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 الوحدة األولى

(المحاسبة  )الدرس األول   

: مفهوم المحاسبة : أوال   

ثم , وتبوٌبها وترتٌبها فً مجموعات مترابطة , هً تسجٌل العملٌات المالٌة التً حدثت فً شركة ما خبلل وقت معٌن 

واإلفادة من التحلٌل والتفسٌر فً عملٌة اتخاذ , ثم تحلٌلها وتفسٌرها , تلخٌصها وعرضها على األطرؾ المستفٌدة منها 

. القرارات  

تً ٌتم منة خبللها تبادل المعلومات المالٌة بٌن الشركة والمستفٌدٌن من المعلومات المالٌة بلؽة تعتبر المحاسبة لؽة األعمال ال* 

. مشتركة ومفهومة لجمٌع األطراؾ   

: األنشطة الرئٌسٌة للمحاسبة  -  

. والتً تؤثر فٌها مالٌا ً مباشرا ً , ٌقصد بها جمٌع العملٌات التً تخص الشركة  :العملٌات المالٌة  -1  

(  : ذات األثر النقدي فً الشركة)أمثلة على العملٌات المالٌة فً الشركة  -  

. دفع فواتٌر الماء والكهرباء  -ج              دفع رواتب الموظفٌن   -ب           . شراء األثاث والمعدات  -أ  

: من األمثلة علٌها . اتر المحاسبٌة ال ٌتم تسجٌلها فً الدؾ( لٌس لها أثر نقدي فً الشركة ) هناك عملٌات ؼٌر مالٌة  -  

. نوعٌة المنتج  -ج               .  مرض أحد الموظفٌن -ب                   .  أداء الموظفٌن  -أ  

ٌتم تسجٌل العملٌات المالٌة ذات األثر النقدي فً الدفاتر المحاسبٌة بطرٌقة منتظمة من واقع  :تسجٌل العملٌات المالٌة  -2

. خاصة بها ( مستندات ) ٌة أوراق ثبوت  

:تقسم المستندات إلى قسمٌن  -  

, فواتٌر البٌع : مثل , وٌحتفظ بها إلثبات قٌامها بنشاط معٌن , وهً أوراق ثبوتٌة تنظم داخل الشركة  :مستندات داخلٌة  -أ

. وكشوؾ الرواتب األجور , واستبلم البضاعة   

فواتٌر : مثل , رج الشركة الستخدامها فً إثبات تعامبلتها مع اآلخرٌن هً أوراق ثبوتٌة تنشأ خا :مستندات خارجٌة  -ب

. والشٌكات , وكشوؾ البنك , الشراء   

ٌتم تصنٌؾ العملٌات المالٌة المسجلة وتلخٌصها بهدؾ عرضها على الجهات  :تصنٌؾ البٌانات المالٌة وتلخٌصها  -3

( .القوائم المالٌة ) ة من خبلل التقارٌر المحاسبٌة والتً تسمى التخاذ القرارات المناسب, المستفٌدة من هذه المعلومات   

.هً عبارة عن قوائم تحوي على معلومات مجمعة للعملٌات المالٌة لفترة زمنٌة معٌنة  :تعرٌؾ القوائم المالٌة  -  

:  الفرق بٌن المحاسبة ومسك الدفاتر واإلدارة المالٌة  : ثانٌا ً   

: الفرق بٌن المحاسبة ومسك الدفاتر  -أ  

وهً جزء من , ( التسجٌل) لذلك هً تقتصر على تسجٌل العملٌات فقط , هً فن تسجٌل العملٌات المالٌة  :مسك الدفاتر 

. المحاسبة   
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وإٌصالها إلى الجهات المستفٌدة من خبلل تقارٌر وقوائم , وتلخٌصها , وتسجٌلها , تشمل تحدٌد العملٌات المالٌة  :المحاسبة 

( . توصٌل للجهات المستفٌدة  , تلخٌص , تسجٌل , تحدٌد . )مالٌة لتساعدهم فً اتخاذ القرارات   

: الفرق بٌن المحاسبة واإلدارة المالٌة  -ب  

. ٌد البٌانات المالٌة وتجمٌعها وتسجٌلها وعرضها تهتم بتحد :المحاسبة   

, من خبلل تقٌٌم القوائم المالٌة التً ٌعدها المحاسب, ٌبدأ المدٌر المالً من حٌث تنتهً وظٌفة المحاسب  :اإلدارة المالٌة 

.وٌتخذ القرارات المالٌة المبنٌة على تحلٌل البٌانات ودراستها , وٌنمً بٌانات إضافٌة   

 

  : أسئلة 

( : مسك الدفاتر ) أو , ( المحاسبة ) صنؾ المعلومات اآلتٌة إلى : أوال ً    

(  مسك الدفاتر)                          .             تسجٌل العملٌات المالٌة فقط  -1  

(  المحاسبة)   .                               لمالٌة وتسجٌلها تحدٌد العملٌات ا -2  

( المحاسبة)                  .                         تلخٌص العملٌات المالٌة  -3  

( المحاسبة)    .   توصٌل المعلومات المحاسبٌة إلى الجهات المستفٌدة منها  -4  

( المحاسبة)                       .                                تفسٌر النتائج  -5  

(  المحاسبة)             .   رة بالمعلومات البلزمة التخاذ القرار تزوٌد اإلدا -6  

 

. المحاسبة أم مسك الدفاتر ؟ برر إجابتك : أٌهما أشمل : ثانٌا   

وإٌصالها إلى الجهات , وتلخٌصها , وتسجٌلها , تحدٌد العملٌات المالٌة  ألنها تشمل, المحاسبة أشمل من مسك الدفاتر 

 توصٌل للجهات المستفٌد, تلخٌص  ,تسجٌل , تحدٌد . )قارٌر وقوائم مالٌة لتساعدهم فً اتخاذ القرارات المستفٌدة من خبلل ت

.  (التسجٌل) تقتصر على تسجٌل العملٌات فقط أما مسك الدفاتر , (   

 

أٌهما ٌعد جزءا ً من األخر ؟ لماذا ؟ : ثالثا ً   

فً حٌن أن المحاسبة تشمل تحدٌد , وذلك ألنها تشمل فقط فن تسجٌل العملٌات المالٌة , ٌعد مسك الدفاتر جزءاً من المحاسبة 

وإٌصالها إلى الجهات المستفٌدة من خبلل تقارٌر وقوائم مالٌة لتساعدهم فً اتخاذ , وتلخٌصها , وتسجٌلها , العملٌات المالٌة 

. القرارات  

: ثم صحح الخطأ فً ما ٌأتً , ( ال)أو ( نعم) أجب بـ: رابعا   

.   اإلدارة المالٌة والمحاسبة تؤدٌان الوظٌفة نفسها  -1  
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بٌنما وظٌفة اإلدارة المالٌة تتم من ,  .تهتم بتحدٌد البٌانات المالٌة وتجمٌعها وتسجٌلها وعرضها وذلك ألن المحاسبة , (ال)

وٌتخذ القرارات المالٌة المبنٌة على تحلٌل البٌانات , وٌنمً بٌانات إضافٌة , محاسبتقٌٌم القوائم المالٌة التً ٌعدها الخبلل 

.ودراستها   

( .نعم).  المحاسبة توفر المدخالت الرئٌسٌة لوظٌفة اإلدارة المالٌة  -2  

. المدٌر المالً ٌجمع البٌانات المالٌة وٌعرضها  -3  

.المالٌة وٌعرضها البٌانات المحاسب هو الذي ٌقوم بجمع , ( ال)  

( .نعم) .المحاسب ٌوفر البٌانات المناسبة عن الشركة وٌفسرها  -4  

. المحاسب ٌعمل على تقٌٌم القوائم المالٌة  -5  

.ٌعمل على تقٌٌم القوائم المالٌة المدٌر المالً , ( ال)  

 

المحاسب أم المدٌر المالً ؟ لماذا ؟ : أٌهما ٌعتمد عمله على األخر : خامساً   

من خبلل تقٌٌم , ٌبدأ المدٌر المالً من حٌث تنتهً وظٌفة المحاسب  حٌث, مدٌر المالً ٌعتمد عمله على عمل المحاسب ال

.وٌتخذ القرارات المالٌة المبنٌة على تحلٌل البٌانات ودراستها , وٌنمً بٌانات إضافٌة , القوائم المالٌة التً ٌعدها المحاسب  
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: أهداؾ المحاسبة وخصائصها : ثالثا ً   

: تستخدم الشركات النظام المحاسبً لتحقٌق أهداؾ متعددة أهمها  -أ  

.االحتفاظ بسجبلت مكتملة منتظمة دائمة لمختلؾ العملٌات المالٌة للشركة  -1  

. تحدٌد نتٌجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة  -2  

( .  علٌهاما لها وما ) منٌة معٌنة تحدٌد مركز الشركة المالً فً لحظة ز -3  

.ورسم السٌاسات للفترات القادمة , واتخاذ القرارات , توفٌر البٌانات والمعلومات البلزمة للتخطٌط  -4  

. توفٌر البٌانات والمعلومات البلزمة لعملٌات الرقابة على أعمال الشركة  -5  

: المستفٌدون من المعلومات المحاسبٌة  -ب  

. وهم الجهات التً تطلب المعلومات المحاسبٌة من المحاسب   

: تقسم المستفٌدون إلى قسمن   

. الموظفون  , اإلدارة : مثل , ( مستفٌدون من داخل الشركة ) داخلٌون  -1  

. األجهزة الحكومٌة , المقرضون , مالكً الشركة : مثل , ( مستفٌدون من خارج الشركة ) خارجٌون  -2  

: لمستفٌدون من المعلومات المحاسبٌة اهتمامات ا  

أو تحدٌد حاجة الشركة , تساعدها فً اتخاذ القرارات المناسبة للتخطٌط المستقبلً ورسم السٌاسات  :إدارة الشركة  -1

. أو الرقابة على ممتلكات الشركة وجودة األداء , للسٌولة النقدٌة   

. مما ٌؤثر على أدائهم وجهودهم , إلٌها  لمعرفة مدى نجاح الشركة التً ٌنتمون :الموظفون  -2  

. ومدى كفاءة إدارة الشركة فً استثمار ممتلكاتهم وحماٌتها , لمعرفة مدى نجاح مشروعاتهم فً تحقٌق األرباح  :المالك  -3  

وذلك لمساعدتهم على اتخاذ قرارات تتعلق , لمعرفة مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالٌة  :المقرضون  -4

. بإمكانٌة تقدٌم قروض لها   

.وتقدٌم التسهٌبلت للشركات , وتحصٌل الضرٌبة , للمساعدة فً الرقابة على األداء  :األجهزة الحكومٌة  -5  

: خصائص المعلومات المالٌة  -ب  

. تتمثل بالحصول على المعلومات المناسبة الخاصة بالمشكلة التً ٌجب اتخاذ القرار بخصوصها  :مالئمة ال -1  

واستبعاد المعلومات ؼٌر المهمة من , ٌجب عرض المعلومات الخاصة بالمشكلة بطرٌقة سهلة مبسطة واضحة  :الوضوح  -2

.أجل اتخاذ القرار الصحٌح   

وٌلتزم , قدٌر الشخصً واالعتماد على البٌانات الحقٌقٌة فً أثناء إعداده التقرٌر المالً االبتعاد عن الت: الموضوعٌة  -3

. الحٌاد فً اختٌار المعلومات المالٌة   
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. كلما قلت نسبة الخطأ فً المعلومات المالٌة كانت أكثر فائدة فً اتخاذ القرارات الصحٌحة  :الدقة  -4  

, ات المالٌة الحدٌثة فً الوقت المناسب ٌسهم بفاعلٌة فً اتخاذ القرارات المناسبة الحصول على المعلوم: المدة الزمنٌة  -5

. فالمعلومات المتأخرة لٌس لها قٌمة فً عملٌة اتخاذ القرار   
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  األول أسئلة الدرس

: وضح المقصود بمفهوم المحاسبة  -1  

ثم , وتبوٌبها وترتٌبها فً مجموعات مترابطة , هً تسجٌل العملٌات المالٌة التً حدثت فً شركة ما خبلل وقت معٌن 

واإلفادة من التحلٌل والتفسٌر فً عملٌة اتخاذ , ثم تحلٌلها وتفسٌرها , تلخٌصها وعرضها على األطرؾ المستفٌدة منها 

. القرارات  

 

. وهات ثالث امثلة على كل نشاط منها , اذكرها , حاسبة توجد ثالثة أنشطة رئٌسٌة للم -2  

:  أمثلة على العملٌات المالٌة فً الشركة  -:العملٌات المالٌة  -1  

. دفع فواتٌر الماء والكهرباء  -دفع رواتب الموظفٌن     ج -ب.  شراء األثاث والمعدات  -أ  

  :تسجٌل العملٌات المالٌة  -2

. كشوؾ الرواتب األجور  -ج                 فواتٌر الشراء  -ب  فواتٌر البٌع          -أ  

:تصنٌؾ البٌانات المالٌة وتلخٌصها  -3  

مٌزان المراجعة  -قائمة الدخل            ج -المٌزانٌة العمومٌة        ب -أ  

: هات مثاال ً واحدا ً على كل مما ٌأتً  -3  

. العملٌات المالٌة ذات األثر النقدي فً الشركة  -أ  

دفع رواتب الموظفٌن        

. العملٌات المالٌة التً لٌس لها أثر نقدي فً الشركة  -ب  

.     أداء الموظفٌن    

: علل  -4  

. توجد عالقة وثٌقة بٌن اإلدارة المالٌة والمحاسبة  -أ  

فالمحاسب ٌقوم بتحدٌد العملٌات المالٌة وتسجٌلها وتلخٌصها , وذلك ألن اإلدارة المالٌة تبدأ من حٌث تنتهً المحاسبة 

. وبعدها ٌقوم المدٌر المالً باستخدام هذه المعلومات المحاسبٌة وتقٌمها وتنمٌتها واتخاذ القرارات المناسبة , وعرضها   

. ٌان ال تعد المحاسبة ومسك الدفاتر س -ب  

بٌنما مسك الدفاتر تختص بتسجٌل , وذلك ألن المحاسبة تتضمن تحدٌد وتسجٌل وتلخٌص وعرض وإٌصال المعلومات المالٌة 

. العملٌات المالٌة فقط   

: وضح فوائد المعلومات المحاسبٌة فً الشركة لكل فئة من الفئات اآلتٌة  -5  
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أو تحدٌد حاجة الشركة للسٌولة , اسبة للتخطٌط المستقبلً ورسم السٌاسات تساعدها فً اتخاذ القرارات المن: إدارة الشركة  -أ

.أو الرقابة على ممتلكات الشركة وجودة األداء , النقدٌة   

.مما ٌؤثر على أدائهم وجهودهم , لمعرفة مدى نجاح الشركة التً ٌنتمون إلٌها : الموظفون  -ب  

.ومدى كفاءة إدارة الشركة فً استثمار ممتلكاتهم وحماٌتها , األرباح  لمعرفة مدى نجاح مشروعاتهم فً تحقٌق: المالك  -ج  

وذلك لمساعدتهم على اتخاذ قرارات تتعلق بإمكانٌة , لمعرفة مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالٌة : المقرضون  -د

.تقدٌم قروض لها   

.وتقدٌم التسهٌبلت للشركات , وتحصٌل الضرٌبة  ,للمساعدة فً الرقابة على األداء : األجهزة الحكومٌة  -هـ  

. اذكر أربعة منها , تستخدم الشركات النظام المحاسبً لتحقٌق أهداؾ عدة  -6  

.االحتفاظ بسجبلت مكتملة منتظمة دائمة لمختلؾ العملٌات المالٌة للشركة  -1  

. تحدٌد نتٌجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة  -2  

( .  علٌهاما لها وما ) تحدٌد مركز الشركة المالً فً لحظة زمنٌة معٌنة  -3  

.ورسم السٌاسات للفترات القادمة , واتخاذ القرارات , توفٌر البٌانات والمعلومات البلزمة للتخطٌط  -4  

: ٌلً ضع كال ً منها إزاء العبارة التً تناسبها مما , فً ما ٌأتً أهم خصائص البٌانات المالٌة  -7  

. الوضوح , الموضوعٌة , المبلئمة , المدة الزمنٌة , الدقة   

(   المبلئمة. ) تعلق المعلومات بالموضوع أو المشكلة التً ٌراد اتخاذ قرار بخصوصها  -أ  

(   الوضوح.  )عرض المعلومات بطرٌقة بسٌطة سهلة الفهم  -ب  

(  لموضوعٌةا.   ) التزام الحٌاد واالبتعاد عن التقدٌر الشخصً  -ج  

(  الدقة.   )مدى خلو المعلومات من الخطأ  -د  

(المدة الزمنٌة .   )الحصول على المعلومات فً الوقت المناسب  -هـ  
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 الدرس الثانً

 الفروض والمبادئ والمصطلحات المحاسبٌة

: الفروض والمبادئ المحاسبٌة : أوال ً   

. ٌجب إتباع أسس ثابتة من قبل المحاسب لتكون البٌانات المالٌة متشابهة و قابلة للمقارنة بٌن الشركات   

: لذلك هناك مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبٌة التً ٌجب إتباعها   

: الفروض المحاسبٌة   

المحاسبٌة عن الشركات األخرى ومستقلة أن للشركة شخصٌة معنوٌة مستقلة فً سجبلتها  :الوحدة المحاسبٌة المستقلة ( 1

.أٌضا ً عن مبلكها   

.  أي أن جمٌع المعامبلت الخاصة بالمالك والتً لٌس لها عبلقة بالشركة ال ٌتم تسجٌلها فً السجبلت المحاسبٌة للشركة *   

, ت العكس أن الشركة وجدت لتستمر فً ممارسة أنشطتها  مدة زمنٌة ؼٌر محدودة ما لم ٌثب :االستمرارٌة ( 2  

: وهذا ٌترتب علٌه ما ٌلً   

( . القٌمة الفعلٌة ) تقٌٌم أصولها الثابتة بالتكلفة التارٌخٌة  -أ  

. األصول الثابتة من سنة مالٌة إلى أخرى (  تخفٌض قٌمتها الفعلٌة)االستمرار فً إهبلك  -ب  

. أو نٌة تصفٌة الشركة , األصول عدم تقٌٌم األصول الثابتة بقٌمتها السوقٌة طالما انتفت نٌة بٌع هذه  -ج  

, وذلك للتعرؾ على نتٌجة أعمالها بشكل دوري , وهو تقسٌم عمر الشركة إلى مدد زمنٌة متساوٌة  :المدة المحاسبٌة ( 3

ئج مما ٌتٌح لهم االطبلع على األوضاع المالٌة للشركة ونتا, وتزوٌد هذه النتائج للمستخدمٌن بانتظام من خبلل القوائم المالٌة 

. أعمالها لمساعدتهم باتخاذ القرارات   

وٌمكن التعبٌر عنها , وتعنً أن جمٌع العملٌات المالٌة التً تقوم بها الشركة تعتمد النقد أساسا ً فً قٌاسها  :الوحدة النقدٌة ( 4

( . الدٌنار مثبل ً ) بوحدة النقد   

: المبادئ المحاسبٌة   

, وتبوٌبها , هً القواعد التً تحكم اإلجراءات والطرائق المحاسبٌة المستخدمة فً عملٌة ترجمة األحداث المالٌة عند تسجٌلها 

. وتلخٌصها   

. ٌقصد بذلك تسجٌل العملٌات المالٌة فً السجبلت على أساس تكلفتها الفعلٌة  :التكلفة التارٌخٌة ( 1  

فلو تؽٌرت , فٌتم تسجٌل قٌمة المبنى بالسجبلت بهذه القٌمة , دٌنار فً تارٌخ معٌن  10000عند شراء مبنى بمبلػ : مثال 

.قٌمة هذا المبنى بعد مدة من الزمن زٌادة ً أو نقصانا ً ال ٌنظر إلى هذه التؽٌر وال ٌتم تسجٌله بالدفاتر  

موضوعٌا وذلك لتوفر المستندات  هو تحدٌد قٌم العملٌات المالٌة التً ٌمكن التحقق من صحتها: الهدؾ من هذا المبدأ 

. المعززة لها   
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سواء قبضت هذه اإلٌرادات أم لم تقبض بعد , وتعنً تحمٌل المدة المالٌة بما ٌخصها من إٌرادات ومصارٌؾ  :االستحقاق ( 2

. وسواء دفعت هذه المصارٌؾ أم لم تدفع بعد ,   

, مدة المالٌة ومصروفاتها التً أسهمت فً تحقٌق اإلٌرادات لها ٌقصد بها المقارنة والمقابلة بٌن إٌرادات ال :المقابلة ( 3

. بؽض النظر عن دفع هذه المصروفات أو عدم دفعها   

. هو المساعدة على تحدٌد نتٌجة نشاط الشركة من ربح أو خسارة : الهدؾ من هذا المبدأ   

عد تؽٌٌر الطرٌقة من سنة إلى أخرى إال فً أحوال ٌقصد به التزام الشركة عند استخدامها أحد الطرق المحاسبٌة ب :الثبات ( 4

. مبررة وشروط محددة   

عندما تقوم الشركة باستخدام طرٌقة معٌنة لتقٌٌم مخزونها ٌجب علٌها االستمرار فً استخدام هذا المبدأ وعدم تؽٌٌره : مثال 

. من سنة ألخرى   

. حتى ال ٌؤثر تؽٌٌر الطرٌقة على صافً األرباح : الهدؾ من هذا المبدأ   

. وٌقصد به عدم االعتراؾ باإلٌراد وتسجٌله فً السجبلت المحاسبٌة إال بعد تحققه  :تحقق اإلٌرادات ( 5  

: شروط تحقق اإلٌراد *   

. وجود عملٌة مبادلة بٌن الشركة وجهات أخرى  -أ  

. أو تسلٌم مبٌعات , تقدٌم خدمة  -ب  

. ضمان الدقة فً تحدٌد إٌرادات الشركة بناء ً على األدلة المادٌة الموضوعٌة : الهدؾ من هذا المبدأ *   

فً حٌن تؤخذ الخسائر , وٌقصد به عدم أخذ األرباح المتوقعة بالحسبان إال عند تحققها  ( :التحفظ) الحٌطة والحذر ( 6

. المتوقعة بالحسبان قبل حدوثها   

واالستعداد فً الوقت نفسه ألي خسائر , وإظهار أرباحها الحقٌقة , عدم تضخٌم أرباح الشركة : مبدأ الهدؾ من هذا ال* 

. متوقعة   

والتً تساعدهم فً اتخاذ ( مستخدمٌن المعلومات المحاسبٌة) إظهار جمٌع المعلومات التً تلزم المستفٌدٌن  :اإلفصاح ( 7

.القرارات   

بحٌث ال تحجب أي معلومات قد ٌحتاج إلٌها  المستفٌدون فً , افٌة فً أداء الشركة ضمان الشؾ: الهدؾ من هذا المبدأ * 

. عملٌة اتخاذ القرارات ذات الصلة بالشركة   

 

: المصطلحات األساسٌة فً المحاسبة   

للشركة  كل ما تملكه الشركة من موجودات وأموال ذو قٌمة نقدٌة أو أي شًء ٌمكنه توفٌر الخدمات أو المنافع: األصول ( 1

.مستقببل ً   

: تصنؾ األصول إلى أربع مجموعات   
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وٌتوقع أن ٌستفاد من , ولٌس إلعادة بٌعها , ما تملكه الشركة من موجودات تساعد على عملٌة اإلنتاج  :األصول الثابتة  -أ

. واألثاث , السٌارات , المبانً : مثل , خدماتها مدة طوٌلة   

مثل , أو استخدامها فً أثناء السنة , أو بٌعها , متلكات األخرى التً ٌتوقع تحوٌلها إلى نقد النقود والم :األصول المتداولة  -ب

أوراق القبض , االستثمارات قصٌرة األجل , ( بضاعة أخر المدة ) المخزون , ( المدٌنٌن) العمبلء , البنك , الصندوق : 

أو , وٌحرر عندما تبٌع الشركة ألجل , الكمبٌالة أو السند  مثل, وهو مستند رسمً ٌثبت مدٌونٌة األخرٌن المستحقة للشركة )

( . تقدم خدمة ألجل   

, مثل شهرة المحل , لكنها تسهم فً نشاط الشركة , الممتلكات التً لٌس لها كٌان مادي ملموس  :األصول ؼٌر الملموسة  -ج

. والعبلمة التجارٌة , االختراع ( براءة)وحقوق , وحقوق النشر   

. مثل األسهم والسندات  :مارات الطوٌلة األجل االستث -د  

 

.أو التزامات الشركة تجاه اآلخرٌن , حقوق اآلخرٌن تجاه الشركة الواجبة األداء  :االلتزامات ( 2  

: وتقسم إلى قسمٌن   

: مثل , التزامات الشركة تجاه اآلخرٌن التً ٌستحق سدادها مدة أكثر من سنة مالٌة  ( :الثابتة ) االلتزامات الطوٌلة األجل  -أ

. القرض البنكً الذي ٌستؽرق سداده عشر سنوات   

, االلتزامات التً على الشركة تجاه اآلخرٌن التً ٌستحق سدادها خبلل سنة :  (المتداولة ) االلتزامات القصٌرة األجل  -ب

مستند رسمً ٌثبت مدٌونٌة ) وأوراق الدفع , األقساط المستحقة سنوٌا على الدٌون الطوٌلة األجل , ن الدائنو: ومن أمثلتها 

( . أو تقدم خدمة ألجل , وٌحرر عندما تشتري الشركة ألجل , مثل الكمبٌالة أو السند , الشركة لآلخرٌن   

والتً , تً ٌستثمرها المالك أو المبلك فً الشركة وهً الموارد ال, وهً التزامات الشركة تجاه مبلكها  :حقوق الملكٌة ( 3

. تساوي جمٌع األصول مطروح منها جمٌع االلتزامات   

مجموع االلتزامات –مجموع األصول = حقوق الملكٌة *   

, ( صافً الربح ) مضافا ً إلٌه األرباح التً تحققت فً نهاٌة العام , وتشمل حقوق الملكٌة رأس المال الذي دفعه المبلك 

.وتطرح منها المسحوبات الشخصٌة   

المسحوبات الشخصٌة    –صافً الربح + رأس المال بداٌة المدة = حقوق الملكٌة *   

وما علٌها من التزامات , وهً قائمة توضح ما تملكه الشركة من أصول  :قائمة المركز المالً أو المٌزانٌة العمومٌة ( 4

. وهً تتضمن ملخصا ً لجمٌع األصول وااللتزامات وحقوق الملكٌة . وقت إعدادها   

:معادلة المٌزانٌة العمومٌة *   

حقوق الملكٌة + مجموع االلتزامات = مجموع األصول   

عن طرٌق مقابلة اإلٌرادات , مال نشاط الشركة من ربح أو خسارة وهً قائمة توضح نتٌجة أع :قائمة الدخل ( 5

. بالمصروفات المرتبطة بها خبلل السنة أو المدة المحاسبٌة   
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إضافة إلى , سواء سددت أم ال , وتقدٌم الخدمات ,جمٌع ما تحصل علٌه الشركة من إٌرادات لقاء بٌع البضائع  :اإلٌرادات ( 6

. أرباح االستثمارات   

والخدمات , مثل تكلفة البضائع والسلع , جمٌع التكالٌؾ التً تتحملها الشركة لقاء الحصول على اإلٌرادات : مصروفات ال( 7

, الكهرباء , الرواتب , اإلٌجارات : مثل , المستخدمة فً تنفٌذ األنشطة التً تزاولها الشركة للحصول على اإلٌرادات 

. والمطبوعات   

. تتضمن جمٌع حسابات دفتر األستاذ وأرصدتها  قائمة :مٌزان المراجعة ( 8  

لكنه لٌس , مؤشرا ً لصحة أرصدة هذه الحسابات ( تساوي الجانب المدٌن مع الجانب الدائن ) وٌعد توازن مٌزان المراجعة 

.دلٌبل قاطعا على عدم وجود أخطاء فٌها   

تم ترتٌبها حسب تسلسلها فً قائمة المركز المالً وي, قائمة تضم أسماء جمٌع حسابات دفتر األستاذ  :دلٌل الحسابات ( 9

. وقائمة الدخل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  13  

 

الثانً أسئلة الدرس  

: وضح المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة  -1  

كل ما تملكه الشركة من موجودات وأموال ذو قٌمة نقدٌة أو أي شًء ٌمكنه توفٌر الخدمات أو المنافع للشركة  :األصول  -أ

. مستقببل ً  

.أو التزامات الشركة تجاه اآلخرٌن , حقوق اآلخرٌن تجاه الشركة الواجبة األداء  :االلتزامات  -ب  

والتً , وهً الموارد التً ٌستثمرها المالك أو المبلك فً الشركة , وهً التزامات الشركة تجاه مبلكها  :حقوق الملكٌة  -ج

. تساوي جمٌع األصول مطروح منها جمٌع االلتزامات   

وهً . وما علٌها من التزامات وقت إعدادها , وهً قائمة توضح ما تملكه الشركة من أصول  :المٌزانٌة العمومٌة  -د

.وق الملكٌة تتضمن ملخصا ً لجمٌع األصول وااللتزامات وحق  

عن طرٌق مقابلة اإلٌرادات , وهً قائمة توضح نتٌجة أعمال نشاط الشركة من ربح أو خسارة  :قائمة الدخل  -هـ

.بالمصروفات المرتبطة بها خبلل السنة أو المدة المحاسبٌة   

.وضح ذلك , قائمة المركز المالً هً قائمة تبٌن ما للشركة وما علٌها وقت إعدادها  -2  

المترتبة على ملكٌة هذه ( ما علٌها ) وااللتزامات , التً تملكها الشركة(  ما لها )المركز المالً قائمة تبٌن األصول قائمة 

. وٌتم إعدادها فً وقت إعدادها , األصول وتكون هذه االلتزامات أما تجاه اآلخرٌن أو اتجاه مبلكها    

. تداولة ؟ هات مثاال ً على كل منهما ما الفرق بٌن االلتزامات الثابتة وااللتزامات الم -3  

مثل , التً ٌستحق سدادها مدة أكثر من سنة مالٌة التزامات الشركة تجاه اآلخرٌن  ( :الثابتة ) االلتزامات الطوٌلة األجل  -أ

. القرض البنكً الذي ٌستؽرق سداده عشر سنوات :   

,  ٌستحق سدادها خالل سنةااللتزامات التً على الشركة تجاه اآلخرٌن التً :  (المتداولة ) االلتزامات القصٌرة األجل  -ب

مستند رسمً ٌثبت مدٌونٌة ) وأوراق الدفع , األقساط المستحقة سنوٌا على الدٌون الطوٌلة األجل , الدائنون : ومن أمثلتها 

. مثل الكمبٌالة أو السند, الشركة لآلخرٌن   

الوحدة النقدٌة : على كل مما ٌأتً  اذكر الفرض المحاسبً الدال -4  

ما دامت الشركة تستخدم هذه , وإهبلكها من سنة مالٌة إلى أخرى , بكلفتها التارٌخٌة , مثل السٌارة , تقٌٌم األصول الثابتة  -أ

.  (االستمرارٌة ). األصول   

( . ة النقدٌةالوحد. )ترجمة جمٌع العملٌات المالٌة التً تقوم بها الشركة على أساس النقد  -ب  

( .  الوحدة المحاسبٌة المستقلة.) والتزام الشركة نحوه مثل التزامها تجاه اآلخرٌن , معاملة المالك مثل ؼٌره من الدائنٌن  -ج  

أو ؼٌر ذلك لتمكٌن المستخدمٌن وأصحاب العبلقة من االطبلع المستمر على , أو نصؾ سنوٌة , إصدار قوائم سنوٌة  -د

  . (المدة المحاسبٌة ). لشركة األوضاع المالٌة ل

: حدد المبدأ المحاسبً المطبق فً كل حالة من الحاالت اآلتٌة  -5  

(. التكلفة التارٌخٌة. )وتسجٌل ثمنها بهذه القٌمة فً سجبلت الشركة , دٌنار  10000شراء سٌارة بمبلػ  -أ  
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ثم قٌام الزبون بالدفع فً , م  2016أٌلول من عام تقدٌم شركة الفٌصل للبرمجة خدمات برمجة ألحد الزبائن فً شهر  -ب

وسجلت , علما ً بأن الشركة دفعت رواتب المبرمجٌن مطلع شهر تشرٌن األول نفسه , شهر تشرٌن األول من هذا العام 

تسجٌلها وكذا , بالرؼم من سداد الزبون ما استحق علٌه فً شهر تشرٌن األول , اإلٌراد مقابل خدمات البرمجة فً شهر أٌلول 

( .تحقق اإلٌرادات. )بالرؼم من سدادها الرواتب فً شهر تشرٌن األول , مصروؾ رواتب الموظفٌن فً هذا الشهر   

دٌنار مقدما ً لقاء التأمٌن الطبً  2400دفعت بموجبه مبلػ , م  1/12/2016توقٌع إحدى الشركات عقدا ً بتارٌخ  -ج

م  2016دٌنار فً سجبلت عام  100ثم عملت على تسجٌل مصروؾ , هرٌا ً دٌنار ش 100بواقع , شهرا ً  24لموظفٌها مدة 

( .المقابلة. )لشهر كانون األول فقط   

اضطرار شركة المجد للخدمات التجارٌة إلى تؽٌٌر الطرٌقة المحاسبٌة التً استخدمتها خمس سنوات متتالٌة بعدما وجدت  -د

( .  الثبات. )أفضل طرٌقة أخرى توفر للمستخدمٌن معلومات مالٌة بصورة   

ثم تسجٌل الشركة هذا , م  2016تقدٌم شركة الفدوى خدمات استثمارٌة لشركة األمل على الحساب فً شهر أب من عام  -هـ

. م 2016علما بأن شركة األمل قامت بالسداد فً شهر تشرٌن األول من عام , اإلٌراد فً سجبلتها لشهر أب م العام نفسه 

(تحقق اإلٌرادات)  

وعدم وضعها خططا ً مستقبلٌة بناء ً على األرباح , إعداد شركة الفارس خططا ً احتٌاطٌة تحسبا ً ألي خسائر مستقبلٌة  -د

( (التحفظ) الحٌطة والحذر .)المتوقعة   

اض والتً تساعدهم على اتخاذ القرار البلزم للتموٌل واإلقر, تقدٌم شركة اإلٌمان جمٌع المعلومات التً تلزم المقرضٌن  -ز

( .  اإلفصاح. )للشركة   

: صحح الخطأ إن وجد فً ما ٌأتً  -6  

. قائمة المركز المالً هً قائمة تبٌن ما ٌؤول إلٌه نشاط الشركة من ربح أو خسارة  -أ  

وهً . وما علٌها من التزامات وقت إعدادها , قائمة المركز المالً هً قائمة توضح ما تملكه الشركة من أصول , ( خطأ ) 

بٌنما قائمة الدخل التً تبٌن ما ٌؤول إلٌه نشاط الشركة من , ملخصا ً لجمٌع األصول وااللتزامات وحقوق الملكٌة  تتضمن

.ربح أو خسارة   

.قائمة الدخل هً قائمة توضح ما للشركة وما علٌها فً تارٌخ إعدادها  -ب  

عن طرٌق مقابلة اإلٌرادات , قائمة الدخل هً قائمة توضح نتٌجة أعمال نشاط الشركة من ربح أو خسارة , ( خطأ) 

بٌنما قائمة المركز المالً توضح ما للشركة وما علٌها فً تارٌخ , بالمصروفات المرتبطة بها خبلل السنة أو المدة المحاسبٌة 

.إعدادها   

.م جمٌع حسابات دفتر األستاذ وأرصدتها دلٌل الحسابات هو قائمة تض -ج  

, وٌتم ترتٌبها حسب تسلسلها فً قائمة المركز المالً وقائمة الدخل , قائمة تضم أسماء جمٌع حسابات دفتر األستاذ , ( خطأ) 

. وال تتضمن أرصدة الحسابات   

. حقوق الملكٌة تساوي جمٌع االلتزامات مطروحا منها األصول جمٌعها  -د  

. حقوق الملكٌة تساوي مجموع األصول مطروحا  ً منها مجموع االلتزامات  ,( خطأ )  

. تعد أرباح االستثمارات مثاال ً على المصروفات  -هـ  
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.ستثمارات مثاال ً على اإلٌرادات تعد أرباح اال, ( خطأ)  
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 الدرس الثالث

 معادلة المٌزانٌة

: فكرة معادلة المٌزانٌة: أوال ً   

. ,تعد األساس الذي ٌساعد فً فهم قواعد التسجٌل المحاسبً للمعامبلت المالٌة التً تؤثر فً مختلؾ عناصر المٌزانٌة  -أ  

. ومصادر تموٌل هذه األصول , توضح األصول التً تملكها الشركة  -ب  

: تحصل الشركة على أصولها من مصدرٌن رئٌسٌن  *  

(  . حقوق الملكٌة ) وتسمى , المبلك  -أ  

( . االلتزامات ) وتسمى , اآلخرون  -ب  

. وٌجب أن ٌتساوى دائما مجموع األصول مع مجموع كل من حقوق الملكٌة وااللتزامات   

: تسمى معادلة المٌزانٌة , وٌمكن التعبٌر عنها فً صورة معادلة رٌاضٌة  *  

االلتزامات + حقوق الملكٌة = األصول   

: وٌمكن التعبٌر عنها بالصٌؽة اآلتٌة  *  

(االلتزامات + حقوق الملكٌة )مصادر األموال (  = األصول )استخدامات األموال   

. استخدامات األموال هً األوجه التً تنفق فٌها األموال   

. مصادر األموال وهً األموال الخاصة أو االقتراض من اآلخرٌن أو االثنٌن معا ً   

: المٌزانٌة مكونات معادلة   

االستثمارات الطوٌلة األجل+ األصول ؼٌر الملموسة + األصول المتداولة + األصول الثابتة = األصول   

االلتزامات قصٌرة األجل + االلتزامات طوٌلة األجل = االلتزامات   

المسحوبات الشخصٌة  –صافً الربح + رأس المال = حقوق الملكٌة   

ارٌؾ المص –اإلٌرادات = صافً الربح   

: مالحظات مهمة   

.تعد معادلة المٌزانٌة األساس الذي ٌساعد فً فهم قواعد التسجٌل المحاسبً للمعامبلت المالٌة  -1  

.ومصادر تموٌل هذه األصول , توضح األصول التً تملكها الشركة  -2  

.تتكون معادلة المٌزانٌة من األصول وااللتزامات وحقوق الملكٌة  -3  

بمعنى آخر, تتساوى مجموع األصول مع مجموع كل من حقوق الملكٌة وااللتزامات ٌجب دائما أن  -4  
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.تساوي استخدامات األموال بمصادر األموال   

( :1)مثال رقم   

.دٌنار  100000ومجموع االلتزامات , دٌنار  150000بلػ مجموع األصول فً إحدى الشركات   

.تحدٌد حقوق الملكٌة : المطلوب   

: اإلجابة   

: فإن , بناء على معادلة المٌزانٌة   

حقوق الملكٌة+ االلتزامات = األصول   

حقوق الملكٌة+ 100000= 150000  

100000 -150000= حقوق الملكٌة   

.دٌنار  50000=   

( : 2)مثال رقم   

. دٌنار  60000وحقوق الملكٌة , دٌنار  80000بلػ مجموع االلتزامات فً إحدى الشركات   

. قٌمة األصول  تحدٌد: المطلوب   

:فإن , بناء على معادلة المٌزانٌة   

حقوق الملكٌة+ االلتزامات = األصول   

60000+ 80000= األصول   

.دٌنار  140000=   

:أثر العملٌات المالٌة فً طرفً معادلة المٌزانٌة : ثانٌا ً   

.العملٌات المالٌة تؤثر فً أطراؾ معادلة المٌزانٌة  -1  

.طرفً المعادلة أو فً أحدهما فقط  قد ٌكون التأثٌر فً -2  

(.تساوي الجانبٌن ) هذا التأثٌر لن ٌؤدي إلى اإلخبلل فً توازن معادلة المٌزانٌة   -3  

.التأثٌر هو زٌادة أو نقصان أحد أطراؾ معادلة المٌزانٌة  -4  

وقد أودع هذا المبلػ فً ,  دٌنار 20000م بدأت شركة ببلل العمل برأس مال قدره  1/1/2016بتارٌخ :  (1)مثال تطبٌقً 

.بٌن أثر ذلك فً طرفً معادلة المٌزانٌة .  الصندوق   

:اإلجابة   
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, دٌنار  20000وهما رأس المال حٌث زاد بمقدار , ٌتم تحلٌل العملٌة ومعرفة األطراؾ التً تأثرت بالعملٌة المالٌة  -

 .دٌنار  20000والصندوق زاد بمقدار 

 .المال جزء من حقوق الملكٌة ورأس , الصندوق جزء من األصول  -

 .زٌادة األصل ٌقابلها زٌادة فً حقوق الملكٌة : بالتالً النتٌجة هً   -

(دٌنار  20000) زاد  (               أصل ) الصندوق   

(دٌنار  20000) زاد  (               حقوق الملكٌة )  رأس المال   

:فً الجدول إذن تصبح معادلة المٌزانٌة كما هو موضح أدناه   

حقوق الملكٌة +          االلتزامات           =          األصول                                              

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

 رأس المال  الصندوق

1/1/2016  +20000   +20000  

    

 

بٌن أثر ذلك فً طرفً معادلة .  , دٌنار نقدا ً  2000دفعت الشركة للدائنٌن مبلػ ,  13/1/2016بتارٌخ :  (2)مثال تطبٌقً 

.المٌزانٌة   

:اإلجابة   

وهما الصندوق بسبب الدفع نقدا ً حٌث نقص بمقدار , ٌتم تحلٌل العملٌة ومعرفة األطراؾ التً تأثرت بالعملٌة المالٌة  -

 . دٌنار  2000ص  بمقدار والدائنٌن نق, دٌنار  2000

 . والدائنون جزء من االلتزامات , الصندوق جزء من األصول  -

 . نقصان األصل ٌقابلها نقصان فً االلتزامات: بالتالً النتٌجة هً  -

(دٌنار  2000) نقص  (               أصل ) الصندوق    

( دٌنار 2000) نقص  (               االلتزامات ) الدائنون   

: إذن تصبح معادلة المٌزانٌة كما هو موضح أدناه فً الجدول   

حقوق الملكٌة +          االلتزامات           =          األصول                                              

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

 رأس المال الدائنون الصندوق

1/1/2016  +20000   +20000  

13/1/2016  -2000  -2000   

 

: القاعدة العامة ألثر العملٌات المالٌة على معادلة المٌزانٌة  
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أو أصل ٌنقص و , أي أصل ٌزٌد والتزام ٌزٌد ,  طرديٌكون التأثٌر أثر العملٌات المالٌة فً طرفً معادلة المٌزانٌة (  1

. أو أصل ٌنقص و حقوق ملكٌة تنقص , أصل ٌزٌد و حقوق ملكٌة تزٌد ,  التزام ٌنقص   

بمعنى إذا زادت األصول سٌؤدي , بٌن األثر فً جانب األصول مع جانب االلتزامات وحقوق الملكٌة ( موجبة)العالقة طردٌة 

إذا نقصت األصول سٌؤدي ذلك  إلى نقصان إما االلتزامات أو حقوق , امات أو حقوق الملكٌة  ذلك  إلى زٌادة إما االلتز

. الملكٌة   

من طرفً معادلة  أثر العملٌات المالٌة فً طرؾ واحد فقط : أثر العملٌات المالٌة فً أحد طرفً معادلة المٌزانٌة  (2

  .  أو التزام ٌزٌد و التزام أخر ٌنقص , نقص أي أصل ٌزٌد وأصل أخر ي,  عكسًالمٌزانٌة  ٌكون التأثٌر 

 

وقد أودع هذا المبلػ فً الصندوق , دٌنار  20000بدأت شركة ببلل العمل برأس مال قدره ,  1/1/2016بتارٌخ ( : 1)مثال 

ثم , دٌنار على الحساب من شركة الجود لتجارة السٌارات  4000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  3/1/2016وبتارٌخ , 

 17/1/2016دٌنار نقدا ً فً  1000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ثم ,  13/1/2016دٌنار للدائنٌن نقدا ً فً  2000سددت مبلػ 

. 

: اإلجابة   

: لذلك ٌجب تحدٌد ثم تحلٌل هذه العملٌات كل حدى , احتوى المثال أعبله على أكثر من عملٌة   

وقد أودع هذا المبلػ فً , دٌنار  20000بدأت شركة ببلل العمل برأس مال قدره ,  1/1/2016بتارٌخ  ( :1)العملٌة رقم -

 .الصندوق 

دٌنار 20000زاد بمبلػ (  أصول ) الصندوق ,  20000زاد بمبلػ (  حقوق الملكٌة )رأس المال : تحلٌل العملٌة   

دٌنار على الحساب من شركة الجود لتجارة  4000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  3/1/2016وبتارٌخ  ( :2)العملٌة رقم -

 .السٌارات 

( االلتزامات ) شركة الجود/ على الحساب / الدائنون, دٌنار  4000زادت بمبلػ ( أصول ) السٌارات  :تحلٌل العملٌة 

. دٌنار  4000زادت بمبلػ   

 . 13/1/2016دٌنار للدائنٌن نقدا ً فً  2000مبلػ  ثم سددت ( :3)العملٌة رقم -

 2000نقص بمبلػ ( لتزامات اال) الدائنون , دٌنار  2000نقص بمبلػ ( أصول ) النقد / الصندوق : تحلٌل العملٌة 

. دٌنار  

 . 17/1/2016دٌنار نقدا ً فً  1000ثم اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  ( :4)العملٌة رقم -

. دٌنار  1000النقد نقص بمبلػ / الصندوق , دٌنار  1000زاد بمبلػ ( أصول ) األثاث :  تحلٌل العملٌة  

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

 رأس المال الدائنون الصندوق السٌارات األثاث

1/1/2016    +20000   +20000  

3/1/2016   +4000   +4000   

13/1/2016    -2000  -2000   
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17/1/2016  +1000   -1000    

 20000 2000 17000 4000 1000 الرصٌد

 22000 22000 المجموع

 

 

: فً ما ٌأتً بعض العملٌات المالٌة المتعلقة بشركة سعٌد لصٌانة أجهزة الحاسوب  (  :2)مثال   

. وقد أودع المبلػ فً البنك , دٌنار  5000برأس مال قدره ,  1/1/2014بدأت شركة سعٌد نشاطها التجاري بتارٌخ ( 1  

.دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  1000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  5/1/2014بتارٌخ ( 2  

. زٌنة باألجل دٌنار من مفروشات  2000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  6/1/2014بتارٌخ ( 3  

. دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  600جرى سداد قٌمة فاتورة الهاتؾ التً تبلػ ,  10/1/2014بتارٌخ ( 4  

. دٌنار من مكتبة األمل باألجل  400اشترت الشركة بعض القرطاسٌة بمبلػ ,  12/1/2014بتارٌخ ( 5  

وتسلمت منه , دٌنار 1600خاصة بأحد العمبلء بمبلػ عملت الشركة صٌانة ألجهزة الحاسوب ال,  15/1/2014بتارٌخ ( 6

. المبلػ بشٌك أودع فً البنك   

. تحلٌل العملٌات المالٌة باستخدام معادلة المٌزانٌة : المطلوب   

: اإلجابة   

 وقد أودع المبلػ فً, دٌنار  5000برأس مال قدره ,  1/1/2014بدأت شركة سعٌد نشاطها التجاري بتارٌخ  ( :1)العملٌة 

.البنك   

.دٌنار  50000زاد بمبلػ (  أصول ) البنك ,  50000زاد بمبلػ (  حقوق الملكٌة )رأس المال  ( :1)تحلٌل العملٌة  -  

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

 رأس المال  البنك  

1/1/2014    +50000   +50000  

 50000 50000 المجموع

 

.دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  5/1/2014بتارٌخ   ( :2)العملٌة   

.دٌنار 10000نقص بمبلػ ( األصول ) البنك , دٌنار  10000زادت بمبلػ ( أصول ) السٌارات  :تحلٌل العملٌة  - 

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

 رأس المال  البنك السٌارة 

1/1/2014    +50000   +50000  

5/1/2014   +10000  -10000    

 50000 50000 المجموع
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.دٌنار من مفروشات زٌنة باآلجل  2000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  6/1/2014بتارٌخ ( : 3)العملٌة   

 2000زادت بمبلػ ( االلتزامات ) مفروشات زٌنه / الدائنون, دٌنار  2000زاد بمبلػ ( أصول ) األثاث : تحلٌل العملٌة 

.دٌنار   

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

 رأس المال الدائنون البنك السٌارة األثاث

1/1/2014    +50000   +50000  

5/1/2014   +10000  -10000    

6/1/2014  +2000 (مفروشات زٌنه) 2000+      

 52000 52000 المجموع

 

.دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  600جرى سداد قٌمة فاتورة الهاتؾ التً تبلػ ,  10/1/2014بتارٌخ ( : 4)العملٌة   

.دٌنار  600نقص بمبلػ ( األصول ) البنك , دٌنار  600زاد بمبلػ ( المصارٌؾ ) مصروؾ فاتورة الهاتؾ : تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

 رأس المال المصروفات الدائنون البنك السٌارة األثاث

1/1/2014    +50000    +50000  

5/1/2014   +10000  -10000     

6/1/2014  +2000    +2000 

(مفروشات زٌنه)  
  

10/1/2014    -600   -600 
(فاتورة الهاتؾ)  

 

 51400 51400 المجموع

 

.من مكتبة األمل باآلجل  دٌنار 400اشترت الشركة بعض القرطاسٌة بمبلػ ,  12/1/2014بتارٌخ ( : 5)العملٌة   

زاد  بمبلػ ( االلتزامات ) مكتبة اآلجل /الدائنون, دٌنار  400زاد بمبلػ ( المصارٌؾ ) مصروؾ القرطاسٌة : تحلٌل العملٌة 

.دٌنار  400  

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

 رأس المال المصروفات الدائنون البنك السٌارة األثاث

1/1/2014    +50000    +50000  

5/1/2014   +10000  -10000     

6/1/2014  +2000    +2000 

(مفروشات زٌنه)  
  

10/1/2014    -600 فاتورة ) 600-  

(الهاتؾ  
 

12/1/2014 مكتبة ) 400+    

(األمل  
مصروؾ 400-

(القرطاسٌة  
 

 51400 51400 المجموع
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, دٌنار 1600عملت الشركة صٌانة ألجهزة الحاسوب الخاصة بأحد العمبلء بمبلػ ,  15/1/2014بتارٌخ  ( :6)العملٌة 

.وتسلمت منه المبلػ بشٌك أودع فً البنك   

.دٌنار  1600زاد  بمبلػ ( حقوق الملكٌة ) اإلٌرادات , دٌنار  1600زاد بمبلػ ( أصول ) البنك : تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

 رأس المال اإلٌرادات المصروفات الدائنون البنك السٌارة األثاث

1/1/2014    +50000     +50000  

5/1/2014   +10000  -10000      

6/1/2014  +2000    +2000 

(مفروشات زٌنه)  
   

10/1/2014    -600 فاتورة ) 600-  

(الهاتؾ  
  

12/1/2014 مكتبة ) 400+    

(األمل  
مصروؾ 400-

(القرطاسٌة  
  

15/1/2014    +1600    +1600 
إٌراد )

صٌانة 
أجهزة 
(حاسوب  

 

 53000 53000 المجموع

 

: قواعد مهمة   

. فالعملٌات المالٌة ال تؤثر فً توازنها , معادلة المٌزانٌة دائما ً متوازنة  -1  

. حسابات األصول بطبٌعتها مدٌنة فإذا زادت تبقى مدٌنة وإذا نقصت تصبح دائنة  -2  

. حسابات االلتزامات بطبٌعتها دائنة فإذا زادت تبقى دائنة وإذا نقصت تصبح مدٌنة  -3  

. حسابات حقوق الملكٌة بطبٌعتها دائنة فإذا زادت تبقى دائنة وإذا نقصت تصبح مدٌنة  -4  

.رٌؾ بطبٌعتها مدٌنة فإذا زادت تبقى مدٌنة وإذا نقصت تصبح دائنة حسابات المصا -5  

.حسابات اإلٌرادات بطبٌعتها دائنة فإذا زادت تبقى دائنة وإذا نقصت تصبح مدٌنة  -6  

االلتزامات ) و طرؾ ( األصول )طرؾ , بٌن طرفً معادلة المٌزانٌة ( موجبة ) العالقة طردٌة  -7

كانت طرفً العملٌة المالٌة واحد من األصول واألخر من االلتزامات أو  بمعنى إذا, ( وحقوق الملكٌة

.والعكس صحٌح , فإن الزٌادة فً أحدهما سٌؤدي إلى زٌادة األخر , حقوق الملكٌة   
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) أ و طرؾ ( األصول )طرؾ , فً الطرؾ الواحد فً معادلة المٌزانٌة ( سالبة ) العالقة عكسٌة   -8

بمعنى إذا كان طرفً العملٌة المالٌة من األصول فإن زٌادة أصل ستؤدي إلى ,  (االلتزامات وحقوق الملكٌة

. أو زٌادة التزام ستؤدي إلى نقصان التزام أخر , نقصان أصل أخر   

  

: وٌمكن تلخٌصها بالجدول التالً   

 الحساب الطبٌعً حسابات معادلة المٌزانٌة رقم
 أو الرصٌد العادي

 نقص زاد

 دائن مدٌن مدٌن األصول 1

 مدٌن دائن دائن االلتزامات 2

 مدٌن دائن دائن حقوق الملكٌة 3

 دائن مدٌن مدٌن المصارٌؾ 4

 مدٌن دائن دائن اإلٌرادات 5
 

. 31/12/2015فً ما ٌأتً معادلة المٌزانٌة لشركة محمود التجارٌة بتارٌخ  (:1)مثال   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال اإلٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2015  +1500  +4000  +500 
 شركة أحمد

+500  +4000  +1000 
 شركة لٌلى

  +14000  

 15000 15000 المجموع

 

: بٌان أثر العملٌات المالٌة اآلتٌة فً معادلة المٌزانٌة للشركة : المطلوب   

.دٌنار بموجب شٌك مسحوب على  البنك  500بمبلػ شراء أثاث  -أ  

. دٌنار على الحساب من شركة السٌارات الحدٌثة  5000شراء سٌارة بمبلػ  -ب  

. دٌنار نقدا ً لشركة لٌلى  600دفع مبلػ  -ج  

. دٌنار بموجب شٌك مسحوب على البنك  1700دفع رواتب الموظفٌن البالؽة  -د  

. دٌنار نقدا ً  1200غ قبض الشركة إٌرادا ً بمبل -هـ  

 

.دٌنار بموجب شٌك مسحوب على  البنك  500شراء أثاث بمبلػ  : (1)العملٌة رقم   

.دٌنار  500نقص  بمبلػ ( أصول ) البنك , دٌنار  500زاد بمبلػ ( أصول ) األثاث : تحلٌل العملٌة  - 
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 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال اإلٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2015  +1500  +4000  +500 
 شركة أحمد

+500  +4000  +1000 
 شركة لٌلى

  +14000  

(1)العملٌة رقم   +500     -500      

 15000 15000 المجموع

 

.السٌارات الحدٌثة دٌنار على الحساب من شركة  5000شراء سٌارة بمبلػ : ( 2)العملٌة رقم   

زاد  بمبلػ ( التزامات ) شركة السٌارات الحدٌثة /الدائنون, دٌنار  5000زاد بمبلػ ( أصول ) السٌارات : تحلٌل العملٌة 

.دٌنار  5000  

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
المال رأس اإلٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث  

31/12/2015  +1500  +4000  +500 
 شركة أحمد

+500  +4000  +1000 
 شركة لٌلى

  +14000  

(1)العملٌة رقم   +500     -500      

(2)العملٌة رقم    +5000     +5000 
شركة 

السٌارات 
 الحدٌثة

   

 20000 20000 المجموع

 

. دٌنار نقدا ً لشركة لٌلى  600دفع مبلػ  :(3)العملٌة رقم   

.دٌنار  600نقص  بمبلػ ( التزامات ) شركة لٌلى /الدائنون, دٌنار  600نقص بمبلػ ( أصول ) الصندوق  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال اإلٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2015  +1500  +4000  +500 
 شركة أحمد

+500  +4000  +1000 
 شركة لٌلى

  +14000  

(1)العملٌة رقم   +500     -500      

(2)العملٌة رقم    5000    +5000 
شركة 

السٌارات 
 الحدٌثة

   

(3)العملٌة رقم      -600   -600     

 19400 19400 المجموع
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.بموجب شٌك مسحوب على البنك  دٌنار 1700دفع رواتب الموظفٌن البالؽة  (:4)العملٌة رقم   

.دٌنار  1700نقص  بمبلػ ( أصول ) البنك , دٌنار  1700زاد بمبلػ ( مصارٌؾ ) مصروؾ الرواتب : تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال اإلٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2015  +1500  +4000  +500 
 شركة أحمد

+500  +4000  +1000 
 شركة لٌلى

  +14000  

(1)العملٌة رقم   +500     -500      

(2)العملٌة رقم    5000    +5000 
شركة 

السٌارات 
 الحدٌثة

   

(3)العملٌة رقم      -600   -600     

(4)العملٌة رقم       -1700   +1700    

 17700 17700 المجموع

 

.دٌنار نقدا ً  1200قبض الشركة إٌرادا ً بمبلػ  :(5)العملٌة رقم   

.دٌنار  1200نقص  بمبلػ ( إٌرادات ) اإلٌرادات , دٌنار  1200زاد بمبلػ ( أصول ) الصندوق  : تحلٌل العملٌة  

 

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال اإلٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2015  +1500  +4000  +500 
 شركة أحمد

+500  +4000  +1000 
 شركة لٌلى

  +14000  

(1)العملٌة رقم   +500     -500      

(2)العملٌة رقم    5000    +5000 
شركة 

السٌارات 
 الحدٌثة

   

(3)العملٌة رقم      -600   -600     

(4)العملٌة رقم       -1700   +1700    

(5)العملٌة رقم      +1200     +1200   

 18900 18900 المجموع
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الثالث أسئلة الدرس  

( : أم دائن , مدٌن ) وضح طبٌعة الرصٌد العادي لكل حساب من الحسابات اآلتٌة  -1  

مدٌن :السٌارة  -أ  

دائن :الدائنون  -ب  

مدٌن :مصروؾ الكهرباء  -جـ  

مدٌن :الصندوق  -د  

دائن :إٌراد الخدمات  -هـ  

دائن :رأس المال  -و  

أجب . وقد حققت الشركة العدٌد من األرباح خالل ستة أشهر ,  1/1/2016بدأت شركة األمل أعمالها التجارٌة بتارٌخ  -2

: عما ٌلً   

فكٌؾ أثرت هذه العملٌة فً معادلة المٌزانٌة لدى الشركة ؟ , دٌنار للدائنٌن نقدا ً  1000إذا قامت الشركة بسداد مبلػ  -أ  

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

 رأس المال الدائنون الصندوق  
(1)العملٌة رقم     -10000  -10000   

 

فكٌؾ أثرت هذه العملٌة فً معادلة المٌزانٌة لدى الشركة ؟ , دٌنار نقدا ً  1000إذا اشترت الشركة مكاتب بمبلػ  -ب  

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

 رأس المال الدائنون الصندوق مكاتب 
(1)العملٌة رقم     -10000  -10000   
(2)العملٌة رقم    +10000  -10000    

 

: أجب عما ٌأتً , بناء على دراستك معادلة المٌزانٌة  -4  

دٌنار  65000وبلػ مجموع االلتزامات , دٌنار  100000بلػ مجموع األصول فً شركة األمل لصٌانة أجهزة الحاسوب ( أ

. جد حقوق الملكٌة ,   

االلتزامات  -األصول  = حقوق الملكٌة   

                =100000 – 65000  

دٌنار     35000= حقوق الملكٌة     

دٌنار  36000وحقوق الملكٌة , دٌنار   40000علما ً بأن مجموع االلتزامات , جد مجموع األصول فً شركة الراجح ( ب

 . 
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حقوق الملكٌة+ االلتزامات = األصول    

           =40000  +36000  

دٌنار  76000 = األصول    

 

وكان مجموع إٌراداتها خالل المدة المالٌة , دٌنار  135700جاري برأس مال قدره بدأت شركة فؤاد نشاطها الت( ج

علما ً بأن مجموع األصول , جد مجموع التزامات الشركة . دٌنار  20000وبلؽت مصروفاتها لهذه المدة , دٌنار  40800

. دٌنار  190000بلػ   

(  مصروفاتال –اإلٌرادات + رأس المال + )االلتزامات = مجموع األصول    

                     =190000  ( +135700  +40800 – 20000  )  

دٌنار  346500= مجموع األصول    

 

:  31/12/2016فً ما ٌأتً معادلة المٌزانٌة لشركة فراس التجارٌة بتارٌخ  -5  

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال القروض الطوٌلة األجل البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

 90000 90000 المجموع

 

: ما أثر العملٌات المالٌة اآلتٌة فً معادلة المٌزانٌة للشركة   

. دٌنار نقدا ً  6000شراء سٌارة بمبلػ ( أ  

. دٌنار بموجب شٌك مسحوب على البنك  3500شراء أثاث بمبلػ ( ب  

. دٌنار نقدا ً من شركة بسام  1000ومبلػ , دٌنار نقدا ً من شركة مصطفى  2000تحصٌل مبلػ ( ج  

. دٌنار نقدا ً  10000وقدره , سداد جزء القرض ( د  

. وإٌداعه فً البنك , دٌنار إلى رأس المال  5000إضافة مبلػ ( هـ  

. دٌنار نقدا ً  5000دفع رواتب الموظفٌن البالؽة ( و  

: اإلجابة   

.دٌنار نقدا ً  6000شراء سٌارة بمبلػ  :(1)العملٌة رقم   
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.دٌنار 6000نقص  بمبلػ ( أصول ) الصندوق , دٌنار  6000زاد بمبلػ ( أصول ) السٌارات  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال القروض الطوٌلة األجل البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000     

 90000 90000 المجموع

 

.دٌنار بموجب شٌك مسحوب على البنك  3500شراء أثاث بمبلػ  :( 2)العملٌة رقم   

.دٌنار 3500نقص  بمبلػ ( أصول ) البنك , دٌنار  3500زاد بمبلػ ( أصول ) األثاث  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال القروض الطوٌلة األجل البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000     

(2)العملٌة رقم   +3500     3500   

 90000 90000 المجموع

 

.دٌنار نقدا ً من شركة بسام  1000ومبلػ , دٌنار نقدا ً من شركة مصطفى  2000تحصٌل مبلػ  :(3)العملٌة رقم   

 2000نقص  بمبلػ ( أصول ( ) شركة المصطفى)المدٌنون , دٌنار  2000زاد بمبلػ ( أصول ) الصندوق  :تحلٌل العملٌة 

.دٌنار  

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال القروض الطوٌلة األجل البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000     

(2)العملٌة رقم   +3500     3500   

(3)العملٌة رقم     -2000  +2000     

 90000 90000 المجموع

 

. دٌنار نقدا ً  10000وقدره , سداد جزء القرض  :(4)العملٌة رقم   
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.دٌنار 10000نقص  بمبلػ ( أصول ) القروض , دٌنار  10000نقص  بمبلػ ( أصول ) الصندوق  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
الطوٌلة األجلالقروض  البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث  رأس المال 

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000     

(2)العملٌة رقم   +3500     3500   

(3)العملٌة رقم     -2000  +2000     

(4)العملٌة رقم      -10000   -10000   

 80000 80000 المجموع

 

.وإٌداعه فً البنك , دٌنار إلى رأس المال  5000إضافة مبلػ  :(5)العملٌة رقم   

.دٌنار 5000زاد  بمبلػ ( حقوق ملكٌة ) رأس المال , دٌنار  5000زاد  بمبلػ ( أصول ) البنك : تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال القروض الطوٌلة األجل البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000     

(2)العملٌة رقم   +3500     3500   

(3)العملٌة رقم     -2000  +2000     

(4)العملٌة رقم      -10000   -10000   

(5)العملٌة رقم       +5000   +5000  

 85000 85000 المجموع

 

.دٌنار نقدا ً  5000دفع رواتب الموظفٌن البالؽة  :(6)العملٌة رقم   

.دٌنار 5000زاد  بمبلػ ( مصارٌؾ ) الرواتب , دٌنار  5000نقص  بمبلػ ( أصول ) الصندوق : تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

القروض الطوٌلة  البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث
 األجل

 رأس المال المصروفات

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000  +50000   +40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000      
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(2)العملٌة رقم   +3500     3500    

(3)العملٌة رقم     -2000  +2000      

(4)العملٌة رقم      -10000   -10000    

(5)العملٌة رقم       +5000    +5000  

(6)العملٌة رقم       -5000   +5000   

 80000 80000 المجموع
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األولى أسئلة الوحدة  

 

: وضح المقصود بالمفاهٌم اآلتٌة : السؤال األول   

. والتً تؤثر فٌها مالٌا ً مباشرا ً , ٌقصد بها جمٌع العملٌات التً تخص الشركة  :: العملٌات المالٌة  -1  

(  : ذات األثر النقدي فً الشركة)أمثلة على العملٌات المالٌة فً الشركة  -  

. دفع فواتٌر الماء والكهرباء  -ج            .دفع رواتب الموظفٌن -ب           .شراء األثاث والمعدات  -أ  

وهً جزء من , ( التسجٌل) لذلك هً تقتصر على تسجٌل العملٌات فقط , هً فن تسجٌل العملٌات المالٌة : مسك الدفاتر  -2

.المحاسبة   

موضحا ً إجابتك بمثال على كل منهما ؟ , لخارجٌة ما الفرق بٌن المستندات الداخلٌة للشركة ومستنداتها ا: السؤال الثانً   

فواتٌر : مثل , وٌحتفظ بها إلثبات قٌامها بنشاط معٌن , وهً أوراق ثبوتٌة تنظم داخل الشركة  :المستندات الداخلٌة للشركة 

وكشوؾ الرواتب األجور, واستبلم البضاعة , البٌع   

: مثل , أ خارج الشركة الستخدامها فً إثبات تعامبلتها مع اآلخرٌن هً أوراق ثبوتٌة تنش :المستندات الخارجٌة للشركة 

. والشٌكات , وكشوؾ البنك , فواتٌر الشراء   

: علل ما ٌأتً : السؤال الثالث   

. وتلخٌصها , وجوب تصنٌؾ العملٌات المالٌة المسجلة ( أ  

القرارات المناسبة من خبلل التقارٌر المحاسبٌة التخاذ , بهدؾ عرضها على الجهات المستفٌدة من هذه المعلومات وذلك 

(القوائم المالٌة ) والتً تسمى   

واقتصار الظهور فً , أودعت جمٌعها فً البنك , دٌنار  70000بدأت شركة نزار نشاطها التجاري برأس مال قدره ( ب

. من دون اسم مالك الشركة , العملٌات المالٌة على البنك ورأس المال   

المحاسبٌة عن  للشركة شخصٌة معنوٌة مستقلة فً سجبلتها ٌعنً أن والذي,  لفرض الوحدة المحاسبٌة المستقلة  ًوذلك تحقٌقا

بحٌث ال ٌتم تسجٌل العملٌات الخاصة بالمالك  والتً لٌس لها عبلقة بالشركة , الشركات األخرى ومستقلة أٌضا ً عن مبلكها 

.   فً السجبلت المحاسبٌة للشركة   

( : المدٌر المالً , ماسك الدفاتر , المحاسب ) صنؾ العملٌات اآلتٌة وفقا لمن ٌؤدٌها : رابع السؤال ال  

(  المحاسب)تجمٌع البٌانات المالٌة أو عرضها فقط ( أ  

( المحاسب. )استخراج نتائج األعمال فقط ( ب  

(المدٌر المالً. )تقٌٌم القوائم المالٌة ( ج  

(المدٌر المالً. )تحلٌل البٌانات ودراستها اعتماد القرارات المبنٌة على ( د  

(المحاسب. )توفٌر البٌانات التً ٌمكن تفسٌرها عن عملٌات الشركة ( هـ  
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(المحاسب. )تحدٌد العملٌات المالٌة وتسجٌلها ( و  

( ماسك الدفاتر. )تسجٌل العملٌات المالٌة فقط ( ز  

(المحاسب. )إعداد القوائم المالٌة ( ح  

 

واستثمارات طوٌلة , أصول ؼٌر ملموسة , أصول متداولة , أصول ثابتة : صنؾ األصول اآلتٌة إلى : السؤال الخامس 

: األجل   

, السٌارات , حقوق براءة االختراع , األثاث , السندات , المبانً , شهره المحل , الصندوق , ( مدٌنون)األسهم , العمبلء 

. حقوق النشر , االستثمارات القصٌرة األجل , ( المخزون ) مدة بضاعة أخر ال, العبلمة التجارٌة   

 االستثمارات الطوٌلة األجل األصول الثابتة األصول المتداولة األصول ؼٌر الملموسة

(مدٌنون)العمبلء  شهره المحل  األسهم المبانً 

  بضاعة أخر المدة حقوق براءة االختراع
(المخزون )    

 السندات األثاث

النشرحقوق  االستثمارات القصٌرة  
 األجل

  السٌارات

 

: الفروض المحاسبٌة   

أن للشركة شخصٌة معنوٌة مستقلة فً سجبلتها المحاسبٌة عن الشركات األخرى ومستقلة  :الوحدة المحاسبٌة المستقلة ( 1

.أٌضا ً عن مبلكها   

.  ال ٌتم تسجٌلها فً السجبلت المحاسبٌة للشركة  أي أن جمٌع المعامبلت الخاصة بالمالك والتً لٌس لها عبلقة بالشركة *  

, أن الشركة وجدت لتستمر فً ممارسة أنشطتها  مدة زمنٌة ؼٌر محدودة ما لم ٌثبت العكس  :االستمرارٌة ( 2  

: وهذا ٌترتب علٌه ما ٌلً   

( . القٌمة الفعلٌة ) تقٌٌم أصولها الثابتة بالتكلفة التارٌخٌة  -أ  

. األصول الثابتة من سنة مالٌة إلى أخرى (  تخفٌض قٌمتها الفعلٌة)االستمرار فً إهبلك  -ب  

. أو نٌة تصفٌة الشركة , عدم تقٌٌم األصول الثابتة بقٌمتها السوقٌة طالما انتفت نٌة بٌع هذه األصول  -ج  

, للتعرؾ على نتٌجة أعمالها بشكل دوري  وذلك, وهو تقسٌم عمر الشركة إلى مدد زمنٌة متساوٌة  :المدة المحاسبٌة ( 3

مما ٌتٌح لهم االطبلع على األوضاع المالٌة للشركة ونتائج , وتزوٌد هذه النتائج للمستخدمٌن بانتظام من خبلل القوائم المالٌة 

. أعمالها لمساعدتهم باتخاذ القرارات   

وٌمكن التعبٌر عنها , وتعنً أن جمٌع العملٌات المالٌة التً تقوم بها الشركة تعتمد النقد أساسا ً فً قٌاسها  :الوحدة النقدٌة ( 4

( . الدٌنار مثبل ً ) بوحدة النقد   
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: المبادئ المحاسبٌة   

, وتبوٌبها , سجٌلها هً القواعد التً تحكم اإلجراءات والطرائق المحاسبٌة المستخدمة فً عملٌة ترجمة األحداث المالٌة عند ت

. وتلخٌصها   

. ٌقصد بذلك تسجٌل العملٌات المالٌة فً السجبلت على أساس تكلفتها الفعلٌة  :التكلفة التارٌخٌة ( 1  

فلو تؽٌرت , فٌتم تسجٌل قٌمة المبنى بالسجبلت بهذه القٌمة , دٌنار فً تارٌخ معٌن  10000عند شراء مبنى بمبلػ : مثال 

.د مدة من الزمن زٌادة ً أو نقصانا ً ال ٌنظر إلى هذه التؽٌر وال ٌتم تسجٌله بالدفاترقٌمة هذا المبنى بع  

هو تحدٌد قٌم العملٌات المالٌة التً ٌمكن التحقق من صحتها موضوعٌا وذلك لتوفر المستندات المعززة : الهدؾ من هذا المبدأ 

. لها   

سواء قبضت هذه اإلٌرادات أم لم تقبض بعد , من إٌرادات ومصارٌؾ وتعنً تحمٌل المدة المالٌة بما ٌخصها  :االستحقاق ( 2

. وسواء دفعت هذه المصارٌؾ أم لم تدفع بعد ,   

, ٌقصد بها المقارنة والمقابلة بٌن إٌرادات المدة المالٌة ومصروفاتها التً أسهمت فً تحقٌق اإلٌرادات لها  :المقابلة ( 3

. دفعها  بؽض النظر عن دفع هذه المصروفات أو عدم  

. هو المساعدة على تحدٌد نتٌجة نشاط الشركة من ربح أو خسارة : الهدؾ من هذا المبدأ   

ٌقصد به التزام الشركة عند استخدامها أحد الطرق المحاسبٌة بعد تؽٌٌر الطرٌقة من سنة إلى أخرى إال فً أحوال  :الثبات ( 4

. مبررة وشروط محددة   

خدام طرٌقة معٌنة لتقٌٌم مخزونها ٌجب علٌها االستمرار فً استخدام هذا المبدأ وعدم تؽٌٌره عندما تقوم الشركة باست: مثال 

. من سنة ألخرى   

. حتى ال ٌؤثر تؽٌٌر الطرٌقة على صافً األرباح  :الهدؾ من هذا المبدأ  *  

. وٌقصد به عدم االعتراؾ باإلٌراد وتسجٌله فً السجبلت المحاسبٌة إال بعد تحققه  :تحقق اإلٌرادات ( 5  

: شروط تحقق اإلٌراد *   

. وجود عملٌة مبادلة بٌن الشركة وجهات أخرى  -أ  

. أو تسلٌم مبٌعات , تقدٌم خدمة  -ب  

. لة المادٌة الموضوعٌة ضمان الدقة فً تحدٌد إٌرادات الشركة بناء ً على األد :الهدؾ من هذا المبدأ *   

فً حٌن تؤخذ الخسائر , وٌقصد به عدم أخذ األرباح المتوقعة بالحسبان إال عند تحققها  ( :التحفظ) الحٌطة والحذر ( 6

. المتوقعة بالحسبان قبل حدوثها   

قت نفسه ألي خسائر واالستعداد فً الو, وإظهار أرباحها الحقٌقة , عدم تضخٌم أرباح الشركة : الهدؾ من هذا المبدأ * 

. متوقعة   

والتً تساعدهم فً اتخاذ ( مستخدمٌن المعلومات المحاسبٌة) إظهار جمٌع المعلومات التً تلزم المستفٌدٌن  :اإلفصاح ( 7

.القرارات   
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ي بحٌث ال تحجب أي معلومات قد ٌحتاج إلٌها  المستفٌدون ؾ, ضمان الشفافٌة فً أداء الشركة : الهدؾ من هذا المبدأ * 

. عملٌة اتخاذ القرارات ذات الصلة بالشركة   

 

: أمأل الفراغ بما ٌناسبه فً ما ٌأتً : السؤال السادس   

( . (التحفظ) الحٌطة والحذر )المبدأ المحاسبً الذي ٌقر بالخسائر المتوقعة هو ( أ  

ومراعاة جمٌع مصروفات ,  سواء حصلت أو لم تحصل, المبدأ المحاسبً الذي ٌنص على مراعاة جمٌع إٌرادات السنة ( ب

( .  االستحقاق)سواء دفعت أو لم تدفع هو , السنة   

فً حٌن ٌكون تأثٌر العملٌات المالٌة فً أحد , ( طردٌا ً)تأثٌر العملٌات المالٌة فً طرفً معادلة المٌزانٌة ٌكون تأثٌر ( ج

( . عكسٌا ً)طرفٌها تأثٌرا ً   

وأن مجموع استخداماتها , دٌنار  60500قٌمتها , إذا علمت أن لشركة الماجد التزامات تجاه المالك : السؤال السابع 

. فجد قٌمة التزاماتها تجاه اآلخرٌن , دٌنار  140500لألموال بلؽت   

االلتزام تجاه اآلخرٌن  +  االلتزام تجاه المبلك = استخدامات األموال   

االلتزام تجاه المبلك  -استخدامات األموال=  خرٌن  االلتزام تجاه اآل  

                           =140500 – 60500  

دٌنار  80000= االلتزام تجاه اآلخرٌن    

 

بحسب اسم الشركة , لكل عملٌة من العملٌات اآلتٌة , بٌن أثر العملٌات المالٌة اآلتٌة فً معادلة المٌزانٌة : السؤال الثامن 

: بٌن قوسٌن المدون   

. دٌنار من محبلت الباسم بموجب شٌك  10000أجهزة حاسوب بمبلػ ( شركة لبنى)اشترت ,  3/2/2016بتارٌخ ( أ  

زاد  بمبلػ ( التزامات ( ) دائنون)محالت الباسم , دٌنار  10000زاد  بمبلػ ( أصول ) أجهزة حاسوب  :تحلٌل العملٌة 

.دٌنار 10000  

 التارٌخ

 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

أجهزة   
 حاسوب

  الدائنون

(1)العملٌة رقم     +10000 محبلت ) 10000+ 
(الباسم  

 

 10000 10000 المجموع

 

. كامل المبلػ نقدا لشركة الفدوى لئلسكانات ( شركة لما)دفعت  4/2/2016بتارٌخ ( ب  
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بمبلػ   نقص( التزامات ( ) دائنون) شركة الفدوى ,دٌنار 10000نقص  بمبلػ ( أصول ) الصندوق  :تحلٌل العملٌة 

.دٌنار 10000  

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

  الدائنون الصندوق  
(1)العملٌة رقم     -10000 شركة )  10000- 

(الفدوى  
 

   المجموع

 

. دٌنار على الحساب لشركة الرٌم  5000أثاثا ً بمبلػ ( شركة بسام ) باعت ,  6/2/2016بتارٌخ ( ج  

 5000زاد  بمبلػ ( التزامات ( ) دائنون)محالت الباسم , دٌنار  5000نقص  بمبلػ ( أصول ) األثاث : تحلٌل العملٌة 

.دٌنار  

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

  الدائنون األثاث  المدٌنون 
(1)العملٌة رقم    +5000 

شركة )
(الرٌم  

-5000    

   المجموع
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 أسئلة مقترحة على الوحدة األولى

لماذا تعتبر  المحاسبة لؽة األعمال ؟  -1  

خبللها تبادل المعلومات المالٌة بٌن الشركة والمستفٌدٌن من المعلومات المالٌة  تعتبر المحاسبة لؽة األعمال وذلك ألنه ٌتم من

 بلؽة مشتركة ومفهومة لجمٌع األطراؾ

.وضح المقصود بالعملٌات المالٌة واذكر ثالثة امثلة علٌها  -2  

: أمثلة ,  بشكل مباشروالتً تؤثر فٌها مالٌا ً , ٌقصد بها جمٌع العملٌات التً تخص الشركة   

قبض إٌراد نقداً  -دفع مصارٌؾ دعاٌة وإعبلن                ج -شراء أثاث نقداً               ب -أ  

. وضح المقصود بالعملٌات الؽٌر مالٌة  و اذكر ثالثة أمثلة علٌها  -3  

:  أمثلة علٌها , بٌة وال ٌتم تسجٌلها فً الدفاتر المحاس, هً العملٌات التً ال تؤثر مالٌاً بشكل مباشر على حسابات الشركة   

نقل موظؾ  -ترقٌة موظؾ                      ج -تعٌٌن مدٌر للشركة                      ب -أ  

.وضح طرٌقة تسجٌل العملٌات المالٌة فً السجالت المحاسبٌة  -4  

خاصة ( مستندات ) ع أوراق ثبوتٌة ٌتم تسجٌل العملٌات المالٌة ذات األثر النقدي فً الدفاتر المحاسبٌة بطرٌقة منتظمة من واق

.بها   

. واذكر ثالثة أمثة على كل منها , وضح  أنواع المستندات التً ٌتم من خاللها تسجٌل العملٌات المالٌة  -5  

, فواتٌر البٌع : مثل , وٌحتفظ بها إلثبات قٌامها بنشاط معٌن , وهً أوراق ثبوتٌة تنظم داخل الشركة  :مستندات داخلٌة  -أ

. وكشوؾ الرواتب األجور , واستبلم البضاعة   

فواتٌر : مثل , هً أوراق ثبوتٌة تنشأ خارج الشركة الستخدامها فً إثبات تعامبلتها مع اآلخرٌن  :مستندات خارجٌة  -ب

والشٌكات, وكشوؾ البنك , الشراء   

. لماذا ٌتم تصنٌؾ العملٌات المالٌة وتسجٌلها وتلخٌصها  -6  

التخاذ القرارات المناسبة من خبلل التقارٌر المحاسبٌة , بهدؾ عرضها على الجهات المستفٌدة من هذه المعلومات  ذلكو

( .القوائم المالٌة ) والتً تسمى   

. عط أمثلة علٌها وأ, ما المقصود بالقوائم المالٌة  -7  

.هً عبارة عن قوائم تحوي على معلومات مجمعة للعملٌات المالٌة لفترة زمنٌة معٌنة   

مٌزان المراجعة  -قائمة الدخل                ج -ب(               قائمة المركز المالً)المٌزانٌة العمومٌة -أ  

. عدد أهداؾ النظام المحاسبً  -8  

.ملة منتظمة دائمة لمختلؾ العملٌات المالٌة للشركة االحتفاظ بسجبلت مكت -1  

. تحدٌد نتٌجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة  -2  
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( .  علٌهاما لها وما ) تحدٌد مركز الشركة المالً فً لحظة زمنٌة معٌنة  -3  

.القادمة ورسم السٌاسات للفترات , واتخاذ القرارات , توفٌر البٌانات والمعلومات البلزمة للتخطٌط  -4  

. توفٌر البٌانات والمعلومات البلزمة لعملٌات الرقابة على أعمال الشركة  -5  

. واهتمامات كل منها , اذكر الجهات المستفٌدة من المعلومات المحاسبٌة  -9  

لشركة للسٌولة أو تحدٌد حاجة ا, تساعدها فً اتخاذ القرارات المناسبة للتخطٌط المستقبلً ورسم السٌاسات : إدارة الشركة  -1

. أو الرقابة على ممتلكات الشركة وجودة األداء , النقدٌة   

. مما ٌؤثر على أدائهم وجهودهم , لمعرفة مدى نجاح الشركة التً ٌنتمون إلٌها : الموظفون  -2  

. ومدى كفاءة إدارة الشركة فً استثمار ممتلكاتهم وحماٌتها , لمعرفة مدى نجاح مشروعاتهم فً تحقٌق األرباح : المبلك  -3  

وذلك لمساعدتهم على اتخاذ قرارات تتعلق بإمكانٌة , لمعرفة مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالٌة : المقرضون  -4

. تقدٌم قروض لها   

.وتقدٌم التسهٌبلت للشركات , وتحصٌل الضرٌبة , للمساعدة فً الرقابة على األداء : األجهزة الحكومٌة  -5  

 

. اذكر خمسة خصائص المعلومات المحاسبٌة مع توضٌح كل منها  -10  

. تتمثل بالحصول على المعلومات المناسبة الخاصة بالمشكلة التً ٌجب اتخاذ القرار بخصوصها : المبلئمة  -1  

واستبعاد المعلومات ؼٌر المهمة من , ٌجب عرض المعلومات الخاصة بالمشكلة بطرٌقة سهلة مبسطة واضحة : الوضوح  -2

.أجل اتخاذ القرار الصحٌح   

وٌلتزم الحٌاد , االبتعاد عن التقدٌر الشخصً واالعتماد على البٌانات الحقٌقٌة فً أثناء إعداده التقرٌر المالً : الموضوعٌة  -3

. اختٌار المعلومات المالٌة فً   

. كلما قلت نسبة الخطأ فً المعلومات المالٌة كانت أكثر فائدة فً اتخاذ القرارات الصحٌحة : الدقة  -4  

, الحصول على المعلومات المالٌة الحدٌثة فً الوقت المناسب ٌسهم بفاعلٌة فً اتخاذ القرارات المناسبة : المدة الزمنٌة  -5

. خرة لٌس لها قٌمة فً عملٌة اتخاذ القرار فالمعلومات المتأ  

 

. واذكر ثالثة امثلة على كل منها , وضح المقصود بالفروض والمبادىء المحاسبٌة  -11  

.أسس ثابتة من قبل المحاسب لتكون البٌانات المالٌة متشابهة و قابلة للمقارنة بٌن الشركات   

.المدة المحاسبٌة -3االستمرارٌة     -2     الوحدة المحاسبٌة المستقلة -1: الفروض المحاسبٌة   

. الثبات -3        المقابلة    -2     التكلفة التارٌخٌة     -1: المبادىء المحاسبٌة   

. عدد الفروض المحاسبٌة مع توضٌح كل منها  -2  
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أن للشركة شخصٌة معنوٌة مستقلة فً سجبلتها المحاسبٌة عن الشركات األخرى ومستقلة  :الوحدة المحاسبٌة المستقلة ( 1

.أٌضا ً عن مبلكها   

.  أي أن جمٌع المعامبلت الخاصة بالمالك والتً لٌس لها عبلقة بالشركة ال ٌتم تسجٌلها فً السجبلت المحاسبٌة للشركة *   

, سة أنشطتها  مدة زمنٌة ؼٌر محدودة ما لم ٌثبت العكس أن الشركة وجدت لتستمر فً ممار :االستمرارٌة ( 2  

, وذلك للتعرؾ على نتٌجة أعمالها بشكل دوري , وهو تقسٌم عمر الشركة إلى مدد زمنٌة متساوٌة  :المدة المحاسبٌة ( 3

ع المالٌة للشركة ونتائج مما ٌتٌح لهم االطبلع على األوضا, وتزوٌد هذه النتائج للمستخدمٌن بانتظام من خبلل القوائم المالٌة 

. أعمالها لمساعدتهم باتخاذ القرارات   

وٌمكن التعبٌر عنها , وتعنً أن جمٌع العملٌات المالٌة التً تقوم بها الشركة تعتمد النقد أساسا ً فً قٌاسها  :الوحدة النقدٌة ( 4

( .الدٌنار مثبل ً ) بوحدة النقد   

 

. عدة أمور اذكرها ( االستمرارٌة ) ٌترتب على الفرض المحاسبً  -12  

( . القٌمة الفعلٌة ) تقٌٌم أصولها الثابتة بالتكلفة التارٌخٌة  -أ  

. األصول الثابتة من سنة مالٌة إلى أخرى (  تخفٌض قٌمتها الفعلٌة)االستمرار فً إهبلك  -ب  

. أو نٌة تصفٌة الشركة , طالما انتفت نٌة بٌع هذه األصول  عدم تقٌٌم األصول الثابتة بقٌمتها السوقٌة -ج  

 

. عدد المبادىء المحاسبٌة مع توضٌح كل منها والهدؾ من كل مبدأ -13  

. ٌقصد بذلك تسجٌل العملٌات المالٌة فً السجبلت على أساس تكلفتها الفعلٌة  :التكلفة التارٌخٌة ( 1  

سواء قبضت هذه اإلٌرادات أم لم تقبض بعد , وتعنً تحمٌل المدة المالٌة بما ٌخصها من إٌرادات ومصارٌؾ  :االستحقاق ( 2

. وسواء دفعت هذه المصارٌؾ أم لم تدفع بعد ,   

, ٌقصد بها المقارنة والمقابلة بٌن إٌرادات المدة المالٌة ومصروفاتها التً أسهمت فً تحقٌق اإلٌرادات لها  :المقابلة ( 3

. بؽض النظر عن دفع هذه المصروفات أو عدم دفعها   

ٌقصد به التزام الشركة عند استخدامها أحد الطرق المحاسبٌة بعد تؽٌٌر الطرٌقة من سنة إلى أخرى إال فً أحوال  :الثبات ( 4

. مبررة وشروط محددة   

. حاسبٌة إال بعد تحققه وٌقصد به عدم االعتراؾ باإلٌراد وتسجٌله فً السجبلت الم :تحقق اإلٌرادات ( 5  

فً حٌن تؤخذ الخسائر , وٌقصد به عدم أخذ األرباح المتوقعة بالحسبان إال عند تحققها  ( :التحفظ) الحٌطة والحذر ( 6

. المتوقعة بالحسبان قبل حدوثها   

ي تساعدهم فً اتخاذ والت( مستخدمٌن المعلومات المحاسبٌة) إظهار جمٌع المعلومات التً تلزم المستفٌدٌن  :اإلفصاح ( 7

.القرارات   



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  39  

 

. شروط تحقق اإلٌراد اذكر -14  

. وجود عملٌة مبادلة بٌن الشركة وجهات أخرى  -أ  

.أو تسلٌم مبٌعات , تقدٌم خدمة  -ب  

 

: عرؾ ما ٌلً واذكر ثالثة امثلة علٌها  -15  

.األصول ؼٌر الملموسة , األصول المتداولة , األصول الثابتة   

وٌتوقع أن ٌستفاد من , ولٌس إلعادة بٌعها , ما تملكه الشركة من موجودات تساعد على عملٌة اإلنتاج  :الثابتة األصول  -أ

. واألثاث , السٌارات , المبانً : مثل , خدماتها مدة طوٌلة   

مثل , امها فً أثناء السنة أو استخد, أو بٌعها , النقود والممتلكات األخرى التً ٌتوقع تحوٌلها إلى نقد  :األصول المتداولة  -ب

أوراق القبض , االستثمارات قصٌرة األجل , ( بضاعة أخر المدة ) المخزون , ( المدٌنٌن) العمبلء , البنك , الصندوق : 

أو , وٌحرر عندما تبٌع الشركة ألجل , مثل الكمبٌالة أو السند , وهو مستند رسمً ٌثبت مدٌونٌة األخرٌن المستحقة للشركة )

( . دمة ألجل تقدم خ  

, مثل شهرة المحل , لكنها تسهم فً نشاط الشركة , الممتلكات التً لٌس لها كٌان مادي ملموس  :األصول ؼٌر الملموسة  -ج

. والعبلمة التجارٌة , االختراع ( براءة)وحقوق , وحقوق النشر   

 

. وااللتزامات قصٌرة االجل , اذكر الفرق بٌن االلتزامات طوٌلة االجل  -16  

القرض : مثل ,  ٌستحق سدادها مدة أكثر من سنة مالٌةالتزامات الشركة تجاه اآلخرٌن التً : االلتزامات طوٌلة االجل  -أ

.البنكً الذي ٌستؽرق سداده عشر سنوات   

:  ومن أمثلتها, ٌستحق سدادها خالل سنة  االلتزامات التً على الشركة تجاه اآلخرٌن التً: االلتزامات قصٌرة االجل -ب

.أوراق الدفع  ,الدائنون   

 

. واكتب معادلتها , اذكر عناصر معادلة المٌزانٌة  -17  

حقوق الملكٌة -3       مجموع االلتزامات    -2      مجموع األصول   -1  

حقوق الملكٌة + مجموع االلتزامات = مجموع األصول   

. قائمة الدخل قائمة المركز المالً , مٌزان المراجعة , المصروفات , االٌرادات : عرؾ ما ٌلً  -18  

إضافة إلى , سواء سددت أم ال , وتقدٌم الخدمات ,جمٌع ما تحصل علٌه الشركة من إٌرادات لقاء بٌع البضائع : اإلٌرادات ( 1

. أرباح االستثمارات   
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والخدمات , مثل تكلفة البضائع والسلع , لتً تتحملها الشركة لقاء الحصول على اإلٌرادات جمٌع التكالٌؾ ا: المصروفات ( 2

, الكهرباء , الرواتب , اإلٌجارات : مثل , المستخدمة فً تنفٌذ األنشطة التً تزاولها الشركة للحصول على اإلٌرادات 

. والمطبوعات   

.ألستاذ وأرصدتها قائمة تتضمن جمٌع حسابات دفتر ا: مٌزان المراجعة ( 3  

عن طرٌق مقابلة اإلٌرادات , وهً قائمة توضح نتٌجة أعمال نشاط الشركة من ربح أو خسارة : قائمة الدخل ( 4

.بالمصروفات المرتبطة بها خبلل السنة أو المدة المحاسبٌة   

وما علٌها من التزامات وقت , وهً قائمة توضح ما تملكه الشركة من أصول : قائمة المركز المالً أو المٌزانٌة العمومٌة ( 5

. وهً تتضمن ملخصا ً لجمٌع األصول وااللتزامات وحقوق الملكٌة . إعدادها   

 

. واكتب معادلة احتسابها , اذكر مكونات حقوق الملكٌة  -19  

المسحوبات الشخصٌة  -3صافً الربح                  -2                رأس المال    -1  

المسحوبات الشخصٌة –صافً الربح + رأس المال بداٌة المدة = حقوق الملكٌة *   

 

. اكتب معادلة المٌزانٌة بصورة رٌاضٌة  -20  

االلتزامات + حقوق الملكٌة = األصول   

 

. من أٌن تحصل الشركة على أصولها  -21  

: تحصل الشركة على أصولها من مصدرٌن رئٌسٌن   

(  . حقوق الملكٌة ) وتسمى , المبلك  -أ  

.(االلتزامات ) وتسمى , اآلخرون  -ب  

 

. ما المقصود بمصادر االموال واستخداماتها  -22  

. مصادر األموال وهً األموال الخاصة أو االقتراض من اآلخرٌن أو االثنٌن معا ً   

. استخدامات األموال هً األوجه التً تنفق فٌها األموال   
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 20000ومجموع حقوق الملكٌة , دٌنار  30000اذا كان مجموع األصول فً إحدى الشركات  -23

. تحدٌد مجموع االلتزامات : المطلوب , دٌنار   

حقوق الملكٌة+ االلتزامات = األصول   

20000+ االلتزامات = 30000  

20000 -30000= االلتزامات   

دٌنار  10000= االلتزامات   

 

 25000ومجموع حقوق الملكٌة , دٌنار  45000اذا كان مجموع االلتزامات فً إحدى الشركات  -24

. تحدٌد مجموع األصول : المطلوب , دٌنار   

حقوق الملكٌة+ االلتزامات = األصول   

25000+  45000= األصول   

دٌنار  70000 =األصول   

 

دٌنار  40000ومجموع االلتزامات , دٌنار  120000اذا كان مجموع االصول فً إحدى الشركات  -25

. تحدٌد مجموع حقوق الملكٌة : المطلوب ,   

حقوق الملكٌة+ االلتزامات = األصول   

حقوق الملكٌة+  40000=  120000  

40000 – 120000= حقوق الملكٌة    

دٌنار 80000= حقوق الملكٌة    

  

: بٌن أثر العملٌات التالٌة فً معادلة المٌزانٌة  -26  

مبلػ وقد أودع , دٌنار  75000برأس مال قدره ,  1/1/2016نشاطها التجاري بتارٌخ  األمٌن لبلستشارات بدأت شركة ( 1

. دٌنار فً البنك والباقً فً الصندوق  30000  

. نقداً ر دٌنا 10000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  8/1/2016بتارٌخ ( 2  

. دٌنار من شركة السعٌد لؤلثاث نقداً  3000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  10/1/2016بتارٌخ ( 3  

. دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  300 بلؽتالتً  الكهرباءسداد قٌمة فاتورة  تم,  12/1/2016بتارٌخ ( 4  



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  42  

 

.مؤمن نقداً نار من مكتبة دي 200اشترت الشركة بعض القرطاسٌة بمبلػ ,  14/1/2014بتارٌخ ( 5  

.دٌنار من شركة البتراء على الحساب  3000بمبلػ اجهزة حاسوب اشترت الشركة ,  15/1/2016بتارٌخ ( 6  

وتسلمت منه المبلػ بشٌك , دٌنار 8000حد العمبلء بمبلػ قامت الشركة بتقدٌم خدمات استشارٌة أل,  18/1/2016بتارٌخ ( 7

. أودع فً البنك   

. قامت الشركة بتسدٌد كامل المبلػ المطلوب لشركة البتراء بشٌك بنكً,  20/1/2016بتارٌخ ( 8  

. دٌنار  مصارٌؾ الهاتؾ نقداً  200سددت الشركة  , 25/1/2016بتارٌخ (  9  

.  رواتب للموظفٌن عن طرٌق البنك 4000دفعت الشركة ,  30/1/2016بتارٌخ ( 10  

, دٌنار  75000برأس مال قدره ,  1/1/2016نشاطها التجاري بتارٌخ  تشارات األمٌن لبلسبدأت شركة  (:1)العملٌة رقم 

.دٌنار فً البنك والباقً فً الصندوق  30000مبلػ وقد أودع   

-75000)دٌنار  45000زاد بمبلػ ( أصول)الصندوق ,دٌنار  30000زاد بمبلػ ( أصول ) البنك  :تحلٌل العملٌة 

.دٌنار 75000زاد  بمبلػ  (حقوق ملكٌة ) رأس المال , ( 30000  

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال  البنك الصندوق   

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000   75000 

 75000 75000 المجموع
 

. نقداً دٌنار  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  8/1/2016بتارٌخ  (:2)العملٌة رقم   

.دٌنار  10000نقص بمبلػ ( أصول)الصندوق ,دٌنار  10000زاد بمبلػ ( أصول ) السٌارات  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال  البنك الصندوق السٌارات  

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000   75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000     

 75000 75000 المجموع
 

.دٌنار من شركة السعٌد لؤلثاث نقداً  3000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  10/1/2016بتارٌخ  (:3)العملٌة رقم   

.دٌنار  3000نقص بمبلػ ( أصول)الصندوق ,دٌنار  3000زاد بمبلػ ( أصول ) االثاث  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال  البنك الصندوق السٌارات األثاث 

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000   75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000     

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000     

 75000 75000 المجموع
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.دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  300 بلؽتالتً  الكهرباءسداد قٌمة فاتورة  تم,  12/1/2016بتارٌخ  (:4)العملٌة رقم   

.دٌنار  300نقص بمبلػ ( أصول)البنك ,دٌنار  300زاد بمبلػ ( مصارٌؾ ) مصروؾ الكهرباء  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال المصروفات  البنك الصندوق السٌارات األثاث 

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000    75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000      

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000      

(4)العملٌة رقم       -300   +300   

 74700 74700 المجموع

 

.مؤمن نقداً دٌنار من مكتبة  200اشترت الشركة بعض القرطاسٌة بمبلػ ,  14/1/2014بتارٌخ  (:5)العملٌة رقم   

.دٌنار  200نقص بمبلػ ( أصول)الصندوق ,دٌنار  200زاد بمبلػ ( مصارٌؾ ) القرطاسٌة :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال المصروفات  البنك الصندوق السٌارات األثاث 

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000    75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000      

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000      

(4)العملٌة رقم       -300   +300   

(5)العملٌة رقم      -200    +200   

 74500 74500 المجموع

 

.دٌنار من شركة البتراء على الحساب  5000بمبلػ اجهزة حاسوب اشترت الشركة ,  15/1/2016بتارٌخ  (:6)العملٌة رقم   

.دٌنار  5000زاد بمبلػ ( التزامات)شركة البتراء ,دٌنار  5000زاد بمبلػ ( اصول ) حاسوباجهزة  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

أجهزة 
 حاسوب

 رأس المال المصروفات الدائنون البنك الصندوق السٌارات األثاث

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000    75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000      

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000      

(4)العملٌة رقم       -300   +300   

(5)العملٌة رقم      -200    +200   

(6)العملٌة رقم   +5000 شركة )5000+     
(البتراء  

  

 79500 79500 المجموع
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وتسلمت , دٌنار 8000حد العمبلء بمبلػ استشارٌة ألقامت الشركة بتقدٌم خدمات ,  18/1/2016بتارٌخ  (:7)العملٌة رقم 

 منه المبلػ بشٌك أودع فً البنك

.دٌنار  8000زاد بمبلػ ( اٌرادات)اٌراد خدمات استشارٌة ,دٌنار  8000زاد بمبلػ ( اصول ) البنك :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

أجهزة 
 حاسوب

 رأس المال االٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق السٌارات األثاث

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000     75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000       

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000       

(4)العملٌة رقم       -300   +300    

(5)العملٌة رقم      -200    +200    

(6)العملٌة رقم   +5000 شركة )5000+     
(البتراء  

   

(7)العملٌة رقم       +8000    +8000   

 87500 87500 المجموع

 

.قامت الشركة بتسدٌد كامل المبلػ المطلوب لشركة البتراء بشٌك بنكً,  20/1/2016بتارٌخ  (:8)العملٌة رقم   

.دٌنار  5000نقص بمبلػ ( دائنون) ) شركة البتراء,دٌنار  5000نقص بمبلػ ( اصول ) البنك :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

أجهزة 
 حاسوب

 رأس المال االٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق السٌارات األثاث

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000     75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000       

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000       

(4)العملٌة رقم       -300   +300    

(5)العملٌة رقم      -200    +200    

(6)العملٌة رقم   +5000 شركة )5000+     
(البتراء  

   

(7)العملٌة رقم       +8000    +8000   

(8)العملٌة رقم       -5000 شركة )5000- 
(البتراء  

   

 82500 82500 المجموع
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.دٌنار  مصارٌؾ الهاتؾ نقداً  200سددت الشركة  , 25/1/2016بتارٌخ  (:9)رقم  العملٌة  

.دٌنار  200زاد بمبلػ ( مصارٌؾ)مصروؾ الهاتؾ , دٌنار  200نقص بمبلػ ( اصول ) الصندوق :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

أجهزة 
 حاسوب

 رأس المال االٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق السٌارات األثاث

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000     75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000       

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000       

(4)العملٌة رقم       -300   +300    

(5)العملٌة رقم      -200    +200    

(6)العملٌة رقم   +5000 شركة )5000+     
(البتراء  

   

(7)العملٌة رقم       +8000    +8000   

(8)العملٌة رقم       -5000 شركة )5000- 
(البتراء  

   

(9)العملٌة رقم      -200    +200    

 82300 82300 المجموع

 

.  رواتب للموظفٌن عن طرٌق البنك 4000دفعت الشركة ,  30/1/2016بتارٌخ  (:10)العملٌة رقم   

.دٌنار  4000زاد بمبلػ ( مصارٌؾ)شركة رواتب الموظفٌن,دٌنار  4000نقص بمبلػ ( اصول ) البنك :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

أجهزة 
 حاسوب

 رأس المال االٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق السٌارات األثاث

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000     75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000       

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000       

(4)العملٌة رقم       -300   +300    

(5)العملٌة رقم      -200    +200    

(6)العملٌة رقم   +5000 شركة )5000+     
(البتراء  

   

(7)العملٌة رقم       +8000    +8000   

(8) العملٌة رقم      -5000 شركة )5000- 
(البتراء  

   

(9)العملٌة رقم      -200    +200    

(10)العملٌة رقم      -4000    +4000    

 78300 78300 المجموع
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 الوحدة الثانٌة

 الدورة المحاسبٌة

تحلٌل العملٌات المالٌة وتسجٌلها : الدرس األول   

(  : المزدوج نظرٌة القٌد ) تحلٌل العملٌات المالٌة : أوال ً   

 :      وٌمكن تلخٌص قواعد القٌد المزدوج كما ٌلً  -

. لكل عملٌة مالٌة طرفٌن  -1  

( . إلى حـ ) وطرؾ دائن وٌرمز له / (  من حـ ) طرؾ مدٌن وٌرمز له  -2  

.  ٌجب أن ٌتساوى الطرؾ المدٌن مع الطرؾ الدائن  -3  

 : خطوات تحلٌل العملٌة المالٌة  -

. تحدٌد الحسابات التً تأثرت فً العملٌة المالٌة  -1  

( .إٌرادات , مصارٌؾ , حقوق ملكٌة , التزامات , أصول :) تصنٌؾ الحسابات التً تأثرت  -2  

: تطبٌق القواعد التالٌة  -3  

. إذا نقصت تصبح دائنة و, ادت تبقى مدٌنةإذا ز, مدٌنة ( الحساب العادي ) األصول والمصارٌؾ بطبٌعتها ( أ  

فإذا زادت تبقى دائنة وإذا نقصت تصبح  ,دائنة( الحساب العادي ) االلتزامات وحقوق الملكٌة واإلٌرادات بطبٌعتها ( ب

. مدٌنة   

: تسجٌل العملٌات المالٌة : ثانٌا ً   

حٌث , لها بالسجبلت المحاسبٌة على شكل قٌد محاسبً بعد القٌام بتحلٌل العملٌة إلى طرفٌها المدٌن والدائن نقوم بتسجً

: ٌكون القٌد كما ٌلً   

من حساب وتقرأ , (      اسم الحساب المدٌن / )المبلػ        من حـ :     الطرؾ المدٌن   

إلى حساب وتقرأ , (      اسم الحساب الدائن / ) المبلػ        إلى حـ :     الطرؾ الدائن   

: ثم سجل القٌد المحاسبً لكل منها , مع بٌان السبب ( المدٌن والدائن ) حلل العملٌات التالٌة إلى طرفٌها  ( :1)مثال   

. ودفعت القٌمة نقدا ً من الصندوق , دٌنار  5000اشترت شركة أمٌرة أثاثا ً من شركة النخبة بمبلػ ( 1  

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( . مدٌن ) دٌنار  فٌبقى  5000زاد بمبلػ ( مدٌن ) ك فهو األثاث وهو من األصول لذل: الطرؾ األول   

( . دائن ) دٌنار فٌصبح  5000نقص بمبلػ ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول فهو : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  
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 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

5000  
5000 

األثاث/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

 

 

. وكان السداد بشٌك من البنك , دٌنار الستخدامها فً أعمال الشركة  20000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ( 2  

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( . مدٌن ) دٌنار  فٌبقى  20000زاد بمبلػ ( مدٌن ) السٌارات وهو من األصول لذلك فهو : الطرؾ األول   

( . دائن ) دٌنار فٌصبح  5000نقص بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول فهو : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

20000  
20000 

السٌارات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

 

 

, أي بتأجٌل سداد القٌمة , ( على الحساب ) دٌنار من شركة النخبة باألجل  2500اشترت الشركة أجهزة ومعدات ( 3

. وهذا ٌعنً أن الشركة لم تدفع ثمن األجهزة والمعدات لشركة النخبة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( . مدٌن ) دٌنار  فٌبقى  2500مبلػ زاد ب( مدٌن ) األجهزة والمعدات وهو من األصول لذلك فهو : الطرؾ األول   

دٌنار فٌبقى 2500زاد بمبلػ ( دائن ) شركة النخبة وهو من االلتزامات فهو / الدائنون : الطرؾ الثانً   

( . دائن )    

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

250  
250 

األجهزة والمعدات/ من حـ  
(دائنون ) شركة النخبة / حـإلى   

 

 

( : 1التطبٌق ) تسجٌل العملٌات المالٌة : ثالثا ً  

. العملٌات المالٌة تسجل على شكل قٌود دون أن ٌظهر اسم الشركة المالكة فً القٌود المحاسبٌة  -1  

وٌكون , باالجل أو على الحساب عملٌات الشراء فً حالة عدم الدفع النقدي من الصندوق أو بشٌك من البنك تسمى الشراء  -2

( .وٌذكر اسم الشركة التً تم الشراء منها ) الطرؾ الدائن فً هذه الحالة هم الدائنون   

/ وٌسجل إلى حـ , ٌسمى الطرؾ الدائن باإلٌرادات , فً العملٌات التً تتضمن بٌع بضاعة للعمبلء أو تقدٌم خدمة للعمبلء  -3

  :فً ثالث طرق  البٌعوٌكون , اإلٌرادات
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. الصندوق  / من حـ ,  وٌكون الطرؾ المدٌن هو الصندوق , البٌع نقدا  -أ  

. البنك / من حـ, وٌكون الطرؾ المدٌن البنك , البٌع بشٌك أو عن طرٌق البنك  -ب  

( . المدٌنون ) وٌكون الطرؾ المدٌن اسم الشركة , البٌع األجل أو على الحساب  -ج  

فإن ذلك ( القرطاسٌة , الهاتؾ , الكهرباء , الماء : ع مبالػ لقاء الحصول على خدمات أو مستلزمات مثل تقوم الشركة بدؾ -4

. ٌسمى مصروفات   

: وٌسجل بالشكل التالً , ( قٌد المركب ) فإن القٌد ٌسمى بـ , إذا كان الطرؾ المدٌن أكثر من حساب  -5  

من مذكورٌن                   

/ حـ                   

/  حـ                  

:وٌسجل بالشكل التالً , ( قٌد مركب ) فإن القٌد ٌسمى بـ , إذا كان الطرؾ الدائن أكثر من حساب  -6  

إلى مذكورٌن                   

/ حـ                   

/  حـ                  

. أو كلٌهما أكثر من حساب ( ن المدٌن أو الدائ) هو القٌد الذي ٌحتوى أحد أطرافه  القٌد المركب -7  

 

حلل كل عملٌة مالٌة ,  2016تمثل العملٌات اآلتٌة معامبلت شركة النور فً شهر حزٌران من عام  :(1)مثال تطبٌقً 

: ثم سجل قٌدها المحاسبً , على حده   

وقد أودع المبلػ , ر دٌنا 70000برأس مال قدره ,  1/6/2016بدأت شركة النور للدعاٌة واإلعبلن أعمالها بتارٌخ ( 1

. كامبل ً فً البنك   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن ) دٌنار فٌبقى  70000زاد بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول فهو : الطرؾ األول   

( . دائن ) دٌنار  فٌبقى  70000زاد بمبلػ ( دائن ) رأس المال وهو من حقوق الملكٌة لذلك فهو : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

70000  
70000 

البنك/ من حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1/6/2016  
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وقد بلؽت قٌمة اإلٌجار , استأجرت الشركة مكاتب من شركة الرامة العقارٌة لتكون مقرا ً  لها ,  5/6/2016بتارٌخ ( 2

. دفعت بشٌك , دٌنار سنوٌا ً  4000  

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن ) دٌنار فٌبقى  4000زاد بمبلػ ( مدٌن ) مصروؾ اإلٌجار وهو من المصروفات فهو : الطرؾ األول   

( . دائن ) دٌنار  فٌصبح  4000نقص بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول لذلك فهو : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

4000  
4000 

مصروؾ اإلٌجار/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع مصروؾ اإلٌجار بشٌك )   

5/6/2016  

 

) ثم أودع فً الصندوق لدفع المصروفات الضرورٌة , دٌنار من البنك  3000سحب مبلػ  15/6/2016بتارٌخ ( 3

(  . الطارئة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن ) دٌنار فٌبقى  3000زاد بمبلػ ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول فهو : الطرؾ األول   

( . دائن ) دٌنار  فٌصبح  3000نقص بمبلػ ( مدٌن ) فهو البنك وهو من األصول لذلك : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

3000  
3000 

الصندوق/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(سحب من البنك وإٌداع فً الصندوق)  

15/6/2016  

 

. دفعت بشٌك , دٌنار  2000اشترت الشركة أثاثا ً لمكاتبها بمبلػ  20/6/2016بتارٌخ ( 4  

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن ) دٌنار فٌبقى  2000زاد بمبلػ ( مدٌن ) األثاث  وهو من األصول فهو : الطرؾ األول   

( . دائن ) دٌنار  فٌصبح  2000نقص بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول لذلك فهو : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

2000  
2000 

األثاث/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء أثاث بموجب شٌك)  

20/6/2016  
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وذلك من شركة , دٌنار باألجل  6000اشترت الشركة سٌارة صؽٌرة لتسٌٌر أعمالها بمبلػ ,  25/6/2016بتارٌخ ( 5

.  االتحاد لتجارة السٌارات   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن ) دٌنار فٌبقى  6000زاد بمبلػ ( مدٌن ) السٌارات وهً من األصول فهً : الطرؾ األول   

دٌنار  6000زاد بمبلػ ( دائن ) شركة االتحاد لتجارة السٌارات وهو من االلتزامات لذلك فهو / نون الدائ: الطرؾ الثانً 

( . دائن ) فٌبقى    

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

6000  
6000 

السٌارات/ من حـ  
شركة االتحاد لتجارة السٌارات/ إلى حـ  

(سٌارة باألجلشراء )  

25/6/2016  

 

حلل كل عملٌة ,  2016تمثل العملٌات المالٌة اآلتٌة بقٌمة معامبلت شركة النور فً شهر تموز من عام  ( :2)مثال تطبٌقً 

: ثم سجل قٌدها المحاسبً , مالٌة على حدة   

. دفع بشٌك , دٌنار  25000اشترت الشركة معدات بمبلػ ,  1/7/2016بتارٌخ ( 6  

: ٌل العملٌة تحل -أ  

(.مدٌن ) دٌنار فتبقى  25000زاد بمبلػ ( مدٌن ) المعدات وهً من األصول فهً : الطرؾ األول   

( . مدٌن ) دٌنار  فٌبقى  25000زاد بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول لذلك فهو : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

ــانالبٌــــــــ دائن مدٌن  التارٌخ 

25000  
25000 

المعدات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء معدات بموجب شٌك)  

1/7/2016  

 

. وأودع فً البنك , دفع بشٌك , دٌنار  14000عملت الشركة دعاٌة لشركة الفرح بمبلػ ,  10/7/2016بتارٌخ ( 7  

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن ) دٌنار فٌبقى  14000زاد بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهً من األصول فهو : الطرؾ األول   

( . دائن ) دٌنار  فٌبقى  14000زاد بمبلػ ( دائن ) إٌراد الدعاٌة وهو من اإلٌرادات من لذلك فهو : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  51  

 

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

25000  
25000 

البنك/ من حـ  
إٌراد الدعاٌة/ حـإلى   

(إٌداع شٌك بالبنك لقاء إٌرادات)  

10/7/2016  

 

. دٌنار نقدا ً قٌمة فاتورة الكهرباء  300دفعت الشركة ,  15/7/2016بتارٌخ ( 8  

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن) دٌنار فٌبقى  300زاد بمبلػ ( مدٌن ) مصروؾ الكهرباء وهً من المصارٌؾ فهو : الطرؾ األول   

( . دائن ) دٌنار  فٌصبح  300نقص بمبلػ ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول لذلك فهو : الثانً الطرؾ   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

300  
300 

مصروؾ الكهرباء/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع مصروؾ الكهرباء نقدا ً)  

15/7/2016  

 

. دٌنار على الحساب  9000عملت الشركة مجموعة من الدعاٌات وإلعبلنات لشركة الجود بمبلػ ,  20/7/2016بتارٌخ ( 9  

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن) دٌنار فٌبقى  9000زاد بمبلػ ( مدٌن ) شركة الجود وهً من األصول فهً / المدٌنون:الطرؾ األول   

( . دائن ) دٌنار  فٌبقى  9000زاد بمبلػ ( دائن ) عبلنات وهو من اإلٌرادات لذلك فهو إٌراد الدعاٌة واإل: الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

300  
300 

(مدٌنون ) شركة الجود / من حـ  
إٌراد الدعاٌة واإلعبلن/ إلى حـ  

(الحسابتقدٌم خدمات لشركة الجود على )  

20/7/2016  

 

. دفعت الشركة ثمن السٌارة التً اشترتها من شركة االتحاد بموجب شٌك ,  28/7/2016بتارٌخ ( 10  

: تحلٌل العملٌة  -أ  

دٌنار  6000نقص بمبلػ ( دائن ) الدائنون وهً من االلتزامات فهو / شركة اإلتحاد لتجارة السٌارات : الطرؾ األول 

(.مدٌن) فٌصبح ( العملٌة الخامسة ثمن السٌارة فً )  

( . دائن ) دٌنار  فٌصبح  6000نقص بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول لذلك فهو : الطرؾ الثانً   
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( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

300  
300 

الدائنون/ شركة اإلتحاد لتجارة السٌارات  /من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع المستحق لشركة االتحاد بشٌك)  

28/7/2016  

 

. دفعت بشٌك , دٌنار  5000بلػ مجموع رواتب العاملٌن ,  30/7/2016بتارٌخ ( 11  

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن) دٌنار فٌبقى  5000زاد بمبلػ ( مدٌن ) مصروؾ الرواتب وهً من المصارٌؾ فهً :الطرؾ األول   

( . دائن ) دٌنار  فٌصبح  5000نقص بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول لذلك فهو : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

5000  
5000 

مصروؾ الرواتب/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع رواتب بشٌك)  

30/7/2016  

 

: مثال على القٌد المركب   

والباقً على الحساب , دٌنار بشٌك  16000وقد دفعت , دٌنار  36000اشترت الشركة آالت ومعدات من شركة المجد بمبلػ 

. 

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن) دٌنار فٌبقى  36000زاد بمبلػ ( مدٌن ) اآلالت والمعدات وهً من األصول فهً :الطرؾ األول   

دٌنار   1600نقص بمبلػ ( مدٌن ) الحساب األول البنك وهو من األصول لذلك فهو : وهما حسابٌن : نً الطرؾ الثا

دٌنار  20000زادت بمبلػ ( دائن ) شركة المجد وهو من االلتزامات فهو / الحساب الثانً الدائنون , ( دائن ) فٌصبح 

. فتبقى دائن , ( 36000-16000)  

( : محاسبً القٌد ال) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

36000  
 

16000 
20000 

اآلالت والمعدات/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

البنك/ حـ  
شركة المجد/ حـ  

, دفع جزء من المبلػ بشٌك لشركة المجد )
(والباقً على حساب  

30/7/2016  
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الصندوق : تستخدم الشركات مجموعة من المسمٌات المتعارؾ علٌها لتنظٌم العملٌات التً تقوم وتبوٌبها وتسجٌلها  بها مثل  -

 . هذه المسمٌات ٌطلق علٌها اسم الحسابات , اإلٌرادات , المصارٌؾ , الدائنون , المدٌنون , البنك , 

 : أنواع الحسابات  -

, األصول : وتشمل , وهً جمٌع الحسابات التً تمثل قائمة المركز المالً ( : دائمة ) الحسابات الحقٌقٌة  -1

. االلتزامات وحقوق الملكٌة   

. واإلٌرادات , المصروفات : وتشمل , جمٌع الحسابات التً تمثل قائمة الدخل ( : المؤقتة ) الحسابات االسمٌة  -2  

 

 : خصائص نظرٌة القٌد المزدوج 

. أحدهما مدٌن واألخر دائن , ومختلفان فً االتجاه , لكل عملٌة مالٌة طرفان متساوٌان فً القٌمة  -1  

( . دائن ) وٌرمز إلى الدائن بكلمة , ( من)ٌرمز إلى المدٌن بكلمة  -2  

ودائنٌه  ,تتمثل فً مدٌونٌة أحد األطراؾ الذي حصل على القٌمة أو المنفعة , لكل عملٌة مالٌة أثار مزدوجة  -3

. الطرؾ اآلخر الذي فقد القٌمة أو المنفعة   

والطرؾ , بجعل الطرؾ الذي حصل على القٌمة مدٌنا ً , ٌجب تسجٌل القٌد المحاسبً , لئلثبات العملٌة المالٌة  -4

. الذي فقدها دائنا ً   

 

بتنفٌذ العملٌات  وذلك,  2016بدأت شركة فراس للمقاوالت نشاطها التجاري فً شهر أٌلول من عام : مثال 

: المالٌة اآلتٌة   

دٌنار فً  50000بحٌث أودع , دٌنار  60000بدأت الشركة العمل برأس مال قدره ,  1/9/2016بتارٌخ  -1

. وأودع الباقً فً البنك , الصندوق   

والباقً ,  دٌنار نقدا ً 1200دفع منها , دٌنار  3000اشترت الشركة أثاثا ً للمكتب بمبلػ ,  5/9/2016بتارٌخ  -2

. دفع بموجب شٌك مسحوب على البنك   

 7000ومعدات بمبلػ , دٌنار  5000اشترت الشركة بضاعة من شركة سمٌح بمبلػ ,  10/9/2016بتارٌخ  -3

. والباقً دفع بموجب شٌك مسحوب على البنك , دٌنار نقدا ً  4000دفع منها , دٌنار   

. م تسجٌل قٌدها المحاسبً ث, تحلٌل كل عملٌة مالٌة على حدة :  المطلوب   

 

 50000بحٌث أودع , دٌنار  60000بدأت الشركة العمل برأس مال قدره ,  1/9/2016بتارٌخ  :(1)العملٌة رقم 

.وأودع الباقً فً البنك , دٌنار فً الصندوق   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن) ر فٌبقى دٌنا 60000زاد بمبلػ ( مدٌن ) الصندوق وهو  من األصول فهو :الطرؾ األول   

( . دائن)دٌنار  فٌبقى  60000زاد بمبلػ ( دائن ) رأس المال وهو من حقوق الملكٌة لذلك فهو : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

60000  
60000 

 

الصندوق/ من حـ  
رأس المال/ إلى حـ   

(بداٌة النشاط)  

1/9/2016  
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دٌنار  1200دفع منها , دٌنار  3000اشترت الشركة أثاثا ً للمكتب بمبلػ ,  5/9/2016بتارٌخ  :(2)العملٌة رقم 

.والباقً دفع بموجب شٌك مسحوب على البنك , نقدا ً   

 

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن) فٌبقى دٌنار  3000زاد بمبلػ ( مدٌن ) األثاث وهو  من األصول فهو :الطرؾ األول   

دٌنار   1200نقص بمبلػ ( مدٌن ) الحساب األول الصندوق وهو من األصول لذلك فهو : وهما حسابٌن : الطرؾ الثانً 

, ( 1200-3000)دٌنار  1800نقص بمبلػ ( مدٌن ) الحساب الثانً البنك وهو من األصول فهو , ( دائن ) فٌصبح 

. فٌصبح دائن   

( قٌد مركب ( : )المحاسبً  القٌد) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

3000  
 

1200 
1800 

األثاث/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/ حـ  
البنك/ حـ  

(نقدا والباقً بشٌك 1200شراء أثاث دفع )  

5/9/2016  

 

ومعدات , دٌنار  5000اشترت الشركة بضاعة من شركة سمٌح بمبلػ ,  10/9/2016بتارٌخ  :(3)العملٌة رقم 

. والباقً دفع بموجب شٌك مسحوب على البنك , دٌنار نقدا ً  4000دفع منها , دٌنار  7000بمبلػ   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

دٌنار  5000زاد بمبلػ ( مدٌن ) ي الحساب األول المشترٌات وهو  من المصارٌؾ فه: وهما حسابٌن :الطرؾ األول 

( . مدٌن ) دٌنار فٌبقى  7000زاد بمبلػ ( مدٌن ) الحساب الثانً المعدات وهو من األصول فهو , (مدٌن) فٌبقى   

دٌنار   4000نقص بمبلػ ( مدٌن ) الحساب األول الصندوق وهو من األصول لذلك فهو : وهما حسابٌن : الطرؾ الثانً 

, ( 4000 -12000)دٌنار  8000نقص بمبلػ ( مدٌن ) الحساب الثانً البنك وهو من األصول فهو , ( دائن ) فٌصبح 

. فٌصبح دائن   

( قٌد مركب ( : )القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

 
5000 
7000 

 
 
 
 

4000 
8000 

 من مذكورٌن
المشترٌات/ حـ  

المعدات/ حـ   
مذكورٌنإلى   

الصندوق/ حـ  
البنك/ حـ  

شراء بضاعة ومعدات  دفعت نقدا وعن )
(طرٌق البنك  

10/9/2016  
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  األول أسئلة الدرس

 
: أكمل الفراغ بما ٌناسبه فً كل عبارة من العبارات اآلتٌة  -1  

وٌرمز إلٌه بكلمة , أحدهما مدٌن ,  (األطراؾ)ومختلفان فً ,  (القٌمة)لكل عملٌة مالٌة طرفان متساوٌان  فً ( أ

. / ( إلى حـ )وٌرمز إلٌه بكلمة , واألخر دائن , / ( من حـ )  

,  (الصندوق)والطرؾ الدائن هو ,  (معدات)فإن الطرؾ المدٌن هو , دٌنار نقدا ً  400عند شراء معدات بمبلػ ( ب

: وٌسجل القٌد المحاسبً على النحو األتً   

المعدات / من حـ   

الصندوق/ حـإلى   

والطرؾ ,  (البنك)فإن الطرؾ المدٌن هو , دٌنارا ً بموجب شٌك مودع فً البنك  250عند بٌع أثاث بمبلػ ( ج

: وٌسجل القٌد المحاسبً على النحو األتً , ( األثاث)الدائن هو   

البنك / من حـ   

األثاث/ إلى حـ  

:  2016فً ما ٌأتً بعض العملٌات المالٌة لشركة االتحاد فً شهر تموز من عام  -2  

. دٌنار نقدا ً من شركة ببلل  5000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  15/7/2016بتارٌخ ( أ  

دفع جزء منها بشٌك , دٌنار  36000اشترت الشركة معدات من شركة مهند بمبلػ ,  22/7/2016بتارٌخ ( ب

. والباقً على الحساب , دٌنار  25000 قٌمته  

دٌنار  800وإٌجار المكتب البالػ , دٌنار  2500دفعت الشركة رواتب الموظفٌن البالؽة ,  25/7/2016بتارٌخ ( ج

. ودفع الباقً بموجب شٌكات مسحوبة على البنك , بحٌث دفعت نصؾ هذه المبالػ نقدا ً ,   

. ثم تسجٌل القٌود المحاسبٌة الخاصة بها , تحدٌد المدٌن والدائن فً كل عملٌة مالٌة : المطلوب   

 

. دٌنار نقدا ً من شركة ببلل  5000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  15/7/2016بتارٌخ  :(1)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن) دٌنار فٌبقى  5000بمبلػ زاد ( مدٌن ) األثاث وهو من األصول فهو :الطرؾ األول   

( . دائن)دٌنار فٌصبح  5000نقص بمبلػ ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول لذلك فهو : الطرؾ الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

5000  
5000 

 

األثاث/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(نقدا ًشراء أثاث )  

15/7/2016  

 

دفع جزء منها , دٌنار  36000اشترت الشركة معدات من شركة مهند بمبلػ ,  22/7/2016بتارٌخ  :(2)العملٌة 

. والباقً على الحساب , دٌنار  25000بشٌك قٌمته   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن) بقى دٌنار فً 36000زاد بمبلػ ( مدٌن ) المعدات وهو من األصول فهو :الطرؾ األول   
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دٌنار   25000نقص بمبلػ ( مدٌن ) الحساب األول البنك وهو من األصول لذلك فهو : وهما حسابٌن : الطرؾ الثانً 

دٌنار  11000زاد بمبلػ ( دائن ) وهو من االلتزامات وهو (  الدائنون) الحساب الثانً شركة المهند , ( دائن ) فٌصبح 

.فٌصبح دائن , ( 25000 -36000)  

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

36000  
 

25000 
11000 

المعدات/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

البنك/ حـ   
(الدائنون) شركة المهند / حـ   

(شراء أثاث نقدا ً)  

22/7/2016  

 

 800وإٌجار المكتب البالػ , دٌنار  2500دفعت الشركة رواتب الموظفٌن البالؽة ,  25/7/2016بتارٌخ  :(3)العملٌة 

.ودفع الباقً بموجب شٌكات مسحوبة على البنك, بحٌث دفعت نصؾ هذه المبالػ نقدا ً , دٌنار   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

دٌنار فٌبقى  2500زاد بمبلػ ( مدٌن ) صارٌؾ فهً الحساب األول الرواتب وهو من الم: وهما حسابٌن :الطرؾ األول 

( . مدٌن ) دٌنار فٌبقى  800زاد بمبلػ ( مدٌن ) الحساب الثانً إٌجار المكتب وهو من المصارٌؾ فهو , (مدٌن)   

دٌنار   1650نقص بمبلػ ( مدٌن ) الحساب األول الصندوق وهو من األصول لذلك فهو : وهما حسابٌن : الطرؾ الثانً 

, ( 1650 -3300)دٌنار  1650نقص بمبلػ ( مدٌن ) الحساب الثانً البنك وهو من األصول فهو , ( دائن ) بح فٌص

. فٌصبح دائن   

( قٌد مركب ( : )القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

 
2500 
800 

 
 
 
 

1650 
1650 

 من مذكورٌن
مصروؾ الرواتب/ حـ  

مصروؾ إٌجار المكتب/ حـ   
 إلى مذكورٌن

الصندوق/ حـ  
البنك/ حـ  

دفع مصروؾ الرواتب وإٌجار المكتب )
(نقدا ً وعن طرٌق البنك  

25/7/2016  

 

 

:علل ما ٌأتً  -3  

. فً حٌن تعد األصول حسابا ً مدٌنا ً , ٌعد رأس المال حسابا ً دائنا ً  -أ  

ٌعتبر رأس المال دائن ألن طبٌعة حساب رأس المال فً معادلة المٌزانٌة من ضمن حقوق الملكٌة والتً تمثل التزام 

بٌنما األصول تعتبر مدٌنة ألن طبٌعة حسابها فً معادلة ,  الشركة تجاه مبلكها وهً جزء من مصادر األموال

. استخدامات األموال  تعتبرد بالتالً المٌزانٌة فً الجانب المدٌن وهً ما تملكه الشركة من موار  
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: واسمٌة , صنؾ الحسابات اآلتٌة إلى حقٌقٌة  -4  

إٌراد , األثاث , المدٌنون , اإلٌجارات , القروض , رأس المال , الصندوق , المبٌعات , المطبوعات , المبانً 

. الرواتب , االستثمارات   

 الحسابات االسمٌة الحسابات الحقٌقٌة

 المطبوعات المبانً

 المبٌعات الصندوق

 اإلٌجارات رأس المال

 إٌراد االستثمارات القروض

 الرواتب المدٌنون

  األثاث
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 الدرس الثانً

 مراحل الدورة المحاسبٌة

وبها ٌمكن تسجٌل العملٌات المالٌة منذ , ( الحسابات ) هً دورة حٌاة العملٌات فً اإلدارة المالٌة : تعرٌؾ الدورة المحاسبٌة 

, نشأة العملٌة المالٌة حتى مرحلة إعداد التقارٌر المالٌة المختلفة بنحو مترابط ومتتابع بحٌث تعتمد كل عملٌة على سابقتها 

  .وتعد فً الوقت نفسه تمهٌدا ً للعملٌات البلحقة 

: مراحل الدورة المحاسبٌة   -   

. تحدٌد العملٌات المالٌة وتحلٌلٌها  -1  

. تسجٌل العملٌات المالٌة فً دفتر الٌومٌة  -2  

. الترحٌل إلى دفتر األستاذ  -3  

. إعداد مٌزان المراجعة  -4  

. التسوٌات الجردٌة  -5  

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات  -6  

. مالٌة إعداد القوائم ال -7  

. إقفال الحسابات  -8  

 

, وهً تحدٌد العملٌة المالٌة وإثباتها عن طرٌق المستندات المعززة لهذه العملٌة : تحدٌد العملٌات المالٌة وتحلٌلها :  أوال ً 

. ومستندات الصرؾ , إٌصال المدٌن , فاتورة البٌع , فاتورة الشراء : مثل   

: أهداؾ تحدٌد العملٌات المالٌة  *  

مثل , من خبلل استبعاد العملٌات التً لٌس لها عبلقة بالعملٌات المالٌة للشركة : تحدٌد العملٌات المالٌة الخاصة بالشركة  -1

.العملٌات الخاصة بمبلك الشركة   

: وهً نوعان ( : ٌمكن التعبٌر عنها بوحدة النقد )تحدٌد العملٌات القابلة للقٌاس  -2  

مثل عملٌة شراء آالت ومعدات , وٌجب تسجٌلها , ( ٌمكن التعبٌر عنها بوحدة النقد ) لشركة عملٌات لها اثر نقدي فً ا -

 .وشراء شاحنة لنقل البضائع , للشركة 

, قرار التعٌٌن : مثل , وال ٌجوز تسجٌلها , ( ال ٌمكن التعبٌر عنها بوحدة النقد ) عملٌات لٌس لها أثر نقدي فً الشركة  -

 . والتؽٌٌر  فً السٌاسات واإلجراءات واألهداؾ , وقرارات نقل الموظفٌن 

: التسجٌل فً دفتر الٌومٌة : ثانٌا ً   
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وهو دفتر ٌسجل فٌه , ( دفتر الٌومٌة ) بعد تحدٌد العملٌات المالٌة وتحلٌلها ٌتم تسجٌلها فً سجبلت الشركة فً دفتر ٌسمى  -

 . جمٌع العملٌات المالٌة الخاصة بالشركة وفق تسلسلها الزمنً 

 : نموذج دفتر الٌومٌة  -

األستاذصفحة  رقم القٌد البٌان المبالػ الدائنة المبالػ المدٌنة  التارٌخ 

      

 

 : ٌجب مراعاة ما ٌلً عند التسجٌل فً دفتر الٌومٌة 

. التسجٌل وفق التسلسل التارٌخً للعملٌات المالٌة  -1  

. التسجٌل وفق نظرٌة القٌد المزدوج  -2  

. على أن تكون األرقام متسلسلة , ( قٌد ) تدوٌن رقم وتارٌخ لكل عملٌة  -3  

. كتابة شرح واؾ عن كل عملٌة  -4  

. عدم إجراء أي تعدٌبلت على القٌد بعد تسجٌله  -5  

 

( : 1)مثال تطبٌقً   

حلل كل عملٌة  مالٌة على ,  2016فً ما ٌأتً العملٌات المالٌة لشركة النور فً شهري حزٌران وتموز من عام 

: ثم سجل قٌدها المحاسبً فً دفتر الٌومٌة , حدة   

وقد أودع , دٌنار  70000برأس مال قدره ,  1/6/2016بدأت شركة النور للدعاٌة واإلعبلن أعمالها بتارٌخ ( 1

. المبلػ كامبلً فً البنك   

وقد بلؽت قٌمة , استأجرت الشركة مكاتب من شركة الرامة العقارٌة لتكون مقراً لها ,  5/6/2016بتارٌخ ( 2

. بشٌك دفعت , دٌنار سنوٌاً  4000اإلٌجار   

ثم أودع فً الصندوق لدفع المصروفات الضرورٌة , دٌنار من البنك  3000سحب مبلػ ,  15/6/2016بتارٌخ ( 3

( . الطارئة )   

. دفعت بشٌك , دٌنار  2000اشترت الشركة أثاثاً لمكاتبها بمبلػ ,  20/6/2016بتارٌخ ( 4  

وذلك من , دٌنار باالجل  6000أعمالها بمبلػ اشترت الشركة سٌارة صؽٌرة لتسٌٌر ,  25/6/2016بتارٌخ ( 5

. شركة االتحاد لتجارة السٌارات   

. دفعت بشٌك , دٌنار  25000اشترت الشركة معدات بمبلػ ,  1/7/2016بتارٌخ ( 6  

وقد تسلمته بشٌك تم إٌداعه فً , دٌنار  14000عملت الشركة دعاٌة لشركة الفرح بمبلػ ,  10/7/2016بتارٌخ ( 7

. البنك   

. دٌنار نقداً  300دفعت الشركة قٌمة فاتورة الكهرباء البالؽة ,  15/7/2016بتارٌخ ( 8  

دٌنار على  9000عملت الشركة مجموعة من الدعاٌات واإلعبلنات لشركة الجود بمبلػ ,  20/7/2016بتارٌخ ( 9

. الحساب   

ة االتحاد لتجارة السٌارات بشٌك دفعت الشركة ثمن السٌارة التً اشترتها من شرك,  28/7/2016بتارٌخ ( 10

. مسحوب على البنك   

.دفعت بشٌك , دٌنار  5000بلػ مجموع رواتب العاملٌن ,  30/7/2016بتارٌخ ( 11  
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المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 التارٌخ

70000  
70000 

البنك/ من حـ  
المالرأس / إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1   1/6/2016  

4000  
4000 

مصروؾ اإلٌجار/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع مصروؾ اإلٌجار بشٌك )   

2   5/6/2016  

3000  
3000 

الصندوق/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(سحب من البنك وإٌداع فً الصندوق)  

3   15/6/2016  

2000  
2000 

األثاث/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(أثاث بموجب شٌك شراء)  

4   20/6/2016  

6000  
6000 

السٌارات/ من حـ  
  شركة االتحاد لتجارة / إلى حـ

(دائنون)السٌارات    
(شراء سٌارة باألجل)  

5   25/6/2016  

2500  
2500 

المعدات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء معدات بموجب شٌك)  

6   1/7/2016  

14000  
14000 

البنك/ من حـ  
إٌراد الدعاٌة/ إلى حـ  

(إٌداع شٌك بالبنك لقاء إٌرادات)  

7   10/7/2016  

300  
300 

مصروؾ الكهرباء/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع مصروؾ الكهرباء نقدا ً)  

8   15/7/2016  

9000  
9000 

(مدٌنون ) شركة الجود / من حـ  
إٌراد الدعاٌة واإلعبلن/ إلى حـ  

تقدٌم خدمات لشركة الجود على )
(الحساب  

9   20/7/2016  

6000  
 

6000 

شركة اإلتحاد لتجارة  /من حـ
الدائنون/ السٌارات   

الصندوق/ إلى حـ  
(دفع المستحق لشركة االتحاد بشٌك)  

10   28/7/2016  

5000  
5000 

مصروؾ الرواتب/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع رواتب بشٌك)  

11   30/7/2016  

 المجموع 121800 121800
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( : 2)مثال   

: استخرج من دفتر الٌومٌة األتً   

.األصول الثابتة فً بداٌة نشاطها ( 1  

.  31/8/2016إلى  1/8/2016مصروفات الشركة من ( 2  

. مبٌنا ً التفاصٌل وكٌفٌة الدفع , عملٌات الشراء ألجل ( 3  

.حقوق الملكٌة ( 4  

 

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 
3000 
1000 
5000 

 
 
 
 

18000 

 من مذكورٌن
الصندوق/ حـ  

أجهزة حاسوب/ حـ  
أثاث/ حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

بداٌة النشاط فً شركة أحمد للخدمات ) 
(االستشارٌة   

1  1/8/2016  

600  
600 

أثاث/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء أثاث ومفروشات نقدا ً  )   

2  10/8/2016  

500  
500 

مصروؾ االٌجار/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع اٌجار المكتب نقدا ً)  

3  15/8/2016  

7000  
 

3500 
3500 

األراضً/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

البنك/ حـ  
(شركة فراس لؤلراضً)الدائنون / حـ  

دفع نصؾ , شراء أراضً من شركة فراس )
(والباقً على الحساب, ثمنها بشٌك   

4  27/8/2016  
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 أسئلة الدرس الثانً

: وضح المقصود بكل مما ٌأتً  -1  

وبها ٌمكن تسجٌل العملٌات المالٌة , ( الحسابات ) هً دورة حٌاة العملٌات فً اإلدارة المالٌة : الدورة المحاسبٌة ( أ

مترابط ومتتابع بحٌث تعتمد كل عملٌة على منذ نشأة العملٌة المالٌة حتى مرحلة إعداد التقارٌر المالٌة المختلفة بنحو 

.وتعد فً الوقت نفسه تمهٌدا ً للعملٌات البلحقة , سابقتها   

. وهو دفتر ٌسجل فٌه جمٌع العملٌات المالٌة الخاصة بالشركة وفق تسلسلها الزمنً  :دفتر الٌومٌة ( ب  

 

. اذكر خمسة شروط ٌجب االلتزام بها عند التسجٌل فً دفتر الٌومٌة  -2  

. التسجٌل وفق التسلسل التارٌخً للعملٌات المالٌة  -1  

. التسجٌل وفق نظرٌة القٌد المزدوج  -2  

. على أن تكون األرقام متسلسلة , ( قٌد ) تدوٌن رقم وتارٌخ لكل عملٌة  -3  

. كتابة شرح واؾ عن كل عملٌة  -4  

. عدم إجراء أي تعدٌبلت على القٌد بعد تسجٌله  -5  

 

. حدد البنود األساسٌة التً ٌدون فٌها القٌد المحاسبً فً دفتر الٌومٌة  -3  

. المبالػ المدٌنة  -1  

. المبالػ الدائنة  -2  

. البٌان  -3  

. رقم القٌد  -4  

. رقم صفحة األستاذ  -5  

. التارٌخ  -6  

 

. اذكرها , ٌة بعدة مراحل متتالٌة مترابطة تمر الدورة المحاسب -4  

. تحدٌد العملٌات المالٌة وتحلٌلٌها  -1  

. تسجٌل العملٌات المالٌة فً دفتر الٌومٌة  -2  

. الترحٌل إلى دفتر األستاذ  -3  

. إعداد مٌزان المراجعة  -4  

. التسوٌات الجردٌة  -5  

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات  -6  

. إعداد القوائم المالٌة  -7  

. إقفال الحسابات  -8  

 

: مٌز فً ما ٌأتً العملٌات المالٌة التً لها أثر نقدي فً الشركة من تلك التً لٌس لها أثر نقدي فً الشركة  -5  

, بٌع أجهزة , التزام بالسٌاسات واألهداؾ , قرار تعٌٌن , شراء مبانً , نقل موظفٌن , بٌع معدات , شراء أثاث 

. شراء أثاث , شراء سٌارة   
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العملٌات المالٌة التً لٌس لها اثر نقدي فً  العملٌات المالٌة ذات األثر النقدي فً الشركة
 الشركة

 نقل موظفٌن شراء أثاث

 قرار تعٌٌن بٌع معدات

 التزام بالسٌاسات واألهداؾ شراء مبانً

  بٌع أجهزة

  شراء سٌارة

  شراء أثاث

 

 

: فً ما ٌأتً العملٌات المالٌة لشركة الطارق للخدمات الهندسٌة  -6  

بحٌث أودع نصفه فً , دٌنار  20000بدأت الشركة نشاطها التجاري برأس مال قدره ,  1/10/2016بتارٌخ ( 1

. والنصؾ األخر فً الصندوق , البنك   

. دٌنار نقدا ً  3000اشترت الشركة أجهزه ومعدات بمبلػ ,  5/10/2016بتارٌخ ( 2  

دٌنار  1000قدمت الشركة خدمات استشارٌة لشركة الفردوس للهندسة الكٌماوٌة بمبلػ ,  20/10/2016بتارٌخ ( 3

. على الحساب   

دٌنار بشك  300و , لهندسٌٌن دٌنار نقدا ً رواتب للمستشارٌن ا 500دفعت الشركة  25/10/2016بتارٌخ ( 4

. مسحوب على البنك   

. دٌنار نقدا ً  700دفعت شركة الفردوس مبلػ ,  26/10/2016بتارٌخ ( 5  

. دٌنار بشٌك  600دفعت الشركة بدل إٌجار مكاتب مبلػ  27/10/2016بتارٌخ ( 6  

. دفعت شركة الفردوس باقً المبلػ نقدا ً  30/10/2016بتارٌخ ( 7  

 

 

تسجٌل القٌود المحاسبٌة للعملٌات السابقة فً دفتر ٌومٌة شركة الطارق للخدمات الهندسٌة  :المطلوب   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
المستن

 د

رقم 
صفحة 
 األستاذ

 التارٌخ

 
10000 
10000 

 
 
 

20000 
 

 من مذكورٌن
البنك/ حـ  

الصندوق/ حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(النشاط بداٌة )   

1   1/10/2016  

3000  
3000 

أجهزة ومعدات/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء أجهزة ومعدات نقدا ً )   

2   5/10/2016  

1000  
1000 

(مدٌنون) شركة الفردوس للهندسة الكٌماوٌة/ من حـ  
إٌراد خدمات استشارٌة/ إلى حـ  

(تقدٌم خدمات لشركة الفردوس على الحساب)  

3   20/10/2016  

800 
 

 
 

500 
300 

الرواتب/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/  حـ   
البنك/ حـ   

(دفع رواتب نقدا ً وبشٌك)  

4   25/10/2016  
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700  
700 

الصندوق/ من حـ  
(مدٌنون) شركة الفردوس للهندسة الكٌماوٌة/ إلى حـ  

(نقدا ً ( مدٌنون)دفع  شركة الفردوس للهندسة الكٌماوٌة )  

5   26/10/2016  

600  
600 

مصروؾ إٌجار مكاتب/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع مصروؾ إٌجار المكاتب بشٌك)  

6   27/10/2016  

300  
300 

الصندوق/ من حـ  
(مدٌنون) شركة الفردوس للهندسة الكٌماوٌة/ إلى حـ  

(تسدٌد باقً المبلػ نقدا ً)  

7   30/10/2016  

 المجموع 26400 26400
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الثالثالدرس   

 دفتر األستاذ

 

الترحٌل إلى دفتر األستاذ : أوال ً   

تعمل على تصنٌؾ هذه العملٌات وتبوٌبها وترحٌلها إلى دفتر , بعد تسجٌل الشركة لعملٌاتها المالٌة فً دفتر الٌومٌة 

. للحصول على معلومات أكثر دقة عن وضع الشركة , األستاذ   

 

ما ٌتٌح , هو سجل ترحل إلٌه جمٌع حركات دفتر الٌومٌة إلى الصفحة الخاصة بكل حساب على حده  :تعرٌؾ دفتر األستاذ 

 .   معرفة رصٌد كل حساب وحده متى لزم األمر 

 : إجراءات الترحٌل إلى  دفتر األستاذ 

. فتح صفحة خاصة لكل حساب فً دفتر األستاذ تحتوى على جانبٌن مدٌن ودائن  -1  

( .الطرؾ المدٌن والطرؾ الدائن ) العملٌات الخاصة بحساب معٌن ٌتم تجمٌع كل  -2  

, ٌتم نقل العملٌات من دفتر الٌومٌة إلى صفحة الحساب فً دفتر األستاذ وعلى الجانب الخاص به مدٌن أو دائن  -3

( . الترحٌل ) وتسمى هذه العملٌة   

لمعرفة وضع , الطرؾ المدٌن بالطرؾ الدائن  وٌقارن, ٌتم جمع الجانب المدٌن والجانب الدائن فً كل صفحة  -4

( .الترصٌد ) وتسمى , ( أي رصٌده ) الحساب   

(له ) دائن                     /                         حـ               (                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

        

 

:  1/2016األتً العملٌات المالٌة لشركة الهدى خالل شهر ( : 1)مثال   

. دٌنار نقدا ً فً الشركة  25000استثمر المبلك مبلػ ,  1/1/2016بتارٌخ ( 1  

. ودفعت قٌمة اإلٌجار نقدا ً , دٌنار  4000استؤجر مقر للشركة بمبلػ ,  2/1/2016بتارٌخ ( 2  

.  دٌنار نقدا ً  3000اشترى أثاث بمبلػ ,  3/1/2016بتارٌخ ( 3  

: المطلوب   

. تسجٌل قٌود العملٌات المالٌة فً دفتر الٌومٌة  -1  

. ترحٌل القٌود السابقة من دفتر الٌومٌة إلى الحسابات الخاصة بها فً دفتر األستاذ  -2  

: اإلجابة    

: التسجٌل فً دفتر الٌومٌة  -1  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 التارٌخ

25000  
25000 

الصندوق/ من حـ  
المالرأس / إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1   1/1/2016  
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4000  
4000 

مصروؾ اإلٌجار/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع اإلٌجار نقدا ً )  

7   2/1/2016  

3000  
3000 

األثاث/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء أثاث نقدا ً)  

8   3/1/2016  

 

: الترحٌل إلى دفتر األستاذ  -2  

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) الصندوق                                        دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 25000  1 1/1/2016 مصروؾ / من حـ 4000 
 اإلٌجار

2 2/1/2016  

األثاث /من حـ 3000      3 3/1/2016  

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                  رأس المال                        / حـ                                  (         منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ من حـ 25000      1 1/1/2016  

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن             األثاث                              / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 3000  3 3/1/2016      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                  اإلٌجار                         / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 4000  2 2/1/2016      
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. األتً دفتر الٌومٌة لشركة النور ( :  1)مثال تطبٌقً   

: رحل القٌود المحاسبٌة إلى دفتر األستاذ : المطلوب   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 التارٌخ

70000  
70000 

البنك/ من حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1   1/6/2016  

4000  
4000 

مصروؾ اإلٌجار/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع مصروؾ اإلٌجار بشٌك )   

2   5/6/2016  

3000  
3000 

الصندوق/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(سحب من البنك وإٌداع فً الصندوق)  

3   15/6/2016  

2000  
2000 

األثاث/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء أثاث بموجب شٌك)  

4   20/6/2016  

6000  
6000 

السٌارات/ من حـ  
شركة االتحاد لتجارة / إلى حـ

(دائنون)السٌارات    
(شراء سٌارة باألجل)  

5   25/6/2016  

2500  
2500 

المعدات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء معدات بموجب شٌك)  

6   1/7/2016  

14000  
14000 

البنك/ من حـ  
إٌراد الدعاٌة/ إلى حـ  

(إٌداع شٌك بالبنك لقاء إٌرادات)  

7   10/7/2016  

300  
300 

مصروؾ الكهرباء/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع مصروؾ الكهرباء نقدا ً)  

8   15/7/2016  

9000  
9000 

(مدٌنون ) شركة الجود / من حـ  
إٌراد الدعاٌة واإلعبلن/ إلى حـ  

تقدٌم خدمات لشركة الجود على )
(الحساب  

9   20/7/2016  

6000  
 

6000 

شركة اإلتحاد لتجارة  /من حـ
الدائنون/ السٌارات   

الصندوق/ إلى حـ  
(دفع المستحق لشركة االتحاد بشٌك)  

10   28/7/2016  

5000  
5000 

مصروؾ الرواتب/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع رواتب بشٌك)  

11   30/7/2016  

 المجموع 121800 121800
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دفتر األستاذ            
(له ) دائن               البنك                             / حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 70000  1 1/6/2016 مصروؾ / من حـ 4000 
 اإلٌجار

2 2/1/2016  

اإلٌرادات/إلى حـ 14000  7 10/7/
2016 

الصندوق/من حـ 3000  3 3/1/2016  

األثاث/من حـ 2000      4 20/6/
2016 

المعدات/من حـ 2500      6 1/7/2016  

شركة /من حـ 6000    
اإلتحاد لتجارة 

 السٌارات

10 28/7/
2016 

مصروؾ /من حـ 5000    
 الرواتب

11 30/7/
2016 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                           رأس المال                / حـ                                 (           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ من حـ 70000      1 1/6/2016  

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                          مصروؾ اإلٌجار             / حـ                              (           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 4000  2 5/6/2016      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن           الصندوق                                 / حـ                                  (          منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 3000  3 15/6/
2016 

مصروؾ /من حـ 300
 الكهرباء

8 15/7/
2016 
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                 األثاث                           / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 2000  4 20/6/
2016 

    

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) السٌارات                                          دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد  رقم البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

شركة /إلى حـ 6000
االتحاد لتجارة 

(الدائنون)السٌارات   

5 25/6/
2016 

    

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن           (             الدائنون)شركة االتحاد لتجارة السٌارات / حـ(                           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 6000  10 28/7/
2016 

السٌارات/من حـ 6000  5 25/6/
2016 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                    المعدات                         / حـ                                 (            منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 2500  6 1/7/2016      

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن اإلٌرادات                                         / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/من حـ 14000      7 10/7/
2016 

شركة /من حـ 9000    
 الجود

9 20/7/
2016 
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دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن (                                 المدٌنون)شركة الجود / حـ                                    (  منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

اإلٌرادات/إلى حـ 9000  9 20/7/
2016 

    

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                   مصروؾ الكهرباء                   / حـ(                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 300  8 15/7/
2016 

    

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) مصروؾ الرواتب                                     دائن / حـ(                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 5000  11 30/7/
2016 

    

 

 

: لدٌك دفتر الٌومٌة التالً ( : 2)مثال تطبٌق   

: ترحٌل القٌود من دفتر الٌومٌة إلى دفتر األستاذ : المطلوب   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 التارٌخ

5000  
5000 

البنك/ من حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1   1/5/2016  

5000  
5000 

مصروؾ اإلٌجار/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع قٌمة اإلٌجار بشٌك  )  

2   15/5/2016  

6000  
6000 

البنك/ من حـ  
اإلٌرادات/ إلى حـ  

(شركة المراد بشٌكصٌانة )  

3   22/5/2016  

2000  
2000 

األثاث/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

4   26/5/2016  
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: الترحٌل إلى األستاذ   

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن           البنك                                / حـ(                                                منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 5000  1 1/5/2016 مصروؾ /من حـ 5000 
 اإلٌجار

2 15/5/
2016 

اإلٌرادات/إلى حـ 6000  3 22/5/
2016 

األثاث/من حـ   4 26/5/
2016 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                           رأس المال                / حـ     (                                       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ من حـ 5000      1 1/5/2016  

 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) مصروؾ اإلٌجار                                     دائن / حـ  (                                       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 5000  2 15/5/

2016 
    

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن              اإلٌرادات                            / حـ(                                             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ من حـ 6000      3 22/5/
2016 

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن                 األثاث                          / حـ          (                                     منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 2000  4 26/5/
2016 
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 أسئلة الدرس الثالث

وضح المقصود بدفتر األستاذ ؟ -1  

ما ٌتٌح معرفة رصٌد كل , رحل إلٌه جمٌع حركات دفتر الٌومٌة إلى الصفحة الخاصة بكل حساب على حده تُت هو سجل  

.   حساب وحده متى لزم األمر   

. تنقل القٌود المحاسبٌة من دفتر الٌومٌة إلى دفتر األستاذ على مرحلتٌن  بٌنهما  -2  

فً صفحة واحدة أو ( والطرؾ الدائن , الطرؾ المدٌن) تجمع كل العملٌات الخاصة بحساب معٌن : المرحلة األولى 

. وٌطلق على عملٌة نقل العملٌات من دفتر الٌومٌة إلى دفتر األستاذ اسم الترحٌل , أكثر   

) ٌقارن الطرؾ المدٌن بالطرؾ الدائن لمعرفة وضع الحساب , بعد االنتهاء من عملٌة الترحٌل : المرحلة الثانٌة 

. فً ما ٌعرؾ بالترصٌد ( أي رصٌده   

: رحل القٌود المحاسبٌة إلى صفحات الحسابات الخاصة بها فً دفتر األستاذ , مستعٌنا ً بدفتر الٌومٌة األتً  -3  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 
15000 
2000 
1000 
25000 

 

 
 
 
 
 

43000 

 من مذكورٌن
الصندوق/ حـ  
السٌارات/ حـ  

أثاث/ حـ  
المبانً/ حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1  1/5/2016  

5000  
5000 

البنك/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(البنك  إٌداع نقدي لحساب الشركة فً )   

2  3/5/2016  

1500  
1500 

مصروؾ الرواتب/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(صرؾ رواتب الموظفٌن تقدا ً)  

3  4/5/2016  

3300  
3300 

 

الصندوق/ من حـ  
اإلٌرادات/ إلى حـ  

(صٌانة شركة جواد نقدا ً )  

 
 

4  27/5/2016  

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن                 لصندوق                         ا/ حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

15000 
3300 

رأس المال/إلى حـ  
اإلٌرادات/ إلى حـ  

1 
4 

1/5/2016  
27/5/2017  

5000 
1500 

البنك/ من حـ  
مصروؾ / من حـ

 الرواتب
 

2 
3 

3/5/2017  
4/5/2017  
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) السٌارات                                          دائن / حـ                                   (           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 2000  1 1/5/2016      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) األثاث                                            دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1000 
 

رأس المال/إلى حـ  1 1/5/2016      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                                         المبانً    / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

25000 
 

رأس المال/إلى حـ  1 1/5/2016      

 

دفتر األستاذ                                                                  
(له ) دائن                 س المال                        رأ/ حـ                   (                           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1/5/2016 1 من مذكورٌن 43000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                       البنك                       / حـ      (                                         منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد  رقم البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ 5000  2 3/5/2016      

 

دفتر األستاذ                                                             
(له ) مصروؾ الرواتب                                          دائن / حـ(                                    منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 1500  3 4/5/2016      
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دفتر األستاذ                                                                 
(له ) اإلٌرادات                                         دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ من حـ 3300      4 27/5/
2016 
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 الدرس الرابع

 الترصٌد فً دفتر األستاذ

وذلك بإٌجاد الفرق بٌن الطرؾ المدٌن , هو استخراج نتٌجة العملٌات المالٌة التً أثرت فً الحساب  :تعرٌؾ الترصٌد 

 . فً ما ٌمثل تلخٌصا ً لما أثر فً الحساب , والطرؾ الدائن فً الحساب 

 : إجراءات الترصٌد 

. ثم تحدٌد الطرؾ ذي المجموع األكبر , جمع طرفً الحساب  -1  

. بر فً خانة المجموع لطرفً الحساب كتابة المجموع األك -2  

.ثم كتابة الرصٌد فً الجانب األصؽر ( رصٌد الحساب ) استخراج الفرق بٌن الطرفٌن  -3  

 

( : 1)مثال تطبٌقً   

:  2015إلٌك بعض العملٌات المالٌة لشركة خالد التجارٌة فً شهر كانون الثانً من عام   

 80000أودع منه , دٌنار  100000بدأت الشركة نشاطها التجاري برأس مال قدره ,  1/1/2015بتارٌخ ( 1

. والباقً فً الصندوق , دٌنار فً البنك   

. دٌنار نقدا ً  5000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  3/1/2015بتارٌخ ( 2  

. دٌنار بشٌك  50000اشترت الشركة مبنى بمبلػ ,  4/1/2015بتارٌخ ( 3  

سدد نصؾ , دٌنار من الشركة األردنٌة للسٌارات  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  10/1/2015بتارٌخ ( 4

. والباقً على الحساب , ثمنها بشٌك   

: المطلوب   

. تسجٌل العملٌات المالٌة فً دفتر الٌومٌة ( أ    

. ترحٌل العملٌات المالٌة الخاصة بالبنك إلى دفتر األستاذ وترصٌدها ( ب  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 
80000 
20000 

 

 
 
 

100000 

 من مذكورٌن
البنك/ حـ  

الصندوق/ حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1  1/1/2015  

5000  
5000 

األثاث/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء أثاث نقدا ً  )   

2  3/1/2015  

50000  
50000 

المبانً/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء مبانً بشٌك)  

3  4/1/2015  

10000  
 

5000 
5000 

السٌارات/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

البنك/ حـ  
(الشركة األردنٌة للسٌارات) الدائنون / حـ  
, ودفع نصؾ ثمنها بشٌك شراء سٌارة )

(والنصؾ االخر على الحساب   

 

4  10/1/2015  
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    المجموع 165000 165000

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن              البنك                            / حـ(                                                منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 80000  1 1/1/2016 المبانً/ من حـ 50000   3 4/1/2015  

السٌارات/من حـ 5000      4 10/1/
2015 

/31/12  رصٌد مرحل 25000    
2015 

   المجموع 80000   المجموع 80000

1/1/2016  رصٌد مدور 25000      

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) الصندوق                                         دائن / حـ                        (                      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 20000  4 26/5/
2016 

األثاث/ من حـ 5000  2 3/1/2015  

/31/12  رصٌد مرحل 15000    
2015 

   المجموع 20000   المجموع 20000

1/1/2016  رصٌد مدور 15000      
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دفتر األستاذ                                                                  
(له ) دائن                           رأس المال             / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

     
80000 
20000 

 من مذكورٌن
البنك/ حـ  

الصندوق/ حـ  

1 1/1/2015  

/31/12  رصٌد مرحل 100000
2015 

    

   المجموع 100000   المجموع 100000

1/1/2016  رصٌد مدور 100000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) األثاث                                           دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ 5000  2 3/1/2015      

/31/12  رصٌد مرحل 5000    
2015 

   المجموع 5000   المجموع 5000

1/1/2016  رصٌد مدور 5000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                                        المبانً    / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ 50000  3 4/1/2015      

/31/12  رصٌد مرحل 50000    
2015 

   المجموع 50000   المجموع 50000

1/1/2016  رصٌد مدور 50000      
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دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن                   السٌارات                       / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

 
5000 
5000 

 إلى مذكورٌن
البنك/ حـ  
الدائنون / حـ

األردنٌة الشركة )
(لتجارة السٌارات  

4 10/1/
215 

    

/31/12  رصٌد مرحل 10000    
2015 

   المجموع 10000   المجموع 10000

/1/1  رصٌد مدور 10000
2016 

    

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن         (                  تجارة السٌاراتالشركة األردنٌة ل)الدائنون / حـ     (                 منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

    5000 
 

/ من حـ
 السٌارات

4 10/1/
2015 

/31/12  رصٌد مرحل 5000
2015 

    

   المجموع 5000   المجموع 5000

1/1/2016  رصٌد مدور 5000      

 

: رصد الحسابات الموجودة فً الدفتر األستاذ لشركة النور ( : 2)مثال تطبٌقً   

دفتر األستاذ                                                                
(له ) البنك                                         دائن / حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 70000  1 1/6/2016 / من حـ 4000 
مصروؾ 

 اإلٌجار

2 2/1/2016  

اإلٌرادات/إلى حـ 14000  7 10/7/
2016 

الصندوق/حـمن  3000  3 3/1/2016  
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األثاث/من حـ 2000      4 20/6/
2016 

المعدات/من حـ 2500      6 1/7/2016  

شركة /من حـ 6000    
اإلتحاد لتجارة 

 السٌارات

10 28/7/
2016 

مصروؾ /من حـ 5000    
 الرواتب

11 30/7/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 61500    
2016 

   المجموع 84000   المجموع 84000

1/1/2017  رصٌد مدور 61500      

 

 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                   رأس المال                        / حـ                                (           منه ) مدٌن   

قٌد رقم  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ من حـ 70000      1 1/6/2016  

/31/12  رصٌد مرحل 70000
2016 

    

   المجموع 70000   المجموع 70000

1/1/2017  رصٌد مدور 70000      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                            مصروؾ اإلٌجار       / حـ                                  (        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 4000  2 5/6/2016      

/31/12  رصٌد مرحل 4000    
2016 

   المجموع 4000   المجموع 4000

1/1/2017  رصٌد مدور 4000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                  الصندوق                         / حـ                                 (            منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 3000  3 15/6/
2016 

مصروؾ /من حـ 300
 الكهرباء

8 15/7/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 2700    
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000

1/1/2017  رصٌد مدور 2700      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                               األثاث              / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 2000  4 20/6/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 2000    
2016 

   المجموع 2000   المجموع 2000

1/1/2017  رصٌد مدور 2000      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) السٌارات                                          دائن / حـ                                (             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

شركة /إلى حـ 6000
االتحاد لتجارة 

(الدائنون)السٌارات   

5 25/6/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 6000    
2016 

   المجموع 6000   المجموع 6000

1/1/2017  رصٌد مدور 6000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن (                      الدائنون)شركة االتحاد لتجارة السٌارات / حـ(                           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 6000  10 28/7/
2016 

السٌارات/من حـ 6000  5 25/6/
2016 

   المجموع 6000   المجموع 6000

 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) المعدات                                         دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 2500  6 1/7/2016      

/31/12  رصٌد مرحل 2500    
2016 

   المجموع 2500   المجموع 2500

1/1/2017  رصٌد مدور 2500      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن           اإلٌرادات                                / حـ                                  (           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/من حـ 14000      7 10/7/
2016 

شركة /من حـ 9000    
 الجود

9 20/7/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 23000
2016 

    

   المجموع 23000   المجموع 23000

1/1/2017  رصٌد مدور 23000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن              (                     المدٌنون)شركة الجود / حـ                                    ( منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

اإلٌرادات/إلى حـ 9000  9 20/7/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 9000    
2016 

   المجموع 9000   المجموع 9000

1/1/2017  رصٌد مدور 9000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) مصروؾ الكهرباء                                    دائن / حـ                     (                   منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 300  8 15/7/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 300    
2016 

   المجموع 300   المجموع 300

1/1/2017  رصٌد مدور 300      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) مصروؾ الرواتب                                     دائن / حـ(                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 5000  11 30/7/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 5000    
2016 

   المجموع 5000   المجموع 5000

1/1/2017  رصٌد مدور 5000      

 

:  مهمة مالحظات  

كما هو الحال فً حساب شركة , ( حساب مقفل ) فإن الحساب ٌسمى ( الدائن = المدٌن ) إذا تساوى مجموع الطرفٌن  -

 . االتحاد لتجارة السٌارات 

 . الحسابات التً لها أرصدة تسمى الحسابات المفتوحة  -

 

( : 3)مثال تطبٌقً   

: لدٌك دفتر الٌومٌة األتً   

 

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

 التارٌخ رقم القٌد البٌان

6000 
 

 
6000 

 

الصندوق/ من حـ  
اإلٌرادات/ حـإلى   

(صٌانة شركة المراد نقدا ً )  

1 1/7/2016  

2000  
2000 

مصروؾ القرطاسٌة/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء قرطاسٌة نقدا ً  )   

2 12/7/2016  

2000  
2000 

الصندوق/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(فً الصندوقإٌداع )  

3 23/7/2016  

5000  
5000 

 

مصروؾ اإلٌجار/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع اإلٌجار نقدا ً )  

 
 

4 29/7/2016  
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: المطلوب   

. تصمٌم صفحة لحساب الصندوق فً دفتر األستاذ  -1  

. ترحٌل العملٌات الخاصة به وترصٌدها  -2  

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن  الصندوق                                         /حـ      (                                       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

 رقم قٌد البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

اإلٌرادات/ إلى حـ 6000  

 
1 1/7/2016 مصروؾ / من حـ 2000 

 القرطاسٌة
 

2 12/7/
2016 

البنك/ إلى حـ 2000  
 

3 23/7/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 6000    
2016 

   المجموع 8000   المجموع 8000

1/1/2017  رصٌد مدور 6000      
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الرابعأسئلة الدرس   

 

وضح المقصود بمفهوم الترصٌد فً دفتر األستاذ ؟ -1  

وذلك بإٌجاد الفرق بٌن الطرؾ المدٌن والطرؾ الدائن , هو استخراج نتٌجة العملٌات المالٌة التً أثرت فً الحساب 

.فً ما ٌمثل تلخٌصا ً لما أثر فً الحساب , فً الحساب   

عدد الخطوات الالزمة إلتمام عملٌة الترصٌد فً دفتر األستاذ ؟  -2  

. ثم تحدٌد الطرؾ ذي المجموع األكبر , جمع طرفً الحساب  -1  

. كتابة المجموع األكبر فً خانة المجموع لطرفً الحساب  -2  

.ثم كتابة الرصٌد فً الجانب األصؽر ( رصٌد الحساب ) استخراج الفرق بٌن الطرفٌن  -3  

 

: فً ما ٌأتً دفتر الٌومٌة لشركة كمال التجارٌة  -3  

 

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

 التارٌخ رقم القٌد البٌان

15000  
15000 

البنك/ من حـ   
رأس المال/ إلى حـ  

(إٌداع رأس المال فً البنك )  

1 1/10/2016  

1200  
1200 

مصروؾ اإلٌجار/ من حـ   
البنك/ إلى حـ   

(اإلٌجار بشٌك دفع )   

2 5/10/2016  

1500  
1500 

األثاث/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء األثاث بموجب شٌك من البنك )   

3 7/10/2016  

1000  
1000 

الصندوق/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(إٌداع مبلػ سحب من البنك نقدا ً )  

4 10/10/2016  

3000 
 

 
3000 

 

المشترٌات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(المشترٌات بموجب شٌك قٌمة )  

5 12/10/2016  

2000  
2000 

مصروؾ الدعاٌة واإلعبلن/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(مصروؾ الدعاٌة واإلعبلن نقدا ُت)   

6 15/10/2016  

 
600 
400 

 
 
 

1000 

 من مذكورٌن
الصندوق/ حـ  

شركة رمزي/ حـ  
البنك/ إلى حـ  

(وعلى الحساب , المبٌعات نقدا ً )  

7 20/10/2016  

300  
300 

 

الصندوق/ من حـ  
المبٌعات/ إلى حـ  

(مبٌعات شركة سمٌر على الحساب )  

 
 

9 24/10/2016  
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2000  
2000 

المشترٌات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(المشترٌات بموجب شٌك )   

10 25/10/2016  

 
150 
50 
20 

 
 
 
 

220 

 من مذكورٌن
مصروؾ رواتب الموظفٌن/ حـ  

مصروؾ القرطاسٌة/ حـ  
الكهرباءمصروؾ /حـ  

الصندوق/ إلى حـ  

11 27/10/2016  

 

: المطلوب   

. تصمٌم صفحة لكل حساب من الحسابات السابقة كما ستظهر فً دفتر األستاذ  -1  

. ترحٌل العملٌات الخاصة بكل حساب وترصٌدها  -2  

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) البنك                                             دائن / حـ(                                                منه) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس / إلى حـ  15000
 المال

1 1/10/2016 / من حـ 1200 
مصروؾ 

 اإلٌجار

2 5/10/
2016 

األثاث/ من حـ 1500      3 7/10/
2016 

/ من حـ 1000    
 الصندوق

4 10/10/
2016 

/ من حـ 3000    
 المشترٌات

5 12/10/
2016 

/ من حـ 2000    
 المشترٌات

10 25/10/
2016 

       رصٌد مرحل 6300

   المجموع 15000   المجموع 15000

   رصٌد مدور 6300    
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دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن     رأس المال                                     / حـ       (                                    منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ من حـ 15000      1 1/10/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 15000
2016 

    

   المجموع 15000   المجموع 15000

1/1/2017  رصٌد مدور 15000      

 

دفتر األستاذ                                                              
(له ) مصروؾ اإلٌجار                                     دائن / حـ          (                             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1200 
 

البنك/ إلى حـ  
 

2 
 

5/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 1200    
2016 

   المجموع 1200   المجموع 1200

1/1/2017  رصٌد مدور 1200      

 

 

 دفتر األستاذ
(له ) دائن                                 األثاث            / حـ                                   (          منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1500 
 

البنك/ إلى حـ  
 

3 
 

7/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 1500    
2016 

   المجموع 1500   المجموع 1500

1/1/2017  رصٌد مدور 1500      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                  لصندوق                         ا/ حـ  (                                           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1000 
 

البنك/إلى حـ  
 

4 
 

10/10/2016  
 

/ من حـ 200
مصروؾ 
الدعاٌة 
 واالعبلن

6 15/10/
2016 

المبٌعات/ إلى حـ 600  7 20/10/2016 /27/10 11 من مذكورٌن 220 
2017 

المبٌعات/ إلى حـ 800  8 22/10/2017      

/31/12  رصٌد مرحل 1980    
2016 

   المجموع 2400   المجموع 2400

1/1/2017  رصٌد مدور 1980      

 

 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) المشترٌات                                          دائن / حـ(                                            منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

3000 
 

البنك/إلى حـ  
 

5 
 

12/10/2016  
 

    

البنك/ إلى حـ 2000  10 25/10/2016      

/31/12  رصٌد مرحل 5000    
2016 

   المجموع 5000   المجموع 5000

1/1/2017  رصٌد مدور 5000      
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دفتر األستاذ                                                             
(له ) دائن                     مصروؾ الدعاٌة واإلعالن             / حـ         (                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

200 
 

الصندوق/ إلى حـ  
 

6 
 

15/10/2016  
 

    

        

/31/12  رصٌد مرحل 200    
2016 

   المجموع 200   المجموع 200

1/1/2017  رصٌد مدور 200      

 

 

 

دفتر األستاذ                                                            
(له ) دائن            (                         ونمدٌن)شركة رمزي / حـ       (                            منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

400 
 

المبٌعات/ إلى حـ  
 

7 
 

20/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 400    
2016 

   المجموع 400   المجموع 400

1/1/2017  رصٌد مدور 400      
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دفتر األستاذ                                                              
(له ) المبٌعات                                           دائن / حـ     (                                      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

/20/10 7 من مذكورٌن 1000    
2016 

/ من حـ 800    
 الصندوق

8 22/10/
2016 

شركة / من حـ 300    
 سمٌر

9 24/10/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 2100
2016 

    

   المجموع 2100   المجموع 2100

1/1/2017  رصٌد مدور 2100      

 

 

دفتر األستاذ                                                             
(له ) دائن            (                        دٌنونم)شركة سمٌر / حـ  (                                    منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
مٌةالٌو  

 التارٌخ

300 
 

المبٌعات/ إلى حـ  
 

9 
 

24/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 300    
2016 

   المجموع 300   المجموع 300

1/1/2017  رصٌد مدور 300      
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دفتر األستاذ                                                            
(له ) دائن                      مصروؾ رواتب الموظفٌن              / حـ                               ( منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

150 
 

الصندوق/ إلى حـ  
 

11 
 

27/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 150    
2016 

   المجموع 150   المجموع 150

1/1/2017  رصٌد مدور 150      

 

دفتر األستاذ                                                             
(له ) مصروؾ القرطاسٌة                                     دائن / حـ(                                     منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

50 
 

الصندوق/ إلى حـ  
 

11 
 

27/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 50    
2016 

   المجموع 50   المجموع 50

1/1/2017  رصٌد مدور 50      

 

دفتر األستاذ                                                              
(له ) دائن              مصروؾ الكهرباء                         / حـ         (                             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

20 
 

الصندوق/ إلى حـ  
 

11 
 

27/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 20    
2016 

   المجموع 20   المجموع 20

1/1/2017  رصٌد مدور 20      
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 الدرس الخامس

 مٌزان المراجعة

 

وٌهدؾ إعداده  , هو قائمة أو كشؾ ٌحوي جمٌع حسابات الشركة فً دفتر األستاذ  :تعرٌؾ مٌزان المراجعة ( 1

وٌعد توازن المٌزان مؤشرا ً لصحة أرصدة , التحقق من سبلمة عملٌة التسجٌل فً دفتر الٌومٌة ودفتر األستاذ 

.الحسابات   

   

:أنواع مٌزان المراجعة ( 2  

عة ٌحتوى على جمٌع أرصدة الحسابات التً تم ترصٌدها من دفتر وهو مٌزان مراج :مٌزان المراجعة باألرصدة  -أ

, واألرصدة الدائنة فً الطرؾ المدٌن للمٌزان , األرصدة المدٌنة وٌتم وضعها بالطرؾ المدٌن للمٌزان , األستاذ 

: كما فً الشكل التالً , وٌتمٌز بتساوي مجموع أرصدة المبالػ المدٌنة مع مجموع أرصدة المبالػ الدائنة   

 صفحة االستاذ اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

    

  اإلجمالً  

 

وهو مٌزان مراجعة ٌحتوى على مجموع مبالػ الحسابات التً تم ترصٌدها من  :مٌزان المراجعة بالمجامٌع  -ب

والمجامٌع الدائنة فً الطرؾ المدٌن للمٌزان , المجامٌع المدٌنة وٌتم وضعها بالطرؾ المدٌن للمٌزان , دفتر األستاذ 

: لتالً كما فً الشكل ا, وٌتمٌز بتساوي مجموع المبالػ المدٌنة مع مجموع المبالػ الدائنة ,   

 صفحة األستاذ اسم الحساب مجموع الطرؾ الدائن مجموع الطرؾ المدٌن

    

  اإلجمالً  

 

:إلٌك حسابات دفتر األستاذ لشركة النور ( : 1)مثال تطبٌقً   

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن                       البنك                    / حـ      (                                          منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 70000  1 1/6/2016 مصروؾ / من حـ 4000 
 اإلٌجار

2 2/1/2016  

اإلٌرادات/إلى حـ 14000  7 10/7/
2016 

الصندوق/من حـ 3000  3 3/1/2016  

األثاث/من حـ 2000      4 20/6/
2016 

المعدات/من حـ 2500      6 1/7/2016  

شركة /من حـ 6000    
اإلتحاد لتجارة 

 السٌارات

10 28/7/
2016 
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مصروؾ /من حـ 5000    
 الرواتب

11 30/7/
2016 

    6150
0 

/31/12  رصٌد مرحل
2016 

8400   المجموع 84000
0 

   المجموع

1/1/2017  رصٌد مدور 61500      

 

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) رأس المال                                        دائن / حـ                    (                          منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ من حـ 70000      1 1/6/2016  

/31/12  رصٌد مرحل 70000
2016 

    

   المجموع 70000   المجموع 70000

1/1/2017  رصٌد مدور 70000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                         مصروؾ اإلٌجار           / حـ                                 (         منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 4000  2 5/6/2016      

/31/12  رصٌد مرحل 4000    
2016 

   المجموع 4000   المجموع 4000

1/1/2017  رصٌد مدور 4000      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                    الصندوق                       / حـ                                    (         منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 3000  3 15/6/
2016 

مصروؾ /من حـ 300
 الكهرباء

8 15/7/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 2700    
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000

1/1/2017  رصٌد مدور 2700      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن          األثاث                                 / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 2000  4 20/6/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 2000    
2016 

   المجموع 2000   المجموع 2000

1/1/2017  رصٌد مدور 2000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن      السٌارات                                     / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

شركة /إلى حـ 6000
االتحاد لتجارة 

(الدائنون)السٌارات   

5 25/6/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 6000    
2016 

   المجموع 6000   المجموع 6000

1/1/2017  رصٌد مدور 6000      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن (                      الدائنون)شركة االتحاد لتجارة السٌارات / حـ(                           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 6000  10 28/7/
2016 

السٌارات/من حـ 6000  5 25/6/
2016 

   المجموع 6000   المجموع 6000

 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) المعدات                                         دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 2500  6 1/7/2016      

/31/12  رصٌد مرحل 2500    
2016 

   المجموع 2500   المجموع 2500

1/1/2017  رصٌد مدور 2500      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                   اإلٌرادات                        / حـ                                  (           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/من حـ 14000      7 10/7/
2016 

شركة /من حـ 9000    
 الجود

9 20/7/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 23000
2016 

    

   المجموع 23000   المجموع 23000

1/1/2017  رصٌد مدور 23000      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن (                                 المدٌنون)شركة الجود / حـ(                                      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

اإلٌرادات/إلى حـ 9000  9 20/7/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 9000    
2016 

   المجموع 9000   المجموع 9000

1/1/2017  رصٌد مدور 9000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) مصروؾ الكهرباء                                    دائن / حـ                     (                   منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 300  8 15/7/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 300    
2016 

   المجموع 300   المجموع 300

1/1/2017  رصٌد مدور 300      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) مصروؾ الرواتب                                     دائن / حـ(                                        منه ) مدٌن   

 رقم قٌد البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 5000  11 30/7/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 5000    
2016 

   المجموع 5000   المجموع 5000

1/1/2017  رصٌد مدور 5000      
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.إعداد مٌزان المراجعة بالمجامٌع ومٌزان المراجعة باألرصدة : المطلوب   

 

 

: مٌزان المراجعة بالمجامٌع  -1  

 صفحة األستاذ اسم الحساب مجموع الطرؾ الدائن مجموع الطرؾ المدٌن

  البنك 22500 84000

  رأس المال 70000 

  مصروؾ اإلٌجار  4000

  الصندوق 300 3000

  األثاث  2000

  السٌارات  6000

شركة االتحاد لتجارة  6000 6000
(دائنون ) السٌارات   

 

  المعدات  2500

  اإلٌرادات 23000 

مدٌنون ) شركة الجود   9000
) 

 

  مصروؾ الكهرباء  300

  مصروؾ الرواتب  5000

  اإلجمالً 121800 121800

 

: مٌزان المراجعة باألرصدة  -2  

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 البنك  61500

 رأس المال 70000 

اإلٌجارمصروؾ   4000  

 الصندوق  2700

 األثاث  2000

 السٌارات  6000

 المعدات  2500

 اإلٌرادات 2300 

(مدٌنون ) شركة الجود   9000  
 مصروؾ الكهرباء  300

 مصروؾ الرواتب  5000

 اإلجمالً 93000 93000

 

: مالحظات   

ألن رصٌده , فً مٌزان المراجعة باألرصدة ( دائنون ) لم ٌظهر مٌزان حساب شركة االتحاد لتجارة السٌارات  

. المدٌن والدائن : مما ٌعنً تساوي الطرفٌن , مقفل   

 

 : عدم توازن مٌزان المراجعة 

. أو دفتر الٌومٌة , أو دفتر األستاذ , ٌشٌر عدم توازن مٌزان المراجعة إلى وجود خطا فً المٌزان   
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 : طرٌقة اكتشاؾ الخطأ 

ٌتم البحث فً مٌزان المراجعة أوال لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ فً ترحٌل رصٌد الحساب للمٌزان أو أي  -1

. أخطاء بالجمع   

. الخطأ ٌبحث فً دفتر األستاذ  فً حال لم ٌتم العثور على -2  

. إذا لم ٌعثر على الخطأ ٌتم البحث عنه فً دفتر الٌومٌة  -3  

 : أنواع األخطاء فً مٌزان المراجعة 

( . خطأ حسابً ) خطأ فً عملٌة جمع إجمالً الطرؾ المدٌن أو الدائن فً مٌزان المراجعة  -1  

( . أخطاء الحذؾ . ) حذؾ أحد الحسابات من المٌزان  -2  

 1500فمثبل أن ٌرحل رصٌد الصندوق ( أخطاء الترحٌل ) خطأ فً مبلػ أو أكثر لحساب أو أكثر فً المٌزان  -3

. دٌنار  15000بٌنما الرصٌد الصحٌح هو , دٌنار   

. ٌد المدٌن مكان الرصٌد الدائن فمثبل ً وضع الرص, وضع أحد أرصدة الحسابات فً المكان الخطأ  -4  

 : أنواع األخطاء فً دفتر األستاذ 

. الخطأ فً عملٌة الجمع أو الترصٌد ألي من الحسابات فً دفتر األستاذ  -1  

. بحٌث ترحل المبالػ المدٌنة إلى الطرؾ الدائن من الحساب أو العكس , الخطأ فً عملٌة ترحٌل الحسابات  -2  

. القٌد إلى حسابه فً دفتر األستاذ  عدم ترحٌل أحد طرفً -3  

دٌنار إلى الطرؾ المدٌن من  1500بحٌث ٌرحل مثبل ً مبلػ , الخطأ فً المبلػ الذي رحل إلى دفتر األستاذ  -4

. دٌنار  15000فً حٌن أن المبلػ الصحٌح هو , حساب البنك   

 : األخطاء فً دفتر الٌومٌة 

. الخطأ فً تسجٌل قٌمة العملٌة المالٌة -1  

. الخطأ فً جمع القٌد المركب  -2  

. الخطأ فً اسم الحساب  -3  

.مثل تسجٌل شراء سٌارة فً حساب المشترٌات , الخطأ الفنً فً نوع الحساب  -4  

 

: األتً حسابات دفتر األستاذ لشركة الطاهر لصٌانة المبانً   ( :2)مثال تطبٌقً   
 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                    س المال                       رأ/ حـ      (                                      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1/3/2015 1 من مذكورٌن 112400      

11240
0 

/31/12  رصٌد مرحل
2015 

    

11240
0 

   المجموع 112400   المجموع

1/1/2016  رصٌد مدور 112400      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                        الصندوق                    / حـ            (                                منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 16000  1 1/3/2015 اآلالت / من حـ 3000 
 والمعدات

2 5/3/2015  

اإلٌرادات/ إلى حـ 3600  5 15/4/
2015 

مصروؾ / من حـ 50
 مواد النظافة

3 6/3/2015  

اإلٌرادات/ إلى حـ 10000  6 16/5/
2015 

البنك/ من حـ 7000  4 8/3/2015  

مصروؾ / من حـ 1300    
 الرواتب

8 29/5/
2015 

/31/12  رصٌد مرحل 18250    
2015 

   المجموع 29600   المجموع 29600

1/1/2016  رصٌد مدور 18250      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                                    السٌارات       / حـ             (                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 4000  1 1/3/2015      

/31/12  رصٌد مرحل 4000    
2015 

   المجموع 4000   المجموع 4000

1/1/2016  رصٌد مدور 4000      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) األثاث                                            دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 2400  1 1/3/2015      

/31/12  رصٌد مرحل 2400    
2015 

   المجموع 2400   المجموع 2400

1/1/2016  رصٌد مدور 2400      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) المبانً                                          دائن / حـ                              (                منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 90000  1 1/3/2015      

/31/12  رصٌد مرحل 90000    
2015 

   المجموع 90000   المجموع 90000

1/1/2016  رصٌد مدور 90000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) االالت والمعدات                                      دائن / حـ(                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

5/3/2015 2 إلى مذكورٌن 10000      

/31/12  رصٌد مرحل 10000    
2015 

   المجموع 10000   المجموع 10000

1/1/2016  رصٌد مدور 10000      
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دفتر األستاذ                                                                  
(له ) دائن     (                          ون دائن) شركة الزاهر / حـ(                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

االالت / من حـ 7000    
 والمعدات

2 5/3/2015  

/31/12  رصٌد مرحل 7000
2015 

    

   المجموع 7000   المجموع 7000

1/1/2016  رصٌد مدور 7000      

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) مصروؾ مواد النظافة                                دائن / حـ                               (         منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 50  3 6/3/2015      

/31/12  رصٌد مرحل 50    
2016 

   المجموع 50   المجموع 50

1/1/2016  رصٌد مدور 50      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                   لبنك                          ا/ حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 7000  4 8/3/2015 مصروؾ / من حـ 500 
 صٌانة السٌارة

7 17/5/
2015 

/31/12  رصٌد مرحل 6500    
2015 

   المجموع 7000   المجموع 5000

1/1/2016  رصٌد مدور 6500      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) اإلٌرادات                                           دائن / حـ(                                             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد  رقم البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ من حـ 3600      5 15/4/
2015 

/16/5 6 من مذكورٌن 28000    
2015 

/31/12  رصٌد مرحل 31600
2015 

    

   المجموع 31600   المجموع 31600

1/1/2016  رصٌد مدور 31600      

 
 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن (                            مدٌنون)شركة االتصاالت / حـ(                                       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
ٌومٌةال  

 التارٌخ

اإلٌرادات/إلى حـ 18000  6 16/5/
2015 

    

/31/12  رصٌد مرحل 18000    
2015 

   المجموع 18000   المجموع 18000

1/1/2016  رصٌد مدور 18000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) مصروؾ صٌانة السٌارة                                 دائن / حـ                     (                منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/إلى حـ 500  7 17/5/
2015 

    

/31/12  رصٌد مرحل 500    
2015 

   المجموع 500   المجموع 500

1/1/2016  رصٌد مدور 500      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) مصروؾ الرواتب                                     دائن / حـ(                                        منه ) مدٌن   

 رقم قٌد البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 1300  8 29/5/
2015 

    

/31/12  رصٌد مرحل 1300    
2015 

   المجموع 1300   المجموع 1300

1/1/2016  رصٌد مدور 1300      

 

 

: مٌزان المراجعة بالمجامٌع  -1  

 اسم الحساب مجموع الطرؾ الدائن مجموع الطرؾ المدٌن

 رأس المال 112400 
 الصندوق 11350 29600

 السٌارات  4000

 األثاث  2400

 المبانً  90000

 اآلالت والمعدات  10000

(دائنون)شركة الزاهر  7000   

 مصروؾ مواد النظافة  50

 البنك 500 7000

 اإلٌرادات 31600 

(مدٌنون)شركة االتصاالت   18000  

صٌانة السٌارةمصروؾ   500  

 مصروؾ الرواتب  1300

 اإلجمالً 162850 162850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  104  

 

: مٌزان المراجعة باألرصدة  -2  

 

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 رأس المال 112400 

 الصندوق  18250

 السٌارات  4000

 األثاث  2400

 المبانً  90000
 اآلالت والمعدات  10000

(دائنون)شركة الزاهر  7000   

 مصروؾ مواد النظافة  50

 البنك  6500

 اإلٌرادات 31600 

(مدٌنون)شركة االتصاالت   18000  

 مصروؾ صٌانة السٌارة  500

 مصروؾ الرواتب  1300

 اإلجمالً 151000 151000

 

 

( : 3)مثال تطبٌقً   

. حاول استخراج مصروفات الشركة وإٌراداتها , مستعٌنا ً بمٌزان المراجعة بالمجامٌع األتً   

 اسم الحساب مجموع الطرؾ الدائن مجموع الطرؾ المدٌن

 رأس المال 6000 

 الصندوق 10400 
 السٌارات  20000

 األثاث  2000

 المبانً  45000
 اآلالت والمعدات  1000

(دائنون) شركة الطارق  5000  

 مصروؾ الصٌانة  400

 البنك  700

 اإلٌرادات 12000 

(مدٌنون)شركة االتصاالت  6000   

 مصروؾ الرواتب  14300

 اإلجمالً 88400 88400

 

.(  دٌنار مصروؾ الرواتب  14300) -2( دٌنار مصروؾ الصٌانة400)  -1: مصروفات الشركة ( أ  

( . دٌنار اإلٌرادات  12000)  -1: إٌرادات الشركة ( ب  
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 أسئلة الدرس الخامس

 

. وضح المقصود بمٌزان المراجعة  -1  

وٌهدؾ إعداده  التحقق من سبلمة عملٌة التسجٌل , هو قائمة أو كشؾ ٌحوي جمٌع حسابات الشركة فً دفتر األستاذ 

.المٌزان مؤشرا ً لصحة أرصدة الحسابات وٌعد توازن, فً دفتر الٌومٌة ودفتر األستاذ   

لماذا تعمل الشركات على إعداد مٌزان المراجعة ؟ , برأٌك  -2  

. للتأكد من صحة العملٌات المالٌة التً تم تسجٌلها  -1  

. لكشؾ األخطاء المحاسبٌة والحسابٌة المختلفة  -2  

.  تمهٌدا ً إلعداد القوائم المالٌة -3  

: فً ما ٌأتً العملٌات المالٌة لشركة القاسم لتأجٌر السٌارات الحدٌثة  -3  

دٌنار  15000حٌث أودع مبلػ , دٌنار  50000بدأت الشركة أعمالها برأس مال مقداره ,  1/2/2016بتارٌخ  -أ

. والباقً فً البنك , فً الصندوق   

. دٌنار من شركة المها بموجب شٌك  21000اشترت الشركة ثبلث سٌارات بمبلػ ,  16/2/2016بتارٌخ  -ب  

. دٌنار نقدا ً  60أجرت الشركة إحدى السٌارات بمبلػ ,  20/2/2016بتارٌخ  -ج  

دٌنار نقدا ً  2000دفع منه , دٌنار من شركة الوعد  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  22/2/2016بتارٌخ  -د

. والباقً على الحساب  ,   

, دٌنار لشركة فراس للسٌاحة والسفر  1000أجرت الشركة بعض السٌارات بمبلػ ,  25/2/2016بتارٌخ  -هـ

. 1/5/2016وأتفق على استبلم المبلػ بتارٌخ   

. دٌنار نقدا ً  200عملت الشركة صٌانة ألحدى السٌارات بمبلػ ,  26/2/2016و ـ بتارٌخ   

. عد بموجب شٌك دٌنار لشركة الو 6000دفعت الشركة مبلػ ,  27/2/2016بتارٌخ  -ي  

: المطلوب   

.تسجٌل القٌود فً دفتر ٌومٌة الشركة  -1  

. ترحٌل الحسابات وترصٌدها فً الصفحات خاصتها فً دفتر األستاذ  -2  

. إعداد مٌزان المراجعة بالمجامٌع  -3  

. إعداد مٌزان المراجعة باألرصدة  -4  

 

 

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 التارٌخ

 
15000 
35000 

 
 
 

50000 

 من مذكورٌن
الصندوق/ حـ  

البنك/ حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1   1/2/2016  

21000  
21000 

السٌارات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء سٌارات بشٌك )   

2   16/2/2016  

60  
60 

الصندوق/ من حـ  
إٌجار السٌارات إٌراد/ إلى حـ  

(قبض إٌراد اإلٌجار نقدا ً)  

3   20/2/2016  
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10000  
 

2000 
8000 

السٌارات/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/حـ  
(دائنون)شركة الوعد / حـ  

(شراء سٌارة دفع جزء من المبلػ نقدا والباقً على الحساب)  

4   22/2/2016  

1000  
1000 

(مدٌنون)والسفرشركة فراس للسٌاحة / من حـ  
إٌراد إٌجار السٌارات/ إلى حـ  

(تأجٌر سٌارة على لشركة فراس على الحساب)  

5   25/2/2016  

200  
200 

مصروؾ صٌانة السٌارات/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع مصروؾ صٌانة السٌارات نقدا ً)  

6   26/2/2016  

6000  
6000 

(دائنون)شركة الوعد / من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(تسدٌد جزء من المستحق لشركة الوعد )  

7   27/2/2016  

 المجموع 53260 53260

 

 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن             الصندوق                            / حـ(                                             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/ إلى حـ 15000  1 1/2/2016 السٌارات/ من حـ 2000   
 

4 22/2/
2016 

إٌراد إٌجار / إلى حـ 60
 السٌارات

3 20/2/
2016 

مصروؾ / من حـ 200
 صٌانة السٌارات

 

6 26/2/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 12860    
2016 

   المجموع 15060   المجموع 15060

1/1/2017  رصٌد مدور 12860      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                                           البنك/ حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/ إلى حـ 35000  1 1/2/2016 السٌارات/ من حـ 21000   2 16/2/
2016 

شركة / من حـ 6000    
(دائنون)الوعد   

 

7 27/2/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 8000    
2016 

   المجموع 35000   المجموع 35000

1/1/2017  رصٌد مدور 8000      

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) رأس المال                                       دائن / حـ     (                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

 من مذكورٌن 50000    
 

1 1/2/2016  

/31/12  رصٌد مرحل 50000
2016 

    

   المجموع 50000   المجموع 50000

1/1/2017  رصٌد مدور 50000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                          السٌارات               / حـ(                                             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ 21000  
 

2 16/2/
2016 

    

/22/2 4 إلى مذكورٌن 10000
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 31000
2016 

   المجموع 31000   المجموع 31000

1/1/2017  رصٌد مدور 31000      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن       رات                           إٌراد إٌجار السٌا/ حـ(                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

 رقم قٌد البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ من حـ 60      
 

3 20/2/
2017 

شركة فراس / من حـ 1000    
للسٌاحة 

(مدٌنون)والسفر  

5 25/2/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 1060
2016 

    

   المجموع 1060   المجموع 1060

1/1/2017  رصٌد مدور 1060      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن (                                 دائنون)شركة الوعد / حـ(                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ 6000  
 

7 27/2/
2016 

السٌارات/ من حـ 8000  
 

4 22/2/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 2000
2016 

    

   المجموع 8000   المجموع 8000

1/1/2017  رصٌد مدور 2000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                           (مدٌنون)شركة فراس للسٌاحة والسفر/ حـ                               (   منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

إٌراد إٌجار / إلى حـ 1000
 السٌارات

5 25/2/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 1000    
2016 

   المجموع 1000   المجموع 1000

1/1/2017  رصٌد مدور 1000      
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دفتر األستاذ                                                             
(له ) دائن                    مصروؾ صٌانة السٌارات            / حـ                                ( منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ 200  
 

6 26/2/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 200    
2016 

   المجموع 200   المجموع 200

1/1/2017  رصٌد مدور 200      

 

: مٌزان المراجعة بالمجامٌع  -1  

 اسم الحساب مجموع الطرؾ الدائن مجموع الطرؾ المدٌن

 الصندوق 2200 15060

 البنك 27000 35000

 رأس المال 50000 

 السٌارات  31000
 إٌراد إٌجار السٌارات 1060 

(دائنون)شركة الوعد  8000 6000  

(مدٌنون)شركة فراس للسٌاحة والسفر  1000  

 مصروؾ صٌانة السٌارات  200

 اإلجمالً 88260 88260

 

: مٌزان المراجعة باألرصدة  -2  

 

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 الصندوق  12860

 البنك  8000

 رأس المال 50000 

 السٌارات  31000

 إٌراد إٌجار السٌارات 1060 

(دائنون)شركة الوعد  2000   

(مدٌنون)للسٌاحة والسفر شركة فراس  1000  

 مصروؾ صٌانة السٌارات  200

 اإلجمالً 53060 53060
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 الدرس السادس

(الجردٌة ) التسوٌات المحاسبٌة   

 

بؽٌة التحقق من القٌمة , هً إجراءات عملٌة محاسبٌة ختامٌة تتم فً نهاٌة الفترة المالٌة  :مفهوم التسوٌات الجردٌة 

. وبٌان المركز المالً( أو خسارة  ربح)ومعرفة النتٌجة النهائٌة والحقٌقٌة ألعمال المشروع من , الحقٌقٌة للحسابات   

 

( : 1)مثال تطبٌقً   

وقامت الشركة بتأجٌر المبنى , دٌنار نقدا ً سنوٌا ً  60000ركة التعاون إذا كان إٌراد اإلٌجار لمبنى تجاري تملكه ش

: فإن مبلػ إٌراد اإلٌجار ٌقسم وفق مبدأ االستحقاق إلى قسمٌن , مدة عام واحد  1/4/2015بتارٌخ   

( . أشهر  9أي مدة )  31/12/2015إلى  1/4/2015المدة من : األول   

( . أشهر  3أي مدة )  31/3/2016إلى  1/1/2016المدة من : الثانً   

: كاألتً  2015وٌحسب اإلٌراد الخاص بعام   

. دٌنار  45000=  60000 × 9/12  

: فٌكون كاألتً  2016أما حساب اإلٌراد الخاص بعام   

دٌنار  15000=  60000× 3/12= اإلٌراد   

اإلٌراد ) وٌسمى ,  2016من عام ( أي ثبلثة أشهر ) مقدما ً عن الربع األول ( دٌنار  15000) ٌقبض هذا المبلػ 

( . المقبوض مقدما ً   

 : تسجٌل العملٌة السابقة فً دفتر الٌومٌة  -

: عند قبض اإلٌجار  -أ  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

صفحة رقم 
 األستاذ

60000  
60000 

الصندوق/ من حـ  
إٌراد اإلٌجار/ إلى حـ  

(قبض إٌراد نقدا ً )   

2  1/4/2015  

 

:  2015فً نهاٌة عام  -ب  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

15000  
15000 

إٌراد العقار/ من حـ  
مقبوض مقدماً إٌراد إٌجار / إلى حـ  
(قٌد تسوٌة إٌراد العقار )   

2  31/12/2015  

 

: مالحظات على الحل   

.دٌنار  60000مجموع اإلٌراد المقبوض  -1  

.  2015وٌظهر فً قائمة الدخل  للعام , .دٌنار  45000هو  2015المبلػ الذي ٌخص العام   -2  

من ضمن  2015بالتالً ٌتم إظهاره فً المٌزانٌة للعام , 2016دٌنار وهو ٌخص العام  15000المبلػ المتبقً  -3

. االلتزامات   
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( : 2)مثال تطبٌقً   

وأنها وقعت وثٌقة , دٌنار  45000لنفرض أن شركة التعاون تؤمن على المبنى من الحوادث بقسط سنوي مقداره 

. ودفعت القسط بموجب شٌك ,  1/5/2015التأمٌن بدءا ً من   

: وهذا ٌعنً وجود فترتٌن ,  30/4/2016إلى  1/5/2015بتحلٌل هذه العملٌة ٌتبٌن أن مدة عقد التأمٌن هً من   

( . أشهر  8أي مدة )  31/12/2015إلى  1/5/2015من : األولى   

 

( . أشهر  4أي مدة )  30/4/2016إلى  1/1/2016من : الثانٌة   

: ون توزٌع حساب المصروؾ كاألتً بالتالً ٌك  

 

:  2015حساب المصروؾ للعام   

. دٌنار  3000=  8/12 × 45000  

 

:  2016حساب المصروؾ للعام   

. دٌنار  1500=   4/12 × 45000  

: القٌود المحاسبٌة فً دفتر الٌومٌة للعملٌة السابقة   

 

 : تسجٌل العملٌة السابقة فً دفتر الٌومٌة -

: عند دفع القسط   -أ  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

4500  
4500 

مصروؾ التأمٌن/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع مصروؾ التأمٌن بموجب شٌك )   

  1/5/2015  

 

:  2015فً نهاٌة عام  -ب  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

1500  
1500 

مصروؾ التأمٌن المدفوع مقدما ً/ من حـ  
مصروؾ التأمٌن/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ التأمٌن )   

  31/12/2015  

 

: مالحظات على الحل   

.دٌنار  4500مجموع مصروؾ التأمٌن المدفوع هو  -1  

.  2015وٌظهر فً قائمة الدخل  للعام , .دٌنار  3000هو  2015المبلػ الذي ٌخص العام  -2  

من ضمن  2015بالتالً ٌتم إظهاره فً المٌزانٌة للعام , 2016دٌنار وهو ٌخص العام  1500المبلػ المتبقً  -2

. األصول   
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( :  3) مثال تطبٌقً   

,  2015وفً عام , موزعة على أشهر السنة , ا ً رواتب للموظفٌن دٌنار سنوي 12000تدفع شركة التعاون مبلػ 

ولكنها لم تدفع رواتب الشهرٌن المتبقٌن من هذه السنة ,  10/2015دفعت الشركة رواتب لموظفٌها حتى نهاٌة شهر 

. فً موعدها   

, دٌنار  12000هو  2015عند تحلٌل هذه العملٌة المالٌة ٌبلحظ أن مصروؾ رواتب الموظفٌن المخصص لعام 

دٌنار لم  2000مبلػ  2015وهذا ٌعنً أنه ٌستحق علٌها فً نهاٌة عام , دٌنار  10000ولكن الشركة لم تدفع سوى 

. تدفع بعد   

 

 : تسجٌل العملٌة السابقة فً دفتر الٌومٌة -

: عند دفع رواتب الموظفٌن   -أ  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

10000  
10000 

مصروؾ رواتب الموظفٌن/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع مصروؾ الرواتب نقدا ً )   

  31/10/2015  

 

:  2015فً نهاٌة عام  -ب  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

2000  
2000 

رواتب الموظفٌنمصروؾ / من حـ  
رواتب موظفٌن مستحقة الدفع/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ الرواتب )   

  31/12/2015  

 

: مالحظات على الحل     

.دٌنار  10000مجموع مصروؾ التأمٌن المدفوع هو  -1  

.  2015وٌظهر كمصروؾ فً قائمة الدخل للعام , .دٌنار  12000هو  2015المبلػ الذي ٌخص العام  -2  

بالتالً ٌتم إظهاره فً المٌزانٌة للعام , 2015دٌنار وهو ٌخص العام  2000لمبلػ المتبقً والؽٌر مدفوع هو ا -2

. من ضمن االلتزامات  2015  

 

( : 4)مثال تطبٌقً   

وبلػ مقدار اإلٌجار السنوي ,  1/7/2015بدءا ً من , أجرت شركة التعاون مخزنٌن لشركة حاسوب مدة سنة واحدة 

ولكن المستأجر لم ٌدفع إٌجار الربع , وقد نص العقد على أن اإلٌجار ٌدفع مقدما ً كل ثبلثة أشهر , دٌنار  7500

. الثانً   

 

: تحلٌل العملٌة   

. أي ستة أشهر ( 31/12/2015ولؽاٌة  1/7/2015) من تارٌخ  2015إٌراد اإلٌجار للعام  -1  

. دٌنار  3750=  6/12 × 7500= اإلٌراد   

.أي ستة أشهر ( 30/06/2016ولؽاٌة  1/1/2016) من تارٌخ  2016إٌراد اإلٌجار للعام  -2  

دٌنار 3750=  6/12 × 7500= اإلٌراد   

 : تسجٌل العملٌة السابقة فً دفتر الٌومٌة  -
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(  : ثبلثة أشهر ( )  30/9/2015ولؽاٌة  1/7/2015عند استبلم إٌراد اإلٌجار عن المدة من  -أ  

دٌنار 1875=  3/12 × 7500= اإلٌراد   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

1875  
1875 

الصندوق/ من حـ  
إٌراد اإلٌجار/ إلى حـ  

(إٌراد اإلٌجار نقدا ً عن ثبلث شهور قبض )   

  1/7/2015  

 

:  2015فً نهاٌة عام  -ب  

إلى  1/10/2015الربع الثانً من العقد من تارٌخ ( ثبلثة أشهر ) ٌكون إٌراد اإلٌجار مستحق القبض عن 

31/12/2015  :  

دٌنار 1875=  3/12 × 7500= اإلٌراد   

 

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

1875  
1875 

إٌراد إٌجار مستحق القبض/ من حـ  
إٌراد اإلٌجار/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة إٌراد اإلٌجار)   

  31/12/2015  

 

: مالحظات على الحل   

.دٌنار  3750مجموع إٌراد اإلٌجار المدفوع هو  -1  

.  2015وٌظهر كإٌراد فً قائمة الدخل للعام , .دٌنار  3750هو  2015المبلػ الذي ٌخص العام  -2  

بالتالً ٌتم إظهاره فً المٌزانٌة للعام , 2015دٌنار وهو ٌخص العام  1875المبلػ المستحق والؽٌر مقبوض هو  -2

. من ضمن األصول  2015  

: مالحظات مهمة   

وأن كل قٌد من قٌود التسوٌات الجردٌة ٌنتج من تأثٌر فً , التسوٌات الجردٌة تخص حسابات اإلٌرادات والمصروفات  -1

. وحساب واحد من حسابات المٌزانٌة , حساب واحد من حسابات قائمة الدخل   

ٌظهر ضمن االلتزامات فً  اإلٌراد المقبوض مقدما ً, اإلٌراد المستحق القبض ٌظهر من ضمن األصول فً المٌزانٌة -2

. المٌزانٌة   

.إٌراد الفوائد , إٌراد الخدمات , إٌراد اإلٌجار : أمثلة على اإلٌرادات  -3  

وأن المصروؾ المستحق الدفع ٌظهر ضمن , المصروؾ المدفوع مقدما ً ٌظهر من ضمن األصول فً المٌزانٌة -4

. االلتزامات فً المٌزانٌة   

. الهاتؾ , الكهرباء ‘ اإلعبلن , القرطاسٌة النقل , التأمٌن , اإلٌجارات , الرواتب : أمثلة على المصارٌؾ  -5  
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( : 5)مثال تطبٌقً   

إلى  1/9/2015بدءا ً من , دٌنار شهرٌا ً  30000حافبلت لشركة محلٌة بمبلػ  10وقعت شركة األمان للحافبلت عقد تأجٌر 

. مقدما ً بموجب شٌك ٌودع فً البنك ( ستة أشهر ) شرٌطة أنه ٌدفع اإلٌجار عن كامل المدة ,  29/2/2016  

: المطلوب   

: اآلتٌتٌن تسجٌل قٌود الٌومٌة الالزمة فً الحالتٌن   

.  1/9/2015عند قبض قٌمة اإلٌجار فً ( أ  

.  31/12/2015عند إجراء التسوٌات الجردٌة فً ( ب  

: الحل   

:  ٌكون حساب إٌراد إٌجار الحافبلت كاألتً ,  1/9/2015عند قبض اإلٌجار بتارٌخ ( أ  

. شهرٌا ً  30000وقٌمة اإلٌجار ( أشهر  6) مدة العقد *   

(  30000 × 6(  = )أشهر  6) امل المدة قٌمة العقد عن ك*   

. دٌنار  180000=                                                 

 

 : تسجٌل العملٌة السابقة فً دفتر الٌومٌة  -

(  : ستة أشهر ( )  29/2/2016ولؽاٌة  1/9/2015من )عند قبض إٌراد إٌجار الحافبلت عن المدة  -أ  

دٌنار 180000=  6 × 30000= اإلٌراد   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

180000  
180000 

البنك/ من حـ  
إٌراد اٌجار الحافبلت/ إلى حـ  

قبض إٌراد إٌجار الحافبلت بشٌك ً عن ستة ) 
(شهور   

  1/9/2015  

 

:  2015فً نهاٌة عام  -ب  

:  29/2/2016إلى  1/1/2016من العقد من تارٌخ ( شهرٌن أشهر ) ٌكون إٌراد اإلٌجار المقبوض مقدما ًعن   

دٌنار 60000=  2 × 30000= اإلٌراد   

 

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

60000  
60000 

إٌراد إٌجار الحافبلت/ من حـ  
إٌراد إٌجار الحافبلت المقبوض مقدما ً/ حـإلى   

(قٌد تسوٌة إٌراد إٌجار الحافبلت)   

  31/12/2015  
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: مالحظات على الحل   

.دٌنار  180000مجموع إٌراد إٌجار الحافبلت المقبوض بشٌك هو  -1  

المبلػ  -3.  2015وٌظهر كإٌراد فً قائمة الدخل للعام , دٌنار 120000هو  2015المبلػ الذي ٌخص العام  -2

بالتالً ٌتم إظهاره فً المٌزانٌة , 2016دٌنار وهو ٌخص العام  60000المقبوض مقدما ً وؼٌر مكتسب بعد هو 

.من ضمن االلتزامات  2015للعام   
 

( : 6)مثال تطبٌقً   

. شهور بموجب شٌك  6دٌنار قٌمة إٌجار مكاتبها مدة  3000دفعت شركة الشروق مبلػ ,  1/10/2015بتارٌخ   

لتحدٌد مصروؾ اإلٌجار , وقٌود التسوٌات الجردٌة فً نهاٌة العام , تسجٌل قٌود الٌومٌة البلزمة : المطلوب 

.  2016وعام  2015الخاص بعام   

 

: الحل   

:  ٌكون حساب مصروؾ اإلٌجار كاألتً ,  1/10/2015ٌخ عند دفع اإلٌجار بتار( أ  

. عن  ستة شهور  3000وقٌمة اإلٌجار ( أشهر  6) مدة العقد *   

  3000(  = أشهر  6) قٌمة العقد عن كامل المدة * 

                                            

 : تسجٌل العملٌة السابقة فً دفتر الٌومٌة  -

(  : ستة أشهر ( )  31/3/2016ولؽاٌة  1/10/2015من )عند دفع إٌراد إٌجار عن المدة  -أ  

دٌنار 3000= المصروؾ   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

3000  
3000 

مصروؾ إٌجار المكاتب/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

المكاتب بشٌك ً عن ستة دفع مصروؾ إٌجار ) 
(شهور   

  1/10/2015  

 

:  2015فً نهاٌة عام  -ب  

 31/3/2016إلى  1/1/2016من العقد من تارٌخ ( ثبلثة أشهر ) ٌكون مصروؾ إٌجار المكاتب المدفوع مقدما ً   

 : 

دٌنار 1500= (  6÷3 )× 3000= اإلٌراد   

 

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

1500  
1500 

مصروؾ إٌجار المكاتب المدفوع مقدما ً/ من حـ  
مصروؾ إٌجار المكاتب/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ إٌجار المكاتب)   

  31/12/2015  

 

 
 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  116  

 

: مالحظات على الحل   

.دٌنار  3000مجموع مصروؾ إٌجار المكاتب المدفوع بشٌك هو  -1  

. 2015وٌظهر كمصروؾ فً قائمة الدخل للعام , دٌنار 1500هو  2015المبلػ الذي ٌخص العام  -2  

بالتالً ٌتم إظهاره فً المٌزانٌة للعام , 2016دٌنار وهو ٌخص العام  1500المبلػ المدفوع مقدما ً بعد هو  -3

.من ضمن األصول  2015  

 

 مٌزان المراجعة بعد التسوٌات 

:  31/12/2016فٌما ٌأتً مٌزان المراجعة باألرصدة لشركة التعاون كما فً  ( :1)مثال تطبٌقً   

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 البنك  13000

 الصندوق  2500

 ذمم مدٌنة  6500

 المبٌعات 116000 
 المشترٌات  63000

 بضاعة أول المدة  13000

 مصارٌؾ البٌع والتوزٌع  12000

 مصارٌؾ التأمٌن  800

 رواتب وأجور  8000

 رأس المال 10000 

 إٌراد إٌجار المحبلت 6000 

 مصروفات النقل  5200

 إٌجار المستودعات  8000

 اإلجمالً 132000 132000

 

: وفٌما ٌلً معلومات إضافٌة عن نشاط الشركة   

. دٌنار  12000تبلػ مصارٌؾ إٌجار المستودعات التً تدفعها الشركة سنوٌا ً ( 1  

. دٌنار  10000الرواتب السنوٌة للعاملٌن ( 2  

. دٌنار  9000مصارٌؾ البٌع والتوزٌع السنوٌة ( 3  

.دٌنار  6000مصارٌؾ النقل السنوٌة (  4  

. دٌنار  600تبلػ مصارٌؾ التأمٌن السنوٌة ( 5  

. دٌنار سنوٌا ً  4500راد إٌجار المحبلت المؤجرة للؽٌر ٌبلػ إي( 6  

. دٌنار  2500بلؽت بضاعة أخر المدة ( 7  
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: المطلوب   

. إجراء القٌود السنوٌة الالزمة ( 1  

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات الجردٌة ( 2  

( : 1)حل المطلوب رقم *  

 2016لٌل المعلومات اإلضافٌة إجراء عملٌات حسابٌة لتحدٌد ما ٌخص العام قبل القٌام بتسجٌل قٌود التسوٌات الجردٌة ٌتم تح

. وتحدٌد المستحقات أو المقدمات سواء بالمصارٌؾ أو باإلٌرادات , من مصارٌؾ أو إٌرادات   

دٌنار   12000   إٌجار المستودعات السنوي ( 1  

دٌنار   8000          المبلػ المدفوع              

÷دٌنار  4000          اإلٌجار المستحق الدفع    

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

4000  
4000 

مصروؾ إٌجار المستودعات/ من حـ  
مصروؾ إٌجار مستحق/ إلى حـ  

(المستودعاتقٌد تسوٌة مصروؾ إٌجار )   

  31/12/2016  

 

دٌنار  10000الرواتب السنوٌة              ( 2  

دٌنار   8000         الرواتب المدفوعة         

دٌنار   2000      الرواتب المستحقة الدفع     

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

2000  
2000 

مصروؾ الرواتب/ من حـ  
مصروؾ رواتب مستحق/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ الرواتب)   

  31/12/2016  

 

دٌنار  10000مصارٌؾ البٌع والتوزٌع السنوٌة               ( 3  

دٌنار   12000     المصارٌؾ المدفوعة                            

دٌنار  3000     مصارٌؾ البٌع والتوزٌع المدفوعة مقدما      
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: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

3000  
3000 

مصارٌؾ البٌع والتوزٌع مدفوعة مقدما ً/ من حـ  
مصارٌؾ البٌع/ إلى حـ  

(تسوٌة مصروؾ البٌع والتوزٌع قٌد)   

  31/12/2016  

 

 

دٌنار  6000مصارٌؾ النقل السنوٌة               ( 4  

دٌنار   5200      المصارٌؾ المدفوعة                 

دٌنار  800     مصارٌؾ النقل المستحقة الدفع       

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

800  
800 

مصارٌؾ النقل/ من حـ  
مصارٌؾ نقل مستحقة الدفع/ إلى حـ  
(قٌد تسوٌة مصروؾ النقل )   

  31/12/2016  

 

دٌنار  600مصارٌؾ التأمٌن السنوٌة                ( 5  

دٌنار   800           المصارٌؾ المدفوعة                

دٌنار   200     مصارٌؾ التأمٌن المدفوعة مقدما ً      

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

200  
200 

مصارٌؾ التأمٌن المدفوعة مقدما ً/ من حـ  
مصارٌؾ التأمٌن/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ التأمٌن )  

  31/12/2016  

 

دٌنار  4500إٌراد اإلٌجار السنوي                 ( 6  

دٌنار   6000     اإلٌراد المقبوض                       

دٌنار   1500       إٌراد اإلٌجار مقبوض  مقدما ً      

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    
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المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

1500  
1500 

إٌراد اإلٌجار/ من حـ  
إٌراد اإلٌجار مقبوض  مقدما ً/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ إٌراد اإلٌجار )   

  31/12/2016  

 

. دٌنار  2500بلؽت بضاعة أخر المدة ( 7  

: ٌتم إثبات قٌد بضاعة أخر المدة فً نهاٌة العام كاألتً   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

2500  
2500 

بضاعة أخر المدة/ من حـ  
ملخص الدخل/ إلى حـ  

(قٌد إثبات بضاعة أخر المدة )   

  31/12/2016  

 

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات الجردٌة ( : 2)حل المطلوب رقم   

 شركة التعاون
بعد التسوٌات الجردٌة 31/12/2016مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً   

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 البنك  13000

 الصندوق  2500
 ذمم مدٌنة  6500

 المبٌعات 116000 

 المشترٌات  63000

 بضاعة أول المدة  13000

 مصارٌؾ البٌع والتوزٌع  9000

 مصارٌؾ البٌع والتوزٌع  مدفوعة مقدما ً  3000

 مصارٌؾ التأمٌن  600

 مصارٌؾ التأمٌن مدفوعة مقدما ً  200

 رواتب وأجور  10000

 رواتب وأجور مستحقة 2000 

 رأس المال 10000 

المحبلتإٌراد إٌجار  4500   

 إٌراد إٌجار المحبلت  مقبوض مقدما ً 1500 

 مصروفات النقل  6000

 مصروفات النقل المستحقة 800 

 مصروؾ إٌجار المستودعات  12000

 مصروؾ إٌجار مستحق 4000 

 بضاعة اخر المدة  2500

 ملخص الدخل 2500 

 اإلجمالً 141300 141300
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: مالحظات على الحل   

. بقاء مٌزان المراجعة متوازن رؼم ترحٌل قٌود التسوٌات للمٌزان  -1  

.عة وذلك بسبب التسوٌات الجردٌة دخول حسابات جدٌدة لمٌزان المراج -2  

 

: فٌما ٌأتً مٌزان المراجعة باألرصدة لشركة ألوان للدهانات ( : 2)مثال تطبٌقً   

 

 شركة ألوان للدهانات
31/12/2016فً  مٌزان المراجعة باألرصدة كما  

 اسم الحساب  األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة 

 الصندوق  10000

 سندات استثمارٌة  20000

 بضاعة أول المدة  14000

 المشترٌات  166000

 المبٌعات 240000 
 مصارٌؾ نقل المشترٌات  1200

 مصارٌؾ التأمٌن  2000

 أوراق القبض  12000

والمعداتالسٌارات   34000  

 قروض بنكٌة 30000 

 ذمم دائنة 10000 

 أثاث ومكاتب  18800

 رأس المال 19000 

 مصارٌؾ الرواتب  14000

 إٌراد السندات 1000 

 الفوائد المدٌنة  3500

 مصارٌؾ دعاٌة وإعبلن  1900

 قرطاسٌة ولوازم  800

 مصارٌؾ عموالت المبٌعات  1800

 اإلجمالً 300000 300000

 

: وإلٌك المعلومات التالٌة الخاصة بنشاط الشركة   

. دٌنار  20000بلؽت بضاعة اخر المدة  -1  

. دٌنار  2500تبلػ مصارٌؾ نقل المشترٌات السنوٌة  -2  

. دٌنار  3000تبلػ قٌمة عقد التأمٌن السنوي  -3  

. دٌنار  1000تبلػ الرواتب الشهرٌة للعاملٌن  -4  

. دٌنار  3800مبلػ  2016مدٌنة على قروض الشركة لعام بلؽت الفوائد البنكٌة ال -5  

. دٌنار  1500مصارٌؾ الدعاٌة واإلعبلن السنوٌة  -6  

: المطلوب   

.  31/12/2016إجراء قٌود التسوٌات الجردٌة البلزمة فً ( 1  

. تحدٌد الحسابات الجدٌدة التً سوؾ تظهر فً مٌزان المراجعة بعد التسوٌات ( 2  

.لمراجعة باألرصدة بعد التسوٌات اإعداد مٌزان ( 3  
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 أسئلة الدرس السادس

 

و , وإٌراد مقبوض مقدما ً , ومصروؾ مستحق الدفع , صنؾ الحسابات اآلتٌة إلى مصروؾ مدفوع مقدما ً  -1

: إٌراد مستحق القبض   

. رواتب مستحقة للموظفٌن لم تدفع بعد ( أ  

. إٌراد إٌجار لم ٌقبض بعد ( ب  

. ضرٌبة دخل مستحقة لم تدفع بعد ( ج  

. رسوم طلبة المدرسة التً قبضت سلفا ً من أولٌاء األمور ( د  

. لكنهما لم تدفعا بعد , فاتورتا هاتؾ وكهرباء مستحقتان ( هـ  

. رسوم تأمٌن مدفوعة مقدما ً ( و  

قبضإٌراد مستحق ال إٌراد مقبوض مقدما ً ومصروؾ مستحق الدفع مصروؾ مدفوع مقدما   

رسوم تأمٌن مدفوعة 
 مقدما ً

رواتب مستحقة للموظفٌن 
 لم تدفع بعد

رسوم طلبة المدرسة التً 
قبضت سلفا ً من أولٌاء 

 األمور

 إٌراد إٌجار لم ٌقبض بعد

ضرٌبة دخل مستحقة لم  
 تدفع بعد

  

فاتورتا هاتؾ وكهرباء  
لكنهما لم , مستحقتان 

 تدفعا بعد

  

 

( : التزام , أصل , مصروؾ , إٌراد ) حدد نوع كل حساب من الحسابات اآلتٌة  -2  

. إٌجار مقبوض مقدما ً ( أ  

. رواتب مستحقة الدفع ( ب  

. قسط تأمٌن مستحق الدفع ( ج  

. رسوم إعبلنات ( د  

. رسوم خدمات مدفوعة مقدما ً ( هـ  

. إٌجار مستحق ؼٌر مدفوع ( و  

. رواتب عمال ( ز  

. نفقات سفر وتنقبلت ( ح  

. نفقات ضٌافة ؼٌر مدفوعة ( ط  

. ضرٌبة مستحقة ( ي  

. إٌراد عقار ( ك  

 التزام أصل مصروؾ إٌراد

رسوم خدمات مدفوعة  رسوم إعبلنات إٌراد عقار
 مقدما

 إٌجار مقبوض مقدما ً

 رواتب مستحقة الدفع  رواتب عمال 

 قسط تأمٌن مستحق الدفع  نفقات سفر وتنقبلت 

إٌجار مستحق ؼٌر    
 مدفوع

نفقات ضٌافة ؼٌر    
 مدفوعة

 ضرٌبة مستحقة   
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بتارٌخ , فً ما ٌأتً بعض الحسابات المدونة فً مٌزان المراجعة للشركة الموحدة لتجارة الحاسبات  -3

  :قبل التسوٌات الجردٌة  31/12/2015

 الشركة الموحدة لتجارة الحاسبات
31/12/2015كما فً مٌزان المراجعة باألرصدة   

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 الصندوق  14000

 البنك  6000

 إٌراد عقارات مؤجرة 12000 
 المشترٌات  150000

 المبٌعات 280000 

 مصروؾ اإلٌجار  8000

 مصروؾ الرواتب  15000

 بضاعة أول المدة  55000

 رأس المال 50000 

النقل والمبٌعاتمصروفات   1500  

 مصروؾ التأمٌن  1800

 

: علما ً بأن   

. دٌنار  10000اإلٌرادات السنوٌة للعقارات المؤجرة بلؽت ( 1  

. دٌنار  6000اإلٌجار السنوي لمكاتب الشركة ومستودعاتها بلػ ( 2  

. دٌنار  1500الرواتب الشهرٌة لموظفً الشركة بلؽت ( 3  

. دٌنار  600مصروفات النقل والمبٌعات ؼٌر المدفوعة بلؽت ( 4  

. دٌنار  375الفوائد المستحقة للشركة عن حساباتها لدى البنك بلؽت ( 5  

.  31/7/2016إلى  1/8/2015دٌنار الفترة من  1800ٌؽطً عقد التأمٌن السنوي البالػ ( 6  

: المطلوب   

. إعداد قٌود التسوٌات الجردٌة الالزمة ( أ  

: الحل   

دٌنار  10000إٌراد عقار مؤجر السنوي                        ( 1  

دٌنار   12000اإلٌراد عقار مؤجر المقبوض                        

دٌنار   2000إٌراد عقار مؤجر مقبوض  مقدما ً                  
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: ي دفتر الٌومٌة كاألتً قٌد التسوٌة وٌسجل ؾ*    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

2000  
2000 

إٌراد عقار مؤجر/ من حـ  
إٌراد عقار مؤجر مقبوض  مقدما ً/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ إٌراد عقار مؤجر)   

  31/12/2016  

 

دٌنار  6000مصارٌؾ إٌجار المكاتب السنوٌة                      ( 2  

دٌنار   8000          مصارٌؾ إٌجار المكاتب المدفوعة                

دٌنار   2000      مصارٌؾ إٌجار المكاتب المدفوعة مقدما ً            

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

200  
200 

مصارٌؾ إٌجار المكاتب المدفوعة مقدما ً/ من حـ  
مصارٌؾ اإلٌجار المكاتب/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ إٌجار المكاتب)   

  31/12/2016  

 

دٌنار 18000( = شهر 12 ×دٌنار 1500)   دٌنار  18000الرواتب السنوٌة               ( 2  

دٌنار   15000      الرواتب المدفوعة             

دٌنار   3000       الرواتب المستحقة الدفع      

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

3000  
3000 

الرواتب مصروؾ/ من حـ  
مصروؾ رواتب مستحق/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ الرواتب)   

  31/12/2016  

 

دٌنار  2100مصروفات النقل والمبٌعات السنوٌة              ( 4  

دٌنار   1500        مصروفات النقل والمبٌعات المدفوعة          

دٌنار   600      مصروفات النقل والمبٌعات المستحقة الدفع     

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    
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المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

600  
600 

مصروفات النقل والمبٌعات/ من حـ  
مصروفات النقل والمبٌعات مستحقة/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروفات النقل والمبٌعات)   

  31/12/2016  

 

دٌنار  375مصروفات الفوائد السنوٌة              ( 5  

دٌنار     0        مصروفات الفوائد المدفوعة          

دٌنار   375      مصروفات الفوائد المستحقة الدفع    

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

375  
375 

مصروفات الفوائد/ من حـ  
مصروفات الفوائد مستحقة/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروفات الفوائد)   

  31/12/2016  

 

دٌنار  750=    أشهر 5×دٌنار 150(         31/7/2016إلى  1/8/2015)مصارٌؾ التأمٌن للفترة من ( 6  

دٌنار   1800           مصارٌؾ التأمٌن المدفوعة            

دٌنار   1050مصارٌؾ التأمٌن المدفوعة مقدما ً               

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

1050  
1050 

مصارٌؾ التأمٌن المدفوعة مقدما ً/ من حـ  
مصارٌؾ التأمٌن/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ التأمٌن)   

  31/12/2016  

 

 

 

 

 

 

 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  125  

 

. وبٌان التأثٌر الحاصل على الحسابات بعد التسوٌة الجردٌة , إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات الجردٌة ( ب  

 

 الشركة الموحدة لتجارة الحاسبات
31/12/2015مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً   

المدٌنةاألرصدة   اسم الحساب األرصدة الدائنة 

 الصندوق  14000

 البنك  6000

 إٌراد عقارات مؤجرة 10000 

 المشترٌات  150000

 المبٌعات 280000 

 مصروؾ اإلٌجار  7800

 مصروؾ الرواتب  18000

 بضاعة أول المدة  55000

 رأس المال 50000 

 مصروفات النقل والمبٌعات  2100

التأمٌنمصروؾ   750  

 إٌراد عقار مؤجر مقبوض  مقدما ً 2000 

 مصارٌؾ إٌجار المكاتب المدفوعة مقدما  200

 مصروؾ رواتب مستحق 3000 

 مصروفات النقل والمبٌعات مستحقة 600 

 مصروفات الفوائد مستحقة 375 

 مصارٌؾ التأمٌن المدفوعة مقدما ً  1050

 مصروفات الفوائد  375
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 أسئلة الوحدة الثانٌة

: وضح المقصود بالمفاهٌم اآلتٌة : السؤال األول   

وٌهدؾ إعداده  التحقق من , هو قائمة أو كشؾ ٌحوي جمٌع حسابات الشركة فً دفتر األستاذ  :مٌزان المراجعة ( أ

.صدة الحساباتوٌعد توازن المٌزان مؤشرا ً لصحة أر, سبلمة عملٌة التسجٌل فً دفتر الٌومٌة ودفتر األستاذ   

 

بؽٌة التحقق من القٌمة , هً إجراءات عملٌة محاسبٌة ختامٌة تتم فً نهاٌة الفترة المالٌة  :التسوٌات الجردٌة ( ب

  .وبٌان المركز المالً( ربح أو خسارة )ومعرفة النتٌجة النهائٌة والحقٌقٌة ألعمال المشروع من , الحقٌقٌة للحسابات 

موضحا ً إجابتك بمثال على كل منهما ؟ , بٌن القٌد البسٌط والقٌد المركب ما الفرق : السؤال الثانً   

.  ٌكون فً كل من طرفه المدٌن وطرفه الدائن حساب واحد فقط: القٌد البسٌط   

.أو كلٌهما أكثر من حساب ( المدٌن أو الدائن ) هو القٌد الذي ٌحتوى أحد أطرافه : القٌد المركب   

: فراغ بما ٌناسبه فً ما ٌأتً أمأل ال: السؤال الثالث   

جهاز ) فإن الطرؾ المدٌن هو , دٌنار على الحساب من شركة الفبلح لئللكترونٌات  1000عند شراء جهاز تلفاز بمبلػ ( أ

: والقٌد المحاسبً ٌسجل كاألتً , (شركة الفبلح لئللكترونٌات )والطرؾ الدائن هو , (تلفاز   

جهاز تلفاز/ من حـ   

الفبلح لئللكترونٌاتشركة / إلى حـ  

ٌقارن الطرؾ المدٌن , وبعد االنتهاء منها , ( الترحٌل ) عملٌة نقل العملٌات منة دفتر الٌومٌة إلى دفتر األستاذ تسمى ( ب

( .  الترصٌد ) فً ما ٌعرؾ بعملٌة , بالطرؾ الدائن لمعرفة وضع الحساب   

مبلء هو إٌراد المبٌعات أو إٌراد الخدماتالطرؾ الدائن فً أي عملٌة تقدم فٌها خدمة أو بٌع للع( ج  

: فً ما ٌأتً دفتر الٌومٌة لشركة المها للخدمات المعمارٌة : السؤال الرابع   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

25000  
25000 

الصندوق/ من حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط)   

1  1/1/2016  

4000  
4000 

مصروؾ اإلٌجار/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع اإلٌجار نقدا ً)   

2  20/1/2016  

3000  
3000 

األثاث/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء األثاث نقدا ً)   

3  25/1/2016  
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: المطلوب   

. وترصٌده فٌها , ثم ترحٌل كل حساب إلى صفحته الخاصة فً دفتر األستاذ , دراسة القٌود السابقة   

       دفتر األستاذ
(له ) دائن                                   الصندوق         / حـ                            (           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/ إلى حـ 25000  
 

1 1/1/2016 مصروؾ / من حـ 4000 
 اإلٌجار

2 1/1/2016  

األثاث/ من حـ 3000      
 

3 25/1/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 18000    
2016 

   المجموع 25000   المجموع 25000

1/1/2017  رصٌد مدور 18000      

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) رأس المال                                     دائن / حـ(                                            منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

  
 

الصندوق/ من حـ 25000    1  

/31/12  رصٌد مرحل 25000
2016 

    

   المجموع 25000   المجموع 25000

1/1/2017  رصٌد مدور 25000      
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دفتر األستاذ               
(له ) اإلٌجار                                    دائن مصروؾ / حـ(                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ 4000  
 

2 20/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 4000    
2016 

   المجموع 4000   المجموع 4000

1/1/2017  رصٌد مدور 4000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) األثاث                                          دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ 3000  
 

3 25/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 3000    
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000

1/1/2017  رصٌد مدور 3000      

 

ظهرت بعض األخطاء , فً أثناء عملٌات التسجٌل والترحٌل والترصٌد فً دفتر الٌومٌة ودفتر األستاذ : السؤال الخامس 

: مسجال ً القٌد الصحٌح , ثم استخرج الخطأ الوارد فٌها , ادرس هذه العملٌات , المحاسبٌة   

: العملٌة األولى   

. دٌنار بموجب شٌك مسحوب على البنك  3500اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  1/8/2015بتارٌخ   

:القٌد المحاسبً   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

3500  
3500 

المشترٌات       / من حـ    
البنك / إلى حـ       

(شراء أثاث بشٌك)         

1  1/8/2015  
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: الصحٌح هو األثاث , الخطأ فً الطرؾ المدٌن من القٌد   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

3500  
3500 

األثاث/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء أثاث بشٌك)   

1  1/8/2015  

 

: العملٌة الثانٌة   

. دٌنار نقدا ً  50000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  15/4/2014بتارٌخ   

: القٌد المحاسبً   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

5000  
5000 

السٌارة/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء سٌارة نقدا ً)   

1  15/6/2014  

 

.  دٌنار  50000الصحٌح هو , الخطأ فً مبالػ طرفً القٌد     

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

50000  
50000 

السٌارة/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء سٌارة نقدا ً)   

1  15/6/2014  

 

: العملٌة الثالثة   

والباقً بموجب , دٌنار نقدا ً  137000دفعت منه , دٌنار  250000اشترت الشركة مبانً بمبلػ ,  13/11/2016بتارٌخ 

. شٌك مسحوب على البنك   

:القٌد المحاسبً   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

25000  
 

137000 
123000 

مبان ٍ/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/ حـ  
البنك/ حـ  

(والباقً بموجب شٌك , دفع منها نقدا ً , شراء مبان ٍ )   

3  13/11/2016  

 

.  دٌنار  113000المبلػ الصحٌح هو, الخطأ فً مبلػ حساب البنك فً الطرؾ الدائن من القٌد  
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المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

250000  
 

137000 
113000 

مبان ٍ/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/ حـ  
البنك/ حـ  

(والباقً بموجب شٌك , دفع منها نقدا ً , شراء مبان ٍ )   

3  13/11/2016  

 

:  أ العملٌة الرابعة  

: وقد رحلت العملٌة فً دفتر األستاذ كاألتً , دٌنار نقدا ً  3500اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  6/5/2015بتارٌخ   

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                                        األثاث    / حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 3500       6/5/2015  

 

. الصحٌح ترحٌل حساب الصندوق إلى الجانب المدٌن لحساب األثاث فً دفتر األستاذ, الخطأ فً الترحٌل   

:الترحٌل الصحٌح   

دفتر األستاذ                                                                
(له ) األثاث                                           دائن / حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 3500   6/5/2015      

 

:  الرابعة بالعملٌة   

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن            الصندوق                              / حـ                                    (         منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

األثاث/من حـ 3500   6/5/2015      

 

.الصندوق فً دفتر األستاذ الصحٌح ترحٌل حساب األثاث إلى الجانب الدائن لحساب , الخطأ فً الترحٌل   

 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  131  

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                 الصندوق                          / حـ                                (             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

األثاث/من حـ 3500       6/5/2015  

 

: العملٌة الخامسة   

. دفعته بموجب شٌك مسحوب على البنك , دٌنار  1000عملت الشركة صٌانة للسٌارة بمبلػ ,  25/11/2016بتارٌخ   

: وقد سجل القٌد كاألتً   

البنك / من حـ  1000  

مصروؾ صٌانة السٌارة / إلى حـ 1000      

والطرؾ الدائن , والصحٌح أن الطرؾ المدٌن هو مصروؾ صٌانة السٌارة , لخطأ فً عكس أطراؾ القٌد المدٌن والدائن ا

. هو البنك   

مصروؾ صٌانة السٌارة/ من حـ  1000  

البنك / إلى حـ 1000      

 

: العملٌة السادسة   

. دٌنار على الحساب لشركة جمال  2000باعت الشركة بضاعة بمبلػ ,  26/11/2015بتارٌخ   

: وقد سجل القٌد كاآلنً   

( شركة جمٌل ) المدٌنون / من حـ 2000  

المبٌعات / من حـ 2000        

. حساب المدٌنون هو شركة جمال ولٌست شركة جمٌل , الخطأ فً الطرؾ المدٌن من القٌد   

( شركة جمال ) المدٌنون / ـمن ح 2000  

المبٌعات / من حـ 2000        
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: فً ما ٌأتً بعض العملٌات التجارٌة لشركة أحمد : السؤال السادس   

. دٌنار على الحساب من شركة ببلل لئللكترونٌات  4000اشترت الشركة أجهزة حاسوب بمبلػ ,  1/10/2016بتارٌخ ( 1  

.دٌنار نقدا ً لشركة ببلل لئللكترونٌات  1000كة معدات إلكترونٌة بمبلػ باعت الشر,  5/10/2016بتارٌخ ( 2  

والباقً , دٌنار نقدا ً لشركة ببلل لئللكترونٌات ثمن أجهزة الحاسوب  3000دفعت الشركة مبلػ ,  10/10/2016بتارٌخ ( 3

. بموجب شٌك مسحوب على البنك   

. دٌنار نقدا ً  2000شركة هاشم بمبلػ باعت الشركة أجهزة حاسوب ل,  15/10/2016بتارٌخ ( 4  

: المطلوب   

. تسجٌل القٌود الٌومٌة الالزمة للعملٌات السابقة فً دفاتر شركة أحمد  -أ  

.ات السابقة فً دفاتر شركة بالل تسجٌل القٌود الٌومٌة الالزمة للعملً -ب  

 

:التسجٌل فً دفاتر شركة أحمد   -أ  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

4000  
4000 

أجهزة حاسوب/ من حـ  
(شركة ببلل ) الدائنون / إلى حـ  

(شراء أجهزة حاسوب على الحساب)   

1  1/10/2016  

1000  
1000 

الصندوق/ من حـ  
معدات إلكترونٌة/ إلى حـ  

(بٌع معدات إلكترونٌة نقدا ً)   

2  5/10/2016  

4000  
 

3000 
1000 

 

(شركة ببلل ) الدائنون / من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/ حـ  
البنك/ حـ  

(نقدا ً  وبشٌك( شركة ببلل ) تسدٌد الدائنون )   

3  10/10/2016  

2000  
2000 

الصندوق/ من حـ  
أجهزة حاسوب/ إلى حـ  

(بٌع أجهزة حاسوب  نقدا ً)   

4  15/10/2016  
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:التسجٌل فً دفاتر شركة بالل   -ب  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

4000  
4000 

(شركة أحمد ) المدٌنون / من حـ  
أجهزة حاسوب/ إلى حـ  

(شراء أجهزة حاسوب على الحساب)   

1  1/10/2016  

1000  
1000 

معدات إلكترونٌة/ من حـ  
الصندوق/ حـإلى   

(بٌع معدات إلكترونٌة نقدا ً)   

2  5/10/2016  

4000  
 
 

1000 
 

 من مذكورٌن
الصندوق/ حـ  

البنك/ حـ  
(شركة أحمد ) المدٌنون / إلى حـ  

 
(نقدا ً  وبشٌك( شركة ببلل ) تسدٌد الدائنون )   

3  10/10/2016  

2000  
2000 

الصندوق/ من حـ  
أجهزة حاسوب/ إلى حـ  

(حاسوب  نقدا ًبٌع أجهزة )   

4  15/10/2016  

 

 

: 2016فً ما ٌأتً بعض العملٌات التً تمت فً شركة وداد االقتصادٌة فً شهر أٌلول لعام : السؤال السابع   

. دٌنار نقدا ً  1800اشترت الشركة بضاعة من شركة فادي بمبلػ ,  3/9/2016بتارٌخ ( 1  

. دٌنار نقدا ً  2200باعت الشركة بضاعة لشركة ٌاسر بمبلػ ,  12/9/2016بتارٌخ ( 2  

. دٌنار نقدا ً  1000اشترت الشركة أثاثا ً من شركة أمٌة بمبلػ ,  16/9/2016بتارٌخ ( 3  

. ك دٌنار بموجب شٌك مسحوب على البن 1500اشترت الشركة بضاعة من شركة فارس بمبلػ ,  26/9/2016بتارٌخ ( 4  

والباقً , دٌنار نقدا ً  1600قبض منه , دٌنار  3000باعت الشركة بضاعة لشركة سوسن بمبلػ ,  30/9/2016بتارٌخ ( 5

. على الحساب   

: المطلوب   

.  1/9/2016دٌنار فً  2700علما ً بأن رصٌد الصندوق كان ,  2016تصوٌر حساب الصندوق عن شهر أٌلول من عام   
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دفتر األستاذ                                                                  
(له ) الصندوق                                        دائن / حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

/1/9 رصٌد بداٌة المدة 2700
2016 

/ من حـ 1800 
 المشترٌات

 3/9/2016  

المبٌعات/ إلى حـ 2200  12/9/
2016 

/16/9  األثاث/ من حـ 1000 
2016 

المبٌعات/ إلى حـ 1600  30/9/
2016 

     

/30/09  رصٌد مرحل 3700    
2016 

   المجموع 6500   المجموع 6500

/1/10  رصٌد مدور 3700
2016 

    

 

: فً ما ٌأتً صفحة من دفتر الٌومٌة لشركة أٌمن التجارٌة : السؤال الثامن   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

4000  
4000 

 
 

البنك/ من حـ  
المبٌعات/ إلى حـ  

(مبٌعات بموجب شٌك مودع فً البنك )   

1  1/12/2016  

1500  
1500 

 
 

الصندوق/ من حـ  
المبٌعات/ إلى حـ  

(نقدا ً مبٌعات)   

2  5/12/2016  

2000  
2000 

 
 

األثاث/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

( شراء أثاث بموجب شٌك)   

3  1/12/2016  

500  
500 

 
 

المشترٌات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(مشترٌات بموجب شٌك)   

4  20/12/2016  

1200  
1200 

 
 

المشترٌات/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

( مشترٌات نقدا ً)   

5  22/12/2016  
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: المطلوب   

. ثم ترحٌل القٌود الٌومٌة الخاصة بحساب البنك , تصمٌم صفحة لحساب البنك فً دفتر األستاذ ( أ  

دفتر األستاذ                                                                    
 (له ) البنك                                          دائن / حـ                                    (            منه ) مدٌن 

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

المبٌعات/ إلى حـ 4000  1/12/
2016 

/1/12 3 االثاث/ من حـ 2000 1
2016 

المبٌعات/ إلى حـ 1500  5/12/
2016 

/ من حـ 500 2
 المشترٌات

 20/12/
2016 

        

/31/12  رصٌد مرحل 3000    
2016 

   المجموع 5500   المجموع 5500

     1/1/2017  رصٌد مدور 3000

 

. ترصٌد حساب البنك الناتج فً دفتر األستاذ ( ب  

دٌنار مدٌن 3000الرصٌد   

فً ما ٌأتً بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر شركة دٌمه العقارٌة عن السنة المنتهٌة فً : السؤال التاسع 

31/12/2016  :  

.دٌنار  55000: العقارات ( 1  

. دٌنار  8500: رواتب الموظفٌن ( 2  

. دٌنار  60000: رأس المال ( 3  

. دٌنار  12800: الصندوق ( 4  

. دٌنار  12000: المسحوبات الشخصٌة ( 5  

. دٌنار  11000( : صافً الربح ) ملخص الدخل ( 6  

. دٌنار  17300: الدائنون ( 7  

 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  136  

 

: المطلوب   

.  31/12/2016إعداد مٌزان مراجعة باألرصدة كما ٌظهر فً   

 شركة دٌمه العقارٌة
 31/12/2016مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً 

الحساباسم  األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة  

 العقارات  55000

 رواتب الموظفٌن  8500
 رأس المال 60000 

 الصندوق  12800
 المسحوبات الشخصٌة  12000

(صافً الربح ) ملخص الدخل  11000   

 الدائنون 17300 

 المجموع 88300 88300
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الوحدة الثانٌةعلى رحة تاسئلة مق  

.المزدوج ما هً قواعد نظرٌة القٌد  -1  

. لكل عملٌة مالٌة طرفٌن  -أ  

( . إلى حـ ) وطرؾ دائن وٌرمز له / (  من حـ ) طرؾ مدٌن وٌرمز له  -ب  

.  ٌجب أن ٌتساوى الطرؾ المدٌن مع الطرؾ الدائن  -ج  

: اذكر الحساب العادي أو الطبٌعً لكل من البنود التالٌة  -2  

المصارٌؾ , دات االٌرا, حقوق الملكٌة , االلتزامات , األصول   

.مدٌن  :  األصول  

. دائن :  االلتزامات  

. دائن :  حقوق الملكٌة  

. دائن :  االٌرادات  

.مدٌن  :  المصارٌؾ  

. اذكرها , (المبٌعات)هناك ثالثة طرق لبٌع البضاعة  -3  

. الصندوق  / من حـ ,  وٌكون الطرؾ المدٌن هو الصندوق , البٌع نقدا  -أ  

. البنك / من حـ, وٌكون الطرؾ المدٌن البنك , البٌع بشٌك أو عن طرٌق البنك  -ب  

(. المدٌنون ) وٌكون الطرؾ المدٌن اسم الشركة , البٌع األجل أو على الحساب  -ج  

. مع ذكر مثال واحد على كل منهما , اذكر الفرق بٌن القٌد البسٌط والقٌد المركب  -4  

. الذي ٌكون فٌه حساب واحد فقط فً الطرؾ المدٌن وحساب واحد فقط فً الطرؾ الدائن  هو القٌد :  القٌد البسٌط  

الصندوق / من حـ:         مثال   

رأس المال / إلى حـ                 

.أو كلٌهما أكثر من حساب ( المدٌن أو الدائن ) هو القٌد الذي ٌحتوى أحد أطرافه : القٌد المركب   

من مذكورٌن     :     مثال   

مصروؾ الكهرباء / حـ                

مصروؾ الهاتؾ / حـ                

الصندوق / إلى حـ                
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.وضح كل من الحسابات الحقٌقٌة والحسابات االسمٌة  -5  

, األصول : وتشمل , وهً جمٌع الحسابات التً تمثل قائمة المركز المالً ( : دائمة ) الحسابات الحقٌقٌة  -1

. االلتزامات وحقوق الملكٌة   

. واإلٌرادات , المصروفات : وتشمل , جمٌع الحسابات التً تمثل قائمة الدخل ( : المؤقتة ) الحسابات االسمٌة  -2  

 

: واسمٌة , صنؾ الحسابات اآلتٌة إلى حقٌقٌة  -6  

, اٌراد اٌجار المخازن , المدٌنون , اوراق القبض , اوراق الدفع , الدائنون, القرطاسٌة , الرواتب , األثاث , البنك 

. المسحوبات الشخصٌة , رأس المال , إٌراد خدمات   

 الحسابات االسمٌة الحسابات الحقٌقٌة

 الرواتب البنك

 القرطاسٌة األثاث
 اٌراد اٌجار المخازن الدائنون

الدفعاوراق   إٌراد خدمات  

 المسحوبات الشخصٌة اوراق القبض
  المدٌنون

  رأس المال

 

.ما المقصود بالدورة المحاسبٌة  -7  

وبها ٌمكن تسجٌل العملٌات المالٌة منذ نشأة العملٌة المالٌة حتى , ( الحسابات ) هً دورة حٌاة العملٌات فً اإلدارة المالٌة 

وتعد فً الوقت نفسه تمهٌدا ً , المختلفة بنحو مترابط ومتتابع بحٌث تعتمد كل عملٌة على سابقتها مرحلة إعداد التقارٌر المالٌة 

.للعملٌات البلحقة   

.اذكر مراحل الدورة المحاسبٌة  -8  

. تحدٌد العملٌات المالٌة وتحلٌلٌها  -1  

. تسجٌل العملٌات المالٌة فً دفتر الٌومٌة  -2  

  .الترحٌل إلى دفتر األستاذ  -3

. إعداد مٌزان المراجعة  -4  

. التسوٌات الجردٌة  -5  

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات  -6  

. إعداد القوائم المالٌة  -7  

. إقفال الحسابات  -8  

.كٌؾ ٌتم تحدٌد العملٌات المالٌة الخاصة بالشركة  -9  

.مثل العملٌات الخاصة بمبلك الشركة , للشركة من خبلل استبعاد العملٌات التً لٌس لها عبلقة بالعملٌات المالٌة   



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  139  

 

. واذكر امثلة علٌها , اذكر انواع العملٌات من حٌث قابلٌة القٌاس والتعبٌر عنها بوحدة التقد  -10  

مثل عملٌة شراء آالت ومعدات , وٌجب تسجٌلها , ( ٌمكن التعبٌر عنها بوحدة النقد ) عملٌات لها اثر نقدي فً الشركة  -أ

 .وشراء شاحنة لنقل البضائع , للشركة 

, قرار التعٌٌن : مثل , وال ٌجوز تسجٌلها , ( ال ٌمكن التعبٌر عنها بوحدة النقد ) عملٌات لٌس لها أثر نقدي فً الشركة  -ب

 . والتؽٌٌر  فً السٌاسات واإلجراءات واألهداؾ , وقرارات نقل الموظفٌن 

 . وترحٌل القٌود إلٌها , قٌود الٌومٌة فٌها ٌتم تسجٌل  المحاسبٌة التً تراما اسم الدؾ -11

 . دفتر الٌومٌة : تسجٌل القٌود 

 .دفتر األستاذ : ترحٌل القٌود 

 

:ثم سجل القٌد المحاسبً لكل منها , مع بٌان السبب ( المدٌن والدائن ) حلل العملٌات التالٌة إلى طرفٌها  -12   

مبلػ وقد أودع , دٌنار  75000برأس مال قدره ,  1/1/2016نشاطها التجاري بتارٌخ  األمٌن لبلستشارات بدأت شركة ( 1

. دٌنار فً البنك والباقً فً الصندوق  30000  

. نقداً دٌنار  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  8/1/2016بتارٌخ ( 2  

. السعٌد لؤلثاث نقداً دٌنار من شركة  3000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  10/1/2016بتارٌخ ( 3  

. دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  300 بلؽتالتً  الكهرباءسداد قٌمة فاتورة  تم,  12/1/2016بتارٌخ ( 4  

.مؤمن نقداً دٌنار من مكتبة  200اشترت الشركة بعض القرطاسٌة بمبلػ ,  14/1/2014بتارٌخ ( 5  

.دٌنار من شركة البتراء على الحساب  3000بمبلػ اجهزة حاسوب اشترت الشركة ,  15/1/2016بتارٌخ ( 6  

وتسلمت منه المبلػ بشٌك , دٌنار 8000حد العمبلء بمبلػ قامت الشركة بتقدٌم خدمات استشارٌة أل,  18/1/2016بتارٌخ ( 7

. أودع فً البنك   

. قامت الشركة بتسدٌد كامل المبلػ المطلوب لشركة البتراء بشٌك بنكً,  20/1/2016بتارٌخ ( 8  

. دٌنار  مصارٌؾ الهاتؾ نقداً  200سددت الشركة  , 25/1/2016بتارٌخ   (9  

.  رواتب للموظفٌن عن طرٌق البنك 4000دفعت الشركة ,  30/1/2016بتارٌخ ( 10  

 

وقد , دٌنار  75000برأس مال قدره ,  1/1/2016نشاطها التجاري بتارٌخ  األمٌن لبلستشارات بدأت شركة  ( :1)العملٌة 

.دٌنار فً البنك والباقً فً الصندوق  30000مبلػ أودع   

: تحلٌل العملٌة  -أ  
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والصندوق , (مدٌن ) دٌنار فٌبقى  30000زاد بمبلػ ( مدٌن ) لبنك وهو من األصول فهو ا:  وهما حسابان :الطرؾ األول 

( .مدٌن ) دٌنار  فٌبقى  45000زاد بمبلػ ( مدٌن ) وهو من األصول فهو   

( . دائن ) دٌنار فبقى  75000زاد بمبلػ , ( دائن ) رأس المال وهو من حقوق الملكٌة فهو  :الطرؾ الثانً   

  ( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب

 رقم المستند البٌــــــــــان دائن مدٌن

 
30000 
45000 

 

 

 
 

75000 

 من مذكورٌن
البنك/ حـ  

الصندوق / حـ        
رأس المال / إلى حـ   

(النشاطبداٌة )  

 

 

. نقداً دٌنار  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  8/1/2016بتارٌخ  ( :2)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  10000زاد بمبلػ ( مدٌن ) السٌارات وهو من األصول فهو  :الطرؾ األول   

( .دائن ) دٌنار فٌصبح  10000 نقص بمبلػ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول فهو : الطرؾ الثانً   

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

10000  
10000 

 

السٌارات/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء سٌارات نقدا ً)  

8/1/2016  

 

.شركة السعٌد لؤلثاث نقداً  دٌنار من 3000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلػ ,  10/1/2016بتارٌخ  ( :3)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  3000زاد بمبلػ ( مدٌن ) األثاث وهو من األصول فهو  :الطرؾ األول   

( .دائن ) دٌنار فٌصبح  3000نقص بمبلػ ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول فهو : الطرؾ الثانً   

: (القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

3000  
3000 

 

األثاث/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء أثاث نقدا ً)  

10/1/2016  

 

.دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  300 بلؽتالتً  الكهرباءسداد قٌمة فاتورة  تم,  12/1/2016بتارٌخ  ( :4)العملٌة   
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: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  300زاد بمبلػ ( مدٌن ) الكهرباء وهو من المصارٌؾ فهو  :الطرؾ األول   

( .دائن ) دٌنار فٌصبح  300نقص بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول فهو : الطرؾ الثانً   

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

300  
300 

 

الكهرباء مصروؾ/ من حـ  
البنك/ إلى حـ   

(تسدٌد فاتورة الكهرباء بشٌك بنكً)  

12/1/2016  

 

.مؤمن نقداً دٌنار من مكتبة  200اشترت الشركة بعض القرطاسٌة بمبلػ ,  14/1/2014بتارٌخ  ( :5)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  200زاد بمبلػ ( مدٌن ) القرطاسٌة وهو من المصارٌؾ فهو  :الطرؾ األول   

( .دائن ) دٌنار فٌصبح  200نقص بمبلػ ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول فهو : الطرؾ الثانً   

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

200  
200 

 

مصروؾ القرطاسٌة/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء قرطاسٌة نقدا ً)  

14/1/2016  

 

.دٌنار من شركة البتراء على الحساب  3000بمبلػ اجهزة حاسوب اشترت الشركة ,  15/1/2016بتارٌخ  ( :6)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  3000زاد بمبلػ ( مدٌن ) أجهزة حاسوب وهو من األصول فهو  :الطرؾ األول   

( .دائن ) دٌنار فٌبقى  3000زاد بمبلػ ( دائن ) وهو من االلتزامات فهو (  دائنون  )شركة البتراء : الطرؾ الثانً   

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

3000  
3000 

 

أجهزة حاسوب/ من حـ  
شركة البتراء/ إلى حـ   

(شراء أجهزة حاسوب على الحساب)  

15/1/2016  

 

وتسلمت , ناردي 8000بمبلػ قامت الشركة بتقدٌم خدمات استشارٌة لمؤسسة األنوار ,  18/1/2016بتارٌخ  ( :7) العملٌة

( . باالجل ) والباقً على الحساب , بشٌك أودع فً البنك 5000مبلػ منه   
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: تحلٌل العملٌة  -أ  

ومؤسسة , ( مدٌن ) دٌنار فٌبقى  5000زاد بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول فهو : وهما حسابان  :الطرؾ األول 

( . مدٌن ) دٌنار فٌبقى  3000زاد بمبلػ ( مدٌن ) وهو من األصول فهو ( مدٌنون ) األنوار   

دائن ) دٌنار فٌبقى  8000زاد بمبلػ ( دائن ) وهو من اإلٌرادات فهو (  اإلٌرادات ) اٌراد خدمات استشارٌة : الطرؾ الثانً 

 ) .  

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

 
5000 
3000 

 
 

 

 
 

8000 

 من مذكورٌن 
البنك / حـ  

(مدٌنون ) مؤسسة األنوار / حـ  
اٌراد خدمات استشارٌة/ إلى حـ   

(اٌراد خدمات بشٌك وعلى الحساب )  

18/1/2016  

 

.قامت الشركة بتسدٌد كامل المبلػ المطلوب لشركة البتراء بشٌك بنكً,  20/1/2016بتارٌخ  ( :8)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌصبح  3000نقص بمبلػ ( دائن ) وهو من االلتزامات فهو (  دائنون ) شركة البتراء  :الطرؾ األول   

  ( .دائن ) دٌنار فٌصبح  3000نقص بمبلػ ( مدٌن ) ك وهو من األصول فهو البن :الطرؾ الثانً 

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

3000  
3000 

 

(  دائنون ) شركة البتراء / من حـ  
البنك/ إلى حـ   

(دائنون)تسدٌد شركة البتراء )  

20/1/2016  

 

.دٌنار  مصارٌؾ الهاتؾ نقداً  200سددت الشركة  , 25/1/2016بتارٌخ  ( :9)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  200زاد بمبلػ ( مدٌن ) مصارٌؾ الهاتؾ وهو من المصارٌؾ فهو  :الطرؾ األول   

  ( .دائن  )دٌنار فٌصبح  200نقص بمبلػ ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول فهو  :الطرؾ الثانً 

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

200  
200 

 

مصارٌؾ الهاتؾ/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(دفع مصارٌؾ الهاتؾ نقداً )  

25/1/2016  
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.  رواتب للموظفٌن عن طرٌق البنك 4000دفعت الشركة ,  30/1/2016بتارٌخ  ( :10)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  4000زاد بمبلػ ( مدٌن ) مصارٌؾ رواتب الموظفٌن وهو من المصارٌؾ فهو  :الطرؾ األول   

(دائن ) دٌنار فٌصبح  4000نقص بمبلػ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول فهو  :الطرؾ الثانً   

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب   

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

4000  
4000 

 

مصارٌؾ رواتب الموظفٌن/ من حـ  
البنك/ إلى حـ   

دفع مصارٌؾ رواتب الموظفٌن عن )
(طرٌق البنك  

30/1/2016  

 

 

 .الٌومٌة أعاله فً دفتر الٌومٌة صمم صفحة دفتر ٌومٌة وسجل قٌود -13

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 التارٌخ

 
30000 
45000 

 

 
 

75000 

 من مذكورٌن
البنك/ حـ  

الصندوق / حـ        
رأس المال / إلى حـ   

(بداٌة النشاط)  

1   1/1/2016  

10000  
10000 

السٌارات/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء سٌارات نقدا ً)  

2   8/1/2016  

3000  
3000 

األثاث/ من حـ  
الصندوق/ حـ إلى   

(شراء أثاث نقدا ً)  

3   10/1/2016  

300  
300 

مصروؾ الكهرباء/ من حـ  
البنك/ إلى حـ   

(تسدٌد فاتورة الكهرباء بشٌك بنكً)  

4   12/1/2016  

200  
200 

مصروؾ القرطاسٌة/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء قرطاسٌة نقدا ً)  

5   14/1/2016  

3000  
3000 

حاسوبأجهزة / من حـ  
شركة البتراء/ إلى حـ   

(شراء أجهزة حاسوب على الحساب)  

6   15/1/2016  

 
5000 
3000 

 

 
 

 من مذكورٌن 
البنك / حـ  

(مدٌنون ) مؤسسة األنوار / حـ  

7   18/1/2016  
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اٌراد خدمات استشارٌة/ إلى حـ  8000  
(اٌراد خدمات بشٌك وعلى الحساب )  

3000  
3000 

(  دائنون ) شركة البتراء / من حـ  
البنك/ إلى حـ   

(دائنون)تسدٌد شركة البتراء )  

8   20/1/2016  

200  
200 

مصارٌؾ الهاتؾ/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(دفع مصارٌؾ الهاتؾ نقداً )  

9   25/1/2016  

4000  
 

4000 

مصارٌؾ رواتب الموظفٌن/ من حـ  
البنك/ إلى حـ   

الموظفٌن عن دفع مصارٌؾ رواتب )
(طرٌق البنك  

10   30/1/2016  

 المجموع 106700 106700

 

 .ومن ثم ترصٌدها , ترحٌل القٌود السابقة من دفتر الٌومٌة إلى الحسابات الخاصة بها فً دفتر األستاذ  -14

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن  البنك                                            /حـ                                       (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/ إلى حـ 30000  

 
1 1/1/2016 مصروؾ / من حـ 300 

 الكهرباء
 

2 12/1/
2016 

اٌراد / إلى حـ  5000
 خدمات استشارٌة

 

7 18/1/
2016 

شركة / من حـ 3000
( دائنون ) البتراء 

  
 

8 20/1/
2016 

مصارٌؾ / من حـ 4000    
 رواتب الموظفٌن

10 30/1/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 27700    
2016 

   المجموع 35000   المجموع 35000

1/1/2017  رصٌد مدور 27700      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                                            الصندوق/حـ                                      (      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/ إلى حـ 45000  

 
1 1/1/2016 السٌارات/ من حـ 10000   

 
2 8/1/2016  

األثاث/ من حـ 3000      
 

3 10/1/
2016 

مصروؾ / من حـ 200    
 القرطاسٌة

 

5 14/1/
2016 

مصارٌؾ / من حـ 200    
 الهاتؾ

 

9 25/1/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 31600    
2016 

   المجموع 45000   المجموع 45000

1/1/2017  رصٌد مدور 31600      

 

 

دفتر األستاذ                                                                  
(له ) دائن           رأس المال                              / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1/1/2016 1 من مذكورٌن 75000      

/31/12  رصٌد مرحل 75000
2016 

    

   المجموع 75000   المجموع 75000

1/1/2017  رصٌد مدور 75000      
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دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن  السٌارات                                         /حـ                                       (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد رقم  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ  10000  

 
2 8/1/2016      

/31/12  رصٌد مرحل 10000    
2016 

   المجموع 10000   المجموع 10000

1/1/2017  رصٌد مدور 10000      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن  األثاث                                          /حـ                                       (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ  3000  

 
3 10/1/

2016 
    

/31/12  رصٌد مرحل 3000    
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000

1/1/2017  رصٌد مدور 3000      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن  مصروؾ الكهرباء                                     /حـ                                 (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ  300  
 

4 12/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 300    
2016 

   المجموع 300   المجموع 300

1/1/2017  رصٌد مدور 300      
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دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                                مصروؾ القرطاسٌة /حـ                                 (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ  200  
 

5 14/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 200    
2016 

   المجموع 200   المجموع 200

1/1/2017  رصٌد مدور 200      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                                      حاسوبأجهزة  /حـ                                 (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

شركة / إلى حـ  3000
 البتراء

 

6 15/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 3000    
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000

1/1/2017  رصٌد مدور 3000      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                                    (دائنون)شركة البتراء /حـ                             (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ  3000  8 20/1/
2016 

أجهزة / من حـ 3000
 حاسوب

 

6 15/1/
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000
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دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                                   (مدٌنون ) مؤسسة األنوار  /حـ                         (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

اٌراد / إلى حـ  3000
 خدمات استشارٌة

 

7 18/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 3000    
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000

1/1/2017  رصٌد مدور 3000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                                    اٌراد خدمات استشارٌة/ حـ                           (          منه ) مدٌن   

قٌد رقم  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

/18/1 7 من مذكورٌن 8000    
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 8000
2016 

    

   المجموع 8000   المجموع 8000

1/1/2017  رصٌد مدور 8000      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                                       مصارٌؾ الهاتؾ /حـ                               (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ  200  

 
9 25/1/

2016 
    

/31/12  رصٌد مرحل 200    
2016 

   المجموع 200   المجموع 200

1/1/2017  رصٌد مدور 200      
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دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                               مصارٌؾ رواتب الموظفٌن /حـ                            (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ  4000  

 
10 30/1/

2016 
    

/31/12  رصٌد مرحل 4000    
2016 

   المجموع 4000   المجموع 4000

1/1/2017  رصٌد مدور 4000      

 

 : المطلوب , حسابات االستاذ أعاله من  -14

 . إعداد مٌزان المراجعة بالمجامٌع  -أ

 . مٌزان المراجعة باألرصدة  -ب

: مٌزان المراجعة بالمجامٌع  -1  

 صفحة األستاذ اسم الحساب مجموع الطرؾ الدائن مجموع الطرؾ المدٌن

  البنك 7300 35000

  الصندوق 13400 45000

  رأس المال  75000 

  السٌارات   10000

  األثاث  3000

  مصروؾ الكهرباء  300

  مصروؾ القرطاسٌة  200

  أجهزة حاسوب  3000

(دائنون)شركة البتراء 3000 3000   

(مدٌنون )مؤسسة األنوار  3000   

  إٌراد خدمات استشارٌة 8000 

  مصارٌؾ الهاتؾ  200

  مصروؾ رواتب الموظفٌن  4000

  اإلجمالً 106700 106700
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: مٌزان المراجعة باألرصدة  -2  

 صفحة األستاذ اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

  البنك  27700

  الصندوق  31600

  رأس المال  75000 

  السٌارات   10000

  األثاث  3000

  مصروؾ الكهرباء  300

  مصروؾ القرطاسٌة  200

  أجهزة حاسوب  3000

(مدٌنون )مؤسسة األنوار  3000   

  إٌراد خدمات استشارٌة 8000 

  مصارٌؾ الهاتؾ  200

  مصروؾ رواتب الموظفٌن  4000

  اإلجمالً 83000 83000

 

 

: مالحظات   

مما ٌعنً تساوي , ألن رصٌده مقفل , فً مٌزان المراجعة باألرصدة  (دائنون)شركة البتراء لم ٌظهر مٌزان حساب 

. المدٌن والدائن : الطرفٌن   

 .إلى ماذا ٌشٌر عدم توازن مٌزان المراجعة  -15

. أو دفتر الٌومٌة , أو دفتر األستاذ , ٌشٌر عدم توازن مٌزان المراجعة إلى وجود خطا فً المٌزان   

 

.لمراجعة اذكر أهمٌة إعداد مٌزان ا -16  

. للتأكد من صحة العملٌات المالٌة التً تم تسجٌلها  -1  

. لكشؾ األخطاء المحاسبٌة والحسابٌة المختلفة  -2  

.  تمهٌدا ً إلعداد القوائم المالٌة -3  

 

 . اذكر أنواع األخطاء فً دفتر األستاذ  -17

. الخطأ فً عملٌة الجمع أو الترصٌد ألي من الحسابات فً دفتر األستاذ  -1  

. بحٌث ترحل المبالػ المدٌنة إلى الطرؾ الدائن من الحساب أو العكس , الخطأ فً عملٌة ترحٌل الحسابات  -2  

. عدم ترحٌل أحد طرفً القٌد إلى حسابه فً دفتر األستاذ  -3  

دٌنار إلى الطرؾ المدٌن من  1500بحٌث ٌرحل مثبل ً مبلػ , لى دفتر األستاذ الخطأ فً المبلػ الذي رحل إ -4

. دٌنار  15000فً حٌن أن المبلػ الصحٌح هو , حساب البنك   

 

. وضح المقصود بالتسوٌات الجردٌة  -18  

بؽٌة التحقق من القٌمة , هً إجراءات عملٌة محاسبٌة ختامٌة تتم فً نهاٌة الفترة المالٌة  :التسوٌات الجردٌة 

وبٌان المركز المالً ( ربح أو خسارة )ومعرفة النتٌجة النهائٌة والحقٌقٌة ألعمال المشروع من , الحقٌقٌة للحسابات 

. 
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:  31/12/2016فٌما ٌأتً مٌزان المراجعة باألرصدة لشركة النخبة كما فً  -19  

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 البنك  8000

 الصندوق  7000

 المشترٌات  15000

 المبٌعات 10000 

 الدائنون 3000 

 مصارٌؾ التأمٌن  1000

الموظفٌنرواتب مصارٌؾ   12000  

 مصارٌؾ اٌجار مكاتب  5500

 رأس المال 35000 

 بضاعة أول المدة  5000

 المدٌنون  1500

عقاراتإٌراد إٌجار  7500   

الدعاٌة واإلعبلن ارٌؾمص  3500  
أوراق مالٌةإٌراد  3000   

 اإلجمالً 58500 58500

 

: وفٌما ٌلً معلومات إضافٌة عن نشاط الشركة   

.دٌنار  15000الرواتب السنوٌة للموظفٌن  مصارٌؾ (1  

.دٌنار  750مصارٌؾ التأمٌن السنوٌة ( 2  

.دٌنار  4000السنوٌة  مصارٌؾ الدعاٌة واإلعبلن( 3  

. دٌنار   500مصارٌؾ إٌجار المكاتب الشهري ( 4  

.دٌنار سنوٌا ً  5000للؽٌر  العقارات المؤجرةٌبلػ إٌراد إٌجار ( 5  

. دٌنار  4000بلػ إٌراد األوراق المالٌة السنوي ( 6  

.دٌنار  8000بلؽت بضاعة أخر المدة ( 7  

: المطلوب   

. إجراء القٌود السنوٌة الالزمة ( 1  

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات الجردٌة ( 2  

 

 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ؾ/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة  152  

 

( : 1)حل المطلوب رقم   

 2016قبل القٌام بتسجٌل قٌود التسوٌات الجردٌة ٌتم تحلٌل المعلومات اإلضافٌة إجراء عملٌات حسابٌة لتحدٌد ما ٌخص العام 

. وتحدٌد المستحقات أو المقدمات سواء بالمصارٌؾ أو باإلٌرادات , من مصارٌؾ أو إٌرادات   

دٌنار  15000       الرواتب السنوٌة        ( 1  

دٌنار   12000         فوعة        الرواتب المد  

دٌنار   2000       الرواتب المستحقة الدفع     

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

3000  
3000 

مصروؾ الرواتب/ من حـ  
مصروؾ رواتب مستحق/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ الرواتب )  

  31/12/2016  

 

دٌنار 750مصارٌؾ التأمٌن السنوٌة                ( 2  

دٌنار   1000          المصارٌؾ المدفوعة                 

دٌنار   250      مصارٌؾ التأمٌن المدفوعة مقدما ً      

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

250  
250 

مصارٌؾ التأمٌن المدفوعة مقدما ً      / من حـ    
مصارٌؾ التأمٌن/ إلى حـ       

(قٌد تسوٌة مصروؾ التأمٌن)         

  31/12/2016  

 

دٌنار  4000مصارٌؾ الدعاٌة واإلعبلن السنوٌة          ( 3  

دٌنار   3500المصارٌؾ المدفوعة                                 

دٌنار  500المستحقة          مصارٌؾ الدعاٌة واإلعبلن   

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

500  
500 

الدعاٌة واإلعبلنمصارٌؾ / من حـ  
مصارٌؾ الدعاٌة واإلعبلن المستحقة/ إلى حـ  
(قٌد تسوٌة مصروؾ البٌع والتوزٌع)   

  31/12/2016  
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(دٌنار  6000=  12 × 500)دٌنار  6000         السنويمصارٌؾ إٌجار المكاتب  (4  

دٌنار   5500                        المبلػ المدفوع            

دٌنار   500المستحق الدفع    مصارٌؾ إٌجار المكاتب      

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

500  
500 

مصارٌؾ إٌجار المكاتب/ من حـ  
مستحقال المكاتب مصروؾ إٌجار/ إلى حـ  

(المكاتب قٌد تسوٌة مصروؾ إٌجار )   

  31/12/2016  

 

دٌنار  5000السنوي                  العقارات إٌجارإٌراد ( 5  

دٌنار   7500        المقبوض           العقارات إٌجار إٌراد    

دٌنار   2500       مقبوض  مقدما ً    إٌجار العقاراتإٌراد   

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

2500  
2500 

       إٌجار العقاراتإٌراد / من حـ    
إٌراد اإلٌجار مقبوض  مقدما ً       / إلى حـ        
(إٌجار العقارات قٌد تسوٌة مصروؾ )         

  31/12/2016  

 

دٌنار  4000إٌراد األوراق المالٌة السنوي                  ( 6  

دٌنار   3000إٌراد األوراق المالٌة المقبوض                       

دٌنار   1000     القبض       إٌراد األوراق المالٌة المستحق  

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

1000  
1000 

إٌراد األوراق المالٌة المستحق  القبض/ من حـ  
إٌراد األوراق المالٌة/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروؾ إٌجار العقارات )   

  31/12/2016  
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. دٌنار  8000بلؽت بضاعة أخر المدة ( 7  

: ٌتم إثبات قٌد بضاعة أخر المدة فً نهاٌة العام كاألتً   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

8000  
8000 

بضاعة أخر المدة/ من حـ  
ملخص الدخل/ إلى حـ  

(قٌد إثبات بضاعة أخر المدة )   

  31/12/2016  

 

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات الجردٌة ( : 2)حل المطلوب رقم   

النخبةشركة   
بعد التسوٌات الجردٌة 31/12/2016مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً   

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة
 البنك  8000

 الصندوق  7000

 المشترٌات  15000

 المبٌعات 10000 

 الدائنون 3000 

 مصارٌؾ التأمٌن  750

 مصارٌؾ رواتب الموظفٌن  15000

 مصارٌؾ اٌجار مكاتب  6000

 رأس المال 35000 

 بضاعة أول المدة  5000

 المدٌنون  1500

 إٌراد إٌجار عقارات 5000 

 مصارٌؾ الدعاٌة واإلعبلن  4000
 إٌراد أوراق مالٌة 4000 

مستحقةمصارٌؾ رواتب الموظفٌن  3000   

 مصارٌؾ التأمٌن المدفوعة مقدما ً  250

 مصارٌؾ الدعاٌة واإلعبلن المستحقة 500 

 مصروؾ إٌجار المكاتب المستحق 500 

 إٌراد اإلٌجار مقبوض  مقدما ً 2500 

 إٌراد األوراق المالٌة المستحق  القبض  1000

 بضاعة أخر المدة  8000

 ملخص الدخل 8000 

 اإلجمالً 71500 71500

 

: مالحظات على الحل   

. بقاء مٌزان المراجعة متوازن رؼم ترحٌل قٌود التسوٌات للمٌزان  -1  

.دخول حسابات جدٌدة لمٌزان المراجعة وذلك بسبب التسوٌات الجردٌة  -2  
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تعاىل مت حبمد اهلل  
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تابـــــــــن الكــــــمـتض                  

 

       امل للدروســــــــشرح ش 
      ات أسئلة الدروســــإجاب 

             ات أسئلة الوحدةـــــــإجاب 

            أسئلة مقترحة مع الحلول 

 
    0788586401 معتصم أبو زهره. أ
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