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الكتاب المنهجً المعتمد  /مبادئ المحاسبة  /ضٌاء عبد الحسٌن القاموسً
 /مطبعة جامعة الموصل .1988

أهداف المادة  :تهدف المادة إلى تزوٌد الطالب بؤسس وقواعد المحاسبة وكذلك السجالت المحاسبٌة والمستندات
على اختالف أنواعها.
الهدف الخاص  :قٌام الطالب بمسك السجالت المحاسبٌة واستخراج النتابج المالٌة منها.

األسبوع

تفاصٌل المفردات

األول

المحاسبة -أنواع الدفاتر المحاسبٌة المستخدمة -الشروط الواجب توافرها فً الدفاتر.
المستندات وأنواعها وطرق التسجٌل فً الدفاتر (القٌد المفرد والقٌد المزدوج).

الثانً

أنواع الدفاتر المحاسبٌة المستخدمة -دفتر الٌومٌة -دفتر اإلسناد -الشروط القانونٌة الواجب
توافرها فً الدفاتر-المستندات وأنواعها وطرق التسجٌل فً الدفاتر-القٌد المفرد -القٌد المزدوج.

الثالث

كٌفٌة تكوٌن رأس المال -المٌزانٌة كؤساس لنظرٌة القٌد المزدوج -الحساب المدٌن والحساب
الدابن وكٌفٌة التوصل لمعرفة كل منهما -شرح مفردات المٌزانٌة العامة -الموجودات
والمطلوبات.

الرابع

دفتر الٌومٌة -تخطٌط دفتر الٌومٌة-كٌفٌة التسجٌل فً دفتر الٌومٌة بموجب نظرٌة القٌد المزدوج-
أنواع القٌد المزدوج -أنواع القٌود المحاسبٌة -القٌد المسٌطر -القٌد المرن -أمثلة متنوعة.

الخامس
والسادس
والسابع

العملٌات التجارٌة وكٌفٌة إثباتها فً الدفاتر المحاسبٌة -القٌد االفتتاحً -مصارٌف التؤسٌس-
المشترٌات -مردودات المشترٌات -المبٌعات -مردودات المبٌعات -المسحوبات الشخصٌة-
الموجودات الثابتة -التؤمٌنات ونوعها (تؤمٌنات لدى الغٌر وتؤمٌنات من الغٌر).

الثامن والتاسع

المصارٌف وأنواعها (المصارف االٌرادٌة والرأسمالٌة وكٌفٌة التفرقة بٌنهما) -أنواع المصارٌف
اإلٌرادٌة -اإلٌرادات وأنواعها -مسموحات المبٌعات -القروض وأنواعها المدٌنة والدابنة والحاالت
المختلفة -تسدٌد الفوابد المستحقة على القروض.

العاشر

دفتر اإلستاد -تخطٌط دفتر اإلستاد -الترحٌل والترصٌد -دلٌل دفتر اإلستاد -التؤكٌد على األمثلة
المتنوعة لكٌفٌة استخدام الدفتر.

الحادي عشر والثانً مٌزان المراجعة -تخطٌط مٌزان المراجعة -أنواع مٌزان المراجعة (مٌزان المراجعة
باألرصدة -مٌزان المراجعة بالمجامٌع) كٌفٌة إعداد كل منها -أمثلة.
عشر
الثالث عشر والرابع عملٌات التاجر مع المصرف -كٌفٌة فتح الحساب الجاري -كٌفٌة فتح حساب اإلٌداع (الودابع
الثابتة) كٌفٌة احتساب الفوابد المستحقة -السحب -اإلٌداع-تعرٌف الشٌك-أنواع الشٌكات
عشر
(الشٌكات الصادرة)
تغٌٌر الشٌكات-إرسال الشٌكات إلى المصرف للتحصٌل -المصارٌف المصرفٌة المختلفة
وكذلك العموالت المصرفٌة
الخامس عشر
والسادس عشر
والسابع عشر

الخصم -أنواع الخصم -الخصم التجاري المفرد والمركب -الخصم النقدي -األوراق التجارٌة.
الكمبٌالة -أوراق القبض -أوراق الدفع.

الثامن عشر

مبررات سحب األوراق التجارٌة -حاالت التصرف بؤوراق القبض-:
 -1استحصال قٌمة الورقة فً مٌعاد االستحقاق واالنتظار لحٌن مٌعاد االستحقاق.
 -2إرسال الورقة التجارٌة للمصرف لغرض التحصٌل فً مٌعاد االستحقاق.
 -3قطع أو خصم الورقة التجارٌة قبل مٌعاد االستحقاق.
 -4رهن الورقة التجارٌة لدى المصرف لقاء سلفة.
 -5تظهٌر الورقة التجارٌة ومبررات التظهٌر.
 -6استبدال الورقة التجارٌة بورقة جدٌدة.
 -7تسدٌد قٌمة الكمبٌالة قبل الموعد المستحق من قبل المسحوب علٌه مقابل خصم.

التاسع عشر

ٌومٌة األعمدة المتعددة -الحسابات التً تفتح فً الٌومٌة وكٌفٌة التسجٌل -أمثلة.

العشرون

تصحٌح األخطااء -أساباب ارتكااب األخطااء فاً الادفاتر -أناواع األخطااء المحاسابٌة -طارق
تصحٌح األخطاء -الطرٌقاة المطولاة -الطرٌقاة المختصارة -تصاحٌح األخطااء فاً الٌومٌاة-
تصحٌح أخطاء الترحٌل -أهمٌة مٌزان المراجعة -الحساب المعلق.

الحااااااااااادي والعشاااااااااارون الحسااابات الختامٌااة -المتاااجرة -األرباااح والخسااابر -حساااب رأس المااال -حساااب جاااري
المنشؤة -إٌجاد كلفة المبٌعات -المٌزانٌة العمومٌة.
والثانً والعشرون
الثالث والعشرون

الفرق بٌن المٌزانٌة العامة ومٌزان المراجعاة -إقفاال الحساابات الختامٌاة فاً نهاٌاة السانة
المالٌة وفتحها فً بداٌة السنة المالٌة -أمثلة متنوعة.

الرابع والعشرون

الجاارد (تسااوٌة الحسااابات) تسااوٌة الحسااابات االساامٌة -المصااارٌف المسااتحقة للمصااارٌف
المدفوعة مقدماًًً ًً  -اإلٌرادات المستلمة مقدماًًً ًً .

الخامس والعشرون

تعرٌف االندثار وأغاراض االنادثار -كٌفٌاة تقادٌر االنادثار -طارق احتسااب االنادثار -طرٌقاة
القسااط الثاباات -طرٌقااة القسااط المتناااقص -طرٌقااة إعااادة التقاادٌر -طرٌقااة تسااجٌل االناادثار
محاسبٌاًًً ًً  -الطرٌقة المباشرة والطرٌقة الغٌر مباشرة-أمثلة متنوعة.

السادس والعشرون

المدٌنون -أنواع الدٌون (الدٌون الجٌدة -الدٌون المشكوك فٌها -الدٌون المعدومة ) تسوٌة
حساب المدٌنون -كٌفٌة معالجة الادٌون المعدوماة لمخصاص الادٌون المشاكوك فٌهاا.كٌفٌاة
معالجااة الخصاام المسااموح بااه بمخصااص المسااموح بااه -كٌفٌااة تكااوٌن مخصااص الخصاام
المسموح به.

السابع والعشرون

جاارد أوراق القاابض -كٌفٌااة تكااون مخصااص مصااارٌف القطااع -جاارد األوراق المالٌااة
وكٌفٌة تكوٌن مخصص هبوط أسعار األوراق المالٌة.

الثامن والعشرون

جاارد الصااندوق -كٌفٌااة معالجااة الاانقص  /العجااز  /والزٌااادة  /الفااابض  -/الحساااب
المعلق -أمثلة وحل التمارٌن.

التاسع والعشرون

جرد الصندوق -معالجة الفروقات (الزٌادة والنقص ) -كٌفٌة تنظٌم كشف الجرد -أنواع
الجرد (الدوري والمفاجا).

الثالثون

المعالجة المحاسبٌة للحساب المعلق.

مبادئ احملاس بة
المحاسبة :هً عملٌة إنتاج المعلومات.
الجهات المستفٌدة من المعلومات المحاسبٌة -:
 -1فبات من داخل المشروع وتشمل :
 (1مالكً المشروع  :وهم األشخاص الذٌن قاموا بتموٌل هذا المشروع ولذلك ٌحرص على معرفاة نتٌجاة
أعمال المشروع من ربح أو خسارة الستثمار أموالهم.
 (2إدارة المشروع  :حٌث أن اإلدارة الناجحة هً التً تقود المشروع االقتصادي بنجاح وهذا ٌسااعد فاً
اتخاذ القرارات و وضع سٌاسات مستقبلٌة.
 (3العاملٌن فً المشروع أٌضا ٌهم العملٌن فً المشروع أن مشروعهم ٌتقدم بنجاح.
 -2فبات من خارج المشروع وٌشمل -:
 (1المساهمٌن المرتقبٌن.
 (2المحلل المالً.
 (3دابنوا المشروع.
 (4بعااض الجهااات الحكومٌااة حٌااث تهااتم داباارة الضاارٌبة بتحدٌااد إرباااح المشااروع بدقااة لمعرفااة الضاارٌبة
المستحقة.

الدورة المستندٌة المحاسبٌة :تبدأ الدورة المستندٌة بالمستندات بما ٌلً-:
ومن ثم الرحٌل إلى مٌزان المراجعة
مستندات قٌد الٌومٌة أو مستند الصرف أو وصل القبض إلى سجل األستاذ
ومن ثم الترحٌل وهً المرحلة
ومن ثم الرحٌل إلى حساب األرباح والخسابر
ومن ثم الرحٌل إلى حساب المتاجرة
المهمة وهً عرض كشف المٌزانٌة العمومٌة.
مفهوم المستندات والسجالت الحسابٌة -:
 -1مستند قٌد الٌومٌة  -:والمقصود به هو بداٌة تكوٌن القٌد المحاسبً حٌث تسجل فٌه كافة عملٌات البٌع والشراء التً تتم
باآلجل (بدون استالم أو دفع أي مبلغ) وٌكون شكل المستند التالً-:
مستند قٌد الٌومٌة
المبالغ
مدٌن

اسم الحساب

التفاصٌل

دابن

 -2مفهوم وصل القبض  -:حٌث تكون مهمة هذا الوصل تسجٌل كافة عملٌات استالم المبالغ سواء كانت نقداًًً ًً أو بشٌك
وٌكون شكل الوصل بالشكل التالً-:
وصل القبض

المبالغ الدابنة

اسم الحساب

التفاصٌل

*مالحظة مهمة (تخص وصل القبض)-:
ٌسجل فً هذا الوصل فقط الجانب الدابن من القٌد المحاسبً.
مستند الصرف -:وٌستخدم هذا المستند إلثبات المعامالت المالٌة (القٌود الخاصة بالصارف) أي بصارف المباالغ ساواء كانات
نقداًًً ًً أو بشٌك وٌكون شكل المستند بالشكل التالً-:
مستند الصرف
المبالغ
مدٌن

اسم الحساب

التفاصٌل

دابن

مالحظة مهمة :تسجل فقط القٌود التً ٌظهر فً جانبها الدابن فقط حساب الصندوق أو المصرف.
مجموعااة الاادفاتر المحاساابٌة -:وهااً مجموعااة ماان الاادفاتر أو السااجالت ٌعتمااد علٌهااا فااً تسااجٌل وتبوٌااب العملٌااات المالٌااة
وتوفٌر المعلومات الالزمة لألطراف المستفٌدة  ،وتقسم هذه المجموعة إلى قسمٌن-:
 (1مجموعة السجالت القانونٌة -:وهً السجالت التً تلزم قانون التاجر باستخدامها و تشتمل على -:
سجل الٌومٌة العامة وهو السجل الذي ٌسجل فٌه كافة العملٌات المالٌة التً ٌقوم بها التاجر ٌوما بعد ٌوم وٌؤخاذ الشاكل
التالً-:
سجل الٌومٌة العامة
اسم الحساب

المبالغ

مدين

دائن

+
800000

800000

من َح ََ ََ األثاث إلى حـَ ََ
الصندوق عن شراء أثاث نقداًًَ ًَ .

التفاصٌل

التارٌخ
10/2

الميزانية العمومية
المٌزانٌة العمومٌة  -:هً عبارة عن كشف أو قابمة ٌعرض من خاللها الوضع المالً للمنشؤة.
والمٌزانٌة العمومٌة تؤخذ الشكل التالً -:

كشف المٌزانٌة العمومٌة
كما فً 2000/12/31م

××
××
××
××
×××
××
××
××
××

الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكٌة

الموجودات المتداولة
َح ََ ََ ََ الصندوق
َح ََ المصرف
َح ََ ََ أوراق القبض
َح ََ األسهم والمستندات
مجموع الموجودات المتداولة
×××
الموجودات الثابتة
َح ََ األثاث
َح ََ السيارات
َح ََ المباني
َح ََ ََ األراضي

المطلوبات المتداولة
َح ََ ََ الدائنون
َح ََ أوراق الدفع
َح ََ مصاريف مستحقة
َح ََ ََ إيرادات مستلمة مقدماًًَ ًَ
َح ََ القروض
مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات طويلة األجل وحقوق الملكية
َح ََ ََ رأس المال
 +صافي الربح
 -المسحوبات الشخصية

××
××
××
××
××
××
××
××

الموجودات
×××

××
××
××
××
×××
××××

مجموع الموجودات الثابتة
الموجودات األخرى
َح ََ مصاريف مدفوعة
مقدماًًَ ًَ
َح ََ إيرادات مستحقة
َح ََ المدينون
َح ََ ََ بضاعة آخر المدة

المطلوبات وحقوق الملكٌة
×××

مجموع المطلوبات طويلة األجل
وحقوق الملكية

××××

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

مجموع الموجودات األخرى

مجموع
الموجوداتسجالت مكوى الٌرموك للغسٌل الجاف فً 1984/12/31م -:
مستخرجة من
تمرٌن ( :)2األرصدة التالٌة
الدابنون  ، 1200المدٌنون 6900
مصارٌف إعالن  ، 200الصندوق 18200
مصارٌف تؤمٌن  ، 600مصارٌف متنوعة 210
مصارٌف إٌجار  ، 10000إٌراد البٌع 41400
رواتب مدفوعة  ، 14300مشترٌات منظفات 8100
المنظفات المصروفة  ، 3900ضرابب 3050
العدد واألدوات  ، 4250رأس المال ؟
ب/المطلوب /تحضٌر المٌزانٌة العمومٌة بعد احتساب رأس المال.

الموجودات

18200

4250

27910
56660

المطلوبات وحقوق الملكٌة
المطلوبات المتداولة
َح ََ الدائنون
َح ََ مصاريف إيجار
َح ََ ََ إيراد البيع
َح ََ ََ الضرائب
مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات طويلة األجل وحقوق
الملكية
َح ََ رأس المال
مجموع مطلوبات طويلة األجل
وحقوق الملكية
مجموع المطلوبات

الموجودات المتداولة
1200
َ 18200ح ََ ََ ََ الصندوق
10000
مجموع الموجودات المتداولة
41400
الموجودات الثابتة
4250
3050
َح ََ العدد واألدوات
مجموع الموجودات الثابتة
55650
الموجودات األخرى
َح ََ ََ المدينون
6900
1010
200
َح ََ مصاريف إعالن
600
َح ََ مصاريف تأمين
1010
َح ََ مصاريف متنوعة
210
56660
َ 14300ح ََ رواتب مدفوعة
8100
َح ََ مشتريات ومنظفات
الموجودات – المطلوبات = رأس المال
3900
َح ََ المنظفات المصروفة
1010 = 55650 – 56660
مجموع الموجودات األخرى
مجموع الموجودات

راس المال
رأس المال -:هو المبلغ الذي ٌقدمه صاحب المشروع لغرض استثماره فً المشروع بما ٌحقق أهدافه ونشاطاته
وٌقدم رأس المال على عدة أشكال وٌظهر دابماًًً ًً بالجانب الدابن من القٌد المحاسبً.
وإٌداع رأس المال فً بداٌة المشروع ٌمكن أن ٌكون بعدة حاالت -:
 -1فً حالة تقدٌم رأس المال على شكل نقود ٌسجل القٌد التالً -:
(مستند قٌد الٌومٌة)
من َحًَ ًَ الصندوق
××
من َحًَ ًَ رأس المال
××
قٌد افتتاحً
مثال -:بدأت شركة األنوار التجارٌة عملها التجاري برأس مال قدره  7000000دٌنار.
المطلوب -:إجراء المعالجة القٌدٌة.
 7000000من َحًَ الصندوق
 7000000إلى َحًَ رأس المال
قٌد افتتاحً
 -2فً إٌداع رأس المال فً المصرف بشٌك ٌسجل القٌد التالً -:
من َحًَ المصرف
××
إلى َحًَ رأس المال
××
قٌد افتتاحً

 -3فً حالة تقدٌم موجودات ثابتة كرأس مال للمشروع ٌسجل القٌد التالً-:
من مذكورٌن
َحًَ ًَ األثاث
××
َحًَ أجهزة التكٌٌف
××
َحًَ السٌارة
××
إلى َحًَ رأس المال
××
قٌد افتتاحً
مثال -:بدأت شركة األمٌن التجارٌة أعمالها برأس مال قدره  60000دٌنار قدمه على النحو التالً -:
أراضً بقٌمة  40000دٌنار
سٌارات بقٌمة  14000دٌنار
 6000دٌنار
أثاث بقٌمة
المطلوب  /تسجٌل القٌد الالزم -:
من مذكورٌن
َحًَ أراضً
40000
َحًَ سٌارات
14000
َحًَ أثاث
6000
إلى َح رأس المال
60000
قٌد افتتاحً

 -4فً حالة إٌداع جزء من المبلغ فً الصندوق والجزء اآلخر فً جاري المصرف ٌسجل القٌد التالً -:
من مذكورٌن
َحًَ الصندوق
××
َحًَ جاري المصرف
××
إلى َحًَ رأس المال
××
قٌد افتتاحً
زٌادة رأس المال
*قد تحقق بعض المشارٌع نجاحاًًً ًً فً أعمالها فلذلك ٌتطلب زٌادة فً رأس المال لمواجهة هذا التوسع.
وٌؤخذ زٌادة رأس المال عدة أشكال منها-:
 -1فً حالة زٌادة رأس المال على شكل مبالغ نقدٌة فٌسجل القٌد التالً-:
من َحًَ الصندوق
××
إلى َحًَ رأس المال
××
عن زٌادة رأس المال نقداًًً ًً ًً
 -2فً حالة زٌادة رأس المال عن طرٌق إضافة مبالغ إلى الحساب الجاري ٌسجل فً القٌد التالً -:
من َحًَ المصرف
××
إلى َحًَ رأس المال
××
فً زٌادة رأس المال عن طرٌق إضافة مبالغ
مثال -:قررت شركة األمٌن التجارٌة زٌادة رأس مالها بنسبة  %40علماًًً ًً أن رأس مالها ٌبلغ  100000دٌنار وكانت
الزٌادة نقداًًً ًً .
رأس المال × نسبة الزٌادة = مقدار الزٌادة
40000 = 40
__× 100000
100
من َحًَ الصندوق
40000
 40000إلى َحًَ رأس المال
زٌادة رأس المال نقداًًً ًً

تخفٌض رأس المال
ٌخفض رأس المال وٌظهر مدٌناًًً ًً بالقٌد المحاسبً.
ٌتم تخفٌض رأس المال بالحاالت التالٌة-:
أ -سحب أموال من رأس المال لتقلٌله.
ب -الخسابر التً ٌتحملها المشروع.
ج -المسحوبات الشخصٌة من قبل صاحب المشروع .وتكون المعالجة القٌدٌة بالشكل التالً -:
من َحًَ رأس المال
××
إلى َحًَ الصندوق
××
لتخفٌض رأس المال نقداًًً ًً ًً
قٌد افتتاحً
مثال -:تم سحب مبلغ  140000دٌنار نقداًًً ًً (صندوق) من رأس المال لتخفٌضه.
من ح رأس المال
140000
 140000إلى َحًَ الصندوق
لتخفٌض رأس المال نقداًًً ًً
فً حالة تخفٌض رأس المال على شكل سحب موجودات ثابتة فٌكون القٌد-:
من َحًَ رأس المال
××
إلى َحًَ الموجودات
××
مثال-:تم سحب أثاث قدرت بقٌمة  150000دٌنار وأجهزة حاسبات قدرت بقٌمة  60000دٌنار وذلك بتخفٌض رأس المال.
 210000 = 60000 + 150000دٌنار
من ح رأس المال
210000
إلى مذكورٌن
َحًَ األثاث
150000
َحًَ أجهزة حاسبات
60000

مصارٌف الشراء  -:وهً النفقات التً تصرف على البضاعة المشتراة لغاٌة وصولها إلى مقار الشاركة وتصابح
جاهزة للبٌع مثل مصارٌف النقل ومصارٌف التحمٌل ومصارٌف التؤمٌن على البضاعة وغٌرها من المصارٌف.
*وتظهر هذه المصارٌف بالجانب المدٌن من القٌد المحاسبً وتكون المعالجة القٌدٌة لها-:
من َحًَ مصارٌف الشراء (مصارٌف النقل  ،التؤمٌن  ،التحمٌل)
××
إلى َحًَ الصندوق
××
إلى َحًَ المصرف
××
أو
إلى َحًَ الدابنون (ٌذكر اسم الشخص أو الشركة)
××
أو
مثال -:قامت إحدى الشركات بشراء بضاعة بمبلغ  900000دٌنار نقداًًً ًً وتم دفع المصاارٌف التالٌاة نقاداًًً ًً
 120000دٌنار مصارٌف نقل البضاعة إلى الشركة  150000دٌنار مصارٌف التؤمٌن على البضاعة-:
من المذكورٌن
َحًَ مشترٌات
900000
َحًَ مصارٌف نقل البضاعة
120000
َحًَ ًَ مصارٌف تؤمٌن
150000
إلى َحًَ ًَ الصندوق
1170000
عن شراء البضاعة ودفع مصارٌفها نقداًًً ًً ًً .

المبيعات
المبٌعات  -:هً البضاعة المشتراة لغرض إعادة بٌعها واالستفادة من هامش الربح.
المعالجة القٌدٌة للمبٌعات -:
 -1فً حالة بٌع البضاعة نقداًًً ًً ٌسجل القٌد التالً -:
من َحًَ الصندوق
××
إلى َحًَ المبٌعات
××
عن بٌع بضاعة نقداًًً ًً
 -2فً حالة بٌع بضاعة على الحساب (باآلجل) ٌسجل القٌد التالً -:
من َحًَ المدٌنون (بذكر اسم الشخص أو الشركة)
××
إلى َحًَ المبٌعات
××
عن بٌع بضاعة على الحساب
 -3فً حالة بٌع بضاعة واستالم جزء من المبلغ أو من قٌمتها نقداًًً ًً والباقً على الحساب.
من المذكورٌن
َحًَ الصندوق
××
َحًَ المدٌنون (اسم الشخص أو الشركة)
××
إلى َحًَ ًَ المبٌعات
××
عن بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها نقدا والباقً على الحساب.
*إذا كان (السجل أو القٌد) من المذكورٌن فٌسجل الحساب المدٌن األول (الصندوق) كما فً مثال ( )3والحساب
الدابن (المبٌعات أو  ......حسب السإال) فً (وصل القبض).

مردودات المبيعات
فً بعض األحٌان تقوم الشركة البابعة باستالم البضاعة المباعة لعدة أسباب منها عدم مطابقتها للمواصفات.
*وٌظهر حساب مردودات المبٌعات دابماًًً ًً بالجانب المدٌن من القٌد المحاسبً.
تكون المعالجة القٌدٌة لمردودات المبٌعات كاآلتً -:
 -1فً حالة استالم بضاعة سبق وان تم بٌعها على حساب ٌسجل القٌد التالً -:
من َحًَ مردودات المبٌعات
××
إلى َحًَ المدٌنون (اسم الشخص أو الشركة)
××
عند استالم بضاعة سبق وان تم بٌعها على الحساب.
 -2فً حالة استالم بضاعة سبق وان تم بٌعها نقداًًً ًً ٌسجل القٌد التالً -:
من َحًَ مردودات المبٌعات
××
إلى َحًَ الصندوق
××
عن استالم بضاعة سبق وان تم بٌعها نقداًًً ًً .
مالحظات-:
 (1مالحظة حول مسموحات المشترٌات:
فً بعض األحٌان ٌسمح للمشتري باالحتفاظ بالبضاعة التالفة مقابل تخفٌض سعرها .أما المعالجة القٌدٌة لها
فتكون نفس المعالجة القٌدٌة لمردودات المشترٌات.
*(أي ٌظهر حساب مسموحات المشترٌات بالجانب الدابن من القٌد المحاسبً).
 (2مالحظة حول مسموحات المبٌعات:
أما بالنسبة لمسموحات المبٌعات فتعالج محاسبٌاًًً ًً بنفس طرٌقة مردودات المبٌعات.
*( أي تظهر فً الجانب المدٌن من القٌد المحاسبً).

المصاريف
هناك نوعٌن من المصارٌف -:
 -1المصارٌف االٌرادٌة.
 -2المصارٌف الرأسمالٌة.

ومعنى كلمة مصروف هً المبالغ النقدٌة التاً تادفع لرخارٌن لقااء الحصاول علاى خدماة مثال مصاروف اإلٌجاار
والرعاٌة والرواتب واإلعالن.
أمااا المقصااود بالمصااارٌف االٌرادٌااة -:فهااً المصااارٌف التااً ٌسااتفاد منهااا خااالل الفتاارة المالٌااة ومقاباال هااذه
المصارٌف ٌتم الحصول على خدمات الزمة لتمشٌة أمور الوحدة االقتصادٌة مثل رواتب الموظفٌن وأجور العمال
وأجور الكهرباء والماء وأجور اإلعالن وغٌرها من المصارٌف.
*(وهً دابماًًً ًً تظهر بالجانب المدٌن من القٌد المحاسبً).
أما المعالجة القٌدٌة لها فتكون بالشكل التالً-:
من َحًَ المصارٌف (رواتب  ،أجور ).......،
××
إلى َحًَ الصندوق (نقداًًً ًً )
××
إلى َحًَ المصرف (شٌك)
××
أو
عن دفع المصارٌف

مثال -:قامت إحدى الشركات بدفع المبالغ التالٌة -:
 -1قامت بسداد مبلغ  20000دٌنار نقداًًً ًً عن أجور اإلعالن وذلك بتارٌخ .2/4
من َحًَ أجور اإلعالن
20000
 20000إلى ح َ+الصندوق
عن دفع أجور اإلعالن (سدادها).
 -2بتارٌخ  2/6قامت بدفع مبلغ  75000دٌنار بشٌك عن شراء قرطاسٌة.
من َحًَ القرطاسٌة
75000
 75000إلى َحًَ المصرف
عن دفع مصروف القرطاسٌة
 -3بتارٌخ  2/12قامت بدفع رواتب الموظفٌن بمبلغ  250000دٌنار نقداًًً ًً .
من َحًَ رواتب الموظفٌن
250000
 250000إلى َحًَ الصندوق
عن دفع رواتب الموظفٌن.
المدٌنون  -:هً الحقوق المالٌة للوحدة االقتصادٌة عند الغٌر والناتجة عن عملٌة بٌع باآلجل.
الدابنون  -:هً االلتزامات المالٌة على الوحدة االقتصادٌة باتجاه الغٌر الناتجة عن عملٌة شراء باآلجل.
المصارٌف الرأسمالٌة  -:وهً المصارٌف التً ٌساتفاد منهاا ألكثار مان سانة مالٌاة واحادة مثال مصاارٌف تارمٌم
المبانً أو تبدٌل ماكنة السٌارة .وتظهر مضافة على قٌمة الموجود الثابت حٌث ٌظهار الموجاود الثابات مادٌناًًً ًً
لها.
وتكون المعالجة القٌدٌة لها بالشكل اآلتً-:
من َحًَ (ٌذكر اسم الموجود/مبانً)......./
××
إلى َحًَ ًَ الصندوق
××

القروض
(القروض الدابنة) (المستلمة)
فً بعض الحاالت تحتاج الوحدة االقتصادٌة إلى ساٌولة نقدٌاة لتمشاٌة أعمالهاا ففاً بعاض األحٌاان تلتجاا إلاى االقتاراض أو
لزٌادة رأس مالها أٌضا تقوم فً بعض الحاالت باالقتراض وهذه العملٌة تقوم مقابل دفع فوابد.
*تظهر القروض فً الجانب الدابن من القٌد المحاسبً .أما الفوابد فتظهر فً الجانب المدٌن من القٌد المحاسبً.
وسوف نتطرق إلى المعالجة القٌدٌة بالشكل التالً-:
 -1فً حالة استالم مبلغ القرض ٌسجل القٌد التالً -:
من َحًَ ًَ ًَ الصندوق
××
إلى َحًَ ًَ ًَ ًَ القروض (الدابنة)
××
 -2فً حالة سداد مبلغ الفابدة ٌسجل القٌد التالً-:
من َحًَ ًَ ًَ فوابد القروض
××
إلى َحًَ ًَ ًَ الصندوق
××
إلى َحًَ ًَ المصرف
××
أو
مثال-:
 -1قامت شركة النعمان باقتراض مبلغ  1000000دٌنار نقداًًً ًً من إحدى المصارف وذلك بتارٌخ 2010/8/1م.
من َحًَ ًَ ًَ الصندوق
1000000
إلى َحًَ ًَ القروض (الدابنة)
1000000
عن اقتراض مبلغ من إحدى المصارف نقداًًً ًً .
 -2بتارٌخ 2010/8/31م قامت بدفع مبلغ  75000دٌنار نقداًًً ًً عن فابدة القرض.
من َحًَ فوابد القروض
75000
إلى َحًَ الصندوق
75000
عن دفع فابدة القرض نقداًًً ًً ًً .

المسحوبات الشخصية
*وتظهر المسحوبات الشخصٌة بالجانب المدٌن من القٌد المحاسبً مان الناحٌاة المحاسابٌة ٌجاب أن ٌكاون هنااك
فصل بٌن الذمة المالٌة للمشروع والذمة المالٌة لصاحب المشروع وذلك طبقاًًً ًً لمبدأ االستقاللٌة.
فإذا قام صاحب المشروع بسحب مبالغ أو بضاعة أو موجودات ٌجب أن تسجل محاسبٌاًًً ًً .
والمسحوبات الشخصٌة األكثر شٌوعاًًً ًً هً-:
 -1مسحوبات شخصٌة على شكل مبالغ نقدٌة فتكون المعالجة القٌدٌة بالشكل التالً -:
من َحًَ ًَ ًَ المسحوبات الشخصٌة
××
إلى َحًَ ًَ ًَ ًَ الصندوق
××
إلى َحًَ ًَ ًَ ًَ المصرف
××
أو
مثال -:قام السٌد احمد (صاحب المشاروع) بتسادٌد إٌجاار منزلاه الباالغ  240000دٌناار وذلاك بساحب 40000
دٌنار من صندوق المشروع و 200000دٌنار من الحساب الجاري.
من َحًَ ًَ ًَ ًَ المسحوبات الشخصٌة
240000
إلى المذكورٌن
َحًَ ًَ ًَ الصندوق
40000
َحًَ ًَ ًَ جاري المصرف
200000
*تظهر المسحوبات الشخصٌة مطروحة من رأس المال.

 -2فً حالة سحب بضاعة فٌكون هناك احتمالٌن فً احتساب قٌمتها-:
أوال -:فً حالة احتسابها بسعر الشراء ٌسجل القٌد التالً-:
من َحًَ ًَ ًَ المسحوبات الشخصٌة
××
إلى َحًَ ًَ ًَ ًَ المشترٌات
××
ثانٌاًًً ًً  -:أما فً حالة احتسابها بسعر البٌع فٌسجل القٌد التالً -:
من َحًَ ًَ ًَ ًَ المسحوبات الشخصٌة
××
إلى َحًَ ًَ ًَ المبٌعات
××
مثال -:قام السٌد قاسم بسحب بضاعة من شركته بمبلغ  70000دٌنار.
المطلوب/تسجٌل المعالجة القٌدٌة لها على فرض -:
 -1تم احتسابها بسعر البٌع.
 -2تم احتسابها بسعر الشراء.

الحل-:
-1
70000
70000

من َحًَ ًَ ًَ المسحوبات الشخصٌة
إلى َحًَ ًَ ًَ المبٌعات
عن سحب بضاعة بسعر البٌع

-2
70000
70000

من َحًَ ًَ ًَ ًَ المسحوبات الشخصٌة
إلى َحًَ ًَ ًَ المشترٌات
عن سحب بضاعة بسعر الشراء.

سجل الستاذ العام (الترحيل)
نعنً بعملٌة الترحٌل نقل العملٌات المسجلة فً سجل الٌومٌة العامة إلى حساباتها المعٌنة فً سجل األستاذ العام
حٌث تخصص صفحة لكل حساب موجود فً سجل الٌومٌة العامة.
وٌكون شكل السجل كما فً المثال اآلتً  -:مثال للتوضٌح -:
من جـًََ ًَ ًَ ًَ الصندوق
10000
المدٌن
اسم الحساب
إلى َحًَ ًَ ًَ المبٌعات
10000
اسم الحساب
من َحًَ ًَ ًَ األثاث
2000
إلى َحًَ ًَ ًَ الصندوق
2000
الدابن
اسم الحساب
من َحًَ ًَ ًَ ًَ الرواتب
500
إلى َحًَ ًَ ًَ الصندوق
500
الدابن
من المذكورٌن
َحًَ ًَ ًَ ًَ الصندوق
المدٌن 2000
َحًَ ًَ ًَ المدٌنون
1000
اسم الحساب
إلى َحًَ ًَ ًَ المبٌعات
3000

المدٌن
10000
2000

اسم الحساب
إلى َحًَ ًَ ًَ ًَ
المبٌعات
إلى َحًَ ًَ ًَ
المبٌعات

12000

9500

رقم المستند
ونوعه

الدابن

اسم الحساب

2000
500
9500

من َحًَ ًَ ًَ ًَ
األثاث
من َحًَ ًَ
الرواتب
رصٌد مرحل

رقم المستند
ونوعه

12000

رصٌد منقول

مٌزان المراجعة
أن الهدف الربٌسً إلثبات القٌود المحاسبٌة فً سجل الٌومٌة ومن قبله فً المستندات المختصة ومن ثم ترحٌلهاا إلاى ساجل
األستاذ هو للوصول إلى نتابج عملٌات المنشآت من ربح أو خساارة وألغاراض تساهٌل إعاداد الحساابات الختامٌاة (المتااجرة
واألرباح والخسابر) والمٌزانٌة العمومٌة ٌتم إعداد مٌزان المراجعة من واقع أرصدة سجل األستاذ.
مٌزان المراجعة ٌ -:عرف بؤنه كشف بؤرصدة الحسابات أو مجامٌعها وٌهدف إلى اكتشاف األخطاء وتسهٌل إعاداد الحساابات
الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة.
*وٌعرفه البعض بؤنه أداة قٌاس التوازن الحسابً.
أشكال مٌزان المراجعة-:
أوال -:مٌزان المراجعة بالمجامٌع -:وهو كشف ٌعد بجمٌع الحسابات الموجودة فً سجل األستاذ وتنقل إلٌه المجامٌع المدٌنة
والدابنة.

مستند قٌد الٌومٌة

وصل القبض
××

8000
8000

من َحًَ ًَ المشترٌات
إلى َحًَ الدابنون

من َحًَ ًَ الصندوق
إلى َحًَ المبٌعات

××
مستند الصرف
من َحًَ ًَ الدابنون
××
إلى َحًَ ًَ الصندوق
××
وٌكون شكل مٌزان المراجعة بالشكل التالً -:
مٌزان المراجعة
المجامٌع المدٌنة

المجامٌع الدابنة

اسم الحساب

رقم سجل األستاذ

ميزان المراجعة بالرصدة
األرصدة المدٌنة

األرصدة الدابنة

5000
30000
12500
800
4800
12800

اسم الحساب
من َحًَ ًَ ًَ الصندوق
من َحًَ ًَ ًَ ًَ المبانً
من َحًَ ًَ ًَ السٌارات
من َحًَ ًَ ًَ المدٌنون
من َحًَ ًَ ًَ بضاعة أول
المدة

600

إلى َحًَ ًَ ًَ الدابنون

5000

إلى َحًَ ًَ ًَ أوراق الدفع

34700

إلى َحًَ ًَ ًَ القروض
المستلمة

إلى َحًَ ًَ ًَ رأس المال
53100
53100
مجموع الجانب المدٌن  – 53100مجموع الجانب الدابن  = 1840رأس المال 34700

رقم سجل األستاذ

عمليات التاجر مع المصرف
فً بعض األحٌان تقوم شركات التاجر بصورة عامة بالتعامل مع المصارف وذلك لتسهٌل العمل المحاسبً .حٌث ٌقوم التاجر
بؤداء مبالغ معٌنة وتحت عنوان الحساب الجاري وبمقابلها ٌحصل على دفتر الشٌكات من المصرف.
الشٌك -:هو صك مكتوب ٌتضمن أمرا صاادراًًً ًً مان شاخص وهاو السااحب إلاى شاخص ىخار ٌسامى المساحوب علٌاه وهاو
المصرف ٌؤمره بدفع مبلغاًًً ًً معٌناًًً ًً ألمره أو ألمر شخص ىخر أو لحامله (وهو المستفٌد) وذلك بمجرد االطالع.
المعالجات المحاسبٌة للشٌكات
 -1الشٌكات الصادرة -:وهً الشٌكات التً ٌحررها التااجر إلاى المساتفٌدٌن مان الادابنٌن وغٌارهم وفاً جمٌاع األحاوال عناد
إصدار الشٌكات ٌظهر حساب المصرف فً الجانب الدابن من القٌد المحاسبً.
 (1عند إصدار الشٌكات ٌسجل القٌد التالً -:
من َحًَ المشترٌات أو المصارٌف أو الدابنون
××
إلى َحًَ المصرف
××
مثال -:قامت شركة النور بشراء بضاعة بمبلغ  50000دٌنار تم سداد ثمنها بشٌك.
من َحًَ المشترٌات
50000
إلى َحًَ المصرف
50000
 -2الشااٌكات الااواردة -:وهااً الشااٌكات التااً تسااتلمها الوحاادات االقتصااادٌة ماان عمالبهااا مقاباال مبٌعاتهااا أو سااداد أرصاادة
حساباتها وفً كل األحوال عند استالم الشٌكات توضع أو تسجل أوال قً حساب الصندوق.
*عند استالم الشٌكات الواردة ٌسجل القٌد اآلتً -:
من َحًَ الصندوق
××
إلى َحًَ المبٌعات أو المدٌنون
××
عن استالم الشٌك

مثال -:قامت إحدى الشركات ببٌع بضاعة بمبلغ  100000دٌنار بشٌك.
من َحًَ الصندوق
100000
إلى َحًَ المبٌعات
100000
*الشٌكات تعامل معاملة النقد (الصندوق).
مثال -:قامت إحدى الشركات باستالم مبلغ  80000دٌنار من احد المدٌنٌن بشٌك.
من َحًَ الصندوق
80000
إلى َحًَ المدٌنون
80000
عن استالم شٌك من احد المدٌنون

الودابع الثابتة
الودابع الثابتة -:هً المبالغ التً ٌقوم التاجر بإٌداعها لدى المصرف كودٌعة ثابتة وبمقابال فابادة معٌناة وال ٌقاوم بساحبها
فً أي وقت ٌشاء وٌظهر حساب الودابع الثابتة فً الجانب المدٌن من القٌد المحاسبً .تكون المعالجة القٌدٌة كاآلتً-:
 -1فً حالة اإلٌداع ٌسجل القٌد التالً -:
من َحًَ الودابع الثابتة
××
إلى َحًَ الصندوق
××
 -2فً نهاٌة المدة وفً حالة سحبها نقداًًً ًً ًً أو إضافتها إلى الحساب الجاريٌ .سجل القٌد التالً-:
فً حالة سحبها نقداًًً ًً ًً
من َحًَ الصندوق
××
فً حالة إٌداعها فً المصرف
من َحًَ المصرف
أو ××
إلى َحًَ مذكورٌن
َحًَ الودابع الثابتة
××
َحًَ الفوابد الدابنة
××

الخصم
الخصم -:وٌقصد باه التخفاٌض الحاصال علاى قٌماة البضااعة ومقابال عملٌاة شارابها أو مقابال ساداد ثمنهاا فاً
اآلجل القرٌب أو مقابل شراء بضاعة بكمٌات كبٌرة .وٌصنف الخصم إلى ثالثة أنواع -:
 -1الخصم التجاري.
 -2الخصم النقدي.
 -3خصم الكمٌة.

 -1الخصاام التجاااريٌ -:ساامى بالخصاام التجاااري كااون هااذا التخفااٌض فااً قٌمااة البضاااعة فااد ارتاابط بعملٌااة البٌااع
والشراء وال ٌعتبر ربحاًًً ًً بالنسبة للمشاتري وال خساارة علاى الباابع ولهاذا فاإن الخصام التجااري ال ٌظهار فاً
السجالت المحاسبٌة وإنما ٌظهر فً صافً المشترٌاتٌ .سجل القٌد التالً -:
من َحًَ ًَ ًَ ًَ المشترٌات
××
إلى َحًَ ًَ ًَ الصندوق
××
إلى َحًَ ًَ ًَ ًَ المصرف
××
أو
 -2الخصم النقديٌ -:سامى بالخصام النقادي كاون التخفاٌض ٌارتبط بعملٌاة الساداد نقاداًًً ًً ًً أو بموجاب شاٌكات
وهو ناشا فً اغلب األحٌان عن عملٌة بٌع باآلجل.
وٌختلف الخصم النقدي عن الخصم التجااري كاون الخصام النقادي ال ٌمانح ألي مشاتري وإنماا ٌمنحاه الباابع إلاى
المشااتري إذا قااام بسااداد قٌمااة البضاااعة خااالل فتاارة زمنٌااة معٌنااةٌ .ساامى الخصاام النقاادي فااً سااجالت البااابع بااـ
(الخصاام المسااموح بااه) .وٌظهاار فااً الجانااب الماادٌن ماان القٌااد المحاساابً .أمااا فااً سااجالت المشااتري فٌساامى بااـ
(الخصم المكتسب) .وٌظهر فً الجانب الدابن من القٌد المحاسبً .وفً كل األحوال نساتنتج مان الكاالم أعااله أن
الخصم النقدي ٌظهر فً سجالت كال الطرفٌن أي فً سجالت البابع والمشتري.

مثال )1( -:فً  6/1باعت منشؤة األقصى بضاعة قٌمتها  1800دٌنار إلى محالت زٌاد التجارٌاة وبخصام نقادي
 %10إذا تم السداد خالل سبعة أٌام.
( )2فً  6/5قامت محالت زٌد بتسدٌد المستحق علٌها نقداًًً ًً .
المطلوب  /تسدٌد المعامالت القٌدٌة الالزمة فً سجالت كال الطرفٌن.
سجالت البابع
 -1بتارٌخ 6/1
من َحًَ ًَ ًَ المدٌنون (محالت زٌد التجارٌة)
1800
 1800إلى َحًَ ًَ المبٌعات
عن بٌع البضاعة
 -2فً 6/5
10
 180 = 100 ×1800دٌنار الخصم المسموح به.
 1620 = 180 – 1800دٌنار المبلغ الصافً.
سجالت البابع
من مذكورٌن
حـًََ ًَ ًَ ًَ الصندوق
1620
َحًَ ًَ ًَ الخصم المسموح به
180
إلى َحًَ ًَ ًَ ًَ المدٌنون (محالت زٌد التجارٌة)
1800
عن استالم المبلغ نقداًًً ًً .

أما فً حالة شراء بضاعة(.......نفس المثال).
1800
1800

سجالت المشتري
من َحًَ ًَ ًَ ًَ المشترٌات
إلى َحًَ ًَ ًَ الدابنون  /شركة األقصى.
1800
من َحًَ ًَ ًَ الدابنون  /شركة األقصى
إلى مذكورٌن
َحًَ ًَ ًَ الصندوق
1620
َحًَ ًَ ًَ الخصم المكتسب
180
(الترحٌل إلى سجل األستاذ)
سجالت البابع
جـًََ ًَ ًَ ًَ المدٌنون

 1800إلى َحًَ ًَ ًَ المبٌعات

 1800من َحًَ ًَ ًَ مذكورٌن

1800

1800

صفر

َحًَ ًَ ًَ المبٌعات
 1800رصٌد مرحل

 1800من جـًََ ًَ ًَ ًَ المدٌنون (محالت زٌد
التجارٌة)

1800

1800

جـًََ ًَ ًَ ًَ الصندوق

1800رصٌد منقول

 1620إلى جـًََ ًَ ًَ المدٌنون (شركة األقصى)

 1620رصٌد مرحل

1620

1620

 1620رصٌد منقول

َحًَ ًَ ًَ ًَ الخصم المسموح به
 180إلى جـًََ ًَ ًَ المدٌنون (محالت زٌد
التجارٌة)

 180رصٌد مرحل

180

180

 180رصٌد منقول

اوراق القبض
أوراق القبض -:هً أوراق تجارٌة نشؤت عن بٌع بضاعة باآلجل أو استالم دٌن من احد المدٌنٌن وهاً تعتبار
من الموجودات المتداولة (وتظهر فً الجانب المدٌن من القٌد الحسابً).عند استالمها.
*مثال للتوضٌح-:
*فً حالة بٌع بضاعة باآلجل ٌسجل القٌد اآلتً -:
من َحًَ ًَ ًَ ًَ المدٌنون
××
إلى َحًَ ًَ ًَ ًَ المبٌعات
××
*فً حالة بٌع بضاعة باآلجل واستالم كمبٌالة (أ  .ق)
من َحًَ ًَ ًَ ًَ أوراق القبض
××
إلى َحًَ ًَ ًَ المدٌنون
××
 -1أما فً حالة بٌع بضاعة باآلجل واستالم ورقة القبض (مباشر ًةًً ًً ) ٌسجل القٌد التالً -:
من حـًََ ًَ ًَ ًَ أوراق القبض
××
إلى َحًَ ًَ ًَ المبٌعات
××
 -2فً حالة استالم الكمبٌالة (أوراق قبض  ،أ  .ق) مقابل سداد دٌنٌ.سجل القٌد التالً-:
من حـًََ ًَ ًَ ًَ أ  .ق
××
إلى َحًَ ًَ ًَ المدٌنون (اسم الشخص أو الشركة)
××

اوجه التصرف باوراق القبض
أوال -:إبقاء أوراق القبض لدى المستفٌد حتى تارٌخ استحقاقها وتحصٌلها نقداًًً ًً .
ثانٌاًًً ًً  -:إرسال أوراق القبض إلى المصرف لغرض تحصٌلها.
ثالثاًًً ًً  -:إرسالها إلى المصرف لغرض خصمها.
رابعاًًً ًً ًً  -:إرسالها إلى المصرف برسم التؤمٌن علٌها.
خامساًًً ًً  -:تظهٌرها إلى مستفٌد ىخر.
مثال -:عن الحالة األولى-:
 -1بتارٌخ  2010/4/1تم بٌع بضاعة بمبلاغ  300000دٌناار علاى الحسااب وتام اساتالم أوراق قابض تساتحق بعاد مارور
شهرٌن.
 -2بتارٌخ  6/1تم استالم قٌمة أوراق القبض نقداًًً ًً ًً .
المطلوب /إجراء المعالجة القٌدٌة الالزمة.
الحل4/1 )1 -:
من َحًَ أوراق القبض
300000
إلى َح المبٌعات
300000
 )2فً 6/1
من َحًَ الصندوق
300000
إلى َحًَ أوراق القبض
300000
جـًََ ًَ ًَ ًَ أوراق القبض
 300000من َحًَ ًَ ًَ الصندوق
 300000إلى َحًَ ًَ ًَ المبٌعات
300000

300000

صفر

عن الحالة الثانٌة-: -1إرسال أوراق القبض إلى المصرف لغرض تحصٌلهاٌ ،سجل القٌد التالً -:
من َحًَ ًَ أوراق القبض برسم التحصٌل
××
إلى َحًَ ًَ أوراق القبض
××
 -2فً حالة استالم إشعار من المصرف باستالم وتحصٌل أوراق القبض ٌ ،سجل القٌد التالً -:
من مذكورٌن
َحًَ المصرف أو الصندوق
××
َح مصارٌف تحصٌل أ  .ق
××
إلى َحًَ أ  .ق برسم التحصٌل.
××
 -3فً حالة وصول إشعار من المصرف بعدم تحصٌل أوراق القبضٌ ،سجل القٌد التالً -:
من َح المدٌنون  /اسم الشخص أو الشركة
××
إلى َحًَ أ  .ق برسم التحصٌل
××
مثال )1 -:فً  1/1باعت محالت السٌد حازم بضاعة بمبلغ  1750دٌنار إلى محالت السٌد علً على الحساب.
 )2فً  1/2ردت محالت السٌد علً بضااعة قٌمتهاا  50دٌناار لوجاود تلاف  ،وفاً نفاس الٌاوم حاررت محاالت الساٌد علاً
كمبٌالة بالمبلغ المستحق وتستحق القبض بتارٌخ .2/15
 )3فً  1/4أرسلت محالت السٌد حازم الكمبٌالة إلى المصرف لتحصٌلها.
 )4وفً تارٌخ االستحقاق  2/15وصال الشاعار مان المصارف ٌفٌاد بتحصاٌل الكمبٌالاة وإضاافتها إلاى الحسااب الجااري بعاد
اقتطاع مصارٌف تحصٌل قدرها  10دٌنار.
الحل )1 -:فً 1/1
من َحًَ المدٌنون  /محالت السٌد علً
1750
إلى َح المبٌعات
1750
عن بٌع بضاعة على الحساب.

 )2في 1/2
50

من َحًَ مردودات البٌع
إلى َح المدٌنون  /محالت السٌد علً
50
 1700 = 50 – 1750دٌنار صافً المبلغ
من َح أ  .ق
1700
إلى َح المدٌنون
1700
 )3فً 1/4
من َحًَ أوراق القبض برسم التحصٌل
1700
إلى َحًَ أوراق القبض
1700

)4
 1690 = 10 – 1700دٌنار
1690
10
1700

من َح
َح
َح
إلى َح

مذكورٌن
المصرف
مصارٌف تحصٌل أ  .ق
أ  .ق برسم التحصٌل

الحالة الثالثة-:
إرسال أوراق القبض إلى المصرف لغرض خصمها-:
فً بعض األحٌان ٌقوم التاجر(المستفٌد) بإرسال أوراق القبض إلى المصرف لغرض خصمها وبمقابل فابدة معٌنة.
*طرٌقة احتساب مصارٌف الخصم للكمبٌالة-:

مصارٌف الخصم = مبلغ الكمبٌالة
(أ  .ق)

× مبلغ الفابدة
(النسبة المبوٌة)

×

مدة استحقاق الكمبٌالة
(من تارٌخ الخصم إلى تارٌخ االستحقاق)

 -1فً حالة إرسال أوراق القبض إلى المصرف لغرض خصمها ٌ ،سجل القٌد التالً -:
من َحًَ أوراق القبض برسم الخصم
××
إلى َح أوراق القبض
××
 -2فً حالة وصاول إشاعار مان المصارف ٌفٌاد بتحصاٌل قٌماة أ  .ق وإضاافتها إلاى الحسااب الجااري بعاد اقتطااع مصاارٌف
الخصمٌ ،سجل القٌد التالً -:
من َح مذكورٌن
َح المصرف
××
َح مصارٌف الخصم
××
إلى َح أ  .ق برسم الخصم
××
 -3فً حالة رفض تسدٌد قٌمة الكمبٌالة ٌ ،سجل القٌد التالً -:
من َح المدٌنون
××
إلى َح المصرف (بكامل قٌمة الكمبٌالة)
××
المعالجة القٌدٌة ألوراق الدفع ورفضها
تعتبر الكمبٌالة فً دفاتر الموقع علٌها أوراق دفع حٌث أنها تستحق الدفع فً تارٌخ الحق معٌن.
وتكون المعالجة القٌدٌة لها-:
 -1عند شراء بضاعة على الحساب وٌقابلها تحرٌر كمبٌالة فٌكون القٌد كاآلتً -:
من َح المشترٌات
××
إلى َحًَ أوراق الدفع
××
 -2فً تارٌخ استحقاق الكمبٌالة وعند دفع قٌمتها ٌ ،سجل القٌد التالً -:
من َح أ  ،د
××
إلى َح الصندوق أو المصرف
××

 -3فً حالة تحرٌر كمبٌالة إثباتا لدٌن ٌ ،سجل القٌد التالً -:
من َحًَ الدابنون
××
إلى َح أ  ،د (أوراق الدفع)
××
أصل القٌد هو -:
من َح المشترٌات
××
من ح الموجودات
أو ××
إلى َح الدابنون
××
 -4فً حالة رفض الكمبٌالة فً تارٌخ استحقاقها  ،فٌكون القٌد كاآلتً -:
من َحًَ أ  ،د
××
إلى َحًَ الدابنون
××
األخطاء وتصحٌحها
تصحح األخطاء والقٌود المحاسبٌة بطرٌقتٌن -:
الطرٌقة األولى  -:وتسمى بالطرٌقة المطولة.
الطرٌقة الثانٌة  -:تسمى بالطرٌقة المختصرة.
وٌتم االعتماد على شرح القٌد بافتراض صحته.
 -1الطرٌقة المطولة -:
وٌتم تصحٌح األخطاء بموجبها -:
 (1بعكس القٌد الخطؤ.
 (2تسجٌل قٌد جدٌد صحٌح وذلك عن طرٌق افتراض صحة الشرح.

800000
800000
 -1بعكس القٌد الخطؤ-:
800000

من َحًَ ًَ ًَ المشترٌات
إلى َحًَ ًَ الصندوق
عن شراء أثاث نقدا.

من َحًَ ًَ ًَ الصندوق
 800000إلى َحًَ ًَ األثاث
من َحًَ ًَ األثاث
800000
 800000إلى َحًَ ًَ ًَ الصندوق
*وٌسمى الخطؤ أعاله بـ (الخطؤ فً اسم الحساب).
حساب المتاجرة
المثال اآلتً بعض األرصدة المستخرجة من مٌازان المراجعاة لشاركة أحماد التجارٌاة /والمطلاوب /إعاداد القٌاود
الخاصة وبالغلق وإعداد كشف حساب المتاجرة كما فً 2010/12/31م.
/51000المشترٌات /8000 ،المبانً
/6000بضاعة أول المدة  /50000 ،المبٌعات
 /3000األثاث  /1000 ،مردودات المشترٌات
 /2000مردودات المبٌعات  /250 ،تؤمٌن على المشترٌات
*علماًًً ًً أن بضاعة ىخر المدة قدرت بمبلغ  3000دٌنار.

الحل( -:غلق الحسابات المدٌنة المتعلقة بالمشترٌات وذلك بجعلها دابنة)-:
من َح المتاجرة
61000
إلى ح مذكورٌن
َح المشترٌات
51000
َح مردودات المبٌعات
2000
َح م .نقل المشترٌات
750
َحًَ تؤمٌن على المشترٌات
1250
َحًَ بضاعة أول المدة
6000
(غلق الحسابات الدابنة المتعلقة بالمبٌعات وذلك بجعلها مدٌنة).
من َح مذكورٌن
َح المبٌعات
50000
َح مردودات المشترٌات
1000
إلى َحًَ المتاجرة
51000
حساب األرباح والخسابر
تمرٌن ( )3ص424
التمرٌن اآلتً أرصدة من ضامن أرصادة مٌازان المراجعاة المساتخرجة مان ساجل األساتاذ لمحاالت دجلاة التجارٌاة فاً نهاٌاة
الساانة المنتهٌااة فااً 1981/12/31م(.المبااالغ بالاادنانٌر).المتاااجرة (مجماال الااربح) ، 10200أجااور الماااء والكهرباااء ،70
إعالن  ، 25م.نقل للخارج  ،120عمولة وكالء البٌع  ،400م.القطع  ،30إٌراد العقار  ،800رواتب ماوظفً اإلدارة ،500
أجااور العمااال  ،700إٌجااار المحاال ،1200أرباااح بٌااع الموجااودات الثابتااة  ، 900م.عامااة  ،100أجااور الهاااتف ،1800
قرطاسٌة  ، 310فوابد القرض .80

المطلوب)1 /
 )2تحضٌر حساب األرباح والخسابر فً السنة المنتهٌة فً 1981/12/31م.
إثبات قٌود القفل فً دفتر الٌومٌة.

التسويقات الجردية
هناك مبدأ محاسبً ٌسمى بمبدأ (االستحقاق) والمقصود بمبدأ االستحقاق  -:هو تحمٌل السنة المالٌة بما ٌخصها
من المصروفات واإلٌرادات واستبعاد كافة المصروفات واإلٌرادات التً تخص فترات قادمة.
*وتظهر المصروفات المدفوعة مقدماًًً ًً ضمن الموجودات المتداولة فً المٌزانٌة العمومٌة.
المصروفات المدفوعة مقادماًًً ًً  -:وهاً المصاروفات التاً أنفقات خاالل السانة المالٌاة إال أنهاا لام تخاص نفاس
السنة وظهرت ضمن أرصدة المصروفات فً نهاٌة الفترة فً مٌزان المراجعة.
وتكون المعالجة القٌدٌة للمصروفات المدفوعة مقدماًًً ًً -:
 -1فً حالة دفع أو تسدٌد مبلغ معٌن أو جزءاًًً ًً منه ٌخص سنة مالٌة قادمة  ،فٌكون القٌد كاآلتً -:
من َحًَ ًَ مذكورٌن
َحًَ ًَ ًَ المصروف/إٌجار/إعالن/م.تؤمٌن
××
َحًَ ًَ م.مدفوع مقدماًًً ًً
××
إلى َحًَ ًَ ًَ الصندوق
××
•إذا دفع أو تسدٌد ٌصبح الصندوق دابناًًً ًً .
مثال -:فً 2011/5/1م تم تسدٌد مبلغ  12000دٌنار عن إٌجار مقر الشركة ولمدة سنة كاملة.
إجراء المعالجات القٌدٌة الالزمة وقٌود الغلق.
المطلوب_8_ /
الحل-:
12
المبلغ الكلً × المدة التً تخص السنة المالٌة
=  8000دٌنار ما ٌخص سنة 2011م.
× 12000

من َحًَ مذكورٌن
َحًَ مصروف اإلٌجار
َح مصارٌف مدفوعة مقدماًًً ًً
إلى َحًَ الصندوق

8000
4000
1200

قٌد الغلق-:
8000

من َح أ  .خ
إلى حمصروف اإلٌجار
8000
تمارٌن -:فاً 2010/12/31م كاان رصاٌد م.اإلعاالن  300000دٌناار علمااًًً ًً أن عقاد اإلعاالن ٌبادأ مان 2010/1/1م
ولمدة سنتٌن.
المطلوب /إجراء القٌود الالزمة وقٌد الغلق.
الحل-:
مٌزان المراجعة
مدٌن

دابن

300000
300000
 150000 = 2 ÷ 300000دٌنار ما ٌخص سنة 2010م.
من َحًَ م.مدفوعة مقدماًًً ًً
150000
إلى َح م.اإلعالن
150000

اسم الحساب
جـًََ ًَ ًَ ًَ مصارٌف
اإلعالن

َحًَ ًَ اإلعالن
 300000رصٌد

 150000جـًََ ًَ ًَ ًَ م.مدفوعة مقدماًًً ًً
 150000رصٌد مرحل

300000

300000

 150000رصٌد منقول
اإلٌرادات المستحقة  -:وهب اإلٌرادات التً تخص السنة المالٌة إال أنها لم تقبض ولم تساتلم وعلاى هاذا األسااس فإنهاا لام
تظهر فً نهاٌة السنة ضمن رصٌد اإلٌرادات فً مٌزان المراجعة وٌتم تسوٌة هذه اإلٌرادات كما ٌلً -:

-1

تسوٌة اإلٌراد المستحق  ،فٌسجل القٌد التالً -:
من َحًَ ًَ اإلٌراد المستحق
××
إلى َحًَ ًَ اإلٌراد
××

 -2فً حالة غلق اإلٌراد بحساب أ  .خ
من َحًَ اإلٌراد
××
إلى َحًَ ًَ أ  .خ
××
•وتمثل اإلٌرادات المستحقة موجوداًًً ًً من الموجودات المتداولة والذي ٌظهر فً المٌزانٌة العمومٌة فً الجانب المدٌن.
اإلٌرادات المقبوضة مقادماًًً ًً  -:وهاً اإلٌارادات التاً قبضات خاالل السانة المالٌاة وظهارت فاً نهاٌاة الفتارة ضامن رصاٌد
اإلٌرادات فً مٌزان المراجعة إال أنها تخص سنوات قادمة.

الانداثر
االندثار  -:هو توزٌع كلفة الموجود الثابت على عدد السنوات االستفادة من الموجود الثابت.
وٌمثل االندثار عبباًًً ًً أو خسارة على الوحدة االقتصادٌة وٌغلق فً كشف أ  .خ عند إعداد الحسابات الختامٌاة وهنااك عادة
طرق الحتساب قسط االندثار منها  -:أوال -:الطرٌقة المباشرة-:
أوال  -:طرٌقة القسط الثابت -:حٌث ٌتم احتساب قسط االندثار بشاكل ثابات وبعادد اساتخدام الموجاود أو عمار الموجاود حٌاث
ٌكون القٌد وعند التسجٌل وفق الطرٌقة المباشرة.
تعنً الطرٌقة المباشرة  -:هو تقلٌل من قٌمة الموجود الثابت مباشرة أي ٌظهر حساب الموجود الثابت فً الجانب الدابن من
القٌد المحاسبً .وفق هذه الطرٌقة ٌكون القٌد بالشكل اآلتً -:
 /12/31إثبات قٌد االندثار-:
من َحًَ ًَ اندثار الموجود
××
إلى َحًَ الموجود
××
 /12/31قٌد غلق االندثار -:
من َحًَ أ  .خ
××
إلى َحًَ اندثار الموجود الثابت
××
قسط االندثار =

كلفة الموجود

عدد سنوات الخدمة

مثال -:بتارٌخ 2010/1/1م تم شراء أثاث بقٌمة  10000دٌنار وقدر عمره اإلنتاجً خمس سنوات.
المطلوب /احتساب قسط االندثار وفقا لطرٌقة القسط الثابت (الطرٌقة المباشرة) لسنة 2010م2011-م.
الحل-:
كلفة الموجود
قسط االندثار =
عدد سنوات الخدمة

إثبات القٌد  /لسنة 2010م
10000
5

=  2000دٌنار قسط االندثار

2000
2000

غلق القٌد /
2000

من َحًَ اندثار األثاث
إلى َح األثاث
من َحًَ أ  .خ
إلى اندثار األثاث

2000
إثبات القٌد /لسنة 2011م
من َح اندثار األثاث
2000
إلى َح األثاث
2000
غلق القٌد /
من َح أ  .خ
2000
إلى َح اندثار األثاث
2000
*عندما ٌكون فً المطلوب للسنتٌن 2011/2010م مثالًًً ًً وقسط ثابت وبالطرٌقاة المباشارة ٌساجل نفاس القٌاد فاً السانة
األخرى ألنه ٌبقى ثابتاًًً ًً .

ثانٌاًًً ًً  -:طرٌقة القسط المتناقص  -:وبموجب هذه الطرٌقاة ٌطارح االنادثار السانوي مان كلفاة الموجاود الثابات وبعادها ٌاتم
احتساب االندثار للسنوات التً تلً السنة األولى.
كلفة الموجود الثابت – قسط االندثار = قسط االندثار الجدٌد للسنة التالٌة
مثال -:أثااث قٌمتاه الشارابٌة  100000دٌناار وذلاك بتاارٌخ 2008/1/1م وٌنادثر بنسابة  %5قساط متنااقص (وبالطرٌقاة
المباشرة).
المطلوب  /احتساب االندثار لسنة 2008م2009-م.
الحل-:
__5
 5000 = 100 × 100000دٌنار
َحًَ ًَ ًَ األثاث
إثبات القٌد /لسنة 2008م
من َحًَ اندثار األثاث
5000
إلى َح األثاث
5000
غلق القٌد /
من َح أ  .خ
5000
إلى َح اندثار األثاث
5000
 95000 = 5000 – 100000دٌنار صافً قٌمة الموجود.
__5
 4750 = 100 × 95000دٌنار االندثار لسنة 2009م.
إثبات القٌد /لسنة 2009م
4750
4750
غلق القٌد/
4750
4750

من َح اندثار األثاث
إلى َح األثاث
من َحًَ أ  .خ
إلى َحًَ اندثار األثاث

 100000رصٌد

 5000جـًََ ًَ ًَ ًَ اندثار
األثاث
 95000رصٌد مرحل

100000

100000

 95000رصٌد منقول

ثانٌاًًً ًً ًً  -:الطرٌقة غٌر المباشرة -:وبموجب هذه الطرٌقة ٌوسط حساب مخصص االندثار المتراكم.
•وٌظهر فً الجانب الدابن من القٌد المحاسبً.
وٌظهر أٌضا هذا الحساب فً كشف المٌزانٌة العمومٌة مطروحا من الموجود الثابت وبجانب الموجودات الثابتة.
أما كٌفٌة إثبات القٌد وباستخدام الطرٌقة غٌر المباشرة ٌ ،كون بالشكل التالً -:
من َحًَ ًَ ًَ اندثار الموجود الثابت
××
كشف المٌزانٌة العمومٌة
إلى َحًَ ًَ مخصص االندثار المتراكم
××
غلق القٌد
من َحًَ ًَ أ  .خ
××
إلى َحًَ ًَ االندثار الموجود الثابت
××
مثال للتوضٌح-:

كشف المٌزانٌة العمومٌة
الموجودات المتداولة
 10000جـًََ ًَ ًَ ًَ األثاث
( )2000جـًََ ًَ ًَ ًَ مخصص االندثار
المتراكم
8000

الديون المعدومة
المقصود بالدٌون المعدومة  -:هً الادٌون التاً ال ٌمكان تحصاٌلها ولعادة أساباب فتقاوم المنشاآت التجارٌاة
بإعدام هذه الدٌون وألسباب منها -:
 -1إشهار إفالس المدٌن.
 -2وفاة المدٌن وعدم كفاٌة التركة للوفاة ببعض دٌونه.
 -3مضً المدة القانونٌة على الدٌن.
والدٌون المعدومة هً إحدى حسابات الخسابر أو هً من حسابات الخسابر أو المصروفات.
*وتظهر فً الجانب المدٌن من القٌد المحاسبً.
هناك طرٌقتٌن إلعدام الدٌن-:
 -1الطرٌقة المباشارة  -:حٌاث ٌاتم مان خاللهاا توساٌط حسااب المادٌنون فاً الجاناب الادابن مباشارة عناد إعادام
الدٌن وٌكون القٌد بالشكل التالً -:
 /12/31إثبات القٌد
من َحًَ ًَ ًَ الدٌون المعدومة
××
إلى َحًَ ًَ ًَ المدٌنون
××
/12/31غلق القٌد
من َحًَ ًَ ًَ أ  .خ
××
إلى َحًَ ًَ ًَ الدٌون المعدومة
××

مثال -:كان رصٌد المدٌنون  200000دٌنار وتقرر إعدام دٌن بنسبة .%20
المطلوب /إجراء المعالجات القٌدٌة وتصوٌر حساب المدٌنون.
الحل -:
__20
 40000 = 100 × 200000دٌنار
من َحًَ الدٌون المعدومة
40000
إلى َحًَ المدٌنون
40000
*الدٌون المعدومة تضاف إلى الحساب أ  .خ.
من َحًَ أ  .خ
40000
إلى َحًَ الدٌون المعدومة
40000
*د  .م مختصر الدٌون المعدومة.
جـًََ ًَ ًَ ًَ الدٌون

 200000رصٌد

 40000من جـًََ ًَ ًَ ًَ الدٌون المعدومة
 160000رصٌد مرحل

200000

200000

 160000رصٌد منقول

 -2الطرٌقة غٌر المباشرة -:ومن خاللهاا ٌاتم عمال مخصاص الادٌون المشاكوك فاً تحصاٌلها وذلاك مان خاالل دراساة وضاع
المدٌنٌن .وتكون المعالجة القٌدٌة فً حالة تكوٌن المخصص بالشكل التالً -:
 /12/31إثبات القٌد
من َحًَ الدٌون المعدومة
××
إلى َحًَ مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها
××
 /12/31غلق القٌد
من َحًَ أ  .خ
××
إلى َحًَ الدٌون المعدومة
××
*كل كلمة (مخصص) ٌظهر فً الجانب الدابن.
مثال -:ظهر رصٌد حساب المادٌنون بمبلاغ  300000دٌناار فتقارر تكاوٌن مخصاص الادٌون المشاكوك فاً تحصاٌلها بنسابة
.%10
المطلوب /إجراء المعالجة القٌدٌة الالزمة.
الحل-:
__10
 30000 = 100 × 300000دٌنار
إثبات القٌد /
30000
30000
غلق القٌد/
30000

30000

من َح الدٌون المعدومة
إلى َح مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها
من َح أ  .خ
إلى َح الدٌون المعدومة

