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 مدخل إلى المحاسبة

 

ىي تسجيل العمليات اؼبالية اليت حدثت يف شركة ما خالل وقت معُت ، وتبويبها وترتيبها يف ؾبموعات مًتابطة . مت المحاسبة : 
.ربليلها وتفسَتىا ، واإلفادة من التحليل والتفسَت يف عملية إزباذ القرارات منها ، مث المستفيدةتلخيصها وعرضها على األطراف   

  العناصر الرئيسية بالتعريف السابق :
  

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                         

يقصد هبا صبيع العمليات اليت زبص الشركة ، واليت تؤثر فيها تأثَتا ماليا مباشرا . العمليات المالية :      
 

 قارف بين العمليات المالية امثلة

األثر النقدم في الشركة ذات شراء األثاث واؼبعدات ، دفع رواتب اؼبوظفُت ، وبيع البضاعة للزبائن ، ودفع فواتَت اؼباء والكهرباء  

 التي ليس لها أثر نقدم في الشركة والعمليات غَت اؼبالية ، مثل آداء اؼبوظفُت ، ومرض أحد اؼبوظفُت ، ونوعية اؼبنتج

جيب أن يكون لكل عملية مالية يف الشركة أوراق ثبوتّية  ) مستندات ( خاصة هبا ؛ تسجيل العمليات المالية :   
إثباهتا وتسجيلها يف سجالت خاصة ، بطريقة منظمة                                                     من اجل                                 

 قارف بين المستندات الداخلية كالمستندات الخارجية من حيث : مكاف االستخداـ , مع ذكر امثلة 

 المقارنة المستندات الداخلية المستندات الخارجية

نشأ خارج اؼبؤسسة ت  مكاف االستخداـ تنشأ داخل اؼبؤسسة  

 امثلة فواتَت البيع ، واستالم البضاعة ، وكشوف الرواتب واألجور فواتَت الشراء وكشوف البنك والشيكات

 

صورة تقارير ؿباسبية )القوائم اؼبالية ( على:  كيف تصنيف البيانات المالية كيتم تلخيصها  

ستفيدة من ىذه اؼبعلومات احملاسبية الزباذ القرارات اؼبناسبةتقدم للجهات اؼب:  معلومة  

ء، قبض  بٌع ، شرا

 صرف، مدٌونٌة، دائنٌة
 إثبات فً الدفاتر والسجالت

)التدوٌن والتوثٌق(.   

معلومات عن نتائج العملٌات المالٌة 

)ربح أو خسارة ، المركز المالً(. 

 المالً(.

 تصنيف البيانات اؼبالية وتلخيصها  تسجيل العمليات اؼبالية العمليات اؼبالية
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لمحاسبة كمسك الدفاتر كاإلدارة المالية .ثانينا : الفرؽ بين ا  

.جزء من احملاسبة وىيفن تسجيل العملّيات اؼبالية  ىو :مسك الدفاتر  
إىل اعبهات اؼبستفيدة اؼبعلومات اؼبالية  وتسجيل ، وتلخيص، وإيصال ىي ربديد: المحاسبة  

بة اؼبدخالت الرئيسة لوظيفة اإلدارة اؼبالية ، إذ توفر احملاس ؟ علل : توجد عالقة كثيقة بين اإلدارة المالية كالمحاسبة  
 

  علل :  يوجد اختالؼ كبير بين كاجبات المدير المالي ككاجبات المحاسب؟

 كاجبات المحاسب كاجبات المدير المالي

تقييم القوائم اؼبالية اليت يعّدىا احملاسب     ذبميع البيانات اؼبالية أو عرضها 

عملية إزباذ القرارات اؼبالية يستخدم ىذه البيانات يف    الشركة  وحاضر مستقبل توفَت البيانات اؼبناسبة اليت ديكن تفسَتىا بسهولة عن ماضي   

وينّمي بيانات إضافية ، ويتخذ القرارات اؼببنية على ربليل 
 البيانات ودراستها.

 

 
: صنف المعلومات اآلتية إلى )المحاسبة ( ,أك )مسك الدفاتر( :  سؤاؿ  

(              تسجيل العمليات اؼبالية فقط . )   -  
(              )   ربديد العملبات اؼبالية وتسجيلها . -  
(              )     تلخيص العمليات اؼبالية . -  
(              )   توصيل اؼبعلومات اؼبالية إىل اعبهات اؼبستفيدة منها . -  
(              )    تفسَت النتائج . -  
(              تزويد اإلدارة اؼبالية باؼبعلومات الالزمة الزباذ القرار . )   -  

 

 سؤاؿ: صنف العمليات التالية كفقا لمن يؤديها )المحاسب /ماسك الدفاتر /المدير المالي (: 

 أ( ذبميع البيانات اؼبالية أو عرضها فقط .
 ب( استخراج نتائج األعمال فقط .

وائم اؼبالية .ج( تقييم الق  
 د( اعتماد القرارات اؼببنّية على ربليل البيانات ودراستها .

 ه( توفَت البيانات اليت ديكن تفسَتىا عن عمليات الشركة .
 و( ربديد العمليات اؼبالية وتسجيلها .

 ز( تسجيل العمليات اؼبالية فقط .
 ح( إعداد القوائم اؼبالية .
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 أهداؼ المحاسبة :

الت مكتملة منتظمة دائمة ؼبختلف العمليات اؼبالية يف الشركة.االحتفاظ بسج -1  
ربديد نتيجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة.  -2  
ربديد مركز الشركة اؼبايل يف غبظة زمنية معينة ) ما ؽبا ، وما عليها (. -3  
للفًتات القادمة.توفَت البيانات واؼبعلومات الالزمة للتخطيط ، وازباذ القرارات ، ورسم السياسات  -4  
توفَت البيانات واؼبعلومات الالزمة لعمليات الرقابة على أعمال الشركة. -5  
 

 المستفيدكف من المعلومات المحاسبية )الذين يطلبوف معلومات من المحاسب(: 

. الك واؼبقرضُت واغبكومة ()اؼب *اؼبستفيدون من خارج الشركة                  . )االدارة واؼبوظفُت ( *اؼبستفيدون من داخل الشركة  

بالتقارير المالية التي تنتجها المحاسبة ؟ -على اختالؼ مستوياتها  -تهتم اإلدارة علل   

، أو ربديد حاجة الشركة إىل السيولة النقدية ،  وذلك أهنا تساعدىا على ازباذ القرارات اؼبناسبة للتخطيط اؼبستقبلي ورسم السياسات 
ت الشركة ، وجودة اآلداء .أو الرقابة على فبتلكا  

اؼبالية ؼبعرفة مدى قباح مشروعاهتم يف ربقيق األرباح ، ومدى كفاءة يهتم العاملوف ) الموظفوف ( في الشركة بالتقارير  *
 إدارة الشركة يف استثمار فبتلكاهتم وضبايتها.

زاماهتا اؼبالية توضح مدى قدرة الشركة على الوفاء بالت -1: يهتم المقرضوف بالتقارير المالية*  
على ازباذ قرارات تتعلق بإمكانية تقدمي قروض ؽبا. تساعدىم -2                                            

تستفيد الجهات الحكومية )مثل الضريبة( من التقارير المالية في :   
وتقدمي التسهيالت للشركات .  -3                  وربصيل الضريبة   -2                  الرقابة على اآلداء  -1   

 خصائص المعلومات المالية :

يتعُت على اؼبسؤول اغبصول على اؼبعلومات اؼبناسبة اػباصة باؼبشكلة اليت جيب ازباذ القرار خبصوصها . ة  : ػػػػػػ( المالءم1  
             بطريقة سهلة ومبّسطة  –ازباذ القرار خبصوصها اليت جيب  –جيب عرض اؼبعلومات اؼبايل اؼبهمة اػباصة باؼبشكلة  وح :ػػػػػػػػ(الوض7

    و واضحة واستبعاد اؼبعلومات الغَت مهمة من أجل ازباذ القرار الصحيح .                  
              أثناء إعداده يتعُّت على معد اؼبعلومات اؼبالية أن يبتعد عن التقدير الشخصي ، ويعتمد على البيانات اغبقيقية يفوعية : ػػػػػ( الموض3

اؼبايل ،ويلتزم اغبياد يف اختيار  اؼبعلومات اؼبالية . للتقرير                    
كّلما قلت نسبة اػبطأ يف اؼبعلومات اؼبالية كانت أكثر فائدة يف ازباذ القرارات الصحيحة .  ة :ػػػػػػػػػػػػ(الدق4  
                ات اؼبالية اغبديثة يف الوقت اؼبناسب ُيسهم بفاعلية يف ازباذ القرارات اؼبناسبة ؛ فاؼبعلومة اغبصول على اؼبعلومة : ػػػػ( المدة الزمني5

ليس ؽبا قيمة يف عملية ازباذ القرار .  اؼبتأخرة                       
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ها مما يلي :في ما يأتي أهم خصائص البيانات المالية , ضع كلنا منها إزاء العبارة التي تناسبسؤاؿ :   

  الوضوح              الموضوعية           المالءمة         المدة الزمنية            الدقة

 أ( تعّلق اؼبعلومات باؼبوضوع أو اؼبشكلة اليت يراد ازباذ القرار خبصوصها .      )           (
(   ب( عرض اؼبعلومات بطريقة بسيطة  سهلة الفهم .         )            

 ج( التزام اغبياد واالبتعاد عن التقدير الشخصي .       )                 (
 د(مدى خلو اؼبعلومات من اػبطأ .         )               ( 

 ه(اغبصول على اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب .         )               (
 

 الفروض والمبادئ المحاسبية 
 

لتكون البيانات اؼبالية اليت تنشرىا الشركات متشاهبة ، وديكن اؼبقارنة بينها . اسب أسسنا ثابتة ؛ علل : يجب أف يّتبع المح  
 

 الفركض المحاسبية : 

للشركة شخصية معنوية مستقلة عن سجالهتا احملاسبية اػباصة هبا ، ومستقلة أيضاً عن ماّلكها ( الوحدة المحاسبية المستقلة : 1
اؼبالية اػباصة باؼبالك ، اليت ليس ؽبا عالقة بالشركة ، ال تسّجل يف سجالت الشركة ، وجيب معاملة اؼبالك ؛ أي إن صبيع اؼبعامالت 

 بوصفو دائًنا مثل غَته من الدائنُت ، ويكون التزام الشركة كبوه مثل التزامها ذباه اآلخرين.
 

.مّدة زمنية غَت ؿبددة ما مل يثبت عكس ذلك أن الشركة ُوجدت لتستمر يف فبارسة نشاطها العادي * :   ( االستمرارية7  
ما يعٍت إبرازاألصول الثابتة وتقييمها بكلفها التارخيية )القيمة الفعلية (، واالستمرار يف إىالكها )زبفيض قيمتها  *                       

.  ألصول الثابتة بقيمها السوقية الفعلية ( من سنة مالية إىل أخرى وعلى ىذا ، فإن احملاسبُت ال يلجأون إىل تقييم ا      
 

تعّرف نتائج أعماؽبا بصورة دورية ؟ لزمنّية متساوية  ديقّسم عمر الشركة إىل ُمد علل:  ( المدة المحاسبّية :3  
تيح وتزويد اؼبستخدمُت هبذه النتائج بانتظام ؛ سواء كان ذلك بإصدار القوائم السنويّة ، أو نصف السنويّة ، أو غَتمها  ما ي  

للمستخدمُت وأصحاب العالقة االّطالع اؼبستمر على األوضاع اؼبالية للشركة ، ونتائج أعماؽبا ، بداًل من االنتظار مّدة طويلة ؼبعرفة 
 ذلك ، وىو ما يعّد أمرًا عملًيا بسبب حاجة الفئات ذات العالقة بالشركة إىل معلومات دورية تساعدىم على عملية ازباذ القرارات .

 

فيصار إىل استخدامها يف القياس والتحليل احملاسيب . وبناء على ىذا الفرض ، فإن النقود ىي أساس اؼبعامالت االقتصادية ، وحدة النقدية : ( ال4

الدينار مثاًل (.) لذلك ديكمن التعبَت عنها بوحدة النقد صبيع العمليات اؼبالية اليت تقوم هبا الشركة تعتمد النقد أساساً   
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  ئ المحاسبية :أهم المباد

. ىي القواعد اليت ربكم االجراءات والطرائق احملاسبية اؼبستخدمة يف عملية ترصبة األحداث اؼبالية عند تسجيلها ، وتيويبها ، وتلخيصها   
 

  
 
 

 
 111111بٌت دببلغ تسجيل العمليات اؼبالية يف السجالت على أساس تكلفتها الفعلّية . فمثاًل عند شراء م ىي( التكلفة التاريخّية : 1

نها ، وال دينار ، تسّجل قيمة اؼببٌت يف السجالت هبذه القيمة ، وال ينظر إىل قيمة اؼببٌت السوقّية اليت قد تكون أكثر من ىذه القيمة أو أقل م
 ينظر أيًضا إىل أيُّ تغيَتات قد ربدث لقيمة اؼببٌت مستقباًل .

م العمليات اؼبالية اليت ديكن التحقق من صحتها موضوعّياً نظرًا إىل توافر اؼبستندات ربديد قي ؟التكلفة التاريخية مبدأمن ما الهدؼ 
 اؼبعزِّزة ؽبا.

ربميل كل مّدة دبا خيصها من إيراد و مصروف ؛ سواء صرف ىذا اؼبصروف أم مل يصرف ، وكذا ربميلها بإيراداهتا ؛ سواء ( االستحقاؽ : 7
 جرى ربصيلها أو مل جير ربصيلها .

اؼبقارنة اؼبقابلة بُت إيرادات اؼبدة اؼبالية و مصروفاهتا اليت أسهمت يف ربقيق اإليرادات ؽبا ، بغضِّ النظر عن دفع ىذه اؼبصروفات :مقابلة ( ال3
فعلي أن حيمل إيراد اؼبدة باؼبصروفات صبيعها اليت أسهمت يف ربقيق ىذا  اإليراد ، بغّض النظر عن التسديد ال جيب :علل.  أو عدم دفعها 

فهو اؼبساعدة على ربديد نتيجة انشاط الشركة من ما الهدؼ هذا المبدأ ؟  ؽبذا اؼبصروف ، يف ما يعرف دببدأ مقابلة اإليراد باؼبصروف .
 ربح أو خسارة .

مربّرة وشروط ؿبددة التزام الشركة عند استخدامها إحدى طرائق احملاسبة بعدم تغيَت الطريقة من سنة إىل أخرى إال يف أحوال ىو : ( الثبات 4  
عندما تستخدم الشركة طريقة معينة يف تقييم البضاعة اليت لديها ، جيب عليك االستمرار يف استخدام ىذه الطريقة كل سنة ، وعدم  مثال: 

 دبعلومات أكثر يف حال وجدت الشركة طريقة أخرى تتيح تزويد اؼبستخدمُت * تغيَتىا من سنة إىل أخرى : حىت ال يؤثر ذلك يف صايف رحبها .
عن ذلك ؼبستخدمي البيانات.  اإلفصاح، فيمكنها اعتماد الطريقة اعبديدة شريطة   

يقوم ىذا اؼببدأ على أساس عدم االعًتاف باإليراد وتسجيلو يف السجالت إال بعد ربققو . ( تحقق اإليرادات :5  
*وجود عملية متبادلة بُت الشركة وجهات خاصة . الشرطُت اآلتيُت : ويعد اإليراد متحقًقا إذا توافر فيو أحد                            

* تقدمي خدمة ، أو تسليم مبيعات .                                                                                      
اًء على األدلة اؼباديّة واؼبوضوعّية .على ضمان الدقة يف ربديد إيرادات الشركة بن ؟ ما هي اهمية مبدأ تحقيق اإليرادات  

  المبادئ المحاسبية

التكلفة 
المقابل التاريخية 

 ة 

 الثبات 
 االستحقاؽ 

تحقق 
 االيرادات 

الحيطة كالحذر 
(التحفظ)  

 اإلفصاح
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عدم أخذ األرباح اؼبتوقّعة باغبسبان إال عند ربققها ، يف حُت تؤخذ اػبسائر اؼبتوقعة باغبسبان قبل  ( الحيطة كالحذر )التحفُّظ ( :6
 حدوثها .

  إظهار أرباحها اغبقيقية -2              عدم تضخيم أرباح الشركة  -1       الهدؼ هذا المبدأ ؟ 
ألّي خسائر متوقعة . -يف الوقت نفسو  -ستعداد اال-3                                    
إظهار صبيع اؼبعلومات اليت تلزم اؼبستفيدين ، واليت تساعدىم على ازباذ القرارات .ىو ( اإلفصاح : 7  

     ازباذ إىل ضمان الشفافية يف آداء الشركة ، حبيث ال ربجب أي معلومات قد حيتاج إليها اؼبستفيدون  يف عملية الهدؼ من هذا المبدأ؟
       الصلة بالشركة .القرارات ذات                             

 المصطلحات األساسية في المحاسبة .
1(األصوؿ : كل ما سبلكو الشركة من موجودات ، وأموال ، وذي قيمة نقدية ، أو أي شيء ديكنو توفَت اػبدمات أو اؼبنافع للشركة 

ىي : ات ، تصنف األصول إلى أربع مجموعمستقبالً ،   
ما سبلكو الشركة من موجودات تساعد يف عملية اإلنتاج ، و إعادة البيع ، ويتوقع أن يستفاد من طباهتا مدة  :أ( األصوؿ الثابتة 

 طويلة .
النقود واؼبمتلكات األخرى اليت يتوقع ربويلها إىل نقد ، أو بيعها أو استخدامها يف أثناء السنة  ب( األصوؿ المتداكلة :  

اؼبمتلكات اليت ليس ؽبا كيان مادي ملموس ، لكّنها ُتسهم يف نشاط الشركة ،  ألصوؿ غير الملموسة :ج( ا  
 د( االستثمارات طويلة األجل 

7( االلتزامات : حقوق األفراد ذباه الشركة الواجبة اآلداء ، أو التزامات الشركة ذباه اآلخرين اليت ديكن قياسها وفقاً للمبادئ 

عارف عليها . وىذه االلتزامات تقسم قسمُت ، مها :احملاسبية اؼبت  
.سدادىا مّدة أكثر من سنة مالية التزامات الشركة ذباه اآلخرين اليت يستحق  أ( االلتزامات طويلة األجل )الثابتة(:  

ل سنة . االلتتزامات اليت على الشركة ذباه اآلخرين اليت يستحق سدادىا خالب(االلتزامات قصيرة األجل )المتداكلة(:   
3(حقوؽ الملكّية : التزامات الشركة اذباه ماّلكها ، وىي اؼبوارد اليت يستثمرىا اؼبالك أو اؼباّلك يف الشركة ، واليت تساوي صبيع        

         مطروًحا منها االلتزامات صبيعها األصول                        
      

مسجوبات شخصية –الصايف )صايف الربح(  = رأس اؼبال + االرباح معادلة حقوق الملكية  
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قائمة توضح ما سبلكو الشركة من أصول ، وما عليها من التزامات وقت (قائمة المركز المالي أك الميزانّية العمومّية : 4

 إعدادىا . وىي تتضمن ملّخصها عبميع األصول وااللتزامات وحقوق اؼبلكية اػباصة بالشركة .
اؼبّدة  نشاط الشركة من ربح أو خسارة،عن طريق مقابلة اإليرادات باؼبصروفات اؼبرتبطة هبا خالل السنة أو حتوض :(قائمة الدخل5

 احملاسبية .
إضافة إىل أرباح صبيع ما ربصل عليو الشركة من إيرادات لقاء بيع البضائع ، وتقدمي اػبدمات سواء أُسددت أم ال،( اإليرادات:6

.االستثمارات  
تكلفة البضائع والسلع  مثليع التكاليف اليت تتحملها الشركة لقاء حصوؽبا على اإليرادات ،صب( المصركفات: 7  

: اإلجيارات ، والرواتب ، والكهرباء ،   مثلواػبدمات اؼبستخدمة يف تنفيذ األنشطة اليت تزاوؽبا الشركة للحصول على اإليرادات ، 
 واؼبطبوعات.

ابات دفًت األستاذ وأرصدهتا. ويعّد توازن اؼبيزان مؤشرًا واضًحا لصحة أرصدة ىذه قائمة تتضمن صبيع حس (ميزاف المراجعة :8
ا.قاطًعا على عدم وجود أخطاء فيه اغبسابات ، لكنو ليس دلياًل   

قائمة يف قائمة اؼبركز اؼبايل و قائمة تضم أظباء صبيع حسابات دفًت األستاذ وىي حسابات ترّتب غالباً حبسب تسلسلها : ( دليل الحسابات9
 الدخل .

 
 

 االصول

استثمارات 
 طوبلة الجل

 اسهم 

 سندات

 غٌر ملوسة

 شهرة

 عالمة تحارٌة

 براءة اختراع

 حقوق النشر

 المتداولة 

 الصندوق

 البنك

 المدٌنون

 اوراق قبض

استثمارات 
 قصٌرة االجل

بضاعة اخر 
 المدة 

 الثابتة

 اراضً

 مبانً

 اثاث

 سٌارات

 االلتزمات

 المتداولة 

 دائنون

 اورق دفع

االلتزمات 
 قصٌرة االجل

االلتزمات الثابتة 
 طوٌلة االجل
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 سؤاؿ :  حّدد المبدأ المحاسبي المطّبق في كل حالة من الحاالت اآلتية : 

دينار ، وتسجيل شبنها هبذه القيمة يف سجالت الشركة . 11111شراء سيارة دببلغ  -أ  
   بالدفع يف شهر تشرين  م ، مث قيام الزبون 2116تقدمي شركة الفيصل للربؾبة خدمات برؾبة ألحد الزبائن بشهر أيلول من عام  -ب
       األول من ىذا العام علماً بأن الشركة دفعت رواتب اؼبربؾبُت مطلع شهر تشرين األول نفسو ، وسجلت اإليراد مقابل            
   خدمات الربؾبة يف شهر أيلول ، بالرغم من سداد الزبون ما استحق عليو يف شهر تشرين األول ، وكذا تسجيلها مصروف           
هر ، بالرغم من سدادىا الرواتب يف شهر تشرين األول .رواتب اؼبوظفُت يف ىذا الش             

  دينار مقدًما لقاء التأمُت الطيب ؼبوظفيها مّدة 2411م، دفعت دبوجبو مبلغ  2116/ 1/12ج. توقيع إحدى الشركات عقًدا بتاريخ 
لشهر كانون  2116دينار يف سجالت عام  111دينار شهريًا ، مث عملت على تسجيل مصروف  111شهرًا ، بواقع  24           

 األول فقط
د. اضطرار شركة اجملد للخدمات التجارية إىل تغيَت الطريقة احملاسبية اليت استخدمتها طبس سنوات متتالية بعدما وجدت طريقة أخرى  
توفر للمستخدمُت معلومات مالية بصورة أفضل .            
م، مث تسجيل الشركة ىذا اإليراد  2116ر آب من عام تقدمي شركة الفدوى خدمات استثماريّة لشركة األمل على اغبساب يف شه -ه
. 2116يف سجالهتا لشهر آب من العام نفسو ، علًما بأن شركة األمل قامت بالسداد يف شهر تشرين األول من عام              
     ح اؼبتوقعة .إعداد شركة الفارس خططًا احتياطّية ربسًبا ألي خسائر مستقبلية ، عدم وضعها خططًا مستقبلية بناء على األربا  -و 
تقدمي شركة اإلديان صبيع اؼبعلومات اليت تلزم اؼبقرضُت ، واليت تساعدىم على ازباذ القرار الالزم للتمويل واإلقراض للشركة . -ز   
 

 سؤاؿ  صّحح الخطأ إف كجد في ما يأتي : 

________أ. قائمة اؼبركز اؼبايل ىي قائمة تبُّت ما يؤول إليو نشاط الشركة من ربح أو خسارة . _  
 ب.قائمة الدخل ىي قائمة توّضح للشركة ما ؽبا وما عليها يف تاريخ إعدادىا .___________
 ج.دليل اغبسابات ىو قائمة تضم صبيع حسابات دفًت األستاذ وأرصدهتا ._____________

 د. حقوق اؼبلكية تساوي صبيع االلتزامات مطروحاً منها األصول صبيًعا ._____________
أرباح االستثمارات مثااًل على اؼبصروفات .____________ ه. تعد  
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السؤاؿ الخامس : صّنف األصوؿ اآلتية إلى : أصوؿ ثابتة , أصوؿ متداكلة , أصوؿ غير ملموسة , كاستثمارات 

ءة االخًتاع ، األسهم ، العمالء ) مدينون ( ، الصندوق ، شهرة احملل ، اؼبباين ، السندات ، األثاث ، حقوق برا طويلة األجل :
  السيارات ، العالمة التجارية ، بضاعة آخر اؼبدة )اؼبخزون ( ، االستثمارات القصَتة األجل ، حقوق النشر .

 األصوؿ غير الملموسة األصوؿ المتداكلة األصوؿ الثابتة االستثمارات طويلة األجل

    

    

    

    
 

 معادلة الميزانّية

+  االلتزامات  األصوؿ =  حقوؽ الملكية   

المصركفات ( + االلتزامات -األصوؿ =)رأس الماؿ + اإليراد   

المصركفات -حقوؽ الملكية  = رأس الماؿ + االيرادات   

 استخدامات األموال = مصادر األموال 
 استخدامات األموال = االلتزام ذباه اؼبالك + االلتزام ذباه اآلخرين .

لة الميزانّية.* يطلق على ما سبق اسم توازن معاد  
  

 سؤاؿ :بلغ مجموع األصوؿ في إحدل الشركات

دينار  177777دينار  كمجموع االلتزامات  157777  

 المطلوب : تحديد حقوؽ الملكية .

 األصول =  حقوق اؼبلكية  +  االلتزامات
111111+ حقوق اؼبلكية =  151111  

دينار  51111حقوق اؼبلكية =   
 
 
 

 اتفق يف علم احملاسبة على التسميات اآلتية :
حقوق اؼبلكية . ---------------االلتزام ذباه اؼباّلك   

االلتزامات . ---------------زام ذباه اآلخرين االلت  
.األصول  --------------استخدامات األموال   

سؤاؿ : بلغ مجموع االلتزامات في إحدل الشركات 

دينار . 67777دينار , كحقوؽ الملكية  87777  

 المطلوب : تحديد قيمة األصوؿ

 األصول =  حقوق اؼبلكية  +  االلتزامات
81111+61111األصول =   
  دينار 141111االصول = 
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لة الميزانية أجب عما يأتي :. بناء على دراستك معاد4  

دينار , كبلغ مجموع االلتزامات  177777أ( بلغ مجموع األصوؿ في شركة األمل لصيانة أجهزة الحاسوب 

دينار , جد حقوؽ الملكية . 65777  

دينار , كحقوؽ الملكية  47777ب( جد مجموع األصوؿ في شركة الراجح , علما بأف مجموع االلتزامات 

دينار . 36777  

دينار , ككاف مجموع إيراداتها خالؿ  135777ج(بدأت شركة فؤاد نشاطها التجارم برأس ماؿ مقدارق 

دينار . جد مجموع التزامات الشركة ,  77777دينار , كبلغت مصركفاتها لهذق المدة  47877المدة المالية 

دينار . 197777علما بأف مجموع األصوؿ بلغ   

 

 

دينار , كأف مجموع  67577جد التزامات تجاق المّلاؾ , قيمتها سؤاؿ: إذا علمت أف لشركة الما

, فجد قيمة التزامها تجاق اآلخرين . 147577استخداماتها لألمواؿ بلغت   
 

 أثر العمليات المالية في طرفي معادلة الميزانية .

االلتزمات   االصوؿ 

 تزيد+ تزيد +
-نقصان  -نقصان    

-ا زيادة +                  يقابله   
-زيادة +               يقابلها    

 

ر , أكدع هذا المبلغ في الصندكؽ دينا 77777, بدأت شركة بالؿ العمل برأس ماؿ قدرق  1/1سؤاؿ : بتاريخ 

امأل الفراغ في الجدكؿ اآلتي : -بين أثر ذلك في طرفي المعادلة   

نية  . أما اغبسابات اليت تأثرت فهي :التحليل : يف ىذه اغبالة ، تأثّر طرفا معادلة اؼبيزا   
 الصندوق )أصل ( ____ زاد 21111 دينار .      رأس اؼبال )حقوق اؼبلكية ( ____ زاد 21111  دينار .

 

 

 
 

 التاريخ األصول االلتزامات حقوق اؼبلكية
21111الصندوق +   21111رأس اؼبال +   1/1  

 اجملموع 21111 21111
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دينار , أكدع هذا المبلغ في الصندكؽ  77777بدأت شركة بالؿ العمل برأس ماؿ قدرق  13/1بتاريخ سؤاؿ :   

امأل الفراغ في الجدكؿ اآلتي :  -بين أثر ذلك في طرفي المعادلة   

 اغبسابات اليت تأثرت ىي : الصندوق  أصل ____ نقص  2111 دينار ،         الدائنون  التزام ____ نقص 2111 دينار .
 
 
 
 
 

لصندكؽ .دينار , كقد أكدع هذا المبلغ في ا 77777بدأت شركة بالؿ العمل برأس ماؿ قدرق  1/1/7716سؤاؿ : بتاريخ   

دينار على الحساب من شركة الجود لتجارة السيارات ,  4777ـ, اشترت الشركة سيارة بمبلغ  3/1/7716كبتاريخ    

ـ,  13/1/7716للدائنين نقدان في  7777ثم سددت مبلغ   

ـ. 17/1/7716دينار نقدا في  1777ثم اشترت الشركة أثاثا بمبلغ   

ثر ذلك في طرؼ المعادلة ؟تحليل معادلة الميزانية .ما أالمطلوب   

اغبل :    
 التاريخ األصوؿ االلتزامات حقوؽ الملكية

21111 اؼبال + رأس 21111الصندوق +    1/1/2116  
4111+  ) شركة االنتصار(الدائنون  4111+  السيارات   3/1/2116  
2111 - ) شركة االنتصار(الدائنون  2111-الصندوق    13/1/2116  

  
1111-الصندوق   

17/1/2116  
1111األثاث+  

 الرصيد 22111 22111
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ األصول االلتزامات حقوق اؼبلكية
21111الصندوق +   21111رأس اؼبال +   1/1  

2111 -الصندوق   2111 -الدائنون    13/1  
 اجملموع 18111 18111
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دينار , كقد أكدع هذا المبلغ في الصندكؽ  57777برأس ماؿ قدرق  عوادبدأت شركة  1/1/7718سؤاؿ : بتاريخ 

. 

دينار على الحساب من شركة الجود لتجارة السيارات  17777بمبلغ  االالتـ, اشترت الشركة  7/1/7718كبتاريخ  

 , 

ـ,  15/1/7718للدائنين نقدان في  5777ثم سددت مبلغ   

ـ. 16/1/7718دينار نقدا في  15777ثم اشترت الشركة أثاثا بمبلغ   

تحليل معادلة الميزانية .ما أثر ذلك في طرؼ المعادلة ؟المطلوب   

 التاريخ األصوؿ االلتزامات حقوؽ الملكية

    
    
    

   
عمليات المالية المتعلقة بشركة سعيد لصيانة أجهزة الحاسوب :في ما يأتي بعض السؤاؿ :   

دينار , كقد أكدع المبلغ في  57777, برأس ماؿ قدرق  1/1/7714( بدأت شركة سعيد نشاطها التجارم بتاريخ 1

 البنك.

دينار بشيك مسحوب على البنك . 17777, اشترت الشركة سيارة بمبلغ  5/1/7714( بتاريخ 7  

دينار من مفركشات زينة باآلجل . 7777, اشترت الشركة أثاثا بمبلغ  6/1/7714( بتاريخ 3  

دينار بشيك مسحوب على البنك . 677, جرل سداد قيمة فاتورة الهاتف التي تبلغ  17/1/7714( بتاريخ 4  

دينار من مكتبة األمل باآلجل . 477, اشترت الشركة بعض القرطاسية بمبلغ  17/1/7714( بتاريخ 5  

دينار ,  1677, عملت الشركة صيانة ألجهزة الحاسوب الخاصة بأحد العمالء بمبلغ  15/1/7714تاريخ ( ب6

 كتسّلمت منه المبلغ بشيك أكدع في البنك .

 المطلوب :تحليل العمليات المالية باستخداـ معادلة الميزانية .
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 التاريخ األصوؿ االلتزامات حقوؽ الملكية

51111البنك+    51111+ رأس اؼبال  1/1/2114  
11111السيارة +    5/1/2114  

11111-السيارة   
2111الدائنون مفروشات زينة +  6/1/2114  2111األثاث +    
611 - (فاتورة اؽباتفمصروف )  611 -البنك   11/1/2114  
411الدائنون مكتبة األمل +    12/1/2114  

411 - (القرطاسية )مصروف  
1611+ (اسوبصيانة أجهزة اغب)إيراد   15/1/2114  1611البنك +   

 اجملموع 53111 53111
 

سؤاؿ: بّين أثر العمليات الماّلة اآلتية في معادلة الميزانية , لكل عملية من العمليات اآلتية , بحسب اسم الشركة 

 المدّكف بين قوسين :

ر من محالت الباسم بموجب دينا 17777ـ , اشترت )شركة لبنى ( أجهزة حاسوب بمبلغ  3/7/7716أ( بتاريخ 

 شيك .

ـ, دفعت )شركة لما ( كامل المبلغ نقدا لشركة الفدكل لإلسكانات . 4/7/7716ب( بتاريخ   

.دينار على الحساب لشركة الريم  5777ـ, باعت )شركة بساـ ( أثاثنا بمبلغ  6/7/7716ج( بتاريخ   
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,كقد حققت الشركة العديد من األرباح خالؿ ستة  1/1/7716بدأت شركة األمل أعمالها التجارية بتاريخ  سؤاؿ :

 أشهر , أجب عّما يأتي :

دينار للدائنين نقدنا , فكيف أّثرت هذق العملية في معادلة الميزانية لدل  1777إذا قامت الشركة بسداد مبلغ  -أ

 الشركة ؟

ة في معادلة الميزانية لدل الشركة ؟دينار نقدا , فكيف أّثرت العملي 1777إذا اشترت الشركة مكاتب بمبلغ  -ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات مهمة على معادلة اؼبيزانّية :
-االيرادات  المصركفات (+ االلتزامات  معادلة الميزانية األصوؿ = )رأس الماؿ + 

 مدين + - - + -
 دائن - + + - +
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ـ.  31/71/7715ي ما يأتي معادلة الميزانية لشركة محمود التجارية بتاريخ ف  

حقوق 
 الملكية

 األصول االلتزامات
 التاريخ

 األثاث السيارات المدينون الصندوق البنك الدائنون المصروفات اإليرادات رأس المال
+14111 شركة ليلى    

+1111  
+4111  +5111 شركة أضبد  

+511  
+4111  +1511  31/12/2115  

 اجملموع 15111 15111

ت اآلتية يف معادلة اؼبيزانية للشركة : اؼبطلوب : بيان أثر العمليا  
دينار دبوجب شيك مسحوب على البنك . 511شراء أثاث دببلغ  -أ  

دينار على اغبساب من شركة السيارات اغبديثة . 5111شراء سيارة دببلغ  -ب  
دينار نقدا لشركة ليلى . 611دفع مبلغ  -ج  
مسحوب على البنك .دينار دبوجب شيك  1711دفع رواتب اؼبوظفُت البالغة -د   
  دينار نقًدا . 1211إيرادا دببلغ قبض الشركة  -ه
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ـ : 31/17/7716سؤاؿ : في ما يأتي معادلة الميزانية لشركة فراس التجارية بتاريخ   

 التاريخ األصول االلتزامات حقوق اؼبلكية

القروض الطويلة  رأس اؼبال
 األجل

 األثاث السيارات اؼبدينون الصندوق البنك

+4111  +51111  +21111  +31111  5111شركة مصطفى +   
3111شركة بسام +  

+16111  +16111  31/12/2116  

 ما أثر العمليات اؼبالية اآلتية يف معادلة اؼبيزانية للشركة :
دينار نقدا  611أ( شراء سيارة دببلغ   

دينار دبوجب شبك مسحوب على البنك . 3511ب( شراء أثاث دببلغ   
دينار نقدا من شركة بسام . 1111دينار نقًدا من شركة مصطفى ، ومبلغ  2111صيل مبلغ ج(رب  

دينار نقًدا . 11111د(سداد جزء من القرض ، وقدره   
دينار إىل رأس اؼبال ، وإيداعو يف البنك . 5111ه( إضافة مبلغ   

دينار نقًدا . 5111و( دفع رواتب اؼبوظفُت البالغة   
 
 
 
 
 

عة الرصيد العادم لكل حساب من الحسابات اآلتية )مدين ,أـ دائن (: سؤاؿ : كّضح طبي  

رأس اؼبال :و.        ه.إيراد اػبدمات :        د. الصندوق :       ج. مصروف الكهرباء :         ب.الدائنون:        أ. السيارة :  
 
 

 

 

 

نار ، أودعت جمٌعها فً البنك ، واقتصار الظهور فً دٌ 07777ب( بدأت شركة نزار نشاطها التجاري برأس مال قدره 

 العملٌات المالٌة على البنك ورأس المال ، من دون اسم مالك الشركة .
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 الوحدة الثانية
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العملية 
 المالية 

الطرؼ 
 الدائن 

الطرؼ 
 المدين

 تحليل العمليات المالية وتسجيلها

 
 واؼبركب  البسيطانواع القيود : 

 

 القاعدة االـ : 
 

  

 التجارية :  عّوادمثاؿ : حدثت العمليات التالية في مؤسسة 

  الصندكؽحيث تم سحبها من  بنك االسالميدينار في  677مبلغ  عّوادأكدعت مؤسسة  1/1في 

 البنك االسالمي أصل  + االصل يف حالة الزيادة يوضع بالطرف اؼبدين 
 بالطرف الدائناالصل يف حالة النقصان يوضع  -الصندوق اصل 

 

  الصندكؽكتم إيداعها في بنك دينار من  977مبلغ  عّوادسحبت مؤسسة  7/1في 

 الصندوق أصل  + االصل يف حالة الزيادة يوضع بالطرف اؼبدين 
 االصل يف حالة النقصان يوضع بالطرف الدائن -اصل البنك 

 

دينار , كدفعت القيمة نقدا من الصندكؽ . 5777أثاثا من شركة النخبة بمبلغ  عّواداشترت شركة  1/  7في   

 (االصل يف حالة الزيادة يوضع بالطرف اؼبدين  )     أصل  + االثاث
 (االصل يف حالة النقصان يوضع بالطرف الدائن)  – اصلالصندوق 

 

البنك.دينار الستخدامها في أعماؿ الشركة , ككاف السداد بشيك من  77777اشترت الشركة سيارة بمبلغ  1/ 3في   

 (االصل يف حالة الزيادة يوضع بالطرف اؼبدين  )     أصل  + سيارة
(االصل يف حالة النقصان يوضع بالطرف الدائن)     – اصلالبنك   

 

 

 

 

من حـ/بنك ااالسالمي 611        1/1  
إىل حـ/ صندوق 611                   

 من حـ/ ................... 911     2/1
 إىل حـ/................ 911              

 ....من حـ/ ............... 511     2/1
 إىل حـ/................ 511              

 من حـ/ ................... 2111    3/1
 إىل حـ/................ 2111            

يظهر بالقيدال اسم مؤسستك   مالحظة 
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دينار من شركة النخبة , باآلجل )على الحساب(  7577أجهزة كمعدات بمبلغ  عّواداشترت شركة  1/  4في   

دينار . 2511م األجهزة واؼبعدات دببلغ الطرف اؼبدين ى   التحليل : -أ  
  دينار . 2511الطرف الدائن ىو شركة النخبة دببلغ                 

 
 ذممكالباقي نقدا  1777حيث دفعت  السالـدينار من شركة  7577بقيمة  اجهزة  مؤسسة عّواد اشترت 17/1في 

دينار  2511دببلغ ىو اجهزة  الطرف اؼبدين    التحليل : -أ  
دينار 1111دببلغ  الصندوق  الطرف الدائن ىو                  

 دينار1511وايضاً شركة السالم دببلغ                           

 
 نقدادينار لشركة الجميل  677بقيمة  اثاث عّوادمؤسسة باعت  11/7في 

 دينار  611دببلغ ىو صندوق  الطرف اؼبدين    التحليل : -أ
 دينار 611دببلغ  اثاث  لطرف الدائن ىو ا               

 

 في 7/13 سلمت  عّواد االت مكونة من 17أجهزة بسعر 177 دينار للجهاز بشيك لشركة الجميل

  ..................................ىو الطرف اؼبدين    التحليل : -أ
 .................................. الطرف الدائن ىو                

 

 

 (  مشتريات) بضاعة( أك مصركؼ) خدمة: ما تدفعه المؤسسة من مبالغ نقدية للحصوؿ على  المصركفات

 قيود املصروفات : 

 

 

  نقدادينار  7777بقيمة   مصركؼ ركاتب عّواددفعت مؤسسة  5/1في 

دينار . 2111دببلغ ىو مصروف رواتب الطرف اؼبدين    التحليل : -أ  
  دينار . 2111دببلغ  الصندوق  طرف الدائن ىو ال               

 

 من حـ/ ................... 2511    4/1
 إىل حـ/................ 2511            

)بضاعة( مشترياتأو  مصروفمن حـ/   
اسم العميلأو  بنكأو  صندوقإىل حـ/   

 

ن حـ/ مصروف رواتب شم 2111       5/1  
إىل حـ/ الصندوق 2111                 

من حـ/ ............ 2511       17/1  
إىل مذكورين :                           

حـ/............  1111                            
 حـ/ ............ 1511                          

 صندوق       من حـ/  611       11/2
 اثاثإىل حـ/  611                

 دوق       قبضصنمن حـ/  611       13/2
 اثاثإىل حـ/  611                

 

 مالحظة الشيك عند قبضه يعامل معاملة المبالغ النقدية ولذا تم كتابة حساب الصندوق وليس حساب البنك 
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  بشيكدينار  7577بقيمة   ايجارمصركؼ  عّواددفعت مؤسسة  6/1في 

دينار . 2511دببلغ ىو مصروف اجيار الطرف اؼبدين    التحليل : -أ  
  دينار . 2511دببلغ  النبك  الطرف الدائن ىو                

 

 نقدادينار 477بقيمة مصركؼ تأمين دينار ك 577بقيمة صركؼ إعالف مدفعت مؤسسة االكائل  9/1في 

دينار  511دببلغ ىو مصروف اعالن الطرف اؼبدين    التحليل : -أ  
دينار411وايضاً مصروف تأمُت دببلغ                               

 دينار  911دببلغ  الصندوق  الطرف الدائن ىو                
 

 )مبيعات (  بضاعة)إيراد (أك  خدمة: ما تقبضه المؤسسة من مبالغ نقدية مقابل تقديم اإليرادات

 قيود اإليرادات: 

  

 

  نقدادينار  7577بقيمة   إيراد خدماتقبضت مؤسسة االكائل  75/1في 

دينار  2511دببلغ ىو صندوق الطرف اؼبدين    التحليل : -أ  
دينار 2511اد خدمات دببلغ وايضاً اير                               

 

 

 دينار بشيك   3777بقيمة  إيراد تأجير عقارقبضت مؤسسة االكائل  76/1في 

دينار  2511دببلغ ىو صندوق الطرف اؼبدين    التحليل : -أ  
دينار 2511وايضاً ايراد تأجَت عقار دببلغ                               

 

 

 

  ........................................من حـ/  2511       6/1
  .............................إىل حـ/  2511               

 

تم كضع فراغات في القيود 

 …لتقوـ بتعبئتها بنفسك 

 

 مالحظة

 
  اسم العميل أو  صندوق من حـ/        

                )بضاعة(إيراد أو مبيعات إىل حـ/                        
                   

/ الصندوق)مستند قبض (من حـ 2511       25/1  
إىل حـ/ إيراد خدمات  2511                   

 من حـ/ الصندوق          3111       26/1
 إىل حـ/ إيراد تأجَت عقار 3111                 

: الشيك عند قبضه يعامل  مالحظة

النقدية ولذا تم كتابة معاملة المبالغ 

 حساب الصندوق وليس حساب البنك 

 من مذكورين     
       ........................................من حـ/  511 

        ........................................من حـ/  411

       ........................................حـ/  اىل    911         
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الية تؤثر يف العديد من اغبسابات ، وليس يف حسابُت فقط : توجد عمليات مالقيد المرّكب   

 :ـ7717تمثل المعامالت المالية اآلتية معامالت شركة النور في شهر حزيراف من عاـ  سؤاؿ :
 

دينار , كقد أكدع المبلغ  77777ـ, برأس ماؿ قدرق  1/6/7716(بدأت شركة النور للدعاية كاإلعالف أعمالها بتاريخ 1

 لبنك .كامال في ا

ـ, استأجرت الشركة مكاتب من شركة الرامة العقارية لتكوف مقرنا لها , كقد بلغت قيمة اإليجار  5/6/7716( بتاريخ 7

سنويان , دفعت بشيك . 4777  

دينار من البنك , ثم أكدع في الصندكؽ لدفع المصركفات الضركرية  3777ـ, سحب مبلغ  15/6/7716( بتاريخ 3

 )الطارئة (.

دينار , دفعت بشيك . 7777ـ, اشترت الشركة أثاثا لمكاتبها بمبلغ  77/6/7176يخ ( بتار4  

دينار باآلجل , كذلك من شركة  6777, اشترت الشركة سيارة صغيرة لتسيير أعمالها بمبلغ  75/6/7716( بتاريخ 5

 اإلتحاد لتجارة السيارات .

ينار , دفع بشيك .د 75777ـ, اشترت الشركة معدات بمبلغ  1/7/7716( بتاريخ 6  

دينار , دفع بشيك , كأكدع في البنك . 14777ـ, عملت الشركة دعاية لشركة الفرح بمبلغ  17/7/7716( بتاريخ 7  

دينار نقدا قيمة فاتورة الكهرباء . 377ـ, دفعت الشركة  15/7/7716( بتاريخ 8  

دينار على الحساب . 9777شركة الجود بمبلغـ,عملت الشركة مجموعة من الدعايات كاإلعالنات ل 77/7/7716( بتاريخ9  

ـ, دفعت الشركة ثمن السيارة التي اشترتها من شركة اإلتحاد بموجب شيك . 78/7/7716( بتاريخ 17  

دينار , دفعت بشيك . 5777, بلغ مجموع ركاتب العاملين  37/7/7716( بتاريخ 11  

دينار بشيك , كالباقي على  16777دينار , كدفعت  36777اشترت الشركة اآلت كمعدات من شركة المجد بمبلغ ( 17

 الحساب .

 المطلوب :حّلل كل عملية مالية على حدة , ثم سّجل قيدها المحاسبي : 

 

 اإلجابة :

التحليل العملية األكلى :  

 الطرف األول ىو رأس اؼبال الذي يعد من االلتزامات ، والذي زادت قيمتو ؛ فهو )دائن(.
لبنك الذي يعد من األصول ، والذي زادت قيمتو ؛ فهو )مدين(.الطرف الثاين ىو ا  

 

          البنكمن حـ/  3111       1/6/2116
 رأس اؼبالإىل حـ/  3111                       
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سؤاؿ : علل ما يأتي :يعد رأس الماؿ حسابا دائنا , في حين تعد األصوؿ حسابا مدينا .   
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................  

  التحليل  العملية الثانية :

ىو مصروف االجيار الذي يُعد من االلتزمات ، وايل نقصت قيمتو ،فهو )مدين ( الطرف االول:   
  (  دائن) الطرف الثاين: ىو البنك الذي يعد من االصول ، والذي نقصت قيمتو ، فهو

 

التحليلالعملية الثالثة :   

ل ، والذي نقصت قيمتو ؛ فهو )دائن(.الطرف األول ىو البنك الذي يعد من األصو   
 الطرف الثاين ىو الصندوق الذي يعد من األصول ، والذي زادت قيمتو ؛ فهو )مدين(.

 

التحليل العملية الرابعة :  

 الطرف األول ىو األثاث الذي يعد من األصول ، والذي زادت قيمتو فهو) مدين (.
الذي نقصت قيمتو ؛ فهو )دائن(.الطرف الثاين ىو البنك الذي يعد من األصول ، و   

 

التحليل :  العملية الخامسة :  

األول ىو السيارة اليت تعد من األصول ، واليت زادت قيمتها ؛ فهي )مدين(.الطرف   
االرباد لتجارة السيارات اليت تعد من االلتزامات ، الطرف الثاين ىو شركة  

واليت زادت قيمتها ؛ فهي )دائن(.                 
 

  التحليل  لعملية السادسة :ا

 الطرف األول ىو اؼبعّدات اليت تعد من األصول ،واليت زادت قيمتها ؛فهي )مدين(.
 الطرف الثاين ىو البنك الذي يعد من األصول ، والذي نقصت قيمتو ؛ فهو )دائن (.

التحليل العملية السابعة :  

ت قيمتو ؛ فهو )مدين(.الطرف األول ىو البنك الذي يعد من األصول ، والذي زاد  
 الطرف الثاين ىو اإليرادات اليت تعد من االلتزامات ، واليت زادت قيمتها ؛ فهي )دائن(.

 

 

 

          الصندوقمن حـ/  2111       15/6/2116
 البنك إىل حـ/  2111                          

          االثاثمن حـ/  3111       21/6/2116
 البنك إىل حـ/  3111                           

          السياراتمن حـ/  6111       25/6/2116
 شركة االرباد إىل حـ/  6111                 

          مصروف االجيارمن حـ/  4111       5/6/2116
 البنك إىل حـ/  4111                          

          اؼبعداتمن حـ/  25111       1/7/2116
 البنك إىل حـ/  25111                 

          البنكمن حـ/  14111       1/7/2116
 االيرادات إىل حـ/  14111                 
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التحليل العملية الثامنة :   

 الطرف األول ىو مصروف الكهرباء اليت تعد من االلتزامات ، واليت نقصت قيمتها 
؛ فهي )مدين(.                 

ندوق الذي يعد من األصول ، والذي نقصت قيمتو ؛ فهو )دائن(.الطرف الثاين ىو الص  
 

التحليلالعملية التاسعة :   

 الطرف األول ىو شركة اعبود اليت تعد من األصول ، واليت زادت قيمتها ؛ فهي )مدين(.
 الطرف الثاين ىو اإليرادات اليت تعد من االلتزامات ، واليت زادت قيمتها ؛ فهي )دائن(.

 

التحليل العاشرة : العملّية  

األول ىو شركة االرباد لتجارة السيارات اليت تعد من االلتزامات  الطرف  
واليت نقصت قيمتها ؛ فهي )مدين(.                    

 الطرف الثاين ىو البنك الذي يعد من األصول ، والذي نقصت قيمتو ؛ فهو )دائن(.
 

  التحليل العملية الحادية عشرة:

االلتزامات ، واليت نقصت قيمتها الطرف األول ىو مصروف الرواتب اليت تعد من  
فهي )مدين(.                            

 الطرف الثاين ىو البنك الذي يعد من األصول ، والذي نقصت قيمتو ؛ فهو )دائن(.
 

التحليل : :عشرة الثانيةالعملية   

عد من األصول ، واليت زادت قيمتها ؛ فهي )مدين(.األول ىو الئىالت واؼبعدات اليت ت الطرف  
 الطرف الثاين يشمل حسابية ؛ أوؽبما البنك الذي يعد من األصول ، واليت زادت قيمتها ؛ فهو )دائن(.

 وثانيهما شركة اجملد اليت تعد من االلتزامات ، واليت زادت قيمتها ؛ فهي )دائن(.
 

 أمثلة على الحسابات ذات الطبيعة المدينة كالدائنة : 

.رأس اؼبال ،الدائنون (الحسابات ذات الطبيعة الدائنة : 1  

.األصول ، اؼبدينون عة المدينة :(الحسابات ذات الطبي7  

 

 

          م. الكهرباءمن حـ/  311       1/7/2116
 الصندوق / إىل حـ 311                           

 شركة اعبودمن حـ/  311       21/7/2116
 االيرادات إىل حـ/  311                           

 شركة االربادمن حـ/  311       21/7/2116
 البنك إىل حـ/  311                          

 مصروف الرواتبمن حـ/  5111       31/7/2116
 البنك إىل حـ/  5111                           

 اآلالت واؼبعداتمن حـ/  36111       
 اىل مذكرين                       

 البنكحـ/   16111                     
 حـ / شركة اجملد  21111                    
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 أنواع الحسابات :

صبيع اغبسابات اليت سبثل قائمة اؼبركز اؼبايل ، وتشمل :األصول ، وااللتزامات ، وحقوق اؼبلكّية .( الحسابات الحقيقّية : 1  

صبيع اغبسابات اليت سبّثل قائمة الدخل ، وتشمل : اؼبصروفات ، واإليرادات .( الحسابات االسمّية : 7  

 

 سؤاؿ : صنف الحسابات اآلتية إلى حسابات حقيقية ك اسمية :

تثمارات ، الرواتب .اؼبباين ، اؼبطبوعات ، اؼببيعات ، الصندوق ، رأس اؼبال ، القروض ، اإلجيارات ، اؼبدينون ، األثاث ، إيراد االس  
 الحسابات الحقيقية الحسابات االسمية

  

  

  

  

 

خصائص نظرية القيد المزدكج :ما هي   

 * لكل عملّية مالّية طرفان متساويان يف القيمة ، وـبتلفان يف االذباه ، أحدمها مدين .واآلخر دائن.

ىل(.*يُرمز إىل اؼبدين بكلمة )ِمن( ، ويُرمز إىل الدائن بكلمة )إ  

القيمة أو اؼبنفعة  *لكل عملّية ماليذة آثار مزدوجة ، تتمّثل يف مديونّية أحد األطراف الذي حصل على القيمة أو اؼبنفعة ، ودائنية الطرف اآلخر الذي فقد  

فقدىا دائناً. * إلثبات العملية اؼبالية ؛ جيب تسجيل القيد احملاسيب ، جبعل الطرف الذي حصل على القيمة مديناً ، والطرف الذي  

    

تصّنف صبيع العمليات اؼبالّية ألي شركة بناًء على أنواع اغبسابات السابقة ؛ فقد تكون أصوالً ، أو التزامات ، أو 
.حقوق ملكّية ، أو مصروفات ، أو ايرادات   
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اختبر نفسك : بدأت شركة فراس للمقاكالت نشاطها التجارم في شهر أيلوؿ من عاـ 7716 ـ, كذلك بتنفيذ العملّيات 

 المالية اآلتية : 

دينار في الصندكؽ ,  57777دينار , بحيث أكدع  67777ـ, بدأت الشرؾ العمل برأس ماؿ قدرق  1/9/7716*بتاريخ 

 كأكدع الباقي في البنك .

بموجب  دينار نقدا , كالباقي دفع 1777دينار ,دفع منها  3777ـ, اشترت الشركة أثاثا للمكتب بمبلغ 5/9/7716*بتاريخ 

 شيك مسحوب على البنك .

دينار ,  7777دينار , كمعدات بمبلغ  5777ـ, اشترت الشركة بضاعة من شركة سميح بمبلغ  17/9/7716*بتاريخ 

دينار نقدا , كالباقي دفع بموجب شيك مسحوب على البنك . 4777دفع منها   

 المطلوب : تحليل كل عملّية مالية على حدة.

 

 

 

 

 

 

 اختبر نفسك : في ما يأتي بعض العملّيات المالّية لشركة االتحاد في شهر تموز من عاـ 7716 ـ : 

دينار نقدنا من شركة بالؿ . 5777ـ, اشترت الشركة أثاثا بمبلغ  15/7/7716( بتاريخ 1  

دينار  75777دينار , دفع جزء منها بشيك قيمته  36777ـ, اشترت الشركة معّدات بمبلغ  77/7/7716( بتاريخ 7

لباقي على الحساب .كا  

دينار , بحيث  877دينار , كإيجار المكتب البالغ  7577ـ, دفعت الشركة ركاتب الموظفين البالغة  75/7/7716( بتاريخ 3

 دفعت نصف هذق المبالغ نقدنا , كدفع الباقي بموجب شيكات مسحوبة على البنك .

سجيل القيود المحاسبّية الخاصة بها .المطلوب : تحديد المدين كالدائن في كل عملية مالّية , ثم ت  
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ىي دورة حياة العمليات يف اإلدارة اؼبالية )اغبسابات( ، وهبا ديكن تسجيل العمليات اؼبالية منذ نشأة العملية اؼبالية حىت : الدكرة المحاسبّية 
بط ، حبيث تعتمد كل عملية على سابقتها ، وتعد يف الوقت مرحلة إعداد التقارير اؼبالية اؼبختلفة . ربدث عملية التسجيل على كبو متتابع مًتا

( يبُت مراحل الدورة احملاسبية .5-2نفسو سبهيًدا للعمليات الالحقة . والشكل )  

 

 

 

 

 

تمر الدكرة المحاسبية بعدة مراحل متتالية 

؟مترابطة , اذكرها   

 

 

 

 

 

 تحديد العملّيات المالية كتحليلها :

العملية اؼبالية  احملاسبية يف ربديد سبّثل أوىل خطوات الدورة
وإثباهتا عن طريق اؼبستندات اؼبعززة ؽبذه العملّية ، مثل : 

 فاتورة الشراء أو البيع ، وإيصال اؼبدين ، ومستندات الصرف .
 

؟هدفاف لتحديد العمليات المالية  اذكر  

ت اليت ليس ؽبا عالقة بالعمليات اؼبالية للشركة )أي الشركة ليست ( ربديد العمليات اؼبالية اػباصة بالشركة : يقصد بذلك استبعاد العمليا1
 طرفا فيها ( ، مثل العملّيات اػباصة دباّلك الشركة .

كهي نوعاف :( ربديد العمليات القابلة للقياس ) ديكن التعبَت عنها بوحدة النقد ( : 2  
د ( ، وجيب تسجيلها ، مثل : عملّية شراء اآلت ومعدات للشركة ، وشراء عمليات ؽبا أثر نقدي يف الشركة )ديكن التعبَت عنها بوحدة النق * 

 شاحنة لنقل البضائع .
عمليات ليس ؽبا أثر نقدي يف الشركة )ال ديكن التعبَت عنها بوحدة النقد( ، وال جيوز تسجيلها ، مثل : قرارات التعيُت ، وقرارات نقل * 

 اؼبوظفُت والتغيَت يف السياسات واألىداف .
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 ثانينا : دفتر اليومّية 

 سجل تدّون فيو العمليات اؼبالية اليت ذبري داخل الشركة .
 

 ثالثان : التسجيل في دفتر اليومية.

ت اؼبالية بعد ربديد العمليات اؼبالّية وربليلها جيب تسجيلها يف سجالت الشركة : أي يف دفًت اليومّية ، حيث يسّجل يف ىذا الدفًت صبيع العمليا
بالشركة وفق تسلسلها الزمٍت ، ونظرية القيد اؼبزدوج اآلنف ذكرىا اػباصة   

؟.حدد البنود األساسية التي يدّكف فيها القيد المحاسبي في دفتر اليومّية س  

 

 المبالغ الدائنة المبالغ المدينة البياف رقم القيد صفحة األستاذ التاريخ

      

   
 

؟التسجيل في دفتر اليومية .اذكر خمسة شركط يجب االلتزاـ بها عند س  

 *التسجيل وفق التسلسل التارخيي للعمليات اؼبالية .
 *التسجيل وفق نظرية القيد اؼبزدوج .

 *تدوين رقم وتاريخ لكل عملية )قيد(  على أن تكون األرقام متسلسلة .
 * كتابة شرح واف عن كل عملّية .

 *عدم إجراء أي تعديالت على القيد بعد تسجيلو .
 

ز في ما يأتي العمليات المالّية التي لها أثر نقدم في الشركة من تلك التي ليس لها أثر نقدم في الشركة:.مّي5  

.شراء أثاث ، بيع معدات ، نقل موظفُت ، شراء مبان ، قرار تعيُت ، التزام بالسياسات واألىداف ، بيع أجهزة ، شراء سيارة ، شراء آالت   
أثر نقدم في الشركة العمليات المالية التي ليس لها  العمليات المالية ذات األثر النقدم في الشركة 
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 رابعنا :التسجيل في دفتر اليومية  

ـ . حلل كل عملية مالية على حدة ,  7716في ما يأتي العمليات المالية لشركة النور في شهرم حزيراف كتموز من عاـ 

ّية :ثم سّجل قيدها المحاسبي في دفتر اليوم  

دينار , كقد أكدع المبلغ  77777ـ, برأس ماؿ قدرق  1/6/7716( بدأت شركة النور للدعاية كاإلعالف أعمالها بتاريخ 1

 كامال في البنك .

ـ, استأجرت الشركة مكاتب من شركة الرامة العقارية لتكوف مقرنا لها . كقد بلغت قيمة اإليجار  5/6/7716( بتاريخ 7

دفعت بشيك . دينار سنوينا , 4777  

دينار من البنك , ثم أكدع في الصندكؽ لدفع المصركفات الضركرية  3777, سحب مبلغ  15/6/7716( بتاريخ 3

 )الطارئة(.

دينار , دفعت بشيك . 7777ـ, اشترت الشركة أثاثا لمكاتبها بمبلغ  77/6/7716( بتاريخ 4  

دينار باآلجل , كذلك من شركة  6777أعمالها بمبلغ  ـ, اشترت الشركة سيارة صغيرة لتسيير 75/6/7716( بتاريخ 5

 االتحاد لتجارة السيارات .

دينار , دفعت بشيك . 7577ـ, اشترت الشركة معدات بمبلغ  1/7/7716(بتاريخ 6  

كقد تسّلمته بشيك تم إيداعه في ,دينار 14777ـ, عملت الشركة دعاية لشركة الفرح بمبلغ  17/7/7716( بتاريخ 7

 البنك .

دينار نقدان. 377ـ, دفعت الشركة فاتورة الكهرباء البالغة  15/7/7716( بتاريخ 8  

دينار على  9777ـ, عملت الشركة مجموعة من الدعايات كاإلعالنات لشركة الجود بمبلغ  77/7/7716( بتاريخ 9

 الحساب .

حاد لتجارة السيارات بشيك مسحوب ـ, دفعت الشركة ثمن السيارة التي اشترتها من شركة االت 78/7/7716( بتاريخ 17

 على البنك .

دينار , دفعت بشيك . 5777ـ, بلغ مجموع ركاتب العاملين  37/7/7716( بتاريخ 11  

األستاذ ص التاريخ  المبالغ الدائنة المبالغ المدينة البيان رقم القيد 
م 1/6/6116  من ح/البنك 1  

 إلى ح/رأس مال
 )بداية النشاط (

 
71111 

71111 

م 5/6/6116  من ح/مصروف اإليجار 6  
 إلى ح/ البنك

 )دفع قيمة اإليجار بشيك (

 
0111 

0111 

م6116/ 15/6  من ح/الصندوق 3  
 إلى ح/ البنك

 
3111 

3111 
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)تغذية الصندوق لدفع المصروفات 
 الضرورية (

م 61/6/6116  من ح/األثاث 0  
 إلى ح/ البنك

 )شراء أثاث بشيك(

 
6111 

6111 

65/6/6116  من ح /السيارات 5  
إلى ح /شركة االتحاد لتجارة السيارات 

 )دائنون( )شراء سيارة باآلجل (

 
6111 

6111 

م 1/7/6116  من ح / المعدات 6  
 إلى ح/ البنك

 )شراء معدات بشيك (

 
6511 

6511 

م 11/7/6116  من ح / البنك 7  
 إلى ح/اإليرادات

 )عمل دعاية لشركة الفرح (

 
10111 

10111 

م 15/7/6116  من ح/مصروف الكهرباء 8  
 إلى ح/الصندوق

 )دفع قيمة فاتورة الهاتف نقدًا(

 
311 

311 

م 61/7/6116  من ح/شركة الجود)مدينون( 9  
 إلى ح/اإليرادات

)عمل دعاية لشركة الجود على 
 الحساب / مدينون

 
9111 

9111 

م 68/7/6116  من ح/شركة االتحاد لتجارة السيارات 11  
ح/البنكإلى   

)دفع المستحق )قيمة السيارة بشيك ( 
 لشركة االتحاد /دائنون (

 
6111 

6111 

م 31/7/6116  من ح/مصروف الرواتب 11  
 إلى ح/ البنك

 )صرف رواتب الموظفين بشيك

 
5111 

5111 

  المجموع   
161811 

161811 
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تخرج من دفتر اليومية اآلتي :سا  

بداية نشاطها  ( األصوؿ الثابتة في1  

ـ  31/8/7716ـ إلى  1/8/7716(مصركفات الشركة من 7  

(حقوؽ الملكية 3  

 

األستاذ ص التاريخ  المبالغ الدائنة المبالغ المدينة البيان رقم القيد 
م 1/8/6116  من مذكورين 1  

 ح/الصندوق
 ح/أجهزة حاسوب

 ح/أثاث
لإلى ح/رأس الما  

 
 
 
 

18111 

 
3111 

11111 
5111 

م 11/8/6116  من ح/أثاث 6  
 إلى ح/الصندوق

 
611 

611 

م 15/8/6116  من ح/مصروف إيجار المكتب 3  
ح/الصندوق إلى  

 
511 

511 

67/8/6116  من ح/األراضي 0  
 إلى مذكورين

 ح/البنك
 ح/الدائنون

 
7111 

7111 
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 اختبر نفسك  في ما يأتي العمليات المالية لشركة الطارؽ للخدمات الهندسّية : 

دينار , بحيث أكدع نصفه في البنك ,  77777ـ ,بدأت الشركة نشاطها التجارم برأس ماؿ قدرق  1/17/7716( بتاريخ 1

 كالنصف اآلخر في الصندكؽ .

دينار نقدنا . 3777ـ, اشترت الشركة أجهزة كمعدات بمبلغ  5/17/7716( بتاريخ 7  

دينار على  1777لشركة الفردكس للهندسة الكيماكّية , بمبلغ  ـ, قّدمت الشركة خدمات استشارية 77/17/7716(بتاريخ 3

 الحساب .

دينار بشيك مسحوب على  377دينار نقدان ركاتب للمستشارين الهندسيين , ك  577ـ,دفعت الشركة  75/17/7716(بتاريخ 4

 البنك .

دينار نقدنا . 777ـ, دفعت شركة الفردكس  76/17/7716( بتاريخ 5  

دينار بشيك . 677ـ,دفعت الشركة بدؿ إيجار مكاتب مبلغ  77/17/7716(بتاريخ 6  

ـ,دفعت شركة الفردكس باقي المبلغ نقدا . 37/17/7716( بتاريخ 7  

 المطلوب : تسجيل القيود المحاسبية للعمليات السابقة في دفتر يومية شركة الطارؽ للخدمات الهندسّية
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صبيع حركات دفًت اليومية إىل الصغحة اػباصة بكل حساب على حدة ؛ ما يتيح معرفة رصيد كل  سجل ترّحل إليو دفتر األستاذ :
 حساب وحده مىت لزم األمر

نقل العمليات من دفًت اليومية إىل دفًت األستاذ: الترحيل   

اؼبدين والطرف الدائن يف اغبساب استخراج نتيجة العمليات اؼبالية اليت أثّرت يف اغبساب ، وذلك بإجياد الفرق بُت الطرف  الترصيد :
 ، يف ما ديّثل تلخيصا ؼبا أثر يف اغبساب

؟. عدد الخطوات الالزمة إلتماـ عملية الترصيد في دفتر األستاذ 7   
........................................................................................................................... . ..................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

 ( من صفحات دفتر اليومية العاـ لمؤسسة ريماس التجارية1: فيما يلي صفحة رقم )1سؤاؿ

 . صمم صفحة أستاذ لحساب الصندكؽ في دفتر األستاذ 1المطلوب :: 

 القيود اليومية الخاصة بحساب الصندكؽ إلى الصفحة المقابلة له في دفتر األستاذ  رحل. 7      

   للشهر المقبل  كدكرقاتج في دفتر األستاذ حساب الصندكؽ الن رصد. 3     

 .ما رأيك بالرصيد الناتج ؟ برر إجابتك4     

 

 

 .  الرصيد الناتج مدين  ,  كذلك أف المقبوضات أكثر من المدفوعات 4

رقم  البياف المبلغ

 المستند

ص  التاريخ

 يومية

رقم  البياف المبلغ

 المستند
ص  التاريخ

 يومية
 دينار ؼ دينار ؼ

إلى  7577 

 حػ/المبيعات

صرؼ من حػ/ المشتريات 3777  1 9/1 7قبض

35 

7/1 1 

صرؼ من حػ/الركاتب 1777       

3 

17/1 1 

  31/1  رصيد مدين 3577       

    المجموع 7577     المجموع 7577 

           رصيد مدكر 3577 
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 :7779التجارية في شهر آذار  فيما يلي بعض العمليات التي تتعلق بمؤسسة اإلقتصاد 

 دينار من مؤسسة البالد نقدا  1577اشترت بضاعة بقيمة     3/3في

 دينار لمؤسسة البتراء نقدا 7677باعت بضاعة بقيمة  17/3في 

 دينار من مؤسسة الديكورات العالمية نقدا 877اشترت أثاث بقيمة  18/3في 

 ة األجواد التجارية بشيك مسحوب على البنك العربيدينار من مؤسس 7477اشترت بضاعة بقيمة  74/3في 

 دينار نقدا كالباقي على الحساب  577دينار قبضت منها  1577باعت بضاعة لمؤسسة البتراء بمبلغ  79/3في 

 3577في دفتر األستاذ  1/3/7779, علما بأف رصيد حساب الصندكؽ في  7779تصوير حػ/الصندكؽ في شهر آذار المطلوب :

 دينار

 

 : مالحظة

الحظ أن اؼبطلوب ىو إعداد دفًت األستاذ غبساب الصندوق وليس إثبات القيود اليومية ، ولكن حىت نستطيع إعداد دفًت 
 القيود اليومية على اؽبامش مث تصوير حساب الصندوق . األستاذ غبساب الصندوق يتوجب علينا مسبقا إثبات

 

 اؼببلغ
 البيان

رقم 
 اؼبستند

 التاريخ
ص 
 يومية

 اؼببلغ
 البيان

رقم 
 اؼبستند

 التاريخ
ص 
 دينار ف دينار ف يومية

        1/3  رصيد 3511 

  3/3 1صرف من حـ/اؼبشًتيات 1511   11/3 1قبض إىل حـ/اؼببيعات 2611 
  18/3 2صرف من حـ/األثاث 811   29/3 2قبض إىل حـ/اؼببيعات 511 
    رصيد مدين 4311       

    المجموع 6611     المجموع 6611 

          رصيد مدور 4311 



7788118777االستاذ محمد عواد      

    35 
 

 اآلتي صورة عن إحدل صفحات دفتر األستاذ لحساب الصندكؽ في مؤسسة العركبة التجارية :

فحة قيود اليومية التي أثرت في حساب الصندكؽ أعالق مرتبا قيود تسجيل )إظهار( ص المطلوب:

 اليومية كفقا لتاريخ حدكث العملية المالية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼببلغ
 البيان

رقم 
 اؼبستند

 التاريخ
ص 
 يومية

 اؼببلغ
 البيان

رقم 
 اؼبستند

 التاريخ
ص 
 دينار ف دينار ف يومية

 1 2/6 2صرف من حـ/ اؼبشًتيات 5111     31/5رصيد 7111 

 1 12/6 3صرف من حـ/البنك 2111   1/6 5قبض إىل حـ/اؼببيعات 11111 
    رصيد مدين 13111   3/6 6قبض إىل حـ/األثاث 3111 
            

    اجملموع 21111     اجملموع 21111 

          رصيد مدور 13111 

 التاريخ  رقم ص االستاذ رقم اؼبستند رقم القيد  البيان لو  منو
 1/6  5قبض 1 من حـ/ الصندوق   11111

     إىل حـ/ اؼببيعات 11111 

 2/6  2صرف 2 من حـ/اؼبشًتيات  5111

     إىل حـ/الصندوق 5111 

     من حـ/الصندوق  3111

 3/6  6قبض  3 إىل حـ/األثاث 3111 
2111  

2111 
 من حـ/البنك
 إىل حـ/الصندوق

 4/6  3صرف  4
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:فيما يلي صفحة حساب الصندكؽ مستخرجة من دفتر األستاذ  عالمات ( 6 – 7717)شتوية سؤاؿ كزارم 

 لمؤسسة الهدؼ :

 إلى                               الصندكؽحػ/                             من     

 التاريخ البيان  اؼببلغ  التاريخ  البيان اؼببلغ 

 2111/ 3/2 / اؼبشًتياتمن حـ 3111 1/2/2111 /رأس اؼبالإىل حـ 15111

 28/2/2111 / الرواتبمن حـ 1111 15/2/2111 / اؼببيعاتإىل حـ 5111
 

 . حدد مصادر األمواؿ لحساب الصندكؽ السابق ؟1لوب : المط

 ؟ 7/7711. حدد أنواع المدفوعات التي تمت من خالؿ الصندكؽ في شهر 7   

 , محددا طبيعته  78/7/7711. جد قيمة رصيد حساب الصندكؽ السابق كما في 3      

  : أ. رأس المال   ب. المبيعات( مصادر أموال حساب الصندوق 1 الحل : 
  أ. المشتريات   ب. الرواتب  ( مدفوعات حساب الصندوق :6        
 ( دينار وطبيعته مدين 16111قيمة الرصيد )( 3        

 
 اختبر نفسك :  على المثاؿ اآلتي الذم يمثل بعض العمليات المالية لشركة خالد في شهر كانوف الثاني : 

دينار في  87777دينار , أكدع منه  177777جارم برأس ماؿ قدرق ـ, بدأت الشركة نشاطها الت 1/1/7715( بتاريخ 1

 البنك , كالباقي في الصندكؽ .

دينار نقدا . 5777ـ, اشترت الشركة أثاثا بمبلغ  3/1/7715( بتاريخ 7  

دينار بشيك . 57777ـ, اشترت الشركة مبنى بمبلغ  4/1/7715( بتاريخ 3  

دينار من الشركة األردنية للسيارات , سدد نصف ثمنها  17777رة بمبلغ ـ, اشترت الشركة سيا 17/1/7715(بتاريخ  4

 بشيك , كالباقي على الحساب .

 المطلوب : 

(تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومّية .1  

(ترحيل العمليات إلى دفتر األستاذ كترصيدها .7  
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 لديك دفتر اليومية اآلتي :

ئنةالمبالغ الدا البيان رقم القيد التاريخ  المبالغ المدينة 
م1/7/2116  من ح/الصندوق 1 

 إىل ح/ اإليرادات
 

6111 
6111 

م12/7/2116  من ح/مصروف القرطاسية 2 
 إىل ح/الصندوق

 
2111 

2111 

م23/7/2116  من ح/ الصندوق 3 
 إىل ح/البنك

 )إيداع يف الصندوق(

 
2111 

2111 

29/7/2116  من ح/مصروف اإلجيار 4 
 إىل ح/الصندوق

جيار نقداً()دفع إ  

 
5111 

5111 

 المطلوب :

في دفتر األستاذ .  تصميم صفحة لحساب الصندكؽ -  

ترحيل العمليات الخاصة به كترصيدها . -  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتى ال تتراكم عليك الدروس في مختلف المواد 

 فخطط ونظم خطتك ثم نفذ وأنجز بشكل مستمر

 احذر التسويف والتأجيل و 
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. في ما يأتي دفتر اليومية لشركة كماؿ التجارية :3  

 المبالغ المدٌنة المبالغ الدائنة البٌان رقم القٌد التارٌخ

م1/17/6716 ن ح/البنكم 1   

 إلى ح/رأس المال

 

15777 

15777 

م5/17/6716  من ح/مصروف اإلٌجار 6 

 إلى ح/ البنك

 

1677 

1677 

م0/17/6716  من ح/األثاث 3 

 إلى ح/ البنك

 

1577 

1577 

م17/17/6716  من ح/الصندوق 4 

 إلى ح/ البنك

 

1777 

1777 

م16/17/6716  من ح/المشترٌات 5 

 إلى ح/قٌمة المشترٌات

 

3777 

3777 

م15/17/6716  من ح/مصروف الدعاٌة واإلعالن 6 

 إلى ح/الصندوق

 

677 

677 

م67/17/6716  من مذكورٌن 0 

 ح/الصندوق

 ح/شركة رمزي )مدٌنون(

 إلى ح/ المبٌعات

 

 

 

1777 

 

677 

477 

م66/17/6716  من ح/الصندوق 8 

 إلى ح/ المبٌعات

 

877 

877 

م64/17/6716  من ح/ شركة سمٌر )مدٌنون( 9 

ح/ المبٌعات إلى  

 

377 

377 

م65/17/6716  من ح/المشترٌات 17 

 إلى ح/ البنك .

 

6777 

6777 

م60/17/6716  من مذكورٌن 11 

 ح/مصروف رواتب الموظفٌن

 ح/ مصروف القرطاسٌة

 ح/ مصروف الكهرباء

 إلى ح/الصندوق

 

 

 

667 

157 

57 

67 

 المطلوب :

تصميم صفحة لكل حساب من الحسابات . -  

عمليات الخاصة بكل حساب كترصيدها .ترحيل ال -  

 

 

اجمل ما فً الحٌاة أن الذي ٌحدد أمرا وٌصر 

 علٌه وٌبذل فً سبٌله كل الجهد فإنه ٌحصل علٌه
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  :ميزاف المراجعة

قائمة أو كشف حيوي صبيع حسابات الشركة يف دفًت األستاذ ، ويهدف إعداده إىل التحقق من سالمة عملية التسجيل يف دفًت اليومية ودفًت 
ؼبيزان مؤشرا لصحة أرصدة الشركةاألستاذ . ويعد توازن ا  

 

اجعة , هما :يوجد نوعاف من ميزاف المر  

وفيو حيتوي الطرف اؼبدين على األرصدة اؼبدينة للحسابات صبيعها ، وحيتوي الطرف الدائن على األرصدة (ميزاف المراجعة باألرصدة : 1
. ائنة الدائنة للحسابات صبيعها . ديتاز ىذا اؼبيزان بتساوي ؾبموع أرصدة اؼببالغ اؼبدينة للحسابات صبيعها مع ؾبموع أرصدة اؼببالغ الد  

وفيو حيتوي الطرف اؼبدين على ؾبموع اؼببالغ اؼبدينة لكل حساب ، وحيتوي الطرف لدائن على ؾبموع (ميزاف المراجعة بالمجاميع : 7
  اؼببالغ الدائنة لكل حساب .وديتاز ىذا اؼبيزان بتساوي ؾبموع اؼببالغ اؼبدينة للحسابات صبيعها مع ؾبموع اؼببالغ الدائنة .

 

ميزاف المراجعة : عدـ توازـ   

حث أواًل يف إن عدم توازن ميزان اؼبراجعة يشَت إىل وجود خطأ يف اؼبيزان ، أو دفًت األستاذ ، أو دفًت اليومية . ولتحديد مكان اػبطأ ، يفّضل الب
ًت اليومية ميزان اؼبراجعة ،ويف حال مل يعثر على اػبطأ يبحث عنو يف دفًت األستاذ ، وإذا مل يعثر عليو يبحث عنو يف دف  

 

 1(األخطاء في ميزاف المراجعة :
 أ( خطأ يف عملية صبع إصبايل الطرف اؼبدين أو الدائن يف ميزان اؼبراجعة .

 ب( حذف أحد اغبسابات من اؼبيزان .
نما الرصيد الصحيح دينار بي 1511ج( خطأ يف مبلغ أو أكثر يف حساب أو أكثر يف اؼبيزان ، فمثاًل ورد يف ميزان اؼبراجعة أن رصيد الصندوق 

دينار . 15111ىو   
. د( وضع أحد أرصدة اغبسابات يف اؼبكان اػبطأ ، فمثال وضع الرصيد اؼبدين مكان الرصيد الدائن  

 7(األخطاء في دفتر األستاذ :

 أ( اػبطأ يف عملية اعبمع أو الًتصيد ألي من اغبسابات يف دفًت األستاذ .
حبيث ترّحل اؼببالغ اؼبدينة للطرف الدائن من اغبساب ، أو العكس.ب( اػبطأ يف عملية ترحيل اغبسابات ،   

 ج(عدم ترحيل أحد طريف القيد إىل حسابو يف دفًت األستاذ .
دينار إىل الطرف اؼبدين من حساب البنك ، يف حُت أن اؼببلغ  1511د(اػبطأ يف اؼببلغ الذي رّحل إىل دفًت األستاذ ، حبيث يرّحل مثا مبلغ 

.دينار  15111الصحيح ىو   
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 3(األخطاء في دفتر اليومّية :
 أ( اػبطأ يف تسجيل قيمة العملية اؼبالية .

 ب( اػبطأ يف صبع القيد اؼبرّكب .
 ج( اػبطأ يف اسم اغبساب .

.د( اػبطأ الفٍت يف نوع اغبساب ، مثل تسجيل شراء سيارة يف حساب اؼبشًتيات   

 

 األستاذ العاـ لشركة الفارس التجارية : استخرجت األرصدة التالية من دفتر  سؤاؿ عملي:

مدين ، صفر دائن( ، إيراد خدمات ) صفر مدين ،  6111دائن(  ،  مشًتيات ) 2111مدين،  16111صندوق )
 دائن(  15111دائن ( ، رأس اؼبال ) صفر مدين ،  5111

 المطلوب : إعداد ميزاف المراجعة بالمجاميع كاألرصدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حسب طبيعة المجموع األكبر للحسابالحظ أن الفرق بين مجموع المدين والدائن يتم وضعه بالرصيد )المدين أو الدائن

 

 

 رصيد دائن  رصيد مدين  جموع دائنم مجموع مدين  إسم الحساب

  14111 2111 16111 صندوق

  6111 صفر 6111 مشتريات 

 5111  5111 صفر إيراد خدمات

 15111 - 15111 صفر رأس المال 

 21111 21111 22111 22111 المجموع 
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 فيما يلي أرصدة مستخرجة من شركة األماف لتجارة مواد البناء : : سؤاؿ

 صندوق  11511رأس اؼبال ،   111111رواتب مستحقة الدفع  ،  1511عقارات  ،   61111

 ملخص الدخل ) خسارة( 15111مسحوبات شخصية ،   15111

 31/17/7779راجعة باألرصدة يدكيا كما يظهر في أ( إعداد ميزاف الم المطلوب :

 األرصدة الدائنة األرصدة المدينة  المجموع 

  61111 عقارات

  11511 صندوق

 1511  رواتب مستحقة الدفع 

   15111 مسحوبات شخصية 

 111111  رأس المال 

ملخص الدخل 
 )خسارة(

15111  

 111511 111511 مجموع
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 سؤاؿ شامل : في ما يأتي العمليات المالّية لشركة القاسم لتأجير السيارات الحديثة :

دينار , حيث أكدع مبلغ  57777ـ,بدأت الشركة أعمالها برأس ماؿ مقدارق 1/7/7716بتاريخ  -

دينار في الصندكؽ , كالباقي في البنك . 15777  

ن شركة المها بموجب دينار م 71777ـ , اشترت الشركة ثالث سيارات بمبلغ 16/7/7716بتاريخ  -

 شيك.

دينار نقدا . 67ـ , أّجرت الشركة إحدل السيارات بمبلغ 77/7/7716بتاريخ  -  

دينار من شركة الوعد , دفع منه  17777ـ , اشترت الشركة سيارة بمبلغ  77/7/7716بتاريخ  -

دينار نقدنا ,كالباقي على الحساب . 7777  

دينار لشركة فراس للسياحة  1777السيارات بمبلغ  ـ , أجرت الشركة بعض 75/7/7716بتاريخ  -

ـ.1/5/7716كالسفر, كاتفق على استالـ المبلغ بتاريخ   

دينار نقدا . 777ـ , عملت الشركة صيانة إلحدل السيارات بمبلغ  76/7/7716بتاريخ  -  

دينار لشركة الوعد بموجب شيك . 6777ـ , دفعت الشركة مبلغ  77/7/7716بتاريخ  -  

ب : المطلو  

 أ( تسجيل القيود في دفتر يومية الشركة .

 ب( ترحيل الحسابات كترصيدها في الصفحات خاصتها في دفتر األستاذ .

 ج( إعداد ميزاف المراجعة بالمجاميع .

 د( إعداد ميزاف المراجعة باألرصدة .
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الثانية لوحدةاسئلة اضافية على ا  

 

 سؤاؿ: امأل الفراغ بما يناسبه فيما يأتي :

،  ....................دينار على اغبساب من شركة الفالح لإللكًتونيات ،فإن الطرف اؼبدين ىو  1111أ( عند شراء جهاز تلفاز دببلغ 
، والقيد احملاسيب يسجل كاآليت :....................والطرف الدائن ىو   

 
 

ن ىو ............، والطرف الدائن ىو ............ويسجل القيد احملاسيب دينار نقًدا ، فإن الطرف اؼبدي 411( عند شراء معدات دببلغ ب
:على النحو اآليت  

 
 
 

وبعد االنتهاء منها ، يقارن الطرف اؼبدين بالطرف الدائن ؼبعرفة .............( عملية نقل العمليات من دفًت اليومية إىل دفًت األستاذ تسمى ج
..............وضع اغبساب ، يف ما يعرف بعملية   

. .............( الطرف الدائن يف أي عملية تقدم فيها خدمة أو بيع للعمالء ىو د  
 

لكل عملية مالية طرفان متساويان يف ............، وـبتلفات يف ............؛ أحدمها مدين ، ويرمز لو بكلمة ............، واآلخر ىـ( 
 دائن ، ويرمز إليو بكلمة ............

خ دينار دبوجب شيك مودع بالبنك ، فإن الطرف اؼبدين ىو _______ والطرف الدائن ىو _______ 25( عند بيع أثاث دببلغ و
 ويسّجل القيد احملاسيب على النحو اآليت

 

 

 

 

 

 

 سؤاؿ: في ما يأتي دفتر اليومية لشركة المها للخدمات المعمارية : 
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 مدٌن دائن البٌان رقم القٌد التارٌخ

م1/1/6716  من ح/الصندوق 1 

 إلى ح/راس المال

 )بداٌة النشاط(

 

65777 

65777 

م67/1/6716  من ح/مصروف اإلٌجار 6 

 إلى ح/ الصندوق

 )دفع اإلٌجار نقدا(

 

4777 

4777 

م65/1/6716  من ح/األثاث 3 

 إلى ح/الصندوق

 )شراء األثاث نقًدا(

 

3777 

3777 

 

 36777 36777 المجموع  
 

لقيود السابقة , ثم ترحيل كل حساب إلى صفحته الخاصة في دفتر األستاذ , كترصيدق فيها .المطلوب :دراسة ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼببلغ
 البيان

 اؼببلغ
 البيان

 دينار ف دينار ف

 65777 
 إلى حـ /راس المال

 
 4777 

اإلٌجار م. من حـ/  

 

 من حـ /األثاث 3777    

 رصيد مدين  18111    
 موعاجمل 25111  اجملموع 25111 
    رصيد مدور  18111 

رأس المالحـ /   

 

 منه

 

 له

 

الصندوقحـ /   

 

الصندوقحـ /   

 

االثاثحـ /   

 

 منه

م.ايجارحـ /    
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سؤاؿ :في أثناء عمليات التسجيل كالترحيل كالترصيد في دفتر اليومية كدفتر األستاذ , ظهرت بعض األخطاء المحاسبية . 

 ادرس هذق العمليات ثم استخرج الخطأ الوارد فيها , مسّجال القيد الصحيح : 

دينار دبوجب شيك مسحوب على البنك . 3511م ، اشًتت الشركة أثاثا دببلغ  1/8/2115يخ بتار  العملية األكلى :  
من حـ / المشترٌات  3577  

الى حـ / البنك  3577       
 

دينار نقدا . 51111م ، اشًتت الشركة سيارة دببلغ 15/6/2114بتاريخ  العملية الثانية :  
من حـ / السٌارة  5777  

لصندوقالى حـ / ا  5777       

دينار نقدا ، 137111دينار ، ودفعت منو  251111م ، اشًتت الشركة مباين دببلغ  13/11/2116بتاريخ العملية الثالثة :   
 والباقي دبوجب شيك مسحوب على البنك .

من حـ / مبانً 657777  

الى مذكورٌن          

حـ / الصندوق 130777          

حـ / البنك  163777          

دينار نقدا ، وقد رّحلت العملية يف دفًت األستاذ كاآليت 3511م ، اشًتت الشركة أثاثا دببلغ  2115/ 6/5: بتاريخ  ية الرابعةالعمل  
 
 
 
 

دينار ، دفعتو دبوجب سيك مسحوب على البنك  1111م ، عملت الشركة صيانة للسيارة دببلغ  25/11/2116:بتاريخ العملية الخامسة 
لبنك من ح/ا 1777.  

إلى ح/ مصروف صٌانة السٌارة  1777         

دينار على اغبساب لشركة صبال . 2111م ، باعت الشركة يضاعة دببلغ 26/11/2116بتاريخ  : العملية السادسة  
من ح/المدٌنون )شركة جمال ( 6777  

إلى ح/ المبٌعات  6777         

 
 
 
 

االثاثحـ /   

 
الى حـ/ الصندوق 3500  

 

الثاثااحـ/  من 3500  

 

الصندوقحـ /   
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 سؤاؿ : في ما يأتي بعض العمليات التي تمت في شركة كداد االقتصادية في شهر أيلوؿ لعاـ 7716ـ :

دينار نقدنا . 1877ـ , اشترت الشركة بضاعة من شركة فادم بمبلغ 3/9/7716بتاريخ -  

دينار نقدنا . 7777ـ , باعت الشركة بضاعة لشركة ياسر بمبلغ 7716/ 17/9بتاريخ  -  

دينار نقدنا . 1777ـ , اشترت الشركة أثاثا من شركة أمية بمبلغ  16/9/7716بتاريخ  -  

دينار بموجب شيك . 1577ـ , اشترت الشركة بضاعة من شركة فارس بمبلغ  76/9/7716بتاريخ  -  

دينار نقدنا كالباقي  1677دينار , قبض منه  3777ـ , باعت الشركة بضاعة لشركة سوسن بمبلغ  37/9/7716بتاريخ  -

 على الحساب .

 المطلوب : 

. ـ 1/9/7716دينار في  7777ـ , علما بأف رصيد الصندكؽ كاف 7716أيلوؿ من عاـ  حساب الصندكؽ عن شهر تصوير  
:سؤاؿ: في ما يأتي صفحة من دفتر اليومية لشركة أيمن التجارية   

 مدٌن  دائن  البٌان رقم القٌد التارٌخ 

م1/16/6716  من ح /البنك 1 

 إلى ح/المبٌعات

 )مبٌعات بموجب شٌك مودع فً البنك(

 

4777 

4777 

م5/16/6716  من ح/ الصندوق 6 

 إلى ح/المبٌعات

 

1577 

1577 

م17/16/6716  من ح/األثاث 3 

 إلى ح/البنك )شراء أثاث بموجب شٌك (

 

6777 

6777 

م67/16/6716  من ح/المشترٌات 4 

 إلى ح/البنك

 )مشترٌات بموجب شٌك (

 

577 

577 

م66/16/6716  من ح/المشترٌات 5 

 إلى ح/الصندوق

دا()مشترٌات نق  

 

1677 

1677 

 
 المطلوب :

 أ(تصميم صفحة لحساب البنك في دفتر األستاذ , ثم ترحيل القيود اليومية الخاصة بحساب البنك .

.ب( ترصيد حساب البنك في دفتر األستاذ   
 


