم ىىا المالي ىىة العام ىىة
والسياسةس وأفراد الجمهور" .
 -2محاسبة ال ةاليف :

:Cost Accounting

تهىتم محاسىبة التبىاليا بد ارسىىة نظريىات التبىاليا المختلفىىة وبيفيىة تطبيقهىا إضىىافة
الهتمامها بتبويى

عناصىر التبىاليا حسى

األسىس المختلفىة  :الوظيفىةس السىلعةس العالقىة

م حجم اإلنتاج  . . .الط س بما تهتم بتجمي وتصنيا وتحليل بيانىات التبىاليا بهىدا
تحديدها وفرد الرقابة عليها.
بمىىا تخىىدم محاسىىبة التبىىاليا إدارة المشىىروأ بالدرجىىة األولىىى عىىن طريىىق تزويىىدها
بالمعلومات المالئمة ألغراد التخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات .
ومىىن أهىىداا محاسىىبة التبىىالياس إضىىافة لمىىا سىىبق ذب ىرهس تحديىىد تبىىاليا اإلنتىىاج
ومحاولىىة تخفيضىىها والمسىىاعدة فىىي إعىىداد الموازنىىات التقديريىىة وبىىذلك المسىىاعدة فىىي رسىىم
السياسات السعرية لمنتجات الشربة من سل أو خدمات.
 -2المحاسبة الضريبية
إن تع ىىدد أنى ىواأ الضى ىرائ

:Taxation Accounting
وبثرته ىىا جعى ىىل م ىىن الض ىىرور وج ىىود محاسى ى

مخ ىىتل

بىىأمور الضريب ىىة ملمىىا بىىالقوانين ذات الصىىلة مثىىل قىىانون الجمىىارك وقىىانون ض ىريبة الىىدخلس
ممىىا يم ابىىن الشىىربة مىىن تعبئىىة بشىىوا التقىىدير الىىذاتي وتحديىىد الىىدخل الخاض ى للض ىريبة
بالت ىىالي تحدي ىىد مق ىىدار الضى ىريبة المس ىىتحقة للدول ىىة عل ىىى الش ىىربة وعل ىىى موظفيه ىىاس أ أن

المحاس ىىبة الضى ىريبية ته ىىتم بتحدي ىىد مق ىىدار الضى ىريبة المس ىىتحقة عل ىىى ب ىىل ن ىىوأ م ىىن أنى ىواأ
المبلفين.
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 -5المحاسبة اإل ارية

:Managerial Accounting

تعتبى ىىر المحاسى ىىبة اإلداريى ىىة أداة فعالى ىىة فى ىىي خدمى ىىة اإلدارة ومسى ىىاعدتها على ىىى القيى ىىام
بوظائفها اإلدارية المختلفة من تخطيط ورقابة وقياس أدا اإلدارات واألقسام وتحليله.
تقوم المحاسبة اإلداريىة بععىداد الد ارسىات والتقىارير التىي تسىاعد اإلدارة علىى اتخىاذ
الق اررات طويلة األجل مثل االستثمار في مشروأ جديىد أم ال أو القى اررات قصىيرة األجىل
مثل  :إلغا إنتاج سلعة أم االسىتمرار فىي إنتاجهىاس تصىني السىل الوسىيطة أم شىرائها مىن
ورد خارجي س قبول طلبية بسعر معين أم رفضها.
ما
يعتبىىر بعىىد المؤلفىىون الموازنىىات التقديريىىة ( )Budgetingأحىىد حقىىول المحاسىىبة
المتخصصى ىىةس والواق ى ى أن إعى ىىداد الموازنى ىىة التقديريى ىىة يعتبى ىىر مى ىىن صى ىىميم عمى ىىل المحاسى ىىبة
اإلداريىىة حيىىد أن الموازنىىة التقديريىىة هىىي خطىىة ماليىىة مسىىتقبلية ألنشىىطة المنشىىأة الواج ى
تنفيذها لتحقيق أهداا تلك المنشأة.
 -6المحاسبة ايج ماعية

:Social Accounting

يعىىود ظهىىور هىىذا الحقىىل مىىن حقىىول المحاسىىبة إلىىى أن نجىىام إدارة المنشىىأة لىىم يعىىد
يقتصر على تحقيقها ألهدافها التقليدية من تعظيم الربحية وتعظىيم القيمىة السىوقية للمنشىأة
وانمىىا أصىىبح يقىىاس بمىىدى مسىىاهمة المنشىىأة فىىي تحقيىىق الرفىىاه االجتمىىاعي ألف ىراد المجتم ى
المحلي الذ تعمل فيه ويبون ذلك على عدة أشبال منها :
ا
أ -توفير فرل عمل ألبنا المنطقة.
 دعم النشاطات الثقافية والرياضية واالجتماعية.جى -دعم الجمعيات الخيرية مثل لجان الزباة.
د -الحد من اآلثار السلبية لوجود المنشآت الصناعية بالتلود بأنواعه.
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وتهىىتم المحاسىىبة االجتماعيىىة بقيىىاس تلىىك المنىىاف االجتماعيىىة وتبىىاليا تقىىديم تلىىك المنىىاف
وهنىىاك دعىىوة إلىىى تضىىمين التقريىىر المىىالي السىىنو للشىىربات ببيىىان عىىن دورهىىا فىىي التنميىىة
االجتماعية وخدمة المجتم بما يمبن أفراد ذلك بتقرير خال.
 -7صمممميم و طممموير المممنظم المحاسمممبية

Developing

Designing

and

:Accounting Systems
يعىىود ظهىىور تصىىميم الىىنظم المحاسىىبية الحديثىىة ود ارسىىة وتطىىوير الىىنظم المحاسىىبية
المستخدمة بحقل متخصل إلى عدة عوامل منها :
 -1اختالا حجم المنشآت االقتصادية.
 -2اختالا األهداا التي يسعى النظام المحاسبي إلى تحقيقها.
 -3التقدم التبنولوجي من استخدام اآلالت المحاسبية وأجهزة الحاسو .
إن عمليى ىىة تصى ىىميم النظى ىىامي المحاسى ىىبي لشى ىىربة حديثى ىىة النشى ىىو يى ىىتم عى ىىن طريى ىىق إحى ىىدى
الشربات االستشارية أو عن طريق فريق من موظفي الشربة عند توفر الخبىرات الالزمىةس
بما أن النظام المحاسىبي يحتىاج عىبر الزمىن إلى صيانىة وتطويىر حس

حاجة الشربة.

 -8المحاسبة ال ولية : International Accounting
إن وجىىود الشىىربات المسىىاهمة الضىىخمة التىىي لهىىا فىىروأ تعمىىل فىىي الخىىارج وبىىذلك
االنفت ىىام الع ىىالمي ف ىىي التج ىىارة الخارجي ىىة أدى إل ىىى ض ىىرورة وج ىىود حق ىىل جدي ىىد م ىىن حق ىىول

المحاسبة يختل بأمور المحاسبة الدولية مثىل  :إعىداد القىوائم الماليىة المو عحىدةس ومحاسىبة

العم ىىالت وف ىىروق العمل ىىةس د ارس ىىة أث ىىر أنظم ىىة وقى ىوانين البل ىىدان المختلف ىىة عل ىىى المنش ىىآت
المحلية  . . .الط.
 -9قيق ومراجعة الحسابات :Auditing
11

يقص ىىد بت ىىدقيق الحس ىىابات "فح ىىل أنظم ىىة الرقاب ىىة الداخلي ىىة والبيان ىىات والمس ىىتندات
والحس ىىابات وال ىىدفاتر الخاص ىىة بالمش ىىروأ تح ىىت الت ىىدقيق فحص ىىا انتقادي ىىا منظم ىىاس بقص ىىد
الخروج ب أر فني محايد عن مدى داللة القوائم المالية عن الوضى المىالي لىذلك المشىروأ
في نهاية فترة زمنية معلومىةس ومىدى تصىويرها لنتىائج أعمالىه مىن ربىح أو خسىارة عىن تلىك
الفترة .
التىىدقيق هىىو فحىىل مهنىىي مسىىتقل للقىوائم والبيانىىات الماليىىة المتعلقىىة بمنشىىأة معينىىة وصىوال
إلى تأبيد معقول إلبدا أر فني مستقل ومحايد حول عدالة القوائم المالية في نهايىة سىنة
مالية معينة.
وهناك عدة أنواأ للتدقيق وذلك حس

وجهىات النظىر المختلفىة فمىثال يصىنا التىدقيق مىن

حيد الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق إلى :
أ -تىىدقيق داخلىىي  :ويقىىوم بعمليىىة التىىدقيق موظفىىون مىىن داخىىل المنشىىأة وذلىىك مىىن أجىىل
حمايىىة أم ىوال المنشىىأةس وتشىىجي االلت ىزام بالسياسىىات اإلداريىىةس وتحقيىىق أببىىر بفايىىة إداريىىة
ممبنةس ومراجعة النظام المحاسبي وتحديد نقاط الضعا ومعالجتها.
 تدقيق خارجي  :ويقوم بعملية التدقيق في هذه الحالىة شىخل خىارجي محايىد مسىتقلع ىىن إدارة المش ىىروأ ي وع ىىد تقريى ى ار ح ىىول عدال ىىة تص ىىوير الميزاني ىىة العمومي ىىة للمرب ىىز الم ىىالي
للمنش ىىأة وعدال ىىة تص ىىوير الحس ىىابات الختامي ىىة لنت ىىائج أعم ىىال المنش ىىأة ع ىىن الفتى ىرة المالي ىىة
المعنية وبذلك مدى انتظام الدفاتر والسجالت التي تمسبها المنشأة.
المنشآت ايق صا ية (منظمات اوعمام ال جارية) :Business Organization
هناك ثالثة أشبال رئيسة للمنشآت االقتصادية هي :
 -0المشروع الفر ي

Sole Proprietorship
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ويمبىىن تعريىىا المشىىروأ الفىىرد بأنىىه أحىىد أشىىبال المنشىىآت االقتصىىادية التىىي يىىتم تبوينهىىا
ويمتلبها شخل واحد.
يم از المشروع الفر ي بما يلي:
 -1أن التباليا القانونية والرسوم الخاصة بعنشائه منخفضة.
 -2بذلك انخفاد التباليا التنظيمية والتشغيلية.
 -3يمتىىاز بالبسىىاطة فىىي عملي ىة اتخىىاذ الق ىرار حيىىد أن بىىل الق ى اررات تتربىىز فىىي يىىد مالبىىه
فهو مربز التنظيم واإلدارة.
للمشىروأ الفىىرد شخصىية اعتباريىىة مسىتقلة عىىن مالبىه محاسىىبيا وال تعتبىر هىىذه الشخصىىية
مس ىىتقلة ع ىىن ص ىىاحبها قانوني ىىا حي ىىد أن مس ىىؤولية مالب ىىه ع ىىن خس ىىائر المش ىىروأ والوف ىىا
بالتزاماته تمتد لتطال أمواله الخاصة.
وما عيوبه :
 -1انتها حياة المشروأ بوفاة مالبه أو رغبته في ذلك.
 -2خضوأ أربام المشروأ للضرائ

بأربام شخصية لصاحبه.

 -3إن إمبانية الحصول على األموال ببميات ببيرة أقل من األشبال األخرى.
 -3شرةات ال ضاما

Companies Partnerships

ويمبن تعريا شربة التضامن بأنها عقد بين اثنين أو أبثىر بحيىد ال يزيىدون عىن
عشرين شخصا بقصد االتجار بينهم على يقتسموا ما ينشأ من أربىام أو يتحملىوا الخسىائر
الناتجىىة بالتباف ىىل والتضىىامن ويتحم ىىل الش ىىربا جميعىىا مس ىىؤولية ديىىون الش ىىربة والتزاماته ىىا
حيد تمتىد مسىؤوليتهم إلىى أمىوالهم الخاصىة عنىد عىدم بفايىة حصىتهم فىي الشىربة وتسىجل
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شىىربة التضىىامن تحىىت عن ىوان مسىىتمد مىىن أسىىما الشىىربا أو ألقىىابهم أو بنيىىتهم أو اسىىم
أحدهم م إضافة عبارة وشرباه أو وشريبه.
 -3شرةات اوموام (الشرةات المساهمة)

Corporations Companies

ويمبىىن تعريىىا الشىىربة المسىىاهمة بأنهىىا تلىىك الشىىربة التىىي يشىىترك فىىي ملبيتهىىا
الجمه ىىور بص ىىفة عام ىىة ويقف عس ىىم أرس ىىمالها إل ىىى حص ىىل متس ىىاوية يس ىىمى ب ىىل منه ىىا س ىىهما
وتبىىون حصىىة الش ىريك بمقىىدار مىىا يملىىك مىىن أسىىهم لىىذا يسىىمى الشىىربا بالمسىىاهمين ومىىن
أشهر أشبال الشربات المساهمة  :الشربة المساهمة العامة المحدودة التي يمبىن تعريفهىا
بأنهىىا "شىىربة يق عسىىم رأس مالهىىا إلىىى أسىىهم متسىىاوية القيمىىة وقابلىىة للتىىداول وال يبىىون الشىريك
فيهىىا مسىىؤوال عىىن ديىىون الشىىربة إال بمقىىدار حصىىته فىىي رأس المىىال وال تب ىون باسىىم أحىىد
الشربا .
المحاسبة والعلوم اوهرى :
ت ى ىرتبط المحاسى ىىبة ببثيى ىىر مى ىىن العلى ىىوم األخى ىىرىس لى ىىذلك فى ىىعن د ارسى ىىة المحاسى ىىبة يى ىىتم
استبمالها بد ارسىة عىدد مىن العلىوم األخىرى فتجىد أن بليىات االقتصىاد والعلىوم اإلداريىة فىي
المحاسىبة مىوادا متعلقىة بىعدارة األعمىال واالقتصىاد

بثير من جامعات العالم تفط فىرم لطىال
واإلحصىىا والقىىانون حتىىى ت فخى وىرج محاسىىبا يمتىىاز بالبفىىا ة العاليىىة والفاعليىىة المتمي ىزة قىىاد ار
على إتقان عمله.فيما يلي نتناول عالقة المحاسبة م العلوم األخر :

 /0المحاسبة وا ارة اوعمام :
هنىىاك عالقىىة تبامليىىة بىىين المحاسىىبة واإلدارة يمبىىن صىىياغتها مىىن منظىىور نظريىىة
الىىنظم حي ىىد أن عمىىل المحاسى ى

بمخرج ىىات متمىىثال بالمعلوم ىىات المحاسىىبية ه ىىي م ىىدخال

لإلدار حتى يتمبن من القيام بمهامه من تخطيط ورقابة وتقييم ل دا واتخاذ للق اررات .
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ويعتبى ىىر ظهى ىىور المحاسى ىىبة اإلداريى ىىة أقى ىىوى دليى ىىل على ىىى وجى ىىود العالقى ىىة الوثيقى ىىة بى ىىين
المحاسىىبة وادارة األعمىىال .ومىىن جهىىة أخىىرى فىىعن إدارة األعمىىال تقىىدم للمحاس ىبة مفاهيمهىىا
اإلدارية وتمبن رؤسا أقسام المحاسبة والمد ار الماليين من رف بفا تهم وفاعليتهم.
 /3المحاسبة واإلحصاء :
معلىىوم أن بىىال مىىن المحاسىىبة واإلحصىىا تهىىتم بالبيانىىات الرقميىىةس فالمحاسىىبة تخىىدم
اإلحصى ىىا عى ىىن طريى ىىق تقى ىىديم البيانى ىىات والمعلومى ىىات الماليى ىىة والمحاسى ىىبية التى ىىي يحتاجهى ىىا
اإلحصى ىىائي إلج ى ى ار الد ارسى ىىات الماليى ىىة واالقتصى ىىادية إضى ىىافة إلى ىىى أن المحاسى ىىبة تسى ىىتخدم
األسىىالي

اإلحصىىائية فىىي تحليىىل وعىىرد البيانىىات الماليىىة فقىىد يسىىتخدم المحاسى

اإلدار

معادلة خط االنحدار للتنبؤ برقم المبيعات لسنة قادمة.
 /2المحاسبة وايق صا :
يهى ىىتم بى ىىل مى ىىن المحاس ى ى

واالقتصى ىىاد بعمليى ىىة القيى ىىاسس بتحديى ىىد الى ىىدخل والتبلفى ىىة

واألسىىعار .ولبىىن نجىىد المحاسىىبة تىىدرس المشىىروأ بوحىىدة اقتصىىادية بمىىا لهىىا مىىن ممتلبىىات
وما عليها من التزاماتس ولبن علم االقتصاد يدرس المجتم ببامله وبيفية تحقيىق رفاهيىة
المجتم وادارة وتنمية الموارد االقتصادية وعدالة توزي اإلنتاج ...الط.
وهنىاك عالقىىة قويىة بىىين المحاسىبة واالقتصىىاد وأببىر دليىىل علىى ذلىىك نشىو مىىا يسىىمى
بالمحاسىىبة القوميىىة .وتسىىاعد المحاسىىبة علىىم االقتصىىاد فىىي تىىوفير البيانىىات الالزمىىة بعمليىىة
المتابعة والتقييم.
 /2المحاسبة وال انوا :
توجىىد عالقىىة وثيقىىة بىىين المحاسىىبة والقىىانونس وفىىي الواق ى أن المحاس ى

ال يسىىتطي

القيام بعملىه بمعىزل عىن النىواحي القانونيىة فبمىا هىو معلىوم أن لبىل وحىدة اقتصىادية شىبال
قانونيىىا فالبىىد مىىن معرفىىة المحاسى

والمامىىه بىىبعد القىوانين مثىىل قىىانون الشىىربات وقىىانون
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التجارة إضافة لقوانين الضريبة السائدة مثل قانون ضىريبة الىدخل وقىانون الضىريبة العامىة
علىىى المبيعىىات وقىىانون العمىىل وقىىانون الضىىمان االجتمىىاعي وقىىانون مزاولىىة مهنىىة تىىدقيق
الحسابات لبل من أراد أن يمارس مهنة التدقيق.
وحتىىى يتجن ى

الوقىىوأ فىىي المخالفىىات القانونيىىة البىىد مىىن إلمامىىه بىىالنواحي

المحاس ى

القانوني ىىة ذات الص ىىلة بعمل ىىه ف ىىالقوانين ه ىىي المرجى ى األس ىىاس ف ىىي ح ىىاالت وج ىىود ن ازع ىىات
قضىىائية بىىل إن المحىىابم تسىىتعين بخب ىرة المحاسىىبين فىىي سىىبيل الفصىىل والحبىىم فىىي بعىىد
أنواأ القضايا.
الفروض المحاسبية

Accounting postulates

يمبىىن تعريىىا الفىىرود المحاسىىبية "بأنهىىا جمىىل إخباريىىة مسىىلعم بهىىا ال تتضىىار أو
تتن ىىاقد فيمى ىىا بينه ىىاس وهى ىىي متطل ى ى

ض ىىرور الشى ىىتقاق المب ىىادد المحاسى ىىبيةس وال تحتى ىىاج

الفرود المحاسبية إلى برهانس ويصع
هناك إجمىاأ واتفىاق لىدى بتعىا

األد

إثبات صحتها أو إقامة الدليل عليها"
المحاسىبي علىى أن هنىاك أربعىة فىرود محاسىبية

هي :

 -0فرض الوح ة المحاسبية المس لة

Accounting Entity Postulate

ومعنىىى الوحىىدة المحاسىىبية المسىىتقلة أنىىه بعىىد إتمىىام عمليىىة تسىىجيل المنشىىأة (الوحىىدة
االقتصادية) لدى و ازرة الصناعة والتجارة فعنه يصبح لها شخصية مستقلة عن مالبيهىا أو
عىىن المنشىىآت األخىىرىس ممىىا يعنىىي أن هنىىاك اسىىتقالل مىىالي للمنشىىأة عىىن مالبيهىىا بحيىىد
يصبح للمنشأة بافة حقوق مزاولة أعمالها التجارية بالبي والش ار وحق التقاضىي وتصىبح
أصىىولها (ممتلباتهىىا) ومصىىاريفها وخصىىومها (التزاماتهىىا) وايراداتهىىا منفصىىلة عىىن أصىىول
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ومصاريا وخصوم وايرادات مالبيها بمعنى أنه يصبح للمنشأة شخصىية معنويىة اعتباريىة
مستقلة عن مالبيها وبأنها شخل طبيعي تام األهلية.
 -3فرض ايس مرارية

Going Concern Postulate

يعني فىرد االسىتم اررية أن المنشىأة مسىتمرة فىي مزاولىة أعمالهىا العاديىة إلىى وقىت
غيىىر محىىدد وليسىىت بهىىدا التصىىفية باسىىتثنا بعىىد أن ىواأ األنشىىطة التىىي يىىتم فيهىىا إنشىىا
الشربة إلنجاز عمل معين ثم يتم تصفيتها بعد ذلك.
ع
إن فرد االستم اررية يقضي أن يتم إظهار األصول الثابتة بالتبلفة التاريخية بىدال
مى ىىن القيمى ىىة الجاريى ىىة فى ىىي السى ىىوق وبالتى ىىالي احتسى ىىا
األصولس وبذلك يقضي هذا الفرد أن يتم تبويى

إهى ىىتالك ( )Depreciationلهى ىىذه
األصىول إلىى أصىول متداولىة (قصىيرة

األج ى ىىل) وأص ى ىىول ثابت ى ىىة (طويل ى ىىة األج ى ىىل) وب ى ىىذلك المطلوب ى ىىات إل ى ىىى مطلوب ى ىىات متداول ى ىىة
ومطلوبات طويلة األجل.
 -2فرض الف رة المحاسبية

Periodicity

يمبىىن تسىىمية هىىذا الفىىرد بالدوريىىة أو السىىنوية حيىىد أنىىه يىىتم تقسىىيم العمىىر الزمنىىي
للمنش ىىأة (حي ىىاة المش ىىروأ) إل ىىى فتى ىرات زمني ىىة متس ىىاوية ت عسه ى ىل عملي ىىة القي ىىاس المحاس ىىبي

وبالتىىالي تحديىىد نتيجىىة أعمىىال الفت ىرة الماليىىة مىىن ربىىح أو خسىىارة وبىىذلك تصىىوير المربىىز
المىىالي فىىي نهايىىة تلىىك الفتىرة .بمىىا أن فىىرد الفتىرة المحاسىىبية يسىىهل عمليىىة إحبىىام الرقابىىة
على العمليات س وقد اتفق على أن تبىون اثنىي عشىر شىه ار تبىدأ غالبىا ب ى  1/1وتنتهىي فىي
 12/31مى ىىن بى ىىل عى ىىامس أ يغل ى ى

أن تتفى ىىق عى ىىادة السى ىىنة الماليى ىىة م ى ى السى ىىنة التقويميى ىىة

الميالدية.
 -2فرض وح ة ال ياس الن ي

Monetary Unit of Measurement
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ان وحىىدة القيىىاس المالئمىىة والمناسىىبة للعمليىىات الماليىىة واألنشىىطة االقتصىىادية التىىي
تقىىوم بهىىا المنشىىأة هىىي النقىىود حيىىد تىىتم عمليىىة قيىىاس وتسىىجيل العمليىىات الماليىىة واألنشىىطة
االقتصادية للمنشأة بالمبالغ النقدية.
ع
إن العملىىة الوطنيىىة ( )Local Currencyتمثىىل وحىىدة النقىىد الخاصىىة ببلىىد معىىين
والتي تستخدم ألغراد القياس النقد والمحاسبي فمثال يعتبر الىدرهم األردنىي هىو العملىة
الوطني ىىة لى ى ردن بم ىىا أن ال ىىدرهم اإلم ىىاراتي ه ىىو العمل ىىة الوطني ىىة لدول ىىة اإلم ىىارات العربي ىىة
المتحدة.
المبا و المحاسبية

Accounting Principles

تعتبى ىىر المبى ىىادد المحاسى ىىبية بمثابى ىىة تعميمى ىىات أو قواعى ىىد إرشى ىىادية لتوجيى ىىه العمى ىىل
المحاسىىبي فىىي حىىاالت معينىىة س فعنىىدما يواجىىه المحاسىىبين مشىىابل محاسىىبية تحتىىاج إلىىى
حلول يتم الرجوأ إلى هذه المبادد  .وعليىه يمبىن القىول أن المبىادد المحاسىبية المتعىارا
عليهىىا هىىي مجموعىىة قواعىىد عريضىىة تىىم تبنيهىىا نتيجىىة للتطبيىىق المهنىىي للفبىىر المحاسىىبي
وذل ىىك للقي ىىام بعملي ىىة القي ىىاس المحاس ىىبي وعملي ىىة تس ىىجيل العملي ىىات المالي ىىة واع ىىداد القى ىوائم
المالية.

 -0مب أ ال ةلفة ال اريهية

Historical Cost Principle

تمت اإلشارة عند توضيح مفهوم االسىتم اررية إلىى أن التبلفىة التىي تتببىدها المنشىأة
فىىي سىىبيل ش ى ار واقتنىىا أصىىولها (موجوداتهىىا) هىىي األسىىاس الىىذ يىىتم اسىىتخدامه لتسىىجيل
هىىذه الموجىىودات وبالتىىالي إظهارهىىا فىىي قائمىىة المربىىز المىىاليس فمىىثال قىىد تشىىتر المنشىىأة
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قطعة أرد بمبلغ عشرة آالا درهم وتبقى هذه األرد تظهر فىي الميزانيىة بتبلفتهىا عبىر
السنوات المتتالية رغم ارتفاأ أسعار األراضي بشبل عام.
يتى ىىيح مبى ىىدأ التبلفى ىىة التاريخيى ىىة نوعى ىىا مى ىىن الموضى ىىوعية ( )Objectivityألن تبلفى ىىة
األصىىل يىىتم تحديىىدها بىىين البىىائ والمشىىتر برضىىى الطىىرفين وبعىىد المسىىاومةس بمىىا أن هىىذا
المبدأ يتيح أيضا سهولة التحقق من هذه التبلفة لوجود مستندات مؤيىدة لهىا بفىاتورة البىائ
أو المورد.
Revenue & Expenses

 -3مبمم أ ايع ممراف بمماإلي ار ات والمصممروفات
Recognition Principle
تج ىىدر اإلش ىىارة إلىىى أن ىىه إلىىى عه ىىد قريى ى

بىىان يع ىىرا هىىذا المب ىىدأ بمبىىدأ االعت ىراا

باإليراد.
يمبن تعريىا اإليىراد بأنىه التىدفق الىداخل ألحىد أصىول المنشىأة  -لىيس بالضىرورة النقديىة
 وبىىذلك التىىدفق الىىداخل الىىذ يىىؤد إلىىى نقىىل مطلوبىىات المنشىىأة نتيجىىة لبي ى السىىل أوتقىىديم الخىىدمات ويشىىمل ذلىىك أيضىىا التىىدفقات النقديىىة الداخلىىة نتيجىىة السىىتخدام موجىىودات
المنشىىأة بااليجىىارات أو الفوائىىد الدائنىىة وبىىذلك األربىىام الناجمىىة عىىن تبىىادل أو بي ى أصىىول
غير نقدية.

 -2مب أ م ابلة اإلي ار ات بالمصروفات
بموج

Matching Principle

هذا المبدأ تىتم عمليىة مقابلىة إيىرادات الفتىرة الماليىة بمىا يخصىها مىن نفقىات

للوصول إلى صافي الربح أو الخسارة بشبل سليم.
ألجل تطبيق هذا المبدأ بشبل سليم البد من توفر ما يلي :
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أ -وجود عالقة سببية بين المصروا المنفق واإليىراد المتحقىق ومثىال ذلىك العالقىة بىين
صىافي المبيعىىات بىعيراد وتبلفىىة البضىاعة المبيعىىة بمصىرواس لىىذلك تجىد أن مجمىىل الىربح
= صافي المبيعات  -تبلفة البضاعة المبيعة.
 مراعاة طبيعة التباليا التي يتم االسىتفادة منهىا علىى عىدة فتىرات مثىل األصىولالثابتىىة حيىىد يتىىيح تقسىىيم هىىذه التبلفىىة علىىى عىىدة سىىنوات طبقىىا لعمرهىىا اإلنتىىاجي ممىىا يتىىيح
تحميل بل فترة بنصيبها من التبلفة المستنفذة .
جى -إذا تعذر إيجاد عالقة السببية أو تحميل التباليا للفترات المالية التي اسىتفادت منهىا
 بمىىا ذبرنىىا أعىىاله  -فمىىن األفضىىل تحميىىل هىىذه المصىىروفات علىىى اي ىرادات الفت ىرة التىىيأنفقىىت فيهىىا مثىىل مصىىاريا الدعايىىة واالعىىالن .وممىىا تجىىدر اإلشىىارة إليىىه أن مبىىدأ مقابلىىة
اإلي ىرادات بالمصىىروفات ي ىرتبط وينسىىجم م ى بعىىد الفىىرود المحاسىىبية مثىىل االسىىتم اررية
والفتى ى ىرات المحاس ى ىىبية المس ى ىىتقلة ومى ى ى بع ى ىىد المب ى ىىادد مث ى ىىل االعتى ى ىراا ب ى ىىاإليراد والتبلف ى ىىة
التاريخية.
 -2مب أ اإلفصاح ال ام

Full Disclosure Principle

ينل هذا المبدأ على أنه يتوجى

علىى إدارة الشىربة نشىر بافىة المعلومىات الماليىة

الضرورية في تقريرها المالي السنو بشبل تام وبامل والتي تجعل القوائم المالية واضىحة
ومفهومة لقارئها م عدم جواز حذا أ معلومات جوهريةس واآلتىي مجموعىة مىن األمثلىة
عن المعلومات الواج

اإلفصام عنها:

أ -االلتزامات الطارئة أو المحتملة سوا بان يتوق تفرتبها بسىب
حبومية مثل دائرة ضريبة الدخل.

قىرار محبمىة أو لجهىات

 أ الت ازم ىىات طويل ىىة األج ىىل ت ىىم التعاق ىىد عليه ىىا وق ىىد يص ىىاحبها عملي ىىة ره ىىن ل ىىبعداألصول مقابلها.
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جى -السياسات المحاسبية التي تستخدمها المنشىأة مثىل طريقىة اهىتالك األصىول الثابتىة أو
طريقة تقييم بضاعة آخر المدة.
د -طبيع ىىة وأث ىىر تغيي ىىر أ سياس ىىة محاس ىىبيةس فم ىىثال إذا وج ىىدت إدارة المنش ىىأة أن هن ىىاك
ضرورة لتغيير طريقة اهتالك المباني من القسط المتناقل إلى القسط الثابىت فتىتم عمليىة
االفصام عن هذا التغيير وبيان أثره على صافي الربح أو الخسارة وبذلك بيان أثىره علىى
قائمة المربز المالي وذلك في اإليضاحات المرفقة م القوائم المالية.
 -5مب أ الثبات أو اي ساق

Consistency Principle

ينل هذا المبدأ على وجو مواظبة (انتظام) المنشأة فىي تطبيىق نفىس السياسىات
والمب ىىادد المحاس ىىبية عب ىىر الس ىىنوات المالي ىىة وخ ىىالل ب ىىل س ىىنة مم ىىا يت ىىيح س ىىالمة المقارن ىىة
وصحتها بين القوائم المالية عبر السىنوات المختلفة.وعنىد إجى ار مقارنىة بىين القىوائم الماليىة
ألبث ىىر م ىىن منش ىىأة يجى ى

االنتب ىىاه إل ىىى تطبي ىىق ه ىىذا المب ىىدأ حت ىىى تب ىىون المقارن ىىة ص ىىحيحة

وسليمة وذات معنى.
 -6مب أ الحيطة والحهرConservatism
بمعنىىى أنىىه إذا بىىان يتوق ى تحقىىق إي ىراد أو ربىىح عبىىر الفت ىرات القادمىىة فعنىىه ال يؤخىىذ بعىىين
االعتبىىار حتىىى يتحقىىق فعىىالس أمىىا إذا بىىان يتوقى تحقىىق خسىىارة مسىىتقبال فعنىه يىىتم االحتيىىاط
لهىا عىن طريىق تبىوين مخصىل لمواجهتهىاس وقىد اعتبىر ( )Arthur Andersenالحيطىة
والحذر هو قيد من قيود المحاسبة وليس أحد المبادد المحاسبية.
 -7اوهمية النسبية (الما ية)

Materiality

وتى ىىدعو األهميى ىىة النسى ىىبية بى ىىال مى ىىن المحاس ى ى

ومى ىىدقق الحسى ىىابات إلى ىىى توجيى ىىه اهتمى ىىامهم

وعنىىايتهم بشىىبل رئىىيس نحىىو البنىىود والعناصىىر التىىي تتضىىمنها القىوائم الماليىىة وتشىىبل أهميىىة
متميزة مقارنة بغيرها من البنود.
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وتحىىدد األهميىىة النسىىبية عىىن طريىىق أن عىىدم إظهىىار المعلومىىة أو البنىىد سىىيؤثر علىىى
قرار الشخل ذو الذبا المعقول.

ال ورة المحاسبية
مفهوم ال ورة المحاسبية:
هي خطة تمثل مجموعة من اإلج ار ات والخطوات الخاصة بالجان

التطبيقي

للمحاسبة والتي تساعد على إتمام الوظائا الرئيسية للمحاسبة في حصر وتسجيل
21

وتصنيا وتلخيل نتائج العمليات المالية في شبل قوائم مالية بشبل يبفل تحقيق
األهداا التي تسعى إليها المحاسبة.
مراحم ال ورة المحاسبية:
المرحلة األولى :تحليل وتجمي المعامالت المالية
المرحلة الثانية :التسجيل في دفتر اليومية
المرحلة الثالثة  :الترحيل إلى األستاذ العام
المرحلة الرابعة :رصيد الحسابات
المرحلة الخامسة :إعداد ميزان المراجعة
المرحلة السادسة :إعداد القوائم المالية
أويً :حليم و جميع المعامالت المالية:
وهي مرحلة فرز المستندات حيد يتم تحليل المعامالت من واق المستندات.
الهدا من عملية تحليل المعامالت المالية  :تحديد الطرا المدين والطرا الدائن لبل
معاملة.
المستند  :دليل إثبات مبتو مؤيد للمعامالت التي تمت في المنشأة خالل الفترة المالية.
ثانياً :ال سجيم في ف ر اليومية:

ال ي المحاسبي :هو عبارة عن تعادل قيمة مالية  .وينقسم الى نوعين:

أ /ال ي البسيط  :هو القيد الذ يحتو بل من طرفي القيد المحاسبي فيه على حسا
واحد.
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ب /ال ي المرةب  :وفيه يحتو أحد طرفي القيد أو بليهما على أبثر من حسا
وهنا يج

واحد.

أن تسبق تسجيل القيد بلمة " مذبورين ".

ثالثاً  :ال رحيم لى ف ر اوس اه:

يؤد استخدام دفتر األستاذ إلى :

أ -التحقق من صحة المعامالت التي تم قيدها في دفتر اليومية العامة أوال بأول .
 -توفير الوقت والجهد عند الرغبة في معرفة رصيد أ حسا

من الحسابات وذلك

بغرد تحديد أعمال المنشأة وتصوير مربزها المالي .
رابعاً :رصي الحسابات :

الترصيد :عبارة عن إج ار محاسبي ضرور لمعرفة التأثير النهائي لمختلا المعامالت
المحاسبية المتعلقة بالمنشأة.
وتتلخل عملية الترصيد في جم الجان

األببر من الحسا

ونقله إلى الجان

اآلخر ( األصغر ) تمهيدا إليجاد الرصيد ( المتمم الحسابي ) للجان

األصغر

والذ يحقق التساو في مجموأ الجانبين .
هامساً  :ع ا ميزاا المراجعة:

ميزان المراجعة عبارة عن بشا أو قائمة تعد خارج الدفاتر وتنقل إليه المبالغ

التي تم إثباتها في دفتر اليومية ودفتر األستاذ س وهنالك نوعان لميزان المراجعة هما:
أ -ميزان المراجعة بالمجامي
 ميزان المراجعة باألرصدة*فيما يتعلق بالخطوة السادسة إعداد القوائم المالية سوا يفرد لها مساحة فى آخر
الملزمة بحول اهلل.
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المفاهيم المحاسبيةAccounting Concepts
تس ىىعى المف ىىاهيم المحاس ىىبية ال ىىى أن تب ىىون حلق ىىة الوص ىىل الض ىىرورية ب ىىين الناحي ىىة
النظريىىة فيمىىا يتعلىىق بالمحاسىىبة بعلىىم لىىه مفاهيمىىه وأصىىوله وبىىين الناحيىىة المهاريىىة العمليىىة
التطبيقية حيد تتمثل المفاهيم المحاسبية في اآلتي:
 األصول (الموجودات)Assets24

 المطلوبات (االلتزامات)Liabilities حقوق الملبية Owners' equity معادلة الميزانية Balance sheet equation العملية الماليةAccounting transaction الدورة المحاسبيةThe Accounting Cycle الحسا Account المصرواExpense اإليرادRevenueفيما يلي نتناول هذه المفاهيم بشئ من التفصيل:
 /0اوصوم Assets:
األصول هي الممتلبات أو الموارد االقتصادية والحقوق طرا الغيىر التىي تمتلبهىا
المنشىىأةس مثىىل  :النقديىىة فىىي الصىىندوق ولىىدى البنىىوكس الىىذمم المدينىىة (المىىدينون)س المخىىزون
الس ىىلعي آخ ىىر الم ىىدة (البض ىىاعة الت ىىي تح ىىتفظ به ىىا المنش ىىأة ألغى ىراد البيى ى أو ألغى ىراد
االستخدام في اإلنتاج) واللوازم والمهمات واألدوات والمعدات والمباني واألراضي .
يمبى ى ىىن القى ى ىىول أن األصى ى ىىول (الموجى ى ىىودات) تمثى ى ىىل اسى ى ىىتخدامات ألم ى ى ىوال المنشى ى ىىأة
(توظيف ىىات األمى ىوال)س فم ىىثال ال يمب ىىن شى ى ار مبن ىىى للمنش ىىأة (المبن ىىى أص ىىل ألن ىىه اس ىىتخدام
ل م ى ىوال) إال عى ىىن طريى ىىق مصى ىىدر تمويى ىىل معى ىىين  :فيى ىىتم سى ىىداد الى ىىثمن نقى ىىدا أو بشى ىىيك أو
بىىاالقتراد س ىوا عىىن طريىىق البنىىك أو تىىتم عمليىىة الش ى ار علىىى الحسىىا

ممىىا يرتو ى

دينىىا

(التزاما) على المنشأة للغير .ويمبن تصنيا األصول إلى المجموعات التالية :
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أ -اوصوم الم اولة

Current Assets

تمثىىل األصىىول المتداولىىة حقىىوق وممتلبىىات المنشىىأة التىىي يمبىىن تحويلهىىا إلىىى نقديىىة
في ظرا (غضىون) سىنة ماليىة أو دورة تشىغيلية أيهمىا أطىول .ومىن األمثلىة عليهىا :الىذمم
المدينىىةس أوراق القىىبد إذا بىىان اسىىتحقاقها فىىي سىىنة أو أقىىلس األوراق الماليىىة التىىي تمثىىل
االس ىىتثمارات قص ىىيرة األج ىىلس بض ىىاعة آخ ىىر الم ىىدةس النقدي ىىة ف ىىي ص ىىندوق المنش ىىأة أو ف ىىي
الحسابات الجارية لدى البنوك.
ب -اوصوم طويلة اوجم

Long- term Assets

األص ىىول طويل ىىة األج ىىل ه ىىي الممتلب ىىات الت ىىي ي ىىتم شى ىراؤها به ىىدا االس ىىتخدام ف ىىي
عمليات المنشأة اإلنتاجية أو التسويقية أو اإلدارية وألبثر من فترة مالية واحدة.
يمبن تقسيمها إلى :
.i

اوصمممممموم الملموسممممممة  :مثى ى ىىل األ ارضى ى ىىي والمبى ى ىىاني واآلالت والمعى ى ىىدات واألثى ى ىىاد
والسيارات.

.ii

اوصوم غيمر الملموسمة  :مثىل مصىاريا التأسىيسس حىق االختىراأس الشىهرةس حىق
التألياس العالمة التجارية.

 /3المطلوبات (الهصوم )Liabilities:
يمبىىن تعريىىا المطلوبىىات بأنهىىا مجموعىىة االلت ازمىىات والىىديون التىىي علىىى المنشىىأة
لصالح الغير .ويمبن تقسيم االلتزامات (األموال التىي تحصىل عليهىا المنشىأة مىن الخىارج)
إلى :
أ -مطلوبات م اولة (مطلوبات قصيرة اوجم) Current liabilities
تمثىىل مجموعىىة االلت ازمىىات والىىديون الواج ى

الوفىىا بهىىا فىىي مىىدة أقصىىاها سىىنة مىىن

تاريط إعداد آخر ميزانية عمومية .ومن األمثلة على المطلوبات المتداولة :
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الذمم الدائنة (دائنون)س أوراق الدف س القرود قصيرة األجل.
ب -مطلوبات طويلة اوجم Long-Term liabilities
تمثل مجموعة األموال التي تحصل عليهىا المنشىأة ويسىتحق سىدادها بعىد أبثىر فىي
عام من تىاريط إعىداد آخىر ميزانيىة عموميىةس ومىن األمثلىة عليهىا القىرود المصىرفية التىي
يستحق سدادها بعد أبثر من سنةس السندات التي تصدرها الشربات المساهمة.
 /2ح وق الملةية Owners' equity:
حقىىوق الملبيىىة هىىي "عبىىارة عىىن مجموعىىة األم ىوال التىىي يسىىتثمرها المىىالبون علىىى
شىىبل رأس مىىال فىىي بدايىىة حيىىاة المنش ىأة مضىىافا األربىىام مطروحىىا الخسىىائر والمسىىحوبات
الشخصية" .
يمبن احتسا

رصيد حقوق الملبية آخر المدة حس

حقى ىىوق الملبيى ىىة آخى ىىر المى ىىدة = رأس المى ىىال أول المى ىىدة

المعادلة التالية :

اإلضى ىىافات إلى ىىى رأس المى ىىال -

المسحوبات الشخصية خالل المدة (اإليرادات -المصروفات)
مثممممممام  :احسى ى ى

حق ى ىىوق الملبي ى ىىة ف ى ىىي  2119/12/31إذا علم ى ىىت أن رأس الم ى ىىال ف ى ىىي

 11111 98/1/1دره ى ى ىىم وبلغ ى ى ىىت اإلض ى ى ىىافات إل ى ى ىىى رأس الم ى ى ىىال خ ى ى ىىالل ع ى ى ىىام 2119
(  ) 5111دره ى ىىم والمس ى ىىحوبات الشخص ى ىىية  3111دره ى ىىم أم ى ىىا إيى ى ىرادات ع ى ىىام  98فه ى ىىي
 21111درهم ومصروفات نفس العام  14111درهم
بتطبيق المعادلة أعاله نجد أن حقوق الملبية في = 2119/12/31
11111

3111 - 5111

(. 18111 = )14111 - 21111

درهىىم ويقىىوم الىىبعد بوض ى هىىذه المعادلىىة علىىى شىىبل قائمىىة حقىىوق الملبيىىة وتعتبىىر أحىىد
القوائم المالية بما يلي:
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11111رأس المال أول المدة
 5111اإلضافات إلى رأس المال
 6111أربام عام )14111 - 21111( 2119
 -3111المسحوبات الشخصية
18111حقوق الملبية آخر عام 2119
 /2العملية الماليةAccounting transaction:
العملية المالية هي "تبادل شي يمبن تقييمه ماليا بين طرفين"
عرفها البعد بأنها عبارة عن "نشاط أو حادثة يمبن قياسها بشىبل نقىد وتحىدد
تغيي ى ار علىىى بعىىد عناصىىر قائمىىة المربىىز المىىالي الثالثىىة (األصىىول والمطلوبىىات وحقىىوق
الملبية) بما يمبن فوصففها بأنها عملية تبادل بين عنصرين أو طرفين "
من التعريفين السابقين يالحظ أنه يشترط فىي أ عمليىة حتىى تبىون عمليىة ماليىةس
أن يتوفر بها الشرطين التاليين معا :
 -1وجىىود عمليىىة تبىىادل لشىىي بىىين طىىرفين يمبىىن تقييمىىه ماليىىا باسىىتخدام النقىىود بوحىىدة
للقياس المحاسبي.
 -2أن تح ى ى ودد هى ىىذه العمليى ىىة تى ىىأثي ار على ىىى بعى ىىد أو جمي ى ى عناصى ىىر الميزانيى ىىة العموميى ىىة
الثالثة :األصول س المطلوبات س وحقوق الملبية.
 /5المصاريف Expenses :
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هىىي مجموعىىة السىىل التىىي يىىتم اسىىتهالبها أو اسىىتعمالها ومجموعىىة الخىىدمات التىىي
ي ىىتم االس ىىتفادة منه ىىا ألغى ىراد تش ىىغيل المنش ىىأةس مث ىىل تبلف ىىة البض ىىاعة المبيع ىىةس الرواتى ى
واألجورس مصاريا مياه وبهربا وهاتاس مصروا اهتالك األصل الثابتس  ......الط.
تؤثر المصاريا سلبا على رأس المال (بمعنى أن المصىاريا تىؤد إلىى تخفىيد
رأس المىىال)س وحتىىى يتسىىنى ذلىىكس وألن طبيعىىة رأس المىىال دائنىىة (ألنىىه مصىىدر للتمويىىل)
البد من أن تجعل المصاريا عند تسىجيلها مدينىة حتىى تىؤثر سىلبا علىى رأس المىال وهىذا
هو السور الحقيقي في أن تبون المصاريا مدينة عند إثباتها في دفتر اليومية العام.
/6اإلي ار ات Revenues:
هىىي "مجموعىىة التىىدفقات النقديىىة الداخلىىة أو مجموعىىة الحقىىوق التىىي تنشىىأ للمشىىروأ
نتيجة لتبادل السل أو تقىديم الخىدمات للعمىال أو نتيجىة أل نشىاطات إداريىة أخىرى مثىل
أربام األسهم أو أربام بي أو استبدال األصول الثابتة" .
إن المنطىىق يفىىرد أن يبىىون حسىىا

اإلي ىراد دائنىىا عنىىد تسىىجيله فىىي دفتىىر اليوميىىة

العىىام ألن اإليىرادات تىىؤثر إيجابىىا علىىى رأس المىىال وبالتىىالي تىىؤد إلىىى زيادتىىهس وحتىىى تىىتم
هذه الزيادة البد أن يجعل حسا

اإليراد دائنا.

وخالصى ى ىىة القى ى ىىول أن رأس المى ى ىىال يى ى ىىزداد باألربى ى ىىام عنى ى ىىدما تبى ى ىىون اإلي ى ى ىرادات أببى ى ىىر مى ى ىىن
المصىىروفات ويىىنقل بالخسىىائر فىىي حالىىة انخفىىاد اإلي ىرادات عىىن المصىىروفاتس ويؤيىىد
صحة ذلك معادلة احتسا

صافي حقوق الملبية التي تم اإلشارة إليها سابقا.

وتعتبر اإليرادات المبتسبة نتيجة بي السىل أو تقىديم الخىدمات المصىدر الىرئيس إليىرادات
المنشآت التجارية
 /7الحساب Account:
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الحسىىا

هىىو" أداة محاسىىبية تسىىتخدم فىىي تسىىجيل وتلخىىيل الزيىىادات والتخفيضىىات

التىىي تحصىىل علىىى بىىل مىىن :اإليىرادس المصىىرواس األصىىولس المطلوبىىاتس وحقىىوق الملبيىىة.
ويمبن تعريا الحسا

على أنىه "بشىا مسىتقل لبىل عنصىر مىن عناصىر النشىاط المىالي

للمش ىىروأ تثب ىىت في ىىه ب ىىل العملي ىىات الت ىىي ت ىىؤثر عل ىىى ه ىىذا العنص ىىر سى ىوا بالمديوني ىىة أو
الدائنية لغرد الوصول إلى خالصة هذه العمليات بالنسبة له ".
قىىد تىىتم عمليىىة تصىىوير الحسىىابات بصىىورة يدويىىة أو آليىىة ويعتمىىد ذلىىك علىىى النظىىام
فىىي دفتىىر األسىىتاذ أبثىىر مىىن شىىبلس

ويتخىىذ الحسىىا
المحاسىىبي المعمىىول بىىه فىىي المنشىىأةس ف
ويتوق ى ىىا ذل ى ىىك عل ى ىىى طبيع ى ىىة ب ى ىىل مش ى ىىروأ وحج ى ىىم عمليات ى ىىه ويعتب ى ىىر ش ى ىىبل الح ى ىىرا ()T
باإلنجليزيىىة هىىو أبسىىط شىىبل للحسىىا
وتحمل (منه) أما في الجان

حيىىد يسىىجل فىىي الجان ى

األيمىىن الحربىىات المدينىىة

األيسر الحربات الدائنة وتحمل (له).

يمةا سيم الحسابات لى اونواع ال الية :
 -0الحسابات الشهصية  :وهي الحسابات التي تمثل األشخال الطبيعيين مثىل محمىدس
أحمىىدس زيىىد أو األشىىخال االعتبىىاريين مثىىل ح ىى /جامعىىة أبىىو ظبىىيس ح ىى /شىىربة البهربىىا
الوطنية.
 -3الحسابات غير الشهصية وتقسعم إلى :
أ -الحسمممممابات الح ي يمممممة  :وتمثى ىىل حسى ىىابات األصى ىىول ببافى ىىة أنواعهى ىىاس وحسى ىىابات
الخصوم بذلك.
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ب -الحسممممابات الوهميممممة (ايسمممممية) :وتمثى ىىل حسى ىىابات المصى ىىروفات أو اإلي ى ىرادات
والخسىىائر أو األربىىامس وفىىي حالىىة بىىون الحسىىا
الحسا

الشخصىىي ذمىىم مدينىىة أو ذمىىم دائنىىة فىىعن

الشخصي يبون في الحقيقة حسابا حقيقيا.

إن هذا التقسيم ألنواأ الحسابات بان مهم سابقا عنىد اسىتخدام طريقىة اآلخىذ والعىاطي
ولبىىن حاليىىا أصىىبحت معظىىم الشىىربات تسىىتخدم أسىىلو معادلىىة الميزانيىىة لتحديىىد الطىىرا
المدين من الطرا الدائن من القيد.

نظام ال ي المفر و ال ي المز وج
حليم العمليات المالية:
يمبن استخدام أحد أسلوبين (طريقتين) لتحليل العمليات المالية :
أويً :حليم العمليات الماليمة باسم ه ام طري مة اخهمه والعماطي  :بمعنىى أن الىذ يأخىذ

مىىدين والىىذ يعطىىي دائىىنس ويمبىىن تشىىبيه هىىذه الطريقىىة بالعالقىىة بىىين األ
ي فىوفور (يعطىىي) األ
يعتبىر األ دائنىا وتجىد أن االبىن الىذ يأخىىذ مىا يقدمىه أبىىوه لىه مىدينا لى

واالبىىن حيىىد

لالبىىن بىىل مىىا يحتاجىىه مىىن طعىىام وشى ار ومالبىىس ورعايىىة وحنىىان لىىذا
ويتوجى

عليىىه

بىره ورد الجميل بالجميل.
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لتحليل العمليات المالية طبقا ألسلو اآلخذ والعاطي يمبن إتباأ التفبير العلمىي
المنطقي المتسلسل التالي :
 -1تحديد الطرفين (الحسابين) المتأثرين بالعملية المالية.
فخذ والطرا الذ أعطى.
 -2تمييز الطرا (الحسا ) الذ أ ف
 -3اجعل الحسا

الذ أخذ مدينا والحسا

الذ أعطى دائنا.

مثام  :العمليات التالية تمت خالل شهر أيلول : 2119
 -1بىىدأ خالىىد مزاولىىة نشىىاطه بتقىىديم الخىىدمات االستشىىارية المتعلقىىة بالمحاسىىبة والض ىريبة
باسى ىىتثماره مبلى ىىغ  5111درهى ىىم فى ىىتح بهى ىىا حسى ىىا

جى ىىار لى ىىدى البنى ىىك باسى ىىم "مبت ى ى

خالى ىىد

لالستشارات المحاسبية والضريبية".
 -2سى ىىح

مبلى ىىغ  2111درهى ىىم بشى ىىيك مى ىىن الحسى ىىا

الجى ىىار أودعى ىىه خزينى ىىة (صى ىىندوق)

المبت .
 -3قف عدم استشارات محاسبية ومالية مقابل أتعا
المبت .

مقدارها  1111درهم نقدا أودعهىا خزينىة

 -4اشترى أثىاد مىن مصىن األثىاد الحىديد بمبلىغ  611درهىم وحىرر شىيبا علىى حسىابه
الجار بنصا ثمن األثاد والباقي على الحسا .
 -5اشترى لوازم ومهمات بمبلغ  411درهم نقدا عن طريق خزينة المبت .
 -6قام خالد باالتصال بسبرتيرة لتعيينها لديه برات

شهر مقداره  111درهم.

 -7سدد خالد مبلغ  111درهم من المستحق عليه لمصن األثاد الحديد نقدا.
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 -8قىىدم خىىدمات ض ىريبية لمحىىالت تقىىي مقابىىل أتعىىا
منها نقدا والباقي على الحسا .
 -9بلغت مصاريا المبت

صىىل %61
مقىىدارها  511درهىىم ح ع

اإلدارية  311درهم دفعت نقدا من خزينة المبت .

 -11بلغت قيمة اللوازم والمهمات المستهلبة خالل الشهر  211درهم.
 -11فحصعل  111درهم من محالت تقي بشيك أودأ في الحسا

الجار لدى البنك.

 -12اتصى ىىل خالى ىىد فى ىىي دائ ى ىرة ض ى ىريبة الى ىىدخل لالستفسى ىىار عى ىىن االي ى ىرادات التى ىىي تخض ى ى
للضريبة.
والمطلوب :
( )1تحليل العمليات السابقة باستخدام أسلو اآلخذ العاطي.
( )2إثب ى ىىات (تس ى ىىجيل) قي ى ىىود اليومي ى ىىة الالزم ى ىىة ف ى ىىي دفت ى ىىر اليومي ى ىىة الع ى ىىام لمبتى ى ى

خال ى ىىد

لالستشارات المحاسبية والضريبية.
( )3ترحيل هذه القيود إلى حساباتها الخاصة في دفتر األستاذ.
( )4ترص ىىيد الحس ىىابات الموج ىىودة ف ىىي دفت ىىر أس ىىتاذ مبتى ى

خال ىىد لالستش ىىارات المحاس ىىبية

والضريبية.
رقممممممممممممممم هم العملية الحسممابات ال ممي ممأثرت اخهه

العاطي

الم يا

ال ائا

رأس مال خالد

البنك

رأس مال خالد

الصندوق

البنك

الصندوق

األتعا

العملية

مالية أم ي؟

بالعملية المالية

1

نعم

البنكس رأس مال خالد

البنك

2

نعم

الصندوق س البنك

الصندوق

البنك

3

نعم

الصندوق س األتعا

الصندوق

األتعا

4

نعم

األثىىادس مصىىن األثىىاد األثاد

مص ىىن األث ىىاد األثاد

الحديدس البنك

البنك

مصن األثاد البنك
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لى ى ى ى ى ى ى ى ى ىوازم ومهم ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاتس اللوازم والمهمات

5

نعم

6

ال

-

7

نعم

مصىىن األثىىاد الحىىديد مصى ى ىىن األثى ى ىىاد الصندوق

8

نعم

9

نعم

11

نعم

اللى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىوازم الصندوق

الصندوق

والمهمات

الصندوق
-

الصندوق

-

الحديد

محالت تقيس الصندوق محالت تقي

االتعا

االتعا

الصندوق

مص ى ى ى ى ى ىىاريا المبتى ى ى ى ى ى ى

مصى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاريا الصندوق

اإلدارية

مص ى ىىن األثى ىىاد الصندوق

الحديد

المبت

-

محالت تقي
الصندوق

األتعا

مصى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاريا الصندوق
المبت

اإلدارية

اإلدارية

الصندوق
لوازم ومهمات مستهلبة لى ى ى ىوازم ومهم ى ى ىىات لوازم ومهمات
لوازم ومهمات

مستهلبة

لى ى ىوازم ومهم ى ىىات لوازم ومهمات.
مستهلبة

11

نعم

البنكس محالت تقي

البنك

محالت تقي

البنك

محالت تقي

12

ال

-

-

-

-

-

مالحظات على الحم :
 -1ع
إن بدايىىة مزاولىىة النشىىاط التجىىار باسىىتثمار صىىاح

المبتى

مبلىىغ خمسىىة آالا درهىىم

أودعت البنك تفبيون أن خالد أعطى وتطبيقا لفرد الوحدة المحاسبية المسىتقلة (الشخصىية
المعنوية المسىتقلة) للمبتى عىن مالبىه لىذا يبىون حسىا رأس مىال خالىد هىو الىدائنس وبمىا
أن البنك أخذ هذا المبلغ إذا هو حى  /البنك هو المدين.
 -2ع
إن عمليىىة سىىح

مبلىىغ مىىن البنىىك وايداعىىه الصىىندوق يعنىىي أن الصىىندوق أخىىذ فهىىو

مدين والبنك أعطى فهو دائن.
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اإليىراد (األتعىا

إن عملية ابتسىا
 -3ا
تفبىيون أن خالىىد وموظفىىوه قفى اىدموا هىىذه الخىىدماتس لىىذا تعتبىىر األتعىىا حىىق لخالىىد وتىىؤد حتمىىا
إلىىى زيىىادة رأس مالىىه ولبىىن ألغ ىراد حصىىر قيمىىة األتعىىا خىىالل الفت ىرة الماليىىة يىىتم فىىتح
حسىىا

يسىىمى حسىىا

األتعىىا

مقابىل االستشىارات المحاسىبية والماليىة المقدمىة)

ويبىىون دائنىىا وبمىىا أن الصىىندوق قىىبد هىىذه األتعىىا

فهىىو

اآلخذ لذا يبون الصندوق مدينا.
 -4إن عمليىة شى ار األثىىاد (مصىىروا أرسىمالي حيىىد يىىتم االسىىتفادة منىه ألبثىىر مىىن سىىنة
ماليىىة) تفبىيون أن األثىىاد اسىىتخدام ل مىوال والبالغىىة  611درهىىم تىىم تمويلهىىا مىىن مصىىدرين :
األول هىىو البنىىك مبلىىغ  311درهىىم والثىىاني مصىىن األثىىاد الحىىديد بمبلىىغ  311درهىىمس لىىذا
يبىىون األثىىاد بمثابىىة اآلخىىذ فهىىو مىىدين وبىىل مىىن البنىىك ومصىىن األثىىاد الحىىديد أعطىىى
بتوفيره مصدر التمويل فبل منهما دائن.
إن شى ى ار اللى ىوازم المهم ىىات نق ىىدا يعن ىىي إن الص ىىندوق أعط ىىى فه ىىو دائ ىىن أم ىىا اللى ىوازم
 -5ا
والمهمات فهي استخدام لهذه األموال المدفوعة من الصندوق فهي بمثابة اآلخىذ لىذا تبىون
اللوازم والمهمات مدينة.
 -9بمىىا أن الصىىندوق أعطىىى (دف ى ) فهىىو دائىىن وبمىىا أن مىىا دفعىىه الصىىندوق هىىو لسىىداد
مص ىىاريا المبتى ى

اإلداري ىىة فالب ىىد م ىىن ش ىىخل أو جه ىىة ق ىىدمت س ىىلعة أو خدم ىىة للمبتى ى

فاستحقت إيرادا رتع
ف
اإلدارية مدينا ألن المبت

على المبت

هىذه المصىاريا اإلداريىة لىذا يبىون حسىا

المصىاريا

أخذ تلك السل أو الخدمات المشار إليها.

 -11إن اللىوازم والمهمىىات أعطىىت مىىا تىىم اسىىتهالبه مىىن ل ىوازم ومهمىىات لىىذا تبىىون الل ىوازم
والمهم ىىات دائن ىىة واللى ىوازم والمهم ىىات المس ىىتهلبة ه ىىي الت ىىي أخ ىىذت فه ىىي مدين ىىة نظى ى ار ألن
شخصية المبت

مستقلة عن شخصية مالبه خالد.

 -11يالح ىىظ أن تحص ىىيل مبل ىىغ  111دره ىىم م ىىن مح ىىالت تق ىىي يعن ىىي أن مح ىىالت تق ىىي
أعطت المبلغ المذبور لذا تبون محالت تقي دائنة والبنك مدينا ألنه أخذ هذا المبلغ .
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 -12ال يعتبىىر اتصىىال م خالىىد م ى دائ ىرة ض ىريبة الىىدخل عمليىىة ماليىىة لعىىدم وجىىود عمليىىة
تبادل فعلي بين طرفين لذا ال يوجد حسا

مدين وال حسا

دائن.

ثانياً :حليم العمليات المالية باس ه ام معا لة المرةز المالي:
تقوم المشروعات بعدد من العمليات المالية الالزمة لمزاولة النشىاط المىرخل لهىا.
وتشتمل هذه األحداد االقتصادية (العمليىات الماليىة) علىى عمليىات بدايىة النشىاط وتتعلىق
بى ى ىرأس الم ى ىىال ال ى ىىالزم للمش ى ىىروأس وعملي ى ىىات شى ى ى ار اآلالت والمع ى ىىدات واألدوات المبتبيى ى ىةس
وعمليات تحصيل إيراد الخدمات وأيضا عمليات دف المصروفات الالزمة لمزاولة النشىاط
وفيما يلي أمثلة لبعد العمليات المالية في المشروعات الخدمية:
مثام :في يناير 2112م إبتدأ أحمد (محاس

قىانوني) نشىاطه فىي مزاولىة مهنىة المحاسىبة

والمراجعة وذلك برأس مال قدره .511.111
هىىذه العمليىىة الماليىىة تمثىىل عمليىىة بدايىىة النشىىاط لهىىا طرفىىان أحىىدهما النقديىىة (الصىىندوق أو
البنىىك) والطىىرا الثىىاني (رأس المىىال) ويمبىىن وض ى هىىذه العمليىىة بعىىد تحليلهىىا إلىىى طىىرفين
في شبل معادلة محاسبية (معادلة المربز المالي) بما يلي:
ممتلبات المشروأ

=

حقوق على المشروأ (التزامات)
↓

↓

Equities

Assets
النقدية (الصندوق أو البنك) =
511.11

=

رأس المال
511.111

الحظ أن جوهر ميبانيبية المحاسبة من حيد تحليىل العمليىات الماليىة وتسىجيلها بالىدفاتر
يعتمىىد علىىى المعادلىىة المحاسىىبية أو معادلىىة المربىىز المىىالي ويترت ى
األيمن للمعادلة يمثل ممتلبات المشروأ بينمىا الجانى

علىىى ذلىىك أن الجان ى

األيسىر يمثىل حقىوق علىى المشىروأ
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حي ىىد أن رأس الم ىىال يعتب ىىر ح ىىق أص ىىحا

المش ىىروأ وه ىىو ف ىىي نف ىىس الوق ىىت التى ىزام عل ىىى

المشروأ لصاحبه.
هى ىىذا ويتمشى ىىى تحليى ىىل هى ىىذه العمليى ىىة الماليى ىىة م ى ى فى ىىرد الشخصى ىىية المسى ىىتقلة أو الوحى ىىدة
االقتصادية المستقلة حيد أن المشروأ يعتبر مستقال عن صاحبه.
في ضو ما سبق يمبن بيان المربز المالي للمشروأ في أول يناير  2112بما يلي:
ممتلبات المشروأ في أول يناير 2112
511.111نقدية
511.111

الحقوق على المشروأ
511.111رأس المال
511.111

الحظ أن هنا أيضا أن ممتلبات المشىروأ  511.111موجىودة بخزينىة المشىروأ أو البنىك
تسىىاو مىىا علىىى المشىىروأ لصىىاحبه رأس المىىال (حقىىوق المىىالك) مبلىىغ  . 511.111بمىىا
يالحظ أثر عملية بداية النشاط على معادلة المربز المالي حيد حىدثت زيىادة فىي النقديىة
قدرها  511.111يقابلها زيادة في رأس المال  511.111ويترت

على ذلك وجىود تىوازن

مس ىىتمر ف ىىي المعادل ىىة المحاس ىىبية (معادل ىىة الميزاني ىىة)س بمعن ىىى أن الجانى ى
الجان

األيم ىىن يس ىىاو

األيسر بعد بل عملية مالية.

ح ي الطرف الم يا والطرف ال ائا لةم عملية مالية:
بعىىد أن تىىم تحديىىد األحىىداد االقتصىىادية (العمليىىات الماليىىة) وتحليلهىىا إلىىى طىىرفينس
تىىأتي مرحلىىة أخىىرى مهمىىة وهىىي مرحلىىة تحديىىد الطىىرا المىىدين والطىىرا الىىدائن لبىىل عمليىىة
مالية .وتبدو أهمية هذه المرحلة في أن التسجيل بالدفاتر المحاسبية يتم وفقا لطريقىة القيىد
المزدوج والتي تقتضي بأن لبل عملية مالية لها طرفان أحدهما مدين واآلخر دائن وهىذان
الطرفان دائما متساويان.
وتبدو القاعدة العامة لتحديد الطرا المدين والطرا الدائن بما يلي:
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يالحظ على القاعدة العامة للمدين والدائن ما يلي:
النوع

م يا

األصول

بل زيادة في األصول تجعلها مدينة

بل نقل في األصول يجعلها دائنة

الخصوم

بل نقل في الخصوم تجعلها مدينة

بل زيادة في الخصوم تجعلها دائنة

حقوق المالك

بل نقل في حقوق المالك تجعل مدينة

بل زيادة تجعل دائنة

المص ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىروفات

جميى ى ى المص ى ىىروفات والمس ى ىىحوبات مدين ى ىىة ألنه ى ىىا

والمسحوبات

تمثل نقل في حقوق المالك

اإليرادات

ائا

جمي اإليىرادات دائنىة ألنهىا تمثىل زيىادة
في حقوق المالك

 .1إن هناك خمسىة عناصىر أساسىية تمثىل حجىر الزاويىة بالنسىبة للمحاسىبةس تمثىل الثالثىة
عناصىىر األولىىى المعادلىىة المحاسىىبية أو معادلىىة المربىىز المىىالي وهىىي األصىىول = الخصىىوم
حقوق المالك.
 .2الحظ الفرق بين األصول من ناحية وبين بل من الخصوم وحقىوق المىالك مىن ناحيىة
أخ ىىرى حي ىىد ت ىىتم معامل ىىة الخص ىىوم مث ىىل حق ىىوق الم ىىالك بالنس ىىبة لتحدي ىىد الط ىىرا الم ىىدين
والطرا الدائن.
 .3الحظ أيضا الفىرق بىين المصىروفات وبىين اإليىرادات ولمىاذا المصىروفات تجعىل مدينىة
بينما اإليرادات تجعل دائنة.
 .4يمبن تعريا األصول بأنها ممتلبىات للمشىروأ وقىد تبىون (ملموسىة أو غيىر ملموسىة)
وقىىد تبىىون (طويلىىة األجىىل أو قصىىيرة األجىىل) وقىىد تبىىون (بغىىرد االسىىتعمال أو بغىىرد
البي ).
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وفيما يلي أهم حسابات األصول :نقديةس المىدينين أوراق القىبد (ديىن بموجى

بمبيالىة أو

سند أذني)س األثادس السياراتس أجهزة مبتبية  ...وغيرها.
 .5يمبن تعريا الخصوم بأنها التزامات على المشروأ للغير قىد تبىون (طويلىة األجىل أو
قص ىىيرة األج ىىل) .وفيم ىىا يل ىىي أه ىىم حس ىىابات الخص ىىوم :دائن ىىينس أوراق ال ىىدف (دي ىىن عل ىىى
المشروأ بموج

بمبيالة أو سند) قرد من البنك أو من الغير.

 .6يمب ىن تعريىىا حقىىوق المىىالك بأنهىىا البىىاقي مىىن األصىىول بعىىد طىىرم الخصىىوم وحقىىوق
المىىالك بهىىذا المعنىىى تسىىاو صىىافي األصىىول (األصىىول – الخصىىوم) وتشىىتمل حسىىابات
حقىىوق المىىالك علىىى :رأس المىىال وأ زيىىادة فىىي رأس المىىالس واألربىىام المبقىىاة أو صىىافي
الدخل غير الموزأ.
 .7يمبىىن تعريىىا المصىىروفات بأنهىا مبىىالغ دفعىىت أو سىىتدف للحصىىول علىىى خىىدمات مىىن
الغير ومن أمثلة حسابات المصىروفات :مصىروا األجىور والرواتى س مصىروا اإليجىارس
مصىروا البهربىا والميىاهس مصىىروفات االنتقىاالت وغيرهىا وهىىذه المصىروفات تمثىل نقصىىا
في حقوق المالك (تدفقات نقدية صادرة).
 .8يمبىىن تعريىىا اإلي ىرادات بأنه ىا مبىىالغ حصىىلت أو سىىوا تحصىىل نظيىىر تقىىديم خىىدمات
للغير من أمثلة حسابات اإليراداتس إيىراد خىدماتس إيىراد عمولىة سمسىرةس إيىراد فوائىد بنبيىة
وغيرها وهذه اإليرادات تمثل زيادة في حقوق اإليرادات (تدفقات نقدية واردة).
أنواع ال يو المحاسبية :
أ -ال ي البسيط (: )Simple Entry
وهو القيد الذ يتبون من حسابين فقط أحدهما مدين واآلخر دائن.
مثال ذلك :
411

من حى /المصروفات
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411

إلى حى /الصندوق

حي ى ىىد يعتب ى ىىر ه ى ىىذا القي ى ىىد قي ى ىىدا بس ى ىىيطا ألن الط ى ىىرا الم ى ىىدين حس ى ىىا
المصروفات والطرا الدائن حسا

واح ى ىىد وه ى ىىو

واحد وهو الصندوق.

ب -ال ي المرةب (: )Compound Entry
هو القيد الذ يتبون من ثالثة حسىابات فىأبثر س وقىد يبىون القيىد مرببىا فىي طرفىه
الدائن بماس وقد يبون القيد مرببا في طرفه المدينس وقد يبون مرببا في الطرفين بما فىي
القيد التالي:
من مذبورين
حى /الصندوق

1111

2111

حى /األثاد

إلى مذبورين
 2511حى /رأس مال فريد
511

حى /أوراق الدف .

مثام  :العمليات ال الية مت هالم شهر يوليو 3119م :
 -1بىىدأ خالىىد مزاولىىة نشىىاطه بتقىىديم الخىىدمات االستشىىارية المتعلقىىة بالمحاسىىبة والض ىريبة
باسى ىىتثماره مبلى ىىغ  5111درهى ىىم فى ىىتح بهى ىىا حسى ىىا

جى ىىار لى ىىدى البنى ىىك باسى ىىم "مبت ى ى

خالى ىىد

لالستشارات المحاسبية والضريبية".
 -2سى ىىح

مبلى ىىغ  2111درهى ىىم بشى ىىيك مى ىىن الحسى ىىا

الجى ىىار أودعى ىىه خزينى ىىة (صى ىىندوق)

المبت .
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 -3قف عدم استشارات محاسبية ومالية مقابل أتعا
المبت .

مقدارها  1111درهم نقدا أودعهىا خزينىة

 -4اشترى أثىاد مىن مصىن األثىاد الحىديد بمبلىغ  611درهىم وحىرر شىيبا علىى حسىابه
الجار بنصا ثمن األثاد والباقي على الحسا .
 -5اشترى لوازم ومهمات بمبلغ  411درهم نقدا عن طريق خزينة المبت .
 -6قام خالد باالتصال بسبرتيرة لتعيينها لديه برات

شهر مقداره  111درهم.

 -7سدد خالد مبلغ  111درهم من المستحق عليه لمصن األثاد الحديد نقدا.
 -8قىىدم خىىدمات ض ىريبية لمحىىالت تقىىي مقابىىل أتعىىا
منها نقدا والباقي على الحسا .
 -9بلغت مصاريا المبت

صىىل %61
مقىىدارها  511درهىىم ح ع

اإلدارية  311درهم دفعت نقدا من خزينة المبت .

 -11بلغت قيمة اللوازم والمهمات المستهلبة خالل الشهر  211درهم.
 -11فحصعل  111درهم من محالت تقي بشيك أودأ في الحسا

الجار لدى البنك.

 -12اتصى ىىل خالى ىىد فى ىىي دائ ى ىرة ض ى ىريبة الى ىىدخل لالستفسى ىىار عى ىىن االي ى ىرادات التى ىىي تخض ى ى
للضريبة.
والمطلوب :
( )1تحليل العمليات السابقة باستخدام أسلو اآلخذ و العاطي.
( )2إثب ى ىىات (تس ى ىىجيل) قي ى ىىود اليومي ى ىىة الالزم ى ىىة ف ى ىىي دفت ى ىىر اليومي ى ىىة الع ى ىىام لمبتى ى ى

خال ى ىىد

لالستشارات المحاسبية والضريبية.
( )3ترحيل هذه القيود إلى حساباتها الخاصة في دفتر األستاذ.
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( )4ترص ىىيد الحس ىىابات الموج ىىودة ف ىىي دفت ىىر أس ىىتاذ مبتى ى

خال ىىد لالستش ىىارات المحاس ىىبية

والضريبية.

اوصوم
رقممممممممممممممم

البنك

= المطلوبات  +ح وق الملةية
الصن وق

اوثال

العملية
1

لممممممممممموازم

م ينوا

رأس المام

ائنوا

ومهمات
5111+

+
5111
-

3

3111

3

3111+
0111+

211-

4

0111+
611+

5

211-

7

011-

8

211+

9

211-

211+
011311+
311-

011+
3811

6311

511+
211-

10
11

211+

311011-

3511

611

311

011
=

6111

311
6311
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العمليات ال ى ؤثر على وازا معا لة الميزانية -المرةز المالي
الميزانيىىة هىىي قائمىىة تبىىين الوضى المىىالي للمشىىروأ فىىي لحظىىة معينىىة .وعنىىد د ارسىىة
قائمة المربز المالي (الميزانية) نالحظ بأنها تظهر على النحو التالي:
قائمة المرةز المالى
حقوق الملبية

األصول (الموجودات)

الخصوم

• وتظهىىر بىىالطرا األيمىىن (المىىدين) الموجىىودات أو األصىىولس وهىىي العناصىىر التىىي
يملبها المشروأس وغالبا ما يتم ترتيبها بحس

السيولة من األضعا ل قوىس علمىا

بأن السيولة هي امبانية تحويل العنصر إلى نقدية.
• وتظهىىر بىىالطرا األيسىىر (الىىدائن) الخصىىوم أو االلت ازمىىاتس وهىىي الىىديون المترتبىىة
على الشربة للغيرس وغالبا ما يتم ترتيبها بحس

االستحقاق من األبعد ل قر .

وتشبل هذه القائمة معادلة يطلق عليها معادلة المربز المالي أو معادلة الميزانية:
األصول = حقوق الملبية

الخصوم

وتبقىىى هىىذه المعادلىىة متوازنىىة دومىىا بعىىد بىىل عمليىىةس وقىىد يبىىون للعمليىىات تىىأثير علىىى أحىىد
أطراا المعادلة أو على الطرفين معا لذلك يمبن تقسيم العمليات إلى مجموعات:
أ -عمليات ؤثر على اوصوم ف ط:
في هذه الحالة يبقى مجموأ األصول ثابتىا لبىن تتغيىر قىيم عناصىر األصىول فيزيىد
أحدها وينقل اآلخر وبنفس القيمةس وفيما يلى هذه األمثلة للتوضيح:
أمثلة:
 ش ار بضاعة نقدا بمبلغ  11111درهم
(زيادة البضاعة بمبلغ  11111ونقل الصندوق بمبلغ )11111
43

 سح

مبلغ  5111من البنك وايداعه في الصندوق
(زيادة الصندوق بمبلغ  5111ونقل البنك بمبلغ )5111

 تحصيل مبلغ  21111من أحد المدينون نقدا
(زيادة النقدية الصندوق  21111ونقل المدينون )21111
ب -عمليات ؤثر على قيم اوصوم وايل زامات:
في هىذه الحالىة يحىدد تغيىر فىي طرفىي المعادلىة ولبىي تبقىى المعادلىة متوازنىة فىعن
تىىأثير العمليىىات يبىىون إمىىا بزيىىادة الطىىرفين معىىا أو انخفىىاد الطىىرفين معىىاس وفيمىىا يلىىى هىىذه
األمثلة للتوضيح:
أمثلة:
 ش ار بضاعة بمبلغ  15111على الحسا
(زيادة األصول (البضاعة) بمبلغ  15111وبالمقابىل زيىادة االلت ازمىات (الىدائنون) بمبلىغ
.)15111
 قام التاجر بسداد مبلغ  11111بشيك إلى أحد الدائنون
(نقل فىي األصىول (البنىك) بمبلىغ  11111وبالمقابىل نقىل فىي االلت ازمىات (الىدائنون)
بمبلغ .)11111
جم -عمليات ؤثر ف ط على ايل زامات:
في هذه الحالة يبون تأثير العمليات على عناصر االلتزامات لبىن مجموعهىا يبقىى
ثاب ىىت وذل ىىك للمحافظ ىىة عل ىىى تى ىوازن معادل ىىة الميزاني ىىة ويظه ىىر الت ىىأثير بزي ىىادة قيم ىىة أح ىىد
االلتزامات وانخفاد قيمة التزام آخر.
مثام :تم سح

بمبيالة على المورد خليل بقيمة  3111درهم
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في هذه الحالة زادت أوراق الدف بمبلغ  3111وانخفد رصيد الدائنون بمبلغ .3111
 عمليات ؤثر على ح وق الملةية:يوجد أربعة أنواأ من العمليات التي تؤثر على حقوق الملبية.
 -0قيام صاحب المشروع باس ثمار أموام ج ي ة:
عنىدما يقىوم صىاح

المشىىروأ باسىتثمار أمىوال جديىدة (نقىىدا أو عينىا) فىي المشىىروأ

فىىعن هىىذا يىىؤد إلىىى زيىىادة األصىىول مىىن جهىىة وبالمقابىىل زيىىادة رأس المىىال الىىذ

يعتبىىر

عنص ار أساسيا في حقوق الملبية.
نالحظ أن أطىراا العالقىة فىي جهتىين مختلفتىين لىذلك يىزداد الطىرفين بىنفس القيمىة
لبي تبقى المعادلة متوازنة.
 - 3مسحوبات صاحب المشروع:
قىد يقىىوم صىىاح

المشىروأ بسىىح

أصىىول نقديىىة أو عينيىة فىىي المشىىروأ السىىتعماله

الشخصيس وفي هذه الحالىة فىعن بىال مىن األصىول وحقىوق الملبيىة تىنقل بالقيمىة نفسىهاس
وبما أن المسحوبات الشخصية تؤد إلى تخفيد حقوق الملبية لذلك يمبن تسجيلها فىي
حسا

رأس المال لبن يفضل تسىجيلها فىي حسىا

تسجل فيه بل المبالغ التي سحبها صاح

مسىتقل هىو حسىا

المسىحوبات الىذ

المشروأ الستعماله الخال.

 -2اإلي ار ات واورباح:
عنى ىىدما تحقى ىىق المنشى ىىأة الحديثى ىىة إي ى ىرادات (حصى ىىل صى ىىاح
 51111أتعى ىىا

مبت ى ى

محامى ىىاة على ىىى

محامى ىىاة) أو أن تحقى ىىق المنشى ىىأة التجاريى ىىة أربى ىىام (باعى ىىت شى ىىربة الهى ىىالل

بضىىاعة تبلفتهىىا  31111بمبلىىغ  )51111فىىعن هىىذه العمليىىات تىىؤد إلىىى زيىىادة األصىىول
وبالمقابل إلى زيادة حقوق الملبية.
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 - 2المصروفات والهسائر:
المصىىروفات هىىي المبىىالغ التىىي تحملتهىىا المنشىىأة فىىي سىىبيل الحصىىول علىىى اإلي ىرادات
(دف ى إيجىىار المحىىلس دف ى روات ى
أسبا

العمىىالس مصىىروا البهربىىا ) أمىىا الخسىىائر فتق ى لعىىدة

منها بي بضاعة بخسىارة (سىعر البيى أقىل مىن التبلفىة) وتىؤد هىذه العمليىات إلىى

إنقال في قيمة األصول وبالمقابل إلى انخفاد في حقوق الملبية.
عنىىدما يقىىوم صىىاح

المشىىروأ بىىدف مصىىروا البهربىىا نقىىدا فىىعن ذلىىك يىىؤد إلىىى

انخفاد النقدية في الصندوق وبالمقابل انخفاد حقوق الملبية وبنفس المبلغ.
لبن قد تؤد المصروفات في بعد الحاالت إلى انخفاد في حقوق الملبية وزيىادة
ف ىىي االلت ازم ىىات وه ىىذا طبيع ىىي ألن طرف ىىي العالق ىىة ف ىىي جه ىىة واح ىىدةس ف ىىعذا ت ىىأخر ص ىىاح
المشىىروأ فىىي تسىىديد رواتى

وأجىىور العمىىال سىىجلت مى االلت ازمىىات ممىىا يىىؤد إلىىى زيادتهىىا

وبالمقابل تنخفد حقوق الملبية.
وال بىىد لنىىا هنىىا مىىن التمييىىز بىىين المصىىروفات ال أرسىىمالية والمصىىروفات اإليراديىىة لبىىي ال
نق في أخطا محاسبية.
أمثلة :على معا لة الميزانية:
العملية اوولى:
ابت ى ىىدأ عب ى ىىد الس ى ىىالم أعمال ى ىىه التجاري ى ىىة ف ى ىىي  2111/1/1ب ى ىىأن أودأ ف ى ىىي البن ى ىىك مبل ى ىىغ
 1111111درهم من أمواله الخاصة الستثمارها في المشروأ.
ت ىىؤد ه ىىذه العملي ىىة إل ىىى زي ىىادة األص ىىول (البن ىىك) وزي ىىادة حق ىىوق الملبي ىىة (رأس الم ىىال)
بالقيمة نفسها وعليه تظهر الميزانية بما يلي:
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1111.111

البنك

1111.111

1111.111

المجموأ

1111.111

حقى ىىوق الملبيى ىىة(رأس
المال)
المجموأ

العملية الثانية:
ف ى ىىي  2111/1/3س ى ىىح

عب ى ىىد الس ى ىىالم مبل ى ىىغ  211111م ى ىىن البن ى ىىك وأودعه ى ىىا ف ى ىىي

الصندوق.
تؤثر هذه العملية فقط على األصول فيزيد أصل (الصندوق) وينقل أصل (البنك)
وبنفس القيمة لتظهر الميزانية على النحو التالي:
811.111

البنك

211.111

الصندوق

1111.111

المجموأ

1111.111

حقى ىىوق الملبيى ىىة(رأس
المال)

1111.111

المجموأ

العملية الثالثة:
فىىي  1/2اشىىترى عبىىد السىىالم أثىىاد بمبلىىغ  111111وسىىدد قيمتىىه بشىىيك .أيضىىا تىىؤد
هىىذه العمليىىة إلىىى زيىىادة أصىىل (األثىىاد) وانخفىىاد أصىىل (البنىىك) وبىىنفس القيمىىة لتصىىبح
الميزانية:
711.111

البنك

211.111

الصندوق

111.111

األثاد

1111.111

المجموأ

1111.111

حقى ىىوق الملبيى ىىة(رأس
المال)

1111.111

المجموأ

العملية الرابعة:
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في  1/7اشترى عبد السالم بضاعة على الحسا

من المورد خالد بمبلغ .311111

تؤثر هذه العملية على األصول (البضاعة) وعلى االلتزامات (الدائنون) وتؤد إلىى زيىادة
الطرفين بنفس القيمة:
711.111

البنك

211.111

الصندوق

111.111

األثاد

1111.111

حقى ىىوق الملبيى ىىة(رأس
المال)

311.111

البضاعة

الدائنون

311.111

1.311.111

المجموأ

1.311.111

المجموأ

العملية الهامسة:
فىىي  1/11دف ى عبىىد السىىالم إيجىىار المحىىل عىىن عىىام  2111بمبلىىغ  41111سىىددت
نقدا.
ت ىىؤد ه ىىذه العملي ىىة إل ىىى انخف ىىاد ف ىىي األص ىىول (الص ىىندوق) وانخف ىىاد ف ىىي حق ىىوق
الملبية وبنفس القيمة.
711.111

البنك

161.111

الصندوق

111.111

األثاد

961.111

حقى ىىوق الملبيى ىىة(رأس
المال)

311.111

البضاعة

الدائنون

311.111

1.261.111

المجموأ

1.261.111

المجموأ

العملية السا سة:
في  1/15باأ عبد السالم بضاعة تبلفتها  111111بمبلغ  151111نقدا.
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تؤد هذه العملية إلى ما يلي:
ى انخفاد في قيمة البضاعة بمقدار ( 111111التبلفة).
ى زيادة النقدية (الصندوق) بمقدار ( 151111ثمن البي ).
ى زيادة حقوق الملبية بمقدار األربام (.)51111 = 111111 – 151111
711.111

البنك

311.111

الصندوق

111.111

األثاد

211.111

البضاعة

 1.311.111المجموأ

1.111.111

حقى ىىوق الملبيى ىىة(رأس
المال)

اإللتزامات

311.111

1.311.111

المجموأ

العملية السابعة:
فىىي  1/21سىىدد عبىىد السىىالم نصىىا االلت ازمىىات المترتبىىة عليىىه إلىىى خالىىد بشىىيك علىىى
المصرا.
تؤد هذه العملية إلى نقل األصول (البنك) وبالمقابل نقل االلت ازمىات (الىدائنون)
وبنفس القيمة.

551.111

البنك

311.111

الصندوق

111.111

األثاد

1.111.111

حقى ىىوق الملبيى ىىة(رأس
المال)
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211.111

151.111

البضاعة
المجموأ

اإللتزامات
المجموأ

1.161.111

1.161.111
العملية الثامنة:
فى ى ىىي  1/25قى ى ىىام عبى ى ىىد السى ى ىىالم بسى ى ىىح

مبلى ى ىىغ  11111مى ى ىىن الصى ى ىىندوق السى ى ىىتخدامه

الشخصي.
ت ىىؤد ه ىىذه العملي ىىة إل ىىى انخف ىىاد األص ىىول (الص ىىندوق) وبالمقاب ىىل انخف ىىاد حق ىىوق
الملبية وبنفس القيمة.
551.111

البنك

311.111

الصندوق

111.111

األثاد

211.111

البضاعة

1.111.111

المال)
151.111

المجموأ
1.151.111

حقى ىىوق الملبيى ىىة(رأس

اإللتزامات
المجموأ

1.151.111

ثبات معامالت المنشأة ال جارية
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تقىىوم المحاسىىبة بقيىىاس النتىىائج الماليىىة للعمليىىات التىىي يقىىوم بهىىا المشىىروأس والعمليىىة
هىىي الحادثىىة أو النشىىاط االقتصىىاد الىىذ يمبىىن تحديىىده وقياسىىه بوحىىدات نقديىىةس ومىىن ثىىم
تسجيله بالدفاتر المحاسبية.
والسؤال :ماهى الدفاتر المحاسبية التى يتم فيها تسجيل هذه العمليات
ف ر اليومية:
هىىو دفتىىر القيىىد األولىىي الىىذ يىىتم فيىىه تسىىجيل المعىىامالت واإلحىىداد األخىىرى ألول
مره ويتم التحويل من دفتر القيد األولي إلى دفتر األستاذ ( .ويأخذ الشبل التالي):
م يا

ائا البياا

مثممام  :فىىي  2 /1قىىام صىىاح

رقم ال ي

رقمممممممممم صمممممممممفحة ال اريخ

اوس اه

المؤسسىىة بعيىىداأ مبلىىغ  1111درهىىم فىىي حسىىا

المؤسسىىة

بالبنك بزيادة لرأس المال

م يا

ائا

1111
1111

البياا

رقم ال ي

من حى /البنك

1

الى حى /رأس المال

زيادة رأس مال المؤسسة

رقممممممممم صممممممممفحة ال اريخ

اوس اه

2/1

1
2

ف ر اوس اه:
هو وثيقة مساعدة وأداة ضرورية في خطوات التسجيل المحاسبي وهو دفتر يجم
فيه بل الحسابات التي تأثرت بفعل العمليات المحاسبية وعادة ما تؤخذ هذه الحسابات
من دفتر اليومية م استخراج الرصيد.
منه
المبلغ البيان

له
التاريط المبلغ البيان

التاريط
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عملية ال رحيم :
ترحيل
بدفاتر األستاذ أ

القيود

من

دفتر

اليومية

إلى

الحسابات

المختصة

نقل المبالغ المقيدة في سجل اليومية إلى الحسابات المختصة في

سجالت األستاذ .

ميزاا المراجعة:
مفهوم ميزاا المراجعة:
مي ىزان المراجعىىة عبىىارة عىىن بشىىا أو قائمىىة بجمي ى الحسىىابات الظىىاهرة فىىي سىىجل
األستاذ العام وأرصدة تلك الحسابات مدينة أو دائنة.
أهمية ميزاا المراجعة:
ميزان المراجعة هو المحطة التي يقا عندها المحاس

ليتأبد مىن صىحة أعمالىهس

وليراج المرحلة التي قطعها في رحلته المحاسىبية تمهيىدا لمواصىلة هىذه الرحلىةس واالنتقىال
إلى المحطة التالية وهو مطمئن إلى خلو دفاتره مىن األخطىا .ومن هنىا تنبى أهميىة ميىزان
المراجعة.
أه اف ميزاا المراجعة:
يتطل

إعداد ميزان المراجعة أن يبون على فترات دورية متقاربة وذلك لتحقيق األغىراد

التالية:
 .1التأبد من صحة تنظيم األوراق الثبوتية للقيود.
 .2التأبد من صحة تنظيم مستندات القيد.
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 .3التأبد من صحة قيود دفتر اليومية.
 .4التأبد من صحة ترحيل قيود اليومية إلى حساباتها في دفاتر األستاذ.
 .5التأبد من صحة ترصيد وتجمي الحسابات.
 .6معرفىىة مربىىز بىىل حسىىا

مىىن حيىىد مديونيتىىه أو دائنيتىىه خىىالل فتىرة معينىىة وفىىي تىىاريط

معين.
 .7معرفة مقدار دين بل مدين للمشروأ ومقدار الدين المستحق لبل دائن للمشروأ.
 .8القاعدة التي من خاللها يتم عمل الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروأ.
طرق ع ا ميزاا المراجعة:
يىىتم إعىىداد بشىىا ميىزان المراجعىىة أمىىا بطريقىىة األرصىىدةس أو بطريقىىة المجىىامي س أو
بطريقة األرصدة والمجامي معا.
 .0ميزاا المراجعة بطري ة اورص ة:
يجىىرى ترصىىيد بىىل حسىىا

فىىي دفتىىر األسىىتاذ العىىامس وبعىىد ذلىىك يىىنظم بشىىا ميىزان

المراجعىىة علىىى أوراق خارجيىىة .ويجىىرى نقىىل األرصىىدة إلىىى هىىذا الميىزان المدينىىة فىىي الخانىىة
الخاصة بها س والدائنة بذلكس ثىم تجمى بىل خانىة فىي الميىزانس ويقىارن المجموعىان .وفيمىا
يلي نموذجا لبشا ميزان المراجعة بطريقة األرصدة.
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

اسم الحسا

رقم صفحة األستاذ

المجموأ
 .2ميزاا المراجعة بطري ة المجاميع:

53

يجم الجان

المدين مىن بىل حسىا س ويجمى الجانى

الىدائن مىن بىل حسىا

فىي

دفتىىر األسىىتاذ .ثىىم يىىنظم بشىىا مي ىزان المراجعىىة وينقىىل إليىىه اسىىم بىىل حسىىا س والمجمىىوأ
المدين لىذلك الحسىا

فىي خانىة خاصىةس والمجمىوأ الىدائن للحسىا

نفسىه فىي خانىة ثانيىة.

ثم تجم بل خانة ويفترد أن يتعادل المجموعان.
مجامي مدينة

اسم الحسا

مجامي دائنة

رقم صفحة األستاذ

المجموأ
 .3ميزاا المراجعة باورص ة والمجاميع معاً:
هىو الميىزان الىذ يجمى بىين الميىزانين السىىابقينس يىدرج فيىه إلىىى جانى

بىل حسىىا

رصىىيده المىىدين أو الىىدائنس ومجموعىىه المىىدين ومجمىىوأ الىىدائن .ثىىم تجم ى الخانىىات األرب ى
ويفت ىىرد أن يتس ىىاوى مجم ىىوأ األرص ىىدة المدين ىىة مى ى مجم ىىوأ األرص ىىدة الدائن ىىةس ومجم ىىوأ
المجامي المدينة م مجموأ المجامي الدائنة.
مجامي

أرصى ى ى ىىدة

مجامي

مجامي

مدينة

دائنة

اسم الحسا

األستاذ

أرصى ى ى ى ى ى ى ىىدة أرص ى ى ى ى ى ى ى ى ىىدة
مدينة

رقى ى ىىم صى ى ىىفحة

دائنة

المجموأ

سجيم العمليات المه لفة بالمنشآت ال جارية
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أويً :سجيم العمليات المالية بالمنشأة:
 /0العمليات الم عل ة برأس المام :
رأس المىىال هىىو مىىا يقدمىىه صىىاح
بدايىىة مزاولىىة نشىىاطها س ويعتبىىر حسىىا

المنشىىأة مىىن أمىوال خاصىىة إلىىى المنشىىأة بهىىدا
رأس المىىال حسىىا

شخصىىي يحىىل محىىل صىىاح

المنشى ىىأة ويمثى ىىل مى ىىا على ىىى المنشى ىىأة تجى ىىاه صى ىىاحبها س وهى ىىو يؤبى ىىد مبى ىىدأ اسى ىىتقاللية الوحى ىىدة
االقتصادية
يم رأس المام  ( :قيد تبوين رأسمال هو أول قيد افتتاحي تبدأ به أ منشأة)

أ-

 تقديم رأس المال في صورة نقدية ( صندوق أو بنك ):
مثام :
بى ىىدأ محمى ىىد نشى ىىاطه التجى ىىار ي ى ىرأس مى ىىال  351111درهى ىىم أودأ منهى ىىا فى ىىي الصى ىىندوق
 51111درهم والباقي في البنك
 تقديم رأس المال في صورة أصول :
مثام :
بدأ سامي أعماله التجارية برأس مال ممثل في األصول التالية :
 251111عقار  81111 -سيارات  51111 -صندوق
 تقديم رأس المال في صورة أصول وخصوم :
وهذه الحالة شائعة عند بداية المنشأة الجديدة بأصول وخصوم منشأة أخرى قديمة

مثام :
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ب ىىدأ خال ىىد نش ىىاطه التج ىىار بعناص ىىر األص ىىول والخص ىىوم التالي ىىة  711111 :عق ىىار -
 511111آالت  81111 -مدينون  111111 -قرد قصير األجل
 -3زيا ة رأس المام :
تقىوم المنشىىآت بزيىىادة أرسىىمالها فىىي حالىىة رغبتهىىا بالتوسى س وتبىىون الزيىىادة إمىىا نقىىدا
أو عينا س ودائما يبىون رأس المىال عنىد الزيىادة طىرا دائىن فىي القيىد أمىا الطىرا المىدين
فيبون طريقة الزيادة .
مثام :
قىىرر أحمىىد زيىىادة رأس مىىال منشىىأته التجاريىىة بمبلىىغ  151111درهىىم أودأ نصىىفها
في البنك والباقي في الصندوق
 -2هفيض رأس المام :
قد تقوم بعد المنشآت بتخفيد رأس مالها في حالة تحقيق خسىائر مسىتمرة س أو
زيادة رأس مال الشربة عن حجم نشاط المنشأة ( طاقىة عاطلىة ) .وفىي هىذه الحالىة يبىون
رأسمال في الطرا المدين من القيد .
مثام :
قىىررت إدارة المنشىىأة تخفىىيد رأس المىىال بمبلىىغ  71111درهىىم سىىحبا مىىن ( البنىىك أو
الصندوق )

 /3العمليات الم عل ة بالمسحوبات :
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بنا على مبدأ استقاللية الوحدة االقتصادية يفىتح حسىا

خىال لصىاح

المنشىاة

لمىىا قىىد يحتاجىىه مىىن مسىىحوبات شخصىىية لىىبعد المبىىالغ أو البضىىاعة أو األصىىول الثابتىىة
الس ىىتخدامه الخ ىىال ويطل ىىق عل ىىى ه ىىذا الحس ىىا

اس ىىم المس ىىحوباتس والمس ىىحوبات دائم ىىا

تبون في الطرا المدين .وتأخذ األشبال التالية:
أ /مسحوبات ن ية ( صن وق أو بنك )
مثام :
سح

صاح

المنشأة مبلغ  6111درهم من الصندوق الستخدامه الخال

ب /مسحوبات بضاعة :
 بسعر الشراء ( ال ةلفة )
مثام  :سح

صاح

المنشأة بضاعة تبلفتها  5111درهم الستخدامه الخال

 بسعر البيع :
مثام  :سح

صاح

المنشأة بضاعة سعر بيعها  8111درهم الستخدامه الخال

 ها أج مع سعر البيع مع سعر الشراء (ال ةلفة ) :
مثام  :سح

صاح

المنشأة بضاعة سعر بيعها  6111درهم وتبلفتها  5111درهم

ج /مسحوبات ما اوصوم الثاب ة:
مثممام  :قىىرر صىىاح

المنشىىأة تخصىىيل سىىيارة مىىن سىىيارات المنشىىأة السىىتخدام أس ىرته

تبلفتها  31111درهم
إذا  :حقوق الملبية = رأس المال

صافي الربح ى ى صافي الخسارة ى ى المسحوبات

ثانياً:العمليات المر بطة باإلي ار ات والمصروفات:
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 /0المصروف  :هو مبلغ من المال يدف نظير خدمىة أو منفعىة تحصىل عليهىا المنشىأة س
ويبى ىىون الى ىىدف إمى ىىا نقى ىىدا أو بشى ىىيك أو على ىىى الحسى ىىا  .ويج ى ى

أن تقيى ىىد وتسى ىىجل جميى ى ى

المصروفات في الدفاتر بعسمها في الطرا المدين من القيدس ولها ثالثة أنواأ :
أ /م .ارية  :وهي مصروفات ذات طاب عىام خىال بالمنشىأة ببىل س مثىل :المرتبىات س
األدوات المبتبيةس المياه س البهربا س التلفون.
ب /م .بيعيمممة و سممموي ية  :مثىىل  :اإلعالنىىات س أجىىور عمىىال البي ى س م .نقىىل المبيعىىاتس
م.لا وحزمس العموالتس عمولة وبال البي .
ج /م .مويليمممة  :وه ىىي المص ىىروفات المرتبط ىىة ب ىىالبنوكس مث ىىل  :فائ ىىدة الق ىىرد س الفوائ ىىد
المدينة س عمولة البنك س م .بنبية.
/3اإلي ار :هو بل ما يحصل عليه المشروأ من دخل بخالا اإليراد النىاتج مىن المبيعىات/
حي ىىد أن بيى ى البض ىىاعة ه ىىو النش ىىاط األساس ىىي للمنش ىىأة .ويجى ى

أن تقي ىىد وتس ىىجل جميى ى

اإليىرادات فىىي الىىدفاتر بعسىىمها فىىي الطىىرا الىىدائن مىىن القيىىدس مثىىل  :إيىراد عقىىار س إيىراد أ.
ماليةس إيراد أسهم س فوائد دائنة.
ثالثاً:العمليات اإلي ار ية بالمنشأة:
المبيعمات :مىىن أهىىم أنىواأ اإليىرادات و تنشىأ عنىىد مبادلىة بضىىاعة أو خدمىة تقىىدمها الشىىربة
مى العميىىل حيىىد يقىىدم العميىىل مقابلهىىا أصىىل يبىىون غالبىىا مبلىىغ مىىالي أو شىىيك أو بمبيالىىة
تعهى ىىد بالى ىىدف بتى ىىاريط معى ىىين بالمسى ىىتقبل وتعتبى ىىر حسى ىىا

دائى ىىنس بمى ىىا يج ى ى

تحديى ىىد سى ىىعر

للبضىىاعة أو الخدمىىة و ينشىىأ عنىىد البي ى فىىاتورة مىىن الشىىربة حيىىد تعتبىىر سىىند مىىالي علىىى
أساسه يقوم المحاس

بعنشا قيد البي بدفتر اليومية.

غالبا ما يقدم المشتر مقابل البضاعة أو الخدمة أحد من األشبال التالية:
 .1نقد
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 .2شيك
 .3باآلجل – على الحسا
البيع ن اً:
مثام :باعت شربة ل ثاد المنزلي غرفة نوم بقيمة  21111درهم و استلمت المبلغ نقدا
21111

ال ي  :من حى /الصندوق

إلى حى /المبيعات

2111

البيع بشيك :
مثمممام :باعىىت شىىربة منتجىىات اسىىتهالبية بضىىاعة بقيمىىة  1111درهىىم و اسىىتلمت المبلىىغ
بشيك و تم إيداعه بحسا
ال ي  :من حى /البنك

الشربة بالبنك

1111

إلى حى /المبيعات 1111
البيع بأجم:
حسمماب الم م ينوا :هىىو حسىىا

يمثىىل حىىق الشىىربة علىىى الغيىىر أ مجمىىل مىىا تطال ى

بىىه

الشربة من أموال من أطراا خارجية وهوا أصل و بالتالي مدين.

مثمممام :ب ىىاأ مص ىىن أس ىىمنت لعمي ىىل  51ط ىىن أس ىىمنت بقيم ىىة  51111دره ىىم و ت ىىم تق ىىديم
بمبيالة من العميل حيد يتعهد بالدف بعد ثالثة أشهر
ال ي  :من حى /المدينون 51111
إلى حى  /المبيعات 51111
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مر و ات المبيعات:
تتمثىىل فىىى التىىآلا – المرتج ى – غيىىر المطىىابق للمواصىىفات حيىىد تعىىاد البضىىاعة
بعىىد البي ى بمىىدة ويج ى
ألسبا

أن يبىىون مىىن ضىىمن بنىىود البي ى حىىق للمشىىتر بعرجىىاأ البضىىاعة

تم تحديدها مسبقا والتبادل هنا يبون عبسي حيد يعيد المشىتر البضىاعة للبىائ

حيد يرد المشتر البضاعة و يعيد البائ ما أخذه من المشتر ويتم إنشىا حسىا

جديىد

أسىىمه مىىردودات المبيعىىات و يبىىون علىىى شىىبل مصىىروا و يعتبىىر مىىدينس ويج ى

أن يىىتم

تحديد ما دفعه العميل للبضاعة المردودة بالتحديد سوا نقد أو بي باآلجل.
مثممام :قىىام عميىىل بىىرد جىىز مىىن بضىىاعة مىىن المنتجىىات الغذائيىىة بعىىد أن تبىىين أنهىىا منتهيىىة
الصالحية و بانت قيمتها  511درهم و رد البائ هذا المبلغ نقدا

ال ي  :من حى /مردودات المبيعات

511

إلى حى /الصندوق

511

المش ريات:
هىىي البضىىاعة التىىي تسىىتحوذ عليهىىا الشىىربة لغىىرد بيعهىىا بالمسىىتقبل حيىىد يعتبىىر
حسىىا

المشىىتريات أصىىل – مىىدين – تمتلبىىه الشىىربة بشىىبل مؤقىىت حتىىى يىىتم بيعهىىا ومثىىل

المبيعات يبون لها غالبا األشبال التالية:
 .1نقد
 .2شيك
 .3باآلجل
حسمماب ال م ائنيا :يمثىىل مجمىىوأ الحقىىوق للغيىىر علىىى الشىىربة حيىىد يعتبىىر مىىن أهىىم أن ىواأ
الخصوم و هو دائن .
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 611درهىىم مقابىىل بمبيالىىة تعهىىد بالسىىداد بعىىد

مثمممام :اشىىترت الشىىربة (ل) بضىىاعة
شهر.
ال ي  :من حى /المشتريات
إلى حى /الدائنون

611
611

مر و ات المش ريات:
تحىىدد عنىىد رغبىىة المشىىتر
مردودات المشتريات و هو حسا

بىىرد جىىز أو بىىل المشىىتريات يىىتم إنشىىا حسىىا

أسىىمه

دائن يعامل باإليراد .
 11111دره ىىم لب ىىن بع ىىد أس ىىبوأ ردت نص ىىا

مثممممام :قام ىىت الش ىىربة بشى ى ار بض ىىاعة
البضاعة و استردت قيمتها نقدا
ال ي  :من حى /الصندوق
إلى حى /مردودات المشتريات

5111
5111

رابعاً :الهصم وأنواعه:
قىد يقىىوم التجىىار فيمىىا بيىىنهم أو بيىنهم وبىىين العمىىال أو المىىوردين بتخفىىيد األسىىعار
على البضائ وذلك لعدة أسبا :

أسباب اح ساب الهصم:
 .1التشجي على ش ار بميات أببر من السل والخدمات .
 .2المساومة من قبل المشترين.
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 .3الرغبة في التخلل مىن البضىائ الموسىميةس أو البضىائ القديمىة التىي لىيس عليهىا
إقبالس أو البضائ التي اقتر انتها صالحيتها .
 .4المنافسة من قبل التجار اآلخرين .
 .5ظهور اختراعات جديدة وبرامج جديدة.
عريف الهصم:
هو التنازل عن مبلغ معىين مىن المىال علىى شىبل نسىبة مئويىة أو غيىرهس وقىد يبىون
لىىه أثىىر مىىالي أو ال يبىىون لىىه أثىىر مىىالي (أ يسىىجل بالىىدفاتر أو ال يسىىجل فىىي الىىدفاتر)س
والىىذ لىىيس لىىه أثىىر مىىالي يسىىمى خصىىم تجىىار س والىىذ لىىه أثىىر مىىالي يسىىمى خصىىم نقىىد
(تعجيل الدف ) .
أنواع الهصم:
يمبن تقسيم الخصم إلى عدة أنواأ وهي:
 .1الخصم التجار . Trade Discount
 .2الخصم النقد .Cash Discount

أوي  -الهصم ال جاري : Trade Discount
هىىو الخصىىم الىىذ يخفىىد أو يحتس ى

علىىى إجمىىالي الىىثمن المىىدون علىىى الفىىاتورةس

وه ىىذا الخص ىىم ل ىىيس ل ىىه أث ىىر م ىىاليس بمعن ىىى أن ه ىىذا الخص ىىم ال يثب ىىت ف ىىي ال ىىدفاترس ولبن ىىه
يحتس ى

ويظهىىر علىىى الفىىاتورة فقىىطس حيىىد يسىىجل القيىىد فىىي دفتىىر اليوميىىة بقيمىىة صىىافي

الفاتورة (االجمالي – الخصم التجار ) .
أسباب ح ول هها الهصم:
 .1للمحافظة على األسعار في البتالوجات وحتى ال يتم إعادة طبعها.
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 .2رغبة بعد الزبائن في المساومةس وهذا الخصم يرغبهم بالشى ار ويشىعرهم بال ارحىةس
وأنه حصل على السعر الذ يريد تقريبا.

 .3التخلل من البضائ الموسمية أو القديمة أو التي اقتر تاريط انتها صىالحيتها
أو مدتها أو موديلها.

 .4تشجي الزبائن على ش ار بميات أببر من السل والخدمات.

المعالجة الحاسبية:

ي ىىتم إثب ىىات القي ىىد المحاس ىىبي بص ىىافي الف ىىاتورةس ويعتب ىىر الس ىىعر المعل ىىن ع ىىادة الح ىىد
األعلىىى الىىذ يسىىعى البىىائ إلىىى تحقيقىىه وذلىىك لتحقيىىق أببىىر ربىىح ممبىىنس وألحىىد األسىىبا
السىىابقة الىىذبر فقىىد يتعىىذر هىىذا األمىىر وبالتىىالي يضىىطر التىىاجر إلىىى التنىىازل عىىن جىىز مىىن
السىىعر المعلىىن لىىبعد أو بىىل الزبىىائن ويمثىىل الفىىرق أو قيمىىة االنخفىىاد الخصىىم التجىىار
والذ يبون على شبل مبلغ معين أو نسبة مئوية من قيمىة البضىاعة المبيعىةس وي يسمجم

الهصممم ال جمماري فممي ال م فا ر والسىىب

يعىىود إلىىى أن التىىاجر يعتبىىر ذلىىك وسىىيلة مىىن أجىىل

تصريا البضاعة وأن الثمن هو ذلك المبلغ الذ تم االتفاق عليىهس وبىذلك وسىيلة للتىاجر
للحفاظ على زبائنه الدائمين أو المفضلين عنده.

مثام:
أثب ىىت العملي ىىات التجاري ىىة اآلتي ىىة والت ىىي تم ىىت ف ىىي مح ىىالت الت ىىاجر س ىىالم (المب ىىالغ
بالدرهم):
بتىاريط  2/15بىاأ بضىاعة بقيمتهىا  1411درهىم إلىى محىالت األنىوارس وبخصىم تجىار
بنسبة % 5س دفعت نقدا.
ال ي :
من حى  /الصندوق 1331
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الى حى  /المبيعات 1331
(مبيعات بخصم تجار )71 =%5×1411 - %5
ثانياً :الهصم الن ي :Cash Discount
عبارة عىن خصىم نسىبة مئويىة (أو مبلىغ متفىق عليىه) يىتم احتسىابها مىن قيمىة الىدين
إذا تم السداد خالل فترة زمنية متفق عليها ويسمى خصم تعجيل الدف .
شروط الهصم الن ي:
 /0أن تبون العملية على الحسا .
 /2أن تبى ى ىىون مشى ى ىىروطة بالسى ى ىىداد خى ى ىىالل فت ى ى ىرة زمنيى ى ىىة محى ى ىىددة ومتفى ى ىىق عليهى ى ىىا مسى ى ىىبقا .
 /3بالنسى ى ى ى ى ى ى ى ىىبة للبى ى ى ى ى ى ى ى ىىائ يسى ى ى ى ى ى ى ى ىىمى خصى ى ى ى ى ى ى ى ىىم مسى ى ى ى ى ى ى ى ىىموم بى ى ى ى ى ى ى ى ىىه مصى ى ى ى ى ى ى ى ىىروا مى ى ى ى ى ى ى ى ىىدين
بالنسبة للمشتر يسمى خصم مبتس

إيراد دائن.

التجىارس وتعتمىد علىى
عليه فعن ذلك يعتبر من التسهيالت االئتمانيىة التىي تىتم بىين ا
الثقة المتبادلة فيما بينهمس بحيد أن ذلك يؤد إلىى زيىادة المعىامالت التجاريىة سىوا علىى
المستوى المحلي أم على المستوى الدولي من خالل االستيراد والتصىديرس فىعذا قىام التىاجر
بشى ار بميىىات ببيىىرة ودفى ثمنهىىا فىىعن ذلىىك قىىد يبىىون صىىعبا عليىىه لوجىىود الت ازمىىات ونفقىىات
أخرى عليه سدادها ألن هنىاك فتىرة زمنيىة قىد تطىول حسى

نىوأ السىلعة حتىى يسىتطي بيى

البضاعة والحصول على النقد الالزمس وبالتالي يحجىم عىن شى ار البضىاعة ببميىات ببيىرةس
وبالتىىالي قىىد يىىؤد إلىىى تعطيىىل العمليىىات التجاريىىة علىىى نطىىاق واس ى وهىىذا ال يتمشىىى م ى
متطلب ىىات االنتى ىىاج فى ىىي العصى ىىر الحى ىىديد والمنافس ىىات القويى ىىة والتقى ىىدم التقنى ىىي س ى ىوا على ىىى
المسىىتوى المحلىىي أو الىىدوليس ولظهىىرت مشىىابل ال حصىىر لهىىاس ولىىذلك وجىىد نظىىام األجىىل
(علىىى الحسىىا

) CREDITفىىي المعىىامالت التجاريىىة حيىىد يمىىنح البىىائ المشىىتر فتىرة

زمني ىة للوفىىا بالتزاماتىىه وسىىداد ثمىىن البضىىاعةس وبالتىىالي يحقىىق فوائىىد مثىىل زيىىادة النشىىاط
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التجار س ويستطي بل من البائ والمشتر من زيادة نشاطه واالستفادة من األسىعار عنىد
انخفاض ىىها وببمي ىىات مناس ىىبة دون ض ىىياأ الفرص ىىة عل ىىى المش ىىتر س ويس ىىتطي المشى ىىتر
اسىىتغالل أموالىىه بصىىورة أفضىىلس والوفىىا بالتزاماتىىه دون اللجىىو إلىىى اإلقت ىراد .....الىىط.
وبىىذلك بالنسىىبة للخصىىم النقىىد فيمىىنح بعىىد اتمىىام الصىىفقة واالتفىىاق علىىى المبلىىغ النهىىائي
بمعنى أنه إذا وجد خصما تجاريا فيتم استبعاده على الفىاتورة للوصىول إلىى السىعر المتفىق
عليه.
أنواع الهصم الن ي:
 /0الهصم المسموح به:
ه ىىو عب ىىارة ع ىىن الخص ىىم ال ىىذ يمنح ىىه المش ىىروأ (الب ىىائ ) إل ىىى عمالئ ىىه أو زبائن ىىه
(المدينون) إذا تم السداد خالل الفترة المتفق عليهاس وذلك تشجيعا لهم على سىداد ديىونهمس
أ أن ىىه يتعل ىىق بالمبيع ىىات اآلجل ىىة .أ أن الخص ىىم المس ىىموم ب ىىه يب ىىون م ىىن وجه ىىة نظ ىىر
البىىائ س وقىىد يبىىون علىىى شىىبل مبلىىغ نقىىد أو نسىىبة مئويىىة مىىن قيمىىة البضىىاعة المبيعىىةس إذا
ق ىىام العمي ىىل بتس ىىديد قيم ىىة مش ىىترياته خ ىىالل الم ىىدة والش ىىروط المتف ىىق عليه ىىاس وم ىىن الناحي ىىة
المحاسبية فعنها تنطو على قيدين محاسبيين فىي دفىاتر البىائ س وهمىا عمليىة اسىتالم قيمىة
أو ثمن البضاعة المبيعة أ قىبد الىثمن أوال وتبىون بموجى
حسا

التاجر المشتر (العميلس الزبون) دائنا وحسا

مسىتند قىبدس وذلىك بجعىل

الصندوق أو البنك مديناس وعمليىة

مىىنح الخصىىم المسىىموم بىىح للزبىىون ويدفعىىه البىىائ للمشىىتر (للزبىىون) ثانيىىا بموج ى
الصراس وذلك بجعل قيمة الخصىم المسىموم بىه مىدينا وحسىا

مسىىتند

الصىندوق أو البنىك دائنىا.

ويفضىىل بتابىىة بىىل قيىىد لوحىىدهس ولىىيس قيىىد مرب ى س ولبىىن األسىىرأ وتىىوفي ار للوقىىت والجهىىد
والتبلفة يتم بتابة قيد مرب س م مراعاة بتابة مصىادر القيىود (القىبدس والصىرا) بشىبل
صحيح.
المعالجة المحاسبية:
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يعتبىىر الخصىىم المسىىموم بىىه خسىىارة (مصىىروا) علىىى البىىائ ولىىذلك يجى

أن يثبىىت

في دفتر اليومية (في الطرا المدين).
مثام:
بتاريط  5/3باأ التاجر موسىى إلىى محىالت طىارق بضىاعة بمبلىغ  2511درهىمس
وبخصم نقد  %4إذا تم السداد خالل فترة أسبوعين.
المطلوب :إثبات قيود اليومية
 2511من حى  /محالت طارق
2511الى حى  /المبيعات
(المبيعات بخصم نقد  % 4إذا تم السداد خالل أسبوعين)
ها م الس ا هالم الف رة يمن الهصم ويحسب ةاخ ي:
الخصم المسموم به = 011 = %4 × 2511
من مذبورين
2411حى  /الصندوق
111حى  /خصم مسموم به
 2511الى حى  /طارق
 /3الهصم المة سب:
هىىو عبىىارة عىىن الخص ىىم الىىذ يحصىىل عليىىه المش ىىتر (المىىدين) ويبتسىىبه إذا ق ىىام
بالسداد خالل المدة المتفق عليهاس ويعتبر الخصم المبتسى
يج

ربحىا (إيىراد) للمشىتر ولىذلك

أن يثبت بالدفاتر (دائن)س ويتعلىق بالمشىتريات اآلجلىةس ويتبىين أن الخصىم المبتسى
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هو نفس الخصم المسموم به ولبن من وجهة نظىر المشىتر س وقىد يبىون علىى شىبل مبلىغ
نقىىد أو نسىىبة مئويىىة مىىن قيمىىة البضىىاعة المشىىتراةس ومىىن الناحيىىة المحاسىىبية فعنهىىا تنطىىو
علىىى قيىىدين محاسىىبيين وهمىىا عمليىىة سىىداد البضىىاعة أوال وتبىىون بموج ى
وذل ىىك بجع ىىل حس ىىا

الت ىىاجر الب ىىائ (الم ىىورد) م ىىدينا وحس ىىا

وعمليىة الحصىىول علىى الخصىىم المبتسى
وذلىىك بجعىىل قيمىىة الخصىىم المبتس ى

الص ىىندوق أو البن ىىك دائن ىىاس

ويقبضىه المشىىتر ثانيىىا بموجى

دائنىىا وحسىىا

مسىىتند صىىراس
مسىىتند القىىبدس

الصىىندوق أو البنىىك مىىدينا .ويفض ىىل

بتابىة بىل قيىد لوحىدهس ولىيس قيىد مربى س ولبىن األسىرأ وتىوفي ار للوقىت والجهىد والتبلفىة يىتم
بتابة قيد مرب س م مراعاة بتابة مصادر القيود (القبدس والصرا) بشبل صحيح.
المعالجة المحاسبية:
يعتبىىر الخص ىىم المبتسى ى

ربىىح (إيى ىراد) للمش ىىتر ول ىىذلك يجىى

أن يثب ىىت ف ىىي دفت ىىر

اليومية (في الطرا الدائن).
مثام:
اشىىتر التىىاجر طىىارق بضىىاعة مىىن محىىالت موسىىي بمبلىىغ  2511درهىىمس وبخصىىم
نقد  %4إذا تم السداد خالل فترة أسبوعين.
المطلوب :إثبات قيود اليومية
 2511من حى  /المشتريات
2511الى حى  /محالت موسي
(الش ار بخصم نقد  % 4إذا تم السداد خالل أسبوعين)
ها م الس ا هالم الف رة يمن الهصم ويحسب ةاخ ي:
الخصم المبتس

= 011 = %4 × 2511
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 2511من حى  /محالت موسي
الي مذبورين
2411حى  /الصندوق
111حى  /الخصم المبتس
مثام:
فيما يلي بعد العمليات التي تمت في دفاتر إحدى المنشآت التجارية خالل
شهر يناير2112م (المبالغ بالدرهم) :
في  1/1بدأت المنشأة أعمالها برأس مال  111111س أودأ منها

 11111في

الصندوق والباقي في البنك.
في  1/5أشترت بضاعة بمبلغ  11111من محالت السعيد بخصم تجار % 11
وخصم نقد  %5إذا تم السداد خالل أسبوأ .
في  1/6دفعت  6111مرتبات بشيك س و سددت مصروفات نقل المشتريات  211نقدا
في  1/8ردت جز من البضاعة المشتراة من محالت السعيد بقيمة  511س وسددت
المبلغ المستحق بشيك .
في  1/11أشترت آلة بمبلغ  15111بشيك .
في  1/15باعت بضاعة لمحالت الخطي

بمبلغ  8111س وسحبت بالقيمة بمبيالة

تستحق بعد شهر.
في  2 /15حصل قيمة البمبيالة استحقاق اليوم بشيك
المطلوب  /0 :ثبات العمليات الساب ة في ف ر اليومية .
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 /3صوير حم /البنك .
الحم:
 /0ف ر يومية المنشأة ال جارية
مبلغ
منه

رقم القيد

بيان

رقم(ل)
األستاذ

له
من مذبورين

91111

1

حى /البنك

11111

تاريط

1

حى /الصندوق
111111

1/1

2
3

إلى حى /رأس المال
ما بدأ به أعماله التجارية
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
من حى /المشتريات

9111
9111

2

إلى حى /دائنون ( محالت السعيد )

1/5

4
5

ش ار بضاعة بخصم تجار وخصم نقد إذا %5تم السداد خالل
أسبوأ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
من مذبورين

6111

حى /المرتبات

211

1/ 6

3
6
7

حى /مصروفات نقل المشتريات
6111

إلى مذبورين

1

حى /البنك
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211

2

حى /الصندوق
سداد المرتبات ومصروفات نقل المشتريات
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
من حى /دائنون ( محالت السعيد )

511
511

4

إلى حى /مردودات المشتريات

1/8

5
8

إثبات مردودات المشتريات
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
من حى /دائنون ( محالت السعيد )

8511

5

1 /8

5

إلى مذبورين
425
8175

حى /خصم مبتس

9

حى /البنك

1

سداد المستحق للدائنين بشيك
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
15111

من حى /اآللة
15111

6

إلى حى /البنك

1 / 11

11
1

ش ار آلة بشيك
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
من حى /أوراق القبد

8111
8111

إلى حى /المبيعات
بي بضاعة وسح

7

1/ 15

11
12

بمبيالة بالقيمة

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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8111

من حى /البنك
8111

8

إلى حى /أوراق القبد

2 / 15

1
11

تحصيل البمبيالة بشيك
155211

155211

المجموأ

 /3صوير ح /البنك
مبلغ

بيان

مبلغ

بيان

91111

إلى حى /رأس المال

6111

من مذبورين

8111

إلى حى /أوراق القبد

8175

من حى /دائنون ( السعيد )

15111

من حى /اآللة

68925

رصيد مرحل

98111
68925

98111
رصيد منقول

مثام( :شامم على عمليات ال سجيم فى ف ر اليومية وال رحيم واع ا الميزاا):
فيما يلي بعد العمليات المالية التي تمت في منشأة خالد التجارية خالل شهر يناير
2113م (المبالغ بالدرهم) :
في  1/1بدأ النشاط التجار برأسمال قدره  811,111أودأ منه  611,111بالبنك
والباقي في الصندوق.
في  1/3تم ش ار أثاد بمبلغ  51,111نقدا.
في  1/4تم ش ار مبنى مقابل  311,111بشيك.
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في  1/11قامت المنشأة بش ار سيارة بمبلغ  81,111من الشربة السعودية للسيارات
سددت نصا ثمنها بشيك والباقي على الحسا .
المطلوب:
-0إثبات العمليات المالية في دفتر اليومية العامة.
-3ترحيل العمليات إلى دفتر األستاذ العام.

-2تصوير ميزان المراجعة (بالمجامي واألرصدة) في نهاية شهر محرم.
 /0ف ر اليومية العامة لمنشاة هال ال جارية
المبلغ
منه

البيان
له
من مذبورين

رقم

رقم صفحة

القيد

األستاذ

1

1/1

611,111

حى/البنك

1

211,111

حى/الصندوق

2
إلى حى /رأس المال

811,111

التاريط

3

بداية تأسيس المنشأة
5111

من حى/األثاد
5111

2

إلى حى /الصندوق

4

1/3

2

ش ار أثاد نقدا
311,111

من حى/المباني
311,111

3

إلى حى /البنك

5

1/4

1

ش ار مبنى بشيك
81,111

من حى /السيارات

4

6

1/11

إلى مذبورين
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41,111

حى /البنك

1

41,111

حى/الدائنون (الشربة سعودية للسيارات)

7

ش ار سيارة وسداد نصا ثمنها بشيك

 /3ف ر اوس اه:

حم /البنك

منه

المبلغ

البيان

611,111

إلى حى/رأس المال

التاريط

31/1/1

له

رقم الحساب ()0
المبلغ

البيان

التاريط

311,111

من حى /المباني

1/4

41,111

من حى /السيارات

1/11

261,111

رصيد مرحل

12/31
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611,111

261,111

611,111

رصيد منقول

منه

حم /الصن وق

المبلغ

البيان

211,111

إلى حى/رأس المال

211,111

32/1/1

التاريط

31/1/1

رقم الحساب ()3

له

المبلغ

البيان

التاريط

51,111

من حى /األثاد

1/4

151,111

رصيد مرحل

12/31

211,111
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151,111

رصيد منقول

منه

32/1/1

حى /رأس المال
المبلغ

البيان

811,111

رصيد مرحل

التاريط

12/31

811,111

رقم الحسا
المبلغ

البيان

التاريط

811,111

من مذبورين

31/1/1

811,111

811,111

منه

حم /اوثال

المبلغ

البيان

51,111

إلى حى /الصندوق

التاريط

1/3

51,111

51,111

()3

له

رصيد منقول

رقم الحساب ()2

32/1/1

له

المبلغ

البيان

التاريط

51,111

رصيد مرحل

12/31

51,111

رصيد منقول

32/1/1
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حم /المباني

منه
المبلغ

البيان

311,111

إلى حى /البنك

التاريط

1/4

311,111

311,111

رقم الحساب ()5
المبلغ

البيان

التاريط

311,111

رصيد مرحل

12/31

311,111

رصيد منقول

منه

32/1/1

حم /السيارات

المبلغ

البيان

81,111

إلى مذبورين

التاريط

1/4

81,111

81,111

له

له

رقم الحساب ()6
المبلغ

البيان

التاريط

81,111

رصيد مرحل

12/31

81,111

رصيد منقول

32/1/1
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حم /ال ائنوا

منه
المبلغ

البيان

41,111

رصيد مرحل

التاريط

12/31

41,111

له

رقم الحساب ()7

المبلغ

البيان

التاريط

41,111

من مذبورين

31/1/1

41,111

رصيد منقول

41,111

32/1/1

 /2ميزاا المراجعة بالمجاميع واورص ة :
على أساس المجاميع

على أساس اورص ة

اسم الحساب

مجموع الجانب الم يا

مجموع الجانب ال ائا

أرص ة م ينة

أرص ة ائنة

611,111

341,111

261,111

-----

حى/البنك

211,111

51,111

151,111

-----

حى/الصندوق

-----

811,111

-----

811,111

حى/راس المال
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51,111

-----

51,111

-----

حى/األثاد

311,111

-----

311,111

-----

حى /المباني

81,111

-----

81,111

-----

حى/السيارات

-----

41,111

-----

41,111

حى/الدائنون

1,231,111

1,231,111

841,111

841,111

اإلجمالي

ماريا
ال مريا اووم:
فيما يلي بعد العمليات التي تمت في منشأة الوفىا خىالل شىهر ابريىل 2111م (المبىالغ

بالدرهم) :

في  4/1بدأت منشأة الوفا برأس مال قدره  61.111ممثال في اآلتي  5.111 :أثاد

س  11.111سيارة س  31.111صندوق س  15.111بنك .
في  4/2أشترت سيارة من محالت سعيد على الحسا

بمبلغ . 21.111

في  4/3تم بي جز من األثاد بمبلغ  3.111نقدا .
في  4/15أشترت أراضي قيمتها  31.111نقدا .
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في  4/21باعت أراضي بمبلغ  11.111إلى محالت ماجد على الحسا

.

في  4/24سددت مبلغ  11.111لمحالت سعيد بشيك .
في  4/27حصلت قيمة نصا األراضي المباعة لمحالت ماجد نقدا .
المطلوب :
-1

قيد العمليات السابقة في دفتر اليومية العامة

-2

تصوير حى /البنك فى دفتر األستاذ العام

ال مريا الثاني:
فيما يلي أرصدة الحسابات بما تظهر في دفاتر إحدى المنشآت في / 12 / 31
2112م (المبالغ بالدرهم) :
 31111بنك س  51111سيارات س  3111أوراق دف س  5111أوراق قبد س 8111
مدينون س  11111قرد س  2111إيجار س  1111إيراد عقار س  2111خصم
مسموم به س

رأس المال

المطلو  :إعداد ميزان المراجعة باألرصدة
ال مريا الثالل:
فيما يلي بعد العمليات التي تمت في منشأة الخليج العربي التجارية خالل شهر فبراير
2111م (المبالغ بالدرهم) :
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 2/1بدأت أعمالها برأس مال قدره  111111أودعت منه  21111في الصندوق
والباقي في البنك
 2/2أشترت أثاد بمبلغ  8111وسددت نصا المبلغ بشيك والباقي نقدا .
 2/3أشترت آالت بمبلغ  5111من محالت الخليج على الحسا
لمحالت المطلق

 2/4باعت جز من األثاد بمبلغ  1511على الحسا
 2/5حصلت من محالت المطلق المستحق عليها بشيك
 2 /6سددت لمحالت الخليج المبلغ المستحق لهم نقدا
المطلو  :بيان أثر العمليات السابقة على معادلة الميزانية
ال مريا الرابع:

فيما يلي بعد العمليات التي تمت في منشىأة الوفىا خىالل شىهر ينىاير 2113م (المبىالغ
بالدرهم):
في  1/1بدأت منشأة الوفا برأس مال قدره  61,111ممثال في اآلتي 5,111 :أثىادس
 11,111سيارةس  31,111صندوقس  15,111بنك.
في  1/2أشترت سيارة من محالت سعيد على الحسا

بمبلغ . 21,111

في  1/3تم بي جز من األثاد بمبلغ  3,111نقدا.
في  1/15أشترت أراضي قيمتها  31,111نقدا.
في  1/21باعت أراضي بمبلغ  11,111إلى محالت وجد على الحسا .
في  1/24سددت مبلغ  11,111لمحالت سعيد بشيك.
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في  1/27حصلت قيمة نصا األراضي المباعة لمحالت وجد نقدا.
المطلوب:
 -1قيىىد العمليىىات السىىابقة فىىي دفتىىر اليوميىىة العامىىة والترحىىل إلىىى دفتىىر األسىىتاذ
العام.
 -2تصوير ميزان المراجعة ( بالمجامي واألرصدة ) في نهاية شهر محرم.

ع ا ال وائم المالية
تعتبىىر الق ىوائم الماليىىة المنىىتج النهىىائي (مخرجىىات) العمليىىات المحاسىىبية
تطبيىىق ال ىىدورة المحاسىىبيةس وت ىىزود القى ىوائم الماليىىة بمعلوم ىىات ضىىرورية

نتيجىىة

تتص ىىا بالثق ىىة

والوقتية (الوقت المناس ) والمالئمة ألغراد التقرير المىالي ()Financial Reporting
وللمساعدة في اتخاذ الق اررات االقتصادية الرشيدة.
إن عملية إعداد القوائم تأتي بعد إعداد ميزان المراجعة باألرصىدةس وتجىدر اإلشىارة
إلى أن إج ار عمليات الجرد والتسىويات الجرديىة الالزمىة تىأتي بعىد إعىداد ميىزان المراجعىة
قبل إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
تتبون القوائم المالية من أرب قوائم رئيسة هي :
 -1قائمة الدخل (قائمة نتيجة األعمال)

.Income statement

 -2قائمة المربز المالي (الميزانية العمومية)
 -3قائمة التدفقات النقدية

.Balance sheet

.Statement of Cash Flows
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 -4قائمة حقوق الملبية

.Statement of Owner's equity

فيما يلي نتناول مفاهيم هذه القوائم بشي من التفصيل:
 -0قائمممة ال م هم :تبىىين قائمىىة الىىدخل نتيجىىة نشىىاط (أدا ) المنشىىأة عىىن فتىرة ماليىىة معينىىة

مىىن ربىىح أو خسىىارةس وعليىىه يمبىىن تعريىىا قائمىىة الىىدخل بأنهىىا عبىىارة عىىن بشىىا يتضىىمن
إيىرادات المنشىىأة مىىن نشىىاطها وتبلفىىة الحصىىول علىىى هىىذه اإليىرادات والمصىىاريا المختلفىىة
عن فترة مالية محددة تمهيدا للوصول إلى صافي الربح أو صافي الخسارة.
 -3قائمة المرةز المالي :هي عبارة عن بشا (قائمىة) يبىين المربىز المىالي للمنشىأة فىي
تاريط معين عادة يبون نهاية السنة المالية وتظهر أصول المنشأة ومطلوباتها (التزاماتهىا)
وحقوق الملبية.
إن اسىىم الميزاني ىىة مش ىىتق مىىن التى ىوازن بمعن ىىى أن ىىه يجىى

أن يب ىىون مجم ىىوأ ج ىىانبي

الميزانية متساويا وذلك ألنه بما ذبرنا في الفصل الراب س فعن توازن معادلة الميزانية يبقىى
قائمىا بعىد بىل عمليىىة ماليىة وذلىك ألن جانى

الخصىىوم (المطلوبىات وحقىوق الملبيىة) يمثىىل

مصىىادر التمويىىل للمنشىىأة فىي حىىين يشىىير جانى

األصىىول إلىىى اسىىتخدامات هىىذه المصىىادر

وتوظيفاتها.
 -2قائمة ال ف ات الن ية :تبين قائمة التدفقات النقدية المقبوضىات والمىدفوعات النقديىة
خالل فترة زمنية معينة .ويمبن تصنيا التدفقات النقدية إلى:
أ -تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية.
 تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية.ت -تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية.
يمب ىىن إع ىىداد قائم ىىة الت ىىدفقات النقدي ىىة م ىىن األنش ىىطة التش ىىغيلية بالطريق ىىة المباشى ىرة
بحيد يتم إدارة بافة عناصىر المقبوضىات وبافىة عناصىر المىدفوعات النقديىة أو بالطريقىة
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غير المباشرة بعج ار التسويات الالزمة لصافي الدخل المعد على أساس االستحقاق لينتج
صافي الدخل النقد (صافي التدفق النقد ).
 -2قائمة ح وق الملةيمة :قائمىة حقىوق الملبيىة  -يطلىق عليهىا قائمىة حقىوق المسىاهمين
في الشىربات المسىاهمة  -فتصىور رأس المىال فىي بدايىة الفتىرة الزمنيىة ومىا طى أر عليىه مىن
تغيى ىرات بس ىىب

الى ىربح أو الخس ىىارة وبس ىىب

المس ىىحوبات الشخص ىىية تمهي ىىدا للوص ىىول إل ىىى

حقوق الملبية في آخر الفترة.
تجىىدر اإلشىىارة إلىىى أن الحسىىابات الختاميىىة للشىىربة التجاريىىة همىىا حسىىابي المتىىاجرة
وحس ىىا

األرب ىىام والخس ىىائر بموجى ى

الحس ىىابات الختامي ىىة بموجى ى

المدرس ىىة االنجليزي ىىةس أم ىىا قائم ىىة ال ىىدخل فه ىىي تمث ىىل

المدرس ىىة األمريبية.وق ىىد ت ىىم وق ىىا العم ىىل بحس ىىا

المت ىىاجرة

واألربام والخسائر واستخدمت قائمة الدخل .
سوا يتم التربيز في هذا الجز على قائمتي الدخل والمربز المالي:
القوائم المالية:
أويً -قائمة ال هم:
بما وضحنا من قبل بأن قائمة الدخل عبارة عن تقرير أو قائمة تظهر نتيجة
أعمال المنشأة خالل فترة زمنية معينة وتعد في صورة تقرير من جان

واحدس وتحتو

على المصطلحات (المعادالت) التالية:
 /0صافي المبيعات = إيراد المبيعات – (مردودات المبيعات

مسموحات المبيعات

خصم مسموم به).
 /3صافي المش ريات = المشتريات
مسموحات المشتريات

مصاريا المشتريات – (مردودات المشتريات

الخصم المبتس )
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صافي المشتريات ى

 /2ةلفة البضاعة المباعة (المبيعات) =بضاعة أول المدة
بضاعة آخر المدة.

 /2مجمم الرب (أو الهسارة) = صافي المبيعات – تبلفة المبيعات.
 /5صافي الرب (أو الهسارة) = مجمل الربح (أو الخسارة)

اإليرادات – المصروفات

تظهر قائمة الدخل بالشبل التالي:
قائمة عا السنة المن هية في 3103/ 03/21م
المبيعات
 -مردودات المبيعات

 مسموحات المبيعات -الخصم المسموم به

××
(×)
(×)
(×)
×××

صافي المبيعات
المشتريات
مصروفات المشتريات
 -مردودات المشتريات

 مسموحات المشتريات -الخصم المبتس

صافي المشتريات

××
×
(×)
(×)
(×)

بضاعة أول المدة
×××××
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تبلفة البضاعة المتاحة للبي

×××

 -بضاعة آخر المدة

×××××

تبلفة البضاعة المباعة

(××)

مجمل الربح أو (مجمل الخسارة)

××××

جمي اإليرادات
 جمي المصروفاتصافي الربح (أو صافي الخسارة)

(××××)

(×××)
×
×
×××××

ثانياً  :قائمة المرةز المالي (الميزانية):
تصنا المعلومات في قائمة المربز المالي إلى ثالد أقسام رئيسية وهي:
0م اوصوم :عبارة عن حقوق وممتلبات المنشأة وتنقسم إلى:
 أصوم م اولة :وتعرا بأنها النقدية واألصول األخرى القابلة للتحويل إلىنقدية أو االستخدام خالل فترة مالية واحدة و تتضمن :النقدية (الصندوق و
البنك)س االستثمارات قصيرة األجل في األسهم والسندات (أوراق مالية)س
المدينونس المخزون السلعيس أوراق القبدس المصروفات المدفوعة مقدماس
اإليرادات المستحقة.
 اوصوم الثاب ة :وهي التي تمتلبها المنشأة بقصد استخدامها في أدانشاطهاس ومن أمثلتها :األراضيس المبانيس السياراتس األجهزة.
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 األصول غير الملموسة :تمثل ما دفعته المنشأة للحصول على منفعة ليسلها بيان ماد

ملموسس مثل :شهرة المحلس حقوق التألياس ب ار ة

االختراأس العالمة التجارية.
3م الهصوم :عبارة عن االلتزامات على المنشأة تجاه الغير وتنقسم إلى:
 هصوم م اولة :وهي التزامات علة المنشأة للغير يلزم سدادها خالل فترةمالية واحدة وتتضمن :الدائنونس قرود قصيرة األجلس مصاريا
مستحقةس إيرادات مقدمة.
 -هصوم طويلة اوجم :تمثل التزامات على المنشأة يج

سدادها بعد مدة

تزيد عن فترة مالية واحدةس ومن أمثلتها :السنداتس قرود طويلة األجلس
قرود برهن عقار.
 ح وق الملةية :عبارة عن استثمارات المالك في المنشأةس وتتمثل أساسامن رأس المال

أ أربام مترابمة لدى المنشأة.

ويعبر أحيانا عن حقوق الملبية بمصطلح صافي األصول والذ

يمثل

الفرق بين األصول والخصوم.
ر يب اوصوم والهصوم في قائمة المرةز المالي:
يختلا ترتي
المنشأةس فقد يتم ترتي

األصول والخصوم في قائمة المربز المالي حس

طبيعة نشاط

األصول في القائمة على أساس مدى سيولة بل عنصرس بحيد

يبدأ بالعناصر األبثر سيولة وهي األصول المتداولة ثم يلي ذلك األصول األقل سيولة
وهي األصول الثابتة ثم األصول غير الملموسة.
بذلك يبدأ ترتي
حقوق الملبية .وهذا الترتي

الخصوم بالخصوم قصيرة األجل فالخصوم طويلة األجل ثم
مالئم في حالة المنشآت التي تبون فيها السيولة ذات أهمية

نسبية أببر من األصول الثابتة بما في حال المنشآت المالية بالبنوك وشربات التأمين.
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هناك ترتي

آخر عبس الترتي

السابق وهو مناس

للمنشآت التجارية

والصناعية حيد تبون فيها األصول الثابتة ذات أهمية نسبية أببر من السيولةس ويبدأ
هذا الترتي

باألصول األقل سيولة والتدرج نحو األبثر سيولة وانتها بالنقدية (أصول

غير ملموسة ثم أصول ثابتةس ثم أصول متداولة)س وبذلك يتم البد بحقوق الملبية ثم
الخصوم طويلة األجل فالخصوم قصيرة األجل.
فيما يلي قائمة المربز المالي مبوبة حس

صعوبة تحويلها على نقدية :

قائمة المرةز المالي (الميزانية) فى 3103/03 /20م
أصول

ملموسة:

معنوية

حقوق الملبية:

غير
××

شهرة محلس ب ار ة اختراأس

×××

(××)

حقوق امتياز.

أصول ثابتة:
××
××
××
××
××

أراضي
أآلت
سيارات
أثاد
مجموأ األصول الثابتة

صافي الربح

××

ى صافي لخسارة

××

االحتياطيات

(××)

عقار

رأس المال

ى المسحوبات
إجمالي حقوق الملبية

××××
التزامات طويلة األجل:
××

قرود طويلة األجل

××

قرد عقار

××

قرد سندات

××××
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مجموأ االلتزامات طويلة

أصول متداولة:

األجل

××××

××

مصروفات مقدمة

××

إيرادات مستحقة

××

بضاعة آخر المدة

××

مدينون

××

××

أ.ق

××

××

أ .مالية

××

××

بنك

××

××

صندوق

××

التزامات قصيرة األجل:

××
مجموأ األصول المتداولة

××××

××××

الدائنون
أ.دف
بنك سح

على المبشوا

قرد قصير األجل
مصروفات مستحقة
إيرادات مقدمة
مجموأ االلتزامات قصيرة
األجل

مجموأ االلتزامات وحقوق

مجموأ األصول

الملبية
××××

××××

مثام:
ظهرت األرصدة التالية بميزان مراجعة محالت النجام في 2119/12 /31م:
األرصدة المدينة:
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 2111بضى ىىاعة أول المى ىىدةس  6111مش ى ىىترياتس  1511مصى ىىاريا نقى ىىل لل ى ىىداخلس 511
عمولة وبال ش ار س  3111مىردودات المبيعىاتس  1111إيجىارس  2111رواتى س 2111
مصى ىىاريا نقى ىىل للخى ىىارجس  1111مصى ىىاريا دعايى ىىة واعى ىىالنس  511خصى ىىم مسى ىىموم بى ىىهس
 1111أثى ى ىىادس  4111مى ى ىىدينونس  5111نقديى ى ىىة فى ى ىىي الصى ى ىىندوق ولى ى ىىدى البنى ى ىىكس 2111
مسحوباتس  6111سياراتس  1111أوراق ماليةس  1511أوراق قبد.

األرصدة الدائنة:
 14111المبيعىىاتس  1111خصىىم مبتس ى س  1111مىىردودات المشىىترياتس  511أربىىام
أسهمس  2111دائنونس  1511أوراق دف س

رأس المال.

فىىعذا علمىىت أن بض ىاعة آخىىر المىىدة قىىدرت عنىىد الجىىرد بمبلىىغ  4111درهىىم بسىىعر التبلفىىة
وبمبلغ  5111درهم بسعر السوق.
المطلوب:
-1تصوير حسابي المتاجرة واألربام والخسائر
 -2اعداد قائمة الدخل لمحالت النجام عن السنة المنتهية في . 2119 / 12 / 31
 -3تصوير الميزانية العمومية للمحالت بما هي في . 2119/12 /31
 -4إج ار قيد إقفال الدفاتر في  12/2119 /31وقيد فتحها في . 1/2111 /1
• الحم:
بم ىىا أن المث ىىال أوض ىىح أ الحس ىىابات أرص ىىدتها مدين ىىة وأيه ىىا أرص ىىدتها دائن ىىةس ل ىىذا نق ىىوم
باحتسىىا

رصىىيد ح ىى/رأس المىىال عىىن طريىىق طىىرم مجمىىوأ األرصىىدة الدائنىىة مىىن مجمىىوأ

األرصدة المدينة:
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رصىىيد ح ىى /رأس المىىال = مجمىىوأ األرصىىدة المدينىىة  -مجمىىوأ األرصىىدة الدائنىىة بىىدون
رأس المال
= 21111 - 41111
=  21111درهم.
ح /الم اجرة
المبلغ

البيان

المبلغ

البيان

2111

بضاعة أول المدة

4111

بضاعة آخر المدة

6111

المشتريات

 14111المبيعات

3111

مردودات المبيعات

1511

مصاريا نقل المشتريات

511

عمولة وبال ش ار

6111

الى م /أخ (مجمل ربح)

 19111المجموأ

1111

مردودات المشتريات

 19111المجموأ
ح /أخ
المبلغ

البيان

المبلغ

البيان

 1111اإليجار

6111

م ى ى ىىن م /المت ى ى ىىاجرة (مجم ى ى ىىل

 2111الروات

1111

ربح)

 2111مصاريا نقل المبيعات

511

خصم مبتس

 1111مصاريا الدعاية واإلعالن
511

اربام اسهم

الخصم المسموم به

 1111الى م /رأس المال(صافي رأس المال)
 7511المجموأ

7511

المجموأ
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قائمة ال هم
المبلغ
بلي

جزئي

أخرى

البيان

14111

إجمالي المبيعات

()3111

( )-مردودات المبيعات
صافي المبيعات

11111

( )-تبلفة البضاعة المباعة

بضاعة أول المدة

2111

تبلفة المشتريات
6111

المشتريات

()1111

( )-مردودات المشتريات

5111

صافي المشتريات

1511

مصاريا نقل المشتريات

511

عمولة وبال الش ار
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7111

تبلفة المشتريات

9111

تبلفة البضاعة المعدة للبي

()4111

( )-بضاعة أخر المدة

5111

تبلفة البضاعة المباعة

6111

مجمل الربح
( )-المصاريا البيعية واالدارية العمومية
1111

االيجار

2111

روات

2111

مصاريا نقل المبيعات

1111

مصاريا دعاية واعالن

511

خصم مسموم به
يضاا ايرادات أخرى

()6511
1111

خصم مبتس

511

أربام أسهم

1511
1111

صافي الربح
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مما تجدر اإلشارة إليهس أن قائمة الدخل شائعة االستعمال حاليىا أبثىر مىن حسىابي
المتاجرة وحسا

األربام والخسائر.

الميزانية العمومية لمحالت النجاح ةما هي في 3119 / 03 / 20م
المبلغ
بلي

األصول
جزئي

المبلغ
بلي

المطلوبات وحقوق الملبية
جزئي
المطلوبات المتداولة

األصول المتداولة
 0555نقديىىة فىىي الصىىندوق

0055

أوراق دف

ولدى البنك
 0555أوراق مالية
 0055أوراق قبد
 0555مدينون

0555

00055

مجموأ المطلوبات المتداولة

0055

 0555بضاعة آخر المدة
مجم ى ى ى ىىوأ األص ى ى ى ىىول

دائنون
حقوق الملبية

 05555رأس المال في 0/0
0555
صافي ربح العام

المتداولة
األصول الثابتة
 0555سيارات
 0555أثاد
0555

مجم ى ى ى ىىوأ األص ى ى ى ىىول 00555

00555
( - )0555مسحوبات شخصية
صافي حقوق الملبية

الثابتة
93

مجموأ األصول

00055

00055

مجموأ المطلوبات وحقوق الملبية

إن قيد إقفال الدفاتر في  2119 / 12 / 31هو:
من مذبورين
1511

حى /أوراق الدف

2111

حى /دائنون

19111

حى /رأس المال

إلى مذبورين
5111

حى /نقدية

1111

حى /أوراق مالية

1511

حى /أوراق قبد

4111

حى /مدنيون

4111

حى /بضاعة آخر المدة

6111

حى /سيارات

1111

حى /أثاد

أما قيد فتح الدفاتر في  2111 / 1 / 1فهو عبس القيد السابق.
قائمة حقوق الملبية بما يلي:
قائمة حقوق الملبية لمحالت النجام في 2119 / 12 / 31
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21111
1111

رأس المال في بداية السنة
صافي أربام عام 2119

______
21111
1111

 -المسحوبات الشخصية

______
21111

رأس المال في 2119 / 12 / 31
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الطرق المحاسبية
طىىرق المحاسىىبة المسىىتخدمة تختلىىا مىىن مجىىال آلخىىر ومىىن شىىربة ألخىىر حس ى
طبيعة بل مجال وشربةس حيد تنقسم هذه الطرق الى  4طرق على النحو التالي:
/0الطري ة اإليطالية:
تتبىىون هىىذه الطريقىىة مىىن مجموعىىة مىىن المسىىتندات التىىي تسىىتخدم بأسىىاس للقيىىد فىىي
الدفاتر المحاسىبية وهىذه الىدفاتر تتبىون مىن دفتىرين أساسىيين يعتمىدان بىالطب علىي نظريىة
القيىىد المىىزدوج همىىا دفتىىر اليوميىىة العامىىة ودفتىىر األسىىتاذ العىىام وهىىو يسىىتخرج منىىه م ىوازين
المراجعىىة بالمجىىامي و األرصىىدة و الىىذ يسىىتخدم فىىي إعىىداد الحسىىابات الختاميىىة وقائمىىة
المربز المالي ويمبن تلخيل مراحل العمل المحاسبي في الطريقة اإليطالية فيمىا يلىي :
أ /تحليىىل المسىىتندات إلىىي أطرافهىىا المدينىىة والدائنىىة وفقىىا لنظريىىة القيىىد المىىزدوج ثىىم إثباتهىىا
بى ى ى ى ى ى ى ى ىىدفتر اليوميى ى ى ى ى ى ى ى ىىة العامى ى ى ى ى ى ى ى ىىة حس ى ى ى ى ى ى ى ى ى

تسلسى ى ى ى ى ى ى ى ىىلها التى ى ى ى ى ى ى ى ىىاريخي.

 /ترحيىىل أط ىراا المعىىامالت مىىن دفت ىر اليوميىىة العامىىة إلىىي الحسىىابات الخاصىىة بىىدفتر
األس ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىتاذ الع ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىام لتحدي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىد م ارب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىز الحس ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىابات.
ج /استخراج موازين المراجعة بالمجامي و األرصدة من دفتر األستاذ العام.
د /إعداد الحسابات الختامية وقوائم المربز المالي من ميزان المراجعة.
 /3الطري ة الفرنسية:
تختلا الطريقة الفرنسىية عىن الطريقىة اإليطاليىة فىي نىوأ وعىدد الىدفاتر المسىتخدمة
وليس في الغرد النهائي منها أو طريقة القيد .فبال من الطريقتين الهدا النهىائي منهمىا
هىىو تسىىجيل بافىىة معىىامالت الشىىربة بشىىبل مىىنظم يمبىىن مىىن إسىىتخراج الحسىىابات الختاميىىة
وقى ىوائم المرب ىىز المى ىالي و

الطريق ىىة الفرنس ىىية يطل ىىق عليه ىىا الطريق ىىة المربزي ىىة أو طريق ىىة

اليوميات المساعدة إلنها تستبدل دفتر اليومية العام المستخدم في الطريقىة اإليطاليىة بعىدد
مىىن الىىدفاتر اليوميىىة المسىىاعدة باإلضىىافة إلىىي دفتىىر يوميىىة مربىىز وعىىدد الىىدفاتر المسىىاعدة
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يتوق ىىا عل ىىي حج ىىم النش ىىاط و م ىىد تبى ى ارر العملي ىىات فهن ىىاك دفت ىىر النقدي ىىة ودفت ىىر يومي ىىة
المبيعىىات اآلجلىىة ودفتىىر يوميىىة أوراق القىىبد وهبىىذا والعمليىىات التىىي ال تبىىرر والتىىي لىىيس
لها دفاتر مساعدة يتم قيدها بدفتر اليومية العامة المربز أوال بأول.
يمبن تلخيل الطريقة الفرنسية فيما يلي:
أ /تستخدم عدة دفاتر يومية مساعدة لقيد العمليات.
 /فىىي نهايىىة بىىل فتىرة معينىىة يىىتم ترحيىىل مجىىامي بىىل دفتىىر بقيىىد مربىىز واحىىد إلىىي دفتىىر
اليومية العامة.
ج/

ي ىىتم ترحي ىىل مف ىىردات اليوميىىات المس ىىاعدة أوال ب ىىأول إل ىىي دف ىىاتر األس ىىتاذ المس ىىاعدة.

د /ترحى ىىل أط ى ىراا القيى ىىود المربزيى ىىة بى ىىدفتر اليوميى ىىة المربزيى ىىة أو العامى ىىة إلى ىىي الحسى ىىابات
اإلجمالية المختصة بدفتر األستاذ العام.
ه/

اس ى ىىتخراج ميى ى ىزان المراجع ى ىىة بالمج ى ىىامي و األرص ى ىىدة م ى ىىن دفت ى ىىر األس ى ىىتاذ الع ى ىىام

مطابقىىة مجمىىوأ أرصىىدة الحسىىابات ببىىل دفتىىر أسىىتاذ مسىىاعد م ى رصىىيد الحسىىا

بىىدفتر

األس ىىتاذ الع ىىام أ عل ىىي س ىىبيل المث ىىال مجم ىىوأ أرص ىىدة حس ىىابات العم ىىال بأس ىىتاذ مس ىىاعد
العمال م رصيد حسا

إجمالي العمال باألستاذ العام .

 /2الطري ة اإلنجليزية :
الطريقة اإلنجليزية تشبه الطريقة الفرنسىية فىي بثيىر مىن الىدفاتر ولبنهىا تختلىا معهىا فيمىا
يلي :
أ /ال يوجىد دفتىىر يوميىىة عامىة فىىي الطريقىىة اإلنجليزيىىة أ أن الىدفاتر المسىىاعدة هىىي دفىىاتر
أصلية.
 /تسىىتخدم الطريقىىة اإلنجليزيىىة دفتىىر يسىىمي دفتىىر العمليىىات األخىىر و يسىىجل بىىه بافىىة
العمليات التي ال تدرج بالدفاتر األخر .
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ج /فىىي نهايىىة بىىل فتىرة معينىىة يىىتم ترحيىىل أطىراا المجىىامي بصىىفحات اليوميىىات المتعىىددة
إلىىي دفتىىر األسىىتاذ العىىامو يىىتم ترحيىىل قيىىود اليوميىىة بالىىدفاتر أوال بىىأول إلىىي دفىىاتر األسىىتاذ
المساعدة.
د /يىىتم اإلسىىتغنا عىىن حسىىابات النقديىىة و البنىىك والمصىىروفات النثريىىة بىىدفتر األسىىتاذ العىىام
حيى ى ىىد يى ى ىىتم عمى ى ىىل دفتى ى ىىر يوميى ى ىىة و أسى ى ىىتاذ فى ى ىىي نفى ى ىىس الوقى ى ىىت لهى ى ىىذه الحسى ى ىىابات.
فيما عدا هذه اإلختالفات فعن الطريقة اإلنجليزية تشبه الطريىق الفرنسىية فىي أنىواأ
الدفاتر وطريقة إستخدامها .
 /2الطري ة اومريةية:
تتميىىز الطريقىىة بأنهىىا تسىىتخدم دفتىىر واحىىد لليوميىىة و األسىىتاذ و هىىذا هىىو اإلخىىتالا
الوحيى ىىد حيى ىىد يى ىىتم تقسى ىىيم صى ىىفحة الى ىىدفتر إلى ىىي جى ىىزئين األول لليوميى ىىة و اآلخى ىىر ل سى ىىتاذ
ويالحظ أن بعىد الحسىابات تىم تخصىيل خانىة واحىدة لهىا بىدفتر األسىتاذ وهىي التىي تىتم
معظم حربتها في جان
وحسىىا

واحد مثل حسا

رأس المىال و حسىا

المبيعىات وحربتهىا دائنىة

المشىىتريات والمصىىروفات وتبىىون حربتهىىا مدينىىة وفىىي الحىىاالت التىىي تخىىرج هىىذه

الحسابات عن وضعها الطبيعي يتم التسجيل بالخصم أ بالسال

أو البتابىة بىين قوسىين

أو بحبىىر مختلىىا و فىىي نهايىىة الفتىرة يىىتم تجميى األرصىىدة الموجىىودة ببىىل صىىفحة فىىي جىىز
األستاذ تمهيدا إلعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية بما في أ طريقة أخر .

ال سويات الجر ية
مفهوم الجر وأه افه :
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مفهوم الجر :
يتطل

العمل بأساس االستحقاق الجرد واعداد قيود التسوية الجردية س والجرد

يعني عملية التأبد من الوجود الفعلي ل صول والتحقق من أرصدة االلتزامات
والمصروفات واإليرادات .
مفهوم ال سوية ال ي ية:
التسوية القيدية فتعني إعداد قيود التسوية  Adjustment Entriesس وهي قيود
يومية لمعالجة حدد اقتصاد

مستمر ال يمبن حسم موضوعه إال في نهاية الفترة

المالية س أو إن المستندات الخاصة بهذا الحدد لم تصل بعد ليمبن إعداد القيد الالزم
بذلك .وفي الحقيقة يصع

في بثير من األحيان التمييز بين ال سويات الجر ية

و صحي اوهطاء س م ذلك يمبن ذبر المالحظات التالية :
أ -إن التسويات الجردية تتم وعموما في نهاية الفترة المالية س وبعد إعداد ميزان
المراجعة األولى (قبل التسويات) وأيضا بعد جرد األصول والخصوم
والمصروفات واإليرادات س بينما عمليات تصحيح األخطا تجر في أ

وقت

خالل السنة س والواق س هنالك بعد التسويات للمصروفات والخسائر تعد خالل
الفترة المالية بمصروا اإلهالك لبعد األصول الثابتة التي يتم االستغنا عنها
خالل السنة س وتسويات حسا

النقدية في البنك وفي الصندوق.

 قد تبون األخطا مثبتة في سجالت المشروأ وفي مختلا مراحل العمل س بينماالقيود الجردية تثبت ألول مرة في نهاية الفترة عموما .
ت -تتم التسويات الجردية في دفتر اليومية للمشروأ بينما تصحح الخطأ يبون في
المراحل المختلفة من مراحل العمل المحاسبي .
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د -إن الهدا األساسي من التسويات الجردية هو تحميل الفترة المالية بنصيبها
من اإليرادات والمصروفات س بينما الهدا من تصحيح األخطا قد ال يعني
ذلك تماما وهو أمر قائم في ظل األساس النقد وأساس االستحقاق .
عمليات ال سوية الجر ية  :وتشمل هذه العمليات تسوية العناصر التالية :
أ .سوية العناصر المؤجلة:
تتضمن إعداد قيود تسوية لقيود مسجلة سابقا من حسابات

ل صول وحسابات

للمطلوبات س وعند التسوية تتحول حسابات األصول الى حسابات مصروفات س
وحسابات مطلوبات تتحول إلى حسابات إيرادات :
 أصوم حوم لى مصروفات  :مثال ذلك المصروا المدفوأ مقدما  Prepaidوهويعتبر اصل من األصول س وعند التسوية يحول إلى مصروا س وبذلك مصروا إهالك
األصول الثابتة الذ

يمثل استخدام تدريجي ل صول الثابتة بما هو الحال بالنسبة

للمصروا المدفوأ مقدما .
 مطلوبات حوم لى ي ار ات  :بالمبلغ المستلم مقدما عن خدمات لم تقدم بعد للغيرس وهو إيراد غير مبتس

س أو هو بمثابة مطلوبات على المشروأ س وعند تقديم الخدمة

للغير يصبح ذلك إيرادا مبتسبا .
ب  .سوية العناصر المس ح ة :
تعد هنا قيود لعمليات لم تسجل من قبل س أ

إن قيود التسوية هي قيود تعد

ألول مرة فيما يتعلق بأصول أو مطلوبات وما يرتبط بها من مصروفات وايرادات :
 أصول تتحول إلى إيرادات وتتعلق بأصول موجودة في نهاية الفترة المالية ولبنها لمتسجل بعد وهي تمثل حقوق باستالم مبالغ مستقبال لم تتم في تاريط الميزانية س مثال ذلك
اإليرادات المستحقة عن خدمات مقدمة للغير غير مستلمة بعد .
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 -مطلوبات تتحول إلى مصروفات بالمصروفات المستحقة

غير المسددة للغير رغم

الحصول على الخدمة أو المنفعة.
سوا نتناول في هذا الجز موضوعين من التسويات الجردية أال وهما:
 /1جرد اإليرادات والمصروفات (الحسابات االسمية).
 /2جرد األصول.
أويً :جر اإلي ار ات والمصروفات (الحسابات ايسمية):
الحسابات األسمية هي بال من:
 1ى المصروفات :وهي التي تتحملها المنشأة في سبيل ادارة المنشأة وتحقيق اهدافهاس
وبذلك الخسائرس وتبون أرصدتها مدينة.
 2ى اإليرادات واألربام :وهي اإليرادات واألربام التي تحصل عليها المنشأةس وتبون
ارصدتها دائنة.
جر الحسابات ايسمية:
يعني فحل أرصدة الحسابات والتأبد من أنها تخل الفترة المالية تطبيقا لمبدأ مقابلة
اإليرادات بالمصروفات( أساس االستحقاق ).

ن يج ًة لجر الحسابات ايسمية ق نحصم على او ي:
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0م مصروف مس حق ( :يخل الفترة الحالية ولم يسدد بعد ) ويظهر في حالة ن ص
رصيد الم صروا الذ ظهر في ميزان المراجعة والذ صرا وانفق فعال عما يج

أن

تتحمل به السنة المالية والظاهر بالمعلومة الجردية.
3م مصروف م م ( :ال يخل الفترة الحالية ولبن فترة مقبلة وتم تسديده مقدما )
ويظهر في حالة زيا ة رصيد المصروا الذ ظهر في ميزان المراجعة والذ تم صرفه

وانفاقه فعال عما يج

أن تتحمل بة السنة المالية والظاهر بالمعلومة الجردية.

2م ي ار مس حق ( :يخل الفترة الحالية ولم يحصل بعد ) ويظهر في حالة ن ص
رصيد اإليراد الذ ظهر في ميزان المراجعة والذ حصل فعال عما يج

أن تستفيد به

السنة المالية والظاهر بالمعلومة الجردية.
2م ي ار م م ( :ال يخل الفترة الحالية ولبن فترة مقبلة وتم تحصيله مقدما ) ويظهر
في حالة زيا ة رصيد اإليراد الذ
يج

ظهر في ميزان المراجعة والذ

حصل فعال عما

أن تستفيد به السنة المالية والظاهر بالمعلومة الجردية.

مثام شامم:
فيما يلي بعد األرصدة التي ظهرت في ميزان المراجعة لمنشأة الحسن التجارية في
2111 /12/31م( .المبالغ بالدرهم) :

أرص ة م ينة

أرص ة ائنة

أسم الحساب

112

6,111

مرتبات

6,511

دعاية إعالن

1,711

18,111

مصروا إيجار

13,111

إيراد عقار

2,111

إيراد أوراق مالية
إيراد استثمارات

فإها علمت أا عا الجر :
1ى المرتبات الشهرية . 511
2ى الدعاية واإلعالن السنوية . 6111
3ى قيمة اإليجار الشهر . 211
4ى إيراد العقار الشهر . 1511
5ى إيراد األوراق المالية . 12,111
6ى إيراد االستثمار الشهر . 251

المطلوب:
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بيان أثر المعلومات الجردية على حسا

األربام والخسائرس وعلى قائمة المربز المالي

في  1427/12/31هى .
حم المثام الشامم:
1ى المرتبات السنوية ( ما يخل السنة الحالية ) =  12 × 511يوم = 6,111
2ى اإليجار السنو ( ما يخل السنة الحالية ) =  12 × 211يوم = 2,411
3ى إيراد العقار السنو ( ما يخل السنة الحالية ) =  12 × 1,511يوم = 18,111
4ى إيراد االستثمار السنو ( ما يخل السنة الحالية ) =  12 × 251يوم = 3,111
ج وم جر الحسابات ايسمية
الم فوع

والمحصم

أسم الحساب

فعال ما يهص السنة
فعال ويحمم لحساب

والظاهر في ميزاا اورباح والهسائر

الفرق

وما يرحم للميزانية

المراجعة

دعاية و إعالن

6,000
6,500

6,000

صفر

مرتبات

اإليجار

1,700

2,400

مصروا مستحق700

إيراد العقار

18,000

18,000

صفر

13,000

12,000

إيراد مقدم 1,000

إيراد األوراق المالية

إيراد االستثمار

2,000

6,000

3,000

مصروا مقدم500

إيراد مستحق1,000

قائمة المرةز المالي ( الميزانية ) في 3101 /03/20م
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أرص ة ائنة أهرى

أرص ة م ينة أهرى
500

مصروا دعاية واعالن مقدما

700

مصروا إيجار مستحق

1,000

أيراد استثمار مستحق

1,000

إيراد أوراق مالية مقدم

حساب اورباح والهسائر في 3101 /03/20م
له

منة
6,000

إلى حى /مصروا المرتبات

18,000

من حى /إيراد العقار

6,000

إلى حى /دعاية واعالن

12,000

من حى /إيراد أوراق مالية

2,400

إلى حى /مصروا اإليجار

3,000

من حى /إيراد االستثمار

×××

×××

ثانياً :جر اوصوم الثاب ة:
هصائص اوصوم الثاب ة:

األصول الثابتة هي األصول التي تقتنيها المنشأة ليس بغرد البي أو التدوير وانما
الستخدامها في تأدية نشاطهاس وألبثر من فترة محاسبيةس ومن ثم تتصا األصول الثابتة
بالخصائل ال الية:
 – 1تمثل نسبة ببيرة من أصول معظم المنشآت.
 -2يتم اقتناؤها بغرد استخدامها في تأدية نشاطها وليس بغرد إعادة بيعها.
 -3طول عمرها اإلنتاجيس حيد يتم استخدامها ألبثر من فترة محاسبيةس ومن ثم يج

115

توزي تبلفتها علي الفترات المستفيدة من خدماتهاس ويعرا الجز المحمل علي بل فترة
محاسبية بى“اإلهالك“.
 – 4تضم مجموعة متنوعة من األصول.
المراحم ال ي مر بها اوصوم الثاب ة:
 -1مرحلة الش ار أو االستحواذس وهى مرحلة حصول المنشأة على األصل الثابتس
والمشبلة هنا هي حسا

تبلفة األصل الثابت واثباتها بالدفاتر.

 -2مرحلة االستخدامس وتبدأ من تاريط االستخدام الفعلي ل صل الثابت حتى يتم
االستغنا عنه نهائياس وخالل هذه المرحلة تقوم المنشأة بعمل الصيانة الالزمة للمحافظة
علي األصل أو زيادة طاقتهس باإلضافة إلي أن استخدام األصل الثابت يؤدى إلي نفاد
خدماتهس وبالتالي يج

توزي تبلفة األصل الثابت علي سنوات عمره اإلنتاجيس وهو

”اإلهالك“.
 -3مرحلة االستغنا س وتبدأ هذه المرحلة م نهاية خدمات األصل الثابت ألنه أصبح
ال يعمل ببفا ة م زيادة مصاريا الصيانة والمحافظة عليهس وقد يتم ذلك عن طريق
تخريديه أو بيعه أو استبداله بأصل آخر.
المعالجة المحاسبية لشراء اوصم الثابت :
تبلفة األصل الثابت هي عبارة عن ثمن الش ار مضافا إليها بافة المصروفات الالزمة
حتى يتم تربيبه وتجربته ويصبح صالحا لالستخدام س وتعرا بالنفقات أو المصروفات
الرأسمالية.
 تعد هذه التبلفة هي أساس المحاسبة عن بل ما يتعلق باألصل الثابت أثناعمره اإلنتاجي.
 وتخض تبلفة ش ار األصل الثابت والمصروفات الرأسمالية المتعلقة به لمعدالتإهالك واحدة.
 -ويتم إثبات تبلفة الش ار والمصروفات الرأسمالية بال ي ال الي:
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××

من حى /األصل الثابت
إلى مذبورين
××

حى /البنك

×× و/أو حى /الدائنين
المعالجة المحاسبية يس ه ام اوصم الثابت:
أوي – معالجة اإلهالك:

تخض جمي األصول الثابتة لإلهالك فيما عدا األراضي ألنه ليس لها عمر

محددس وذلك بسب

االستخدام أو التقادم نتيجة مرور الزمن أو نتيجة التبنولوجيا

الجديدة.
تقضي المبادد المحاسبية ضرورة حسا

اإلهالك ضمن المصروفات الالزمة

لتأدية النشاط وتحقيق اإليراداتس وتعريا اإلهالك هو عبارة عن توزي لتبلفة األصل
علي سنوات عمره اإلنتاجي ( أو هو النقل التدريجي الذ

يط أر على قيمة األصل )

بطريقة مناسبة.
ويع م حساب اإلهالك علي ثالثة عناصر:

 – 1تبلفة األصل القابل لإلهالك.
 – 2المدة المقدرة لعمره اإلنتاجي.

 – 3القيمة البيعية المنتظر الحصول عليها عند االستغنا عن األصل في نهاية عمره
اإلنتاجيس وتعرا بالقيمة التخريدية.
طرق حساب هالك اوصم الثابت.
 -0طري ة ال سط الثابت:
تعتبر من أبسط الطرق لحسا

اإلهالك وأبثرها انتشا ار حيد تعتمد على

عنصر الزمن في توزي تبلفة األصل س أ يتم توزي تبلفة األصل بقيمة متساوية على
عمره اإلنتاجي وذلك وفقا للمعادلة التالية:
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اإلهالك السنو = تبلفة األصل ى ى القيمة التخريدية  /العمر االفتراضي بالسنوات.
فإها فرضنا:

أن تبلفة السيارات تبلغ  121,111درهمس ويقدر عمرها ب ى  5سنواتس وتقدر قيمتها

التخريدية في نهاية عمرها اإلنتاجي (االفتراضي) بمبلغ  21,111درهمس فعن اإلهالك
السنو يبلغ:
إهالك السيارات السنو = ( 21,111 = 5 / ) 21,111 – 121,111درهم.
ويمبن التعبير عن معدل اإلهالك وفقا لطريقة القسط الثابت في صورة نسبة مئوية
وذلك بالمعادلة التالية:
معدل اإلهالك السنو = (  / 1العمر االفتراضي بالسنوات ) × 111
أ أن معدل إهالك السيارات السنو = ( % 21 = 111 × ) 5 / 1

إهالك السيارات السنو = (  21,111 = % 21 ×) 21,111 – 121,111درهم
اوثر على ال وائم المالية ( قائمة ال هم  ،وقائمة المرةز المالي ):
و يظهر( مصروا ) قسط اإلهالك ( 21,111درهم)

في قائمة الدخل ضمن

مصروفات الفترة بما يظهر في قائمة المربز المالي باسم مجم ( مخصل ) اإلهالك
مطروحا من تبلفة السيارات.
القيمة الدفترية للسيارات = 121,111ى ى ( 21,111مجم اإلهالك ) = 111,111

031111

سيارات

31111

ى ى ى مجم اهالك سيارات

ممممممممممممممم

011111

القيمة الدفترية للسيارات

مثام:
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تبلفة اآلالت  751,111درهمس قيمة الخردة  51,111درهمس تستهلك سنويا بنسبة
 %11أحس

قسط اإلهالك

مصروا (قسط) اإلهالك = ( 71,111 = %11 × )51,111 – 751,111درهم.
مثام :

تبلفة السيارات  51111درهم تستهلك سنويا بنسبة  % 11قسط ثابت  .أحس

قسط

اإلهالك
قسط اإلهالك ( مصروا ) =  5111 = % 11 × 51111درهم
 -3طري ة ال سط الم ناقص:

تعتمد هذه الطريقة على تحميل الفترات المحاسبية األولى بقيمة أببر لإلهالك ثم

تتناقل بعد ذلك على أن يتم حسا

اإلهالك في صورة نسبة مئوية ثابتة من القيمة

الدفترية في بداية الفترة الماليةس ويحس

معدل اإلهالك السنو وفقا لهذه الطريقة على

أساس ضعا معدل اإلهالك المحسو وفقا لطريقة القسط الثابت بما يلي:
معدل اإلهالك المضاعا = (  / 2العمر االفتراضي بالسنوات) × 111
ومن ثم يتم حسا

اإلهالك السنو وفقا لهذه الطريقة بالعالقة التالية:

اإلهالك السنو = القيمة الدفترية ل صل في بداية الفترة × المعدل المضاعا
ويالحظ أن هذه الطريقة ال تأخذ في الحسبان القيمة التخريدية المتوقعة وانما يتوقا
حسا

اإلهالك عندما تتعادل القيمة الدفترية م القيمة التخريدية .

مثام:
فيما يلي بعد المعلومات المتعلقة بآلة إنتاج لع

أطفال:

تبلفة اآللة  651,111درهمس قيمة الخردة  51,111درهمس العمر اإلنتاجي لآللة
بالسنوات  5سنوات .أحس

قسط اإلهالك وفقا لطريقة القسط المتناقل

معدل اإلهالك المتناقل = (% 41 = 111 × )5 / 2

مصروا ( قسط ) اإلهالك = المعدل × القيمة الدفترية (رصيد أول الفترة) ل صل.
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=  261111 = 651111 × % 41درهم.
مثام:

بلغت تبلفة اآلالت  31111درهم – الخردة  3111درهم وتستهلك بطريقة القسط
المتناقل بنسبة %11
المطلو  :حسا

قسط اإلهالك

قسط إهالك اآلالت = 3111 = % 11 × 31111
 3111درهم قسط ( مصروا ) اإلهالك تظهر ضمن المصروفات في قائمة الدخل
 3111مخصل ( مجم ) إهالك اآلالت يظهر في قائمة المربز المالي مطروم من
اآلالت
ريب علي طرق حساب هالك اوصوم الثاب ة:

في أول مارس 2112م اشترت مؤسسة الفالم للنقل السري سيارة نقل تبلفتها

 65,111رهمس وتقدر قيمتها التخريدية بمبلغ  5,111درهمس ويقدر عمرها االفتراضي
بأرب سنوات والمطلوب :حسا

إهالك سيارة النقل لهذا العام وفقا لطرق اإلهالك

ال الية:

 – 1طريقة القسط الثابت.
 -2طريقة القسط المتناقل.

الحل:
 -0طري ة ال سط الثابت:
مصروا اإلهالك = ( 15,111 = 4 / )5111 – 65111درهم ( بطريقة المعادلة )
حم آهر ى ى معدل اإلهالك = %25 = 111 × 4 /1
مصروا اإلهالك = ( 15,111 = %25 × )5111 – 65111درهم ( بطريقة
المعدل )
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 -2طريقة القسط المتناقل:ال يحس

بالمعادلة معدل اإلهالك = (= 111 × )4 /2

% 51
قسط اإلهالك =  32,511 = % 51 × 65,111درهم ( تجاهلنا الخردة )
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مثام :

بلغت تبلفة السيارات  151111درهم س قيمة الخردة  11111درهم والعمر اإلنتاجي

 11سنوات
المطلو :
معدل اإلهالك الثابت = (  /1العمر اإلنتاجي )× % 11 ) 111 ×11 / 1 ( = 111
معدل اإلهالك المتناقل=(  / 2العمر اإلنتاجي )× % 21 =111×) 11/2 (= 111
قسط ( مصروا )إهالك السيارات وفقا لطريقة القسط الثابت =
= ( 14111= 11/ ) 11111 – 151111
= (14111 = % 11 × ) 11111 – 151111
قسط ( مصروا )إهالك السيارات وفقا لطريقة القسط المتناقل =
= 31111 = %21 × 151111

مثام :
تبلفة األثاد تبلغ  15111درهم والقيمة التخريدية  1111درهم العمر اإلنتاجي 11
سنوات
المطلوب :
 -1معدل اإلهالك وفقا لطريقة القسط الثابت =( % 11 = 111 × ) 11 /1
 -2معدل اإلهالك وفقا لطريقة القسط المتناقل = ( % 21 = 111× ) 11/2
م ارنة بيا ال سط الثابت و ال سط الم ناقص
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طريقة القسط المتناقل

وجه المقارنة

طريقة القسط الثابت

معدل اإلهالك

 /1العمر اإلنتاجي ×111

قيمة الخردة

تأخذها في اعتبارها عن تتجاهل

/2

العمر

اإلنتاجي

×111
حسا

قسط اإلهالك

حسا

الخردة

عند

قسط اإلهالك

ماريا
ال مريا اووم:
فيما يلي بعد األرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت التجارية في
2112/12/31م (المبالغ بالدرهم):
 421,111مشتريات -

 651,111مبيعات  15,111 -مردودات مشتريات –

 8,111خصم مسموم به –  12,111خصم مبتس

 25,111 -مردودات مبيعات
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–  5,111مسموحات مشتريات –  14,111م .نقل مشتريات –  18,111مصروفات
متنوعة –  81,111بضاعة أول المدة –  7,111مسموحات مبيعات ى 21,111
إيرادات متنوعة.
فعذا علمت أن بضاعة آخر المدة من واق الجرد قيمت بمبلغ .71,111
المطلوب:
 /1تصوير حسا

المتاجرة واألربام والخسائر

 /2إعداد قائمة الدخل
ال مريا الثاني:
فيما يلي بعد األرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت التجارية في
2112/12/31م( .المبالغ بالدرهم):
 241,111بنكس  81,111سياراتس  41,111دائنونس  31,111مدينونس 53,111
أرواق دف

س 511,111رأس المالس 11,111

مسحوباتس  311,111أراضيس

 137,111صافي ربح.
المطلوب :تصوير قائمة المربز المالي في  12 /31إذا علمت أن بضاعة آخر المدة
. 71.111
ال مريا الثالل:
فيما يلي بعد األرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت في 2111/12/31م
(المبالغ بالدرهم):
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 351,111عقارس  211,111سياراتس  131,111أثاد.
إذا علمت أن:
 -1تستهلك المباني بنسبة  % 11قسط ثابت (علما أن األراضي قيمتها .)151,111
 -2تستهلك السيارات قسط ثابت علما أن العمر اإلنتاجي للسيارات يبلغ  11سنوات
وقيمة الخردة تبلغ .11,111
 -3يستهلك األثاد بمعدل  % 21قسط متناقل وقيمة الخردة تبلغ . 5,111
المطلوب :تحديد مصروا اإلهالك لبل أصل من األصول السابقة م بيان أثره على
قائمة الدخل والمربز المالي للمنشأة.

ال مريا الرابع:
ظهرت األرصدة التالية في دفاتر إحدى المنشآت

في 2111/12/31م (المبالغ

بالدرهم):
 81,111مصروفات اإلعالنس  51,111مرتباتس  35,111إيراد عقارس 25,111
إيراد أوراق مالية.
فإها علمت أا:
 - 1مصروفات اإلعالن الشهرية تبلغ 6,111
 - 2المرتبات السنوية تبلغ 61,111
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 - 3إيراد عقار السنو يبلغ 41,111
 -4إيرادا أوراق مالية الشهر يبلغ 2,111
المطلوب :إثبات أثر العمليات السابقة على قائمة الدخل وقائمة المربز المالي
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