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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.

ىىىرعا المعهىىىد األمريبىىىي للمحاسىىىبين القىىىانونيين ) المحاسىىىبة بأنهىىىا (. AICPAفقىىىد عف
"عملية تسجيل وتصىنيا )تبويى ( وتلخىيل العمليىات التجاريىة ذات األثىر المىالي إضىافة 

 الستخالل النتائج المالية وتفسير هذه النتائج وتحليلها".

علمم  يرى الدبتور خالد أمين عبد اهلل ورفاقه أن أفضل تعريا للمحاسىبة هىو أنهىا "
اعمم  ال ممي  مسمم عمم فممي  حليممم العمليممات يشمممم مجموعممة ممما المبمما و واوسممس وال و 

المالية عن  ح وثها، و سجيلها ما واقع مس ن ات مؤي ة لها، ثم  بويب و صنيف همه  
العمليمممات و لهيصمممها بحيمممل  مة ممما الوحممم ة ايق صممما ية مممما  ح يممم   يرا ا هممما و ةلفمممة 

عما الحصوم على هه  اإليرا ات، وما ثم اس هراج ن يجة أعمالها ما ربم  أو هسمارة 
 ." ف رة مالية معينة، وبياا مرةزها المالي في نهاية هه  الف رة

قىىىد بىىىان لتعريىىىا المحاسىىىبة مىىىن قبىىىل مجلىىىس المبىىىادد المحاسىىىبية التىىىاب  للمعهىىىد ل
باعتبىىار المحاسىىبة نظىىام للمعلومىىات المحاسىىبية  هامىىا   األمريبىىي للمحاسىىبين القىىانونيين دورا  

لترشىىىيد القىىىرارات التىىىي تتخىىىذها إدارة المنشىىىآتس حيىىىد اعتبىىىر مجلىىىس المبىىىادد المحاسىىىبية 
تسىىعى بموجبىىه المحاسىىبة لتقىىديم المعلومىىات الماليىىة بصىىورة بميىىة  خىىدميا   المحاسىىبة نشىىاطا  

 عن المنشآت االقتصادية بهدا اتخاذ القرارات االقتصادية" .

قىىىىد ربىىىىز الىىىىدبتور عبىىىىد الفتىىىىام الصىىىىحن فىىىىي تعريفىىىىه للمحاسىىىىبة علىىىىى الوظىىىىائا ل
 المحاسبية والمتمثلة في :

 القياس المحاسبي. -1
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 التحقق من صحة القياس المحاسبي. -2

 صياغة التقارير التي تتضمن المعلومات االقتصادية. -3

موعىىة مىىن يىىرى المؤلوفىىون أن المحاسىىبة هىىي ذلىىك العلىىم االجتمىىاعي الىىذ  يشىىمل مج 
يصىىىىال المعلومىىىىات  المفىىىىاهيم والفىىىىرود والمبىىىىادد التىىىىي يىىىىتم بموجبهىىىىا تشىىىىخيل وقيىىىىاس وا 
االقتصادية ذات األثر المالي والمتعلقة بمنشأة معينة و تطبيق الىدورة المحاسىبية بمراحلهىا 
عىداد القىوائم الماليىة  المختلفة مىن تحليىل للعمليىات الماليىة وتسىجيلها وتبويبهىا وتلخيصىها وا 

هىىىىا وتفسىىىىيرها لتحقيىىىىق أهىىىىداا المحاسىىىىبة ووظائفهىىىىا خصوصىىىىا  مسىىىىاعدة مسىىىىتخدمي وتحليل
 لية في اتخاذ القرارات الرشيدة. المعلومات الما

 :أه اف المحاسبة 

 يمبن تلخيل أهداا المحاسبة ووظائفها بما يلي : 

ثبىىات العمليىىات التجاريىىة ذات األثىىر المىىالي حسىى  تسلسىىلها التىىاريخي يىىدويا  1)  ( تسىىجيل وا 
 أو باستخدام الحاسو .

( تبويى  وتصىنيا العمليىات الماليىة التىي تىم تسىجيلها  فىي حسىابات خاصىة تتمثىل فىي 2)
حسىىىىابات اإليىىىىرادات والمصىىىىاريا وممتلبىىىىات المنشىىىىأة )الموجىىىىودات( ومطلوبىىىىات المنشىىىىأة 

 )التزاماتها(.

ربىىىح أو ( إعىىىداد الحسىىىابات الختاميىىىة للمنشىىىأة لتحديىىىد نتيجىىىة أعمىىىال السىىىنة الماليىىىة مىىىن 3)
 خسارة.

( تصىىىوير قائمىىىة المربىىىز المىىىالي )الميزانيىىىة العموميىىىة( مىىىن أجىىىل بيىىىان أصىىىول المنشىىىأة 4)
والتزاماتهىىا وحقىىىوق ملبيتهىىىا فىىىي نهايىىىة فتىىىرة ماليىىىة معينىىىة وقىىىد جىىىرت العىىىادة أن تبىىىون سىىىنة 

 مالية.
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ظىائا ( تزويد إدارة المنشأة  ببافة المعلومات الالزمىة لهىا والتىي تمبنهىا مىن القيىام بالو 5)
شىىىراا علىىىى أوجىىىه نشىىىاط المنشىىىأة وتقيىىىيم األدا   اإلداريىىىة المختلفىىىة مىىىن تخطىىىيط ورقابىىىة وا 

 واتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة.

( إن الهىىىدا الحقيقىىىي للمحاسىىىبة هىىىو تقىىىديم البيانىىىات والمعلومىىىات الماليىىىة بعىىىد تحليلهىىىا 6)
   وتفسيرها إلى بل الفئات التي لها اهتمام بالمعلومات المحاسبية

 الفئات ال ي لها اه مام بالمعلومات المحاسبية :

سىىىوا  بىىىان مشىىىروعا  فرديىىىا  أو شىىىربة أشىىىخال أو شىىىربة مسىىىاهمة  :ممممالةو المشمممروع  -أ
حيىىىد يسىىىعى المىىىالبون إلىىىى تحقيىىىق أهىىىداا منشىىىآتهم مىىىن البقىىىا  والنمىىىو واالزدهىىىار وزيىىىادة 

مسىتقبال  فىي حالىة وقوعهىا مى  القيمة السوقية لمنشآتهم وتعظيم أرباحهم أو تجن  الخسارة 
 االحتفاظ بسيولة مالئمة.

حيد يطل  المصرا الحسابات الختاميىة والميزانيىة العموميىة لتحليلهىا   الم رضوا: -ب
ىىن  سىىداد ل قسىىاط  قبىىل اتخىىاذ قىىرار إقىىراد المنشىىأة للتأبىىد مىىن قىىدرتها علىىى خدمىىة ديونهىىا م 

 والفوائد عند استحقاقها.

 التي تشتر  منهم المنشأة على الحسا .  وهم الجهات المور وا: -جم

 وهم الجهات التي تبيعهم المنشأة على الحسا .   العمالء: - 

 مثل دائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة المبيعات. :الجهات الحةومية -هم

ألن المعلومات المحاسبية من مىدخالت التحليىل  المحللوا الماليوا وايق صا يوا : -و
 المالي.

عىىىن طريىىىق مسىىىاهمة المنشىىىأة فىىىي تحقيىىىق الرفاهيىىىة االجتماعيىىىة للمجتمىىى   ع:المج مممم -ي
المحلي الذ  تعمل فيىه وسىيتم تسىليط الضىو  علىى ذلىك فىي المحاسىبة االجتماعيىة ضىمن 

 حقول المحاسبة.
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الحىىظ أن أهميىىة المحاسىىبة تنبىى  مىىن قيامهىىا بوظائفهىىا وتحقيقهىىا ألهىىدافها ألن فىىي ي   
شىىأة بىىاإلدارة والمىىوظفين وخىىارج المنشىىأة مىىن عمىىال  ذلىىك خدمىىة لعىىدة جهىىات داخىىل  المن
 وموردين ومقرضين والدولة والمجتم .

 :نشأة المحاسبة و طورها  

نظرا  لحاجة اإلنسان إلى بيان العمليات المالية للنشاطات التي يقوم بها لذا نفشفىأت 
 تطورت المحاسبة.المحاسبة وم  تطور الحياة االقتصادية واالجتماعية والعمليعة لإلنسان 

 بالتطور االقتصاد  التاريخي وذلك بما يلي: ارتبط تطور المحاسبة تاريخيا  

ففىىي مرحلىىة االقتصىىاد الزراعىىي حيىىد بانىىت حيىىاة أفىىراد المجتمىى  بدائيىىة ويعتمىىدون  
فىىي حيىىاتهم علىىى الزراعىىة والرعىىي وتربيىىة الماشىىيةس بمىىا بىىان سىىائدا  فىىي العصىىور القديمىىة 

ن  والوسطىس لم تب ن هنا نما بانت عبارة عىن سىجالت ت ىدوع ك محاسبة بالمعنى المعروا وا 
فيهىىىا بيانىىىات وصىىىفياة سىىىوا  بىىىالنقع علىىىى الخشىىى  أو علىىىى جلىىىود الحيوانىىىات وذلىىىك لحفىىىظ 
ىنف الضىياأ أو النسىيان حيىد أن هنىاك سىجالت بىان يحىتفظ  المعلومات التي يتم تدوينها م 

 ن والبابليون.بها المصريون والصينيون والرومانيون واليونانيو 

أمىىا فىىي مرحلىىة االقتصىىاد التجىىار  حيىىد بىىدأت تىىتم عمليىىة التبىىادل التجىىار  للسىىل  
ىىد مات بىىين األفىىراد ومىىن ثىىم بىىين المجتمعىىات حيىىد سىىاد االقتصىىاد التجىىار   أوروبىىا فىىى والخ 

 منذ بداية القرن الخامس عشر وقد اتس  نطاق التجارة الداخلية والخارجية.

يطىىالي لوقىىا باشىىيليو نظىىام أو نظريىىة القيىىد المىىزدوج عىىام اختىىرأ عىىالم الرياضىىيات اإل
في مدينة البندقية فىي إيطاليىا وقبىل اختراعهىا بانىت تطبىق نظريىة القيىد المفىرد فىي  1494

المحاسبةس ويعد هذا االختراأ بمثابة ميالد جديد للمحاسبة وقفزة نوعيىة فىي تىاريط تطورهىا 
لبيانات الوصفية إلىى نطىاق البيانىات المحاسىبية وتقدمها إذ مبعنفت  من االنتقال من نطاق ا

 عن إيرادات المنشأة ومصروفاتها وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق ملبيتها.
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ىىناعي حيىىد ظهىىرت الشىىربات الصىىناعية الببىىرى فىىي  أمىا فىىي مرحلىىة االقتصىىاد الصو
القىىىىرن الثىىىىاني عشىىىىر ممىىىىا أدى إلىىىىى ظهىىىىور حقىىىىوال  جديىىىىدة فىىىىي المحاسىىىىبة مثىىىىل محاسىىىىبة 

 ا.التبالي

مىى  بدايىىة القىىرن العشىىرين حيىىد بىىدأت الشىىربات المسىىاهمة العمالقىىة مىىن صىىناعية 
وتجاريىىة وماليىىة ومصىىرفية بىىالظهورس وحاجىىة هىىذه الشىىربات إلىىى رؤوس األمىىوال الضىىخمة 
مما أدى إلى انفصىال الملبيىة عىن إدارة المنشىأة ممىا زاد مىن الحاجىة إلىى معلومىات ماليىة 

 جديد في المحاسبة وهو تدقيق الحسابات.عن أوجه نشاط المنشأة وظهور حقل 

 :Accounting Fieldsح وم المحاسبة        

يعىىىود تطىىىور المحاسىىىبة فىىىي الدرجىىىة األولىىىى إلىىىى تطىىىور حيىىىاة اإلنسىىىان االقتصىىىادية 
 واالجتماعية مما أدى إلى ظهور حقول أو فروأ المحاسبة.

 :Financial Accountingالمحاسبة المالية        -0

حيىىد أنهىىا تعتبىىر المحاسىىىبة  المحاسىىبة الماليىىة أول حقىىول المحاسىىبة ظهىىورا  تعتبىىر   
األسىىىاس أو المحاسىىىبة األم التىىىي تفففىىىرعأف عنهىىىا بافىىىة حقىىىول المحاسىىىبة لىىىذلك نجىىىد أن هنىىىاك 

 بين المحاسبة المالية وفروأ المحاسبة األخرى. وثيقا   ارتباطا  

ومعلىىىىىىىوم أن المحاسىىىىىىىبة الماليىىىىىىىة تسىىىىىىىتخدم المبىىىىىىىادد المحاسىىىىىىىبية المتعىىىىىىىارا عليهىىىىىىىا      
(Generally Accepted Accounting Principles لتنفيىىىذ وتطبيىىىق الىىىدورة )

 المحاسبية بهدا تحقيق وظائا المحاسبة وأهدافها.

ة الدوليىة ومما تجدر اإلشارة إليه أن معظم دول العالم تستخدم حاليا  مبىادد المحاسىب     
(International Accounting Standards) . 

 :Governmental Accountingالمحاسبة الحةومية :        -3
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هي ذلك الفرأ في فروأ علم المحاسبة والذ  يهتم بتسجيل إيرادات الدولة ونفقاتها  
حبام الرقابة المالية والقانونية على تلك اإليرادات والنفقاتس وتهدا المحاسىبة الحبوميىة  وا 

إلىىى "إمىىداد الجهىىات المعنيىىة بالبيانىىات الماليىىة الحبوميىىة مىىن رؤسىىا  ومىىوظفين فىىي الىىدوائر 
الحبوميىىىةس والسىىىىلطة التشىىىىريعيةس ورجىىىىال األعمىىىال والمسىىىىتثمرونس وعلمىىىىا  الماليىىىىة العامىىىىة 

 والسياسةس وأفراد الجمهور" .

 : Cost Accounting محاسبة ال ةاليف :  -2

التبىاليا بدراسىىة نظريىات التبىاليا المختلفىىة وبيفيىة تطبيقهىا إضىىافة تهىتم محاسىبة 
سىس المختلفىة : الوظيفىةس السىلعةس العالقىة الهتمامها بتبويى  عناصىر التبىاليا حسى  األ  

م  حجم اإلنتاج . . . الط س  بما تهتم بتجمي  وتصنيا وتحليل بيانىات التبىاليا بهىدا 
 تحديدها وفرد الرقابة عليها.

محاسىىىبة التبىىىاليا إدارة المشىىىروأ بالدرجىىىة األولىىىى عىىىن طريىىىق تزويىىىدها  بمىىىا تخىىىدم
 بالمعلومات المالئمة ألغراد التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .

ومىىىن أهىىىداا محاسىىىبة التبىىىالياس إضىىىافة لمىىىا سىىىبق ذبىىىرهس تحديىىىد تبىىىاليا اإلنتىىىاج  
مسىىاعدة فىىي رسىىم ومحاولىىة تخفيضىىها والمسىىاعدة فىىي إعىىداد الموازنىىات التقديريىىة وبىىذلك ال

 السياسات السعرية لمنتجات الشربة من سل  أو خدمات.

 : Taxation Accountingالمحاسبة الضريبية           -2

ىىى  م خىىىتل  إن تعىىىدد أنىىىواأ الضىىىرائ  وبثرتهىىىا جعىىىىل مىىىن الضىىىرور  وجىىىود م حاس 
س بىىأمور الضريبىىىة ملمىىا بىىالقوانين ذات الصىىلة مثىىل قىىانون الجمىىارك وقىىانون ضىىريبة الىىدخل

ممىىىا ي مباىىىن الشىىىربة مىىىن تعبئىىىة بشىىىوا التقىىىدير الىىىذاتي وتحديىىىد الىىىدخل الخاضىىى  للضىىىريبة 
بالتىىىالي تحديىىىد مقىىىدار الضىىىريبة المسىىىتحقة للدولىىىة علىىىى الشىىىربة وعلىىىى موظفيهىىىاس أ  أن 
المحاسىىىىبة الضىىىىريبية تهىىىىتم بتحديىىىىد مقىىىىدار الضىىىىريبة المسىىىىتحقة علىىىىى بىىىىل نىىىىوأ مىىىىن أنىىىىواأ 

 .المبلفين
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 : Managerial Accountingالمحاسبة اإل ارية        -5

تعتبىىىىر المحاسىىىىبة اإلداريىىىىة أداة فعالىىىىة فىىىىي خدمىىىىة اإلدارة ومسىىىىاعدتها علىىىىى القيىىىىام 
 بوظائفها اإلدارية المختلفة من تخطيط ورقابة وقياس أدا  اإلدارات واألقسام وتحليله.

تسىاعد اإلدارة علىى اتخىاذ  تقوم المحاسبة اإلداريىة بععىداد الدراسىات والتقىارير التىي
القرارات طويلة األجل مثل االستثمار في مشروأ جديىد أم ال   أو القىرارات قصىيرة األجىل 
مثل : إلغا  إنتاج سلعة أم االسىتمرار فىي إنتاجهىاس تصىني  السىل  الوسىيطة أم شىرائها مىن 

 م وراد خارجي س قبول طلبية بسعر معين أم رفضها.

( أحىىد حقىىول المحاسىىبة Budgetingازنىىات التقديريىىة )يعتبىىر بعىىد المؤلفىىون المو 
المتخصصىىىىةس والواقىىىى  أن إعىىىىداد الموازنىىىىة التقديريىىىىة يعتبىىىىر مىىىىن صىىىىميم عمىىىىل المحاسىىىىبة 
اإلداريىىة حيىىد أن الموازنىىة التقديريىىة هىىي خطىىة ماليىىة مسىىتقبلية ألنشىىطة المنشىىأة الواجىى  

 تنفيذها لتحقيق أهداا تلك المنشأة.

 :  Social Accounting     المحاسبة ايج ماعية   -6

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 

نمىىا أصىىبح ي قىىاس بمىىدى مسىىاهمة المنشىىأة فىىي تحقيىىق الرفىىاه االجتمىىاعي ألفىىراد  المجتمىى  وا 
 المحليا الذ  تعمل فيه ويبون ذلك على عدة أشبال منها :

 توفير فرل عمل ألبنا  المنطقة.  -أ

 دعم النشاطات الثقافية والرياضية واالجتماعية. - 

 دعم الجمعيات الخيرية مثل لجان الزباة. -جى

 الحد من اآلثار السلبية لوجود المنشآت الصناعية بالتلود بأنواعه.  -د
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م المحاسىىبة االجتماعيىىة بقيىىاس تلىىك المنىىاف  االجتماعيىىة وتبىىاليا تقىىديم تلىىك المنىىاف  وتهىىت
وهنىىاك دعىىوة إلىىى تضىىمين التقريىىر المىىالي السىىنو  للشىىربات ببيىىان عىىن دورهىىا فىىي التنميىىة 

 االجتماعية وخدمة المجتم  بما يمبن أفراد ذلك بتقرير خال.

 Designing and Developing صمممميم و طممموير المممنظم المحاسمممبية  -7
Accounting Systems: 

يعىىود ظهىىور تصىىميم الىىنظم المحاسىىبية الحديثىىة ودراسىىة وتطىىوير الىىنظم المحاسىىبية  
 المستخدمة بحقل متخصل إلى عدة عوامل منها :

 اختالا حجم المنشآت االقتصادية. -1

 اختالا األهداا التي يسعى النظام المحاسبي إلى تحقيقها. -2

 من  استخدام اآلالت المحاسبية وأجهزة الحاسو .التقدم التبنولوجي  -3

إن عمليىىىىة تصىىىىميم النظىىىىامي المحاسىىىىبي لشىىىىربة حديثىىىىة النشىىىىو  يىىىىتم عىىىىن طريىىىىق إحىىىىدى 
الشربات االستشارية أو عن طريق فريق من موظفي الشربة عند توفر الخبىرات الالزمىةس 

 حاجة الشربة. بما أن النظام المحاسىبي يحتىاج عىبر الزمىن إلى صيانىة وتطويىر حس  

  International Accounting  :المحاسبة ال ولية -8

إن وجىىود الشىىربات المسىىاهمة الضىىخمة التىىي لهىىا فىىروأ تعمىىل فىىي الخىىارج وبىىذلك 
االنفتىىىام العىىىالمي فىىىي التجىىىارة الخارجيىىىة أدى إلىىىى ضىىىرورة وجىىىود حقىىىل جديىىىد مىىىن حقىىىول 

ىدةس ومحاسىبة المحاسبة يختل بأمور المحاسبة الدولية مثىل : إعىداد القىوا ئم الماليىة الموحع
العمىىىىالت وفىىىىروق العملىىىىةس دراسىىىىة أثىىىىر أنظمىىىىة وقىىىىوانين البلىىىىدان المختلفىىىىة علىىىىى المنشىىىىآت 

 المحلية . . . الط.

 : Auditing  قيق ومراجعة الحسابات -9
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يقصىىىد بتىىىدقيق الحسىىىابات "فحىىىل أنظمىىىة الرقابىىىة الداخليىىىة والبيانىىىات والمسىىىتندات 
بالمشىىىىروأ تحىىىىت التىىىىدقيق فحصىىىىا  انتقاديىىىىا  م نظمىىىىا س بقصىىىىد والحسىىىىابات والىىىىدفاتر الخاصىىىىة 

الخروج برأ  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 .

يانىىات الماليىىة المتعلقىىة بمنشىىأة معينىىة وصىىوال  التىىدقيق هىىو فحىىل مهنىىي مسىىتقل للقىىوائم والب
إلى تأبيد معقول إلبدا  رأ  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 

تىىدقيق داخلىىي : ويقىىوم بعمليىىة التىىدقيق موظفىىون مىىن داخىىل المنشىىأة وذلىىك مىىن أجىىل    -أ
حمايىىة أمىىوال المنشىىأةس وتشىىجي  االلتىىزام بالسياسىىات اإلداريىىةس وتحقيىىق أببىىر بفايىىة إداريىىة 

 ممبنةس ومراجعة النظام المحاسبي وتحديد نقاط الضعا ومعالجتها.

في هذه الحالىة شىخل خىارجي محايىد مسىتقل  تدقيق خارجي : ويقوم بعملية التدقيق - 
عىىىن إدارة المشىىىروأ ي عوىىىد تقريىىىرا  حىىىول عدالىىىة تصىىىوير الميزانيىىىة العموميىىىة للمربىىىز المىىىىالي 
للمنشىىىأة وعدالىىىىة تصىىىىوير الحسىىىىابات الختاميىىىىة لنتىىىائج أعمىىىىال المنشىىىىأة عىىىىن الفتىىىىرة الماليىىىىة 

 ة.المعنية وبذلك مدى انتظام الدفاتر والسجالت التي تمسبها المنشأ

 :Business Organizationالمنشآت ايق صا ية )منظمات اوعمام ال جارية(  

 هناك ثالثة أشبال رئيسة للمنشآت االقتصادية هي :

 Sole Proprietorshipالمشروع الفر ي             -0
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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:

 أن التباليا القانونية والرسوم الخاصة بعنشائه منخفضة. -1

 بذلك انخفاد التباليا التنظيمية والتشغيلية.  -2

ة اتخىىاذ القىىرار حيىىد أن بىىل القىىرارات تتربىىز فىىي يىىد مالبىىه يمتىىاز بالبسىىاطة فىىي عمليىى -3
 فهو مربز  التنظيم واإلدارة.

للمشىروأ الفىىرد  شخصىية اعتباريىىة مسىتقلة عىىن مالبىه محاسىىبيا  وال تعتبىر هىىذه الشخصىىية 
مسىىىىتقلة عىىىىن صىىىىاحبها قانونيىىىىا  حيىىىىد أن مسىىىىؤولية مالبىىىىه عىىىىن خسىىىىائر المشىىىىروأ والوفىىىىا  

 ه الخاصة.بالتزاماته تمتد لتطال أموال

 وما عيوبه : 

 انتها  حياة المشروأ بوفاة مالبه أو رغبته في ذلك. -1

 خضوأ أربام المشروأ للضرائ  بأربام شخصية لصاحبه. -2

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

 Companies Partnershipsشرةات ال ضاما           -3

تعريا شربة التضامن بأنها عقد بين اثنين أو أبثىر بحيىد ال يزيىدون عىن  ويمبن       
عشرين شخصا  بقصد االتجار بينهم على يقتسموا ما ينشأ من أربىام أو يتحملىوا الخسىائر 
الناتجىىىة بالتبافىىىل والتضىىىامن ويتحمىىىل الشىىىربا  جميعىىىا  مسىىىؤولية ديىىىون الشىىىربة والتزاماتهىىىا 

الخاصىة عنىد عىدم بفايىة حصىتهم فىي الشىربة وتسىجل حيد تمتىد مسىؤوليتهم إلىى أمىوالهم 
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شىىىربة التضىىىامن تحىىىت عنىىىوان مسىىىتمد مىىىن أسىىىما  الشىىىربا  أو ألقىىىابهم أو بنيىىىتهم أو اسىىىم 
 أحدهم م  إضافة عبارة وشرباه أو وشريبه.

  Corporations Companiesشرةات اوموام )الشرةات المساهمة(      -3

ويمبىىىن تعريىىىا الشىىىربة المسىىىاهمة بأنهىىىا تلىىىك الشىىىربة التىىىي يشىىىترك فىىىي ملبيتهىىىا          
 الجمهىىىور بصىىىفة عامىىىة وي قفسعىىىم رأسىىىمالها إلىىىى حصىىىل متسىىىاوية يسىىىمى بىىىل منهىىىا سىىىهما  
وتبىىون حصىىة الشىىريك بمقىىدار مىىا يملىىك مىىن أسىىهم لىىذا يسىىمى الشىىربا  بالمسىىاهمين ومىىن 

المساهمة العامة المحدودة التي يمبىن تعريفهىا  أشهر أشبال الشربات المساهمة : الشربة
بأنهىىا "شىىربة ي قسعىىم رأس مالهىىا إلىىى أسىىهم متسىىاوية القيمىىة وقابلىىة للتىىداول وال يبىىون الشىىريك 

ون باسىىىم أحىىىد بىىىعىىىن ديىىىون الشىىىربة إال بمقىىىدار حصىىىته فىىىي رأس المىىىال وال ت فيهىىىا مسىىىؤوال  
 الشربا  .

 المحاسبة والعلوم اوهرى :

بثيىىىىر مىىىىن العلىىىىوم األخىىىىرىس لىىىىذلك فىىىىعن دراسىىىىة المحاسىىىىبة يىىىىتم تىىىىرتبط المحاسىىىىبة ب
استبمالها بدراسىة عىدد مىن العلىوم األخىرى فتجىد أن بليىات االقتصىاد والعلىوم اإلداريىة فىي 
بثير من جامعات العالم تفط ىرفم لطىال  المحاسىبة مىوادا  متعلقىة بىعدارة األعمىال واالقتصىاد 

ىىىروج محاسىىىبا  ي متىىىاز بالبفىىىا ة العاليىىىة والفاعليىىىة المتميىىىزة قىىىادرا  واإلحصىىىا  والقىىىانون حتىىىى ت خف
 فيما يلي نتناول عالقة المحاسبة م  العلوم األ خر :على إتقان عمله.

 المحاسبة وا  ارة اوعمام :/ 0

هنىىىاك عالقىىىة تبامليىىىة بىىىين المحاسىىىبة واإلدارة يمبىىىن صىىىياغتها مىىىن منظىىىور نظريىىىة  
 بالمعلومىىىات المحاسىىىبية هىىىي مىىىدخال   الىىىنظم حيىىىد أن عمىىىل المحاسىىى  بمخرجىىىات متمىىىثال  

 لإلدار  حتى يتمبن من القيام بمهامه من تخطيط ورقابة وتقييم ل دا  واتخاذ للقرارات .
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ويعتبىىىىىر ظهىىىىىور المحاسىىىىىبة اإلداريىىىىىة أقىىىىىوى دليىىىىىل علىىىىىى وجىىىىىود العالقىىىىىة الوثيقىىىىىة بىىىىىين      
دارة األعمىىال. ومىىن جهىىة أخىىرى فىىعن إدارة األعمىىال تقىىدم للمحاسىى بة مفاهيمهىىا المحاسىىبة وا 

 اإلدارية وتمبن رؤسا  أقسام المحاسبة والمدرا  الماليين من رف  بفا تهم وفاعليتهم.

 المحاسبة واإلحصاء :/ 3

معلىىوم أن بىىال مىىن المحاسىىبة واإلحصىىا  تهىىتم بالبيانىىات الرقميىىةس فالمحاسىىبة تخىىدم       
لتىىىىىي يحتاجهىىىىىا اإلحصىىىىا  عىىىىىن طريىىىىىق تقىىىىىديم البيانىىىىىات والمعلومىىىىىات الماليىىىىىة والمحاسىىىىىبية ا

اإلحصىىىىائي إلجىىىىرا  الدراسىىىىات الماليىىىىة واالقتصىىىىادية إضىىىىافة إلىىىىى أن المحاسىىىىبة تسىىىىتخدم 
األسىىالي  اإلحصىىائية فىىي تحليىىل وعىىرد البيانىىات الماليىىة فقىىد يسىىتخدم المحاسىى  اإلدار  

 معادلة خط االنحدار للتنبؤ برقم المبيعات لسنة قادمة.

 المحاسبة وايق صا  :/ 2

المحاسىىىى  واالقتصىىىىاد  بعمليىىىىة القيىىىىاسس بتحديىىىىد الىىىىدخل والتبلفىىىىة يهىىىىتم بىىىىل مىىىىن       
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 

دارة وتنمية الموارد االقتصادية وعد  الة توزي  اإلنتاج ...الط.المجتم  وا 

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.

 المحاسبة وال انوا :/ 2

حاسىىىبة والقىىانونس وفىىىي الواقىىى  أن المحاسىىى  ال يسىىىتطي  توجىىد عالقىىىة وثيقىىىة بىىىين الم      
القيام بعملىه بمعىزل عىن النىواحي القانونيىة فبمىا هىو معلىوم أن لبىل وحىدة اقتصىادية شىبال  
لمامىىه بىىبعد القىىوانين مثىىل قىىانون الشىىربات وقىىانون  قانونيىىا  فالبىىد مىىن معرفىىة المحاسىى  وا 
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ضىريبة الىدخل وقىانون الضىريبة العامىة التجارة إضافة لقوانين الضريبة السائدة مثل قانون 
علىىىى المبيعىىىات وقىىىانون العمىىىل وقىىىانون الضىىىمان االجتمىىىاعي وقىىىانون مزاولىىىة مهنىىىة تىىىدقيق 

 الحسابات لبل من أراد أن يمارس مهنة التدقيق.

وحتىىى يتجنىى  المحاسىى  الوقىىوأ فىىي المخالفىىات القانونيىىة البىىد مىىن إلمامىىه بىىالنواحي      
فىىىالقوانين هىىىي المرجىىى  األسىىىاس فىىىي حىىىاالت وجىىىود نزاعىىىات  القانونيىىىة ذات الصىىىلة بعملىىىه

قضىىائية بىىل إن المحىىابم تسىىتعين بخبىىرة المحاسىىبين فىىي سىىبيل الفصىىل والحبىىم فىىي بعىىد 
 .أنواأ القضايا

 Accounting postulatesالفروض المحاسبية       

م سىىلعم بهىىا ال تتضىىار  أو  إخباريىىةيمبىىن تعريىىا الفىىرود المحاسىىبية "بأنهىىا جمىىل  
تتنىىىىاقد فيمىىىىا بينهىىىىاس وهىىىىي متطلىىىى  ضىىىىرور  الشىىىىتقاق المبىىىىادد المحاسىىىىبيةس وال تحتىىىىاج 

 الفرود المحاسبية إلى برهانس ويصع  إثبات صحتها أو إقامة الدليل عليها"

واتفىاق لىدى ب تعىا  األد  المحاسىبي علىى أن هنىاك أربعىة فىرود محاسىبية  إجمىاأهناك 
 هي :

 

 Accounting Entity Postulateالوح ة المحاسبية المس  لة    فرض  -0

عمليىىة تسىىجيل المنشىىأة )الوحىىدة  إتمىىامومعنىىى الوحىىدة المحاسىىبية المسىىتقلة أنىىه بعىىد   
االقتصادية( لدى وزارة الصناعة والتجارة فعنه يصبح لها شخصية مستقلة عن مالبيهىا أو 
عىىىن المنشىىىآت األخىىىرىس ممىىىا يعنىىىي أن هنىىىاك اسىىىتقالل مىىىالي للمنشىىىأة عىىىن مالبيهىىىا بحيىىىد 

وتصىبح يصبح للمنشأة بافة حقوق مزاولة أعمالها التجارية بالبي  والشرا  وحق التقاضىي 
يراداتهىىىا منفصىىىلة عىىىن أصىىىول  أصىىىولها )ممتلباتهىىىا( ومصىىىاريفها وخصىىىومها )التزاماتهىىىا( وا 
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يرادات مالبيها بمعنى أنه يصبح للمنشأة شخصىية معنويىة اعتباريىة  ومصاريا وخصوم وا 
 مستقلة عن مالبيها وبأنها شخل طبيعي تام األهلية. 

 Going Concern Postulateفرض ايس مرارية              -3

يعني فىرد االسىتمرارية أن المنشىأة مسىتمرة فىي مزاولىة أعمالهىا العاديىة إلىى وقىت  
غيىىر محىىدد وليسىىت بهىىدا التصىىفية باسىىتثنا  بعىىد أنىىواأ األنشىىطة التىىي يىىتم فيهىىا إنشىىا  

 الشربة إلنجاز عمل معين ثم يتم تصفيتها بعد ذلك.

 بالتبلفة التاريخية بىدال   إنع فرد االستمرارية يقضي أن يتم إظهار األصول الثابتة 
(  لهىىىىىذه Depreciationمىىىىىن القيمىىىىىة الجاريىىىىىة فىىىىىي السىىىىىوق وبالتىىىىىالي احتسىىىىىا  إهىىىىىتالك )

األصولس وبذلك يقضي هذا الفرد أن يتم تبويى  األصىول إلىى أصىول متداولىة )قصىيرة 
األجىىىىىىل( وأصىىىىىىول ثابتىىىىىىة )طويلىىىىىىة األجىىىىىىل( وبىىىىىىذلك المطلوبىىىىىىات إلىىىىىىى مطلوبىىىىىىات متداولىىىىىىة 

 األجل.ومطلوبات طويلة 

 Periodicityفرض الف رة المحاسبية          -2

يمبىىن تسىىمية هىىذا الفىىرد بالدوريىىة أو السىىنوية حيىىد أنىىه يىىتم تقسىىيم العمىىر الزمنىىي  
للمنشىىىىأة )حيىىىىاة المشىىىىروأ( إلىىىىى فتىىىىرات زمنيىىىىة متسىىىىاوية ت سعهىىىىى ل عمليىىىىة القيىىىىاس المحاسىىىىبي 
وبالتىىىالي تحديىىىد نتيجىىىة أعمىىىال الفتىىىرة الماليىىىة مىىىن ربىىىح أو خسىىىارة وبىىىذلك تصىىىوير المربىىىز 

بمىىا أن فىىرد الفتىىرة المحاسىىبية يسىىهل عمليىىة إحبىىام الرقابىىة المىىالي فىىي نهايىىة تلىىك الفتىىرة. 
وتنتهىي فىي  1/1على العمليات س وقد اتفق على أن تبىون اثنىي عشىر شىهرا تبىدأ غالبىا  بىى 

مىىىىىن بىىىىىل عىىىىىامس أ  يغلىىىىى  أن تتفىىىىىق عىىىىىادة السىىىىىنة الماليىىىىىة مىىىىى  السىىىىىنة التقويميىىىىىة  31/12
 الميالدية.

  Monetary Unit of Measurementفرض وح ة ال ياس الن  ي         -2
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ن وحىىدة القيىىاس المالئمىىة والمناسىىبة للعمليىىات الماليىىة واألنشىىطة االقتصىىادية التىىىي ا      
تقىىوم بهىىا المنشىىأة هىىي النقىىود حيىىد تىىتم عمليىىة قيىىاس وتسىىجيل العمليىىات الماليىىة واألنشىىطة 

 االقتصادية للمنشأة بالمبالغ النقدية.

تمثىىل وحىىدة النقىىد الخاصىىة ببلىىد معىىين  (Local Currencyإنع العملىىة الوطنيىىة ) 
األ ردنىي هىو العملىة  درهميعتبر الى والتي ت ستخدم ألغراد القياس النقد  والمحاسبي فمثال  

الوطنيىىىة لىىى ردن بمىىىا أن الىىىدرهم اإلمىىىاراتي هىىىو العملىىىة الوطنيىىىة لدولىىىة اإلمىىىارات العربيىىىىة 
 المتحدة.

  Accounting Principlesالمبا و المحاسبية          

تعتبىىىىىر المبىىىىىادد المحاسىىىىىبية بمثابىىىىىة تعميمىىىىىات أو قواعىىىىىد إرشىىىىىادية لتوجيىىىىىه العمىىىىىل  
المحاسىىىبي فىىىي حىىىاالت معينىىىة س فعنىىىدما يواجىىىه المحاسىىىبين مشىىىابل محاسىىىبية تحتىىىاج إلىىىى 
حلول يتم الرجوأ إلى هذه المبادد . وعليىه يمبىن القىول أن المبىادد المحاسىبية المتعىارا 

تبنيهىىىا نتيجىىىة للتطبيىىىق المهنىىىي للفبىىىر المحاسىىىبي عليهىىىا هىىىي مجموعىىىة قواعىىىد عريضىىىة تىىىم 
عىىىداد القىىىوائم  وذلىىىك للقيىىىام بعمليىىىة القيىىىاس المحاسىىىبي وعمليىىىة تسىىىجيل العمليىىىات الماليىىىة وا 

 المالية.

 

 

 Historical Cost Principleمب أ ال ةلفة ال اريهية            -0

تمت اإلشارة عند توضيح مفهوم االسىتمرارية إلىى أن التبلفىة التىي تتببىدها المنشىأة  
فىىي سىىبيل شىىرا  واقتنىىا  أصىىولها )موجوداتهىىا( هىىي األسىىاس الىىذ  يىىتم اسىىتخدامه لتسىىجيل 

قىىىد تشىىىتر  المنشىىىأة  فىىىي قائمىىىة المربىىىز المىىىاليس فمىىىثال   إظهارهىىىاهىىىذه الموجىىىودات وبالتىىىالي 
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وتبقى هذه األرد تظهر فىي الميزانيىة بتبلفتهىا عبىر  رهمدقطعة أرد بمبلغ عشرة آالا 
 السنوات المتتالية رغم ارتفاأ أسعار األراضي بشبل عام.

( ألن تبلفىىىىة Objectivityيتىىىىيح مبىىىىدأ التبلفىىىىة التاريخيىىىىة نوعىىىىا مىىىىن الموضىىىىوعية ) 
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 & Expensesمبمم أ ايع ممراف بمماإليرا ات والمصممروفات   -3
Recognition Principle 

تجىىىدر اإلشىىىارة إلىىى أنىىىه إلىىى عهىىىد قريىىى  بىىان يعىىىرا هىىذا المبىىىدأ بمبىىدأ االعتىىراا  
 اإليراد. ب

لىيس بالضىرورة  النقديىة  -يمبن تعريىا اإليىراد بأنىه التىدفق الىداخل ألحىد أصىول المنشىأة 
وبىىذلك التىىدفق الىىداخل الىىذ  يىىؤد  إلىىى نقىىل مطلوبىىات المنشىىأة نتيجىىة لبيىى  السىىل  أو  -

تقىىديم الخىىدمات ويشىىمل ذلىىك أيضىىا  التىىىدفقات النقديىىة الداخلىىة نتيجىىة السىىتخدام موجىىىودات 
يجىىارات أو الفوائىىد الدائنىىة وبىىذلك األربىىام الناجمىىة عىىن تبىىادل أو بيىى  أصىىول المنشىىأة باال
 غير نقدية.

 

 

 Matching Principleمب أ م ابلة اإليرا ات بالمصروفات         -2

بموج  هذا المبدأ تىتم عمليىة مقابلىة إيىرادات الفتىرة الماليىة بمىا يخصىها مىن نفقىات        
 الخسارة بشبل سليم.للوصول إلى صافي الربح أو 

 ألجل تطبيق هذا المبدأ بشبل سليم البد من توفر ما يلي : 
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وجود عالقة سببية بين المصروا المنفق واإليىراد المتحقىق  ومثىال ذلىك العالقىة بىين   -أ
صىافي المبيعىىات بىعيراد وتبلفىىة البضىاعة المبيعىىة بمصىرواس لىىذلك تجىد أن مجمىىل الىىربح 

 ضاعة المبيعة.تبلفة الب -= صافي المبيعات 

مراعاة طبيعة التباليا التي يتم االسىتفادة منهىا علىى عىدة فتىرات مثىل األصىول  -      
اإلنتىىاجي ممىىا يتىىيح  الثابتىىة حيىىد ي تىىيح تقسىىيم هىىذه التبلفىىة علىىى عىىدة سىىنوات طبقىىا لعمرهىىا  

 تحميل بل فترة بنصيبها من التبلفة المستنفذة .

حميل التباليا للفترات المالية التي اسىتفادت منهىا إذا تعذر إيجاد عالقة السببية أو ت -جى
فمىىن األفضىىل تحميىىل هىىذه المصىىروفات علىىى ايىىرادات الفتىىرة التىىي  -بمىىا ذبرنىىا أعىىاله  -

أنفقىىت فيهىىا مثىىىل مصىىاريا الدعايىىة واالعىىىالن. وممىىا تجىىدر اإلشىىىارة إليىىه أن مبىىدأ مقابلىىىة 
ية مثىىل االسىىتمرارية اإليىىرادات بالمصىىروفات يىىرتبط وينسىىجم مىى  بعىىد الفىىرود المحاسىىب

والفتىىىىىرات المحاسىىىىىبية المسىىىىىتقلة ومىىىىى  بعىىىىىد المبىىىىىادد مثىىىىىل االعتىىىىىراا بىىىىىاإليراد والتبلفىىىىىة 
 التاريخية.

  Full Disclosure Principleال ام        اإلفصاحمب أ  -2

ينل هذا المبدأ على أنه يتوجى  علىى إدارة الشىربة نشىر بافىة المعلومىات الماليىة  
المالي السنو  بشبل تام وبامل والتي تجعل القوائم المالية واضىحة الضرورية في تقريرها 

لقارئها م  عدم جواز حذا أ  معلومات جوهريةس واآلتىي مجموعىة مىن األمثلىة  ةومفهوم
 عنها: اإلفصامعن المعلومات الواج  

االلتزامات الطارئة أو المحتملة سوا  بان يتوق  تفرت ب ها بسىب  قىرار محبمىة أو لجهىات  -أ
 حبومية مثل دائرة ضريبة الدخل.

أ  التزامىىىىات طويلىىىىة األجىىىىل تىىىىم التعاقىىىىد عليهىىىىا وقىىىىد يصىىىىاحبها عمليىىىىة رهىىىىن لىىىىبعد  - 
 األصول مقابلها.
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السياسات المحاسبية التي تستخدمها المنشىأة مثىل طريقىة اهىتالك األصىول الثابتىة أو  -جى
 طريقة تقييم بضاعة آخر المدة.

إذا وجىىىىدت إدارة المنشىىىىأة أن هنىىىىاك  محاسىىىىبيةس فمىىىىثال  طبيعىىىىة وأثىىىىر تغييىىىىر أ  سياسىىىىة  -د
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 

 .القوائم الماليةقائمة المربز المالي وذلك في اإليضاحات المرفقة م  

  Consistency Principle مب أ الثبات أو اي ساق      -5

ينل هذا المبدأ على وجو  مواظبة )انتظام( المنشأة فىي تطبيىق نفىس السياسىات  
والمبىىىادد المحاسىىىبية عبىىىر السىىىنوات الماليىىىة وخىىىالل بىىىل سىىىنة ممىىىا يتىىىيح سىىىالمة المقارنىىىة 

وعنىد إجىرا  مقارنىة بىين القىوائم الماليىة المختلفة. وصحتها بين القوائم المالية عبر السىنوات
ألبثىىىر مىىىن منشىىىأة يجىىى  االنتبىىىاه إلىىىى تطبيىىىق هىىىذا المبىىىدأ حتىىىى تبىىىون المقارنىىىة صىىىحيحة 

 .  وسليمة وذات معنى

 Conservatism  مب أ الحيطة والحهر -6

بمعنىىى أنىىه إذا بىىان يتوقىى  تحقىىق إيىىراد أو ربىىح عبىىر الفتىىرات القادمىىة فعنىىه ال يؤخىىذ بعىىين 
يىىتم االحتيىىاط  هفعنىى االعتبىىار حتىىى يتحقىىق فعىىالس أمىىا إذا بىىان يتوقىى  تحقىىق خسىىارة مسىىتقبال  

( الحيطىة Arthur Andersenوقىد اعتبىر )س لهىا عىن طريىق تبىوين م خصىل لمواجهتهىا
 والحذر  هو قيد من قيود المحاسبة وليس أحد المبادد المحاسبية.

  Materialityاوهمية النسبية )الما ية(          -7

وتىىىىدعو األهميىىىىة النسىىىىبية بىىىىال  مىىىىن المحاسىىىى  ومىىىىدقق الحسىىىىابات إلىىىىى توجيىىىىه اهتمىىىىامهم 
وعنىىايتهم بشىىبل رئىىيس نحىىو البنىىود والعناصىىر التىىي تتضىىمنها القىىوائم الماليىىة وتشىىبل أهميىىة 

 متميزة مقارنة بغيرها من البنود.
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البنىىد سىىيؤثر علىىى  وتحىىدد األهميىىة النسىىبية عىىن طريىىق أن عىىدم إظهىىار المعلومىىة أو     
 قرار الشخل ذو الذبا  المعقول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ورة المحاسبية

 مفهوم ال ورة المحاسبية:

هي خطة تمثل مجموعة من اإلجرا ات والخطوات الخاصة بالجان  التطبيقي  
للمحاسبة والتي تساعد على إتمام الوظائا الرئيسية للمحاسبة في حصر وتسجيل 



22 
 

نتائج العمليات المالية في شبل قوائم مالية بشبل يبفل تحقيق وتصنيا وتلخيل 
 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

 الرابعة: رصيد الحساباتالمرحلة 

 المرحلة الخامسة: إعداد ميزان المراجعة

 المرحلة السادسة: إعداد القوائم المالية

 أوًي:  حليم و جميع المعامالت المالية:

 ل المعامالت من واق  المستندات.وهي مرحلة فرز المستندات حيد يتم تحلي 
 طرا المدين والطرا الدائن لبلالهدا من عملية تحليل المعامالت المالية : تحديد ال

 معاملة.  

 المستند : دليل إثبات مبتو  مؤيد للمعامالت التي تمت في المنشأة خالل الفترة المالية. 

 :ال سجيم في  ف ر اليومية ثانيًا:
 وينقسم الى نوعين: هو عبارة عن تعادل قيمة مالية . :ال ي  المحاسبي

يد المحاسبي فيه على حسا  هو القيد الذ  يحتو  بل من طرفي الق ال ي  البسيط :أ/ 
 واحد.
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  .ن حسا  واحدوفيه يحتو  أحد طرفي القيد أو بليهما على أبثر م ال ي  المرةب :ب/ 
 وهنا يج  أن تسبق تسجيل القيد بلمة " مذبورين ". 

  :ثالثًا : ال رحيم  لى  ف ر اوس اه
 إلى :تر األستاذ فيؤد  استخدام د 

 وال  بأول .أفتر اليومية العامة التحقق من صحة المعامالت التي تم قيدها في د - أ
توفير الوقت والجهد عند الرغبة في معرفة رصيد أ  حسا  من الحسابات وذلك  -  

 بغرد تحديد أعمال المنشأة وتصوير مربزها المالي .

 : الحسابات  رصي  رابعًا:
محاسبي ضرور  لمعرفة التأثير النهائي لمختلا المعامالت عبارة عن إجرا  الترصيد :
 بالمنشأة. المتعلقة المحاسبية

 وتتلخل عملية الترصيد في جم  الجان  األببر من الحسا  ونقله إلى الجان 
 اآلخر ) األصغر ( تمهيدا  إليجاد الرصيد ) المتمم الحسابي ( للجان  األصغر

 بين . والذ  يحقق التساو  في مجموأ الجان

 :هامسًا :  ع ا  ميزاا المراجعة
ميزان المراجعة عبارة عن بشا أو قائمة تعد خارج الدفاتر وتنقل إليه المبالغ  

 س وهنالك نوعان لميزان المراجعة هما:التي تم إثباتها في دفتر اليومية ودفتر األستاذ 
 ميزان المراجعة بالمجامي  -أ
  ةميزان المراجعة باألرصد - 

ا يتعلق بالخطوة السادسة إعداد القوائم المالية سوا ي فرد لها مساحة فى آخر *فيم
 الملزمة بحول اهلل.
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 Accounting Conceptsالمفاهيم المحاسبية

حلقىىىة الوصىىىل الضىىىرورية بىىىين الناحيىىىة  تسىىىعى المفىىىاهيم المحاسىىىبية الىىىى أن تبىىىون
النظريىىة فيمىىا يتعلىىق بالمحاسىىبة بعلىىم لىىه مفاهيمىىه وأصىىوله وبىىين الناحيىىة المهاريىىة العمليىىة 

   حيد تتمثل المفاهيم المحاسبية في اآلتي:التطبيقية 

 Assetsاألصول )الموجودات( -
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 Liabilitiesالمطلوبات )االلتزامات( -

 Owners' equityحقوق الملبية  -

 Balance sheet equationمعادلة الميزانية  -

 Accounting transactionالعملية المالية -

 The Accounting Cycleالدورة المحاسبية -

 Accountالحسا  -

 Expenseالمصروا -

 Revenueاإليراد -

 فيما يلي نتناول هذه المفاهيم بشئ من التفصيل: 

 Assets اوصوم :/ 0

األصول هي الممتلبات أو الموارد االقتصادية والحقوق طرا الغيىر التىي تمتلبهىا  
المنشىىأةس مثىىل : النقديىىة فىىي الصىىندوق ولىىدى البنىىوكس الىىذمم المدينىىة )المىىدينون(س المخىىزون 
السىىىىلعي آخىىىىر المىىىىدة )البضىىىىاعة التىىىىي تحىىىىتفظ بهىىىىا المنشىىىىأة ألغىىىىراد البيىىىى  أو ألغىىىىراد 

 والمهمات واألدوات والمعدات والمباني واألراضي . االستخدام في اإلنتاج( واللوازم

يمبىىىىىىن القىىىىىىول أن األصىىىىىىىول )الموجىىىىىىودات( تمثىىىىىىل اسىىىىىىىتخدامات ألمىىىىىىوال المنشىىىىىىىأة      
)توظيفىىىات األمىىىوال(س فمىىىثال  ال يمبىىىن شىىىرا  مبنىىىى للمنشىىىأة )المبنىىىى أصىىىل ألنىىىه اسىىىتخدام 

بشىىىىيك أو  أو ل مىىىىوال( إال عىىىىن طريىىىىق مصىىىىدر تمويىىىىل معىىىىين : فيىىىىتم سىىىىداد الىىىىثمن نقىىىىدا  
بىىاالقتراد سىىوا  عىىن طريىىىق البنىىك أو تىىتم عمليىىىة الشىىرا  علىىى الحسىىىا  ممىىا ي رتوىى  دينىىىا  

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

التىىي يمبىىن تحويلهىىا إلىىى نقديىىة  تمثىىل األصىىول المتداولىىة حقىىوق وممتلبىىات المنشىىأة  
في ظرا )غضىون( سىنة ماليىة أو دورة تشىغيلية أيهمىا أطىول. ومىن األمثلىة عليهىا: الىذمم 
المدينىىىةس أوراق القىىىبد إذا بىىىان اسىىىتحقاقها فىىىي سىىىنة أو أقىىىلس األوراق الماليىىىة التىىىي تمثىىىل 

فىىىي االسىىىتثمارات قصىىىيرة األجىىىلس بضىىىاعة آخىىىر المىىىدةس النقديىىىة فىىىي صىىىندوق المنشىىىأة أو 
 الحسابات الجارية لدى البنوك.

 Long- term  Assetsاوصوم طويلة اوجم              -ب

جىىىل هىىىي الممتلبىىىات التىىىي يىىىتم شىىىراؤها بهىىىدا االسىىىتخدام فىىىي األصىىىول طويلىىىة األ 
 عمليات المنشأة اإلنتاجية أو التسويقية أو اإلدارية وألبثر من فترة مالية  واحدة.

 يمبن تقسيمها إلى : 

i. مثىىىىىىل األراضىىىىىىي والمبىىىىىىاني واآلالت والمعىىىىىىدات واألثىىىىىىاد  اوصمممممموم الملموسممممممة :
 والسيارات.

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

 Liabilities المطلوبات )الهصوم (:/ 3

والىىىديون التىىىي علىىىى المنشىىىأة يمبىىىن تعريىىىا المطلوبىىىات بأنهىىىا مجموعىىىة االلتزامىىىات  
لصالح الغير. ويمبن تقسيم االلتزامات )األموال التىي تحصىل عليهىا المنشىأة مىن الخىارج( 

 إلى :

 Current liabilitiesمطلوبات م  اولة )مطلوبات قصيرة اوجم(    -أ

تمثىىل مجموعىىة االلتزامىىات والىىديون الواجىى  الوفىىا  بهىىا فىىي مىىدة أقصىىاها سىىنة مىىن  
 آخر ميزانية عمومية. ومن األمثلة على المطلوبات المتداولة : تاريط إعداد
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 الذمم الدائنة )دائنون(س أوراق الدف س القرود قصيرة األجل.

  Long-Term liabilitiesمطلوبات طويلة اوجم  -ب

تمثل مجموعة األموال التي تحصل عليهىا المنشىأة ويسىتحق سىدادها بعىد أبثىر فىي  
ميزانيىة عموميىةس ومىن األمثلىة عليهىا القىرود المصىرفية التىي عام من تىاريط إعىداد آخىر 

 يستحق سدادها بعد أبثر من سنةس السندات التي تصدرها الشربات المساهمة.

 Owners' equity ح وق الملةية :/ 2

عبىىىارة عىىىن مجموعىىىة األمىىىوال التىىىي يسىىىتثمرها المىىىالبون علىىىى "حقىىىوق الملبيىىىة هىىىي  
أة م ضىىافا  األربىىام مطروحىىا  الخسىىائر والمسىىحوبات شىىبل رأس مىىال فىىي بدايىىة حيىىاة المنشىى

 ." الشخصية

 ي مبن احتسا  رصيد حقوق الملبية آخر المدة حس  المعادلة التالية : 

   -حقىىىىوق الملبيىىىىة آخىىىىر المىىىىدة = رأس المىىىىال أول المىىىىدة   اإلضىىىىافات إلىىىىى رأس المىىىىال 
 المصروفات( -المسحوبات الشخصية خالل المدة )اإليرادات

إذا علمىىىىىىت أن رأس المىىىىىىال فىىىىىىي  31/12/2119احسىىىىىى  حقىىىىىىوق الملبيىىىىىىة فىىىىىىي  مثممممممام :
         2119وبلغىىىىىىىت اإلضىىىىىىىافات  إلىىىىىىىى رأس المىىىىىىىال خىىىىىىىالل عىىىىىىىام  درهىىىىىىىم 11111 1/1/98
فهىىىىىي  98أمىىىىىا إيىىىىىرادات عىىىىىام  درهىىىىىم 3111والمسىىىىىحوبات الشخصىىىىىية  درهىىىىىم(  5111) 

   درهم 14111ومصروفات نفس العام  درهم 21111

 = 31/12/2119ه نجد أن حقوق الملبية في بتطبيق المعادلة أعال

11111   5111 - 3111 (  21111 - 14111 = )18111 . 

ويقىىوم الىىبعد بوضىىى  هىىذه المعادلىىة علىىىى شىىبل قائمىىة حقىىىوق الملبيىىة وتعتبىىر أحىىىد  درهىىم
 القوائم المالية بما يلي:
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 رأس المال أول المدة 11111

   اإلضافات إلى رأس المال 5111

 (14111 - 21111) 2119   أربام عام6111

 المسحوبات الشخصية  -3111

   2119حقوق الملبية آخر عام 18111

 Accounting transaction العملية المالية:/ 2

 بين طرفين" العملية المالية هي "تبادل شي  يمبن تقييمه ماليا      

ىد د عرفها البعد بأنها عبارة عن "نشاط أو حادثة يمبن قياسها بشىبل نقىد    وت ح 
تغييىىرا  علىىى بعىىد عناصىىر قائمىىة المربىىز المىىالي الثالثىىة )األصىىول والمطلوبىىات وحقىىوق 

ففها بأنها عملية تبادل بين عنصرين أو طرفين "  الملبية( بما يمبن وفص 

الحظ أنه يشترط فىي أ  عمليىة حتىى تبىون عمليىة ماليىةس من التعريفين السابقين ي   
 عا  :أن يتوفر بها الشرطين التاليين م

وجىىىود عمليىىىة تبىىىادل لشىىىي  بىىىين طىىىرفين يمبىىىن تقييمىىىه ماليىىىا  باسىىىتخدام النقىىىود بوحىىىدة  -1
 للقياس المحاسبي.

أن ت حىىىىدود هىىىىذه العمليىىىىة تىىىىأثيرا  علىىىىى بعىىىىد أو جميىىىى  عناصىىىىر الميزانيىىىىة العموميىىىىة  -2
 الثالثة: األصول س المطلوبات س وحقوق الملبية.

 Expensesالمصاريف : / 5
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السىىل  التىىي يىىتم اسىىتهالبها أو اسىىتعمالها ومجموعىىة الخىىدمات التىىي هىىي مجموعىىة  
يىىىىتم االسىىىىتفادة منهىىىىا ألغىىىىراد تشىىىىغيل المنشىىىىأةس مثىىىىل تبلفىىىىة البضىىىىاعة المبيعىىىىةس الرواتىىىى  
 واألجورس مصاريا مياه وبهربا  وهاتاس مصروا اهتالك األصل الثابتس ...... الط.

لمصىاريا تىؤد  إلىى تخفىيد تؤثر المصاريا سلبا  على رأس المال )بمعنى أن ا 
رأس المىىىال(س وحتىىىى يتسىىىنى ذلىىىكس وألن طبيعىىىة رأس المىىىال دائنىىىة )ألنىىىه مصىىىدر للتمويىىىل( 
البد من أن ت جعل 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.

 Revenues اإليرا ات :/6

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" 

عنىىد تسىىجيله فىىي دفتىىر اليوميىىة  حسىىا  اإليىىراد دائنىىا  إن المنطىىق يفىىرد أن يبىىون  
العىىام ألن اإليىىرادات تىىؤثر إيجابىىا  علىىى رأس المىىال وبالتىىالي تىىؤد  إلىىى زيادتىىهس وحتىىى تىىتم 

 جعل حسا  اإليراد دائنا .هذه الزيادة البد أن ي  

المىىىىىىال يىىىىىىزداد باألربىىىىىىام عنىىىىىىدما تبىىىىىىون اإليىىىىىىرادات أببىىىىىىر مىىىىىىن  وخالصىىىىىىة القىىىىىىول أن رأس
ويىىىنقل بالخسىىىائر فىىىي حالىىىة انخفىىىاد اإليىىىرادات عىىىن المصىىىروفاتس ويؤيىىىد المصىىىروفات 

 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

 Account الحساب :/ 7
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أداة محاسىىبية ت سىىتخدم فىىي تسىىجيل وتلخىىيل الزيىىادات والتخفيضىىات  "هىىو الحسىىا  
التىىي تحصىىل علىىى بىىل مىىن: اإليىىرادس المصىىرواس األصىىولس المطلوبىىاتس وحقىىوق الملبيىىة. 
ويمبن تعريا الحسا  على أنىه "بشىا مسىتقل لبىل عنصىر مىن عناصىر النشىاط المىالي 

لعنصىىىر سىىىوا  بالمديونيىىىة أو للمشىىىروأ ت ثبىىىت فيىىىه بىىىل العمليىىىات التىىىي تىىىؤثر علىىىى هىىىذا   ا
 الدائنية لغرد الوصول إلى خالصة هذه العمليات بالنسبة له ".

قىىد تىىتم عمليىىة تصىىوير الحسىىابات بصىىورة يدويىىة أو آليىىة ويعتمىىد ذلىىك علىىى النظىىام  
المحاسىىبي المعمىىول بىىه فىىي المنشىىأةس ويفتخىىذ الحسىىا  فىىي دفتىىر األسىىتاذ أبثىىر مىىن شىىبلس 

( Tمشىىىىىروأ وحجىىىىىم عملياتىىىىىه ويعتبىىىىىر شىىىىىبل الحىىىىىرا )ويتوقىىىىىا ذلىىىىىك علىىىىىى طبيعىىىىىة بىىىىىل 
باإلنجليزيىىة هىىو أبسىىط شىىبل للحسىىا  حيىىد يسىىجل فىىي الجانىى  األيمىىن الحربىىات المدينىىة 

 وتحمل )منه( أما في الجان  األيسر الحربات الدائنة وتحمل )له(.

 

 

 يمةا   سيم الحسابات  لى اونواع ال الية :

ي ت مثل األشخال الطبيعيين مثىل محمىدس وهي الحسابات الت الحسابات الشهصية : -0
س حىىىى/ شىىىربة البهربىىىا  أبىىىو ظبىىىيأحمىىىدس زيىىىد أو األشىىىخال االعتبىىىاريين مثىىىل حىىىى/ جامعىىىة 

 الوطنية.

 وت قسعم إلى : الحسابات غير الشهصية -3

وحسىىىىىابات وتمثىىىىىل حسىىىىىابات األصىىىىىول ببافىىىىىة أنواعهىىىىىاس  : الحسمممممابات الح ي يمممممة  -أ    
 .  الخصوم بذلك
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وتمثىىىىل حسىىىىابات المصىىىىروفات أو اإليىىىىرادات   :الحسممممابات الوهميممممة )ايسمممممية( -ب   
والخسىىائر أو األربىىامس وفىىي حالىىة بىىون الحسىىا  الشخصىىي ذمىىم مدينىىة أو ذمىىم دائنىىة فىىعن 

 الحسا  الشخصي يبون في الحقيقة حسابا  حقيقيا . 

ريقىة اآلخىذ والعىاطي إن هذا التقسيم ألنواأ الحسابات بان مهم سابقا  عنىد اسىتخدام ط    
ولبىىن حاليىىىا  أصىىىبحت معظىىىم الشىىىربات تسىىتخدم أسىىىلو  معادلىىىة الميزانيىىىة لتحديىىىد الطىىىرا 

 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 : 

بمعنىى أن الىذ  يأخىذ  طري مة اخهمه والعماطي :  باسم ه امأوًي:  حليم العمليات الماليمة 
مىىىدين والىىىذ  يعطىىىي دائىىىنس ويمبىىىن تشىىىبيه هىىىذه الطريقىىىة بالعالقىىىة بىىىين األ  واالبىىىن حيىىىد 
فور )يعطىىي( األ  لالبىىن بىىل مىىا يحتاجىىه مىىن طعىىام وشىىرا  ومالبىىس ورعايىىة وحنىىان لىىذا  ي ىوف

ىى د  أن االبىن الىذ  يأخىىذ مىا يقدمىه أبىىوه لىه مىدينا  لىى   ويتوجى  عليىىه ي عتبىر األ  دائنىا  وتج 
 بى ره  ورد الجميل بالجميل.
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التفبير  العلمىي  إتباألتحليل العمليات المالية طبقا  ألسلو  اآلخذ والعاطي يمبن  
 المنطقي المتسلسل التالي :

 تحديد الطرفين )الحسابين( المتأثرين بالعملية المالية. -1

ذ والطرا الذ  أعطى. -2  تمييز الطرا )الحسا ( الذ  أفخف

 اجعل الحسا  الذ  أخذ مدينا  والحسا  الذ  أعطى دائنا. -3

 : 2119العمليات التالية تمت خالل شهر أيلول  مثام :

بىىىدأ خالىىىد مزاولىىىة نشىىىاطه بتقىىىديم الخىىىدمات االستشىىىارية المتعلقىىىة بالمحاسىىىبة والضىىىريبة  -1
فىىىىتح بهىىىىا حسىىىىا  جىىىىار  لىىىىدى البنىىىىك باسىىىىم "مبتىىىى  خالىىىىد  رهىىىىمد 5111باسىىىىتثماره مبلىىىىغ 

 لالستشارات المحاسبية والضريبية".

بشىىىىيك مىىىىن الحسىىىىا  الجىىىىار  أودعىىىىه خزينىىىىة )صىىىىندوق(  درهىىىىم 2111سىىىىح  مبلىىىىغ  -2
 المبت .

نقدا  أودعهىا خزينىة  درهم 1111قفدعم استشارات محاسبية ومالية مقابل أتعا  مقدارها  -3
 المبت .

علىى حسىابه  وحىرر شىيبا   درهىم 611د مىن مصىن  األثىاد الحىديد بمبلىغ اشترى أثىا -4
 الجار  بنصا ثمن األثاد والباقي على الحسا .

 نقدا  عن طريق خزينة المبت . درهم 411اشترى لوازم ومهمات بمبلغ  -5

 .درهم 111قام خالد باالتصال بسبرتيرة لتعيينها لديه برات  شهر  مقداره  -6

 .من المستحق عليه لمصن  األثاد الحديد نقدا   درهم 111 سدد خالد مبلغ -7
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ىىل  درهىىم 511قىىدم خىىدمات ضىىريبية لمحىىالت تقىىي مقابىىل أتعىىا  مقىىدارها  -8 % 61حصع
 منها نقدا  والباقي على الحسا .

 د فعت نقدا  من خزينة المبت . درهم 311بلغت مصاريا المبت  اإلدارية  -9

 .درهم 211بلغت قيمة اللوازم والمهمات المستهلبة خالل الشهر  -11

 من محالت تقي بشيك أودأ في الحسا  الجار  لدى البنك. درهم 111حفصعل  -11

اتصىىىىل خالىىىىد فىىىىي دائىىىىرة ضىىىىريبة الىىىىدخل لالستفسىىىىار عىىىىن االيىىىىرادات التىىىىي تخضىىىى   -12
 للضريبة.

 والمطلوب :

 أسلو  اآلخذ العاطي. ( تحليل العمليات السابقة باستخدام1)

( إثبىىىىىىات )تسىىىىىىجيل( قيىىىىىىود اليوميىىىىىىة الالزمىىىىىىة فىىىىىىي دفتىىىىىىر اليوميىىىىىىة العىىىىىىام لمبتىىىىىى  خالىىىىىىد 2)
 لالستشارات المحاسبية والضريبية.

 ( ترحيل هذه القيود إلى حساباتها الخاصة في دفتر األستاذ.3)

( ترصىىىيد الحسىىىابات الموجىىىودة فىىىي دفتىىىر أسىىىتاذ مبتىىى  خالىىىد لالستشىىىارات المحاسىىىبية 4)
 والضريبية.

م قممممممممممممممر 
 العملية

هم  العملية 
 مالية أم ي؟

الحسممابات ال ممي  ممأثرت 
 بالعملية المالية

 ال ائا الم يا العاطي اخهه

 رأس مال خالد البنك رأس مال خالد البنك البنكس رأس مال خالد نعم 1
 البنك الصندوق البنك الصندوق الصندوق س البنك نعم 2
 األتعا  الصندوق األتعا  الصندوق الصندوق س األتعا  نعم 3
األثىىادس مصىىن  األثىىاد  نعم 4

 الحديدس البنك
مصىىىىن  األثىىىىاد  األثاد

 البنك
 مصن  األثاد البنك األثاد
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لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوازم ومهمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتس  نعم 5
 الصندوق

اللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوازم  الصندوق اللوازم والمهمات
 والمهمات

 الصندوق

 - - - - - ال 6
مصىىن  األثىىاد الحىىديد  نعم 7

 الصندوق
األثىىىىىىىاد  مصىىىىىىىن 
 الحديد

مصىىىىىن  األثىىىىىاد  الصندوق
 الحديد

 الصندوق

 محالت تقيس الصندوق نعم 8
 االتعا 

 محالت تقي
 الصندوق

 محالت تقي االتعا 
 الصندوق

 األتعا 
 
 

مصىىىىىىىىىىىىىاريا المبتىىىىىىىىىىىىى   نعم 9
 اإلدارية

 الصندوق

مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاريا 
 المبت  اإلدارية

مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاريا  الصندوق 
 المبت  اإلدارية

 الصندوق

 لوازم ومهمات مستهلبة  نعم 11
 لوازم ومهمات

لىىىىىىىوازم ومهمىىىىىىىات 
 مستهلبة

لىىىىىوازم ومهمىىىىىات  لوازم ومهمات
 مستهلبة

 لوازم ومهمات.

 محالت تقي البنك محالت تقي البنك البنكس محالت تقي  نعم 11
 - - - - - ال 12

 

 

 مالحظات على الحم :

 درهىىمإنع بدايىىة مزاولىىة النشىىاط التجىىار  باسىىتثمار صىىاح  المبتىى  مبلىىغ خمسىىة آالا  -1
أودعت البنك ت بفيون أن خالد أعطى وتطبيقا لفرد الوحدة المحاسبية المسىتقلة )الشخصىية 
المعنوية المسىتقلة( للمبتى  عىن مالبىه لىذا يبىون حسىا  رأس مىال خالىد هىو الىدائنس وبمىا 

 مبلغ إذا هو حى / البنك هو المدين.أن البنك أخذ هذا ال

يداعىىىه الصىىىندوق يعنىىىي أن الصىىىندوق أخىىىذ فهىىىو  -2 إنع عمليىىىة سىىىح  مبلىىىغ مىىىن البنىىىك وا 
 مدين والبنك أعطى فهو دائن.
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إنا عملية ابتسىا  اإليىراد )األتعىا  مقابىل االستشىارات  المحاسىبية والماليىة المقدمىة(  -3
 الخىىدماتس لىىذا تعتبىىر األتعىىا  حىىق لخالىىد وتىىؤد  حتمىىا  ت بفىىيون أن خالىىد وموظفىىوه قفىىداموا هىىذه 

إلىىى زيىىادة رأس مالىىه ولبىىن ألغىىراد حصىىر قيمىىة األتعىىا  خىىالل الفتىىرة الماليىىة يىىتم فىىتح 
حسىىا  يسىىمى حسىىا  األتعىىا  ويبىىون دائنىىا  وبمىىا أن الصىىندوق قىىبد هىىذه األتعىىا  فهىىو 

 اآلخذ لذا يبون الصندوق مدينا .

ا رأسىمالي حيىىد يىىتم االسىىتفادة منىه ألبثىىر مىىن سىىنة إن عمليىة شىىرا  األثىىاد )مصىىرو  -4
تىىم تمويلهىىا مىىن مصىىدرين :  درهىىم 611ماليىىة( ت بفىىيون أن األثىىاد اسىىتخدام ل مىىوال والبالغىىة 

س لىىذا درهىىم 311والثىىاني مصىىن  األثىىاد الحىىديد بمبلىىغ  درهىىم 311األول هىىو البنىىك مبلىىغ 
األثىىىاد الحىىىديد أعطىىىى  يبىىون األثىىىاد بمثابىىىة اآلخىىىذ فهىىىو مىىىدين وبىىل مىىىن البنىىىك ومصىىىن 

 بتوفيره مصدر التمويل فبل منهما دائن.

إنا شىىىىرا  اللىىىىوازم المهمىىىىات نقىىىىدا  يعنىىىىي إن الصىىىىندوق أعطىىىىى فهىىىىو دائىىىىن أمىىىىا اللىىىىوازم  -5
والمهمات فهي استخدام لهذه األموال المدفوعة من الصندوق فهي بمثابة اآلخىذ لىذا تبىون 

 اللوازم والمهمات مدينة.

أعطىىىى )دفىىى ( فهىىىو دائىىىن وبمىىىا أن مىىىا دفعىىىه الصىىىندوق هىىىو لسىىىداد بمىىىا أن الصىىىندوق  -9
مصىىىاريا المبتىىى  اإلداريىىىة فالبىىىد مىىىن شىىىخل أو جهىىىة قىىىدمت سىىىلعة أو خدمىىىة للمبتىىى  
تع  على المبت  هىذه المصىاريا اإلداريىة لىذا يبىون حسىا  المصىاريا  فاستحقت إيرادا  رف

 ار إليها.اإلدارية مدينا  ألن المبت  أخذ تلك السل  أو الخدمات المش

إن اللىىوازم والمهمىىات أعطىىت مىىا تىىم اسىىتهالبه مىىن لىىوازم ومهمىىات لىىذا تبىىون اللىىوازم  -11
والمهمىىىات دائنىىىة واللىىىوازم والمهمىىىات المسىىىتهلبة هىىىىي التىىىي أخىىىذت فهىىىي مدينىىىة نظىىىىرا  ألن 

 شخصية المبت  مستقلة عن شخصية مالبه خالد.

أن محىىىىالت تقىىىىي مىىىىن محىىىىالت تقىىىىي يعنىىىىي  درهىىىىم 111الحىىىىظ أن تحصىىىىيل مبلىىىىغ ي   -11
 ألنه أخذ هذا المبلغ . أعطت المبلغ المذبور لذا تبون محالت تقي دائنة والبنك مدينا  
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ال يعتبىىر اتصىىال م خالىىد مىى  دائىىرة ضىىريبة الىىدخل عمليىىة ماليىىة لعىىدم وجىىود عمليىىة  -12
 تبادل فعلي بين طرفين لذا ال يوجد حسا  مدين وال حسا  دائن.

 :معا لة المرةز المالي باس ه ام ة ثانيًا:  حليم العمليات المالي

تقوم المشروعات بعدد من العمليات المالية الالزمة لمزاولة النشىاط المىرخل لهىا.  
وتشتمل هذه األحداد االقتصادية )العمليىات الماليىة( علىى عمليىات بدايىة النشىاط وتتعلىق 

ةس يىىىىىالمبتببىىىىىرأس المىىىىىال الىىىىىالزم للمشىىىىىروأس وعمليىىىىىات شىىىىىرا  اآلالت والمعىىىىىدات واألدوات 
عمليات تحصيل إيراد الخدمات وأيضا  عمليات دف  المصروفات الالزمة لمزاولة النشىاط و 

 وفيما يلي أمثلة لبعد العمليات المالية في المشروعات الخدمية: 

بتدأ أحمد )محاس  قىانوني( نشىاطه فىي مزاولىة مهنىة المحاسىبة إ م2112في يناير مثام :
 .  511.111والمراجعة وذلك برأس مال قدره 

هىىذه العمليىىة الماليىىة تمثىىل عمليىىة بدايىىة النشىىاط لهىىا طرفىىان أحىىدهما النقديىىة )الصىىندوق أو 
البنىىك( والطىىرا الثىىاني )رأس المىىال( ويمبىىن وضىى  هىىذه العمليىىة بعىىد تحليلهىىا إلىىى طىىرفين 

 بل معادلة محاسبية )معادلة المربز المالي( بما يلي: في ش

 )التزامات(  حقوق على المشروأ  =   ممتلبات المشروأ 
 ↓      ↓   
 Equities                                  Assets    

 رأس المال       = النقدية )الصندوق أو البنك( 

   511.11    =      511.111   

ميبانيبية المحاسبة من حيد تحليىل العمليىات الماليىة وتسىجيلها بالىدفاتر الحظ أن جوهر 
يعتمىىد علىىى المعادلىىة المحاسىىبية أو معادلىىة المربىىز المىىالي ويترتىى  علىىى ذلىىك أن الجانىى  
األيمن للمعادلة يمثل ممتلبات المشروأ بينمىا الجانى  األيسىر يمثىل حقىوق علىى المشىروأ 
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المشىىىروأ وهىىىو فىىىي نفىىىس الوقىىىت التىىىزام علىىىى حيىىىد أن رأس المىىىال يعتبىىىر حىىىق أصىىىحا  
 المشروأ لصاحبه. 

هىىىىىذا ويتمشىىىىىى تحليىىىىىل هىىىىىذه العمليىىىىىة الماليىىىىىة مىىىىى  فىىىىىرد الشخصىىىىىية المسىىىىىتقلة أو الوحىىىىىدة 
 االقتصادية المستقلة حيد أن المشروأ يعتبر مستقال  عن صاحبه. 

   بما يلي: 2112في ضو  ما سبق يمبن بيان المربز المالي للمشروأ في أول يناير 

 ألمشرو االحقوق على         2112في أول يناير  ممتلبات المشروأ

 رأس المال511.111ة                                 نقدي511.111

511.111                                          511.111     

موجىودة بخزينىة المشىروأ أو البنىك  511.111الحظ أن هنا أيضا  أن ممتلبات المشىروأ 
. بمىىا  511.111تسىىاو  مىىا علىىى المشىىروأ لصىىاحبه رأس المىىال )حقىىوق المىىالك( مبلىىغ 

يالحظ أثر عملية بداية النشاط على معادلة المربز المالي حيد حىدثت زيىادة فىي النقديىة 
ويترت  على ذلك وجىود تىوازن  511.111ي رأس المال يقابلها زيادة ف 511.111قدرها 

(س بمعنىىىى أن الجانىىى  األيمىىىن يسىىىاو  الميزانيىىىةمسىىىتمر فىىىي المعادلىىىة المحاسىىىبية )معادلىىىة 
 الجان  األيسر بعد بل عملية مالية. 

 : ح ي  الطرف الم يا والطرف ال ائا لةم عملية مالية

الماليىىة( وتحليلهىىا إلىىى طىىرفينس بعىىد أن تىىم تحديىىد األحىىداد االقتصىىادية )العمليىىات  
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 

 نخر دائن وهىذاتقتضي بأن لبل عملية مالية لها طرفان أحدهما مدين واآل تيالمزدوج وال
 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: 

  ائا م يا النوع

  ةدائن هابل نقل في األصول يجعل مدينة  هابل زيادة في األصول تجعل األصول 

  ةدائن هابل زيادة في الخصوم تجعل مدينة هاتجعلبل نقل في الخصوم  الخصوم 

 بل زيادة تجعل دائنة بل نقل في حقوق المالك تجعل مدينة  حقوق المالك 

المصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروفات 
 والمسحوبات 

جميىىىىى  المصىىىىىروفات والمسىىىىىحوبات مدينىىىىىة ألنهىىىىىا 
 تمثل نقل في حقوق المالك

 

تمثىل زيىادة  جمي  اإليىرادات دائنىة ألنهىا  اإليرادات 
 في حقوق المالك

. إن هناك خمسىة عناصىر أساسىية تمثىل حجىر الزاويىة بالنسىبة للمحاسىبةس تمثىل الثالثىة 1
عناصىىر األولىىى المعادلىىة المحاسىىبية أو معادلىىة المربىىز المىىالي وهىىي األصىىول = الخصىىوم 

   حقوق المالك. 

. الحظ الفرق بين األصول من ناحية وبين بل من الخصوم وحقىوق المىالك مىن ناحيىة 2
أخىىىرى حيىىىد تىىىتم معاملىىىة الخصىىىوم مثىىىل حقىىىوق المىىىالك بالنسىىىبة لتحديىىىد الطىىىرا المىىىدين 

 والطرا الدائن. 

. الحظ أيضا  الفىرق بىين المصىروفات وبىين اإليىرادات ولمىاذا المصىروفات تجعىل مدينىة 3
 عل دائنة. بينما اإليرادات تج

. يمبن تعريا األصول بأنها ممتلبىات للمشىروأ وقىد تبىون )ملموسىة أو غيىر ملموسىة( 4
وقىىىد تبىىىون )طويلىىىة األجىىىل أو قصىىىيرة األجىىىل( وقىىىد تبىىىون )بغىىىرد االسىىىتعمال أو بغىىىرد 

 البي (.
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وفيما يلي أهم حسابات األصول: نقديةس المىدينين أوراق القىبد )ديىن بموجى  بمبيالىة أو 
 ألثادس السياراتس أجهزة مبتبية ... وغيرها. سند أذني(س ا

. يمبن تعريا الخصوم بأنها التزامات على المشروأ للغير قىد تبىون )طويلىة األجىل أو 5
قصىىىىيرة األجىىىىل(. وفيمىىىىا يلىىىىي أهىىىىم حسىىىىابات الخصىىىىوم: دائنىىىىينس أوراق الىىىىدف  )ديىىىىن علىىىىى 

 المشروأ بموج  بمبيالة أو سند( قرد من البنك أو من الغير. 

ن تعريىىىا حقىىىوق المىىىالك بأنهىىىا البىىىاقي مىىىن األصىىىول بعىىىد طىىىرم الخصىىىوم وحقىىىوق . يمبىىى6
الخصىىىوم( وتشىىىتمل حسىىىابات  –المىىىالك بهىىىذا المعنىىىى تسىىىاو  صىىىافي األصىىىول )األصىىىول 

حقىىوق المىىالك علىىىى: رأس المىىال وأ  زيىىىادة فىىي رأس المىىالس واألربىىىام المبقىىاة أو صىىىافي 
 الدخل غير الموزأ. 

ا مبىىالغ دفعىىت أو سىىتدف  للحصىىول علىىى خىىدمات مىىن . يمبىىن تعريىىا المصىىروفات بأنهىى7
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(. 

ا مبىىالغ حصىىلت أو سىىوا تحصىىل نظيىىر تقىىديم خىىدمات . يمبىىن تعريىىا اإليىىرادات بأنهىى8
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 :

 ( :  Simple Entryال ي  البسيط ) -أ

 وهو القيد الذ  يتبون من حسابين فقط أحدهما مدين واآلخر دائن.  

 مثال ذلك :   

 المصروفاتمن حى/      411
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 إلى حى/ الصندوق    411         

حيىىىىىد يعتبىىىىىر هىىىىىذا القيىىىىىد قيىىىىىدا  بسىىىىىيطا  ألن الطىىىىىرا المىىىىىدين حسىىىىىا  واحىىىىىد وهىىىىىو   
 والطرا الدائن حسا  واحد وهو الصندوق. المصروفات

 ( :Compound Entryال ي  المرةب ) -ب

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

 حى/ األثاد     2111                 

 إلى مذبورين

 حى/ رأس مال فريد   2511

 حى/ أوراق الدف .     511                

 : م3119 يوليومثام : العمليات ال الية  مت هالم شهر 

بىىىدأ خالىىىد مزاولىىىة نشىىىاطه بتقىىىديم الخىىىدمات االستشىىىارية المتعلقىىىة بالمحاسىىىبة والضىىىريبة  -1
فىىىىتح بهىىىىا حسىىىىا  جىىىىار  لىىىىدى البنىىىىك باسىىىىم "مبتىىىى  خالىىىىد  درهىىىىم 5111باسىىىىتثماره مبلىىىىغ 

 لالستشارات المحاسبية والضريبية".

بشىىىىيك مىىىىن الحسىىىىا  الجىىىىار  أودعىىىىه خزينىىىىة )صىىىىندوق(  درهىىىىم 2111سىىىىح  مبلىىىىغ  -2
 المبت .
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نقدا  أودعهىا خزينىة  درهم 1111قفدعم استشارات محاسبية ومالية مقابل أتعا  مقدارها  -3
 المبت .

علىى حسىابه  وحىرر شىيبا   درهىم 611ن مصىن  األثىاد الحىديد بمبلىغ اشترى أثىاد مى -4
 الجار  بنصا ثمن األثاد والباقي على الحسا .

 نقدا  عن طريق خزينة المبت . درهم 411اشترى لوازم ومهمات بمبلغ  -5

 .درهم 111قام خالد باالتصال بسبرتيرة لتعيينها لديه برات  شهر  مقداره  -6

 من المستحق عليه لمصن  األثاد الحديد نقدا. درهم 111سدد خالد مبلغ  -7

ىىل  درهىىم 511قىىدم خىىدمات ضىىريبية لمحىىالت تقىىي مقابىىل أتعىىا  مقىىدارها  -8 % 61حصع
 منها نقدا  والباقي على الحسا .

 د فعت نقدا  من خزينة المبت . درهم 311بلغت مصاريا المبت  اإلدارية  -9

 .درهم 211بلغت قيمة اللوازم والمهمات المستهلبة خالل الشهر  -11

 من محالت تقي بشيك أودأ في الحسا  الجار  لدى البنك. درهم 111حفصعل  -11

اتصىىىىل خالىىىىد فىىىىي دائىىىىرة ضىىىىريبة الىىىىدخل لالستفسىىىىار عىىىىن االيىىىىرادات التىىىىي تخضىىىى   -12
 للضريبة.

 والمطلوب :

 العاطي.و ( تحليل العمليات السابقة باستخدام أسلو  اآلخذ 1)

( إثبىىىىىىات )تسىىىىىىجيل( قيىىىىىىود اليوميىىىىىىة الالزمىىىىىىة فىىىىىىي دفتىىىىىىر اليوميىىىىىىة العىىىىىىام لمبتىىىىىى  خالىىىىىىد 2)
 لالستشارات المحاسبية والضريبية.

 ( ترحيل هذه القيود إلى حساباتها الخاصة في دفتر األستاذ.3)
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أسىىىتاذ مبتىىى  خالىىىد لالستشىىىارات المحاسىىىبية ( ترصىىىيد الحسىىىابات الموجىىىودة فىىىي دفتىىىر 4)
 والضريبية.

 

 

 

 

 

 
 لملةيةاوصوم                                                                                                   = المطلوبات + ح وق ا                         

رقممممممممممممممم 
 العملية

لممممممممممموازم  اوثال الصن وق البنك
 ومهمات

 رأس المام  ائنوا م ينوا

1 +
5111 

     +5111 

3 -
3111 

+3111      

3  +0111     +0111 
4 -211  +611   +211  
5  -211  +211    
7  -011    -011  
8  +211   +311  +511 
9  -211     -211 

10    -311   -311 
11 +011    -011   
 3811 3511 611 311 011 311 6111 

   6311                                                                                                                          =               6311 
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 المرةز المالي- معا لة الميزانيةالعمليات ال ى  ؤثر على  وازا 

نىىد دراسىىة للمشىىروأ فىىي لحظىىة معينىىة. وعالميزانيىىة هىىي قائمىىة تبىىين الوضىى  المىىالي  
 قائمة المربز المالي )الميزانية( نالحظ بأنها تظهر على النحو التالي:

 قائمة المرةز المالى
 حقوق الملبية   الخصوم  )الموجودات( األصول
وتظهىىر بىىالطرا األيمىىن )المىىدين( الموجىىودات أو األصىىولس وهىىي العناصىىر التىىي  •

ما يتم ترتيبها بحس  السيولة من األضعا ل قوىس علمىا  يملبها المشروأس وغالبا  
 بأن السيولة هي امبانية تحويل العنصر إلى نقدية.

وتظهىىر بىىىالطرا األيسىىر )الىىىدائن( الخصىىوم أو االلتزامىىىاتس وهىىي الىىىديون المترتبىىىة  •
 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  
 لى مجموعات:أطراا المعادلة أو على الطرفين معا  لذلك يمبن تقسيم العمليات إ

  ؤثر على اوصوم ف ط: عمليات -أ   

في هذه الحالة يبقى مجموأ األصول ثابتىا  لبىن تتغيىر قىيم عناصىر األصىول فيزيىد     
 وفيما يلى هذه األمثلة للتوضيح: سأحدها وينقل اآلخر وبنفس القيمة

 :  أمثلة

  درهم  11111شرا  بضاعة نقدا  بمبلغ  
 (11111ونقل الصندوق بمبلغ  11111)زيادة البضاعة بمبلغ       
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  يداعه في الصندوقم 5111سح  مبلغ   ن البنك وا 
 (5111ونقل البنك بمبلغ  5111)زيادة الصندوق بمبلغ           

  من أحد المدينون نقدا   21111تحصيل مبلغ 
  (21111ونقل المدينون  21111زيادة النقدية الصندوق )          

 قيم اوصوم وايل زامات:عمليات  ؤثر على  -ب   

في هىذه الحالىة يحىدد تغيىر فىي طرفىي المعادلىة ولبىي تبقىى المعادلىة متوازنىة فىعن   
س وفيمىىا يلىىى هىىذه تىىأثير العمليىىات يبىىون إمىىا بزيىىادة الطىىرفين معىىا  أو انخفىىاد الطىىرفين معىىا  

 األمثلة للتوضيح:

 :أمثلة

  على الحسا  15111شرا  بضاعة بمبلغ 
وبالمقابىل زيىادة االلتزامىات )الىدائنون( بمبلىغ  15111)البضاعة( بمبلغ زيادة األصول )  

15111). 

  بشيك إلى أحد الدائنون 11111قام التاجر بسداد مبلغ 
وبالمقابىل نقىل فىي االلتزامىات )الىدائنون(  11111نقل فىي األصىول )البنىك( بمبلىغ )  

 .(11111بمبلغ 

 عمليات  ؤثر ف ط على ايل زامات: -جم

هذه الحالة يبون تأثير العمليات على عناصر االلتزامات لبىن مجموعهىا يبقىى في   
ثابىىىىت وذلىىىىك للمحافظىىىىة علىىىىى تىىىىوازن معادلىىىىة الميزانيىىىىة ويظهىىىىر التىىىىأثير بزيىىىىادة قيمىىىىة أحىىىىد 

 االلتزامات وانخفاد قيمة التزام آخر.

 درهم 3111تم سح  بمبيالة على المورد خليل بقيمة  مثام:  
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 .3111وانخفد رصيد الدائنون بمبلغ  3111أوراق الدف  بمبلغ  في هذه الحالة زادت  

 عمليات  ؤثر على ح وق الملةية: -    

 يوجد أربعة أنواأ من العمليات التي تؤثر على حقوق الملبية.    

 قيام صاحب المشروع باس ثمار أموام ج ي ة: -0

عينىا ( فىي المشىىروأ عنىدما يقىوم صىاح  المشىىروأ باسىتثمار أمىوال جديىدة )نقىىدا  أو  
فىىعن هىىذا يىىؤد  إلىىى زيىىادة األصىىول مىىن جهىىة وبالمقابىىل زيىىادة رأس المىىال الىىذ    يعتبىىر 

 عنصرا  أساسيا  في حقوق الملبية.

نالحظ أن أطىراا العالقىة فىي جهتىين مختلفتىين لىذلك يىزداد الطىرفين بىنفس القيمىة     
 لبي تبقى المعادلة متوازنة.

 مسحوبات صاحب المشروع: - 3   

قىد يقىىوم صىىاح  المشىروأ بسىىح  أصىىول نقديىىة أو عينيىة فىىي المشىىروأ السىىتعماله     
 سالشخصيس وفي هذه الحالىة فىعن بىال  مىن األصىول وحقىوق الملبيىة تىنقل بالقيمىة نفسىها

وبما أن المسحوبات الشخصية تؤد  إلى تخفيد حقوق الملبية لذلك يمبن تسجيلها فىي 
فىي حسىا  مسىتقل هىو حسىا  المسىحوبات الىذ  حسا  رأس المال لبن يفضل تسىجيلها 

 تسجل فيه بل المبالغ التي سحبها صاح  المشروأ الستعماله الخال.

 اإليرا ات واورباح: -2

عنىىىىدما تحقىىىىق المنشىىىىأة الحديثىىىىة إيىىىىرادات )حصىىىىل صىىىىاح  مبتىىىى  محامىىىىاة علىىىىى  
تحقىىىىق المنشىىىىأة التجاريىىىىة أربىىىىام )باعىىىىت شىىىىربة الهىىىىالل أن أتعىىىىا  محامىىىىاة( أو  51111

( فىىعن هىىذه العمليىىات تىىؤد  إلىىى زيىىادة األصىىول 51111بمبلىىغ  31111ضىىاعة تبلفتهىىا ب
 وبالمقابل إلى زيادة حقوق الملبية.
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 المصروفات والهسائر: - 2

المصىىىروفات هىىىي المبىىىالغ التىىىي تحملتهىىىا المنشىىىأة فىىىي سىىىبيل الحصىىىول علىىىى اإليىىىرادات    
مىىىا الخسىىىائر فتقىىى  لعىىىدة )دفىىى  إيجىىىار المحىىىلس دفىىى  رواتىىى  العمىىىالس مصىىىروا البهربىىىا ( أ

أسبا  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   
 لمقابل انخفاد حقوق الملبية وبنفس المبلغ.انخفاد النقدية في الصندوق وبا

لبن قد تؤد  المصروفات في بعد الحاالت  إلى انخفاد في حقوق الملبية وزيىادة    
فىىىي االلتزامىىىات وهىىىذا طبيعىىىي ألن طرفىىىي العالقىىىة فىىىي جهىىىة واحىىىدةس فىىىعذا تىىىأخر صىىىاح  

يادتهىىا المشىىروأ فىىي تسىىديد رواتىى  وأجىىور العمىىال سىىجلت مىى  االلتزامىىات ممىىا يىىؤد  إلىىى ز 
 وبالمقابل تنخفد حقوق الملبية.

وال بىىد لنىىا هنىىا مىىن التمييىىز بىىين المصىىروفات الرأسىىمالية والمصىىروفات اإليراديىىة لبىىي ال   
 نق  في أخطا  محاسبية.

 على معا لة الميزانية: أمثلة: 

 العملية اوولى:

بىىىىىأن أودأ فىىىىىي البنىىىىىك مبلىىىىىغ  1/1/2111ابتىىىىىدأ عبىىىىىد السىىىىىالم أعمالىىىىىه التجاريىىىىىة فىىىىىي    
 درهم من أمواله الخاصة الستثمارها في المشروأ. 1111111

تىىىؤد  هىىىذه العمليىىىة إلىىىى زيىىىادة األصىىىول )البنىىىك( وزيىىىادة حقىىىوق الملبيىىىة )رأس المىىىال(    
 بالقيمة نفسها وعليه تظهر الميزانية بما يلي:
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 البنك 1111.111
 

 المجموأ

1111.111 
 

حقىىىىىوق الملبيىىىىىة)رأس 
 المال(

 1111.111 1111.111 المجموأ
 العملية الثانية:  

مىىىىىىن البنىىىىىىك وأودعهىىىىىىا فىىىىىىي  211111سىىىىىىح  عبىىىىىىد السىىىىىىالم مبلىىىىىىغ  3/1/2111فىىىىىىي     
 الصندوق.

 تؤثر هذه العملية فقط على األصول فيزيد أصل )الصندوق( وينقل أصل )البنك(    

 لتظهر الميزانية على النحو التالي: وبنفس القيمة

811.111 
211.111 

 البنك
 الصندوق
 المجموأ

1111.111 
 

حقىىىىىوق الملبيىىىىىة)رأس 
 المال(

 1111.111 1111.111 المجموأ
 العملية الثالثة:

وسىىدد قيمتىىه بشىىيك. أيضىىا  تىىؤد   111111اشىىترى عبىىد السىىالم أثىىاد بمبلىىغ  2/1فىىي    
هىىذه العمليىىىة إلىىىى زيىىادة أصىىىل )األثىىىاد( وانخفىىاد أصىىىل )البنىىىك( وبىىنفس القيمىىىة لتصىىىبح 

 الميزانية:

711.111 
211.111 
111.111 

 البنك
 الصندوق
 األثاد

 المجموأ

1111.111 
 

حقىىىىىوق الملبيىىىىىة)رأس 
 المال(

 
 1111.111 1111.111 المجموأ

 

 العملية الرابعة: 
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 .311111اشترى عبد السالم بضاعة على الحسا  من المورد خالد بمبلغ  7/1في 

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

711.111 
211.111 
111.111 
311.111 

 البنك
 الصندوق
 األثاد

 البضاعة
 المجموأ

1111.111 
 
 

 الدائنون

حقىىىىىوق الملبيىىىىىة)رأس 
 المال(

 
311.111 
 1.311.111 1.311.111 المجموأ

 العملية الهامسة:

سىىىددت  41111بمبلىىىغ  2111دفىىى  عبىىىد السىىىالم إيجىىىار المحىىىل عىىىن عىىىام  11/1فىىىي    
 نقدا .

تىىىؤد  هىىىذه العمليىىىة إلىىىى انخفىىىاد فىىىي األصىىىول )الصىىىندوق( وانخفىىىاد فىىىي حقىىىوق     
 الملبية وبنفس القيمة.

711.111 
161.111 
111.111 
311.111 

 البنك
 الصندوق
 األثاد

 البضاعة
 المجموأ

961.111 
 
 

 الدائنون

حقىىىىىوق الملبيىىىىىة)رأس 
 المال(

 
311.111 
 1.261.111 1.261.111 المجموأ

 

 السا سة:العملية 

 نقدا . 151111بمبلغ  111111باأ عبد السالم بضاعة تبلفتها  15/1في    
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 تؤد  هذه العملية إلى ما يلي:   

 )التبلفة(. 111111ى انخفاد في قيمة البضاعة بمقدار  

 )ثمن البي (. 151111ى زيادة النقدية )الصندوق( بمقدار  

 (.51111=  111111 – 151111ى زيادة حقوق الملبية بمقدار األربام ) 

711.111 
311.111 
111.111 
211.111 

 البنك
 الصندوق
 األثاد

 البضاعة
 المجموأ

1.111.111 
 
 

 اإللتزامات

حقىىىىىوق الملبيىىىىىة)رأس 
 المال(

 
311.111 
 1.311.111 1.311.111 المجموأ

 العملية السابعة:

سىىدد عبىىد السىىالم نصىىا االلتزامىىات المترتبىىة عليىىه إلىىى خالىىد بشىىيك علىىى  21/1فىىي      
 المصرا.

تؤد  هذه العملية إلى نقل األصول )البنك( وبالمقابل نقل االلتزامىات )الىدائنون(      
 وبنفس القيمة.

 

 

 

551.111 
311.111 
111.111 

 البنك
 الصندوق
 األثاد

1.111.111 
 
 

حقىىىىىوق الملبيىىىىىة)رأس 
 المال(
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 البضاعة 211.111
 المجموأ

151.111 
 

 اإللتزامات
 المجموأ

1.161.111 1.161.111 
 العملية الثامنة:

مىىىىىىن الصىىىىىىندوق السىىىىىىتخدامه  11111قىىىىىىام عبىىىىىىد السىىىىىىالم بسىىىىىىح  مبلىىىىىىغ  25/1فىىىىىىي    
 الشخصي.

تىىىىؤد  هىىىىذه العمليىىىىة إلىىىىى انخفىىىىاد األصىىىىول )الصىىىىندوق( وبالمقابىىىىل انخفىىىىاد حقىىىىوق    
 الملبية وبنفس القيمة.

551.111 
311.111 
111.111 
211.111 

 البنك
 الصندوق
 األثاد

 البضاعة
 المجموأ

1.111.111 
 
 

151.111 
 

حقىىىىىوق الملبيىىىىىة)رأس 
 المال(

 
 اإللتزامات
 المجموأ

1.151.111 1.151.111 
 

 

 

 

 ت المنشأة ال جاريةمالاعم  ثبات
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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. 

 تسجيل هذه العمليات  اوالسؤال: ماهى الدفاتر المحاسبية التى يتم فيه

  ف ر اليومية: 

ألول  األخىىرىهىىو دفتىىر القيىىد األولىىي الىىذ  يىىتم فيىىه تسىىجيل المعىىامالت واإلحىىداد  
 (:التالي. )ويأخذ الشبل  األستاذإلى دفتر  األوليمره ويتم التحويل من دفتر القيد 

رقمممممممممم صمممممممممفحة  رقم ال ي  البياا  ائا م يا
 اوس اه

 ال اريخ

      
لمؤسسىىة درهىىم فىىي حسىىا  ا 1111قىىام صىىاح  المؤسسىىة بعيىىداأ مبلىىغ  2/ 1فىىي  مثممام :

 بالبنك بزيادة لرأس المال

رقممممممممم صممممممممفحة  رقم ال ي  البياا  ائا م يا
 اوس اه

 ال اريخ

1111  
1111 

 

 حى/ البنكمن 
 حى/ رأس المالالى  
 زيادة رأس مال المؤسسة  

1 1 
2 

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 

 استخراج الرصيد. اليومية م  من دفتر
 له منه                                                                       

 التاريط البيان المبلغ التاريط البيان المبلغ
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 ال رحيم : عملية 

ترحيل    القيود    من   دفتر   اليومية   إلى   الحسابات    المختصة     
نقل  المبالغ المقيدة  في  سجل اليومية إلى الحسابات المختصة في   أ بدفاتر األستاذ 
 .سجالت األستاذ 
 :ميزاا المراجعة

 مفهوم ميزاا المراجعة: 

عبىىارة عىىن بشىىا أو قائمىىة بجميىى  الحسىىابات الظىىاهرة فىىي سىىجل  المراجعىىةميىىزان  
 .األستاذ العام وأرصدة تلك الحسابات مدينة أو دائنة

   :أهمية ميزاا المراجعة

ميزان المراجعة هو المحطة التي يقا عندها المحاس  ليتأبد مىن صىحة أعمالىهس  
التي قطعها في رحلته المحاسىبية تمهيىدا  لمواصىلة هىذه الرحلىةس واالنتقىال وليراج  المرحلة 

إلى المحطة التالية وهو مطمئن إلى خلو دفاتره مىن األخطىا .ومن هنىا تنبى  أهميىة ميىزان 
 .المراجعة

   :أه اف ميزاا المراجعة

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

 . التأبد من صحة تنظيم األوراق الثبوتية للقيود. 1

 . التأبد من صحة تنظيم مستندات القيد. 2
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 . التأبد من صحة قيود دفتر اليومية. 3

 تر األستاذ. ا. التأبد من صحة ترحيل قيود اليومية إلى حساباتها في دف4

 د من صحة ترصيد وتجمي  الحسابات. . التأب5

. معرفىىة مربىىز بىىل حسىىا  مىىن حيىىد مديونيتىىه أو دائنيتىىه خىىالل فتىىرة معينىىة وفىىي تىىاريط 6
 معين. 

 . معرفة مقدار دين بل مدين للمشروأ ومقدار الدين المستحق لبل دائن للمشروأ. 7

 مومية للمشروأ. عمل الحسابات الختامية والميزانية العالقاعدة التي من خاللها يتم . 8

   :ميزاا المراجعة ع ا  طرق 

بشىىا ميىىزان المراجعىىة أمىىا بطريقىىة األرصىىدةس أو بطريقىىة المجىىامي س أو  يىىتم إعىىداد 
 بطريقة األرصدة والمجامي  معا . 

  :. ميزاا المراجعة بطري ة اورص ة0

جىىرى ترصىىيد بىىل حسىىا  فىىي دفتىىر األسىىتاذ العىىامس وبعىىد ذلىىك يىىنظم بشىىا ميىىزان ي   
المراجعىىة علىىى أوراق خارجيىىة. ويجىىرى نقىىل األرصىىدة إلىىى هىىذا الميىىزان المدينىىة فىىي الخانىىة 

س والدائنة بذلكس ثىم تجمى  بىل خانىة فىي الميىزانس ويقىارن المجموعىان. وفيمىا بها  الخاصة
 يلي نموذجا  لبشا ميزان المراجعة بطريقة األرصدة. 

 األستاذرقم صفحة  اسم الحسا  أرصدة دائنة أرصدة مدينة
    
 المجموأ  
 :مجاميعميزاا المراجعة بطري ة ال .2
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يجم  الجان  المدين مىن بىل حسىا س ويجمى  الجانى  الىدائن مىن بىل حسىا  فىي  
دفتىىىر األسىىىتاذ. ثىىىم يىىىنظم بشىىىا ميىىىزان المراجعىىىة وينقىىىل إليىىىه اسىىىم بىىىل حسىىىا س والمجمىىىوأ 
المدين لىذلك الحسىا  فىي خانىة خاصىةس والمجمىوأ الىدائن للحسىا  نفسىه فىي خانىة ثانيىة. 

 ن. ثم تجم  بل خانة ويفترد أن يتعادل المجموعا

 رقم صفحة األستاذ اسم الحسا  دائنة مجامي  مدينة مجامي 
    
 المجموأ  
 :. ميزاا المراجعة باورص ة والمجاميع معاً 3

هىو الميىزان الىذ  يجمىى  بىين الميىزانين السىىابقينس يىدرج فيىه إلىىى جانى  بىل حسىىا   
الخانىىات األربىى  رصىىيده المىىدين أو الىىدائنس ومجموعىىه المىىدين ومجمىىوأ الىىدائن. ثىىم تجمىى  

ويفتىىىرد أن يتسىىىاوى مجمىىىوأ األرصىىىدة المدينىىىة مىىى  مجمىىىوأ األرصىىىدة الدائنىىىةس ومجمىىىوأ 
 المجامي  المدينة م  مجموأ المجامي  الدائنة.

رقىىىىىىىم صىىىىىىىفحة  اسم الحسا  أرصىىىىىىىىدة مجامي 
 مجامي  األستاذ

 مدينة
 مجامي 
 دائنة

 أرصىىىىىىىىىىىىىىىىىدة
 مدينة

 أرصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة
 دائنة

 
 

     

 المجموأ    
 

 

  سجيم العمليات المه لفة بالمنشآت ال جارية
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 :أوًي:  سجيم العمليات المالية بالمنشأة

 العمليات الم عل ة برأس المام :/ 0

رأس المىىال هىىو مىىا يقدمىىه صىىاح  المنشىىأة مىىن أمىىوال خاصىىة إلىىى المنشىىأة بهىىدا   
بدايىىة مزاولىىة نشىىاطها س ويعتبىىر حسىىا  رأس المىىال حسىىا  شخصىىي يحىىل محىىل صىىاح  
المنشىىىىأة ويمثىىىىل مىىىىا علىىىىى المنشىىىىأة تجىىىىاه صىىىىاحبها س وهىىىىو يؤبىىىىد مبىىىىدأ اسىىىىتقاللية الوحىىىىدة 

 االقتصادية 

 مال هو أول قيد افتتاحي تبدأ به أ  منشأة() قيد تبوين رأس    يم رأس المام : -أ

 ) تقديم رأس المال في صورة نقدية ) صندوق أو بنك: 
 مثام : 

درهىىىىم أودأ منهىىىىا فىىىىي الصىىىىندوق  351111بىىىىدأ محمىىىىد نشىىىىاطه التجىىىىار  يىىىىرأس مىىىىال   
 درهم والباقي في البنك 51111

  تقديم رأس المال في صورة أصول: 
 مثام :    

 بدأ سامي أعماله التجارية برأس مال ممثل في األصول التالية : 

 صندوق   51111   -سيارات  81111 -عقار   251111

 : تقديم رأس المال في صورة أصول وخصوم 
 وهذه الحالة شائعة عند بداية المنشأة الجديدة بأصول وخصوم منشأة أخرى قديمة   

 

 مثام :
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  -عقىىىار  711111بىىىدأ خالىىىد نشىىىاطه التجىىىار  بعناصىىىر األصىىىول والخصىىىوم التاليىىىة :   
 قرد قصير األجل  111111  -مدينون   81111  -آالت  511111

 زيا ة رأس المام : -3

 تقىوم المنشىىآت بزيىىادة رأسىىمالها فىىي حالىىة رغبتهىىا بالتوسىى  س وتبىىون الزيىىادة إمىىا نقىىدا   
يبىون رأس المىال عنىد الزيىادة طىرا دائىن  فىي القيىد أمىا الطىرا المىدين  س ودائما   أو عينا  

 .فيبون طريقة الزيادة 

 مثام : 

درهىىم أودأ نصىىفها  151111قىىرر أحمىىد زيىىادة رأس مىىال منشىىأته التجاريىىة بمبلىىغ     
 في البنك والباقي في الصندوق 

  هفيض رأس المام :  -2

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 :     

) البنىىك أو درهىىم سىىحبا مىىن  71111قىىررت إدارة المنشىىأة تخفىىيد رأس المىىال بمبلىىغ     
 الصندوق (

 

 

 :العمليات الم عل ة بالمسحوبات / 3
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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 

والمسىىىحوبات دائمىىىا  السىىىتخدامه الخىىىال ويطلىىىق علىىىى هىىىذا الحسىىىا  اسىىىم  المسىىىحوباتس 
 وتأخذ األشبال التالية: تبون في الطرا المدين.

 مسحوبات ن  ية ) صن وق أو بنك ( أ/  

 مثام :    

 درهم من الصندوق الستخدامه الخال 6111سح  صاح  المنشأة مبلغ    

 مسحوبات بضاعة : ب/

  ) بسعر الشراء ) ال ةلفة 
 درهم الستخدامه الخال  5111سح  صاح  المنشأة بضاعة  تبلفتها   مثام : 

 : بسعر البيع 
 درهم الستخدامه الخال 8111سح  صاح  المنشأة بضاعة سعر بيعها   مثام :

   ) ها أج مع سعر البيع مع سعر الشراء )ال ةلفة : 
 م دره 5111درهم وتبلفتها  6111سح  صاح  المنشأة بضاعة سعر بيعها  مثام :

   :مسحوبات ما اوصوم الثاب ة ج/

قىىرر صىىاح  المنشىىأة تخصىىيل سىىيارة مىىن سىىيارات المنشىىأة السىىتخدام أسىىرته  مثممام :  
 درهم   31111تبلفتها 

 مال   صافي الربح ىىى صافي الخسارة ىىى المسحوبات ال : حقوق الملبية = رأس ا  إذ

 :ثانيًا:العمليات المر بطة باإليرا ات والمصروفات
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دف  نظير خدمىة أو منفعىة تحصىل عليهىا المنشىأة س هو مبلغ من المال ي   المصروف :/ 0
ويبىىىىىون الىىىىىدف  إمىىىىىا نقىىىىىدا  أو بشىىىىىيك أو علىىىىىى الحسىىىىىا . ويجىىىىى  أن تقيىىىىىد وتسىىىىىجل جميىىىىى  

 : المصروفات في الدفاتر بعسمها في الطرا المدين من القيدس ولها ثالثة أنواأ

ال بالمنشىأة ببىل س مثىل: المرتبىات س وهي مصروفات ذات طاب  عىام خى م.   ارية :أ/ 
 .األدوات المبتبيةس المياه س البهربا س التلفون

مثىىىل : اإلعالنىىىات س أجىىىور عمىىىال البيىىى س م. نقىىىل المبيعىىىاتس   سممموي ية : وم. بيعيمممة ب/ 
 .م.لا وحزمس العموالتس عمولة وبال  البي 

وهىىىي المصىىىروفات المرتبطىىىة بىىىالبنوكس مثىىىل : فائىىىدة القىىىرد س الفوائىىىد  م.  مويليمممة :ج/ 
 .المدينة س عمولة البنك س م. بنبية

هو بل ما يحصل عليه المشروأ من دخل بخالا اإليراد النىاتج مىن المبيعىات/ اإليرا :/3
حيىىىد أن بيىىى  البضىىىاعة هىىىو النشىىىاط األساسىىىي للمنشىىىأة. ويجىىى  أن تقيىىىد وتسىىىجل جميىىى  

الىىدفاتر بعسىىمها فىىي الطىىرا الىىدائن مىىن القيىىدس مثىىل : إيىىراد عقىىار س إيىىراد أ. اإليىىرادات فىىي 
 .اليةس إيراد أسهم س فوائد دائنةم

 :ثالثًا:العمليات اإليرا ية بالمنشأة

مىىن أهىىم أنىواأ اإليىىرادات و تنشىأ عنىىد مبادلىة بضىىاعة أو خدمىة تقىىدمها الشىىربة  المبيعمات:
مىى  العميىىل حيىىد يقىىدم العميىىل مقابلهىىا أصىىل يبىىون غالبىىا  مبلىىغ مىىالي أو شىىيك أو بمبيالىىة 

يجىىىى  تحديىىىىد سىىىىعر  س بمىىىىاتعتبىىىىر حسىىىىا  دائىىىىنو تعهىىىىد بالىىىىدف  بتىىىىاريط معىىىىين بالمسىىىىتقبل 
ورة مىىن الشىىربة حيىىد تعتبىىر سىىند مىىالي علىىى للبضىىاعة أو الخدمىىة و ينشىىأ عنىىد البيىى  فىىات

   .أساسه يقوم المحاس  بعنشا  قيد البي  بدفتر اليومية

 غالبا  ما يقدم المشتر  مقابل البضاعة أو الخدمة أحد من األشبال التالية: 

 نقد .1
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 شيك .2

 على الحسا  –باآلجل  .3

 :البيع ن  اً 

 المبلغ نقدا   استلمتدرهم و  21111باعت شربة ل ثاد المنزلي غرفة نوم بقيمة  مثام:

 21111من حى/ الصندوق      ال ي :

 2111إلى حى/ المبيعات                  

 :البيع بشيك 

المبلىىىغ  اسىىىتلمتدرهىىىم و  1111باعىىىت شىىىربة منتجىىىات اسىىىتهالبية بضىىىاعة بقيمىىىة  مثمممام:
 بحسا  الشربة بالبنك إيداعهبشيك و تم 

 1111من حى/ البنك     ال ي :

 1111إلى حى/ المبيعات              

 :البيع بأجم

هىىو حسىىا  يمثىىل حىىق الشىىربة علىىى الغيىىر أ  مجمىىل مىىا تطالىى  بىىه  حسمماب الممم ينوا:
 .هوا أصل و بالتالي مدينو  الشربة من أموال من أطراا خارجية

درهىىىم و تىىىم تقىىىديم  51111طىىىن أسىىىمنت بقيمىىىة  51بىىىاأ مصىىىن  أسىىىمنت لعميىىىل  مثمممام:
 بمبيالة من العميل حيد يتعهد بالدف  بعد ثالثة أشهر

 51111من حى/ المدينون     ال ي :

   51111إلى حى / المبيعات                
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 :مر و ات المبيعات

تعىىاد البضىىاعة حيىىد  غيىىر المطىىابق للمواصىىفات –المرتجىى   –التىىآلا تتمثىىل فىىى  
يجىى  أن يبىىون مىىن ضىىمن بنىىود البيىى  حىىق للمشىىتر  بعرجىىاأ البضىىاعة و  بعىىد البيىى  بمىىدة

التبادل هنا يبون عبسي حيد يعيد المشىتر  البضىاعة للبىائ  و  ألسبا  تم تحديدها مسبقا  
يتم إنشىا  حسىا  جديىد و  حيد يرد المشتر  البضاعة و يعيد البائ  ما أخذه من المشتر 

يجىى  أن يىىتم س و ودات المبيعىىات و يبىىون علىىى شىىبل مصىىروا و يعتبىىر مىىدينأسىىمه مىىرد
 .تحديد ما دفعه العميل للبضاعة المردودة بالتحديد سوا  نقد أو بي  باآلجل

قىىام عميىىل بىىرد جىىز  مىىن بضىىاعة مىىن المنتجىىات الغذائيىىة بعىىد أن تبىىين أنهىىا منتهيىىة  مثممام:
 المبلغ نقدا   درهم و رد البائ  هذا 511الصالحية و بانت قيمتها 

 511من حى/ مردودات المبيعات       ال ي  :

   511إلى حى/ الصندوق                                

 :المش ريات

حيىىد يعتبىىر  البضىىاعة التىىي تسىىتحوذ عليهىىا الشىىربة لغىىرد بيعهىىا بالمسىىتقبلهىىي  
 مثىىلو  تمتلبىىه الشىىربة بشىىبل مؤقىىت حتىىى يىىتم بيعهىىا –مىىدين  –حسىىا  المشىىتريات أصىىل 

 المبيعات يبون لها غالبا  األشبال التالية:

 نقد  .1

 شيك .2

 باآلجل .3

يمثىىل مجمىىوأ الحقىىوق للغيىىر علىىى الشىىربة حيىىد يعتبىىر مىىن أهىىم أنىىواأ  حسمماب المم ائنيا:
 . دائنالخصوم و هو 



61 
 

درهىىىم مقابىىىل بمبيالىىىة تعهىىىد بالسىىىداد بعىىىد  611بضىىىاعة    )ل( شىىىترت الشىىىربةا مثمممام:
 .شهر

 611من حى/ المشتريات     ال ي :

 611إلى حى/ الدائنون         

 :مر و ات المش ريات

يىىتم إنشىىا  حسىىا  أسىىمه  تحىىدد عنىىد رغبىىة المشىىتر   بىىرد جىىز  أو بىىل المشىىتريات 
 .مردودات المشتريات و هو حسا  دائن يعامل باإليراد 

درهىىىىم لبىىىىن بعىىىىد أسىىىىبوأ ردت نصىىىىا  11111قامىىىىت الشىىىىربة بشىىىىرا  بضىىىىاعة    مثممممام:
 قيمتها نقدا   استردتالبضاعة و 

 5111من حى/ الصندوق                ال ي :

    5111إلى حى/ مردودات المشتريات       

 : الهصم وأنواعه:رابعاً 

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

 

  :أسباب اح ساب الهصم

 . شرا  بميات أببر من السل  والخدماتالتشجي  على  .1
 .المساومة من قبل المشترين .2
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الرغبة في التخلل مىن البضىائ  الموسىميةس أو البضىائ  القديمىة التىي لىيس عليهىا  .3
 . إقبالس أو البضائ  التي اقتر  انتها  صالحيتها

 . المنافسة من قبل التجار اآلخرين .4
 .ظهور اختراعات جديدة وبرامج جديدة .5

 الهصم: عريف 

هو التنازل عن مبلغ معىين مىن المىال علىى شىبل نسىبة مئويىة أو غيىرهس وقىد يبىون  
لىىىه أثىىىر مىىىالي أو ال يبىىىون لىىىه أثىىىر مىىىالي )أ  يسىىىجل بالىىىدفاتر أو ال يسىىىجل فىىىي الىىىدفاتر(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 

 Trade Discount .الخصم التجار  .1
 Cash Discount. الخصم النقد  .2
 Trade Discount : الهصم ال جاري -أوي 

هىىو الخصىىم الىىذ  يخفىىد أو يحتسىى  علىىى إجمىىالي الىىثمن المىىدون علىىى الفىىاتورةس  
الىىىدفاترس ولبنىىىه  وهىىىذا الخصىىىم لىىىيس لىىىه أثىىىر مىىىاليس بمعنىىىى أن هىىىذا الخصىىىم ال يثبىىىت فىىىي

يحتسىىى  ويظهىىىر علىىىى الفىىىاتورة فقىىىطس حيىىىد يسىىىجل القيىىىد فىىىي دفتىىىر اليوميىىىة بقيمىىىة صىىىافي 
 ( .الخصم التجار  –الفاتورة )االجمالي 

 :أسباب ح ول هها الهصم

 .للمحافظة على األسعار في البتالوجات وحتى ال يتم إعادة طبعها .1
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بالشىرا  ويشىعرهم بالراحىةس رغبة بعد الزبائن في المساومةس وهذا الخصم يرغبهم  .2
 .وأنه حصل على السعر الذ  يريد تقريبا  

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

 .تشجي  الزبائن على شرا  بميات أببر من السل  والخدمات .4
 المعالجة الحاسبية:

بصىىىافي الفىىىاتورةس ويعتبىىىر السىىىعر المعلىىىن عىىىادة الحىىىد يىىىتم إثبىىىات القيىىىد المحاسىىىبي  
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 

فىىاد الخصىىم التجىىار  السىىعر المعلىىن لىىبعد أو بىىل الزبىىائن ويمثىىل الفىىرق أو قيمىىة االنخ
وي يسمجم بيعىةس والذ  يبون على شبل مبلغ معين أو نسبة مئوية من قيمىة البضىاعة الم

والسىىب  يعىىود إلىىى أن التىىاجر يعتبىىر ذلىىك وسىىيلة مىىن أجىىل  المم فا ر الهصممم ال جمماري فممي
  تم االتفاق عليىهس وبىذلك وسىيلة للتىاجر ذتصريا البضاعة وأن الثمن هو ذلك المبلغ ال

 .على زبائنه الدائمين أو المفضلين عندهللحفاظ 

 مثام:

التىىىاجر سىىىالم )المبىىىالغ أثبىىىت العمليىىىات التجاريىىىة اآلتيىىىة والتىىىي تمىىىت فىىىي محىىىالت  
 :بالدرهم(

إلىى محىالت األنىوارس وبخصىم تجىار   درهىم 1411بىاأ بضىاعة بقيمتهىا  15/2بتىاريط   
 .%س دفعت نقدا   5بنسبة 

 :ال ي 

 1331من حى / الصندوق 
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 1331الى حى / المبيعات          

 (71%= 5×1411 -% 5)مبيعات بخصم تجار  

 Cash Discount: الهصم الن  يثانيًا: 

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 

 الن  ي:شروط الهصم 

 .أن تبون العملية على الحسا / 0

 . أن تبىىىىىىون مشىىىىىىروطة بالسىىىىىىداد خىىىىىىالل فتىىىىىىرة زمنيىىىىىىة محىىىىىىددة ومتفىىىىىىق عليهىىىىىىا مسىىىىىىبقا  / 2
 بالنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة للبىىىىىىىىىىىىىىىىىىائ  يسىىىىىىىىىىىىىىىىىىمى خصىىىىىىىىىىىىىىىىىىم مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىموم بىىىىىىىىىىىىىىىىىىه مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىروا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىدين/ 3

 .بالنسبة للمشتر  يسمى خصم مبتس  إيراد دائن

ىارس وتعتمىد علىى   عليه فعن ذلك يعتبر من التسهيالت االئتمانيىة التىي تىتم بىين التجا
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 

ة ودفىى  ثمنهىىا فىىعن ذلىىك قىىد يبىىون صىىعبا  عليىىه لوجىىود التزامىىات ونفقىىات بشىىرا  بميىىات ببيىىر 
أخرى عليه سدادها ألن هنىاك فتىرة زمنيىة قىد تطىول حسى  نىوأ السىلعة حتىى يسىتطي  بيى  
البضاعة والحصول على النقد الالزمس وبالتالي يحجىم عىن شىرا  البضىاعة ببميىات ببيىرةس 

ريىىة علىىى نطىىاق واسىى  وهىىذا ال يتمشىىى مىى  وبالتىىالي قىىد يىىؤد  إلىىى تعطيىىل العمليىىات التجا
متطلبىىىىات االنتىىىىاج فىىىىي العصىىىىر الحىىىىديد والمنافسىىىىات القويىىىىة والتقىىىىدم التقنىىىىي سىىىىوا  علىىىىى 
المسىىتوى المحلىىىي أو الىىدوليس ولظهىىىرت مشىىىابل ال حصىىر لهىىىاس ولىىىذلك وجىىد نظىىىام األجىىىل 

فىىي المعىىامالت التجاريىىة حيىىد يمىىنح البىىائ  المشىىتر  فتىىرة  CREDIT ()علىىى الحسىىا 
ة للوفىىىا  بالتزاماتىىىه وسىىىداد ثمىىىن البضىىىاعةس وبالتىىىالي يحقىىىق فوائىىىد مثىىىل زيىىىادة النشىىىاط زمنيىىى
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التجار س ويستطي  بل من البائ  والمشتر  من زيادة نشاطه واالستفادة من األسىعار عنىد 
انخفاضىىىىها وببميىىىىات مناسىىىىبة دون ضىىىىياأ الفرصىىىىة علىىىىى المشىىىىتر س ويسىىىىتطي  المشىىىىتر  

فىىا  بالتزاماتىىه دون اللجىىو  إلىىى اإلقتىىراد .....الىىط. اسىىتغالل أموالىىه بصىىورة أفضىىلس والو 
وبىىىذلك بالنسىىىبة للخصىىىم النقىىىد  فيمىىىنح بعىىىد اتمىىىام الصىىىفقة واالتفىىىاق علىىىى المبلىىىغ النهىىىائي 
بمعنى أنه إذا وجد خصما  تجاريا  فيتم استبعاده على الفىاتورة للوصىول إلىى السىعر المتفىق 

 .عليه

 أنواع الهصم الن  ي:

 / الهصم المسموح به:0

هىىىىو عبىىىىارة عىىىىن الخصىىىىم الىىىىذ  يمنحىىىىه المشىىىىروأ )البىىىىائ ( إلىىىىى عمالئىىىىه أو زبائنىىىىه  
لهم على سىداد ديىونهمس  )المدينون( إذا تم السداد خالل الفترة المتفق عليهاس وذلك تشجيعا  

أ  أن الخصىىىم المسىىىموم بىىىه يبىىىون مىىىن وجهىىىة نظىىىر   أ  أنىىىه يتعلىىىق بالمبيعىىىات اآلجلىىىة.
البىىائ س وقىىد يبىىون علىىى شىىبل مبلىىغ نقىىد  أو نسىىبة مئويىىة مىىن قيمىىة البضىىاعة المبيعىىةس إذا 
قىىىام العميىىىل بتسىىىديد قيمىىىة مشىىىترياته خىىىالل المىىىدة والشىىىروط المتفىىىق عليهىىىاس ومىىىن الناحيىىىة 

مىا عمليىة اسىتالم قيمىة المحاسبية فعنها تنطو  على قيدين محاسبيين فىي دفىاتر البىائ س وه
أو ثمن البضاعة المبيعة أ  قىبد الىثمن أوال  وتبىون بموجى  مسىتند قىبدس وذلىك بجعىل 
حسا  التاجر المشتر  )العميلس الزبون( دائنا  وحسا  الصندوق أو البنك مدينا س وعمليىة 
مىىنح الخصىىم المسىىموم بىىح للزبىىون ويدفعىىه البىىائ  للمشىىتر  )للزبىىون( ثانيىىا  بموجىى  مسىىتند 
الصراس وذلك بجعل قيمة الخصىم المسىموم بىه مىدينا  وحسىا  الصىندوق أو البنىك دائنىا . 
ويفضىىىل بتابىىىة بىىىل قيىىىد لوحىىىدهس ولىىىيس قيىىىد مربىىى س ولبىىىن األسىىىرأ وتىىىوفيرا  للوقىىىت والجهىىىد 
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 يجىى  أن يثبىىت  
 (.في دفتر اليومية )في الطرا المدين

 مثام:

س درهىم 2511باأ التاجر موسىى إلىى محىالت طىارق بضىاعة بمبلىغ  3/5بتاريط   
 .% إذا تم السداد خالل فترة أسبوعين4وبخصم نقد  

 إثبات قيود اليوميةالمطلوب: 

 من حى / محالت طارق  2511

 الى حى / المبيعات 2511                

 (% إذا تم السداد خالل أسبوعين 4المبيعات بخصم نقد  )

  ها  م الس ا  هالم الف رة يمن  الهصم ويحسب ةاخ ي:

 011 % =4×  2511الخصم المسموم به = 

 من مذبورين 

 حى / الصندوق 2411 

 حى / خصم مسموم به 111 

 الى حى / طارق  2511            

 / الهصم المة سب:3

هىىىو عبىىىارة عىىىن الخصىىىم الىىىذ  يحصىىىل عليىىىه المشىىىتر  )المىىىدين( ويبتسىىىبه إذا قىىىام  
)إيىراد( للمشىتر  ولىذلك  بالسداد خالل المدة المتفق عليهاس ويعتبر الخصم المبتسى  ربحىا  

يج  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  

قيىىدين محاسىىىبيين وهمىىا عمليىىىة سىىداد البضىىىاعة أوال  وتبىىون بموجىىى  مسىىتند صىىىراس  علىىى
وذلىىىك بجعىىىل حسىىىا  التىىىاجر البىىىائ  )المىىىورد( مىىىدينا  وحسىىىا  الصىىىندوق أو البنىىىك دائنىىىا س 
وعمليىة الحصىىول علىى الخصىىم المبتسىى  ويقبضىه المشىىتر  ثانيىىا  بموجى  مسىىتند القىىبدس 

سىىىا  الصىىىندوق أو البنىىىك مىىىدينا . ويفضىىىل وذلىىىك بجعىىىل قيمىىىة الخصىىىم المبتسىىى  دائنىىىا  وح
بتابىة بىل قيىد لوحىدهس ولىيس قيىد مربى س ولبىن األسىرأ وتىوفيرا  للوقىت والجهىد والتبلفىة يىتم 

 بتابة قيد مرب س م  مراعاة بتابة مصادر القيود )القبدس والصرا( بشبل صحيح.

 :المعالجة المحاسبية

يجىىى  أن يثبىىىت فىىىي دفتىىىر ولىىىذلك  للمشىىىتر ( إيىىىراد) ربىىىح بتسىىى يعتبىىىر الخصىىىم الم 
 (.دائناليومية )في الطرا ال

 مثام:

س وبخصىىم درهىىم 2511بمبلىىغ  موسىىيمحىىالت مىىن بضىىاعة  طىىارقالتىىاجر  اشىىتر  
 .% إذا تم السداد خالل فترة أسبوعين4نقد  

 إثبات قيود اليوميةالمطلوب: 

  المشترياتمن حى /  2511

   محالت موسيالى حى / 2511                

 (% إذا تم السداد خالل أسبوعين 4بخصم نقد   شرا ال)

  ها  م الس ا  هالم الف رة يمن  الهصم ويحسب ةاخ ي:

 011 % =4×  2511=  المبتس الخصم 
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 محالت موسي حى / من 2511

   الي مذبورين

 حى / الصندوق 2411 

   الخصم المبتس حى / 111 

   :مثام 

فيما يلي بعد العمليات التي تمت في دفاتر إحدى المنشآت التجارية خالل   
 : م )المبالغ بالدرهم(2112ينايرشهر 

في  11111س أودأ منها   111111بدأت المنشأة أعمالها برأس مال  1/1في 
  .الصندوق والباقي في البنك

%  11من محالت السعيد بخصم تجار   11111أشترت بضاعة بمبلغ  5/1في 
 % إذا تم السداد خالل أسبوأ .5وخصم نقد  

  نقدا   211مرتبات بشيك س و سددت مصروفات نقل المشتريات  6111دفعت  6/1في 

س وسددت  511ردت جز  من البضاعة المشتراة من محالت السعيد بقيمة  8/1في 
 .المبلغ المستحق بشيك 

 بشيك . 15111أشترت آلة بمبلغ  11/1في 

س وسحبت بالقيمة بمبيالة  8111اعة لمحالت الخطي  بمبلغ باعت بض 15/1في 
  .تستحق بعد شهر

 حصل قيمة البمبيالة استحقاق اليوم بشيك  2/ 15في 

  ثبات العمليات الساب ة في  ف ر اليومية  .  /0 المطلوب :
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 . صوير حم/ البنك / 3            

 الحم: 

 المنشأة ال جارية ف ر يومية  / 0
رقم)ل(   رقم القيد بيان مبلغ

 األستاذ
 تاريط

 له منه

 

91111 

11111 

 

 

 

9111 

 

 

 

 

6111 

211  

 

 

 

 

 

111111 

 

 

 

9111 

 

 

 

 

 

 

6111 

 من مذبورين    

 حى/ البنك 

 حى/ الصندوق   

 إلى حى/ رأس المال       

 ما بدأ به أعماله التجارية 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 من حى/ المشتريات 

 إلى حى/ دائنون ) محالت السعيد (   

تم السداد خالل  % 5شرا  بضاعة بخصم تجار  وخصم نقد  إذا
 أسبوأ 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 من مذبورين          

 حى/ المرتبات   

 حى/ مصروفات نقل المشتريات    

 إلى مذبورين               

 حى/ البنك              

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

5 

 

 

 

6 

7 

 

1 

1  /1  

 

 

 

 

 

5/1 

 

 

 

6 /1  
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 511  

 

 

 

8511 

 

 

 

 

 

15111 

 

 

 

8111 

 

 

 

211 

 

 

 

511 

 

 

 

 

425 

 8175  

 

 

 

15111 

 

 

 

8111 

 

 

 حى/ الصندوق                

 سداد المرتبات ومصروفات نقل المشتريات 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 من حى/ دائنون ) محالت السعيد (   

 إلى حى/ مردودات المشتريات      

 إثبات مردودات المشتريات         

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 من حى/ دائنون ) محالت السعيد ( 

 إلى مذبورين       

 حى/ خصم مبتس     

 حى/ البنك   

 سداد المستحق للدائنين بشيك 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 من حى/ اآللة 

 إلى حى/ البنك     

 شرا  آلة بشيك 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 من حى/ أوراق القبد  

 إلى حى/ المبيعات    

 بي  بضاعة وسح  بمبيالة بالقيمة 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

2 

 

 

5 

8 

 

 

5 

 

9 

1 

 

 

11 

1 

 

 

11 

12 

 

 

 

 

 

8  /1  

 

 

 

8   /1  

 

 

 

 

 

11  /1  

 

 

 

15 /1  
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8111  

8111 

 من حى/ البنك 

 إلى حى/ أوراق القبد   

 تحصيل البمبيالة بشيك 

8 

 

 

1 

11 

15  /2 

    المجموأ 155211 155211

                  

 /  صوير ح/ البنك3
 بيان  مبلغ بيان مبلغ 

91111  

8111 

 

 إلى حى/ رأس المال 

 إلى حى/ أوراق القبد

6111  

8175  

15111 

68925 

 من مذبورين

 من حى/ دائنون ) السعيد (

 من حى/ اآللة

 رصيد مرحل 

98111  98111  

   رصيد منقول  68925

 
 

 :)شامم على عمليات ال سجيم فى  ف ر اليومية وال رحيم واع ا  الميزاا( مثام:
يناير فيما يلي بعد العمليات المالية التي تمت في منشأة خالد التجارية خالل شهر 

 :م )المبالغ بالدرهم( 2113

بالبنك  611,111أودأ منه  811,111بدأ النشاط التجار  برأسمال قدره  1/1في 
 والباقي في الصندوق. 

 نقدا .  51,111تم شرا  أثاد بمبلغ  3/1في 
 بشيك.  311,111تم شرا  مبنى مقابل  4/1في 
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من الشربة السعودية للسيارات  81,111قامت المنشأة بشرا  سيارة بمبلغ  11/1في 
 ثمنها بشيك والباقي على الحسا . سددت نصا

 المطلوب:

 إثبات العمليات المالية في دفتر اليومية العامة.-0
 ترحيل العمليات إلى دفتر األستاذ العام. -3
 تصوير ميزان المراجعة )بالمجامي  واألرصدة( في نهاية شهر محرم. -2

  ف ر اليومية العامة لمنشاة هال  ال جارية /0
رقم  البيان المبلغ

 القيد
رقم صفحة 
 األستاذ

 التاريط

 له منه

 1/1  1 من مذبورين  

  1  حى/البنك  611,111

  2  حى/الصندوق  211,111

  3  إلى حى/ رأس المال               811,111 

    بداية تأسيس المنشأة                     

 3/1 4 2 من حى/األثاد  5111

  2  إلى حى/ الصندوق            5111 

    شرا  أثاد نقدا                         

 4/1 5 3 من حى/المباني  311,111

  1  إلى حى/ البنك          311,111 

    شرا  مبنى بشيك  

 11/1 6 4 من حى/ السيارات  81,111

    إلى مذبورين  
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  1  حى/ البنك 41,111 

  7  حى/الدائنون )الشربة سعودية للسيارات( 41,111 

 شرا  سيارة وسداد نصا ثمنها بشيك  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 : ف ر اوس اه/ 3
 له                  (0رقم الحساب )           حم/ البنك        منه      

 التاريط البيان المبلغ التاريط البيان المبلغ

 

 4/1 من حى/ المباني 311,111 1/1/31 إلى حى/رأس المال 611,111

 

 11/1 من حى/ السيارات 41,111   

 

 31/12 رصيد مرحل 261,111   
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611,111 611,111  

 

  1/1/32 رصيد منقول 261,111

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 (               له3حم/ الصن وق        رقم الحساب )                 منه

 التاريط البيان المبلغ التاريط البيان المبلغ

 

 4/1 من حى/ األثاد 51,111 1/1/31 إلى حى/رأس المال 211,111

 

 31/12 رصيد مرحل 151,111   

 

 

211,111 211,111 
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  1/1/32 رصيد منقول 151,111

 

  

 له                      (                  3حى/ رأس المال          رقم الحسا  )                   منه

 التاريط البيان المبلغ التاريط البيان المبلغ

 

 811,111 31/12 رصيد مرحل 811,111

 

 1/1/31 من مذبورين

811,111 811,111 

 

 رصيد منقول 811,111   

 

1/1/32 

 

 

 (                    له2حم/ اوثال           رقم الحساب )                      منه

 التاريط البيان المبلغ التاريط البيان المبلغ

 

 51,111 3/1 إلى حى/ الصندوق 51,111

 

 رصيد مرحل

 

31/12 

51,111 51,111 

 

    1/1/32 رصيد منقول 51,111
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 (                       له5حم/ المباني        رقم الحساب )                منه

 التاريط البيان المبلغ التاريط البيان المبلغ

 

 311,111 4/1 إلى حى/ البنك 311,111

 

 رصيد مرحل

 

31/12 

311,111 311,111 

 

  1/1/32 رصيد منقول 311,111

 

  

 

 

 (                    له6حم/ السيارات           رقم الحساب )                منه

 التاريط البيان المبلغ التاريط البيان المبلغ

 

 81,111 4/1 إلى مذبورين 81,111

 

 31/12 رصيد مرحل

81,111 81,111 

 

  1/1/32 رصيد منقول 81,111
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 (            له7حم/ ال ائنوا         رقم الحساب )                 منه

 التاريط البيان المبلغ التاريط البيان المبلغ

 

 41,111 31/12 رصيد مرحل 41,111

 

 1/1/31 من مذبورين

41,111 41,111 

 

   41,111 

 

 1/1/32 رصيد منقول

 

 

 

 :ميزاا المراجعة بالمجاميع واورص ة / 2
 أساس المجاميععلى 

 

 اسم الحساب على أساس اورص ة

  أرص ة  ائنة أرص ة م ينة مجموع الجانب ال ائا مجموع الجانب الم يا

 حى/البنك ----- 261,111 341,111 611,111

 

 حى/الصندوق ----- 151,111 51,111 211,111

 

 حى/راس المال 811,111 ----- 811,111 -----
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 حى/األثاد ----- 51,111 ----- 51,111

 

 حى/ المباني ----- 311,111 ----- 311,111

 

 حى/السيارات ----- 81,111 ----- 81,111

 

 حى/الدائنون 41,111 ----- 41,111 -----

 

 اإلجمالي 841,111 841,111 1,231,111 1,231,111

 

 

  ماريا

 ال مريا اووم:

)المبىالغ  م2111ابريىل فيما يلي بعد العمليات التي تمت في منشأة الوفىا  خىالل شىهر 
 :   بالدرهم(

أثاد   5.111ممثال  في اآلتي :  61.111بدأت منشأة الوفا  برأس مال قدره  1/4في 
 بنك .  15.111صندوق س  31.111سيارة س  11.111س 

 .  21.111أشترت سيارة من محالت سعيد على الحسا  بمبلغ  2/4في 

 نقدا  .   3.111تم بي  جز  من األثاد بمبلغ  3/4في 

 نقدا  .   31.111أشترت أراضي قيمتها  15/4في 
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 إلى محالت ماجد على الحسا  .   11.111باعت أراضي بمبلغ  21/4في 

 لمحالت سعيد بشيك .   11.111سددت مبلغ  24/4في 

 حصلت قيمة نصا األراضي المباعة لمحالت ماجد نقدا  .  27/4في 

 المطلوب : 

 قيد العمليات السابقة في دفتر اليومية العامة      -1

 تصوير حى/ البنك فى دفتر األستاذ العام      -2

 

 :الثانيال مريا 

/  12/  31فيما يلي أرصدة  الحسابات بما تظهر في دفاتر إحدى المنشآت في 
 : )المبالغ بالدرهم( م2112

 8111أوراق قبد س   5111أوراق دف  س  3111سيارات س  51111بنك س  31111
خصم  2111إيراد عقار س  1111إيجار س  2111قرد س   11111مدينون س 

 مسموم به س      رأس المال 

 المطلو : إعداد ميزان المراجعة باألرصدة

 ال مريا الثالل:

 فبرايرفيما يلي بعد العمليات التي تمت في منشأة الخليج العربي التجارية خالل شهر 
 م )المبالغ بالدرهم( :2111
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في الصندوق   21111أودعت منه   111111بدأت أعمالها برأس مال قدره  1/2
 والباقي في البنك 

 .  وسددت نصا المبلغ بشيك والباقي نقدا     8111أشترت أثاد بمبلغ  2/2

 من محالت الخليج على الحسا    5111أشترت آالت بمبلغ  3/2

 على الحسا   لمحالت المطلق   1511باعت  جز  من األثاد بمبلغ  4/2

 حصلت من محالت المطلق المستحق عليها بشيك  5/2

 سددت لمحالت الخليج المبلغ المستحق لهم نقدا  2/ 6

 بيان أثر العمليات السابقة  على معادلة الميزانية  المطلو  :

 ال مريا الرابع:

م )المبىالغ 2113 ينىايرفيما يلي بعد العمليات التي تمت في منشىأة الوفىا  خىالل شىهر 
 :  بالدرهم(

أثىادس   5,111ممثال  في اآلتي:   61,111بدأت منشأة الوفا  برأس مال قدره  1/1في 
 بنك.   15,111صندوقس   31,111سيارةس   11,111

 .   21,111أشترت سيارة من محالت سعيد على الحسا  بمبلغ  2/1في 

 نقدا .   3,111تم بي  جز  من األثاد بمبلغ  3/1في 

 نقدا .   31,111 أشترت أراضي قيمتها 15/1في 

 إلى محالت وجد على الحسا .   11,111باعت أراضي بمبلغ  21/1في 

 لمحالت سعيد بشيك.   11,111سددت مبلغ  24/1في 
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 حصلت قيمة نصا األراضي المباعة لمحالت وجد نقدا .  27/1في 

 المطلوب:

 قيىىىد العمليىىىات السىىىابقة فىىىي دفتىىىر اليوميىىىة العامىىىة والترحىىىل إلىىىى دفتىىىر األسىىىتاذ -1
 العام. 

 تصوير ميزان المراجعة ) بالمجامي  واألرصدة ( في نهاية شهر محرم.  -2
 

 

 

 ع ا  ال وائم المالية 

تعتبىىىر القىىىوائم الماليىىىة الم نىىىتج النهىىىائي )مخرجىىىات( العمليىىىات المحاسىىىبية     نتيجىىىة  
تطبيىىىق الىىىدورة المحاسىىىبيةس وتىىىزود القىىىوائم الماليىىىة بمعلومىىىات ضىىىرورية     تتصىىىا بالثقىىىة 

( Financial Reportingوالوقتية )الوقت المناس ( والمالئمة ألغراد التقرير المىالي )
 وللمساعدة في اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة.

إن عملية إعداد القوائم تأتي بعد إعداد ميزان المراجعة باألرصىدةس وتجىدر اإلشىارة  
تىأتي بعىد إعىداد ميىزان المراجعىة  إلى أن إجرا  عمليات الجرد والتسىويات الجرديىة الالزمىة

 قبل إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية.

 تتبون القوائم المالية من أرب  قوائم رئيسة هي :

 .Income statementقائمة الدخل )قائمة نتيجة األعمال(     -1

 .Balance sheetقائمة المربز المالي )الميزانية العمومية(      -2

 .Statement of Cash Flowsالتدفقات النقدية          قائمة -3
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 .Statement of Owner's equityقائمة حقوق الملبية        -4

 فيما يلي نتناول مفاهيم هذه القوائم بشي  من التفصيل:  

تبىىين قائمىىة الىىدخل نتيجىىة نشىىاط )أدا ( المنشىىأة عىىن فتىىرة ماليىىة معينىىة  :قائمممة المم هم -0
خسىىارةس وعليىىىه يمبىىن تعريىىىا قائمىىة الىىىدخل بأنهىىا عبىىىارة عىىن بشىىىا يتضىىىمن مىىن ربىىىح أو 

إيىىرادات المنشىىأة مىىن نشىىاطها وتبلفىىة الحصىىول علىىى هىىذه اإليىىرادات والمصىىاريا المختلفىىة 
 عن فترة مالية محددة تمهيدا  للوصول إلى صافي الربح أو صافي الخسارة.

ن المربىز المىالي للمنشىأة فىي هي عبارة عن بشا )قائمىة( يبىي :قائمة المرةز المالي -3
تاريط معين عادة يبون نهاية السنة المالية وتظهر أصول المنشأة ومطلوباتها )التزاماتهىا( 

 وحقوق الملبية.

إن اسىىىم الميزانيىىىة مشىىىتق مىىىن التىىىوازن بمعنىىىى أنىىىه يجىىى  أن يبىىىون مجمىىىوأ جىىىانبي  
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 

ي حىىين يشىىير جانىى  األصىىول إلىىى اسىىتخدامات هىىذه المصىىادر مصىىادر التمويىىل للمنشىىأة فىى
 وتوظيفاتها. 

تبين قائمة التدفقات النقدية المقبوضىات والمىدفوعات النقديىة  :قائمة ال  ف ات الن  ية -2
 خالل فترة زمنية معينة. ويمبن تصنيا التدفقات النقدية إلى:

 تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. - أ
 نشطة االستثمارية.تدفقات نقدية من األ -  
 تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية. - ت
يمبىىىن إعىىىداد قائمىىىة التىىىىدفقات النقديىىىة مىىىن األنشىىىىطة التشىىىغيلية بالطريقىىىة المباشىىىىرة  

بحيد يتم إدارة بافة عناصىر المقبوضىات وبافىة عناصىر المىدفوعات النقديىة أو بالطريقىة 
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لمعد على أساس االستحقاق لينتج غير المباشرة بعجرا  التسويات الالزمة لصافي الدخل ا
 صافي الدخل النقد  )صافي التدفق النقد (.

يطلىق عليهىا قائمىة حقىوق المسىاهمين  -قائمىة حقىوق الملبيىة  :قائمة ح وق الملةيمة -2
فتصىور رأس المىال فىي بدايىة الفتىرة الزمنيىة ومىا طىرأ عليىه مىن  -في الشىربات المسىاهمة 

تغيىىىرات بسىىىب  الىىىربح أو الخسىىىارة وبسىىىب  المسىىىحوبات الشخصىىىية تمهيىىىدا  للوصىىىول إلىىىى 
 حقوق الملبية في آخر الفترة.

سىىابات الختاميىىة للشىىربة التجاريىىة همىىا حسىىابي المتىىاجرة تجىىدر اإلشىىارة إلىىى أن الح 
وحسىىىا  األربىىىام والخسىىىائر بموجىىى  المدرسىىىة االنجليزيىىىةس أمىىىا قائمىىىة الىىىدخل فهىىىي تمثىىىل 

وقىىىد تىىىم وقىىىا العمىىىل بحسىىىا  المتىىىاجرة الحسىىىابات الختاميىىىة بموجىىى  المدرسىىىة األمريبية.
 واألربام والخسائر واستخدمت قائمة الدخل .

 في هذا الجز  على قائمتي الدخل والمربز المالي:سوا يتم التربيز  

 القوائم المالية:

 قائمة ال هم:  -أويً 

عبارة عن تقرير أو قائمة تظهر نتيجة بما وضحنا من قبل بأن قائمة الدخل  
أعمال المنشأة خالل فترة زمنية معينة وتعد في صورة تقرير من جان  واحدس وتحتو  

 على المصطلحات )المعادالت( التالية: 

)مردودات المبيعات   مسموحات المبيعات    –إيراد المبيعات  صافي المبيعات =/ 0
 خصم مسموم به(.

)مردودات المشتريات    –المشتريات   مصاريا المشتريات صافي المش ريات = / 3
 مسموحات المشتريات   الخصم المبتس (
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بضاعة أول المدة   صافي المشتريات ىى  ةلفة البضاعة المباعة )المبيعات( =/ 2
 بضاعة آخر المدة.

 تبلفة المبيعات. –صافي المبيعات مجمم الرب  )أو الهسارة( = / 2

 المصروفات –مجمل الربح )أو الخسارة(   اإليرادات  صافي الرب  )أو الهسارة( =/ 5

 تظهر قائمة الدخل بالشبل التالي: 

  م3103/ 21/03قائمة عا السنة المن هية في                       

 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  المصروفات -
 

 )أو صافي الخسارة(صافي الربح 

 

××× 

××××× 

)××( 

 

 

× 

× 

 

 

 

)××××( 

×××× 

)×××( 

 

    

××××× 

 قائمة المرةز المالي )الميزانية(: : ثانياً 

 تصنا المعلومات في قائمة المربز المالي إلى ثالد أقسام رئيسية وهي:  

 عبارة عن حقوق وممتلبات المنشأة وتنقسم إلى: م اوصوم:0

وتعرا بأنها النقدية واألصول األخرى القابلة للتحويل إلى  أصوم م  اولة: -
أو االستخدام خالل فترة مالية واحدة و تتضمن: النقدية )الصندوق و نقدية 

البنك(س االستثمارات قصيرة األجل في األسهم والسندات )أوراق مالية(س 
س المخزون السلعيس أوراق القبدس المصروفات المدفوعة مقدماس المدينون

 اإليرادات المستحقة.
وهي التي تمتلبها المنشأة بقصد استخدامها في أدا   اوصوم الثاب ة: -

 ومن أمثلتها: األراضيس المبانيس السياراتس األجهزة.نشاطهاس 
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عة ليس األصول غير الملموسة: تمثل ما دفعته المنشأة للحصول على منف -
شهرة المحلس حقوق التألياس برا ة  مثل:بيان ماد  ملموسس لها 

 االختراأس العالمة التجارية.
 عبارة عن االلتزامات على المنشأة تجاه الغير وتنقسم إلى: م الهصوم:3

وهي التزامات علة المنشأة للغير يلزم سدادها خالل فترة  هصوم م  اولة: -
قرود قصيرة األجلس مصاريا واحدة وتتضمن: الدائنونس مالية 

 مستحقةس إيرادات مقدمة.
تمثل التزامات على المنشأة يج  سدادها بعد مدة  هصوم طويلة اوجم: -

السنداتس قرود طويلة األجلس  ومن أمثلتها:فترة مالية واحدةس تزيد عن 
 قرود برهن عقار.

ا أساس وتتمثلعبارة عن استثمارات المالك في المنشأةس  ح وق الملةية: -
 المال   أ  أربام مترابمة لدى المنشأة. من رأس 

ويعبر أحيانا عن حقوق الملبية بمصطلح صافي األصول والذ  يمثل 
 الفرق بين األصول والخصوم.

  ر يب اوصوم والهصوم في قائمة المرةز المالي:

يختلا ترتي  األصول والخصوم في قائمة المربز المالي حس  طبيعة نشاط   
المنشأةس فقد يتم ترتي  األصول في القائمة على أساس مدى سيولة بل عنصرس بحيد 
يبدأ بالعناصر األبثر سيولة وهي األصول المتداولة ثم يلي ذلك األصول األقل سيولة 

 وسة. وهي األصول الثابتة ثم األصول غير الملم

بذلك يبدأ ترتي  الخصوم بالخصوم قصيرة األجل فالخصوم طويلة األجل ثم  
حقوق الملبية. وهذا الترتي  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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لترتي  السابق وهو مناس  للمنشآت التجارية هناك ترتي  آخر عبس ا 
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 

بد  بحقوق الملبية ثم غير ملموسة ثم أصول ثابتةس ثم أصول متداولة(س وبذلك يتم ال
 الخصوم طويلة األجل فالخصوم قصيرة األجل.

 :فيما يلي قائمة المربز المالي مبوبة حس  صعوبة تحويلها على نقدية  

 م03/3103/ 20فى  قائمة المرةز المالي )الميزانية(

 

 

××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

 

 

 

 

 

 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 

 

أصول معنوية غير 
 ملموسة:

شهرة محلس برا ة اختراأس 
 حقوق امتياز.

 

 أصول ثابتة:

 عقار

 أراضي

 أآلت

 سيارات

 أثاد

 مجموأ األصول الثابتة

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

 

 

 

 

 

 

×× 

)××( 

×× 

×× 

)××( 

 

 

 

×× 

×× 

×× 

 

 حقوق الملبية:

 رأس المال

   صافي الربح

 ىى صافي لخسارة

   االحتياطيات

 ىى المسحوبات

 إجمالي حقوق الملبية

 

 التزامات طويلة األجل:

 قرود طويلة األجل

 قرد عقار

 قرد سندات
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×××× 

 

 

 

×××× 

 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 

 

 

 أصول متداولة:

 مصروفات مقدمة

 إيرادات مستحقة

 بضاعة آخر المدة

 مدينون

 أ.ق

 أ. مالية

 بنك 

 صندوق

 

 مجموأ األصول المتداولة

 

 

 مجموأ األصول

 

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

 

 

×××× 

 

 

 

 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 

 

 

 

مجموأ االلتزامات طويلة 
 األجل

 

 التزامات قصيرة األجل:

 الدائنون

 أ.دف 

 بنك سح  على المبشوا

 قرد قصير األجل

 مصروفات مستحقة

 إيرادات مقدمة

مجموأ االلتزامات قصيرة 
 األجل

 

مجموأ االلتزامات وحقوق 
 الملبية

 مثام:

 م:12/2119/ 31محالت النجام في ظهرت األرصدة التالية بميزان مراجعة  

 األرصدة المدينة:
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 511مصىىىىىاريا نقىىىىىل للىىىىىداخلس  1511مشىىىىىترياتس  6111بضىىىىىاعة أول المىىىىىدةس  2111
 2111رواتى س  2111إيجىارس  1111مىردودات المبيعىاتس  3111عمولة وبال  شرا س 

عىىىىالنس  1111مصىىىىاريا نقىىىىل للخىىىىارجس  خصىىىىم مسىىىىموم بىىىىهس  511مصىىىىاريا دعايىىىىة وا 
 2111نقديىىىىىىىة فىىىىىىىي الصىىىىىىىندوق ولىىىىىىىدى البنىىىىىىىكس  5111مىىىىىىىدينونس  4111أثىىىىىىادس  1111

 أوراق قبد. 1511أوراق ماليةس  1111سياراتس  6111مسحوباتس 

 

 األرصدة الدائنة:

أربىىىام  511مىىىردودات المشىىىترياتس  1111خصىىىم مبتسىىى س  1111المبيعىىىاتس  14111
 أوراق دف س    رأس المال. 1511دائنونس  2111أسهمس 

بسىىعر التبلفىىة  درهىىم 4111اعة آخىىر المىىدة قىىدرت عنىىد الجىىرد بمبلىىغ فىىعذا علمىىت أن بضىى
 بسعر السوق. درهم 5111وبمبلغ 

 المطلوب:

 تصوير حسابي المتاجرة واألربام والخسائر-1

 . 2119/  12/  31لمحالت النجام عن السنة المنتهية في  اعداد قائمة الدخل  -2

 . 12/2119/ 31 تصوير الميزانية العمومية للمحالت بما هي في -3

 . 2111/1/ 1وقيد فتحها في  2119/12/ 31إجرا  قيد إقفال الدفاتر في  -4

 الحم: •

بمىىىىا أن المثىىىىال أوضىىىىح أ  الحسىىىىابات أرصىىىىدتها مدينىىىىة وأيهىىىىا أرصىىىىدتها دائنىىىىةس لىىىىذا نقىىىىوم 
باحتسىىا  رصىىيد  حىىى/رأس المىىال عىىن طريىىق طىىرم مجمىىوأ األرصىىدة الدائنىىة مىىن مجمىىوأ 

 األرصدة المدينة:
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مجمىىىوأ األرصىىىدة الدائنىىىة بىىىدون  -حىىىى/ رأس المىىىال = مجمىىىوأ األرصىىىدة المدينىىىة   رصىىىيد 
 رأس المال 

               =41111 - 21111 

 .درهم 21111=               

 ح/ الم اجرة

 البيان المبلغ  البيان المبلغ
2111 
6111 
3111 
1511 
511 

6111 

 بضاعة أول المدة
 المشتريات

 مردودات المبيعات
 مصاريا نقل المشتريات

 عمولة وبال  شرا 
 م/ أخ )مجمل ربح(الى 

 المجموأ

4111 
14111 
1111 

 بضاعة آخر المدة
 المبيعات

 مردودات المشتريات
 
 
 

 19111 19111 المجموأ
 ح/ أخ

 البيان المبلغ  البيان المبلغ
1111 
2111 
2111 
1111 
511 

1111 

 اإليجار
 الروات 

 مصاريا نقل المبيعات
 مصاريا الدعاية واإلعالن

 الخصم المسموم به
 الى م/ رأس المال)صافي رأس المال(

 المجموأ

6111 
1111 
511 

 
 
 

مىىىىىىىن م/ المتىىىىىىىاجرة )مجمىىىىىىىىل 
 ربح(

 خصم مبتس 
 اربام اسهم

 
 

 7511 7511 المجموأ
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 قائمة ال هم

 المبلغ
 البيان أخرى

 جزئي بلي

 إجمالي المبيعات   14111 

 ( مردودات المبيعات -)  (3111) 

 صافي المبيعات    11111

   

 

 ( تبلفة البضاعة المباعة -)

 بضاعة أول المدة   2111 

   تبلفة المشتريات    

 المشتريات  6111  

 ( مردودات المشتريات -) (1111)  

 صافي المشتريات  5111  

   مصاريا نقل المشتريات  1511  

   عمولة وبال  الشرا   511  
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 تبلفة المشتريات   7111 

 تبلفة البضاعة المعدة للبي    9111 

 ( بضاعة أخر المدة -)  (4111) 

 تبلفة البضاعة المباعة    5111

 مجمل الربح    6111

 ( المصاريا البيعية واالدارية العمومية -)

 االيجار   1111 

 روات    2111 

 مصاريا نقل المبيعات   2111 

عالن   1111   مصاريا دعاية وا 

 خصم مسموم به   511 

 يضاا ايرادات أخرى    (6511)

 خصم مبتس    1111 

 أربام أسهم   511 

1511    

 صافي الربح    1111
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حاليىا  أبثىر مىن حسىابي مما تجدر اإلشارة إليهس أن قائمة الدخل شائعة االستعمال  
 المتاجرة وحسا  األربام والخسائر.

 م3119/  03/  20الميزانية العمومية لمحالت النجاح ةما هي في 

 المطلوبات وحقوق الملبية المبلغ األصول المبلغ

  جزئي بلي  جزئي بلي 

 المطلوبات المتداولة    األصول المتداولة   

نقديىىة فىىي الصىىندوق  0555 
 البنكولدى 

 أوراق دف   0055 

 دائنون  0555  أوراق مالية  0555 

 مجموأ المطلوبات المتداولة   0055 أوراق قبد  0055 

 حقوق الملبية    مدينون  0555 

 0/0رأس المال في  05555  بضاعة آخر المدة  0555 

مجمىىىىىىىىىىوأ األصىىىىىىىىىىول   00055
 المتداولة 

   صافي ربح العام  0555 

  00555  األصول الثابتة   

 مسحوبات شخصية - (0555)  سيارات  0555 

    أثاد  0555 

مجمىىىىىىىىىىوأ األصىىىىىىىىىىول   0555
 الثابتة 

 صافي حقوق الملبية   00555
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 مجموأ المطلوبات وحقوق الملبية   00055 مجموأ األصول   00055

 

 هو: 2119/  12/  31إن قيد إقفال الدفاتر في 

 من مذبورين  

 حى/ أوراق الدف          1511

 حى/ دائنون         2111

 حى/ رأس المال        19111

 إلى مذبورين      

 حى/ نقدية        5111

 حى/ أوراق مالية        1111

 حى/ أوراق قبد        1511

 حى/ مدنيون        4111

 حى/ بضاعة آخر المدة        4111

 حى/ سيارات        6111

  حى/ أثاد        1111

 فهو عبس القيد السابق. 2111/  1/  1أما قيد فتح الدفاتر في 

  قائمة حقوق الملبية بما يلي:

 2119/  12/  31قائمة حقوق الملبية لمحالت النجام في 
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 رأس المال في بداية السنة         21111

 2119  صافي أربام عام          1111 

______ 

21111 

 المسحوبات الشخصية -          1111

______ 

 2119/  12/  31رأس المال في          21111
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 الطرق المحاسبية

طىىرق المحاسىىبة المسىىتخدمة تختلىىا مىىن مجىىال آلخىىر ومىىن شىىربة ألخىىر  حسىى   
 طرق على النحو التالي: 4س حيد تنقسم هذه الطرق الى طبيعة بل مجال وشربة

 :لطري ة اإليطاليةا/0

الطريقىىة مىىن مجموعىىة مىىن المسىىتندات التىىي تسىىتخدم بأسىىاس للقيىىد فىىي  تتبىىون هىىذه 
الدفاتر المحاسىبية وهىذه الىدفاتر تتبىون مىن دفتىرين أساسىيين يعتمىدان بىالطب  علىي نظريىة 
القيىىد المىىىزدوج همىىىا دفتىىىر اليوميىىة العامىىىة ودفتىىىر األسىىىتاذ العىىام وهىىىو يسىىىتخرج منىىىه مىىىوازين 

سىىىتخدم فىىىي إعىىداد الحسىىىابات الختاميىىىة وقائمىىىة المراجعىىة بالمجىىىامي  و األرصىىىدة و الىىذ  ي
 : المربز المالي ويمبن تلخيل مراحل العمل المحاسبي في الطريقة اإليطالية فيمىا يلىي

تحليىىل المسىىىتندات إلىىىي أطرافهىىا المدينىىىة والدائنىىىة وفقىىا لنظريىىىة القيىىىد المىىزدوج ثىىىم إثباتهىىىا أ/ 
 . بىىىىىىىىىىىىىىىىىىدفتر اليوميىىىىىىىىىىىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىىىىىىىىىىة حسىىىىىىىىىىىىىىىىىى  تسلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىلها التىىىىىىىىىىىىىىىىىىاريخي

اليوميىىىة العامىىىة إلىىىي الحسىىىابات الخاصىىىة بىىىدفتر  رأطىىىراا المعىىىامالت مىىىن دفتىىى ترحيىىىل / 
  .الحسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاباتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتاذ العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام لتحديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد مرابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز األ
 .رصدة من دفتر األستاذ العاماألموازين المراجعة بالمجامي  و  استخراجج/ 

 .إعداد الحسابات الختامية وقوائم المربز المالي من ميزان المراجعةد/ 

 :الفرنسيةالطري ة / 3

تختلا الطريقة الفرنسىية عىن الطريقىة اإليطاليىة فىي نىوأ وعىدد الىدفاتر المسىتخدمة  
فبال من الطريقتين الهدا النهىائي منهمىا . وليس في الغرد النهائي منها أو طريقة القيد

هىىو تسىىجيل بافىىة معىىامالت الشىىربة بشىىبل مىىنظم يمبىىن مىىن إسىىتخراج الحسىىابات الختاميىىة 
الطريقىىىة الفرنسىىىية يطلىىىق عليهىىىا الطريقىىىة المربزيىىىة أو طريقىىىة  و اليوقىىىوائم المربىىىز المىىى

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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ر العمليىىىات فهنىىىاك دفتىىىر النقديىىىة ودفتىىىر يوميىىىة يتوقىىىا علىىىي حجىىىم النشىىىاط و مىىىد  تبىىىرا
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

 .مساعدة لقيد العملياتتستخدم عدة دفاتر يومية أ/ 

فىىي نهايىىة بىىل فتىىرة معينىىة يىىتم ترحيىىل مجىىامي  بىىل دفتىىر بقيىىد مربىىز  واحىىد إلىىي دفتىىر  /  
 .اليومية العامة

 .يىىىتم ترحيىىىل مفىىىردات اليوميىىىات المسىىىاعدة أوال بىىىأول إلىىىي دفىىىاتر األسىىىتاذ المسىىىاعدة ج/
لىىىىي الحسىىىىابات ترحىىىىل أطىىىىراا القيىىىىود المربزيىىىىة بىىىىدفتر اليوميىىىىة المربزيىىىىة أو العامىىىىة إد/  

 .اإلجمالية المختصة بدفتر األستاذ العام

 ميىىىىىزان المراجعىىىىىة بالمجىىىىىامي  و األرصىىىىىدة مىىىىىن دفتىىىىىر األسىىىىىتاذ العىىىىىىام اسىىىىىتخراج ه/
مطابقىىة مجمىىوأ أرصىىدة الحسىىابات ببىىل دفتىىر أسىىتاذ مسىىاعد مىى  رصىىيد الحسىىا  بىىدفتر  

األسىىىتاذ العىىىام أ  علىىىي سىىىبيل المثىىىال مجمىىىوأ أرصىىىدة حسىىىابات العمىىىال  بأسىىىتاذ مسىىىاعد 
 .العمال  م  رصيد حسا  إجمالي العمال  باألستاذ العام 

 :الطري ة اإلنجليزية / 2

نسىية فىي بثيىر مىن الىدفاتر ولبنهىا تختلىا معهىا فيمىا الطريقة اإلنجليزية تشبه الطريقة الفر 
 : يلي

ال يوجىد دفتىىر يوميىىة عامىة فىىي الطريقىىة اإلنجليزيىىة أ  أن الىدفاتر المسىىاعدة هىىي دفىىاتر أ/ 
 . أصلية

تسىىىتخدم الطريقىىىة اإلنجليزيىىىة دفتىىىر يسىىىمي دفتىىىر العمليىىىات األخىىىر  و يسىىىجل بىىىه بافىىىة  / 
 .العمليات التي ال تدرج بالدفاتر األخر 
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فىىي نهايىىة بىىل فتىىرة معينىىة يىىتم ترحيىىل أطىىراا المجىىامي  بصىىفحات اليوميىىات المتعىىددة ج/  
إلىىي دفتىىر األسىىتاذ العىىامو يىىتم ترحيىىل قيىىود اليوميىىة بالىىدفاتر أوال بىىأول إلىىي دفىىاتر األسىىتاذ 

 .المساعدة

يىىتم اإلسىىتغنا  عىىن حسىىابات النقديىىة و البنىىك والمصىىروفات النثريىىة بىىدفتر األسىىتاذ العىىام د/ 
 . يىىىىىىتم عمىىىىىىل دفتىىىىىىر يوميىىىىىىة و أسىىىىىىتاذ فىىىىىىي نفىىىىىىس الوقىىىىىىت لهىىىىىىذه الحسىىىىىىابات حيىىىىىىد
فيما عدا هذه اإلختالفات فعن الطريقة اإلنجليزية تشبه الطريىق الفرنسىية فىي أنىواأ  

 .الدفاتر وطريقة إستخدامها 

 :الطري ة اومريةية /2

اإلخىىتالا نهىىا تسىىتخدم دفتىىر واحىىد لليوميىىة و األسىىتاذ و هىىذا هىىو أتتميىىز الطريقىىة ب 
 ين األول لليوميىىىىة و اآلخىىىىر ل سىىىىتاذ ئالوحيىىىىد حيىىىىد يىىىىتم تقسىىىىيم صىىىىفحة الىىىىدفتر إلىىىىي جىىىىز 

ويالحظ أن بعىد الحسىابات تىم تخصىيل خانىة واحىدة لهىا بىدفتر األسىتاذ وهىي التىي تىتم 
معظم حربتها في جان  واحد مثل حسا  رأس المىال و حسىا  المبيعىات وحربتهىا دائنىة 

ت وتبىىون حربتهىىا مدينىىة وفىىي الحىىاالت التىىي تخىىرج هىىذه وحسىىا  المشىىتريات والمصىىروفا
الحسابات عن وضعها الطبيعي يتم التسجيل بالخصم أ  بالسال  أو البتابىة بىين قوسىين 
أو بحبىىر مختلىىا و فىىي نهايىىة الفتىىرة يىىتم تجميىى  األرصىىدة الموجىىودة ببىىل صىىفحة فىىي جىىز  

 .في أ  طريقة أخر  األستاذ تمهيدا إلعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية بما

  

 

 

 ال سويات الجر ية

 مفهوم الجر  وأه افه :
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 مفهوم الجر :

عداد قيود التسوية الجردية س والجرد   يتطل  العمل بأساس االستحقاق الجرد وا 
يعني عملية التأبد من الوجود الفعلي ل صول والتحقق من أرصدة االلتزامات 

 والمصروفات واإليرادات .

 ال ي ية:مفهوم ال سوية 

س وهي قيود   Adjustment Entriesالتسوية القيدية فتعني إعداد قيود التسوية  
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 

ال سويات الجر ية بذلك .وفي الحقيقة يصع  في بثير من األحيان التمييز بين 
 ك يمبن ذبر المالحظات التالية :س م  ذلو صحي  اوهطاء 

في نهاية الفترة المالية س وبعد إعداد ميزان  إن التسويات الجردية تتم وعموما   - أ
المراجعة األولى )قبل التسويات( وأيضا بعد جرد األصول والخصوم 
والمصروفات واإليرادات س بينما عمليات تصحيح األخطا  تجر  في أ  وقت 

نالك بعد التسويات للمصروفات والخسائر تعد خالل خالل السنة س والواق  س ه
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 بينما  -  

 دية تثبت ألول مرة في نهاية الفترة عموما .القيود الجر 
تتم التسويات الجردية في دفتر اليومية للمشروأ بينما تصحح الخطأ يبون في  - ت

 المراحل المختلفة من مراحل العمل المحاسبي .
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 إن الهدا األساسي من التسويات الجردية هو تحميل الفترة المالية بنصيبها - د
الهدا من تصحيح األخطا  قد ال يعني  من اإليرادات والمصروفات س بينما 

 ذلك تماما وهو أمر قائم في ظل األساس النقد  وأساس االستحقاق .

 وتشمل هذه العمليات تسوية العناصر التالية :عمليات ال سوية الجر ية  : 
 : أ.  سوية العناصر المؤجلة

وحسابات ل صول    حساباتتتضمن إعداد قيود تسوية لقيود مسجلة سابقا من    
ول الى حسابات مصروفات س صألللمطلوبات س وعند التسوية تتحول حسابات ا

 مطلوبات تتحول إلى حسابات إيرادات :  وحسابات

وهو  Prepaidمثال ذلك المصروا المدفوأ مقدما  أصوم   حوم  لى مصروفات : -
يعتبر 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 .

بالمبلغ المستلم مقدما عن خدمات لم تقدم بعد للغير  مطلوبات   حوم  لى  يرا ات : -
وهو إيراد غير مبتس  س أو هو بمثابة مطلوبات على المشروأ س وعند تقديم الخدمة  س

 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   
يرادات   :ألول مرة فيما يتعلق بأصول أو مطلوبات وما يرتبط بها من مصروفات وا 

لم  أصول تتحول إلى إيرادات وتتعلق بأصول موجودة في نهاية الفترة المالية ولبنها - 
لغ مستقبال لم تتم في تاريط الميزانية س مثال ذلك تسجل بعد وهي تمثل حقوق باستالم مبا

 اإليرادات المستحقة عن خدمات مقدمة للغير غير مستلمة بعد .
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غير المسددة للغير رغم    مطلوبات تتحول إلى مصروفات  بالمصروفات المستحقة -
 الحصول على الخدمة أو المنفعة.

 وهما: أالردية سوا نتناول في هذا الجز  موضوعين من التسويات الج 

 / جرد اإليرادات والمصروفات )الحسابات االسمية(.1

 / جرد األصول.2

 أوًي: جر  اإليرا ات والمصروفات )الحسابات ايسمية(:

 هي بال من: الحسابات األسمية

ى المصروفات: وهي التي تتحملها المنشأة في سبيل ادارة المنشأة وتحقيق اهدافهاس 1
 أرصدتها مدينة.وبذلك الخسائرس وتبون 

ى اإليرادات واألربام: وهي اإليرادات واألربام التي تحصل عليها المنشأةس وتبون 2
 ارصدتها دائنة.

 جر  الحسابات ايسمية:

يعني فحل أرصدة الحسابات والتأبد من أنها تخل الفترة المالية تطبيقا  لمبدأ مقابلة 
 اإليرادات بالمصروفات) أساس االستحقاق (.  

 

                              

                                                                                                         ن يجًة لجر  الحسابات ايسمية ق  نحصم على او ي:
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 ن ص) يخل الفترة الحالية ولم يسدد بعد ( ويظهر في حالة  م مصروف مس حق:0
صروا الذ  ظهر في ميزان المراجعة والذ  صرا وانفق فعال عما يج  أن رصيد الم
  السنة المالية والظاهر بالمعلومة الجردية. هتتحمل ب

) ال يخل الفترة الحالية ولبن فترة مقبلة وتم تسديده مقدما ( م مصروف م  م: 3
تم صرفه رصيد المصروا الذ  ظهر في ميزان المراجعة والذ  زيا ة ويظهر في حالة 

نفاقه فعال عما يج  أن تتحمل بة السنة المالية والظاهر بالمعلومة الجردية.  وا 

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

 السنة المالية والظاهر بالمعلومة الجردية.  

) ال يخل الفترة الحالية ولبن فترة مقبلة وتم تحصيله مقدما ( ويظهر م  يرا  م  م: 2
لذ  حصل فعال عما رصيد اإليراد الذ  ظهر في ميزان المراجعة وا زيا ة في حالة

 يج  أن تستفيد به السنة المالية والظاهر بالمعلومة الجردية.

 مثام شامم:

فيما يلي بعد األرصدة التي ظهرت في ميزان المراجعة لمنشأة الحسن التجارية في 
 )المبالغ بالدرهم( : .م2111/ 31/12

 

 

 

 أسم الحساب أرص ة  ائنة أرص ة م ينة



113 
 

 
6,111 

 
6,511 

 
1,711 

 
 

 
 
 
 
 

18,111 
 

13,111 
 

2,111 

 
 مرتبات

 
 دعاية إعالن

 
 مصروا إيجار

 
 إيراد عقار

 
 إيراد أوراق مالية

 
 إيراد استثمارات

 
 فإها علمت أا عا الجر :

 . 511ى المرتبات الشهرية 1

 . 6111ى الدعاية واإلعالن السنوية 2

 . 211ى قيمة اإليجار الشهر  3

 . 1511ى إيراد العقار الشهر  4

 . 12,111إيراد األوراق المالية  ى5

 . 251ى إيراد االستثمار الشهر  6

 

 المطلوب:
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 بيان أثر المعلومات الجردية على حسا  األربام والخسائرس وعلى قائمة المربز المالي

 هى . 31/12/1427في 

 حم المثام الشامم:

  6,111يوم =  12×  511ى المرتبات السنوية ) ما يخل السنة الحالية ( = 1

  2,411يوم =  12×  211ى اإليجار السنو  ) ما يخل السنة الحالية ( = 2

  18,111يوم =  12×  1,511ى إيراد العقار السنو  ) ما يخل السنة الحالية ( = 3

  3,111يوم =  12×  251ى إيراد االستثمار السنو  ) ما يخل السنة الحالية ( = 4

 ج وم جر  الحسابات ايسمية

 الفرق
 يرحم للميزانيةوما 

 ما يهص السنة
 ويحمم لحساب

 اورباح والهسائر

الم فوع فعال 
والمحصم فعال 
والظاهر في ميزاا 

 المراجعة

 
 

 أسم الحساب

 
 صفر

 500مصروا  مقدم
 700مصروا  مستحق

 
6,000 
6,000 
2,400 

 
6,000 
6,500 
1,700 

 
 مرتبات

 دعاية و إعالن
 اإليجار

 
 صفر

 1,000إيراد مقدم 
 1,000مستحقإيراد 

 
18,000 
12,000 
3,000 

 
18,000 
13,000 
2,000 

 
 إيراد العقار

 إيراد األوراق المالية
 إيراد االستثمار

 

 م3101/ 20/03 قائمة المرةز المالي ) الميزانية ( في
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 أرص ة  ائنة أهرى

  
 أرص ة م ينة أهرى

 

 
 مصروا إيجار مستحق

 
 إيراد أوراق مالية مقدم

 
700 

 
1,000 

 
عالن مقدما  مصروا دعاية وا 

 
 أيراد استثمار مستحق

 
500 

 
1,000 

 م3101/ 20/03حساب اورباح والهسائر في 

  منة  له
 من حى/ إيراد العقار

 
 من حى/ إيراد أوراق مالية

 
 من حى/ إيراد االستثمار

18,000 
 

12,000 
 

3,000 

 إلى حى/ مصروا المرتبات
 

عالن  إلى حى/ دعاية وا 
 

 مصروا اإليجارإلى حى/ 

6,000 
 

6,000 
 

2,400 
 

 ×××  ××× 
 ثانيًا: جر  اوصوم الثاب ة:
 هصائص اوصوم الثاب ة: 

نما   األصول الثابتة هي األصول التي تقتنيها المنشأة ليس بغرد البي  أو التدوير وا 
األصول الثابتة  ومن ثم تتصاالستخدامها في تأدية نشاطهاس وألبثر من فترة محاسبيةس 

  ال الية:بالخصائل 
 تمثل نسبة ببيرة من أصول معظم المنشآت. – 1
 
 يتم اقتناؤها بغرد استخدامها في تأدية نشاطها وليس بغرد إعادة بيعها. -2
طول عمرها اإلنتاجيس حيد يتم استخدامها ألبثر من فترة محاسبيةس ومن ثم يج   -3 
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المستفيدة من خدماتهاس ويعرا الجز  المحمل علي بل فترة  توزي  تبلفتها علي الفترات 
 “.اإلهالك“محاسبية بى

 تضم مجموعة متنوعة من األصول. – 4
 المراحم ال ي  مر بها اوصوم الثاب ة: 

وهى مرحلة حصول المنشأة على األصل الثابتس  مرحلة الشرا  أو االستحواذس -1
ثباتها بالدفاتر.   والمشبلة هنا هي حسا  تبلفة األصل الثابت وا 

وتبدأ من تاريط االستخدام الفعلي ل صل الثابت حتى يتم  مرحلة االستخدامس -2
ظة س وخالل هذه المرحلة تقوم المنشأة بعمل الصيانة الالزمة للمحافاالستغنا  عنه نهائيا  

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”
وتبدأ هذه المرحلة م  نهاية خدمات األصل الثابت ألنه أصبح  مرحلة االستغنا س  -3

ة م  زيادة مصاريا الصيانة والمحافظة عليهس وقد يتم ذلك عن طريق ال يعمل ببفا 
 تخريديه  أو بيعه أو استبداله بأصل آخر.
 :المعالجة المحاسبية لشراء اوصم الثابت 

تبلفة األصل الثابت هي عبارة عن ثمن الشرا  مضافا إليها بافة المصروفات الالزمة 
ستخدام س وتعرا بالنفقات أو المصروفات حتى يتم تربيبه وتجربته ويصبح صالحا لال

 الرأسمالية.
تعد هذه التبلفة هي أساس المحاسبة عن بل ما يتعلق باألصل الثابت أثنا   -

 عمره اإلنتاجي. 
وتخض  تبلفة شرا  األصل الثابت والمصروفات الرأسمالية المتعلقة به لمعدالت  -

 إهالك واحدة. 
  بال ي  ال الي:ويتم إثبات تبلفة الشرا  والمصروفات الرأسمالية  -
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 من حى/ األصل الثابت ××             
 إلى مذبورين                             

 حى/ البنك   ××                        
 و/أو حى/ الدائنين ××                  

  بت:المعالجة المحاسبية يس ه ام اوصم الثا
  معالجة اإلهالك: –أوي 

جمي  األصول الثابتة لإلهالك فيما عدا األراضي ألنه ليس لها عمر  تخض  
محددس وذلك بسب  االستخدام أو التقادم نتيجة مرور الزمن أو نتيجة التبنولوجيا 

 الجديدة.
تقضي المبادد المحاسبية ضرورة حسا  اإلهالك ضمن المصروفات الالزمة  
النشاط وتحقيق اإليراداتس وتعريا اإلهالك هو عبارة عن توزي  لتبلفة األصل لتأدية 

 علي سنوات عمره اإلنتاجي ) أو هو النقل التدريجي الذ  يطرأ على قيمة األصل (
 بطريقة مناسبة.

 ويع م  حساب اإلهالك علي ثالثة عناصر:
 تبلفة األصل القابل لإلهالك. – 1
 المدة المقدرة لعمره اإلنتاجي. – 2
صل في نهاية عمره القيمة البيعية المنتظر الحصول عليها عند االستغنا  عن األ – 3

 وتعرا بالقيمة التخريدية.اإلنتاجيس 
 

 طرق حساب  هالك اوصم الثابت.
 طري ة ال سط الثابت:  -0  
تعتبر من أبسط الطرق لحسا  اإلهالك وأبثرها انتشارا حيد تعتمد على    

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

سنواتس وتقدر قيمتها  5س ويقدر عمرها بىى درهم 121,111أن تبلفة السيارات تبلغ  
س فعن اإلهالك درهم 21,111التخريدية في نهاية عمرها اإلنتاجي  )االفتراضي(  بمبلغ 

 يبلغ:السنو  
 .درهم 21,111 = 5  / ( 21,111  – 121,111) = إهالك السيارات السنو  
ويمبن التعبير عن معدل اإلهالك وفقا لطريقة القسط الثابت في صورة نسبة مئوية  

    بالمعادلة التالية:وذلك 
   111 ×العمر االفتراضي بالسنوات  (  /  1معدل اإلهالك السنو  =   ) 

 %  21  =  111 ×(  5 /  1)     =أ  أن معدل إهالك السيارات السنو  
  درهم 21,111  = % 21 ×(  21,111 – 121,111إهالك السيارات السنو  = )  

 اوثر على ال وائم المالية ) قائمة ال هم ، وقائمة المرةز المالي (:                  
(  في قائمة الدخل ضمن درهم 21,111و يظهر) مصروا ( قسط اإلهالك )

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

 
 

031111 
31111 

 ممممممممممممممم
011111 

 سيارات 
 ىىىىى  مجم  اهالك سيارات

 
 القيمة الدفترية للسيارات

 مثام:
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س تستهلك سنويا بنسبة درهم 51,111س قيمة الخردة درهم 751,111تبلفة اآلالت 
 أحس  قسط اإلهالك% 11

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

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

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

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

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

 ومن ثم يتم حسا  اإلهالك السنو  وفقا لهذه الطريقة بالعالقة التالية: 
 المعدل المضاعا  ×القيمة الدفترية ل صل في بداية الفترة  = اإلهالك السنو   

نما يتوقا  لطريقة  ال تأخذ في الحسبان القيمة التخريدية المتوقعةاويالحظ أن هذه  وا 
 حسا  اإلهالك عندما تتعادل القيمة الدفترية م  القيمة التخريدية .

 
 مثام: 

 فيما يلي بعد المعلومات المتعلقة بآلة إنتاج لع  أطفال:
س العمر اإلنتاجي لآللة درهم 51,111س قيمة الخردة  درهم 651,111تبلفة اآللة   

 أحس  قسط اإلهالك وفقا  لطريقة القسط المتناقلسنوات.  5بالسنوات 
 %  41 = 111 ×( 5/  2) =معدل اإلهالك المتناقل 

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

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

 المطلو : حسا  قسط اإلهالك 
  3111% =  11×  31111قسط إهالك اآلالت =   

 قسط ) مصروا ( اإلهالك تظهر ضمن المصروفات في قائمة الدخل درهم 3111
مخصل ) مجم  ( إهالك اآلالت يظهر في قائمة المربز المالي مطروم من  3111 

 اآلالت 
 :   ريب علي طرق حساب  هالك اوصوم الثاب ة

اشترت مؤسسة الفالم للنقل السري  سيارة نقل تبلفتها  م2112ارس في أول م 
س ويقدر عمرها االفتراضي درهم 5,111س وتقدر قيمتها التخريدية بمبلغ  رهم 65,111

حسا  إهالك سيارة النقل لهذا العام وفقا لطرق اإلهالك  والمطلوب:بأرب  سنوات 
 ال الية:

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

 الحل: 
 طري ة ال سط الثابت:      -0

 ) بطريقة المعادلة (    درهم 15,111=  4( / 5111 – 65111مصروا اإلهالك = )
 %25=  111×  4/ 1ىىى معدل اإلهالك =  حم آهر

) بطريقة  درهم 15,111% = 25( × 5111 – 65111مصروا اإلهالك = )
 المعدل (
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=  111( × 4/ 2طريقة القسط المتناقل:ال يحس  بالمعادلة معدل اإلهالك = ) -2 
51  % 
 ) تجاهلنا الخردة (  رهمد 32,511% =  51×  65,111قسط اإلهالك =    

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 مثام :

والعمر اإلنتاجي  درهم 11111س قيمة الخردة  درهم 151111بلغت تبلفة السيارات 
 سنوات  11

 المطلو :
 %  11(  111× 11/  1= )  111(× جي / العمر اإلنتا1معدل اإلهالك الثابت = ) 

 % 21= 111(× 2/11=)  111(× / العمر اإلنتاجي  2لمتناقل=) معدل اإلهالك ا
 قسط  ) مصروا (إهالك السيارات وفقا لطريقة القسط الثابت =

 (  =151111 – 11111 / )11  =14111  
 (  =151111 – 11111  × )11  = %14111 

 قسط  ) مصروا (إهالك السيارات وفقا لطريقة القسط المتناقل = 
    =151111  ×21 = %31111  
 
 
 ثام : م

 11العمر اإلنتاجي  درهم 1111والقيمة التخريدية  درهم 15111تبلفة األثاد تبلغ 
 سنوات 

 المطلوب :
 %   11=  111( ×  11/ 1معدل اإلهالك وفقا لطريقة القسط الثابت =)  -1
 % 21=  111( × 2/11معدل اإلهالك وفقا لطريقة القسط المتناقل = )  -2

 م ارنة بيا ال سط الثابت و ال سط الم ناقص                       
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 طريقة القسط المتناقل طريقة القسط الثابت وجه المقارنة
/ العمر اإلنتاجي 2 111×/ العمر اإلنتاجي 1 معدل اإلهالك 

×111 
تأخذها في اعتبارها عن  قيمة الخردة 

 حسا  قسط اإلهالك 
تتجاهل الخردة عند 

 حسا  قسط اإلهالك 
 
 

 

 

 

 

 

 

  ماريا

 ال مريا اووم:

فيما يلي بعد األرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت التجارية في 
 م )المبالغ بالدرهم(:31/12/2112

 –مردودات مشتريات  15,111  -مبيعات  651,111  -مشتريات  421,111
مردودات مبيعات  25,111  -خصم مبتس   12,111 –خصم مسموم به  8,111
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مصروفات  18,111 –م. نقل مشتريات  14,111 –مسموحات مشتريات  5,111 –
 21,111مسموحات مبيعات ىى  7,111 –بضاعة أول المدة  81,111 –متنوعة  

 إيرادات متنوعة.

 .71,111فعذا علمت أن بضاعة آخر المدة من واق  الجرد قيمت بمبلغ 

 المطلوب: 

 / تصوير حسا  المتاجرة واألربام والخسائر1

 إعداد قائمة الدخل /2

 ال مريا الثاني:

فيما يلي بعد األرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت التجارية في 
 )المبالغ بالدرهم(: .م31/12/2112

 53,111مدينونس  31,111دائنونس  41,111سياراتس  81,111بنكس   241,111
أراضيس   311,111مسحوباتس   11,111رأس المالس  511,111أرواق دف  س
 صافي ربح. 137,111

 بضاعة آخر المدة إذا علمت أن  12/ 31تصوير قائمة المربز المالي في   المطلوب:
71.111 .  

 ال مريا الثالل:

 م31/12/2111فيما يلي بعد األرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت في 
 )المبالغ بالدرهم(:
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 أثاد.  131,111سياراتس  211,111عقارس   351,111

 إذا علمت أن:

 (.151,111% قسط ثابت )علما أن األراضي قيمتها  11بنسبة تستهلك المباني  -1

سنوات  11تستهلك السيارات قسط ثابت علما أن العمر اإلنتاجي للسيارات يبلغ  -2
 .11,111وقيمة الخردة تبلغ 

 . 5,111% قسط متناقل وقيمة الخردة تبلغ  21يستهلك األثاد بمعدل  -3

من األصول السابقة م  بيان أثره على تحديد مصروا اإلهالك لبل أصل  المطلوب:
 قائمة الدخل والمربز المالي للمنشأة.

 

 :رابعال مريا ال

م )المبالغ 31/12/2111ظهرت األرصدة التالية في دفاتر إحدى المنشآت  في 
 بالدرهم(:

 25,111إيراد عقارس   35,111مرتباتس   51,111مصروفات اإلعالنس   81,111
 إيراد  أوراق مالية.

 فإها علمت أا:

  6,111مصروفات اإلعالن الشهرية تبلغ  - 1

  61,111المرتبات السنوية تبلغ  - 2
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  41,111إيراد عقار السنو  يبلغ  - 3

  2,111إيرادا أوراق مالية الشهر  يبلغ  -4

 إثبات أثر العمليات السابقة على قائمة الدخل وقائمة المربز المالي المطلوب:

 

 


