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 احملاضرة األوىل

 ت حتً ٌتم االستفادةهً عملٌة تسجٌل وقٌاس  وتوصٌل المعلومات ذات الطبٌعة المالٌة  بالوحدات االقتصادٌة الً مستخدمً المعلوما :تعرٌف المحاسبة
 .منها فً اتخاذ القرارات

 مفهوم المحاسبة :

على مجموعة من المبادئ والمعاٌٌر التً تحكم عملٌة تحدٌد وقٌاس وتوصٌل المعلومات االقتصادٌة لمتخذي القرارات على  ٌستندعلمً :  .1

 اختالؾ أنواعهم.

 على الجانب التطبٌقً للمحاسبة باعتبارها ولٌد الممارسة والخبرة العملٌة(. هً فن تسجٌل وتصنٌؾ وتلخٌص األحداث االقتصادٌة )ٌعتمد عملً : .2

 :المحاسبة كنظام للمعلومات

 .رجات تم تعرٌؾ المحاسبة كنظام للمعلومات ٌختص بتوفٌر المعلومات من خالل المكونات الربٌسٌة لنظام المعلومات من مدخالت وعملٌات تشؽٌل ومخ

 مالت االقتصادٌة.كاألحداث والمعا المدخالت : .1

 تلخٌص .... –تسجٌل  –تحلٌل   العملٌات : .2

 .التقارٌر والقوابم المالٌة المخرجات : .3

 :خصائص المعلومات المحاسبٌة

 وٌقصد بالمالءمة ان تكون المعلومة التً تظهر بالقوابم المالٌة مهمة ومإثرة فً القرار ومرتبطة بالقرار بشكل مباشر.المالئمة:  أ/

 عناصر:بثالث الءمة المعلومة وٌتم تحدٌد م

وهً تركز علً توصٌل  وتوفٌر المعلومات فً الوقت المناسب  فتؤخر الحصول علً المعلومات  ٌترتب علٌه تؤخٌر فً اتخاذ القرارات الولتٌة:  .1

 وربما الحق الضرر بالوحدة.

 –وباستخدام نفس األسالٌب  –وي المعلومات المحاسبٌة بمعنى أنه عندما ٌقوم األشخاص المإهلون بفحص المصادر التً تحالمابلٌة للتحمك:  .2

 ٌمكنهم التوصل لنتابج مماثلة.

 .: بمهنً ان تمكن المعلومات متخذ القرار من تحسٌن توقعاته المستقبلٌةالمدرة التنبإٌة للمعلومات .3

حكم الشخصً  وصدق التمثٌل او التعبٌر عن وٌقصد بالموثوقٌة  ان تتصؾ المعلومات بالموضوعٌة  واالبتعاد عن التقدٌر والالموثولٌة: ب/

 .الظواهر واالحداث

 :ؤثر الموثولٌة  بالعناصر التالٌةوتت

 وٌعنً االبتعاد عن االنحٌاز المتعمد والذي    ٌتمثل فً تعمد الوصول الً نتابج محددة.الحٌاد:  .1

 ام بؤعدادهاوتعنً قبلٌة  المعلومات للمراجعة من اطراؾ اخري ؼٌر الطرؾ الذي قالموضوعٌة:  .2

 وتعنً ان تكون  المعلومة صادقة فً تمثٌل  الظاهرة او الحدث.صدق المعلومات:  .3

 

ٌجب أن تكون المعلومات المحاسبٌة قابة للمقارنة لنفس المنشؤة لفترات زمنٌة مختلفة او إجراء مقارنات لمنشؤة مماثلة لنفس المابلٌة للممارنة: ج/

 النشاط.

 :فروع المحاسبة

 مالٌة المحاسبة ال      

 المحاسبة التكالٌؾ و اإلدارٌة 

 المحاسبة الحكومٌة 

 محاسبة الزكاة والضرابب 

 المراجعة 
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 :لمستفٌدة من المعلومات المحاسبٌةاالطراف ا

  :الفئات الداخلٌة -أ

 )أصحاب المشروع ) المالك 

  إدارة المشروع 

   العاملٌن فً المشروع 

 :الفئات الخارجٌة -ب

  والمرتقبونالمستثمرون الحالٌون 

 المقرضون 

 الدابنون 

 المحللون المالٌون 

 الحكومة 

  الجمهور ........إلخ  -وسابل اإلعالم  -العمالء  –العاملون 

 :تعرٌف المحاسبة المالٌة

اج المعلومات علم ٌقوم على مجموعة من المبادئ والفروض واألسس والمفاهٌم التً تحكم عملٌات التحلٌل والتسجٌل والتبوٌب والتصنٌؾ وصوالً إلنت

ة، وتحدٌد مركزها المالٌة واعداد الحسابات الختامٌة والقوابم المالٌة التً تمكن من تحدٌد نتٌجة أعمال المنشؤة من ربح أو خسارة خالل فترة زمنٌة معٌن

 المالً بهدؾ مساعدة مستخدمً هذه البٌانات فً اتخاذ القرارات االقتصادٌة الرشٌدة.

  :أهداف المحاسبة المالٌة

 )من خالل قابمة الدخل(  تحدٌد نتٌجة أعمال المنشؤة من ربح أو خسارة .1

الً أو تحدٌد المركز المالً فً لحظة زمنٌة معٌنة وذلك للتعرؾ على ما للمنشؤة من ممتلكات وما علٌها من التزامات )من خالل قابمة المركز الم .2

 ما ٌعرؾ أٌضاً بالمٌزانٌة العمومٌة(

 . مات الالزمة للتخطٌط ورسم السٌاساتتوفٌر البٌانات والمعلو .3

 توفٌر البٌانات والمعلومات الالزمة إلحكام الرقابة على أعمال المنشؤة والمحافظة على ممتلكاتها من الضٌاع والتالعب  .4

 االحتفاظ بسجالت كاملة ومنظمة ودابمة للتصرفات المالٌة التً تقوم بها المنشؤة حتى ٌمكن الرجوع إلٌها  .5

 ٌتم التركٌز خالل هذا المقرر على الهدفٌن األول والثانً فقط مالحظة: سوؾ

 :وظائف المحاسبة المالٌة

 تتمثل وظائف المحاسبة فً:

 تصمٌم النظم واالجراءات المحاسبٌة : وذلك من خالل إتباع السٌاسات واالجراءات المحاسبٌة .1

 إثبات وتسجٌل العملٌات: وذلك باستخدام  نظرٌة القٌد المزدوج .2

 بٌانات والمعلومات: وذلك من خالل التقارٌر المالٌة عرض ال .3
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 كما ٌمكن تلخٌص وظائف المحاسبة فً وظٌفتٌن رئٌسٌتٌن وهما:

 قٌاس قٌمة الممتلكات والموارد وااللتزامات  )األصول والخصوم وحقوق الملكٌة(  وظٌفة المٌاس: .1

 خالل : توصٌل المعلومات المحاسبٌة لألطراؾ المستفٌدة منوظٌفة التوصٌل .2

 :الفروض المحاسبٌة

 عموما فإن أكثر الفروض المحاسبٌة لبوال هً :

ٌستند هذا االفتراض الى حقٌقة مفادها استقاللٌة المشروع ) أو الوحدة االقتصادٌة ( عن مالكٌها أو الذٌن ٌتولون الوحدة المحاسبٌة المستملة :  .1

 لكٌه وإدارته مالٌا وقانونٌا واجتماعٌا وؼٌرها.إدارتها لذا ٌنظر إلى المشروع باستقاللٌة وفصل كامل عن ما

ٌفٌد هذا الفرض أن المشروع مستمر فً عملٌاته إلى أمد ؼٌر محدد ما لم تظهر أدلة موضوعٌة ودالبل تثبت عكس ذلك ، كما هو االستمرارٌة :  .2

 الحال عند تصفٌة المشروع أو دمجه بؤخر حٌث ٌنهً ذلك استمرارٌة المشروع .

بما أن استمرارٌة المشروع هً أحد الفروض المحاسبٌة التً تفترض أن حٌاة المشروع مستمرة إلى ماال نهاٌة أو على سبٌة : الفترة المحا  .3

 األقل الى عدد كبٌر من السنوات فان هذا االمر ٌقلق المستثمر ) صاحب المشروع ( ألنه من ؼٌر المنطقً أن ٌنتظر حتى ٌنتهً عمر المشروع

له أو ما حققه االستثمار فً هذا المشروع. لذلك تم افتراض تقسٌم عمر المشروع االقتصادي الى فترات زمنٌة متساوٌة لٌتعرؾ على صافً دخ

 .ومتتابعة ثم التعارؾ على أن تكون الفترة الزمنٌة الواحدة سنة مٌالدٌة تسمى الفترة المحاسبٌة أو السنة المالٌة

بار وحدة القٌاس النقدٌة كاللاير أو الدوالر أو ؼٌره خٌر وسٌلة لقٌاس النشاط المالً للمشروع ٌقوم هذا الفرض على اعتوحدة المٌاس النمدي:  .4

 وبالتالً امكانٌة ترجمة عملٌات المشروع إلى وحدات نقدٌة بما ٌسهل عملٌة تسجٌلها فً الدفاتر والسجالت المحاسبٌة

 :(GAAPالمبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها )

 سبٌة المتعارف علٌها فً:تتمثل المبادئ المحا

ٌختلؾ مصطلح التكلفة عن مصطلح سعر الشراء، إذ أن سعر الشراء هو المبلػ الذي ٌدفع للبابع مقابل الحصول على سلعة أو التكلفة التارٌخٌة:  .1

ن ٌصبح جاهزا لالستخدام فً فهً سعر الشراء مضافا إلٌه كافة المصارٌؾ المنفقة فً سبٌل الحصول على األصل إلى أ خدمة معٌنة ، أما التكلفة

 العملٌات اإلنتاجٌة  وتبقً مسجلة بتلك لقٌمة الً نهاٌة عمرها االفتراضً او بٌعها.

لقد نشؤ هذا المبدأ انسجاما مع التطبٌق العملً لفرض الفترة المحاسبٌة أو تقسٌم عمر المشروع إلى فترات دورٌة ممابلة اإلٌرادات بالمصروفات :  .2

هذا المبدأ على تحدٌد صافً دخل المشروع لفترة زمنٌة معٌنة ) سنة مالٌة ؼالبا ( وذلك بمقارنة المصارٌؾ التً تكبدها  متساوٌة، حٌث ٌقوم

المشروع خالل تلك الفترة مع اإلٌرادات التً تولدت من هذه المصارٌؾ. أي نطرح من اإلٌرادات الكلٌة جمٌع المصارٌؾ المستنفذة فً سبٌل 

 لفترة المالٌةتحقٌق اإلٌراد لنفس ا

نتٌجة لتطور المحاسبٌة فقد أصبح الهدؾ األساسً لها هو تزوٌد الجهات المعنٌة بالبٌانات والمعلومات المالٌة الصحٌحة الموثوقة .الموضوعٌة: 3 .3

ام واألهواء الستخدامها فً اتخاذ القرارات الرشٌدة، لذلك ٌجب أن تكون هذه البٌانات قابمة على أسس موضوعٌة وأدلة خالٌة من االحك

 الشخصٌة.

نظرا لتعدد وسابل وألسالٌب القٌاس وأدواته وطرقه فإن إجراء تؽٌٌر من فترة ألخرى ٌجعل المعلومات المالٌة مضللة األمر الذي الثبات : .4

هو تسهٌل عملٌة المقارنة  ٌستدعً استمرار المشروع بتطبٌق المفاهٌم واالجراءات المحاسبٌة المتبعة لعدة فترات مالٌة متتالٌة. والهدؾ من الثبات

 من فترة ألخرى والوصول الى نتابج دقٌقة حول التؽٌٌرات فً بنود القوابم المالٌة

لى ٌتم وفقا لهذا المبدأ إعطاء نسبٌة للمعلومات المالٌة عند إعداد القوابم المالٌة، وٌعتبر البند أكثر أهمٌة نسبٌة كلما زاد تؤثٌره عاألهمٌة النسبٌة : .5

 إلدارٌة المتخذة. وتقل أهمٌته النسبٌة كلما كان تؤثٌره قلٌال على عملٌة اتخاذ القرارات اإلدارٌة بمعنً انه ال ٌتم تطبٌق  المعاٌٌرالقرارات ا

 واالجراءات المحاسبٌة فً البنود  قلٌلة االهمٌة

 اد ٌتحقق عندما ٌتم تبادل السلعة او تإدى الخدمة.: ٌعنً هذا المبدأ  بتوقٌت وجود االٌراد او االعتراؾ به ، اذ ان االٌراالعتراف باإلٌراد .6

ٌتطلب هذا المبدأ من المحاسب أن ٌقوم باإلفصاح عن كل األحداث المالٌة الخاصة بالمشروع خالل الفترة المالٌة بحٌث ال ٌخفً اإلفصاح : .7

د على وجوب الموازنة بٌن مبدا األهمٌة النسبٌة ومبدأ المحاسب أٌة معلومات مالٌة ٌمكن أن تضلل مستخدمً القوابم المالٌة، والبد هنا من التؤكٌ

 اإلفصاح الكامل
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 احملاضرة الثاىية

 بعض المصطلحات المحاسبٌة

خدمٌاً( بهدؾ االستؽالل االمثل للموارد لؽاٌة تحقٌق الهدؾ  وقد تكون المنشؤة مإسسة  –صناعٌاً  –عبارة عن وحدة تزاول نشاطاً ) تجارٌاً  المنشاة:

 شركة او وحدة حكومٌة.فردٌة او 

 

 وتنمسم الً:وهً المواد االقتصادٌة المملوكة للمنشاة  االصول:

 اصول ؼٌر متداولة )ثابتة(  .1

 اصول متداولة .2

 اصول ؼٌر ملموسة  .3

 وتنمسم الً:وهً االلتزامات او التعهدات علً المنشؤة تجاه الؽٌر مقابل حصولها منهم علً سلع او خدمات  الخصوم:

 جلخصوم قصٌرة  اال .1

 خصوم طوٌلة االجل .2

 وهً االلتزامات المستحقة علً المنشاة تجاه مالكها. حموق الملكٌة:

 وتمثل ثمن البضاعة المباعة او الخدمات المقدمة من المنشؤة سواء ان تم تحصٌلها او لم تحصل االٌرادات:

 ها المنشؤة بؽرض الحصول علً االٌرادات.وهً تكلفة السلع  والخدمات  المستخدمة فً تنفٌذ االنشطة التً تزاول المصروفات:

  :تحلٌل العملٌات المالٌة

 (:Financial Transaction)  مفهوم العملٌات المالٌة

لى ذلك، وتكون تشٌر إلى العملٌات التً تقوم بها المنشؤة من تكوٌن لرأس المال واقتراض لألموال، وكذا عملٌات البٌع والشراء والتحصٌل والسداد وما إ

 ا فً صورة مالٌة، أي ٌمكن التعبٌر عنها باستخدام النقود.جمٌعه

 :Accounting Equation) معادلة المحاسبة )أو مفهوم معادلة المٌزانٌة 

أن تلكات، أي ترتكز المحاسبة المالٌة على قاعدة منطقٌة مفادها أن جمٌع ممتلكات المنشؤة تتساوى مع مصادر األموال التً استخدمت فً حٌازة تلك المم

 استخدامات األموال تساوي دابماً مصادر األموال.

  :مفهوم معادلة المٌزانٌة

 = ما علٌها من التزامات تجاه الؽٌر بما فً ذلك المالك   ما للمنشــؤة من أمــوال .1

 = مصادر األموال   استخدامات األموال .2

 المصروفات( –= الخصوم = حقوق الملكٌة )االٌرادات    األصول  .3

 :العملٌات المالٌة للمنشؤة على معادلة المٌزانٌة )المٌزانٌة(تحلٌل أثر 

وهنا البد من التؤكٌد علً ان احد اطراؾ ، ن معادلة المٌزانٌة بعد كل عملٌةتإثر أي عملٌة مالٌة على جانبً معادلة المٌزانٌة بنفس المقدار، ومن ثم تتواز

 تؤثٌر سوؾ ٌكون بالتساوي اذا كان علً طرؾ واحد او طرفٌن. معادلة المٌزانٌة قد ٌوثر فً طرؾ واحد او طرفٌن ولكن ال
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 مثال توضٌحً: 

ألؾ لاير أودعها بنك الرٌاض  500قرر ناصر القٌام بتؤسٌس منشؤة للعمل فً مجال تجارة زٌوت السٌارات، وقد خصص لذلك مبلػ   العملٌة االولً :

 بعد ان قام بفتح حساب جاري باسم المنشؤة. 

 

 

 داد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة االولً كما ٌلً : ٌمكن إع

 

 

  ألؾ لاير من بنك الرٌاض  لبدء النشاط تم إٌداعها بحساب المنشؤة بالبنك 200اقترضت منشؤة ناصر مبلػ العملٌة الثانٌة:  

 

 ٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة الثانٌة كما ٌلً :
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ألؾ لاير لٌكون مقراً للنشاط، وقد تم سداد القٌمة لصاحب المبنى بشٌك مسحوب على حساب المنشؤة  250ترت منشؤة ناصر مبنى بمبلػ اشالعملٌة الثالثة: 

 ببنك الرٌاض.

 

 :ٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة الثالثة كما ٌلً

 

 ألؾ لاير وتم السداد بشٌك. 50حالت الهدى بمبلػ اشترت منشؤة ناصر أجهزة تكٌٌؾ وحاسب آلً من م العملٌة الرابعة :

 :ٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة الثالثة كما ٌلً
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 ٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة الرابعة كما ٌلً :

 

 صندوق المنشؤة لمواجهة احتٌاجات المنشؤة من النقدٌةألؾ لاير من حساب المنشؤة بالبنك وأودعته  100سحبت منشؤة ناصر مبلػ  العملٌة الخامسة:

 

 كما ٌلً : الخامسةٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة 
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ألؾ لاير نقداً والباقً على الحساب  40ألؾ لاير دفعت منها مبلػ  70قامت منشؤة ناصر بشراء أثاث للمنشؤة من شركة األمل بمبلػ  العملٌة السادسة:

 )باألجل(

 

 كما ٌلً : السادسةٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة 

 

 ألؾ لاير وسددت قٌمتها بشٌك 200بشراء بضاعة من شركة الهالل بمبلػ  ناصرقامت منشؤة  العملٌة السابعة:

 

 كما ٌلً : السابعةٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة 
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 ألؾ لاير. 50ألؾ لاير نقداً، علماً بؤن تكلفة هذه البضاعة  70منشؤة ناصر بضاعة بمبلػ باعت  العملٌة الثامنة:

 

 كما ٌلً: الثامنةٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة 

 

 ألؾ لاير. 50تبلػ ألؾ لاير على الحساب، علماً بؤن تكلفة هذه البضاعة  40باعت منشؤة ناصر بضاعة لشركة النصر بمبلػ  العملٌة التاسعة: 
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 ٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة التاسعة كما ٌلً :

 

 لاير من المبلػ المستحق علٌها لشركة األمل بشٌك مسحوب على بنك الرٌاض. 10000سددت منشؤة  ناصر مبلػ  العملٌة العاشرة: 

 

 كما ٌلً: العاشرةٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة ناصر بعد العملٌة 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 احملاضرة الثالثة

 :  (Account) مفهوم الحساب

 ؤة على عناصر األصول والمصروفات والخصوم وحقوق الملكٌة واإلٌراداتالحساب هو أداة محاسبٌة إلظهار آثار العملٌات المالٌة التً تقوم بها المنش

 :انواع الحسابات

 األصل هو أي شًء له قدرة على تزوٌد المنشؤة بالخدمات أو المنافع فً المستقبل االصول:   .1

  أو ما على المنشؤة للؽٌر من التزامات الخصم هو التزام مالً على المنشؤة واجب األداء،الخصوم :  .2

 تابع الحسابات وأنواعها .3

 حقوق الملكٌة هً االلتزامات المستحقة على المنشؤة  تجاه مالكها أو أصحابها حموق الملكٌة:   .4

 اإلٌرادات هً ما تحققه المنشؤة من بٌع السلع والخدمات، سواء تم  تحصٌلها أم ال  اإلٌرادات: .5

، سواء تم دفعها ها المنشؤة للحصول على اإلٌراداتفً تنفٌذ األنشطة التً تزاولتمثل المصروفات تكلفة السلع والخدمات المستخدمة  :المصروفات .6

 أم ال

ٌزانٌة(  ولكل تفتح الحسابات لتنقل )ترحل( إلٌها العملٌات المتشابهة ذات الطبٌعة الواحدة ولكل حساب عنوان ٌوضح اسم العنصر )أحد عناصر معادلة الم

 .قٌمة العنصر، واآلخر لتسجٌل النقص فً قٌمة العنصرحساب جانبان أحدهما لتسجٌل الزٌادة فً 

 ( Creditوالجانب األٌسر بالجانب الدابن ) Debit)( حٌث ٌعرؾ الجانب األٌمن بالجانب المدٌن ) Tالصورة الشابعة أن ٌؤخذ الحساب شكل حرؾ ) 

           :مثال لحساب البنن

 دائن مدٌن

 لجانبٌثبت النقص فً ا تثبت الزٌادة فً الجانب

 المعاكس لطبٌعة الحساب المماثل لطبٌعة الحساب

 

 ما هً الحسابات ذات الطبٌعة المدٌنة والحسابات ذات الطبٌعة الدائنة؟ 

 اإلجابة: تماماً مثل معادلة المٌزانٌة، أي أن:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الشكل التالً: ما سبقوٌلخص 

 

 :بالتطبٌك على مثال منشؤة ناصر

 مالحظة أن الرقم بٌن القوسٌن ٌمثل رقم العملٌة، وسٌتم حساب الفرق بٌن جانبً كل حساب وذلك كما ٌلً:ٌمكن تصوٌر حسابات المنشؤة، مع 

 ٌمكن تصوٌر حساب البنك كما ٌلً:

 

 كما ٌمكن تصوٌر حساب رأس المال كما ٌلً :



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كما ٌمكن تصوٌر حسابً قرض البنك والمبنى كما ٌلً:

 

 دات، والنقدٌة بالصندوق كما ٌلً:كما ٌمكن تصوٌر حسابً اآلالت والمع

 

 

 كما ٌمكن تصوٌر حسابً األثاث والتجهٌزات، والدابنٌن كما ٌلً:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كما ٌمكن تصوٌر حسابً البضاعة والمدٌنٌن كما ٌلً:

 

وى مع مجموع ما ٌثبت فً ٌالحظ فً جمٌع العملٌات المالٌة السابمة أن مجموع ما ٌثبت فً الجانب األٌمن من حساب أو حسابات معٌنة البد وأن ٌتسا

 الجانب األٌسر من حساب أو حسابات أخرى.

 التجارٌة من خالل الحسابات السابقة وباستخدام الفروق كما ٌلً:  ناصروٌمكن إعداد مٌزانٌة منشؤة 

 المٌزانٌة
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 احملاضرة الرابعة

 ( :Double Entry Rule)    لاعدة المٌد المزدوج

 ن متساوٌٌن فً القٌمة أحدهما مدٌن واآلخر دابنأن لكل عملٌة مالٌة طرفٌ

 اآلخذ         =           من ٌحصل على القٌمة  الطرف المدٌن:

 العاطً         =         من فقد القٌمة الطرف الدائن:

 :تحلٌل العملٌات المالٌة إلى أطرافها المدٌنة والدائنة

 القٌد المزدوج ٌمكن  تحلٌل العملٌات الً اطرافها المدٌنة والدابنة.بالتطبٌق على مثال منشؤة ناصر ووفقاً لً نظرٌة 

 ألؾ لاير فً حساب المنشؤة التجارٌة ببنك الرٌاض كرأس مال للمنشؤة 500إٌداع مبلػ  العملٌة األولى:

 

 وتم إٌداعها حساب المنشؤة بالبنك ألؾ لاير من بنك الرٌاض الستكمال مستلزمات بدء النشاط 200اقترضت منشؤة ناصر مبلػ  العملٌة الثانٌة:

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألؾ لاير لٌكون مقراً للنشاط، وقد تم سداد القٌمة لصاحب المبنى بشٌك مسحوب على حساب المنشؤة  250اشترت منشؤة ناصر مبنى بمبلػ  العملٌة الثالثة:

 ببنك الرٌاض

 

 ألؾ لاير وتم السداد بشٌك 50الهدى بمبلػ اشترت منشؤة ناصر أجهزة تكٌٌؾ وحاسب آلً من محالت  العملٌة الرابعة:

 

 ألؾ لاير من حساب المنشؤة بالبنك وأودعته صندوق المنشؤة لمواجهة احتٌاجات المنشؤة من النقدٌة 100سحبت منشؤة ناصر مبلػ  العملٌة الخامسة:

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألؾ لاير نقداً والباقً على  40ألؾ لاير دفعت منها مبلػ  70مبلػ قامت منشؤة ناصر بشراء أثاث وتجهٌزات للمنشؤة من شركة األمل ب العملٌة السادسة:

 الحساب )باألجل( 

 

 

 ألؾ لاير وسددت قٌمتها بشٌك 200: قامت منشؤة ناصر بشراء بضاعة من شركة الهالل بمبلػ العملٌة السابعة

 

 

 

 

 ألؾ لاير 50ن تكلفة هذه البضاعة ألؾ لاير نقداً، علماً بؤ 70باعت منشؤة ناصر بضاعة بمبلػ  العملٌة الثامنة:

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ألؾ لاير 50ألؾ لاير على الحساب، علماً بؤن تكلفة هذه البضاعة تبلػ  40باعت منشؤة ناصر بضاعة لشركة النصر بمبلػ  العملٌة التاسعة:

 

 

 وب على بنك الرٌاضلاير من المبلػ المستحق علٌها لشركة األمل بشٌك مسح 10000سددت منشؤة ناصر مبلػ  العملٌة العاشرة:

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 احملاضرة اخلامسة

 :الدورة المحاسبٌة

 وعرضها بالقوابم المالٌة بالدورةالٌة واقتصادٌة وقٌاسها ثم إثباتها وتبوٌبها ثم تلخٌصها البٌانات والمعلومات من بدء حدوثها كؤحداث م تعرؾ دورة

 المحاسبٌة

 

 

   :أوالً: التسجٌل فً دفتر الٌومٌة العامة

 Journal دفتر الٌومٌة:  

الزمنً من واقع المستندات المإٌدة، واستناداً إلى فكرة عبارة عن سجل تثبت به العملٌات المالٌة التً تقوم بها المنشؤة أوالً بؤول، طبقاً لتسلسل حدوثها 

 قاعدة القٌد المزدوج

Entries  :لٌود الٌومٌة 

 القٌد األولًٌتم تسجٌل العملٌات المالٌة فً شكل قٌود توضح الطرؾ المدٌن والطرؾ الدابن لكل عملٌة فً دفتر ٌسمى دفتر الٌومٌة وٌعرؾ أٌضاً بدفتر 

 ستند مإٌد ألي عملٌة مالٌة تسجل فً دفتر الٌومٌة.البد من وجود م مالحظة:

 اإلٌصاالت، وما إلى ذلك. -الشٌكات  -المستند هو  دلٌل موضوعً إلثبات حدوث العملٌة المالٌة، مثل الفواتٌر ما هو الممصود بالمستند:

 وة التمهٌدٌة للدورة المحاسبٌة المستند هو مصدر القٌد فً السجالت والدفاتر المحاسبٌة، لذلك تعد المستندات بمثابة الخط

 :أنواع المستندات

 تتقوم بتحرٌرها النشؤة مثل فاتورة البٌع  :مستندات داخلٌة .1

 ترد إلى المنشؤة وٌحررها الؽٌر مثل فاتورة الشراء  مستندات خارجٌة: .2

 :شروط التسجٌل فً دفتر الٌومٌة

 ات عند إجراء قٌود الٌومٌة:دفتر الٌومٌة دفتر نظامً ٌستلزم مراعاة مجموعة من االشتراط 

 تسجٌل جمٌع العملٌات المالٌة للمنشؤة أوالً بؤول وطبقاً لتسلسلها التارٌخً  .1

 عدم الشطب أو الكشط أو التحشٌر فً الدفتر .2

 عدم ترك فراغ أو أسطر بٌن أطراؾ القٌد الواحد أو بٌن القٌود .3

 ترقٌم صفحات الدفتر بؤرقام مسلسلة .4

 ة على كل صفحة من صفحات الدفترالتوقٌع أو وضع ختم المنشؤ .5
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 :العامة الٌومٌةشكل دفتر 

 

  :فوائد استخدام دفتر الٌومٌة

 تسجٌل جمٌع العملٌات المالٌة فً مكان واحد .1

 توفٌر معلومات عن العملٌات المالٌة التً حدثت خالل فترة زمنٌة معٌنة .2

 ض أطرافها فً دفتر األستاذتقلٌل فرص حدوث األخطاء مثل السهو عن تسجٌل بعض العملٌات أو بع .3

 

 :بالتطبٌك على مثال منشؤة ناصر ٌمكن إجراء لٌود الٌومٌة وذلن كما ٌلً

 ألؾ لاير فً حساب المنشؤة التجارٌة ببنك الرٌاض كرأس مال للمنشؤة 500تم إٌداع مبلػ  1/1فً  العملٌة األولى:
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 ألؾ لاير من بنك الرٌاض الستكمال مستلزمات بدء النشاط وتم إٌداعها حساب المنشؤة بالبنك 200مبلػ  اقترضت منشؤة ناصر 1/3فً  العملٌة الثانٌة:

 

ألؾ لاير لٌكون مقراً للنشاط، وقد تم سداد القٌمة لصاحب المبنى بشٌك مسحوب على  250اشترت منشؤة ناصر مبنى بمبلػ  1/5فً  العملٌة الثالثة:

 حساب المنشؤة ببنك الرٌاض

 

 

 ألؾ لاير وتم السداد بشٌك 50اشترت منشؤة ناصر أجهزة تكٌٌؾ وحاسب آلً من محالت الهدى بمبلػ  1/9فً  الرابعة:العملٌة 
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ألؾ لاير من حساب المنشؤة بالبنك وأودعته صندوق المنشؤة لمواجهة احتٌاجات المنشؤة من  100سحبت منشؤة ناصر مبلػ 1/12فً  العملٌة الخامسة:

 النقدٌة 

 

 

ألؾ لاير نقداً  40ألؾ لاير دفعت منها مبلػ  70قامت منشؤة ناصر بشراء أثاث وتجهٌزات للمنشؤة من شركة األمل بمبلػ  1/15فً  ة السادسة:العملٌ

 والباقً على الحساب )باألجل( 

 
 

 تها بشٌكألؾ لاير وسددت قٌم 200قامت منشؤة ناصر بشراء بضاعة من شركة الهالل بمبلػ  1/18فً  العملٌة السابعة:
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 ألؾ لاير 50ألؾ لاير نقداً، علماً بؤن تكلفة هذه البضاعة  70باعت منشؤة ناصر بضاعة بمبلػ  1/20فً  العملٌة الثامنة:

 

 

 لايرألؾ  50ألؾ لاير على الحساب، علماً بؤن تكلفة هذه البضاعة تبلػ  40باعت منشؤة ناصر بضاعة لشركة النصر بمبلػ  1/22فً  العملٌة التاسعة:

 

 

 لاير من المبلػ المستحق علٌها لشركة األمل بشٌك مسحوب على بنك الرٌاض 10000سددت منشؤة ناصر مبلػ  1/25فً  العملٌة العاشرة:
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 احملاضرة السادسة

 تتمثل مراحل الدورة المحاسبٌة فً :

 التسجٌل فً دفتر الٌومٌة العامة .1

 اذ العام ترحٌل القٌود من دفتر الٌومٌة إلى دفتر األست .2

 إعداد مٌزان المراجعة .3

 إعداد القوابم المالٌة .4

 فهنا نتحدث عن المرحلة الثانٌة بعد اكتمال عملٌة التسجٌل بدفتر الٌومٌة ٌتم ترحٌل الحسابات لدفتر االستاذ العام لتحدٌد االرصدة    

 

 :الترحٌل إلى دفتر األستاذ ثانٌاً:

ملٌات الخاصة بكل حساب على حدة من دفتر الٌومٌة، وسواء أكانت تلك العملٌات مدٌنة أم دابنة، حٌث هو سجل تنقل إلٌه الع : Legerدفتر األستاذ 

 تثبت فً صفحة مستقلة أو أكثر، وبما ٌساعد على استخراج رصٌد الحساب.

 ات  المختصة  بدفتر األستاذٌقصد بالترحٌل نقل القٌود بؤطرافها المدٌنة والدابنة من   دفتر الٌومٌة إلى   الحساب:  Postingالترحٌل 

 :شكل الحساب فً دفتر األستاذ

 

 ( :Balancing)الترصٌد  

 هو استخراج نتٌجة العملٌات المالٌة التً أثرت على الحسابات فً دفتر األستاذ تمهٌداً إلعداد مٌزان المراجعة

 :خطوات الترصٌد

 ٌجمع جانبً الحساب وٌسجل المجموع األكبر فً الجانبٌن -1

 المتمم الحسابً للجانب األصؽر وٌسمى الرصٌد ٌستخرج -2

 حساب البنن
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 مثال لحساب البنك( )ترصٌد الحسابات )حساب ممفل(    

 

 ) مثال لحساب البنك(ترصٌد الحسابات )رصٌد الحساب مدٌن(   
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 مثال لحساب رأس المال( )ترصٌد الحسابات )رصٌد الحساب دائن( 

 

 الحظ أن:

 فات )مدٌن(رصٌد حسابات األصول والمصرو •

 رصٌد حسابات الخصوم وحقوق الملكٌة واإلٌرادات )دابن( •

 ٌظهر رصٌد آخر المدة ألي حساب فً الجانب المعاكس لطبٌعة الحساب )ألنه ٌظهر كمتمم حسابً(  •

 ٌظهر رصٌد أول المدة ألي حساب فً الجانب المماثل لطبٌعة الحساب •

 

 

 بات فً دفتر األستاذ وذلن كما ٌلً:بالتطبٌك على مثال منشؤة ناصر ٌمكن تصوٌر الحسا
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 كما ٌمكن تصوٌر حساب رأس المال كما ٌلً :

 

 كما ٌمكن تصوٌر حساب لرض البنن كما ٌلً :

 

 كما ٌمكن تصوٌر حساب المبنى كما ٌلً :
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 كما ٌمكن تصوٌر االآلت والمعدات  كما ٌلً :

 

 كما ٌمكن تصوٌر حساب الصندوق كما ٌلً :

 

 ٌمكن تصوٌر حساب األثاث والتجهٌزات كما ٌلً : كما
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 كما ٌلً : البضاعةكما ٌمكن تصوٌر حساب 

 

 كما ٌمكن تصوٌر حساب الدائنٌن كما ٌلً :

 

 كما ٌمكن تصوٌر حساب المدٌنٌن كما ٌلً :
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 :الحساب ذو الرصٌد المتحرن

تعتبر أكثر شٌوعاً   اج رصٌد الحساب بعد كل عملٌة، مع العلم بؤن الحسابات التً تؤخذ شكل ٌمثل شكل آخر للحسابات فً دفتر األستاذ، حٌث ٌتم استخر

 حرؾ (T)واستخداماً 

 :بالتطبٌك على حساب البنن فً مثال ناصر

 حساب البنن

 

 :إعداد مٌزان المراجعة

   (:Trial Balance) مٌزان المراجعة

 دوج واستمرار توازن معادلة المٌزانٌة، والتؤكد بشكل مبدبً من صحة عملٌات التسجٌل فً ٌهدؾ إلى التحقق من صحة تطبٌق قاعدة القٌد المز

 .دفتر الٌومٌة، والترحٌل إلى الحسابات المختصة فً دفتر األستاذ، وترصٌد تلك الحسابات فً تارٌخ معٌن

 تر األستاذ العام ثم تجمع المجامٌع أو األرصدة المدٌنة عملٌة نقل للمجامٌع أو األرصدة إلى مٌزان المراجعة من واقع الحسابات الظاهرة فً دف

 .والدابنة

 

 :كٌفٌة إعداد مٌزان المراجعة

 : هنالن طرٌمتان إلعداد مٌزان المراجعة وهما

 مٌزان المراجعة باألرصدة: وهو كشؾ بؤرصدة الحسابات المدٌنة والدابنة فً دفتر االستاذ) هنا ٌرحل رصٌد الحساب فقط( .1

 عة بالمجامٌع: وهو كشؾ بالمجامٌع المدٌنة والدابنة للحسابات فً دفتر االستاذ) هنا ٌتم ترحٌل طرفً الحساب(مٌزان المراج .2

 فً كل الحاالت ٌجب ان ٌتساوى طرفً مٌزان المراجعة ملحوظة :

التً ال تإثر على توازن مٌزان المراجعة  ال ٌعد توازن مٌزان المراجعة دلٌالً على صحة جمٌع العملٌات المسجلة بالدفاتر حٌث لد تحدث بعض األخطاء

 مثل:

 عدم قٌد عملٌة بالكامل فً دفتر الٌومٌة 

 عدم ترحٌل طرفً القٌد إلى دفتر األستاذ 

 تكرار قٌد عملٌة معٌنة وترحٌلها إلى دفتر األستاذ 

 وجود خطؤ فً المبلػ بنفس القٌمة فً طرفً القٌد فً دفتر الٌومٌة 

 النقص فً الجانب الدابن من قٌد وزٌادة أو النقص فً الجانب المدٌن من قٌد معٌن ٌقابله خطؤ بنفس المبلػ بالزٌادة أمثل حدوث خطؤ بال خطؤ متكافا

 آخر
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، وأن أرصدة إال أن توازن مٌزان المراجعة ٌشٌر بشكل مبدبً إلى أن العملٌات المسجلة فً دفتر الٌومٌة تتساوى أطرافها المدٌنة مع أطرافها الدابنة

 ت فً دفتر األستاذ تم تحدٌدها بشكل صحٌح، كما أن إدراج أرصدة الحسابات فً مٌزان المراجعة قد تم بشكل سلٌمالحسابا

 وذلن كما ٌلً: 1/33بالتطبٌك على مثال منشؤة ناصر ٌمكن إعداد مٌزان المراجعة بالمجامٌع وباألرصدة  فً 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 احملاضرة السابعة

 تتمثل مراحل الدورة المحاسبٌة فً

 التسجٌل فً دفتر الٌومٌة العامة .1

 ترحٌل القٌود من دفتر الٌومٌة إلى دفتر األستاذ العام  .2

 إعداد مٌزان المراجعة .3

 الٌةإعداد الموائم الم .4

 -:إعداد الموائم المالٌة

 انواع الموائم المالٌة

 قابمة التؽٌر فً حقوق الملكٌة –قابمة التدفقات النقدٌة  –قابمة المركز المالً  –قابمة الدخل 

 الهدف من إعداد الموائم المالٌة

 ساسٌة من قٌاس نتٌجة أعمالها والوقوؾ على مركزها المالًتعد القوابم المالٌة بمثابة المنتج النهابً للدورة المحاسبٌة والتً تمكن المنشاة بصفة أ

 سوف ٌتم التركٌز فً الممرر الحالً على لائمتً الدخل والمركز المالً فمط

 -: Income Statement اوالً: لائمة الدخل  

ة بٌن اإلٌرادات التً تحققت خالل الفترة والمصروفات تقرٌر ٌبٌن نتٌجة أعمال المنشاة من ربح أو خسارة خالل فترة منتهٌة، وفً هذا التقرٌر تتم المقابل

 التً أنفقت فً سبٌل تحقٌق تلك اإلٌرادات

 وتكون نتٌجة هذه المقابلة هو ما تحققه المنشؤة من ربح أو خسارة، حٌث:

 .ربح عن المصروفات تكون النتٌجة تحقٌق إلٌراداتا زٌادةفً حالة *

 .الخسائرتكون النتٌجة تحقٌق عن اإلٌرادات  لمصروفاتا زٌادةفً حالة *
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 العناصر الرئٌسٌة لمائمة الدخل

 Revenues اإلٌرادات  -1

 تتمثل فً المبالػ المحصلة والمبالػ تحت التحصٌل مقابل ما تقدمه المنشؤة من خدمات أو تسلمه من سلع للعمالء خالل الفترة.

 Expenses  المصروفات -2

 إنجاز األنشطة التً تزاولها المنشؤة للحصول على اإلٌرادات. تتمثل فً تكلفة المواد والخدمات المستخدمة فً

 Net Profit (Loss)صافً الربح )الخسارة(   -3

اد المحقق ٌتمثل صافً الربح فً الزٌادة فً اإلٌراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به خالل الفترة، أما صافً الخسارة فٌتمثل فً النقص فً اإلٌر 

 به خالل الفترة.عن المصروفات المرتبطة 

 (طرٌمة إعداد لائمة الدخل ) (مثال على لائمة الدخل )

  

 

 ت و نجمعها ، ثم نسرد المصروفات و نجمعها ، بعدها نخصم المصروفات من االٌرادات و ٌطلع لنا صافً الربح او الخسارة ٌعنً نسرد االٌرادا

 

 -:  lance SheetBa Financial Position Statement أو المٌزانٌة العمومٌة ثانٌاً: لائمة المركز المالً 

لتوضٌح ما تمتلكه المنشؤة من  وتعد عادة فً نهاٌة كل سنة مالٌةعبارة عن قابمة أو كشؾ ٌهدؾ إلى بٌان الوضع المالً للمنشؤة فً لحظة زمنٌة معٌنة، 

 على تلك األصول سواء للؽٌر أو للمالك. التزامات، وما على المنشؤة من أصول

 لائمة المركز المالً ممٌاس لثروة المنشؤة بما لها وما علٌها./ لومة مع

 -:العناصر الرئٌسٌة لمائمة المركز المالً

 Assets  األصول -1

 Current Assetsاألصول المتداولة )لصٌرة األجل(   - أ

 ٌل أٌهما أطول.تتمثل فً النقدٌة واألصول األخرى القابلة للتحول إلى نقدٌة خالل سنة أو خالل دورة التشؽ

روفات المدفوعة من أمثلتها: النقدٌة بالصندوق، والنقدٌة بالبنك، واالستثمارات فً األوراق المالٌة، والمدٌنون وأوراق القبض، والمخزون السلعً والمص

 مقدماً واإلٌرادات المستحقة.
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 Fixed Assetsاألصول الثابتة )طوٌلة األجل(  - ب

نشؤة بؽرض االستخدام فً اإلنتاج ولٌس بؽرض البٌع مثل األراضً والمبانً والسٌارات والمعدات واألثاث والعدد وهً األصول التً تقتنٌها الم

 واألدوات وما إلى ذلك.

 Intangible Assets األصول غٌر الملموسة  -ج 

 ءة االختراع وحق المعرفة وما إلى ذلك.وهً أصول لٌس لها كٌان مادي ملموس وأعمارها ؼٌر محددة مثل شهرة المحل والعالمة التجارٌة وبرا

 Liabilities & Owner’s Equityالخصوم وحموق الملكٌة  -2

 Current Liabilitiesالخصوم المتداولة )لصٌرة األجل(   -أ

 تتمثل فً االلتزامات قصٌرة األجل المستحقة على المنشؤة للؽٌر وتستوجب السداد خالل فترة سنة أو دورة تشؽٌل أٌهما أطول.

 من أمثلتها: الدابنون، وأوراق الدفع، والقروض قصٌرة األجل والمصروفات المستحقة واإلٌرادات المحصلة مقدماً.

 Long – term Liabilitiesالخصوم طوٌلة األجل   -ب

 لتها القروض طوٌلة األجل والسندات.تتمثل فً االلتزامات طوٌلة األجل التً تستحق على المنشؤة للؽٌر بعد فترة سنة أو دورة تشؽٌل أٌهما أطول. من أمث

 Owner’s Equityحموق الملكٌة   -ج

مارها. وتعرؾ تشٌر إلى األموال التً ٌستثمرها المالك فً المنشؤة، وتتمثل فً رأس المال وأي أرباح محققة ٌتم االحتفاظ بها فً المنشؤة إلعادة استث

 الخصوم(. –بصافً األصول أي تساوي )األصول 

 

 (طرٌمة إعداد لائمة المركز المالً ) (ى لائمة المركز المالً  مثال عل)
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 إعداد قابمة الدخل ٌمكن إعداد قابمة الدخل والمركز المالً 12/30بالتطبٌق على مٌزان المراجعة الخاص بمنشؤة الهفوؾ التجارٌة كما فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=============================================================================== 

 احملاضرة الثامية

 "Loans)تسجٌل العملٌات التموٌلٌة )المروض "

 قد ٌلجؤ صاحب المنشؤة إلى االقتراض من البنوك والمإسسات المالٌة  لتموٌل عملٌات المنشؤة بدالً من اللجوء لزٌادة رأس المال.

 لاير وتم إٌداعه بحساب المنشؤة بالبنك( 300000القرض عند الحصول على القرض:)بافتراض أن قٌمة 

 فً هذه الحالة ٌكون القٌد كما ٌلً:

 

 

 

 لاير وتم خصمها من الحساب الجاري للمنشؤة بالبنك( 24000عند سداد تكلفة تموٌل القرض ) بفرض أنها تبلػ 

 فً هذه الحالة ٌكون القٌد كما ٌلً:

 

 

 

 

 لاير وتم خصمها من الحساب الجاري للمنشؤة بالبنك 6250لقرض )وبفرض أن قٌمة القسط بلؽت عند سداد قٌمة القسط األول من ا
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 فً هذه الحالة ٌكون القٌد كما ٌلً:

 

 

 

 

 "Capital)تسجٌل العملٌات الرأسمالٌة )عملٌات رأس المال "

 ما ٌحقق أهدافه.ٌتمثل رأس المال فً األموال التً ٌقدمها صاحب المنشؤة للتصرؾ فٌها داخل المنشؤة ب 

 :تتمثل عملٌات راس المال فً 

 :-المنشؤة حٌاة بداٌة فً المال رأس إٌداع  االٌداع-1

 

 صور اٌداع راس المال

 ٌداع راس المال فً صورة اصول نمدٌة ا
 فً هذه الحالة ٌكون المٌد        

 من ج/ الصندوق   ××                                     
 الً ح راس المال  ××                                               

 ٌداع راس المال فً صورة اصول عٌنٌة ا
 فً هذه الحالة ٌكون المٌد        

 من ج/ االصول  ××                                     
 الً ح راس المال   ××                                             

 ل فً صورة اصول عٌنٌة وندٌة ٌداع راس الماا
 فً هذه الحالة ٌكون المٌد        

 من ج/ االصول  ××                                     
 من ح/ الصندوق  ××                                    

 الً ح راس المال    ××                                               

 

 

 

 رأس المال خالل حٌاة المنشؤة) فً حالة الزٌادة ٌكون راس المال دائن(ادة : زٌزٌادة  -2

نفس صور لمواجهة احتٌاجات التوسع وزٌادة االستثمارات واستؽالل فرص النمو وتحقٌق األرباح، ٌمكن زٌادة رأس مال المنشؤة خالل حٌاتها من خالل 

  إٌداع رأس المال السابق إٌضاحها. 

 القٌد كما ٌلً: فً هذه الحالة ٌكون

 

 

 

 

 ) فً حالة التخفٌض ٌكون راس المال مدٌن( رأس المال خالل حٌاة المنشؤة  خفٌضت  تخفٌض: -3

لى ذلك. وقد قد تلجؤ المنشاة لتخفٌض رأسمالها خالل حٌاتها بسبب تحقٌق خسابر متتالٌة أو بسبب الرؼبة فً توجٌه األموال نحو استثمارات أخرى وما إ

 نقداً، أو عٌناً، أو نقداً وعٌناً.ٌكون التخفٌض 

 فً هذه الحالة ٌكون القٌد كما ٌلً:
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 :Withdrawalsالمسحوبات  

وبات نقدٌة هناك ذمة مالٌة مستقلة للمنشؤة عن الذمة المالٌة لصاحب المنشؤة،  لذلك ٌجب تسجٌل أٌة مسحوبات شخصٌة لصاحب المنشاة. وقد تكون المسح

 أو فً شكل بضاعة

 النمدٌةالمسحوبات  - أ

 وتحدث فً حالة ما إذا سحب صاحب المنشاة أمواالً من الصندوق أو من حساب المنشؤة بالبنك ألؼراضه أو الستخداماته الشخصٌة.

 لاير من الصندوق والباقً بشٌك من حساب المنشؤة فً البنك. 10000لاير بسحب  24000مثال: سدد ناصر إٌجار منزله البالػ 

 قٌد كما ٌلً:فً هذه الحالة ٌكون ال

 

 

 

 مسحوبات البضاعة -ب 

 قد ٌتم سحب بضاعة بواسطة مالك المنشؤة الستخدامه الشخصً، وقد ٌتم تقٌٌم تلك المسحوبات )البضاعة( بسعر التكلفة أو بسعر السوق

 ٌوجد رأٌان:

 .سعر الشراء كمشترٌاتالتكلفة باعتبار أن صاحب المنشؤة ال ٌجوز أن ٌكسب من نفسه ولذلن تسجل ب تسجل المسحوبات بسعر -1

 لاير. 6000مثال: سحب ناصر بضاعة  الستخدامه الشخصً، وتم تقٌٌمها بسعر التكلفة بمبلػ 

 فً هذه الحالة ٌكون القٌد كما ٌلً:

 

 

 

 

 بٌعات.تسجل المسحوبات بسعر السوق للحد من عملٌات السحب ولؽرض معرفة نتٌجة أعمال المنشؤة الفعلٌة ولذلك تسجل بسعر البٌع كم -2

 لاير 12000مثال: سحب ناصر بضاعة الستخدامه الشخصً، وتم تقٌٌمها بسعر البٌع بمبلػ 

 ً هذه الحالة ٌكون القٌد كما ٌلًف
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  بناصرفً نهاٌة الفترة المحاسبٌة ٌتم تخفٌض رأس مال صاحب المنشؤة بمٌمة المسحوبات التً سحبها خالل الفترة )بافتراض أن المسحوبات الخاصة 

 لاير( 42333خالل الفترة بلغت 

 

 وٌكون القٌد كما ٌلً:

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 احملاضرة التاسعة

 Purchasesالمشترٌات  

 ة.حساب المشترٌات من حسابات المصروفات. لذا عندما تشتري المنشؤة بضاعة بؽرض البٌع ٌجعل حساب المشترٌات مدٌناً بقٌمة البضاعة المشترا ٌعد

 مالحظة

ل الثابت مثل عند شراء المنشؤة ألصول ثابتة مثل اآلالت السٌارات واألثاث، ال تدخل ضمن حساب المشترٌات، وإنما تسجل فً حساب ٌسمى باسم األص 

  ، حٌث أن األصول الثابتة تقتنى بؽرض االستخدام فً نشاط المنشاة ولٌس بهدؾ البٌع وتحقٌق األرباح.حـ/ اآلالت أو حـ/ السٌارات أو حـ/ األثاث

 )على الحساب أو باآلجل  مشترٌات بشٌن, مشترٌات ,نمدٌة مشترٌات (:المشترٌات  صور

 لاير  من شركة جابر ودفعت المبلغ نمدا 2333اشترت شركة  احمد بضاعة بمبلغ 1436/ 3/  6فً ٌوم  ٌة: مثال: على حالة المشترٌات النمد

 

 

 

 

 

 نودفعت المبلغ بشٌلاير من شركة امجد  5333اشترت شركة  احمد بضاعة بمبلغ 1436/ 3/ 13:فً ٌوم مثال: علً حالة المشترٌات بشٌن 
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 لاير باألجل من شركة ماجد 7333اشترت شركة احمد بضاعة بمبلغ 1436/ 3/ 15فً ٌوم :  مثال :علً حالة  المشترٌات باالجل

 

 

 

 

 

     Purchases Returnsمردودات المشترٌات

ؤة حساب فً هذه الحالة تفتح المنش المشتراة ؼٌر مطابق  للمواصفات، أو به عٌوب أو تالؾ، وقامت برده للبابع،  إذا اكتشفت المنشؤة أن جزء من البضاعة

وهذا الحساب ٌعتبر حساب دابن بطبٌعته ألنه ٌخفض من قٌمة المشترٌات التً تعتبر مدٌنة بطبٌعتها  حـ/ مردودات المشترٌات,لهذا الجزء المردود ٌسمى 

 كحساب مصروفات

 .: ٌظهر حساب مردودات المشترٌات فً نهاٌة الفترة فً قابمة الدخل مطروحاً من رصٌد حساب المشترٌاتمالحظة

 )مردودات مشترٌات نمدٌة , مردودات مشترٌات بشٌن , مردودات مشترٌات باآلجل  (صور مردودات المشترٌات : 

 لاير  الً شركة جابر 133ردت شركة  احمد بضاعة بمبلغ 1436/ 3/  8فً ٌوم  مثال: على حالة مردودات مشترٌات نمدٌة: 

 

 

 

 

 

 لاير الً شركة امجد 173ردت شركة  احمد بضاعة بمبلغ 1436/ 3/ 23وم :فً ٌمثال: علً حالة مردودات مشترٌات بشٌن 

 

 

 

 

 

 لاير الً شركة ماجد 533ردت شركة  احمد بضاعة بمبلغ 1436/ 3/ 28فً ٌوم : مثال :علً حالة مردودات مشترٌات باالجل 
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 Purchases Allowancesمسموحات المشترٌات  

 عة المعٌبة أو ؼٌر المطابقة للمواصفات واالحتفاظ بها فً مقابل الحصول على تخفٌض فً قٌمة المشترٌات.قد توافق المنشاة على عدم رد البضا

بقٌمة البضاعة المعٌبة أو ؼٌر المطابقة للمواصفات، وٌعتبر هذا الحساب دابن بطبٌعته ألنه ٌخفض من  حـ/ مسموحات المشترٌاتفً هذه الحالة ٌتم فتح 

 بر مدٌنة بطبٌعتها.قٌمة المشترٌات التً تعت

 : ٌظهر حساب مسموحات المشترٌات فً قابمة الدخل فً نهاٌة الفترة مطروحة من رصٌد حـ/ المشترٌات.مالحظة

 )مشترٌات باآلجل  مسموحاتمشترٌات بشٌن ,  مسموحاتمشترٌات نمدٌة ,  مسموحات (المشترٌات :  مسموحاتصور 

 

منها  3/ 6تم اخطار شركة جابر بان جزء من البضاعة المشتراه منها ٌوم 1436/ 3/  15ً ٌوم ف مثال: على حالة مسموحات مشترٌات نمدٌة: 

 لاير غٌر مطابك للمواصفات والمماٌٌس ولد وافمت شركة جابر علً منح الشركة تخفٌضاً بمٌمة البضاعة. 73مالٌمته 

 

 

 

 

 

منها ما  3/ 13ر شركة امجد بان جزء من البضاعة المشتراه منها ٌوم تم اخطا 1436/ 3/ 22:فً ٌوم مثال: علً حالة مسموحات مشترٌات بشٌن 

 لاير غٌر مطابك للمواصفات والمماٌٌس ولد وافمت شركة امجد علً منح الشركة تخفٌضاً بمٌمة البضاعة53لٌمته 

 

 

 

 

 

منها  3/ 15من البضاعة المشتراه منها ٌوم  تم اخطار شركة ماجد بان جزء 1436/ 3/ 33فً ٌوم : مثال :علً حالة مسموحات  مشترٌات باالجل 

 لاير غٌر مطابك للمواصفات والمماٌٌس ولد وافمت شركة ماجد علً منح الشركة تخفٌضاً بمٌمة البضاعة123ما لٌمته 
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 Purchase Discountخصم الشراء  

 ٌنمسم إلى:

 Trade Discountالخصم التجاري   -أ

)وٌعرؾ أحٌاناً بخصم الكمٌة( وتزداد نسبة الخصم التجاري كلما زادت الكمٌة  ٌمنح البابع الخصم التجاري للمشتري لتشجٌعه على الشراء بكمٌات كبٌرة

 المشتراة، وبالتالً فهو ٌمثل تخفٌض لتكلفة المشترٌات من وجهة نظر المشتري.

 تسجل عملٌة الشراء بالصافً، أي بالقٌمة التً تحملتها المنشؤة فعالً تطبٌقاً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة.ال ٌظهر الخصم التجاري بالدفاتر، وإنما  مالحظة: 

 %، وقد تم سداد المستحق نقداً.10لاير بخصم  50000اشترت منشؤة ناصر المحدودة بضاعة قٌمتها حسب قابمة األسعار المعلنة )الكتالوج( مثال: 

 قة فً دفتر ٌومٌة منشؤة ناصر المحدودة.إثبات العملٌة السابالمطلوب: 

 لاير 5000%  =  10×    50000قٌمة الخصم التجاري = 

 لاير 45000=   5000  -  50000قٌمة المشترٌات       =  

 فً هذه الحالة ٌكون القٌد كما ٌلً:

 

 

 Cash Discountالخصم النمدي:  -ب

 بالخصم المكتسبلتشجٌعه على السداد  المبكر خالل مهلة معٌنة. وٌعرؾ فً دفاتر المشتري وٌعرؾ بخصم تعجٌل الدفع حٌث ٌمنحه البابع للمشتري 

Discount Earned حٌث من شؤنه تخفٌض قٌمة المشترٌات، لذا فهو حساب دابن بطبٌعته ، 

 : ٌظهر حساب الخصم المكتسب فً قابمة الدخل فً نهاٌة الفترة مطروحاً من إجمالً المشترٌاتمالحظة

 

% إذا تم السداد 4لاير، بخصم نقدي  50000هـ بضاعة على الحساب من منشؤة االحساء بمبلػ 1431/1/1اشترت منشؤة ناصر المحدودة فً ل: مثا

 هـ.1431/1/8خالل عشرة أٌام من تارٌخه، وقد قامت منشؤة ناصر بسداد المستحق علٌها لمنشؤة االحساء بشٌك فً 

 

 ة الخصم النقدي حٌث سددت خالل المهلة المسموح بهاالحظ أن منشؤة ناصر استفادت بقٌم

 لاير 2000%  =   4×    50000قٌمة الخصم المكتسب  =  
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 لاير 48000=   2000  -  50000إذاً:  المبلػ المسدد     =  

 

 

  – لد تذكر شروط الخصم النمدي مالحظة:

  رة التالٌة:فً المثال السابق على الصو - بشروط االئتمانوالتً تعرؾ أٌضاً 

 

 

 Freight in Expenses  مصروفات نمل المشترٌات

 تشتمل مصروفات نقل المشترٌات على مصروفات النقل والشحن والتؤمٌن والتفرٌػ وما إلى ذلك، وهناك احتماالن:

فات النقل، وبالتالً ال تسجل أن ٌتحملها البابع، أي أن تسلٌم البضاعة محل المشتري، وفً هذه الحالة ٌكون مبلػ الشراء متضمناً لمصرو •

 مصروفات نقل المشترٌات فً حساب مستقل.

أو ٌتحملها المشتري، أي أن تسلٌم البضاعة محل البابع، وفً هذه الحالة ٌفتح حساب ٌسمى حساب مصروفات نقل المشترٌات أو مصروفات  •

 ى تكلفة المشترٌات فً قابمة الدخلنقل للداخل، بقٌمة مصروفات النقل، وفً نهاٌة الفترة تضاؾ تلك المصروفات عل

    Cost of Goods Sold )تكلفة المبٌعات(حساب تكلفة البضاعة المباعة  Net Purchasesتحدٌد لٌمة صافً المشترٌات  
 تظهر تكلفة البضاعة المباعة فً قابمة الدخل، وذلك بتعدٌل قٌمة 
 صافً المشترٌات بمخزون أول الفترة ومخزون آخر الفترة،

 لك كما ٌلً: وذ

 
 

 ةلفترمخزون آخر ا  -=  مخزون أول الفترة  +  صافً المشترٌات  تكلفة البضاعة المباعة  
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 احملاضرة العاشرة

 Salesالمبٌعات  

 المبٌعات هً المصدر الرئٌسً إلٌرادات المنشؤة التجارٌة, وٌعد حساب المبٌعات من حسابات اإلٌرادات لذا فإن طبٌعته دائنة  

 )باآلجل  مبٌعاتبشٌن ,  مبٌعاتنمدٌة ,  مبٌعات (:  لمبٌعات اصور 

لاير  الً شركة البٌان المتحدة  وحصلت المبلغ  5333باعت  شركة اٌمن بضاعة بمبلغ 1436/ 3/  6فً ٌوم  مثال: على حالة المبٌعات النمدٌة: 

 نمدا

 

 

 

 

 

 لاير  الً شركة الدمام وحصلت المبلغ  بشٌن 7333ة اٌمن بضاعة بمبلغ باعت  شرك1436/ 3/ 13:فً ٌوم مثال: علً حالة المبٌعات بشٌن 

 

 

 

 

 

 لاير  الً شركة تبون باألجل 12333باعت  شركة اٌمن بضاعة بمبلغ 1436/  3/ 15فً ٌوم جل : حالة  المبٌعات باآلمثال :علً 

 

 

 

 

 

 Sales Returnsمردودات المبٌعات  

 عة لوجود جزء تالف بها أو لعدم مطابمتها للمواصفات. لد ٌرد العمٌل جزء من البضاعة المبا •

 تعتبر مردودات المبٌعات تخفٌضاً إلٌرادات المنشؤة البائعة, لذا تعتبر مدٌنة بطبٌعتها. •

 ٌظهر رصٌد مردودات المبٌعات فً نهاٌة الفترة مطروحاً من إجمالً المبٌعات فً لائمة الدخل للوصول لصافً المبٌعات •

 

 )باآلجل  مبٌعاتمردودات  بشٌن ,  مبٌعاتمردودات نمدٌة ,  مبٌعاتمردودات  (مبٌعات  : المردودات صور 
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لاير  الً شركة اٌمن لعدم مطابمتها  53ردت شركة  البٌان  المتحدة بضاعة بمبلغ 1436/ 3/  8فً ٌوم   مثال: على حالة مردودات مبٌعات نمدٌة:

 للمواصفات

 

 

 

 

 

لاير  الً شركة اٌمن لعدم مطابمتها  233ردت شركة الدمام  بضاعة بمبلغ 1436/ 3/ 23:فً ٌوم بٌعات بشٌن مثال: علً حالة مردودات م

 للمواصفات

 

 

 

 

 

لاير  الً شركة اٌمن لعدم مطابمتها  153ردت شركة تبون بضاعة بمبلغ 1436/ 3/ 28: فً ٌوم مثال :علً حالة مردودات مبٌعات باالجل 

 للمواصفات

 

 

 

 

 

 Sales Allowancesالمبٌعات   مسموحات

 

 لد ٌحتفظ العمٌل المشتري بالبضاعة غٌر المطابمة للمواصفات ممابل الحصول على سماح أو تخفٌض فً لٌمة المبٌعات المرتبطة بها. •

 تعتبر المسموحات تخفٌضاً إلٌرادات المنشؤة البائعة, لذا تعتبرمدٌنة بطبٌعتها •

 الفترة مطروحاً من إجمالً المبٌعات فً لائمة الدخل للوصول لصافً المبٌعات ٌظهر رصٌد مسموحات المبٌعات فً نهاٌة •

 

 )باآلجل  مبٌعات مسموحاتبشٌن ,  مبٌعات مسموحاتنمدٌة ,  مبٌعات مسموحات (المبٌعات  :  مسموحاتصور 
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البٌان  المتحدة  تخفٌضاً ممابل  االحتفاظ  وافمت شركة اٌمن علً منح شركة 1436/ 3/  15فً ٌوم  مثال: على حالة مسموحات مبٌعات نمدٌة: 

 لاير. ودفعت المبلغ نمدا. 83والتً تساوي 3/ 6بالبضاعة التالفة من البضاعة المباعة فً تارٌخ 

 

 

 

 

 

اعة التالفة وافمت شركة اٌمن علً منح شركة الدمام تخفٌضاً ممابل االحتفاظ بالبض 1436/ 3/ 22فً ٌوم مثال: علً حالة مسموحات مبٌعات بشٌن :

 .لاير. ودفعت المبلغ بشٌن 43والتً تساوي 3/ 13من البضاعة المباعة فً تارٌخ 

 

 

 

 

 

/وافمت شركة اٌمن علً منح شركة اتبون تخفٌضاً ممابل االحتفاظ بالبضاعة التالفة من  3/ 33: فً ٌوم مثال :علً حالة مسموحات  مبٌعات باالجل 

 لاير. وخفضت المبلغ من حساب شركة تبون. 63تً تساويوال 3/ 15البضاعة المباعة فً تارٌخ 

 

 

 

 

 

 Sales Discountخصم المبٌعات  

 ٌنمسم إلى:

 Trade Discountالخصم التجاري   -أ

 ٌمنح البائع الخصم التجاري للمشتري لتروٌج المبٌعات, وهو بمثابة تخفٌض لسعر البٌع المحدد فً الكتالوج •

 عاد الخصم التجاريتسجل المبٌعات بالصافً بعد استب •

 الخصم التجاري ٌظهر فً فاتورة البٌع وال ٌظهر فً دفتر الٌومٌة •

 % وحصلت المٌمة نمداً.5لاير لمنشاة الرائد التجارٌة  بخصم تجاري  53333مثال: باعت منشؤة ناصر المحدودة بضاعة بسعر الكتالوج بمبلغ 
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 ناصر المحدودة.المطلوب: إثبات العملٌة السابمة فً دفتر ٌومٌة منشؤة 

 لاير 2533%  =  5×    53333لٌمة الخصم التجاري    = 

 لاير 47533=  2533 -  53333لٌمة المبٌعات المحصلة =  

 

 

 

 

 

 

 Cash Discountالخصم النمدي   -ب

دي خالل هذه المهلة, وٌعرف هذا الخصم عادة ما تمنح المنشآت لعمالئها فً حالة البٌع اآلجل مهلة لتشجٌعهم على السداد المبكر واالستفادة بخصم نم

 Discount Allowedفً دفاتر البائع بالخصم المسموح به 

للوصول  ٌخفض الخصم المسموح به إٌرادات المبٌعات, لذا فإن طبٌعته مدٌنة, وٌظهر فً نهاٌة الفترة فً لائمة الدخل مطروحاً من إجمالً المبٌعات

 لصافً المبٌعات

 :   ي أنأ

 

ولد سددت منشؤة عارف  53/13/5هـ  بشروط 1431/1/1لاير فً  43333باعت منشؤة ناصر المحدودة بضاعة لمنشؤة عارف بمبلغ مثال: 

 هـ 1431/1/9المستحك علٌها فً 

 المطلوب: إثبات العملٌة السابمة فً دفتر ٌومٌة منشؤة ناصر المحدودة

 تمهٌد حسابً

 لٌمة الخصم المسموح به = 

 لاير 2333  %  =5×    43333

 لٌمة النمدٌة المحصلة  = 

 لاير 38333=   2333  -  43333 

 و راح ٌكون شكل المٌد على النحو التالً 
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 Net Salesتحدٌد لٌمة صافً المبٌعات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 احملاضرة احلادية عشر

 : Negotiable Instrumentsاألوراق التجارٌة 

طوٌلة نسبٌاً، قد تتعامل المنشاة مع بعض العمالء ألول مرة وقد ال تكون على علم بمركزهم المالً، وعندما تبٌع لهم بضاعة باألجل وتكون مهلة السداد 

 د مستندات كتابٌة تثبت حقوق المنشؤة وٌمكن استخدامها أمام القضاء إذا لزم األمر، هذه المستندات تعرؾ باألوراق التجارٌة.ٌتطلب األمر وجو

 مزاٌا استخدام األوراق التجارٌة

 تعتبر وسٌلة إلثبات الدٌن فً حالة قٌام المنازعات القضابٌة .1

 لمرونة فً سداد االلتزاماتتساعد على اتساع نطاق الحٌاة التجارٌة من خالل تحقٌق ا .2

 ٌمكن الحصول على قٌمتها نقدا قبل تارٌخ االستحقاق من خالل خصم الورقة لدى البنوك .3

 أنواع األوراق التجارٌة

 تتضمن األوراق التجارٌة ثالثة أنواع:

         . الشٌن3. السند االذنً  2     الكمبٌالة .1

 وراق التجارٌة ألنه ٌعامل معاملة النمدٌة, لكونه أداة للسداد أو التحصٌل الفوري. مع مالحظة أن الشٌن ٌستثنى من طرق التصرف فً األ

 أBill of Exchangeالكمبٌالة  -1

 لحامله.أمر كتابً ؼٌر معلق على شرط موجه من الدابن إلى المدٌن ٌطلب منه دفع مبلػ معٌن فً تارٌخ محدد أو عند الطلب ألمره أو لشخص معٌن أو 

 الكمبٌالة المعلومات التالٌة: ٌجب أن تتضمن

 تارٌخ التحرٌر وتارٌخ االستحقاق •

 المبلػ باألرقام والحروؾ ومقابل الوفاء •
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 اسم الساحب والمسحوب علٌه والمستفٌد إن لم ٌكن الساحب نفسه •

 توقٌع المسحوب علٌه بقبول الكمبٌالة مع ذكر التارٌخ •

 أطراف الكمبٌالة

 وهو الذي ٌحرر  الكمبٌالة الساحب)الدائن( لد ٌكون هو المستفٌد .1

 المسحوب علٌه)المدٌن( هو الذي توجه إلٌه  الكمبٌالة .2

 . المستفٌد لد ٌكون هو الساحب أو الشخص الذي حررت الكمبٌالة لصالحه3

 

 :Promissory Noteالسند اإلذنً 

 رٌخ معٌن )تارٌخ االستحقاق( أو عند الطلب تعهد كتابً ؼٌر معلق على شرط ٌحرره المدٌن)المسحوب علٌه/المشتري( بدفع مبلػ معٌن فً تا

 للدابن أو لحامله.

 ٌد ٌتضمن السند اإلذنً نفس المعلومات التً ٌجب تضمٌنها الكمبٌالة مع مالحظة أن السند اإلذنً ال ٌشترط فٌه توقٌع المسحوب علٌه بما ٌف

 القبول ألنه هو الذي ٌحرره وهو اعتراؾ بالقبول.

 أطراف السند االذنً

 لسند ) المدٌن(محرر ا .1

 هم الفروق بٌن الكمبٌالة والسند اإلذنًا                         المستفٌد )الدائن أو شخص آخر( .2

 أ
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 Notes Receivablesأوراق المبض   أوالً:

 بٌع اآلجلتنشؤ عندما تستلم المنشؤة كمبٌالة أو سند إذنً من المدٌن سداداً لحسابه المدٌن الذي نشؤ نتٌجة ال

هـ سحبت منشؤة المجد كمبٌالة 1431/1/10هـ، وفً 1431/1/1لاير على الحساب فً  60000باعت منشؤة المجد بضاعة لمحالت طارق بمبلػ مثال: 

 على محالت طارق بالمبلػ المستحق علٌها استحقاق ثالثة أشهر من تارٌخ البٌع، وقد قبلتها.

 منشؤة المجد كما ٌلً:فً هذه الحالة تكون القٌود فً دفاتر 

 

 

 

 

 

 

 فً حالة سحب الكمبٌالة فً نفس تارٌخ البٌع اآلجل، ٌجرى قٌد واحد كما ٌلً:

 

 

 

 احتماالت التصرف فً أوراق المبض

 توجد عدة احتماالت للتصرف فً أوراق المبض:

 االحتفاظ بالورلة حتى تارٌخ االستحماق .1

 التحصٌل بواسطة البنن .2

 د البنونخصم أو لطع الورلة لدى أح .3

 تظهٌر أو تحوٌل الورلة للغٌر .4

 

 

 الحتفاظ بالورلة حتى تارٌخ االستحماق -1

 هـ ، فً هذه الحالة ٌجرى القٌد التالً:1431/4/1بفرض أن محالت طارق سددت قٌمة الورقة المستحقة علٌها نقداً فً تارٌخ االستحقاق 

 

 التحصٌل بواسطة البنن - 2

 صٌلها نٌابة عن المنشؤة فً تارٌخ االستحقاق مقابل عمولة أو مصارٌؾ تحصٌل.ترسل الورقة للبنك كً ٌقوم بتح
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 فً تارٌخ ارسال الورقة للبنك ٌكون القٌد

 

 لاير: 100عند وصول إشعار إضافة من البنك بتحصٌل الورقة فً تارٌخ االستحقاق، وبفرض أن مصارٌؾ التحصٌل بلؽت 

 

 

 

 

 

 خصم أو لطع الورلة لدى أحد البنون -3

  الحالٌة قد تحتاج  المنشاة ألموال سابلة لحل مشكالت سٌولة لدٌها مثالً، ومن ثم قد تقوم بخصم/ قطع/ بٌع الورقة ألحد البنوك واستالم قٌمتها

 فوراً دون االنتظار حتى تارٌخ االستحقاق، وذلك مقابل عمولة أو مصارٌؾ خصم ٌحصل علٌها البنك.

 لبنك انتقال ملكٌتها إلى البنك، ومع ذلك ٌحق للبنك الرجوع على المنشؤة )الدابنة( فً حالة امتناع المدٌن ٌترتب على خصم أو قطع الورقة لدى ا

 أو المسحوب علٌه الورقة عن السداد فً تارٌخ االستحقاق.

   مصارٌف الخصم  -المٌمة الحالٌة للورلة  =  المٌمة اإلسمٌة 

  المدة من تارٌخ الخصم حتى تارٌخ االستحماق × معدل الخصم × مصارٌف الخصم = المٌمة اإلسمٌة 

 % سنوٌاً.10هـ وذلك مقابل مصارٌؾ خصم بمعدل 1431/2/1بفرض أن المنشؤة خصمت كمبٌالة محالت طارق لدى بنك البالد فً 

د شهر، أي أن مدة الخصم هـ أي بع1431/2/1هـ، وقد تم إرسالها للبنك للخصم فً 1431/1/1الحظ أن الورقة استحقاق ثالثة شهور اعتباراً من 

 شهرٌن. فً هذه الحالة تحسب مصارٌؾ الخصم كما ٌلً:

 

  فً هذه الحالة تكون المٌود المحاسبٌة كما ٌلً:

 جاري( ٌفٌد إضافة قٌمة الكمبٌالة للحساب ال2/5عند وصول إشعار إضافة من البنك)فً                           (2/1عند إرسال الورقة للبنك للخصم فً )
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 تظهٌر أو تحوٌل الورلة للغٌر -4

 رٌق تتصؾ األوراق التجارٌة بخاصٌة القابلٌة للتداول، حٌث ٌمكن لمالك الورقة )الدابن( استخدامها فً سداد المستحق علٌه لصالح الؽٌر عن ط

 تظهٌرها أو تحوٌلها إلٌه.

 ٌخ االستحقاق ٌحق للمظهر أو المحول إلٌه الورقة الرجوع على الدابن فً حالة توقؾ المدٌن أو المسحوب علٌه الورقة عن السداد فً تار

 األصلً )المنشؤة(.

 فً حالتً خصم أو تظهٌر الورقة وعند قٌام المدٌن بالسداد للبنك أو المظهر إلٌه الورقة ال تجري المنشؤة أٌة قٌود فً دفاترها.مالحظة: 

 سداداً لدٌن مستحق علٌها 2/1لصالح محالت ناصر فً  افترض أن المنشؤة قامت بتظهٌر كمبٌالة محالت طارق

 فً هذه الحالة ٌكون القٌد كما ٌلً:

 

 

 

 

 

 

 

 حالة طلب المدٌن سداد لٌمة الورلة مبكرا

ه الحالة ذقد ٌطلب المدٌن سداد قٌمة الورقة مبكراً مقابل الحصول على خصم تعجٌل الدفع نظٌر السداد المبكر وبموافقة المنشؤة، وٌعرؾ الخصم فً ه

 بالخصم المسموح به. 

% من 5مثال: افترض أن محالت طارق طلبت سداد الكمبٌالة المستحقة علٌها نقداً قبل شهرٌن من تارٌخ استحقاقها، مقابل الحصول على خصم بنسبة 

 قٌمة الورقة، وقد وافقت المنشاة على ذلك.

 لاير 3333%  =  5×    63333لٌمة الخصم المسموح به =  

 حـ/ أوراق قبض برسم التحصٌل فً حالة إرسال الورقة للبنك للتحصٌل.أو  *
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 احملاضرة الثاىية عشر

 حالة امتناع المدٌن عن سداد لٌمة الورلة فً تارٌخ االستحماق*

ساحب أو المستفٌد أو البنك أو وهو ال عند حلول موعد تحصٌل األوراق التجارٌة قد ٌمتنع المدٌن عن السداد وفى هذه الحالة ٌجب على حامل الورقة

جهات القانونٌة المظهر إلٌه الورقة اتخاذ اإلجراءات النظامٌة إلثبات امتناع المدٌن عن السداد فً تارٌخ االستحقاق، وسداد المصارٌؾ القضابٌة لدى ال

 المختصة وهً عادة أقرب محكمة ابتدابٌة تقع فً دابرة المدٌن.

 مرفوضة والمصارٌف المضائٌةتحمٌل المدٌن بمٌمة الورلة ال*

القضابٌة، وٌتم إثبات توقؾ  فً جمٌع الحاالت ٌتم الرجوع على المدٌن أو المسحوب علٌه الورقة بقٌمة الورقة األصلٌة باإلضافة إلى قٌمة المصارٌؾ

 . المدٌن عن السداد بتحوٌل الدٌن من دٌن تجاري إلى دٌن شخصً

 ٌن عن السدادالمعالجة المحاسبٌة إلثبات امتناع المد

فً تارٌخ االستحقاق  -لاير  60000والتً بلؽت قٌمتها  -مثال: رفضت محالت طارق سداد قٌمة الكمبٌالة المسحوبة علٌها بواسطة منشاة المجد 

 300قضابٌة قدرها  هـ، وقد تم اتخاذ اإلجراءات النظامٌة الالزمة بواسطة حامل الكمبٌالة فً ذلك التارٌخ، وتحمل فً سبٌل ذلك مصروفات1431/4/1

 لاير.

 تختلؾ المعالجة المحاسبٌة إلثبات التوقؾ عن السداد تبعاً الحتماالت التصرؾ فً أوراق القبض، وذلك كما ٌلً:

 حالة االحتفاظ بالورلة حتى تارٌخ التحصٌل-1

 

 حالة التحصٌل بواسطة البنن -2

ناع محالت طارق عن السداد وقٌام البنك باتخاذ اإلجراءات النظامٌة الالزمة، وتحمله هـ  بما ٌفٌد امت1431/4/5عند وصول إشعار من البنك ولٌكن فً 

 .للمصارٌؾ قضابٌة

 

 خصم أو لطع الورلة لدى أحد البنون -3

، وعند وصول إخطار ال تجري المنشؤة قٌد إثبات رفض المدٌن السداد ألن ملكٌة الورقة انتقلت إلى البنك، وٌحق للبنك الرجوع على المنشؤة إلثبات حقوقه

 للمنشؤة ٌجرى القٌد التالً: -4/5ولٌكن فً  -البنك 
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 حالة تظهٌر أو تحوٌل الورلة للغٌر -4

ٌه )محالت ٌقوم المظهر إلٌه )محالت ناصر( بالرجوع على المنشؤة بقٌمة الورقة والمصارٌؾ القضابٌة، والتً ترجع بدورها على المدٌن أو المسحوب عل

 المستحق للمظهر إلٌه )الدابن(، وذلك كما ٌلً: طارق( ثم تسدد

 

 

 

 

 

 تجدٌد أوراق المبض

 عندما ٌتوقؾ المدٌن عن سداد قٌمة الورقة فً تارٌخ االستحقاق، هناك احتماالن :

 : االتفاق مع المسحوب علٌه على سحب ورقة تجارٌة جدٌدة.األول

 ن واتخاذ الدابن إلجراءات إشهار إفالس المدٌن، واعتبار الدٌن دٌناً معدوماً.: التؤكد من عدم قدرة المسحوب علٌه على سداد الدٌالثانً

 سوؾ ٌتم التركٌز على االحتمال األول األكثر شٌوعاً، وذلك كما ٌلً:

الورقة، وسحب % من قٌمة 8مع محالت طارق على تؤجٌل سداد المستحق علٌها لمدة شهرٌن مع احتساب فوابد تجدٌد قدرها  4/1تم االتفاق فً مثال:  

 كمبٌالة جدٌدة بإجمالً المبلػ المستحق

 لاير 833( = 12÷  2% × )8×  63333فوائد التجدٌد = 

 

 

 

 إجمالً المستحك على محالت طارق =لٌمة الكمبٌالة األصلٌة + المصارٌف المضائٌة + فوائد التجدٌد

 لاير 61100=  800+  300+  60000= 
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حالت األمل على سداد جزء من لٌمة الورلة, وسحب ورلة جدٌدة بالبالً, فً هذه الحالة تحتسب فوائد التجدٌد على الجزء فً حالة االتفاق مع م

 المتبمً فمط.

على تحصٌل نصؾ المستحق علٌها نقًداً باإلضافة إلى المصارٌؾ القضابٌة، وسحب كمبٌالة جدٌدة 4/1افترض أن المنشؤة اتفقت مع محالت طارق فً 

 % سنوٌاً.8اقً  تستحق بعد شهرٌن مع احتساب فوابد تجدٌد بمعدلبالب

 لاير 30300=  300+  30000المسدد نقداً = 

 

 

 لاير 400( = 12÷  2% × )8×  30000فوابد التجدٌد = 

 لاير 30400=  400+  30000قٌمة الكمبٌالة الجدٌدة = 

 

 

 

  

 Notes Payable  أوراق الدفع  

 

 رٌة المتمثلة فً الكمبٌاالت والسندات اإلذنٌة التزامات على المدٌنٌن أو المسحوب علٌهم وتعتبر أوراق دفع من وجهة نظرهمتعتبر األوراق التجا

هـ ، وفً نفس التارٌخ قبلت المنشؤة كمبٌالة ألمر 1431/1/1لاير على الحساب فً  80000اشترت منشؤة المجد بضاعة من محالت جابر بمبلػ مثال: 

 هـ، وقد قامت المنشاة بسداد المستحق لمحالت جابر فً تارٌخ االستحقاق.1431/3/1ستحق السداد بعد شهرٌن فً محالت جابر ت

 فً هذه الحالة تكون القٌود كما ٌلً:

 

 

 

  

 فً حالة امتناع المنشاة عن السداد:

 لاير 700بلؽت فرضاً ٌعاد إثبات دابنٌة الدابن مرة أخرى ورجوعه على المنشؤة بالمصروفات القضابٌة والتً 
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 تجدٌد أوراق الدفع

 بإجمالً المستحق. عند االتفاق مع الدابن على تجدٌد الكمبٌالة فً تارٌخ الحق مع احتساب فوابد تجدٌد، ٌتم إثبات فوابد التجدٌد وكذا الكمبٌالة الجدٌدة

 %.3شهرٌن مع احتساب فوابد التجدٌد بمعدل : اتفقت المنشؤة مع محالت جابر على تؤجٌل سداد المستحق علٌها لمدة مثال

 فً هذه الحالة تكون المٌود كما ٌلً:

 

 

 

 

 

 إعداد الحسابات الختامٌة والموائم المالٌة فً المنشآت التجارٌة

نشؤة خالل فترة كما سبقت اإلشارة سوؾ ٌتم التركٌز فً المقرر الحالً على كل من قابمتً الدخل والمركز المالً بهدؾ قٌاس نتٌجة أعمال الم •

 معٌنة، وتحدٌد المركز المالً فً نهاٌة تلك الفترة.

 ال ٌختلؾ شكل قابمة المركز المالً أو )المٌزانٌة( عن الشكل السابق تناوله من قبل. •

كل من حساب  أما بالنسبة لقابمة الدخل وكمرحلة تمهٌدٌة إلعدادها ٌتم إعداد ما ٌعرؾ بالحسابات الختامٌة، والمتمثلة بصفة أساسٌة فً  •

 Income   المتاجرة وحساب األرباح والخسابر، وعادة ما ٌتم دمج الحسابٌن األخٌرٌن معاً فً حساب واحد ٌعرؾ بحساب ملخص الدخل

Summery Account. 

 Closing Entriesإلفال الحسابات  

 ٌرادات فً دفتر الٌومٌةفً نهاٌة كل فترة محاسبٌة ٌتم إجراء قٌود اإلقفال المتعلقة بحسابات المصروفات واإل •

 وٌتحقق ذلك بجعل أرصدة الحسابات ذات األرصدة المدٌنة دابنة، وجعل أرصدة الحسابات ذات األرصدة الدابنة مدٌنة  •

 مع إجراء القٌد الخاص بإثبات مخزون آخر الفترة الذي تتحدد قٌمته عن طرٌق الجرد فً نهاٌة الفترة المحاسبٌة •

فتر الٌومٌة إلى دفتر األستاذ ٌمكن تصوٌر حساب ملخص الدخل، ٌلً ذلك إقفال رصٌد حـ/ ملخص الدخل سواء أكان وبترحٌل تلك القٌود من د  •

 ربحاً أم خسارة فً حساب جاري المالك )أو حساب رأس المال(، وذلك على النحو التالً:
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 Income Statementلائمة الدخل  

 منشؤة فً نهاٌة فترة زمنٌة معٌنة، وتحدٌد ما إذا كان ربحاً أم خسارة.تهدؾ قابمة الدخل إلى قٌاس صافً دخل ال

 ٌتم القٌاس على مرحلتٌن:

 مرحلة تحدٌد مجمل الربح )أو الخسارة( -أ

 Trading Accountوٌمكن أن تتم هذه الخطوة من خالل حساب المتاجرة 

 لمباعةتكلفة البضاعة ا    -مجمل الربح  )أو الخسارة( =  صافً المبٌعات   

 مرحلة تحدٌد صافً الربح )أو الخسارة( -ب 

 Profit & Loss Accountوٌمكن أن تتم هذه الخطوة من خالل حساب األرباح والخسابر  

 المصروفات التشؽٌلٌة –صافً الربح  )أو الخسارة( = مجمل الربح  )أو الخسارة( + اإلٌرادات األخرى 

 

              هـ14/××12/33حساب المتاجرة عن السنة المنتهٌة فً  

 مدٌن                                                                                                        دائن                      

 

 هـ14/××12/33حساب األرباح والخسائر عن السنة المنتهٌة فً 
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 هـ14/××12/33ٌة فً حساب ملخص الدخل عن السنة المنته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات عامة على حساب ملخص الدخل

جمٌع المصروفات المرتبطة بنشاط المشترٌات مثل مصارٌؾ نقل المشترٌات )م. نقل للداخل( ومصارٌؾ التؤمٌن على المشترٌات وعمولة  •

الدخل ضمن الجزء الخاص بعملٌات المتاجرة والذي وكالء الشراء والرسوم الجمركٌة على المشترٌات وما إلى ذلك، تقفل فً حـ/ ملخص 

ٌهدؾ لتحدٌد مجمل الربح. أما المصروفات المرتبطة بنشاط المبٌعات مثل مصارٌؾ نقل المبٌعات )م. نقل للخارج( ومصارٌؾ التعببة 

اص بتحدٌد صافً الربح، وذلك والتؽلٌؾ ومصارٌؾ الدعاٌة واإلعالن والتروٌج وما إلى ذلك، فتقفل فً حـ/ ملخص الدخل ضمن الجزء الخ

إدارة باعتبار أن القرارات المتعلقة بتلك المصروفات تدخل فً نطاق سلطات اإلدارة العامة للشركة )اإلدارة العلٌا( وال تدخل فً نطاق سلطات 

 المبٌعات. 

ء وما إلى ذلك، لذا فهً تعتبر من بنود هناك مصارٌؾ تؤمٌن مستردة )ؼٌر مستنفدة( مثل التؤمٌن على الهاتؾ والتؤمٌن على عداد الكهربا •

ضد األصول وتظهر ضمن األصول فً قابمة المركز المالً فً نهاٌة السنة المالٌة، أما مصروفات التؤمٌن الدورٌة السنوٌة مثل أقساط التؤمٌن 

 السرقة أو الحرٌق أو المخاطر وما إلى ذلك، فتحمل على حساب ملخص الدخل فً نهاٌة السنة المالٌة

ٌس لمخزون )بضاعة( آخر الفترة رصٌد ٌظهر ضمن أرصدة مٌزان المراجعة، وإنما ٌؤتً عن طرٌق الجرد فً نهاٌة الفترة، وٌتم تقٌٌمه طبقاً ل •

سعر لقاعدة التكلفة أو السوق أٌهما أقل تطبٌقاً لمبدأ الحٌطة والحذر. أي إذا توافرت معلومات عن قٌمة مخزون آخر الفترة بسعر التكلفة وب

سوق، نؤخذ دابماً السعر األقل ونضعه مرة فً حـ/ ملخص الدخل فً الجانب الدابن ضمن الجزء الخاص بقٌاس مجمل الربح، ومرة أخرى ال

 ضمن األصول المتداولة بقابمة المركز المالً.
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 شكل لائمة الدخل-1

 ئمةمجرد إعادة عرض لنفس المعلومات الواردة بحساب ملخص الدخل ولكن فً شكل لا

 هـ14/ ×× 12/ 30عن السنة المنتهٌة فً )×××( قابمة الدخل لمنشؤة 

 

 هـ14/ ×× 12/  30مثال لقابمة المركز المالً فً 
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 احملاضرة الثالثة عشر 
 Subsidiariesالسجالت المساعدة  

 ٌقوم النظام المحاسبً فً أي منشؤة على ثالث دعابم أساسٌة وهً وجود:

 مجموعة من التقارٌر والقوابم المالٌة -عة دفترٌة مجمو -  مجموعة مستندٌة

 ٌتوقؾ تصمٌم المجموعة الدفترٌة على كل من حجم المنشؤة وطبٌعة النشاط والطرٌقة المحاسبٌة المتبعة

 مبررات استخدام السجالت المساعدة 

 قة العادٌةالطرٌقة التً تمت دراستها حتى اآلن من خالل تناول مراحل الدورة المحاسبٌة تعرؾ بالطرٌ

زمنً، ونظراً هذه الطرٌقة ال تناسب المنشآت المتوسطة والكبٌرة الحجم نظراً لتعدد العملٌات مما ٌصعب معه تسجٌلها فً دفتر واحد طبقاً لتسلسلها ال

 ٌةلتزاٌد الحاجة لمعلومات تحلٌلٌة، ظهرت الحاجة الستخدام السجالت المساعدة والتً أحٌاناً ما تعرؾ بالطرٌقة المركز

 اإلجراءات المحاسبٌة فً ظل استخدام السجالت المساعدة

ل القٌود المسجلة ترتكز الطرٌقة المركزٌة على استخدام الٌومٌات المساعدة والتً تسجل بها العملٌات المتكررة وذات الطبٌعة المتشابهة، على أن ٌتم ترحٌ

إلٌها تفاصٌل العملٌات المسجلة فً  د المدٌنٌن ودفتر أستاذ مساعد الدابنٌن، والتً ترحلبها إلى مجموعة من دفاتر األستاذ المساعدة مثل دفتر أستاذ مساع

 الٌومٌات المساعدة، والتً  تإثر على الحسابات الشخصٌة للمدٌنٌن والدابنٌن أوالً بؤول. 

كما تسجل فً الٌومٌة العامة  –ٌة العامة )المركزٌة( فً نهاٌة كل فترة معٌنة ٌتم ترحٌل إجمالٌات الٌومٌات المساعدة  بقٌود إجمالٌة إلى دفتر الٌوم

بعد ذلك ٌتم ترحٌل القٌود من دفتر الٌومٌة العامة إلى دفتر األستاذ العام، ٌلً ذلك إعداد مٌزان المراجعة ثم  –العملٌات التً لٌس لها ٌومٌات مساعدة 

 إعداد القوابم المالٌة.

الٌومٌات المساعدة باعتبارها دفاتر إحصائٌة تصب فً النهاٌة فً الٌومٌة العامة التً ٌشترط أن تكون  مالحظة: ال ٌشترط توافر الشروط النظامٌة فً

 نظامٌة.

 :الدورة المحاسبٌة فً ظل استخدام السجالت المساعدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع الٌومٌات المساعدة

 ٌومٌة المبٌعات اآلجلة  •

 ٌومٌة مردودات المبٌعات •

 ٌومٌة المشترٌات اآلجلة •

 ٌة مردودات المشترٌاتٌوم•

 ٌومٌة المقبوضات النقدٌة•

 ٌومٌة المدفوعات النقدٌة•

 

 ٌومٌة أوراق القبض•

 ٌومٌة أوراق الدفع •
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 مالحظة: أي عملٌة ال ٌناسب تسجٌلها الٌومٌات السابمة تسجل فً دفتر الٌومٌة العامة

 Credit Sales Journalدفتر ٌومٌة المبٌعات اآلجلة  

ٌخصص هذا الدفتر إلثبات عملٌات البٌع اآلجل فقط، أما المبٌعات النقدٌة، والمتحصالت من المدٌنٌن، والمتحصالت األخرى من مبٌعات  •

 الثابتة، أو الحصول على قرض مثالً فتسجل فً ٌومٌة المقبوضات النقدٌة.األصول 

 تسجل فً هذا الدفتر األطراؾ المدٌنة لعملٌات البٌع اآلجل والمتمثلة فً أسماء العمالء. •

 ٌن.ٌتم الترحٌل من دفتر ٌومٌة المبٌعات اآلجلة أوالً بؤول إلى الحسابات الشخصٌة للعمالء بدفتر أستاذ مساعد المدٌن •

 ٌة(.فً نهاٌة كل فترة )شهر ؼالباً( ٌتم جمع ٌومٌة المبٌعات اآلجلة وٌثبت المجموع بقٌد إجمالً أو مركزي فً دفتر الٌومٌة العامة )المركز •

 مالحظات:

  ات اآلجلة، ثم ٌسجل المبلػ فً حالة سداد العمٌل لجزء من قٌمة البضاعة نقداً عند إتمام عملٌة البٌع، تسجل العملٌة بالكامل أوالً فً ٌومٌة المبٌع

 الذي سدده العمٌل فً دفتر ٌومٌة المقبوضات النقدٌة.

 لٌة بٌع آجل، إذا سحبت المنشاة كمبٌالة على العمٌل عند إتمام عملٌة البٌع أو حرر لها سنداَ أذنٌا بقٌمة البضاعة المباعة، ٌتم تسجٌل العملٌة كعم

 سجل الورقة التجارٌة فً دفتر الٌومٌة العامة فً حالة عدم تخصٌص دفتر ٌومٌة ألوراق القبض. أي بجعل العمٌل مدٌناً بقٌمة المبٌعات، ثم ت

 شكل دفتر ٌومٌة المبٌعات اآلجلة

 

 

 

 

   Sales Returns  Journalدفتر ٌومٌة مردودات المبٌعات

فٌها الطرؾ الدابن فقط وهو العمٌل، باعتبار أن  إذا تكررت عملٌات مردودات المبٌعات، ٌجب أن تخصص لها ٌومٌة مساعدة مستقلة، بحٌث ٌسجل

 عد المدٌنٌن.الطرؾ اآلخر وهو مردودات المبٌعات ٌعتبر مدٌن، وترحل العملٌات المسجلة أوالً بؤول، إلى الحسابات الشخصٌة للمدٌنٌن بدفتر أستاذ مسا

 ٌؤخذ دفتر ٌومٌة مردودات المبٌعات نفس شكل دفتر ٌومٌة المبٌعات اآلجلة

 Credit Purchases Journalٌومٌة المشترٌات اآلجلة   دفتر

ٌخصص هذا الدفتر إلثبات عملٌات الشراء اآلجل فقط، أما المشترٌات النقدٌة، والمسدد للدابنٌن، وأي عملٌات سداد نقدي أخرى مثل سداد  •

 قرض أو شراء أصل ثابت  فتسجل فً ٌومٌة المدفوعات النقدٌة.

 الدابنة لعملٌات الشراء اآلجل والمتمثلة فً أسماء الموردٌن. تسجل فً هذا الدفتر األطراؾ •

 ٌتم الترحٌل من دفتر ٌومٌة المشترٌات اآلجلة أوالً بؤول إلى الحسابات الشخصٌة للموردٌن بدفتر أستاذ مساعد الدائنٌن. •

 ً أو مركزي فً دفتر الٌومٌة العامة )المركزٌة(.فً نهاٌة كل فترة )شهر ؼالباً( ٌتم جمع ٌومٌة المشترٌات اآلجلة وٌثبت المجموع بقٌد إجمال •

 مالحظات:

  ،ثم ٌسجل  فً حالة سداد المنشؤة لجزء من قٌمة البضاعة نقداً عند إتمام عملٌة الشراء، تسجل العملٌة بالكامل أوالً فً ٌومٌة المشترٌات اآلجلة

 المبلػ المسدد للمورد فً دفتر ٌومٌة المدفوعات النقدٌة.
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  كمبٌالة على المنشؤة من قبل المورد عند إتمام عملٌة الشراء أو تم تحرٌر سند إذنً له بقٌمة البضاعة المشتراة، ٌتم تسجٌل العملٌة إذا تم سحب

 كعملٌة شراء آجل، أي بجعل المورد دابناً بقٌمة المشترٌات، ثم تسجل الورقة التجارٌة فً دفتر الٌومٌة العامة فً حالة عدم تخصٌص دفتر

 وراق الدفع. ٌومٌة أل

 

 شكل دفتر ٌومٌة المشترٌات اآلجلة

 

 

 

  Purchases Returns  Journalدفتر ٌومٌة مردودات المشترٌات

ن إذا تكررت عملٌات مردودات المشترٌات، ٌجب أن تخصص لها ٌومٌة مساعدة مستقلة، بحٌث ٌسجل فٌها الطرؾ المدٌن فقط وهو المورد باعتبار أ

 المشترٌات ٌعتبر دابن، وترحل العملٌات المسجلة أوالً بؤول، إلى الحسابات الشخصٌة للدابنٌن بدفتر أستاذ مساعد الدابنٌن. الطرؾ اآلخر وهو مردودات

 ٌؤخذ دفتر ٌومٌة مردودات المشترٌات نفس شكل دفتر ٌومٌة المشترٌات اآلجلة

 Accounting Adjustment   Errorsمعالجة األخطاء المحاسبٌة  

   

 طاء المحاسبٌةأنواع األخ

 )الكلى أوالجزبى(. الحذف والسهوأخطاء  .1

 )أخطاء عند التسجٌل فً الٌومٌة أو الترحٌل لألستاذ(. األخطاء الكتابٌة .2

 )أخطاء فً التوجٌه المحاسبى أو عدم التطبٌق السلٌم للقواعد المحاسبٌة(. األخطاء الفنٌة .3

 مثل زٌادة حساب المدٌنٌن بدال من حساب أوراق القبض فكالهما حساب مدٌن.)المعوضة( أو التً ٌعوض بعضها البعض  األخطاء المتكافئة .4

 Accounting Errors Classificationتبوٌب األخطاء المحاسبٌة 

 أخطاء االرتكاب( -)أخطاء الحذؾ والسهو حسب مصدر الخطؤ: .1

 القوابم المالٌة(. -مٌزان المراجعة -األستاذ -)الٌومٌة: حسب مكان حدوث الخطؤ .2

 أخطاء تإثر على التوازن(. -أخطاء ال تإثر على التوازن : )تؤثٌر الخطؤ على توازن مٌزان المراجعةحسب  .3

 أخطاء تكتشؾ فً فترة مالٌة تالٌة(. -)أخطاء تكتشؾ خالل الفترة وقبل اقفال الحساباتحسب تولٌت اكتشاف الخطؤ:  .4

 الوسائل المحاسبٌة الكتشاف األخطاء

 إعداد مٌزان المراجعة .1

 ة كشوؾ حسابات البنوك وإعداد مذكرات التسوٌةمراجع .2

 مبٌعات..(. -وجود دورات مستندٌه واضحة لكل عملٌة )مشترٌات .3

 وجود قسم للمراجعة الداخلٌة .4

 المراجعة المستندٌة .5

 استخدام أسلوب المصادقات فً التحقق من أرصدة العمالء .6
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  CorrectionRules of Accounting Errors   لواعد تصحٌح األخطاء المحاسبٌة

 ألنه دفتر نظامً. دفتر الٌومٌة بالكشط أو الشطب او الكتابة بٌن السطورال ٌجوز تصحٌح األخطاء فً  .1

 ألن صفحاته  موثقة ومرقمة بتسلسل. نزع صفحة من صفحات دفتر الٌومٌةال ٌجوز  .2

 ذي تم.على أن ٌوقع من قام بالتصحٌح بجوار التصحٌح ال بالشطب فً دفتر األستاذالتصحٌح  ٌجوز .3

 وٌكتب شرح مناسب أسفل القٌد ٌوضح طبٌعة الخطؤ وتصحٌحه. الحذؾ والسهو بدفتر الٌومٌة بقٌد استدراكتصحح أخطاء  .4

بقٌد وتكون  الطرٌمة المختصرة أو – وتكون بقٌدٌن الطرٌمة المطولة)     وهما تصحٌحها بطرٌقتٌنبدفتر الٌومٌة وٌمكن  أخطاء االرتكاب .5

 (.واحد

التً تمت خالل شهر   ألخطاء المحاسبٌة التً قام باكتشافها المراجع الداخلً بمنشؤة الهفوؾ التجارٌة أثناء قٌامه بالمراجعة المستندٌةفٌما ٌلً بعض ا

 هـ.1425رجب عام 

 إجراء قٌود الٌومٌة الالزمة لتصحٌح األخطاء السابقة فً دفتر الٌومٌة العامة والمطلوب:

 ولم تمٌد فً دفتر ٌومٌة المبٌعاتلاير على الحساب  6333بمبلغ  8-19صدرت لمحالت البرج بتارٌخ  3826وجد أن هنان فاتورة بٌع رلم  -1

 اآلجلة.

 

 

 

 

 

 

لد ظهر ضمن كشف الحساب الوارد من البنن إال أنه لم ٌثبت فً  11/12لاير صادر من المجد بتارٌخ  7333بمبلغ  8756وجد أن الشٌن رلم  -2

 دفاتر المنشؤة.   

 

 

 

  

 المنشاة.       ولم تثبت فً دفاتر 7-23لاير سددت بشٌن ٌوم  4333وجد أن هنان كمبٌالة لٌمتها  -3
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 طرق تصحٌح األخطاء المحاسبٌة بدفتر الٌومٌة )الطرٌمة المطولة والمختصرة(

 :تناسب تصحٌح جمٌع األخطاء وهً طرٌقة سهلة ودقٌقة، وتتم من خالل خطوتٌنالطرٌمة المطولة:  -1

 إلؽاء القٌد الخاطا بقٌد عكسً -أ

 إثبات القٌد الصحٌح -ب

 تناسب تصحٌح بعض أنواع األخطاء وتحتاج لخبرة المحاسب.  الطرٌمة المختصرة: -2

 وتتم من خالل خطوة واحدة حٌث تعتمد على بحث اآلثار المترتبة على القٌد الخاطا ومعالجتها بقٌد تصحٌح

 المطولة والمختصرة:ٌة باستخدام الطرٌمتٌن مثال على تصحٌح األخطاء المحاسب

 ( خالل شهر ذي القعدة. 2020فٌما ٌلً بعض العملٌات المحاسبٌة التً سجلت بدفتر ٌومٌة )منشؤة فاضل التجارٌة ) جواالت 

 المطلوب: إجراء قٌود التصحٌح الالزمة فً ظل تطبٌق كل من الطرٌقة المطولة والطرٌقة المختصرة

لاير سدد ثمنه بشٌن, ولام المحاسب بإثبات العملٌة بجعل حساب المشترٌات مدٌناً وحساب النمدٌة بالبنن  143333اء اثاث  بمبلغ تم شر 1-7فً  -1

 ً  دائنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاير.  157333لاير من محالت ناصر باألجل, ولام المحاسب بإثباتها فً الدفاتر بمبلغ  175333تم شراء سٌارة بمبلغ  1-27فً  -2
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 احملاضرة الرابعة عشر

 حاالت عملٌة 

 5/8   لاير تم إٌداعه ببنن الرٌاض. 23333333تكونت شركة االحساء المحدودة برأسمال لدره 

 6/8  لاير من البنن واودعتها بالصندوق . 8333333سحبت الشركة مبلغ 

 6/8  مبلغ بشٌن. لاير سددت ال 43333اشترت الشركة سٌارة من محالت الهفوف بمبلغ 

 7/8  لاير بشٌن من شركة احمد13333أشترت بضاعة بمبلغ 

 دفتر ٌومٌة شركة االحساء المحدودة
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 7/8  لاير نمدا من محالت مرجان2333أشترت بضاعة بمبلغ 

 8/8  ٌوم.23ل % اذا تم السداد خال5وبخصم نمدي  الفوارس لاير باألجل من محالت13333أشترت بضاعة بمبلغ 

 8/ 8 لاير لعدم مطابمتها للمواصفات المطلوبة3333ردت  الشركة الً شركة احمد بضاعة بمبلغ 

 8/8  لاير الً محالت مرجان لعدم مطابمتها للمواصفات المطلوبة533ردت الشركة بضاعة بمبلغ 

 تابع لنفس الدفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8/8  السٌد جابر. لاير نمداً الى  633333باعت الشركة بضاعة بمبلغ 

  8/9  لاير  لعدم مطابمتها للمواصفات المطلوبة 5333رد السٌد جابر بضاعة بمبلغ 

 8/9  لاير12333باعت الشركة بضاعة الً النعٌم بكمبٌالة ممبولة فً نفس التارٌخ بمبلغ 

 8/19  تابع لنفس الدفتر {{ }} .      لاير نمداً 933دفعت مصروفات كهرباء بمبلغ      
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 8/20  وهو المبلغ بعد الخصم{{  5433}} الحظ ان المبلغ فً الدفتر  %13لاير نمدا وبخصم تجاري  6333اشترت بضاعة بمبلغ 

 8/23 راجع العملٌة التً فً لبل اول صورة والحظ ما ترتب علٌها {{ دفعت الشركة ما علٌها لمحالت الفوارس بشٌن {{ 

 30/8 لاير بشٌن 123333دفعت مرتبات بمبلغ. 

 33 /8 مصروفات مٌاه  بشٌن 1333دفعت 

 تابع لنفس الدفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/8  لاير عبارة عن اٌرادات اٌجار العمار المملون لها نمدا  5333تحصلت مبلغ 

 30/8  لاير باألجل الً شركة المتوكل. 73333باعت بضاعة بمبلغ 

 19 .33 /8 صفات.% من البضاعة لعدم مطابمتها للموا13ردت شركة المتوكل 

 23  .8/33 لاير بشٌن  3333اشترت اثاث بمبلغ 
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 عملٌات دفتر االستاذ

 حساب راس المال 

 

 

 

 

 

 

 حساب البنك

 

 

 

 

 

 

 حساب السٌارة 

 

 

 

 

 

 

 حساب  الصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حساب المشترٌات 

 حساب  المبٌعات 

 مردودات المشترٌات 

 حساب مردودات المبٌعات 
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 حساب اوراق القبض 

 

 

 

 

 

 

 حساب الدابنون

 

 

 

 

 

 

 وفات حساب المصر

 

 

 

 

 

 

 حساب الخصم المكتسب 

 

 

 

 حساب االٌرادات 

 

 

 

 

 

 

 حساب المدٌنون 

 

 

 

 

 

 

 حساب االثاث 
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 مٌزان المراجعة  باألرصدة شركة االحساء المحدودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالة دراسٌة شاملة على إعداد الموائم المالٌة فً المنشآت التجارٌة

 هـ : )باللاير(1430/12/30زان مراجعة محالت الهفوؾ التجارٌة فً ظهرت األرصدة التالٌة فً مٌ
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 لاير بسعر السوق. 35000لاير بسعر التكلفة، و  32000هـ بلػ 1430/12/30فإذا علمت أن مخزون آخر المدة فً 

 المطلوب:

 هـ1433/12/33لمنتهٌة فً إعداد الحسابات الختامٌة )حسابً المتاجرة واألرباح والخسائر( عن السنة ا .1

 هـ1433/12/33إعداد حساب ملخص الدخل عن السنة المنتهٌة فً  .2

 هـ1433/12/33إعداد لائمة الدخل عن السنة المنتهٌة فً  .3

 هـ1433/12/33إعداد المٌزانٌة )لائمة المركز المالً( فً  .4

 هـ1433/12/33إجراء لٌود اإللفال الالزمة فً  .5

 

 هـ1433/12/33سابً المتاجرة واألرباح والخسائر( عن السنة المنتهٌة فً إعداد الحسابات الختامٌة )ح -1

 

 هـ1433/12/33حـ/المتاجرة لمحالت الهفوف التجارٌة عن السنة المنتهٌة فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحوظة: ٌتم تمٌٌم مخزون آخر المدة طبماً لماعدة التكلفة أو السوق أٌهما ألل وتطبٌماً لمبدأ الحٌطة والحذر.

 هـ 1433/  12/  33حـ / األرباح والخسائر لمحالت الهفوف التجارٌة عن السنة المنتهٌة فً        
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 هـ  1433/  12/  33حـ/ ملخص الدخل لمحالت الهفوف التجارٌة عن السنة المنتهٌة فً  -2

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1433/12/33لائمة الدخل لمحالت الهفوف التجارٌة عن السنة المنتهٌة فً -3
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 هـ1433/12/33إعداد لائمة المركز المالً فً  -4

 هـ    )باللاير( 1433/12/33لائمة المركز المالً )المٌزانٌة( لمحالت الهفوف التجارٌة عن السنة المنتهٌة فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1433/12/33إجراء لٌود اإللفال الالزمة فً  -5

 

 حـ/ ملخص الدخل من                  431533

 إلى مذكورٌن                         

 حـ / مخزون أول الفترة                  37333

 حـ / المشترٌات                298333

 حـ / مصارٌف نمل للداخل                   13533

 حـ / مردودات المبٌعات                  25333

 مسموحات المبٌعات حـ /                    8333

 حـ / خصم مسموح به                     4333

 حـ/ مصارٌف نمل للخارج                    3333

 حـ/ مصارٌف بٌعٌة أخرى                    5333

 حـ/ مصارٌف اإلدارة العامة                  11333

 إلفال الحسابات ذات األرصدة المدٌنة فً حساب ملخص الدخل

 

 

 

 من مذكورٌن                       

 حـ / المبٌعات                423333

 كتسبحـ / الخصم الم                   3533

 حـ / مسموحات المشترٌات                   2333

 حـ / مردودات المشترٌات                  14333

 إلى حـ/ ملخص الدخل                    439533

 إلفال الحسابات ذات األرصدة الدائنة فً حساب ملخص الدخل
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 إلفال رصٌد حـ/ ملخص الدخل فً حـ/ رأس المال 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات  

 اكم  وفقكم اهلل وسدد خط

 وال تنسونا من خالص دعواتكم  

  عبدالعزيز الصق ار :أخوكم


