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عنند علم يشمل مجموعة من  اقوواعند ألاس نا ألاقمئنادت اقسنع ل نس مل ينع لعللنل اق مللنا  اقماقلنة   :"المحاسبة "

م  ألاقن  م نسندا  مدينده قهنا   ثنم لئويني أللذننلل منيا اق مللنا  ألللثلذنها اعلند لم ن  اقوحنده  هاألل جلل حدألثها

 أعماقهنا)اقمذنرأليا   ألمن  ثنم ا نسثراي ةسلجنة  اإلينرادا اقعذول على ميا  إيرادالها ألل لفةلعديد االقسذادية م  

  يع ميا اقفسره . م  راح األ خ اره ع  يسره ماقلة م لنة ألالان مركزما اقماقع 

يثع حنندألثها اقسننار األ مننو علننم ألينن  قس ننجلل أللئوينني ألللثننلا اق مللننا  ألاسحنندال ةا  اقذننفة اقماقلننة ألينن  ل ل ننل

 اأ لوب مفلد ألا سثالص ةسائجها أللعلللها .

 "المستندات وأنواعها ": 
مو معور كسااع إلثئا  حدألل عمللة لجارية ألل سئنر اقم نسندا  اقمر ن  اس ا نع إلثئنا  اقولند األ اق مللنة  المستند :

 اقمعا ئلة يع اقديالر .

 أنواع المستندات المستخدمة : -*

اق مللا  اقسجارية يع ميا اقم سند  اإثئا م وده اقولد حلد يووم ما ك اقديالر  أليطل  عللة -م سند قلد يوملة : -1

 . يسرلي عللها دي  األ قئض قمئاقغألل جل يله اق مللا  اقسع ال اسصلعلمهلدا قس جللها يع ديسر اقلوملة 

االقسزاما  اقسع  ألمو اقم سند اقيي يعرر يع حاقة دي  اقمنشاه أي مئلغ مثل ل ديد اقديون األ -م سند اقذرف : -2

 عللها . 

 ألمو اقم سند اقيي يعرر يع حاقة ل لم اقمنشاه اقمئاقغ اقنودية األ على ش ل ص وك .   -م سند اقوئض : -3

 

 " طرق تسجيل العمليات التجارية في الدفاتر "
 مناك طريوسل  قس جلل اق مللا  اقسجارية يع اقديالر . 

لهسم اس جلل اقع ااا  اقشثذلة يون  ألمنع رلنر دقلونة  -:(simple entry methodطريقة القيد المفرد ) -1

ال ل طع اإلحذائلا  قيا ل سثدم يع اقمعنال  اقذنرلره حلند لوسذنر علنى ينسح ح نااا  شثذنلة قلوقنوف 

 على م امالله م  عمالئه . 

لووم ميا اقطريوة على أ اس ان ق نل عمللنة لجارينة  -:(entry method Doubleطريقة القيد المزدوج ) -2

 ل  األ  اةئل  طرف يأخي ألي سئر مدي  اما اخي ألطرف ي طع ألي ون دائنا اما أعطى . طري

 ي ون اقع اب مدينا اما زاد ألدائنا اما قل األ ةوا .                      

 أمثلة مسنوعة : 

 دينار  دد قلمسها ةودا .  50000اشسرى اقسا ر عدةان اضاعة امئلغ  -*

               مدي  سةه زاد م  حـ/ اقمشسريا 50000       

  دائ  سةه ةوا     اقى حـ/ اقذندألق  50000                  

 دينار .  70000اشسرى احمد اضاعة م   اقم امئلغ  -*

 م  حـ/ اقمشسريا              مدي  سةه زاد  70000          

   عندا اضاعة اقى حـ/  اقم            دائ  ةوا م 70000                  

 

 مو إثئا  اق مللة اقسجارية يع ديسر اقلوملة ح ي لاريخ حدألثها ألي  طريوة اقولد                                                 -" : (Entry"القيد )   

 اقمزدألي .                                  

 Debitم  حـ/ اقمدي              ***                      

  Creditاقى حـ/ اقدائ      ***                              

    -"أنواع القيود" :
               مو اقولد اقيي يس ون م  ح اب ألاحد يع اقجاةي اقمدي  ألح اب ألاحد  - :simple entryاقولد اقئ ل  ) -1

 يع اقجاةي اقدائ  .                                          

 دينار إيجار معل ةودا . 100000ال/ دي  لا ر مث

 م  حـ/ إيجار معل  100000    

 اقى حـ/ اقذندألق  100000               

 

 

(1  



 مو اقولد اقيي يس ون م  ح اب األ أكثر يع اقجاةي اقمدي      -:  Compound entryاقولد اقمركي ) -2

 أكثر يع اقجاةي اقدائ  .        أألألح اب                                                      

    ديننار ةوندا ألاقئناقع علنى  40000دينار  دد منها  100000اشسرى اقسا ر   لد اضاعة م  احمد امئلغ  1مثال /

 اقع اب . 

 م  حـ/ اقمشسريا   100000   

 اقى ميكوري                         

 ألق حـ/ اقذند 40000                      

 حـ/ احمد   60000                       

ديننار ةوندا ألاقئناقع علنى  25000ديننار ا نسلم مننه مئلنغ  75000ااع اقسا ر أ امه اضاعة اقى عمنر امئلنغ  2مثال / 

 اقع اب . 

 م  ميكوري             

 حـ/ اقذندألق  25000          

 حـ/ عمر 50000           

  اقى حـ/ اقمئل ا   75000                            

 " أنواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة " 
        ألمنو اقنديسر اقوناةوةع اقنيي ي نجل يلنه اقسنا ر اق مللنا  اقسجارينة أألل انأألل ح ني  -(:Journalدفتر اليومية ) -1  

 م سندا  ثئوللة .  م  ألاق لواريخ حدألثها 

 : الشروط الواجب توفرها في دفتر اليومية 

 يجي عرض ديسر اقلوملة عل كالي اق دل قررض لذديوه .  -1

 يمن  اقشطي ألاقعك ألاقسعشلة يع ديسر اقلوملة .  -2

 األ يوض  خسم اقدائره عللها.  فعالهعة م  صيجي لرقلم صفعا  اقديسر قئل ا س ماقه أليوق  على كل صف -3

 . يودم اقديسر يع ةهاية اق نة اقى كالي اق دل قررض اقسذدي  على صفعاله  -4

 ألمو اقديسر اقواةوةع اقثاةع اقيي يسم لرحلل  مل  اقولود اقسع لم ل جللها يع ديسر اقلوملة . -دفتر االستاذ: -2 

 

 

 "(Capitalالمال ) رأسكيفية تكوين "
     موننننننندار مننننننن  اقمنننننننال يودمنننننننه صننننننناحي اقمشنننننننرألع عنننننننند اننننننندت عملنننننننه اقسجننننننناري                                            -اقمنننننننال : رأس -1

 )ةود يع اقذندألق = راس اقمال . 

 دينار أألدعه يع اقذندألق . 1000000ادا  اقم عمله اقسجاري ارأ مال قدرا  2/1/2001مثال / يع 

 راس اقمال  1000000ةود يع اقذندألق =  1000000

  2/1/2001الميزانية العمومية في                           م  حـ/ اقذندألق              1000000    

 اقى حـ/ راس اقمال  1000000          
 راس المال  1000000نقد في الصندوق      1000000                                                                              

 

 

 

                                                                                                   1000000                  1000000 

 

 مو مودار ما يودمه صاحي اقمشرألع م  ممسل ا  مودره ااقولمة اقنودية .  -اقمال : رأس -2

  Capital  = راس اقمال )Assetsاقمو ودا  )                      

 دينار ممثله ااقمو ودا  اقساقلة .  900000قدرا  ارأ مالادا مديد عمله اقسجاري  2/1/2003مثال / يع 

 م ائ   400000 لارا     300000اثال    200000         

 راس اقمال  900000اقمو ودا  =  900000     

       2/1/2003الميزانية العمومية في                           م  ميكوري                                             

  المال رأس 900000          أثاث 200000     حـ/ اثال                                            200000         

  سيارات 300000حـ/  لارا                                             300000         

  مكائن 400000                           حـ/ م ائ                      400000         

 900000                  900000       اقى حـ/ راس اقمال                900000                       
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 مو اقفرق ال  قلمة اقمو ودا  اقمودمة م  صاحي اقمشرألع ألاقمطلواا  .  -اقمال : رأس -3

 اقمال  اقمطلواا  = راس –اقمو ودا                      

                    Assets  - Liable ties  =Capital 

 

 ادا ماشم عمله اقسجاري ااقمو ودا  ألاقمطلواا  اقساقلة :  2/1/2003مثال / يع 

 مع   دائ   30000م ائ     100000مئاةع    700000اثال    500000       

 قلد ل وي  راس اقمال      

       2/1/2003الميزانية العمومية في                                                         م  ميكوري           

                                                     حـ/ االثال  500000         

         المال رأس 1270000           أثاث 500000                                        حـ/ اقمئاةع  700000         

   محسن 30000مباني              700000                                         حـ/ اقم ائ 100000          

  مكائن 100000                                           اقى ميكوري                   

 ئ  حـ/ مع   دا 30000                   

 1300000              1300000                           حـ/ راس اقمال  1270000                

  

 

 "شرح مفردات الميزانية "
عئاره عن  قائمنة األ كشنل يعنوي علنى اقمو نودا  ألاقمطلوانا  ألرأس اقمنال   ينع اقجاةني اقمندي  من   -الميزانية :

 اقمو ودا  اقى : اقملزاةلة لسضم  اقمو ودا  أللو م 

 ألاق دد .  ألاسثالألاقمئاةع ألاق لارا  ألاقم ائ   كاسراضعاقثااسة  اسصولأللشمل الموجودات الثابتة :  -*

أللشمل اقنوود اقمو وده يع اقمذرف ألاقذندألق ألكيقك اقمو ودا  اقسع يم ن  ان لعنول  الموجودات المتداولة : -*

اقماقلننة قذننلره اس ننل  ألاسألراقاقوننئض ألاضنناعة اخننر اقمنندى  ألأألراق اقننى ةوننود خننالل اق نننة اقماقلننة مثننل اقمنندينون

 ألا سثمارا  طويلة اسمد . 

 أللشمل اقمذاريل اقمديوعة مودما ألاإليرادا  اقم سعوة ألاقسأملنا  قدى اقرلر .  أرصدة مدينة أخرى : -*

 أما اقجاةي اقدائ  م  اقملزاةلة يلعسوي على :

 راس اقمال  -1

 مثل اقدائنون ألأألراق اقدي  ألاقورألض .  اقمطلواا  اقمسداألقة -2

 أرصده دائنة أخرى مثل اقمذرأليا  اقم سعوة ألاإليرادا  اقم سلمة مودما ألاقسأملنا  اقم سلمة مودما .  -3

  31/12ألأدةاا اقملزاةلة كما لظهر يع 
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  31/12الميزانية العمومية كما تظهر في 

 اقمطلواا    اقمو ودا  

                   

 ****** اقمو ودا  اقثااسة       

 *** أراضع                 

 *** مئاةع ألعوارا                   

 *** أثال                  

 ***  لارا                   

  ألم دا   *** م ائ                  

 ****** اقمو ودا  اقمسداألقة      

 * ةود يع اقذندألق **                 

 *** ةود يع اقمذرف                     

 *** أ. ق                 

 *** أ. ماقلة                  

 *** ألدائ  ثااسة                  

 *** مدينون                  

 *** اضاعة اخر اقمده                  

 *** لأملنا  قدى اقرلر                 

 ****** مو ودا  م نوية      

 *** شهره اقمعل                  

 *** اراءه االخسراع                  

 ****** أرصده مدينة أخرى    

 *** مذاريل مديوعة مودما                  

 *** إيرادا  م سعوة                  

 

 

  1/1***  رأس اقمال يع                    

 **  + صايع اقراح *                   

 صايع خ اره  -**  *                   

 اقم عواا  اقشثذلة  -**  *                   

 31/12***  رأس اقمال يع ***     

 اقمطلواا  اقثااسة                 

 ***  قرألض طويلة اس ل ***     

 اقمطلواا  اقمسداألقة   ******     

 ***  أ.د                   

 *** دائنون                   

 *** قرألض قذلره اس ل                   

 أرصده دائنة أخرى  ******     

 *** مذرأليا  م سعوة                   

   *** إيرادا  م سلمة مودما                   

   *** لأملنا  اقم سلمة مودما                  

   ******** ******** 

 

 

 

 

 يلما  ئ  لم شرح ديسر اقلوملة ألاقشرألط اقوا ي لويرما يله ألأدةاا لثطل  ديسر اقلوملة . تخطيط دفتر اليومية :

 

 رقم اقم سند  اقساريخ  رقم صفعة اال ساة  اقسفاصلل  رقم اقولد   دائ   مدي  
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جلل يع ديسنر اقلوملنة من  ألاقن  اقم نسندا  اقثئوللنة ) م نسند اقولند   م نسند يسم اقس  كيفية التسجيل في دفتر اليومية : 

 اقذرف   م سند اقوئض   أألل اأألل ح ي ل ل ل حدألثها اقساريثع ألكما يلع : 

   يع حول رقم اقولد .1ي سي ل ل ل اقولد ادا م  رقم ) -1

 ل سي لاريخ حدألل اق مللة يع اق مود اقثاص ااقساريخ .  -2

  قلدالقنة حنـ/ دي  يع اقعول اقمدي  ألي سي ا م اقع اب يع حول اقسفاصلل م ئوقا اعنرف )من ي سي اقمئلغ اقم -3

  على مديوةلة اقع اب ألعلى ةفنا اق نطر  ثنم ي سني ا نم اقع ناب اقندائ  علنى اق نطر اقثناةع م نئوقا اعنرف 

ع حونل رقنم   قلدالقنة علنى دائنلنة اقع ناب ثنم ي سني رقنم اقم نسند  نواء )قلند األ صنرف األ قنئض  ينحنـ/ إقى)

ا د اال ساة م  لرحلل اقولد ي سي على اق نطر اقسناقع  ينع حونل اقسفاصنلل شنرح مثسذنر قل مللنة قمنا اقم سند 

 ألرد يع اقم سند اقمديد قل مللة اقسجارية . 

 .يع اقذندألق  أألدعهدينار  6000000قدرا  ارأ مالادا ةويل عمله اقسجاري  2/1/2002مثال / يع 

 دينار ةودا .  300000ي  إيجار معل قمده شهري  د 3/1/2002يع         

 دينار ةودا  50000اشسرى قرطا له امئلغ  5/1/2002يع         

 اقمطلوب: ل جلل اق مللا  أعالا يع ديسر اقلوملة . 

 ديسر يوملة اقسا ر ةويل
 رقم اقم سند اقساريخ رقم صفعة اال ساة اقسفاصلل رقم اقولد دائ  مدي 
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 م  حـ/ اقذندألق

 اقى حـ/ راس اقمال

ادا ةويل ارأ مال 

 6000000قدرا 

 أألدعه يع اقذندألق

 

 م  حـ/ إيجار معل

 اقى حـ/ اقذندألق

دي  إيجار معل 

 دينار ةودا 300000

 

 م  حـ/ اقورطا لة

 اقى حـ/ اقذندألق

مئلغ شراء قرطا له ا

 ةودا 50000

 

 2/1 

 

 

 

 

 

3/1 

 

 

 

 

5/1 

 قلد 1

 

 

 

 

 

 صرف 1

 

 

 

 

 صرف 1

 

 : " العمليات التجارية وكيفية إثباتها في الدفاتر المحاسبية"
ألمو قلد ل وي  راس اقمال ألي سئر ح اب راس اقمنال من  اقع نااا  اقشثذنلة اقعولولنة إةا القيد االفتتاحي :  -1

 شثذلة اقم نوية إةا قدمسه اقمنشاه . قدمها اقسا ر   ألم  اقع ااا  اق

 مثال / ادا اقسا ر  اقم عمله اقسجاري ااقمو ودا  ألاقمطلواا  اقساقلة . 

دينننار اثننال    600000دينننار كامننل دائنن     300000دينننار احمنند منندي     100000دينننار اضنناعة    300000

 دينار م ائ  .  300000دينار ةود يع اقذندألق    900000

 م  ميكوري                                                                        

 حـ/ اقئضاعة                                                       300000         

 حـ/ االثال                                                 600000         

 ئ حـ/ اقم ا300000          

 حـ/ ةود يع اقذندألق  900000          

 حـ/ احمد )مدي                                                   100000          

 اقى ميكوري                                                                          

 حـ/ كامل  دائ   30000                       

 حـ/ راس اقمال   1900000                    
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اقنى لناريخ مئاشنرلها ااقنشناط  إةشنائهامع للك اقمذاريل اقسع لسعملها اقمنشاه من  اندا  مصاريف التأسيس : -2

  أللعول  اإلينراد مثنل مذناريل اساعنال ألاقسجنارب ألمذناريل اقسأ ل نا  اق هراائلنة ألاقسرملمنا اقسجاري 

 اقلة اسألقى ا اية مذاريل اقسأ لا ق ئئل  .ألال يم   لعملل اق نة اقم

 كون ميا اقمذاريل ةا  قلمة عاقلة . -1

ان طللة اق نوا  اقماقلة ق منر اقمشنرألع ل نسفلد من  مذناريل اقسأ نلا ألقل ن  اق ننة اسألقنى يون  قنيقك ينسم  -2

ا    نوا  حلد لسعمنل كنل  ننة انذنلئه5ــ3لوزي  ميا اقمذاريل على عده  نوا  ل ون معذوره ال  ) 

 م  ميا اقمذاريل . 

 دينار دي   ةودا .  1500مثال / الر  مذاريل اقسأ لا قمنشاه لجارية مئلغ 

 م  حـ/ مذاريل اقسأ لا  1500       

 اقى حـ/ اقذندألق  1500                 

  نوا  يعمل اه ح اب االرااح ألاقث ائر .  3قو يرضنا ان اقمنشاه قرر  لعملل ميا اقمذاريل على 

 ون قلد اإلثئا  يع ديسر اقلوملة    ي 

 م  حـ/ أ.خ  500    

 اقى حـ/ مذاريل اقسأ لا  500           

 دينار يعمل اها اق نسل  اقساقلسل  ألانفا اقولد اق اا  .  1000ألعد ةقك يئوى رصلد حـ/ مذاريل اقسأ لا 

سع لشسرى قرنرض ال هنا اوذند  قفظ اقئضاعة على اسشلاء اقيطل   -(:Purchasesالبضاعة : المشتريات ) -3

 لعول  اقراح ألل مى اقمشسريا  . 

 *** م  حـ/ اقمشسريا      )دائما مدينة  عدا اقم عواا  اقشثذلة        

 *** اقى حـ/ اقذندألق                 

 ثار ة م  مثازن اقمشسري ق ئي منا ألمع اقئضاعة اق (:Returned Purchasesمردودات المشتريات ) -4

ي أل نود للنل يلهنا األ علنوب األ ل نون رلنر مطااونة قلمواصنفا  اقمسفن  عللهنا انل  اقئنائ  ألاقمشنسري أما ا ئ

 )مردألدا  خار ة  

 *** م  حـ/ اقذندألق   

 ***اقى حـ/ م. اقمشسريا   )دائما دائنة         

ة ألمنع اقئضناعة اقسنع ينسم ال هنا ارنرض لعولن  اقنراح ألمنع ةفنا اقئضناع (:Sales Accountالمبيعاات ) -5

 اقمشسراه . 

 *** م  حـ/ اقذندألق 

 *** اقى حـ/ اقمئل ا  )دائما دائنة         

مردألدا  اقمئل ا  )مردألدا  داخلنة  ألمنع اقئضناعة اقسنع لنرد  :(Sales Returnedمردودات المبيعات ) -6

 قلئائ  أللدخل مثازةه قو ود للل األ مثاقفة قلمواصفا  اقمسف  عللها ال  اقئائ  ألاقمشسري . 

 م  حـ/ مردألدا  اقمئل ا  )دائما مدينة *** 

 *** اقى حـ/ اقذندألق            

   

                                     
 التاجر يشتري بضاعة )مشتريات(                                                                 مردودات المشتريات     

 

 مئل ا       

 
 مردودات المبيعات                                                                  لمشتري يفحص البضاعة     ا   

 

 

 

 

 اقمشسريا                                                                           اقمئل ا         

 ي                                   دائ           م. اقمشسريا  م. اقمئل ا                   مد      

 م موحا  اقمئل ا                                                                  م موحا  اقمشسريا        
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 لاقفة      

 مثزن اقئضاعة         

 م لئة    



 . دينار ةودا  500000مثال/ اشسرى ياضل اضاعة م  احمد امئلغ 

 حـ/ اقمشسريا  م   500000        

 اقى حـ/ اقذندألق  500000                  

 دينار ألا سلم اقمئلغ ةودا .  300000رد ياضل اقى احمد اضاعة لاقفة قلمسها 

 م  حـ/ اقذندألق  300000       

 اقى حـ/ مردألدا  اقمشسريا   300000                 

 غ ةودا . دينار ألا سلم اقمئل 1000000ااع يارس اضاعة امئلغ 

 م  حـ/ اقذندألق  1000000      

 اقى حـ/ اقمئل ا   1000000                

 دينار ةودا.  700000ُرد  إقله اضاعة مثاقفة قلمواصفا  قلمسها 

 م  حـ/ مردألدا  اقمئل ا   700000      

 اقى حـ/ اقذندألق  700000                

 

 

 (: دينةالمسحوبات الشخصية )دائما تكون م -7

 مع عئاره ع  اضاعة األ ةودية ل عي م  قئل صاحي اقمنشاه قع ااه اقثاص .       

 إةا كاة  اقم عواا  مئلغ م  اقمال  "

 ***م  حـ/ اقم عواا  اقشثذلة      

 *** اقى حـ/ اقذندألق               

     ر اقئل -ب        ر اقشراء -أ   إةا كاة  اقم عواا  على ش ل اضاعة ) "

 إةا كاة  اقئضاعة اقم عواة ا  ر اقشراء )اق لفة   -أ   

 *** م  حـ/ اقم عواا  اقشثذلة       

 *** اقى حـ/ اقمشسريا                  

 إةا كاة  اقئضاعة اقم عواة ا  ر اقئل   -ب 

 *** م  حـ/ اقم عواا  اقشثذلة       

 *** اقى حـ/ اقمئل ا                  

  اقشثذلة ) مثل لامل  على حلاه اقسا ر   لرملم ألصئغ اقدار اقثاص اه   شراء قع ااه اقثاص   دي  اقم عواا

 .أ ور كهرااء دارا   أ ور مالل اقدار   اقخ... م  اقم عواا  اقشثذلة  

 

 .اقعاال  اقمثسلفة قئل  اقمو ودا  اقثااسة  -(: Fixed Assetsالموجودات الثابتة ) -8

يسم ال  ق م م  اقمو ودا  اقثااسة يع اقمنشاه ق ئي ما ألقد يسم ال ها اأكثر م  اقولمة اقديسرية األ  يع ا ض اسحلان

 اأقل م  اقولمة اقديسرية . 

 دينار ألا سلم اقمئلغ ةودا .  20000دينار لم ال ها امئلغ  20000مثال /  لاره قلمسها اقديسرية 

 م  حـ/ اقذندألق  20000        

 اقى حـ/ اق لاره  20000                  

 دينار ةودا  21000ـــ على يرض ان اقسا ر ااع اق لاره امئلغ 

   ر اقشراء)اقولمة اقديسرية  = راح عرضع  –  ر اقئل      

 م  حـ/ اقذندألق  21000        

 اقى ميكوري                   

 حـ/ اق لاره  20000                

 أرااح ال  مو ودا  ثااسة حـ/   1000                 

 دينار ةودا  18000ـــ على يرض ان اقسا ر ااع اق لاره امئلغ  

 م  ميكوري               

 حـ/ اقذندألق  18000           

 حـ/ خ ائر ال  م. ثااسة 2000           

 اقى حـ/ اق لاره  20000                        
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  ال  اق لاره مع عئاره ع  راح عرضع سةه رلر ةالج ع  عمللة اقمسا ره ق   اقنراح اقمسعون  ان اقراح اقمسعو  م

 م  ال  اقئضاعة اقمشسراه قررض اقمسا ره اها ي مى راح عادي. 

 ألمع االرااح اقنالجة ع  عمللا  اقمسا ره اقسع يووم اها اقسا ر م  شراء ألال  اضاعة .  -االرباح العادية : -*

ألمنع االراناح اقنالجنة عن  الن  اقمو نودا  اقثااسنة قلسنا ر اقسنع يشنسريها اوذند ل نلر أعمنال  -ح العرضاية :االربا -*

 اقمشرألع. 

ان شننراء اقمو ننودا  عنندا اقئضنناعة موضننوع اقمسننا ره لولنند يننع ح ننااا  خاصننة اهننا ال يننع ح نناب اقمشننسريا  الن 

 مثنننل ) االثنننال   اقم نننائ    أراضنننع ألع اقرنننرض مننن  شنننرائها قنننلا إلعننناده ال هنننا انننل قال نننس مال ينننع عمنننل اقمشنننر

 ننلارا  حلد ل ننون مننيا اقمو ننودا  مدينننة عننند اقشننراء سةهننا لمثننل ح ننااا  حولولننة دخلنن  يننع حننوزه اقمعننل األ 

مو ودا  زاد  . ألقد يورر اقسا ر ال  ميا اقمو ودا  ا ئي ررئسه يع شراء أصل اكئر األ احندل األ ا نئي ارلفناع 

    مذاريل اقذلاةة . 

 

 

 اقسأملنا  -9                                                  

 

 

 لأملنا  م  اقرلر   لر                            لأملنا  قدى اقر                  

 لدي                                               ل سلم                          
على خدمة أليم   ردما ا د اةسفاء اقعا ة إقلها مثل لأملنا  مالل   لأملنا   ألمع مئاقغ لدي  قررض اقعذول

 كهرااء . 

 دينار لاملنا  ةذي مالل قمديرية اقئريد ألاقئرق ألاقهالل ةودا .  5000دي  اقسا ر كريم مئلغ مثال/ 

 

 الر مديرية اقئريد ألاقئرق ألاقهالل يع ديالر اقسا ر كريم                                                  يع دي     

 م  حـ/ اقذندألق  5000م  حـ/ لاملنا  قدى اقرلر                                        5000     

 اقى حـ/ لاملنا  م  اقرلر  5000     اقى حـ/ اقذندألق                                           5000                

ل لدي  ألال ل سرد   النما اقسأملنا  قاالة قال سر اع حلد ان ميا اقمئاقغ لدي  قلمعايظة على مثال ةجد ان اقمذاري

  هاز اقهالل ألي سردما اقسا ر حل  إعاده  هاز اقهالل اقى اقمديرية . 

 يع حاقة ا سردا  اقسأملنا  

 يع ديالر مديرية اقئريد ألاقئرق ألاقهالل  يع ديالر اقسا ر كريم                                                  

 م  حـ/ لاملنا  م  اقرلر  5000م  حـ/  اقذندألق                                            5000     

 اقى حـ/ اقذندألق  5000اقى حـ/ لاملنا  قدى اقرلر                                   5000                

 

الاند ق نل منشناه س نل اق نلر ا ملهنا اذنوره مرضنلة ان لونوم  -:(Expenses Sensesنواعها)المصاريف وأ -10

انندي  مئنناقغ اذننوره م ننسمره األ مدقسننة قلعذننول علننى خنندما  األ اقسننناء مو ننودا  ةا  منف ننة قلمنشنناه أليوننا قمئنندأ 

 أمندسطل  االةسظنار اقنى أي ان حلاه اقمشرألع لمسد اقى أمد رلر معندألد ألامنا ان صناحي اقمشنرألع ال ي ن ةاال سمراري

م  رانح األ خ ناره يون  ل نارف اقمعا نئون علنى لو نلم حلناه اقمشنرألع اقنى  أعماقهرلر معدألد قئل ان ي رف ةسلجة 

  شنهر ألعللنه ينان صناحي اقمشنرألع يجنري موارةنة انل  12يسرا  ماقلة مس األية ألاقفسره اقواحده مع  ننة ملالدينة )

 ألإةاعلنى اقمذنرأليا  كاةن  اقنسلجنة رانح  اإلينرادا زاد   ينإةاللنك اقفسنره    خنالل ألإيرادالهةفواله خالل يسره ماقلة 

 ياقنسلجة خ اره .  اإليرادا زاد  اقمذرأليا  على 

 أللو م اقمذاريل اقى ةوعل  .  

مع اقمذاريل اقسع لدي ها اقمنشاه )اقسنا ر  خنالل اق ننة اقماقلنة ينع  نئلل لعولن  إينراد األ االيرادية : اريف المص -أ

 خالل اق نة ةف ها ألقهيا  مل  اقمذاريل االيرادية ألم  أةواعها .  راح

     أللشننمل ) مذنناريل ةوننل اقمشننسريا    عموقننة ألكننالء اقشننراء  :(Expenses Purchases)مصاااريف الشاارا  -1

 أ ور اقسامل  على اقمشسريا    ر وم كمركلة على اقمشسريا    أللولد كاسلع . 

 قمشسريا  *** م  حـ/ مذاريل ةول ا    

 *** اقى حـ/ اقذندألق               
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مع اقمذاريل األ اقمئاقغ اقسع لنف  عند ال  اقئضاعة مثل مذاريل ةول  : (Expenses Sales)مصاريف البيع -2

   مذاريل حزم ألل ئئة أللرللل ألإعالناقمئل ا    عموقة ألكالء اقئل    رألالي اقئائ ل    دعاية 

رألالني اقمعنل مثنل ) إلداره: ألمع اقمئناقغ اقسنع ينفوهنا اقسنا ر  Expenses Distractive) ةاإلداريالمصاريف  -3

 معل   مذاريل ةثرية   إيجارمالل    أ ورماء ألكهرااء   قرطا له    أ ور   اإلدارهظفع مو

يلر قسنو اسمنوالأللشنمل  ملن  اقمذناريل اقمس لونة اناقسراض :  (Financial Expenses) المصااريف المالياة -4

 اق لوقة اقنودية قلمشرألع كفوائد اقورألض ألمذاريل قط  اق مئلاال  . 

 

ألمع اقمذاريل اقسع لدي ها اقمنشاه )اقسا ر  قلعذول على اقمو ود اقثاا  مثنل شنراء  المصاريف الرأسمالية : -ب

سنى يذنلح اقمو نود اآلال   االثال    لارا    مئناةع   ااإلضناية اقنى  ملن  اقمذناريل اقسنع لسئن  عمللنة اقشنراء ح

اقثاا  م دا قال س مال األ قلعذول على زياده يع قلمنة اقمو نود اقثاان  مثنل انناء طناا  إضنايع علنى مئننى م نل  األ 

زياده قوله اإلةسا لة سكثر م  يسره ماقلة األ مع اقمذاريل اقسع لدي ها اقمنشاه يع  نئلل لعولن  إينراد األ رانح سكثنر 

 م   نة ماقلة .

 بين المصاريف االيرادية والمصاريف الرأسمالية :كيفية التفرقة 
 مناك ا ض اقم ايلر اقسع ل سثدم قلسملز ال  اقمذاريل االيرادية ألاقمذاريل اقرأ ماقلة منها . 

إةا كاة  يسره اال سفاده م  اقمئلنغ اقمذنرألف يسنرا  ماقلنة للنع اقفسنره اقماقلنة اقسنع اةفن  خالقهنا ينان  : مدةال -1

 ر مذرأليا رأ ماقلا أما إةا ا سفاد  منه يسره ماقلة ألاحده ياةه ي سئر مذرأليا ايراديا . اقمئلغ اقمذرألف ي سئ

اقمذننرألف ياةننه ي سئننر  إةفنناقةسلجننة  اإلةسننا ععمننر اقمو ننود  اقمئلننغ اقمذننرألف أطننال إةا:  اإلنتاااجيالعماار  -2

 رأليا ايراديا. إةا قم يدثر اقمذرألف على اق مر اإلةسا ع قألصل ياةه ي سئر مذ ألأما رأ ماقلا امذرألي

إةا أزاد اقمذرألف م  اق فاءه اإلةسا لة قألصل ياةه ي سئر مذرأليا رأ ماقلا ألأما أةا حايظ  القيمة الدفترية : -3

 اسصل على كفاءله اإلةسا لة ياةه ي سئر مذرأليا ايراديا .

يناده قلمنة إةا كنان حجنم اقمذنرألف كئلنرا ااقن نئة قولمنة اسصنل اقديسرينة ألأدى منيا اقنى ز حجم المصروف : -4

اسصل اقديسرية كثلنرا ياةنه ي سئنر مذنرأليا رأ نماقلا ألأمنا إةا كنان حجنم اقمذنرألف قلنلال ألقنم لنزد من  قلمنة 

 اسصل كثلرا ياةه ي سئر مذرأليا ايراديا مثل صلاةة ألل ملر اق لارا  .

  

  :: )وتكون دائما دائنة( (Revenuesاإليرادات وأنواعها ) -11

                  : ألمع اإليرادا  اقسع يعووها اقسا ر ةسلجة ا سثمار أمواقه  Rent income)ع إيراد اسراضع ألاقمئاة  -1

 يع شراء اسراضع ألاقمئاةع أللأ لرما قلرلر يسدر علله إيرادا ي مى إيراد أراضع ألمئاةع .

 ***م  حـ/ اقذندألق              

 *** اقى حـ/ إيراد أراضع ألمئاةع                   

    :مع اقفوائد اقسع يعذل عللها اقسا ر ةسلجة إلقراضه مئلغ قلرلر  income Interestاقفوائد اقم س ئة ) -2        

 *** م  حـ/ اقذندألق              

 *** اقى حـ/ يوائد م س ئة                  

                                                          ال  اقئضائ  : يعذل علله اقسا ر ةسلجة لو  ه يع عمللا Discount incomeعموقة م س ئة ) -3

 يلأخي ع  ةقك عموقة ان ئة م لنة قواء خدماله يل سئر ميا اإليراد عموقة م س ئة . رقلرل

 *** م  حـ/ اقذندألق               

 *** اقى حـ/ عموقة م س ئة                 

 اس هم يع شراء  أمواقهألمع االرااح اقسع يعذل عللها اقسا ر ةسلجة ال سثمار  - ندا  :ألاق اس هم أرااح - 4        

  نويا يطل  علله ميا اقس ملة . إيرادااقماقلة  اسألراقألاق ندا  قئ ض اقشركا  أللدر ميا 

 *** م  حـ/ اقذندألق              

 ألاق ندا  اس هم أرااح*** اقى حـ/                   

يعنندل ان اقسننا ر عننند شننرائه اضنناعة  -: ( Allowancesسااموحات المشااتريات ومسااموحات المبيعااات ) م -12

 إعنادهألا سالمه قها قد يجد يلها علي األ للل  زئع ةسلجنة ق نوء اقس ئئنة ألاقسرللنل يفنع منيا اقعاقنة ي نسطل  اقمشنسري 

قند ي نمح قلمشنسري امئلنغ م نل  األ ة نئة  إقلنهاقئضاعة قلئائ  ألق   ادال م  لعمل اقئائ  ةفوا  اقنول عنند رد اقئضناعة 

اقسنع لذنلي اقمشنسري ةسلجنة قوئوقنه اقئضناعة اقم اانة  اسضنرارمئوية لنزل م  قلمة اقئضاعة اقم ااة كس نويض عن  

ألال خ ناره قلئنائ  انل منو ل نوية قع ناب اقمئل نا  قلئنائ  ألل نوية قع ناب  قلمشنسريألمئلغ اق ماح ميا ال ي سئر راعا 

شسري ألعلله يان ح اب اقمئل ا  قلئائ  يننوا اموندار مئلنغ اقم نموحا  حسنى يظهنر صنايع اقمئل نا  اقمشسريا  قلم

ااقن ننئة ا نند اقسثفننلض قلئننائ  م نناأل قمئلننغ اقمئل ننا  اقف للننة ألكننيقك يجنني ان ينننوا ح نناب اقمشننسريا  انننفا اقمئلننغ 

 سريا  اقف للة .قم موحا  اقمشسريا  حسى ي ون مئلغ اقمشسريا  ا د اقسثفلض م األ قمئلغ اقمش
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دينار على اقع اب ألعند ا سالم اقئضاعة أليعذها لئل  ان يع  250000اضاعة اقى شريل امئلغ  أةورااع  -مثال :

 اقثذم اقى شريل . إش اراقئائ   أر للثفلض م  قلمسها ألقد     %10اقئضاعة علي  زئع ألقيقك  مح قه ) 

 

 ديسر يوملة شريل اقمشسري                                         اقئائ               أةورديسر يوملة       

 م  حـ/ اقمشسريا  250000م  حـ/ شريل                                              250000       

 ةورأاقى حـ/  250000   اقى حـ/ اقمئل ا                                      250000                   

 دينار اق ماح 25000=  10% ×  250000

       

 م  حـ/ أةور 25000                               م  حـ/ م موحا  اقمئل ا 25000      

 اقى حـ/ م موحا  اقمشسريا  25000                     حـ/ شريل                     اقى 25000               

 

ح ناب م نموحا  اقمئل نا  ينع ح ناب اقمئل نا  حسنى يظهنر صنايع اقمئل نا  أليوفنل ح ناب  أليع ةهاية اق ننة يوفنل

 م موحا  اقمشسريا  يع ح اب اقمشسريا  .

 

ويننل ةف ننها منن  مذننادر مقجننوء اقمنشنناه اقسجاريننة قس عئنناره عنن  -:(L0ans payableالقااروو وأنواعهااا ) -13

كاةن   إةا أمنايع حاقنة زيناده منده اقونرض عن   ننة  لاس طري  االقسراض   ألل ون اقورألض طويلة ع  خار لة األ 

 ل م   نة يان اقورض قذلر اسمد . مده اقورض اق

يفع حاقة اقسراض اقمنشاه مئلرا ما م  منشاه األ  هة أخرى  عند ا سالم اقمئلغ ي ون ح اب اقذنندألق مندينا ألح ناب 

 رض .اقمو  اب اقذندألق دائنا يع ديالراقورض دائنا يع ديالر اقموسرض. ألااق  ا ي ون ح اب اقورألض مدي  ألح

قمنده  ننة علنى ان ل ندد  %6ام ندل يائنده ديننار ةوندا من  عندةان  40000اقسنرض علنع مئلنغ  2/1/2010مثال/ يع 

 اقفوائد يع ةهاية كل أرا ة أشهر . 

 

 لر عدةان  اقمورضديالر علع اقموسرض                                                              ديا        

 م  حـ/ اقورض 40000م  حـ/ اقذندألق                                               40000       

 اقى حـ/ اقذندألق  250000اقى حـ/ اقورض                                           40000                   

  دد علع اقو   اسألل قفائده اقورض ةودا  2/5

 دينار يائده اقورض        800=  4/12×  6%×  40000

 م  حـ/ اقذندألق 800                                               يائده اقورض  م  حـ/ 800      

 ة اقى حـ/ يوائد اقورض اقم س ئ 800                                              اقذندألق اقى حـ/  800               

  دد اقو   اقثاةع  2/9

 م  حـ/ اقذندألق 800م  حـ/ يائده اقورض                                                 800      

 اقى حـ/ يوائد اقورض اقم س ئة  800اقى حـ/ اقذندألق                                                800               

 م  اقو   اقثاقد م  يائده اقورض ةودا .   دد اقورض 2/1/2011يع 

 م  حـ/ اقذندألق  40800      م  ميكوري                                                               

 حـ/ اقورض                                                                         اقى ميكوري   40000     

 اقورض  حـ/40000                                  حـ/ يائده اقورض                      800          

 حـ/ يوائد اقورض اقم س ئة  800                                             اقى حـ/ اقذندألق   40800                 
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 ع اقثاةع اقيي لرحل إقله  مل  اقولود ألاقسع لم ل جللها يع ديسر اقلوملة . ألمو اقديسر اقواةوة "دفتر االستاذ":

 لثطل  ديسر اال ساة

رقم قلد  اقسفاصلل  م  

 اقلوملة 

رقم قلد  اقسفاصلل  اقى  اقساريخ 

 اقلوملة 

 اقساريخ 

 دينار  يلا  دينار  يلا 

          

     

اقى  اةئل  مس األي     اةي قلع اب اقمدي  أل اةي قلع اب اقدائ  من  ة مو مة يثط  ديسر اال ساة اسثذلا صفع

 ة . ر ا م اقع اب اقيي خذذ  قه اقذفعةك

 اقسرحلل : اصطالح يوذد اه ةول اقع اب م  ديسر اقلوملة اقى اقع ااا  اقثاصة يع ديسر اال ساة . 

 سئ  اقثطوا  اقساقلة : عند اقسرحلل ل

ااقن ننئة قئنناقع  م ننيارقمننا أل ألل طننع  سنني أعلننى اقذننفعة اسألقننىمننثال أللح ح نناب اا ننم ح نناب اقذننندألق فننسل -1

 . اقع ااا  

اقع اب اقمدي  م  اقولد أللنوله اقى اقجاةي اقمدي  يع ديسر اال ساة ثم ل سي اقمئلغ ااقعونل اقمثذنا قنه  لأخي -2

  سي ااقعول اقثاص ااقسفاصلل ا م اقع اب . لأل  ألعلى ةفا اق طر

 اقعول اقمثذا قه .  ل سي رقم قلد اقلوملة يع -3

 ل سي لاريخ حدألل اق مللة يع اقعول اقمثذا قه . -4

ة صنفعة اقسنع خذذن  قع ناب اقذنندألق ينع ديسنر اال نساة ألل سئنه ااقعونل اقثناص انرقم فعلأخني رقنم اقذن -5

 اال ساة يع اقلوملة . 

ة اسألقنى من  ينع اقذنفع عمنل دقلنل زماق نام قن  : ةظرا ق ثره اقع ااا  يع ديسنر اال نساة Ledgerدقلل ديسر اال ساة )

ة كنل ح ناب ح ني اقسرللني ألح ني ا  ثنم صنفعع نااقل اقمواالنةاقديسر ي جل يله أ ماء اقع ااا  ألأرقام اقذفعا  

  طئل ة عمل اقمنشاه .

ينع  أخنرىاق مللا  اقنودية مثال/ يان اقمعل يوئض مئلرنا اقلنوم أليندي  مئناقغ مسفرقنة ثنم يونئض األ يندي  مئناقغ  قو أخيةا

اقنى  اسمنراأللة ألعلله إةا أريند م رينة موندار اقنونود اقمو نود ينع اقذنندألق من  ألاقن  ديسنر اقلوملنة الحسناي أألقا  مسف

اقفننرق اننل  اقمئنناقغ اقموئوضننة  إيجننادعلننى اقذننندألق ثننم  أثننر اقر ننوع اقننى ديسننر اقلوملننة أللسئنن   ملنن  اق مللننا  اقسننع 

ةسلجنة قن نلان ا نض اق مللنا  ألكنيقك  اقثطأال ألقوع اقى احسم ااإلضايةألاقمئاقغ اقمديوعة ي سو ي قيقك ألقسا أل هدا 

 اقعال ااقن ئة قئاقع اقع ااا  مثل اقمشسريا  ألاقمئل ا  ألاقمردألدا  يراد م رية ةسلجة كل منها . 

مثال عمللا  اقذندألق اقى اقجاةي اقمدي  اقيي لرحل إقله اقموئوضا  ألاقى اقجاةي اقندائ  اقنيي لرحنل ألق   اسرحلل 

 يم   م رية مودار اقنوود اقمديوعة امجرد إيجاد اقفرق النهما )اقمدي  ألاقدائ   يم   م رية اقرصلد . أقله اقمديوعا 

 اقرصلد : مو اقفرق ال  اقجاةي اقمدي  ألاقجاةي اقدائ  . 

ألاقهدف م  لرصلد اقع ااا  مو اال س داد ق منل منوازي  اقمرا  نة لمهلندا ال نسثراي اقع نااا  اقثساملنة ينع ةهاينة 

 م  كل  نة .  /31/12أللنسهع يع  1/1م   اقمعا ئلة اقسع حدد  ا نة ماقلة ره اقفس

 اقع اب اقموفل : عندما ي ون اقجاةي اقمدي  م األ قلجاةي اقدائ  ي مى ااقع اب اقموفل . 

 : عئنناره عنن  قائمننة األ كشننل لسضننم  اقمجننامل  اقمدينننة )االرصننده اقمدينننة  Trial Balanceملننزان اقمرا  ننة )

 مل  اقدائنة )االرصده اقدائنة  ق ل ح اب ألرد يع ديسر اال ساة ألاقموازةة على ةوعل  . ألاقمجا

 ملزان مرا  ة ااقمجامل  .  -1

 ملزان مرا  ة ااسرصده .  -2

ألي سئر ملزان اقمرا  ة دقلل أألقع على صعة اق مللا  اقسع لم ل جللها يع ديسر اقلوملة أللرحللها اقى ديسنر اال نساة   

 اد على ملزان اقمرا  ة كدقلل أ ا ع يع صعة اق مللا  . ألال يم   العسم

 ميا االخطاء سةها اخطاء مس ايئة . رسةه أحلاةا يسوازن اقملزاةلة م  حدألل اخطاء يع اقولود ألال لظه
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 اقمرا  ة م  االرصده اقساقلة اقم سثر ة م  معال  يالح اقسجارية . حضر ملزان مثال/ 

مثنازن   إيجنار 80000اثنال    250000مئناةع    900000مشنسريا     700000اقمده    اضاعة أألل 150000

 ةوننند ينننع اقذنننندألق  1500000ئضننناعة   مذننناريل ةونننل اق 29000عونننار    إينننراد 95000مئل نننا     900000

 ردألدا من 19500اقمئل نا     ردألدا م 16000دعاية ألإعالن    30000خ ائر ال  مو ودا  ثااسة    350000

 13000األراق ماقلنننة    67000رألالننني    195000قنننرألض    300000يائنننده اقونننرض    7500شنننسريا   اقم

 لامل  على اقئضاعة   ؟؟؟ راس اقمال .  16500 اقم دائ     180000   قرطا له

 اقعل/ 

 ملزان اقمرا  ة قمعال  يالح اقسجارية

 ا م اقع اب رقم اقولد دائ  مدي 

150000 

700000 

900000 

250000 

80000 

 

 

29000 

1500000 

350000 

30000 

16000 

 

7500 

 

195000 

67000 

13000 

 

16500 

 

 

 

 

 

 

 

 

900000 

95000 

 

 

 

 

 

19500 

 

300000 

 

 

 

180000 

 

2809500 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 اضاعة أألل اقمده

 مشسريا 

 مئاةع

 اثال

 إيجار مثازن

 مئل ا 

 إيراد عوار

 ريل ةول اقئضاعةمذا

 ةود يع اقذندألق

 خ ائر ال  مو ودا  ثااسة

 دعاية ألإعالن

 مردألدا  اقمئل ا 

 مردألدا  اقمشسريا 

 يائده اقورض

 اقورض

 رألالي

 األراق ماقلة

 قرطا له

 ) اقم  دائ 

 لامل  على اقئضاعة

 راس اقمال

4304000 4304000   
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 "عمليات التاجر مع المصرف "
يلجا اقسا ر اقى إيداع مئاقغ م  اقنود قدى اقئنوك قررض اقمعايظة على اقنود )أق نلوقه  اقسنع يمل هنا ألانيقك ي نسفلد      

 م  اقس هلال  األ اقثدما  اقسع لودمها اقئنوك قلسجار حلد لووم :

 :  Current Accountافسح ح ااا   ارية ) -1

يشاء حلند ان اقع ناب اقجناري منو عوند األ الفناق انل   حلد ي سطل  اقسا ر اإليداع األ اق عي م  اقمذرف مسى

طريل  اسألل )اقسا ر  يس هد اإيداع مئلغ م  اقمال قندى اقمذنرف ألمنو اقطنرف اقثناةع ألي نسطل  ان ي نعي مننه 

ألق  ما يشاء قنف ه األ يأمرا ادي  اقمئلغ اقى شثا اخر ألةقنك اوا نطة دينالر اقذن وك اقسنع ل طلهنا اقمذنارف 

ا د إكمال إ راءا  يسح اقع اب اقجاري   ألال يدي  اقمذنرف أي يائنده اقنى اقسنا ر عن  اقمئلنغ  قلسجار األ اقزاائ 

 اقمودع يع اقع اب اقجاري . 

 

 دينار م  صندألق اقمعل .  5000000يسح اقسا ر  اقم ح اب  اري قدى مذرف اقرايدي  امئلغ  مثال/ 

 ي ون اقولد كاقساقع            

  اري اقمذرف  /م  حـ 5000000          

 اقى حـ/ اقذندألق  5000000                           

  حلد ان اقمئلغ يع اقع اب اقجاري زاد يل ون مدي  ألاقذندألق ي ون دائ  سةه ةوا . 

 

  ("Chegue"أنواع الصكوك )

 اقذ وك اقذادره .  -أ

 اقذ وك اقوارده .  -ب

يملك مئلغ م  اقنوود قدى اقمذرف يأمرا يله ادي  مئلنغ حلد ان اقذك مو أمر كسااع صادر م  قئل لا ر األ شثا 

 اأمرا اقى شثا اخر عند االطالع . 

 

   اقم سفلد  -3       اقم عوب علله -2   اق احي   -1)  " أركان الصك "

اقذنن وك اقذننادره: ألمننع اقشننل ا  اقسننع يعررمننا اقسننا ر اقننى اقرلننر ةسلجننة اق مللننا  اقسجاريننة أليننع اقعنناال   -أ

 اقساقلة: 

 يع حاقة شراء اضاعة األ مو ودا  ثااسة .  -1

 يع حاقة دي  مذاريل م لنة . -2

 يع حاقة ل ديد دي  احد اقسجار .  -3

 يع حاقة  عي اقسا ر مئلغ قع ااه اقثاص .  -4

 اقذ وك اقوارده : ألمع اقذ وك األ اقشل ا  اقسع لرد اقى اقسا ر م  اقرلر أليع اقعاال  اقساقلة :   -ب

 يع حاقة ال  اضاعة .  -1

 قة ال  مو ودا  ثااسة . يع حا -2

 عند ل ديد احد اقمدينل  رصلد ح ااه .  -3

    يع حاقة ا سالم إيرادا  م لنة .  -4

 

 مثال تطبيقي /  -أ

 600000  ألأألدع يلنه مئلنغ 123يسح اقسا ر   د ح اب  اري قندى مذنرف اقرايندي  لعن  رقنم ) 6/1/2000يع 

 دينار  عئها م  اقذندألق . 

  1دينار ألقد  دد قلمسها اسعرير اقذك اقمرقم) 350000اضاعة م  إياد امئلغ اشسرى   د  2000/ 10/1يع 

   2دينار اذك رقم ) 100000 دد اقسا ر   د اقى دائنه مديد مئلغ  2000/  13/1يع 

  3دينار م  ح ااه اقجاري قع ااه اقثاص اذك رقم ) 200000 عي اقسا ر   د مئلغ  20/1/2000يع 

   4دينار ع  شراء قرطا له اذك رقم ) 20000دي  مئلغ  22/1/2000يع 

  5دينار ألدي  ثمنها اذك رقم ) 75000اشسرى اثال قلمعل امئلغ  23/1/2000يع 

 إثئا  اق مللا  اق ااوة قع ديسر يوملة اقسا ر   د .  اقمطلوب :
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 مثال تطبيقي /  -ب

  م   نللم أألدعنه ينع 25سلم اقمئلغ اذك رقم )دينار ألا  100000ااع اقسا ر حملد اضاعة امئلغ  10/1/2001يع 

 صندألق اقمعل 

علمنا ان اقولمنة   101دينار ألا سلم اقمئلغ اذك رقم ) 250000ااع اقسا ر حملد اثال قديم  امئلغ  2001/ 12/1يع 

   دينار . 200000اقديسرية قألثال كان )

   أألدعه يع اقذندألق 31نار اذك رقم )دي 50000ا سلم اقسا ر حملد م  مدينه يو ل مئلغ   2001/  13/1يع 

   أألدعه يع اقذندألق . 21دينار عموقة م س ئة اذك رقم ) 150000ا سلم مئلغ  15/1/2001يع 

 

  " حاالت التصرف بالصكوك الواردة " 
ألمو ةول مل لة اقذك اقى شثا اخنر اوا نطة اقسوقلن  من  قئنل اقم نسفلد علنى ظهنر اقذنك يسسعنول   -التظهير : -1

 اقذك اقى حامله .  مل لة

   أألدعه يع اقذندألق . 88دينار ألا سلم اقمئلغ اذك رقم ) 750000مثال / ااع اقسا ر ألقلد اضاعة امئلغ 

    88م  حـ/ اقذندألق )صك رقم  750000        

 اقى حـ/ اقمئل ا   750000                     

  ألاقئاقع 88مد ألقد قام اقسا ر ألقلد اسظهلر اقذك رقم )دينار م  اح 1000000ثم اشسرى اقسا ر ألقلد اضاعة امئلغ 

 على اقع اب . 

 م  حـ/ اقمشسريا   1000000      

 اقى ميكوري                              

   88حـ/ اقذندألق )صك رقم  750000                         

 حـ/ احمد   250000                          

 

 رد الى الحساب الجاري بعد إرساله للمصرف لغرو التحصيل . إضافة الصك الوا -2

 

  من  اق نلد علنع عن  ل نديد منا ايمسنه ألقند أألدع 11ديننار اذنك رقنم ) 200000ا سلم اقسا ر مئلغ  15/1مثال/ يع 

 اقذك يع اقذندألق . 

 

   11م  حـ/ اقذندألق )صك رقم  200000             

 اقى حـ/ احمد  200000                           

 

   اقى اقمذرف قلسعذلل . 11أر ل اقذك رقم ) 16/1يع 

 

 م  حـ/ ص وك مر لة قلسعذلل  200000            

 اقى حـ/ اقذندألق  200000                           

 

يننع حاقننة ألرألد إشنن ار منن  اقمذننرف اسعذننلل قلمننة اقذننك ا نند ان ي ننسوط  اقمذننرف ة ننئة م لنننة منن  اقمئلننغ  -أ

 م  قلمة اقذك ألإضاية اقئاقع قلع اب اقجاري . %1ذاريل اقسعذلل مثال كم

 

 دينار مذاريل اقسعذلل  2000= 1%× 200000

 م  ميكوري               

 حـ/  اري اقمذرف  198000          

 حـ/ مذاريل اقسعذلل  2000               

 مر لة قلسعذلل اقى حـ/ ص وك  200000                                

 

 يع حاقة ألرألد إش ار ا دم لعذلل قلمة اقذك ق ئي م  اس ئاب م  قئل اقمذرف . ي ون اقولد  -ب   

 

 م  حـ/ علع  200000         

 اقى حـ/ ص وك مر لة قلسعذلل  200000                    

 حلد يووم اإاالغ علع ألمطاقئسه ااقمئلغ ةودا      
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 ("Deposit Accountابتة )" الودائع الث
ألمع مئاقغ يسوق  اةه  وف ق  يعسا ها يع اقفسره اقوادمة يلض ها يع اقمذرف يع ح اب ألدائ  ثااسة ال يع  قنه       

اق عي منها قعل  اةسهاء اقفسره اقمسف  عللها م  اقمذرف أليووم اقمذرف ادي  يائنده قلسنا ر ا ند اةسهناء اقمنده اقمسفن  

 اقودائ  اقثااسة م  ضم  اقمو ودا  )اقمدينة  ألل سئر يائده اإليداع إيرادا قلسا ر ألل ون )دائنة  . عللها ألي سئر ح اب 

  أشننهر 10ح نناب ألدائنن  ثااسننة قنندى مذننرف اقراينندي  قمننده )يسعنن  معننال  رعنند اقسجاريننة  2/1/2002مثننال / يننع 

 رف على ةقك . نويا ألقد ألاي  اقمذ %6دينار ةودا ام دل يائده  300000ألأألدع  يله مئلغ 

  2/1/2002حلد ي جل اقولد يع ديالر معال  رعد اقسجارية يع   

 م  حـ/ اقودائ  اقثااسة قدى اقمذرف  300000    

 اقى حـ/ اقذندألق  300000                   

ةهاينة اقمنده الفون  معنال  رعند من  اقمذنرف علنى رلن  ح ناب اقودائن  أللعوينل إ مناقع اقمئلنغ  1/11/2002يع  

  اب اقودائ  + اقفائده  اقى اقع اب اقجاري . )ح

 

                           6         10  

 دينار يوائد اقودائ  اقثااسة  15000=             ×         ×   300000      

                       100         12 

 

 دينار إ ماقع اقمئلغ  315000=  15000+  300000      

 م  حـ/  اري اقمذرف  315000      

 اقى ميكوري                             

 حـ/ ألدائ  ثااسة  300000                         

 حـ/ يائده اإليداع  15000                           

  

 

 ("Discount" الخصم )
 أةواع اقثذم :           

  .  Discount Tradeاقثذم اقسجاري ) -1

   .  Discount Cash) ثذم اقنودي اق -2

 خذم اق ملة .  -3

ألمو ة ئة مئوية لثفض م  قلمة اقئضاعة اقمئاعة من  قئنل اقسنا ر (.  Discount Tradeالخصم التجاري ) -1

 األ اقمنشاه أليمنح اقثذم اقسجاري إلرراض أممها :

 اقسثلا م  ا ض أصناف اقئضاعة الةسهاء مو مها األ ظهور  ل   ديده . -أ

 اه اقجديده عند االيسساح اجلي اكئر عدد مم   م  اق مالء . ررئة اقمنش -ب

 ي سئر أل للة م  أل ائل اقدعاية ألإلعالن ع  اقئضاعة .    - ـ

        راح األ  رألال ي سئمودار اقثذم يع اقولد  رألال يظه ألاآل لةيمنح اقثذم اقسجاري على اقمئل ا  اقنودية مالحظة / 

 اقئضاعة اقمئاعة .مجرد لنزيل م  قلمة  سةهخ اره 

 

 ةودا .  %10دينار ألاثذم لجاري  500000مثال / ااع اقسا ر احمد اضاعة اقى أكرم قلمسه       

 دينار مودار اقثذم  50000=  10%×  500000    

 دينار قلمة اقئضاعة ا د اقثذم  450000=  50000 – 500000    

 م  حـ/ اقذندألق  450000          

 اقى حـ/ اقمئل ا   450000                       
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دائ  )اقئنائ   اقنى اقمندي  )اقمشنسري  ألمو ة ئة مئوية يمنعهنا اقن الخصم النقدي )ويسمى خصم تعجيل الدفع(: -2

 قسشجل ه على اق داد اق ا ل . 

لنود اقمعا نئلة يمنح ميا اقثذم على عمللا  اقئل  اآل لة أليعس ي اقثذم أليظهر مودار اقثذم ينع اقومالحظة / 

)خذم م موح اه  ااقن ئة قلئائ  )ماةح اقثذنم  أل )خذنم م س ني  ااقن نئة قلمشنسري ألاقنيي ي نون اقم نسفلد من  

 اقثذم . 

إةا لنم اق نداد  %5دينار اقى  ناقم ااس نل ألاثذنم ةوندي  600000ااع اقسا ر إياد اضاعة امئلغ   1/3يع مثال / 

 خالل  ئ ة أيام . 

 ايمسه ةودا   دد  اقم ما  3/3يع 

 

 ديالر  اقم ) اقمشسري                         ديالر إياد  )اقئائ                                       

  1/3يع                                                              1/3يع 

 م  حـ/ اقمشسريا   600000   م  حـ/  اقم                                           600000   

 اقى حـ/ إياد 600000اقى حـ/ اقمئل ا                                            600000                  

  3/3يع                                                              3/3يع 

 دينار مودار اقثذم  30000=  5%×  600000

 دينار      570000=  30000 – 600000

 م  حـ/ اياد  600000م  ميكوري                                                          

 حـ/ اقذندألق                                                            اقى ميكوري   570000    

 حـ/ اقذندألق   570000                         حـ/ خذم م موح اه                       30000      

 حـ/ خذم م س ي  30000اقى حـ/  اقم                                          600000                        

 

 

 

 

 

 م  مالحظة ع  كلفلة احس اب اقن ي اقسع لظهر ااقش ل اقساقع        

  30ن/ 2/21   3/14   4/7مودار اقثذم اقنودي يظهر        

  

 ("Commercial Notes" األوراق التجارية )
ألمع  ندا  معرره ألي  أش ال قاةوةلة قاالة قلسداألل اطرق  هلة ألي لره امجرد لظهلرمنا   أللطلن  منيا اال نم        

 )اسألراق اقسجارية   على اقذ وك ألاق مئلاال  ألاق ندا  ألاقئوقلذة ألاق فسجة . 

أللوقل ننه ألم ننان اقنندي  ألموعنند اريننة علننى ا ننم منندي  )اقم ننعوب عللننه  ألا ننم اق نناحي )اقنندائ   أللعسننوي اقورقننة اقسج

 اال سعواق ألاقمئلغ رقما ألكسااسا . 

 أما اقولد اقثاص ااسألراق يل ون ااقن ئة قلدائ    

 *** م  حـ/ أ.ق )األراق قئض       

 *** اقى حـ/ اقمئل ا  األ اقمدينل                

 قلمدي  يل ون اقولد أما ااقن ئة 

 *** م  حـ/ اقمشسريا  األ اقدائنل         

 *** اقى حـ/ أ.د )األراق اقدي                 

 

 " حاالت التصرف بأوراق القبض" 
 ا سعذال قلمة اقورقة اقسجارية يع موعد اال سعواق .  -1

 إر ال اقورقة اقى اقمذرف قررض لعذللها م  قئل اقمذرف يع موعدما .  -2

 أل قط  اقورقة اقسجارية قدى اقمذرف قئل لاريخ اال سعواق . خذم ا -3

 لظهلر اقورقة اقسجارية )لعويل مل لسها امجرد اقسوقل  على اقظهر  . -4

 ا سئدال اقورقة اقسجارية اورقة  ديده .  -5

 رم  اقورقة اقسجارية قدى اقمذرف قواء  لفة . -6

 ء منعه خذم . ل ديد قلمة اقورقة م  قئل اقمدي  قئل موعد اال سعواق قوا -7
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 " أمثلة عن حاالت التصرف باألوراق " 
دينار اقى علع أل نعي عللنة كمئلاقنة ل نسع  ينع  1000000ااع اقسا ر احمد اضاعة امئلغ  1/1يع الحالة األولى / 

 ي ون اقولد قدى اقئائ  ألاقمشسري كما يلع :    3 /1

 اقمشسري )علع                                          اقئائ  )احمد                                       

 م  حـ/ اقمشسريا   1000000م  حـ/ أ.ق                                                     1000000       

 حـ/ أ.دي  اقى  1000000اقى حـ/ اقمئل ا                                                  1000000              

  

 ألعند ا سعذال قلمة اقورقة يع موعدما ي ون اقولد 1/3يع 

 م  حـ/ أ. دي   1000000                                 م  حـ/ اقذندألق           1000000       

 ى حـ/ اقذندألق اق 1000000اقى حـ/ أ.ق                                               1000000                  

 

 

 

 

 

ي نون  2/1عند إر ال اقورقة اقى اقمذرف قررض اقسعذلل ي ون اقولد عند إر ال اقورقة منثال ينع الحالة الثانية / 

 اقولد قدى اقسا ر احمد اسو ل  ح اب أ.ق مر لة قلسعذلل . 

 يثئ  اقولد اسلع يع  جال  اقسا ر احمد  2/1يع   

 لسعذلل م  حـ/ أ.ق مر لة ق 1000000   

 اقى حـ/ أ.ق  1000000                  

عند لعذلل قلمة اقورقة م  قئل اقمذنرف ألألرألد إشن ار من  اقمذنرف اسعذنلل قلمنة اق مئلاقنة ألإضنايسها  2/3يع 

 .  %1قلع اب اقجاري قل ملل احمد ا د اخي عموقة لعذلل 

 ي ون اقولد قدى كل م  احمد ألعلع كاسلع:    

 دينار عموقة اقسعذلل  10000=  1%×  1000000      

 اقمشسري )علع                               اقئائ  )احمد                                                 

 أ.دي م  حـ/  1000000     م  ميكوري                                                                 

  اقذندألق  اقى حـ/ 1000000       ري اقمذرف                                             حـ/  ا990000        

 حـ/ عموقة اقسعذلل  10000          

  أ.ق مر لة قلسعذلل اقى حـ/ 1000000                

  

 

اقسنا ر من  اقمذنرف اخني خذم األ قط  اقورقة قئل موعد اال سعواق قدى اقمذرف .ألمنع ان يطلني الحالة الثالثة / 

قلمة ألرقة مثال لاريخ ا سعواقها ا د ثالثة أشهر يلأخي قلمسها من  اقمذنرف قئنل ثالثنة أشنهر )قئنل موعند اال نسعواق  

ا د ان يأخي اقمذرف يائده ل مى يائده اقوط  + مذاريل اقسعذلل ثم يووم اقمذنرف اا سعذنال قلمسهنا ينع موعند 

 ا سعواقها اسصلع .

دينار ألل سع  اقدي  ا د  500000كان قدى اقسا ر   لد ألرقة قئض م سلمة م  اقسا ر ح م  قلمسها  1/2مثال / يع 

 مرألر ثالثة أشهر . 

  1/2يع 

 م  حـ/ أ.ق  500000         

 اقى حـ/ ح م   500000                   

 

 أر ل  اقورقة اقى اقمذرف قررض اقثذم . 1/3يع 

 ق مر لة قلثذم األ )اقوط   م  حـ/ أ. 500000          

 اقى حـ/ أ.ق 500000                    
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 .  %1ألمذاريل لعذلل  %6ألاي  اقمذرف على اقثذم ا د اخي يائده  2/3يع 

 لعس ي اقفائده كاسلع   

                          6            2   

  يائده اقثذم ينار د 5000=             ×            ×  500000    

                       100         12 

 دينار مذاريل اقسعذلل  500=  1%×  500000   

 دينار 5500=  500+  5000     

 يل ون اقولد قدى اقسا ر   لد كاسلع 

 م  ميكوري                

 حـ/  اري اقمذرف  494500          

 اقوط  حـ/ مذاريل  5500               

 اقى حـ/ أ.ق مر لة قلثذم األ )اقوط   500000                  

 

 

اقنى م نسفلد اخنر ي نمى  اسصنلعألمو ةونل مل لنة اقورقنة من  اقم نسفلد : حاقة لظهلر اقورقة اقسجارية الحالة الرابعة / 

ك اناقسوقل  علنى ظهنر اقمظهر قه أليع حاال  م لنة مثل شراء اضاعة األ شراء مو ود ثاا  األ ل ديد دين  م نل  ألةقن

 اقورقة اقسع ل ون مو وده قدى اقسا ر كان قد ا سلمها م  لا ر اخر .

دينار أل عي علله كمئلاقة ااقمئلغ ل سع   750000ااع اقسا ر عالء اضاعة اقى رشلد امئلغ  1/6/2005مثال / يع 

ديننار ألقند قنام اسظهلنر  1000000اشنسرى عنالء اثنال قلمعنل من  دار االثنال امئلنغ  6/6اقدي  ا د ثالثة أشهر ألينع 

 اق مئلاقة اقم عواة على رشلد أل دد اقئاقع ةودا .  

 ي ون اقولد يع  جال  اقسا ر عالء كاسلع 

 

  1/6يع     

 م  حـ/ أ.ق  750000         

 اقى حـ/ اقمئل ا   750000                  

 

  6/6يع  

 م  حـ/ االثال  1000000       

 اقى ميكوري                              

 حـ/ أ.ق  750000                        

 حـ/ اقذندألق  250000                        

    

 

ا سئدال اقورقة اقسجارية اورقة أخرى  ديده يع حاقة عدم إم اةلة اقم عوب علله من  ل نديد قلمسهنا الحالة الخامسة / 

ألاقم عوب عللنه علنى ا نسئدال اقورقنة اقوديمنة اورقنة  دينده اموعند اخنر من   يع موعدما يلعذل الفاق ال  اق احي

 احس اب يائده لاخلرية على اقمئلغ . 

دينار أل عي عللنة كمئلاقنة ل نسع  اقندي   800000ااع اقسا ر معمد اضاعة اقى خللل امئلغ  1/5/2005مثال / يع 

اقمندي  خللنل من  دين  قلمسهنا يطلني من  اقندائ  لجديند  يع لناريخ ا نسعواق اق مئلاقنة قنم ينسم   1/7ا د شهري  . أليع 

  نويا .  %6)ا سئدال  اق مئلاقة ا مئلاقة  ديده ي سع  ا د شهر اخر م  احس اب يائده لاخلرية ان ئة 

  دد خللل قلمة اق مئلاقة اقجديده اشلك . 1/8يع 

 . اقمطلوب : ل جلل اقولود اقالزمة يع ديسر يوملة كل م  اقئائ  ألاقمشسري 
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 اقعل/ 

 

 اقسا ر خللل )اقمشسري  ديسر يوملة اقسا ر معمد )اقئائ                                               ديسر يوملة   

 م  حـ/ اقمشسريا   800000         1/5    م  حـ/ أ.ق                                  800000    1/5 

 اقى حـ/ أ.دي   800000                            اقى حـ/ اقمئل ا                         800000                  

 

 اقوديمة  ةقلد إقراء اق مئلاق  1/7    اقوديمة                                    ةقلد إقراء اق مئلاق 1/7

 م  حـ/ أ.دي   800000                      م  حـ/  خللل                               800000      

 اقى حـ/ معمد   800000اقى حـ/ أ.ق قديمة                                                 800000                  

 

 اقة اقجديده قلد إثئا  )قئول اق مئل                                          قلد إثئا  اق مئلاقة اقجديده       

                        6            1   

 دينار  804000=  4000+  800000                   دينار  4000×            ×            =  800000  

                     100         12 

 م  ميكوري                 م  حـ/ أ.ق  ديده                                         804000    

 حـ/ معمد  800000اقى ميكوري                                                                        

 حـ/ يوائد لاخلرية  4000حـ/ خللل                                                    800000                

 اقى حـ/ أ . دي   804000حـ/ يوائد لاخلرية                                                  4000                     

  1/8يع 

 م  حـ/ أ .دي   80400م  حـ/ اقذندألق                                           804000       

 اقى حـ/  اري اقمذرف  804000                  اقى حـ/ أ.ق  ديده                     804000                   

 

 

 

 رم  اقورقة اقسجارية قدى اقمذرف قواء  لفة : الحالة السادسة / 

قد يعساي اقسا ر اقى مئلغ م  اقنود ألي ون قديه ألرقة قئض ل سع  ا د يسره رلر قذلره يم  اقمم   ان يرم  اقورقنة 

على ةقك ألقمده م لنة مسف  ء ميا اقرم  ا د ان يأخي اقمذرف يائده قدى احد اقمذارف ألي سلم  لفة م  اقمذرف قوا

عللها م  اقمذرف   ثم ي دد ميا اق لفة يع موعد ا سعواقها ألي سلم اقورقة اقمرموةة قدى اقمذنرف )ي نسر  ها من  

 اقمذرف  حلد يووم ا د ةقك اا سالم قلمسها م  اقم عوب علله يع موعدما اسصلع. 

 مثال/
دينار أل عي علله كمئلاقة ااقمئلغ ل نسع  ا ند خم نة  250000قسا ر مذطفى اضاعة اقى ح   امئلغ ااع ا1/2يع 

 أشهر 

دينار ألقمده شهر  100000ما أر ل اقسا ر مذطفى اق مئلاقة اقى اقمذرف قررض رمنها قواء  لفة مودار5/2عي

  ألاحد

 %6قجاري ا د احس اب يائده ع اب األاي  اقمذرف على رم  اق مئلاقة ألأضاف صايع قلمة اق لفة قل 6/2يع 

  نويا.

  دد مذطفى قلمة اق لفة اشلك ألا سلم اق مئلاقة اقمرموةة .  6/3يع 

  دد ح   قلمة اق مئلاقة اقم سعوة علله ةودا .  1/7يع 

 اقمطلوب : ل جلل اق مللا  اق ااوة يع ديسر يوملة اقسا ر مذطفى . 

 اقعل / 

 .ق                                م  حـ/ أ 250000          1/2يع 

 اقى حـ/ اقمئل ا                                                     250000                            

 

 عند إر ال اقورقة قلرم       5/2يع 

  م  حـ/ أ.ق مر لة قلرم                                  250000                    

 اقى حـ/ أ .ق                                                    250000                               
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 موايوة اقمذرف ا د احس اب اقفائده  6/2يع 
                                      6           1  

                      مودار اقفائده دينار 500= ×            ×             100000الفائدة =     

                                   100         12 

 م  ميكوري           

 حـ/  اري اقمذرف  99500        

 حـ/ يائده اق لفة  500             

 اقى حـ/ مذرف اقرايدي  ) لفة  100000                    

 

 رألر شهر )قلد ل وية اق لفة م  اقمذرف ا د م 6/3يع   

 م  حـ/ مذرف اقرايدي  ) لفة  100000          

 اقى حـ/  اري اقمذرف             100000                          

 

 ثم قلد يك اقرم  ألا سالم اقورقة اقمرموةة 

 م  حـ/ أ.ق  250000      

 م  اقى حـ/ أ.ق مر لة قلر 250000             

 

 لاريخ ا سعواق اقورقة  دد ح   قلمسها ةودا اقى مذطفى  1/7يع 

 م  حـ/ اقذندألق  250000          

 اقى حـ/ أ.ق  250000                          

 

 

 ل ديد قلمة اقورقة م  قئل اقمدي  )اقم عوب علله  قئل موعد اال سعواق قواء منعه خذم م ل  .الحالة السابعة / 

ديننار أل نعي عللنه كمئلاقنة  600000 ن د اضناعة اقنى معنال  اقم سذنم امئلنغ ااع اقسنا ر  1/7/2002يع  /مثال 

 ااقمئلغ ل سع  اقدي  ا د ثالثة أشهر . 

عن  اقفسنره من   %5الفو  معال  اقم سذم م  اقسا ر   د على دي  قلمنة اق مئلاقنة ةوندا مواانل منعنه خذنم  1/8يع 

 سعواق . لاريخ اقس ديد اقى لاريخ اال 

 اقمطلوب : ل جلل اق مللا  يع ديسر يوملة كل م  اقئائ  ألاقمشسري

  

 ديسر يوملة اقئائ  )  د                                               ديسر يوملة اقمشسري )معال  اقم سذم            

 م  حـ/ اقمشسريا   600000         1/7م  حـ/ أ.ق                                      600000    1/7 

 اقى حـ/ أ.دي   600000اقى حـ/ اقمئل ا                                                     600000                  

 

  1/8احس اب قلمة اقثذم                                              1/8
                        5            2   

      دينار  مقدار الخصم       5000=           ×            ×  600000  

                     100         12 

 م  حـ/ أ .دي   600000                  دينار اقذايع  595000=  5000 – 600000  

 اقى ميكوري                                                                            م  ميكوري               

                                                 حـ/ اقذندألق  595000                                                 اقذندألق حـ/  595000           

 حـ/ اقثذم اقدائ  )راح  5000                                 حـ/ اقثذم اقممنوح )خ اره   5000                

 اقى حـ/ أ . ق  600000                          

 

 

يعذل يع ا ض اسحلان ان يريض اقم عوب علله دي  قلمة اقورقة اقسجارية اقم عواة عللنه ق نئي من    -مالحظة :

ينن  مذنناريل علننى مننيا االحسجنناي ألي ننمى اس ننئاب يلوننوم اق نناحي )اقنندائ   ا مننل احسجنناي ضنندا يننع اقمع مننة ألير

اقى قلمة اقورقة اقمريوض دي ها يع موعد ا سعواقها أليجني  إضاية   اقدائ  ثم يطاقي اقمدي  اها يدي ها)ااقئرألل سو  

 علله ل ديد اقمئاقغ اقى اقدائ  يلما ا د . 
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 مثال /

ار أل نعي عللنه كمئلاقنة اناقمئلغ ل نسع  ا ند دينن 250000ااع اقسا ر   د اضاعة اقى أ امة امئلنغ  1/4/2005يع 

 ثالثة أشهر. 

ألمنو لناريخ ا نسعواق اق مئلاقنة رينض أ نامة دين  قلمسهنا يونام اقسنا ر  ن د ا منل احسجناي ضندا قندى  1/7/2005يع 

 دينار دي ها ةودا .  10000اقمع مة )ارألل سو  كلفسه 

 ذاريل االحسجاي اقى اقسا ر   د ةودا .دي  اقسا ر أ امة قلمة اق مئلاقة اقمريوضة م  م 3/7/2005يع 

 اقمطلوب :  ل جلل اقولود اقالزمة يع ديسر يوملة كل م  اقئائ  ألاقمشسري .

 

 اقعل / 

 )اقمشسري   أ امة)اقئائ                                               ديسر يوملة اقسا ر    د  ديسر يوملة اقسا ر  

 م  حـ/ اقمشسريا   250000         1/4                                    م  حـ/ أ.ق  250000    1/4 

 اقى حـ/ أ.دي   250000اقى حـ/ اقمئل ا                                                     250000                  

 

 لاريخ ا سعواق اق مئلاقة   1/7

  دينار  260000=  10000+  250000    

  يذله إش ار ايقك م  اقمع مة   1/7                                     أ امة م  حـ/   260000      

 اقى ميكوري                  

 حـ/ أ .ق  250000               

 حـ/ اقذندألق  10000                  

 

3/7                                                                        3/7  

 م  ميكوري                                                   م  حـ/ اقذندألق  260000    

 حـ/ أ . دي          250000اقى حـ/ أ امة                                      260000                  

 حـ/ مذاريل االحسجاي  10000                                                                                         

 اقى حـ/ اقذندألق                       260000                                                                                                  
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 ذو الحقول المتعددة  دفتر اليومية
 ) الطريقة األمريكية (

تستعمل اغلب المؤسسات التجارية والصناعية في العررا  ففترر يوميرة ييتروى علرل يترول متعرففم وتسرتعمل         
هذه اليتول لليسابات المتكررم والسريعة اليركرة ملرل الصرنفو  والبنرل والمارتريات والمبيعرات و جمرالي الرفا ني  

يني  وغيرها  أما اليسابات التي ال تتكرر  ال نرافرا كرراا المرال واثلراف فيلرت  للرا يترل وايرف ي لر  و جمالي المف
عليلا ) يسابات اثستاذ (  ضافة  لل يتل للمجموع أو )مبلغ المعاملة( . باإلضافة  لل اليتول العفيفم الموجوفم فري 

لمؤيرفم للعمليرة ف فلنرال يترل لتراريم العمليرة ولراني هذا الففتر فا  هنال يترول  ضرافية أىررس تسرتعمل للمعلومرات ا
لليسابات المفينة واليسابات الفا نة ويتول صغيرم لكتابرة أراراا المسرتنفات المؤيرفم للعمليرة وهري يترل لرراا مسرتنف 

 التبض ويتل لمستنف الففع ويتل لمستنف التسوية .
  -ت المؤيفم للعملية وهي :ومما تجب اإلاارم  ليه أ  هنال لاللة أنواع ر يسية للمستنفا

ويسجل فيه جميع المتبوضات النتفية سواًء كانت باكل نتوف أو صكول وتأىذ هذه السنفات  -مستنف التبض : -1
 أرااما متسلسال م بوعة عليلا . 

يسجل فيه جميع مففوعات المؤسسرة سرواًء كانرت بالنترف أو بالصركول ويجرب أ  يوارع عليلرا  -مستنف الففع : -2
 يرف  مع الوصل الذى واع عليه المستلا .  المستلا وا 

ويسجل فيه جميع العمليات غير النتفية كتيوف التسوية والبيع  -مستنف ايف اليومية أو مذكرم ايف أو سنف تسوية: -3
 والاراء علل اليساب وغيرها م  العمليات غير النتفية . 

   -ويمسل بجانب اليومية هذه ففاتر أستاذ كبيرم أهملا :         
تريل  ليه جميع اليسابات التي تظلر فري يترل اثسرتاذ فري اليوميرة ذات اليترولف كمرا  -ففتر اثستاذ العاا : -1

 تريل  ليه مجاميع اليتول في نلاية كل مفم معينة . 
 تريل  ليه ملرفات اليسابات الاىصية المفينة كُل يسب تاريىه .  -ففتر أستاذ المفيني  : -2
 ريل  ليه ملرفات اليسابات الاىصية الفا نة بتواريىلا . ت -ففتر أستاذ الفا يني : -3
 

 ")كيفية استعماله ("
   كل يساب يتكرر بكلرم يلت  له يتل ىاص في اليومية ويتسا اليتل  لرل جانرب مرفي  و ىرر فا ر  وهكرذا         

هكرذا . أمرا اليسرابات نجف في الماروعات التجارية يتل للصنفو  و ىر للبنل ولالف للماتريات ورابرع للمبيعرات و
 الب ي ة اليركة والتي ال تتكرر كيساب رأا المال فيلت  للا يتل بعنوا  ) يسابات متنوعة / اثستاذ العاا (.

وعنف تتييف عملية معينة في هذا الففتر يسجل التاريم أوال لرا يرذكر اسرا اليسراب المرفي  واليسراب الرفا   فري اليترل 
ف في اليترل الىراص بنروع المسرتنف ويسرجل مبلرغ المعاملرة )أى مبلرغ العمليرة( فري المىصص ف لذلل يذكر راا المستن

اليتل الىاص بذلل . لا يسجل المبلغ في الجانب المفي  م  اليتل تيت اسا اليسراب المىرتص ويسرجل فري الجانرب 
اثعمرفم وتريرل  الفا   المبالغ التي يكرو  فيلرا اليسراب فا نرا . وفري نلايرة كرل فتررم فوريرة عرافم ارلر كامرل تجمرع

مجاميعلا المفينة والفا نة الل ففتر اثستاذ العاا ماعرفا يتلري اليسرابات المتنوعرة  ) اثسرتاذ العراا ( ومبلرغ المعاملرة 
ويكو  اثىير واس ة لتيتي  صية اثرااا بييف يكو  مجموع النلا ي مساويا لمجموع اثعمفم اثىرس المفينة أو 

 ت المتنوعة . الفا نة وبضمنلا يتل اليسابا
وبعف تتييف العمليات في اليومية ذات اليتول تريل ملرفات اليسابات الاىصية الفا نة والمفينة يوميا الل ففتر أستاذ 
المفيني  أو الفا يني  وكذلل مبالغ اليسابات التي ال تتكرر والتي تظلر في يتل اثستاذ العاا وتريل فري نلرا اليروا 

  الل ففتر اثستاذ العاا . 
 

 ميزا  المراجعة والتوا ا المالية                                                                                       
 

 ال ريتة اثمريكية                                      
 مميزات الطريقة األمريكية :

 تال ا الماروعات الصغيرم .  -*
 وات التيف والترييل .  تيتي  وفرا في -*
  . تمك  م  استىراج ميزا  المراجعة ونتا ج اثعمال مباارم في السجل -*

صعوبة ت بيتلا في الماروعات الكبيرم  ذ تزيف م  ايتماالت ارتكاب اثى اء في الترييل عنفما تتعفف  -عيوبها : 
 يسابات الماروع وم  لا اثعمفم المىصصة للا .   
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  ساة ديسر اقلوملة ألاس م سندا  اقولد 



Errors 
  -تصحيح األخطاء  -

الملروض في المياسب ا  يتوا بعملره بكرل فارة وترأني يترل ال يرتكرب اى راءاً فري التيرف فري ففترر اليوميرة او       
الترييل الل ففتر اثستاذ ف ولك  ملما برذل المياسرب مر  جلروف فري اليرذر والترأني واليررص  ال انره كأنسرا  غيرر 

 ى ا ما في التيف او الترييل او الجمع نتيجة اإلجلاف او اإلرها . معصوا م  اثى اء ف ال بف وا  يرتكب 
 

 أسباب ارتكاب األخطاء في الدفاتر
 

            
 أى اء متعمفم   -2أى اء غير متعمفم                                                       -1         

 يرتكبه الاىص للرغبة في السراة  -ف عليلا.                   أالجلل بالمبافئ والتواعف المياسبية المتعار -أ
 السلو او عفا العناية واإلهمال والتتصير .                            واالىتالا والتزوير في موجوفات  -ب
ية عجز اإلرها  والتعب نتيجة كلرم اثعمال المياسبية عنف المياسب.           المناام او مياولة لتغ  -جـ

 بالىزينة. 
  

 " أنواع األخطاء المحاسبية "
 اى اء في ففتر اليومية العاا . -1
 اى اء في ففتر اثستاذ العاا.  -2
 اى اء في ميزا  المراجعة .   -3

 طرق تصحيح األخطاء :  -*
تجرارى عنف اكتااف الى أ ال يجوز تصيييه بالا ب أو اليل أو التياية بي  الس ور لمىاللرة ذلرل الترانو  ال     

 4العرااي التي تلزا ا  تكو  الففاتر ىالية م  كل ا ب او يل أو تيايه او فراغ ال تتضيه أصرول مسرل الرففاتر 
. لذلل يجب تصيي  الى أ بواس ة ايف وفي نلا التراريم الرذى اكتارف فيره الى رأ علرل ا  يارار فري 48نص مافم 

 ية للتيف الذى تا تصيييه . الارح الذى يعتب ايف التصيي  الل تاريم وراا صلية اليوم
    -الطريقة المطولة : -1

سررميت بال ريتررة الم ولررة ثنلررا تيترراج الررل ايررفي  علررل عكررا ال ريتررة المىتصرررم فلرري تيترراج الررل ايررف وايررف       
  -وال ريتة الم ولة تكو  بالاكل اثتي :

 ملية بعف هذا التيف كأ  لا تك  .  لغاء ايف الى أ ع   ري  عكا التيف لميو الر الى أ وبالتالي تعتبر الع -أ
  لبات التيف بصورم صييية .   -ب

    -الطريقة المختصرة : -2
 سميت بلذه ال ريتة ثنلا تيتاج الل ايف وايف فت  وهو ايف  لغاء وتصيي  الى أ في نلا الوات .         

 األخطاء في دفتر اليومية العام .   -أوال :
ة بفو  ايف في ففتر اليومية العاا ) أى عفا تسجيل عملية تجارية بكامللا ترل عملية تجاري اى اء اليذف : -أ

  . وفي هذه اليالة تصي  بتتييف العملية في التاريم الذى اكتالت فيه الى أ بصورتلا الصييية(
ا في فينار لا تلبت في الففاتر عنف يفولل 500000اكتالت ا  عملية بيع بضاعة نتفاً ايمتلا  1/4/2009في مثال / 

15/3/2009  . 
 يتا التصيي  بإلبات التيف التالي :  

1/4/2009  
 م  يـ / الصنفو   500000        

 الل يـ / المبيعات  500000                
  15/3/2009فينار نتفاً في  500000ع  بيع بضاعة بمبلغ 

 
 
 
 
 
 
 

(23) 



 أرتكابية ) الى أ في نوع اليساب (:  أى اء -ب
 فينار م  كامل علل اليساب .  100000التاجر بضاعة بمبلغ ااترس  مثال /

 
 لبت التيف باليومية  

 م  يـ / الماتريات  100000
 الل يـ / كمال  100000             

  :  لتصيي  هذا الى أ هنال  ريتتي 
 

  ختصرةالطريقة الم                                                  الطريقة المطولة       
 
 ايف  لغاء وتصيي  الى أ -1ايف  لغاء الى أ                                                    -1

 م  يـ / كمال    100000م  يـ / كمال                                                   100000
 الل يـ/ كامل  100000                        الل يـ/ الماتريات                         100000      
 ايف  لبات الصيي  -2   

 م  يـ/ الماتريات  100000
 الل يـ/ كامل 100000      
    

  حـ / المشتريات               حـ / المشتريات                                                                                
      

 الى حـ /  كمال    100000                       من حـ / كمال      100000كمال     الى حـ /100000 
 الى حـ / كامل   100000 

       
 ل ( رصيد مرح100000)       ( رصيد مرحل                                                  100000)                                  

 
                200000      200000                                                          100000    100000 

    
   

 حـ / كمال        حـ / كمال                                                                                         
           
 من حـ / المشتريات 100000الى حـ / كامل      100000                          /من حـ  100000الى حـ /        100000    

 المشتريات المشتريات           
 

                           
                100000       100000                                                   100000       100000  

 حساب مقفل                                 حساب مقفل                                                                
 
 

 كامل                                     /حـ              حـ / كامل                                                                                     
      

 من حـ / كمال 100000                               من حـ / المشتريات                  100000                                
 

             (100000                                    )                                (100000 ) 
       رصيد مرحل                                                             رصيد مرحل                    

       
             100000       100000                                                       100000     100000 
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  اى اء فنية ) الى أ في اواعف التيف (: -جـ 
 فينار نتفاً لبت التيف كالتالي .  250000ااترس التاجر ألاف للميل بمبلغ  مثال /
 م  يـ/ الماتريات  250000    

 الل يـ/ الصنفو   250000            
 معالجة هذا الى أ بال ريتة المىتصرم 

 لاف م  يـ/ اث 250000
 الل يـ/ الماتريات 250000          

 لا يريل الل ففتر اثستاذ العاا
 اى اء معوضة أو تكافؤية )الى أ بالمبلغ( : -ف

لتصيي  جميع اثى اء التري تىرص مبرالغ اليسرابات يمكر  ت بير  ااعرفم هامرة لتىلريض مبلرغ أى يسراب وارع فيره 
 اب الفا   بجعله مفي  بمبلغ التىليض )متفار اللر ( . الى أ نعكا اليساب المفي  وذلل بجعله فا   واليس

 دينار ةوداً ثئ  اقولد ااقلوملة كاقساقع .  57000ااع اقسا ر اضاعة امئلغ  مثال /

 م  حـ/ اقذندألق  75000 

 اقى حـ/ اقمئل ا   75000        

 قسذعلح ميا اقثطأ   ااقطريوة اقمثسذره 

  دينار اقفرق 18000=  57000 – 75000

 م  حـ/ اقمئل ا   18000

 اقى حـ/ اقذندألق  18000        

 ألقزياده مئلغ أي ح اب ألق  يله اقثطأ يثئ  ةفا اقع اب اقمدي  ألاقع اب اقدائ  امئلغ اقزياده )مودار اقفرق . 

 دينار أ ور إعالن ةوداً ثئ  اقولد ااقلوملة . 72000دي  اقسا ر مئلغ  مثال /

  م  حـ/ أ ور إعالن  27000

 اقى حـ/ اقذندألق  27000      

 قسذعلح ميا اقثطأ   ااقطريوة اقمثسذره 

 دينار اقفرق  45000=  27000 – 72000 

 م  حـ/ أ ور إعالن   45000

 اقى حـ/ اقذندألق  45000         

 

 "اخطا  أخرى تحدث في دفتر اليومية العامة "      
 ر م  احمد على اقع اب ثئ  اقولد ااقلوملة . دينا 209000اضاعة امئلغ  اشسرى ألقلد  1مثال /

 م  حـ/ اقمشسريا     209000

 اقى حـ/ احمد   902000         

يُذلٌح ميا اقثطأ يو  ااقطريوة اقمطوقة ألال يم   لذعلعه ااقطريوة اقمثسذره ألاق ئي مو ان اقثطأ منعذر يع 

  اةي ألاحد م   اةئع اقولد .

 فينار نتفا لبت التيف باليومية .  400000لغ باع التاجر بضاعة بمب 2مثال /
 م  يـ/ المبيعات  400000

   الل يـ/ الصنفو   400000     
 قسذعلح ميا اقثطأ   ااقطريوة اقمثسذره     

 م  حـ/ اقذندألق  800000 

 اقى حـ/ اقمئل ا   800000     

 قسذعلح ميا اقثطأ يسم ل جلل اقولد ااق  ا م  مضاعفة اقمئلغ . 
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 صعح اسخطاء اقساقلة يع ديسر اقلوملة اق ام على يرض صعة اقشرح ألاأقذر اقطرق .   تمرين /

 دينار ألقد ثئ  اقولد ااقلوملة .  65000ظٌهر ألقلد كمئلاقة سمر مذطفى امئلغ  15/2/2008يع  -1

 م  حـ/ مذطفى   56000

  ي اقى حـ/ أ.د 56000       

 دينار على اقع اب ثئ  اقولد ااقلوملة .  1000000ود امئلغ اشسرينا اضاعة م  ماشم معم -2

 م  حـ/ اقمشسريا   1000000 

 اقى حـ/ مشام معمود  1000000        

 دينار اشلك ثئ  اقولد ااقلوملة . 41000 ددةا اقى شركة اسمل  اقسجارية مئلغ  -3

 م  حـ/ شركة اسمل  14000 

 اقى حـ/  اري اقمذرف  800000       

 دينار ةودا ثئ  اقولد ااقلوملة .  200000دينار  دادا قمئلغ  198000  قنا كمال مئلغ دي -4

 م  ميكوري  

 حـ/ اقذندألق  197000

 حـ/ خذم م موح اه   3000             

 اقى حـ/ كامل  200000                            

 اشلك ثئ  اقولد ااقلوملة . م    ر اقئل   %20دينار اث اره  400000لم ال  اسثال امئلغ  -5

 م  حـ/ اقذندألق  400000    

 اقى حـ/ اقمئل ا   400000                  

 

 األخطاء في سجل األستاذ العام .   -ثانيا :
  -عنفما يكو  التيف الملبت في ففتر اليومية صيي  ولك  الترييل ى أ وعلل الاكل اثتي :

 طرف األخر. ترحيل طرف من القيد وعدم ترحيل ال -1
  فينار نتفاً لبت التيف باليومية صيييا . 100000ااترس التاجر بضاعة بمبلغ مثال / 
 م  حـ/ اقمشسريا    100000 

 اقى حـ/ اقذندألق  100000                  

 ألق   رحل اقجاةي اقمدي  اقى  جل اس ساة اق ام ألقم يرحل اقجاةي اقدائ  . 

 اسرحلل اقجاةي اقدائ  اقى  جل اس ساة اق ام . حلد يسم م اقجة ميا اقثطأ 

 الخطأ في المبلغ )عند الترحيل( من طرف واحد .  -2

فينار نتفاً لبت التيف باليومية صيييا ولك  رُيل الجانب الفا   في التيف  95000ااترس التاجر بضاعة بمبلغ  مثال /
     فينار .  95000فينار بفال م   59000

 
 حـ / الصندوق                                        حـ / المشتريات                                                                       

 ات من حـ/ المشتري 59000                                                              الى حـ /                             95000      
                                                                          مع توقيع المحاسب                                   95000                                                              الصندوق                                            

       
              

يع ميا اقعاقة يسم اقسذعلح اوا طة اقشطي ألاقسوقل  اقى  اةئه ألاق ئي الن اقثطأ ألق  يع  اةي ألاحد يع ديسر 

 اس ساة اق ام ألال يم   لذعلعه اولد يع اقلوملة اقثاص اسذعلح اخطاء اقسرحلل . 

 

 إذا كان الخطأ في اسم الحساب .  -3

 اقى  للم على اقع اب ثئ  اقولد ااقلوملة صعلعا .  دينار 100000ا نا اضاعة امئلغ  مثال /

 م  حـ/  للم   100000

 اقى حـ/ اقمئل ا   100000           

 ألق   رحل اقجاةي اقمدي  اقى حـ/  الم 

 يسم م اقجة ميا اقثطأ اولد يع ديسر اقلوملة اقثاص اسذعلح اخطاء اقسرحلل . 

 م  حـ/  للم   100000

 ى حـ/  الم اق 100000           

 أليسم لرحلل ميا اقولد قم اقجة اقثطأ ااقسرحلل . 
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 الخطأ بالمبلغ عند الترحيل الى سجل األستاذ العام في كال الجانبين . -4

دينار ةوداً ثئ  اقولد ااقلوملة صعلعا ألق   رحل اقولد يع كال اقع اال   52000ااع اقسا ر اضاعة امئلغ  مثال/

 دينار .  52000م  دينار ادال  25000مئلغ 

 يسم م اقجة ميا اقثطأ اا سثراي اقفرق . 

 دينار اقفرق  27000=    25000ـــ    52000  

 أليسم إثئا  قلد يع ديسر اقلوملة اقثاص اسذعلح اخطاء اقسرحلل 

 م  حـ/ اقذندألق  27000 

 اقى حـ/ اقمئل ا   27000           

  ام قم اقجة اقثطأ ااقسرحلل . أليسم لرحلل ميا اقولد اقى  جل اس ساة اق

 

 ترحيل القيد مرتين الى سجل االستاذ العام .  -5

دينار أ ور كهرااء ةودا ثئ  اقولد ااقلوملة صعلعا ألق   رحل اقى  جل اال ساة  150000دي  اقسا ر مئلغ مثال /  

 اق ام مرلل  . 

 طاء اقسرحلل . قم اقجة ميا اقثطأ ةثئ  قلد ع  ع يع ديسر اقلوملة اقثاص اسذعلح اخ

 م  حـ/ اقذندألق  150000

 اقى حـ/ أ ور اق هرااء  150000           

 أليسم لرحلل ميا اقولد اقى  جل اال ساة اق ام . 

 

 ظهر  اسرصده اقساقلة يع ديالر احد اقسجار .   تمرين /

لند صنعلح ااقلوملنة ألق ن  ديننار عن  الن  اضناعة قنه ثئن  اقو 65000ا سلم م  خللل معمود كمئلاقة امئلنغ  15/1يع 

 دينار .  56000رحل اقمئلغ اقى كال اقع اال  

ديننار اقنى  ن د يو نل علنى اقع ناب ثئن  اقولند صنعلح ااقلوملنة ألق ن  رحنل  50000رد اضناعة قلمسهنا  20/1يع 

 اقجاةي اقمدي  اقى حـ/ يو ل   د . 

ح ااقلوملة ألسك  رحل اقجاةي اقمدي  اقى دينار ةودا ثئ  اقولد صعل 1000000اشسرى  لاره قلمعل امئلغ  22/1يع 

 حـ/ اقمشسريا  . 

دينار ةودا ثئ  اقولد صعلح ااقلوملة ألال ك  رحل اقولد مرلل  اقى  نجل  30000دي  أ ور اق هرااء اقئاقغ  30/1يع 

 اال ساة اق ام .

 اقمطلوب : لذعلح اسخطاء يع  جل اال ساة اق ام م  اقسرحلل . 

  

 

 في ميزان المراجعة . األخطاء -ثالثا :
                                            المفينةيع المفينة والمجاميع الفا نة أو اثرصفم عبارم ع  كاف أو اا مة يتضم  المجام ميزان المراجعة : -*

 اثرصفم الفا نة لكل اليسابات في سجل اثستاذ العاا .و
ا يتساوس اثرصفم المفينة مع اثرصفم الفا نة يعتبر فليل أولي علل صية ا  تواز  ميزا  المراجعة أى عنفم      

 العمليات التجارية التي لبتت في ففتر اليومية وريلت الل ففتر االستاذ وليا فليل نلا ي .
اللفف م   عفاف ميزا  المراجعة هو لغررض التأكرف مر  صرية تسرجيل العمليرات التجاريرة فري ففترر اليوميرة العراا   
 نلا ريلت الل ففتر االستاذ العاا وم  لا تساوى اثرصفم المفينة مع اثرصفم الفا نة. وبأ

 تتسا اثى اء في ميزا  المراجعة الل اسمي :              
 اثى اء التي ال تؤلر علل تواز  ميزا  المراجعة .  -أ
 اثى اء التي تؤلر علل تواز  ميزا  المراجعة .  -ب

 ى توازن ميزان المراجعة . األخطاء التي ال تؤثر عل -أ
 اى اء اليذف  -1
 اى اء فنية  -2
 اى اء معوضة او تكافؤية   -3
 اى اء أرتكابية  -4
 تكرار ترييل ايف التيوف مرتي  الل ففتر االستاذ العاا  -5

يسم م اقجة ميا اسخطاء يع ديسر اقلوملة م  اقسرحلل اقنى  نجل اال نساة اق نام ألينسم لذنعلح اسرصنده ألإعنداد ملنزان 

  ديد. مرا  ة 
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 األخطاء التي تؤثر على توازن ميزان المراجعة .  -ب
 عند لرحلل احد  اةئع اقولد دألن لرحلل اقجاةي اسخر  -1

 إثئا  مئلغ رلر صعلح يع احد  اةئع اقولد  -2

 لرحلل اقمئلغ مرلل  اقى احد  اةئع اقولد دألن لرحلله اقى اقجاةي اسخر  -3

 األ ااق  ا ألض  االرصده اقمدينة ضم  االرصده اقدائنة  -4

 اخطاء ح االة لعدل عند  م  أللرصلد اقع ااا  .  -5

 أليع حاقة عدم ل األي  اةئع ملزان اقمرا  ة يجي ان ةسئ  اقثطوا  اقساقلة " 

 ةرا   عمللة اقسرحلل يع اقلوملة اقى  جل اال ساة اق ام  -1

 ةرا   عمللة لرصلد ح ااا  ا ساة اقمدينل  ألاقدائنل  -2

   ديالر اال ساة اقى ملزان اقمرا  ة قلسأكد م  صعة اقنولةرا   ةول مئاقغ االرصده م -3

 اقسعو  م  ألضوح اسرقام ألدري كل االرصده يع اقعول اقثاص اه .      -4

أليع حاقة عدم ل ناألي  ناةئع ملنزان اقمرا  نة ألعندم م ريسننا  نئي اقثطنأ مهمنا انيقنا من   هند ةونوم افنسح  -*        

ألمو اقفرق ال  مجموع االرصده اقمدينة ألاالرصده  (Suspend Account)ح اب خاص ي مى )اقع اب اقم ل   

 اقدائنة س ل ل األيهما . 

ألاقع اب اقم ل  يفسح يع ديسر اال ساة مئاشره دألن حا ة اقى إثئا  قلد ينع ديسنر اقلوملنة الن إ نراء مثنل منيا          

أ ةظرينة اقولند اقمنزدألي قنيقك ةفضنل ان يفنسح اقولد يع اقلوملة يسطلي ل جلل اقع اب اقم ل  قوحدا ألمنيا مثناقل قمئند

اقع ناب اقم لن  ينع ديسنر اال نساة مئاشننره . ألعنند اكسشناف اسخطناء اقسنع  ننئئ  أل نود اقع ناب اقم لن  لذنعح للننك 

اسخطاء اج ل اقع اب اقم ل  ةف ه طريا ق ل عمللة لذعح   مما يددي اقى قفله ةهائلا أليع اقنهاية ينسم قفنل اقع ناب 

 اقم ل  .  

 رين / تم

 900000قم يسوازن ملزان اقمرا  نة قمعنال  احمند اقسجارينة إة كنان مجمنوع االرصنده اقمديننة  31/12/2008يع 

دينار ألقم يسم   اقمعا ي م  إيجاد  ئي اقفرق يفسح ح ناب م لن  . ألينع  960000دينار ألمجموع االرصده اقدائنة 

 أألائل اقشهر اقساقع أل د ان  ئي اقفرق ما يلع :  

 دينار  100000دينار ألقلا  140000لرصلد ح اب اقمشسريا  إة يجي ان ي ون اقرصلد اقجديد يع  -1

دينار .  20000ان اقجاةي اقمدي  م  ح اب أألراق اقوئض يع ديسر اال ساة  م  اأقل م  مجموعه اقعولوع امئلغ  -2

 ألاقمطلوب : لذعلح االخطاء اق ااوة م  اقسرحلل اقى اقع اب اقم ل . 

 اقعل / 
 حـ / معلق                       حـ / المشتريات                   

 

 شتريات من حـ/ الم 40000    60000                      رصيد  100000         

 من حـ/ أ.ق 20000                     حـ/ معلق                   40000        

 

                140000                         60000     60000 

 حساب مقفل                                                             

 
 

 ففتر اليومية الىاص 
 م  يـ/ الماتريات               40000        -1

 اقى حـ/ م ل   40000                           

 م  حـ/ أ. ق  20000         -2

 اقى حـ/ م ل   20000             

 

    ألمجموع دينار 32500اقمدينة  اسرصدهعند لدقلوك ملزان اقمرا  ة قلسا ر ا  د معمود لئل  ان مجموع تمرين / 

 دينار يفسح ااقفرق ح اب م ل  دائ  . 32000اقدائنة  رصدهسا

 ألعند اقسدقل  اقداخلع لئل  ان  ئي اقفرق مو :                 

 دينار .  5000دينار ألقلا  5200رصلد اقمئل ا  اقذعلح  -1

 دينار .  1500دينار ألقلا  1800رصلد إيراد اق وار اقذعلح  -2

 لوملة أللرحللها اقى ديسر اال ساة اق ام .  ألاقمطلوب : لذعلح االخطاء يع ديسر اق
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األرصدة 

 المدينة

األرصدة 

 الدائنة

 اسم الحساب

900000 

 

60000 

 مجموع قديم  960000

 

 حـ/ معلق 

 مجموع جديد  960000 960000



Financial    statement 

  "الحسابات الختامية"
ان م  ال  أرراض اقمعا ئة م رية ةسلجة عمل اقمشرألع م  راح األ خ اره خنالل يسنره ماقلنة م لننة ألم رينة         

وم صناحي اقمشنرألع اإثئنا  اق مللنا  اقماقلنة ينع اقمركز اقماقع قلمشرألع يع ةهاية للك اقفسره   ألم  ا ل ميا كله يون

ديسر اقلوملة   ثم يووم اسجمل ها يع ح ااالها اقثاصة اديسر اال ساة   أليسعو  م  اقذعة اقع االة عن  طرين  ملنزان 

 اقمرا  ة ااسرصده . 

قائمنة ةسنائج  ألا د عمل ملزان اقمرا  ة ااسرصنده   يئندأ اقمعا ني اا نسثراي ةسلجنة عمنل اقمشنرألع ألةقنك اسذنوير

 اسعمال ع  اقفسره اقماقلة اقم لنة   ثم قائمة اقمركز اقماقع كما مع يع ةهاية للك اقفسره . 

  -أللس ون اقع ااا  اقثساملة يع اقمنشا  اقسجارية م  :

 :(Trading    Accountحساب المتاجر )  -أوال:

 :(profits  and losses  Accountحساب األرباح والخسائر )  -ثانيا :

ألمو ح اب خسامع ي د يع ةهاية اق نة اقماقلة أليظهر قنا اقفرق ال  اقمئل ا  ألكلفة اقمئل ا     حساب المتاجرة : - 1

ألاقررض م  إعداد ح اب اقمسا ره مو قم رينة مجمنل اقنراح األ مجمنل اقث ناره حلند يئنل  ةسلجنة اقمسنا ره من  الن  

 ألشراء اقئضاعة . 

  -م ااقثطوا  اقساقلة :ألعند لعضلر ح اب اقمسا ره ةوو

 إقفال  مل  اقع ااا  اقثاصة ا مللة اقئل  ألاقشراء ألاقمو وده اديسر اال ساة .  -1

 ***م  حـ / اقمسا ره          

 اقى ميكوري                         

 *** حـ / اضاعة أألل اقمده                     

 *** حـ / اقمشسريا                       

 *** حـ / مردألدا  اقمئل ا                       

 حـ / م موحا  اقمئل ا    ***                     

 حـ /  مذاريل ةول اقمشسريا   ***                     

 حـ / عموقة اقشراء  ***                     

 حـ / لامل  على اقمشسريا   ***                     

 حـ / ر وم كمركلة ألأرضلة ***                     

 

 قلد قفل االرصده اقدائنة يع ح اب اقمسا ره .  -2

 م  ميكوري                   

 ***حـ / اقمئل ا              

 ***حـ / مردألدا  اقمشسريا            

 ***حـ / م موحا  اقمشسريا            

  ***اقى حـ / اقمسا ره                  

 

 قلد إثئا  اضاعة اخر اقمده .  -3

 ***م  حـ/ اضاعة اخر اقمده        

 *** اقى حـ/ اقمسا ره                  

 

  

للك اقئضاعة اقسع قم يس نى ال ها ألاقئاقلة ااقمثازن يع ةهاية اق ننة   -(:Good at Endويقصد ببضاعة اخر المدة )

ألقئنل ان ةونوم اسعضنلر اقع نااا  اقثساملنة   ةونوم اجنرد اقئضناعة اقئاقلنة يئ د االةسهاء م  لعضلر ملنزان اقمرا  نة 

 ألةقك ) اِ َِدما أأل ألزةِها أأل قلا ها  ثم ل  لرما إلثئا  قلمسها يع اقديالر . 

ألعمللة م رية كملنة اقئضناعة ألل ن لرما ل نمى ا مللنة اقجنرد   ألان اضناعة اخنر اقمنده لُ ن ر عناده ا ن ر اق لفنة أأل 

 قل . اق وق أيهما ا
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 إعداد ح اب اقمسا ره." -4

 ا م اقسا ر أأل ا م اقمنشاَه                                                    

 /  31/12حـ/ اقمسا ره ع  اق نة اقمنسهلة يع                                         

 

   ***(Good at Begin          اقمده ) أخرائضاعة   ***     اضاعة أألل اقمدهGood  at  End  

 *** حـ/ اقمشسريا                             ***حـ/ اقمئل ا                   

 *** حـ/ مردألدا  اقمئل ا                   ***حـ/ مردألدا  اقمشسريا                   

 ***حـ/ م موحا  اقمشسريا     *** حـ/ م موحا  اقمئل ا                                

 *** حـ/  أ ور ةول اقمشسريا                   

 *** حـ/  عموقة اقشراء                  

 *** حـ/  لامل  على اقمشسريا                   

 *** حـ/  ر وم كمركلة                  

 

 

 

 رصلد حـ/ اقمسا ره )مجمل خ اره       رصلد حـ/ اقمسا ره )مجمل راح                      

 

 

                               ******                                      ****** 

 

  Gross profit                          مجمل راح )Gross Lossمجمل خ اره )              

 

د يننع ةهايننة اق نننة اقماقلننة أليظهننر قنننا اقفننرق اننل  اقمذنناريل ألمننو ح نناب خسننامع يُ نن حساااب األرباااح والخسااائر : -2

 ألاإليرادا  ألاقررض م  إعدادا مو م رية صايع اقراح األ صايع اقث اره . 

 " خطوات تحضير حساب األرباح والخسائر "

 قلد إقفال االرصده اقمدينة يع حـ/ أ.خ   ) اقمذاريل ألاقث ائر   -1

 ـ/ أ.خ   )اإليرادا  ألاسرااح  قلد إقفال االرصده اقدائنة يع ح -2

 قلد قفل مجمل اقراح يع حـ/ أ.ح  -3

 **** م  حـ/ اقمسا ره )مجمل راح               

 ****اقى حـ/ أ.خ                            

 

 قلد قفل مجمل اقث اره يع حـ/ أ.خ -4

 **** م  حـ/ أ.خ                   

 ***اقى حـ/ اقمسا ره )مجمل خ اره *                           

 

 

 إيجاد كلفة المبيعات )كلفة البضاعة المباعة("  -"        

 

 1/1****   اضاعة أألل اقمده                 

 مردألدا  ألم موحا  اقمشسريا   –+ صايع اقمشسريا  )اقمشسريا                          

   + مذاريل اقشراء                        

 

 ****     كلفة اقئضاعة اقم ده قلئل                 

 اضاعة اخر اقمده  -****                 

 

مردألدا  ألم موحا  اقمئل ا  [ ألل ون                          –***** كلفة اقمئل ا  ) أللوارن م  صايع اقمئل ا  ] اقمئل ا          

 ه  اقنسلجة أما مجمل راح األ مجمل خ ار
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 إعداد ح اب اسرااح ألاقث ائر :                         -5

 ا م اقسا ر أأل ا م اقمنشاَه                                                      

 /  31/12حـ/ اسرااح ألاقث ائر ع  اق نة اقمنسهلة يع                                         

 

 مل خ اره )حـ/ اقمسا ره                   *** مجمل اقراح )حـ/ اقمسا ره   ***مج           

 ***حـ/ عموقة اقشراء                               ***حـ/ إيراد عوار            

 ***حـ/ مذاريل ةول اقمئل ا                     ***حـ/ يوائد ألأرااح أألراق ماقلة            

 *حـ/ أ ور ماء ألكهرااء                          ***حـ/ خذم م س ي **           

 ***حـ/ دعاية ألإعالن                               ***حـ/ يوائد إيداع            

 ***حـ/ رألالي اقمدظفل                             ***حـ/ أرااح ال  مو ودا  ثااسة            

 أ ور مالل                                  ***حـ/ عموقة م س ئة ***حـ/            

 ***حـ/ أ ور عمال                                  ***حـ/ أرااح ال  أألراق ماقلة            

 ***حـ/ ق   اقسامل                                                                   

 لئرعا   /***حـ           

 ***حـ/ قرطا له            

 ***حـ/ مذاريل صلاةة )لرملما              

 ***حـ/  إيجار معل            

 ***حـ/ مذاريل ةثرية            

 ***حـ/خ ائر ال  مو ودا  ثااسة            

 ***حـ/ خذم م موح اه            

 ***حـ/ خ ائر ال  أألراق ماقلة            

 ***حـ/ يوائد اقورض            

 ***حـ/ مذاريل لعذلل            

 ***حـ/ مذاريل قط             

 ***حـ/ االةدثارا             

 ***حـ/ ديون م دألمة            

 ***حـ/ أ ور لدقل             

                       

 

 رصلد حـ/ أ.خ )صايع خ اره           رصلد حـ/ أ.خ )صايع اقراح                        

 

           ******                                              ****** 

                

 

 

             (Net Loss(                       صايع خ اره  Net profit صايع اقراح   

 

 )تمرين األول(  

 .  31/12/2007ع ملزان اقمرا  ة قشركة اقمنذور اقسجارية يع ظهر  االرصده اقساقلة ي       

ديننار أ نور  10000ديننار مئل نا     520000ديننار مشنسريا     240000دينار اضناعة أألل اقمنده    120000

 دينار عموقة اقشراء  15000دينار مردألدا  اقمشسريا     20000دينار ر وم كمركلة    30000ةول اقمشسريا    

إةا علم  ان اضاعة اخر اقمده قدر  ا ن ر  31/12/2007إعداد ح اب اقمسا ره ع  اق نة اقمنسهلة يع  ب :المطلو

 دينار م  إثئا  قلود اقوفل يع ديسر اقلوملة اق ام .  95000دينار ألا  ر اق لفة  90000اق وق 
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 )تمرين الثاني( 

  31/12/2009ضل معمد يع ا سثر   االرصده اقساقلة يع ديسر ا ساة اقسا ر يا     

م  إثئا  قلود اقوفل يع ديسر اقلوملة   31/12/2009ألاقمطلوب إعداد ح اب اسرااح ألاقث ائر ع  اق نة اقمنسهلة يع 

ديننار دينون م دألمنة  900دينار خذم م س ني    1800دينار خذم م موح اه    600دينار دعاية ألإعالن    500

دينننار رألالنني    15000دينننار حننـ / اقمسننا ره )مجمننل راننح    19000سننة   دينننار أرانناح النن  مو ننودا  ثاا 4200

دينننار عموقننة  12000دينننار يوائنند ألدائنن  ثااـسننـة   20000دينننار إيجننار معننل    20000دينننار قرطا ننله    5000

 م س ئة . 

 )تمرين الثالث( 

دينننار خذننم  2000ئل ننا    دينننار م 30000االرصننده اآلللننة م ننسثر ة منن   ننجال  شننركة  ننلل اقسجاريننة         

 1000دينننار عموقننة م سننـ ئة   3000دينننار مننردألدا  اقمئل ننا     1500دينننار مشننسريا     10000م ننموح اننه   

دينننار  40000دينننار اضنناعة أألل اقمننده   20000دينننار مذنناريل شننراء    1750دينننار مننردألدا  اقمشننسريا    

  ديننار رألالني 20000حا  اقمئل نا   ديننار م نمو 1000 دينار م موحا  اقمشسريا    600اضاعة اخر اقمده   

 23000دينننار مذنناريل إعننالن    5000دينننار أ ننور اقمنناء ألاق هرانناء    10000دينننار مذنناريل النن     30000

 دينار إيجار معل .  8000دينار إيراد عوار   

  31/12/2009اقمنسهلة يع اقمطلوب : إعداد اقع ااا  اقثساملة ) حـ / اقمسا ره  أل حـ/ أ.خ   ع  اق نة 

 

Balance sheet)  ) 

 الميزانية العمومية )قائمة المركز المالي(
اقررض م  إعداد اقملزاةلة اق موملة مو م رية اقمركز اقماقع قلسا ر يع ةهاية اق نة اقماقلة . أليوذد ااقملزاةلة         

ألمطلواالها ) أي ما عللها من  دينون   ألرأس ماقهنا أي  اق موملة إظهار قلم مو ودا  اقمنشاه ) أي ما لمسل ه اقمنشاه 

 صايع ما لمل ه اقمنشاه ا د اقسرلرا  اقسع طرأ  عللها ةسلجة اق مللا  اقسجارية اقمثسلفة اقسع حدث  خالل اق نة .

  

                                                                      " الفرق بين ميزان المراجعة والميزانية العمومية "
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 اقملزاةلة اق موملة ملزان اقمرا  ة

يعضر ا د لرصلد اقع ااا  يع ديالر اال ساة  -1

 مئاشره ألقئل لذوير اقع ااا  اقثساملة 

 لعضر ا د لذوير اقع ااا  اقثساملة  -1

يعسوي على أرصده  مل  اقع ااا  اقمو وده  -2

 ا ملة اديالر اال ساة م  ح ااا  حولوة ألشثذلة أل

لشمل أرصده اقع ااا  اقئاقلة ا د لعضلر  -2

اقع ااا  اقثساملة م  رصلد ح اب اسرااح 

 ألاقث ائر 

اقهدف م  إعداد ملزان اقمرا  ة اقسعو  م   -3

صعة اقس جلل يع ديسر اقلوملة ألاقسرحلل اقى ديسر 

 اال ساة 

اقهدف م  إعدادما مو م رية اقمركز اقماقع  -3

  قلسا ر األ اقمنشاه



 " قفل الدفاتر )الحسابات(" 

ةالحظ م  قلود اقوفل يع اقلوملة اقثاصة يع ح اب اقمسا ره ألاسرااح ألاقث ائر اةه لرلي عللها قفلها يع ديسر         

) لولند    م  قاةون اقسجاره على33اال ساة اق ام عدا اقع ااا  اقسع ظهر  يع اقملزاةلة اق موملة . ألقد ةذ  اقماده )

يع ديسر اال ساة صوره اقملزاةلة اق نوية أل حـ/ أ.خ  . قيا أل ني قفنل اقع نااا  اقئاقلنة ينع ديسنر اقلوملنة ألةقنك اج نل 

 أرصده اقمطلواا  )اقثذوم  مدينة ألأرصده اقمو ودا  )اسصول  دائنة ااقولد اقثسامع ألااقش ل اقساقع .

  

 قلد قفل صايع اقراح يع حـ/ رأس اقمال  -1

 *** م  حـ/ أ.خ )صايع اقراح        

 *** اقى حـ/ رأس اقمال                 

 قلد قفل صايع اقث اره يع حـ/ رأس اقمال  -2

 *** م  حـ/ رأس اقمال            

 *** اقى حـ/ أ.خ )صايع اقث اره                       

 قلد قفل حـ/ اقم عواا  اقشثذلة  -3

 أس اقمال*** م  حـ/ ر            

 *** اقى حـ/ اقم عواا  اقشثذلة                     

 قلد قفل اقع ااا  اقئاقلة  -4

 م  ميكوري        

 ***حـ/ رأس اقمال                                                              

 ***حـ/ أ.د       

 ***حـ/ دائنون        

 ***حـ/ قرض       

 اقى ميكوري                   

 ***حـ/ أراضع                     

 ***حـ/مئاةع ألعوارا                      

 ***حـ/ أثال                    

 ***حـ/  لارا                      

 ***حـ/ اقذندألق                     

 ***حـ/  اري اقمذرف                    

 *حـ/ أ.ق **                   

 ***حـ/ مدينون                     

 ***حـ/ اضاعة اخر اقمده                  
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 -تقسم الى :  )Assetsالموجودات  ) -أ

ألمع اقمو ودا  اقسع ل اعد اقمنشاه على إةساي اقراح أللسمثل  -(:Fixed Assets الموجودات الثابتة ) -1

 ااق وارا  ألاق لارا  ألاسثال .

ألمع اقمو ودا  اقسع لعذل علله اقمنشاه اوذد اقمسا ره  -:(Assets  Currentجودات المتداولة )المو -2

 يله ألاقسع يم   لعويلها ا رعة اقى ةودية .

ألمع اقمو ودا  اقسع قل   قها حولوة ملمو ة يع اقثاري مثل شهره اقمعل ألاراءه  -:الموجودات المعنوية  -3

 االخسراع . 

ميا اقمو ودا  لس ون ةسلجة قئ ض اقس ويا   -(:Prepaid Expensesدة )الموجودات على شكل أرص -4

اقجرديه عند لذوير اقع ااا  اقثساملة يع ةهاية اق نة اقماقلة أللسمثل ااقمذاريل اقمديوعة مودما 

 ألاإليرادا  اقم سعوة . 

  -( وتقسم الى :Labia  Laities المطلوبات ) -ب

ألمع اقمطلواا  اقسع ي سع   ندادما ا ند منده طويلنة أللشنمل  -(:iesLabia  Lait Fixed المطلوبات الثابتة ) -1

 اقورألض طويلة اس ل .

ألمع اقمطلواا  اقسع ي سع   دادما ا د ا نل قذنلر   -(:Labia  Laities  Current المطلوبات المتداولة ) -2

 أي خالل اق نة أللشمل أألراق اقدي  ألاقدائنون ألاقورألض قذلره اس ل .

ألمننع اقمطلواننا  اقسننع لس ننون ةسلجننة قننئ ض اقس ننويا  اقجرديننه عننند لذننوير   -لوبااات علااى شااكل أرصاادة:المط -3

 اقع ااا  اقثساملة يع ةهاية اق نة اقماقلة أللسمثل ااقمذاريل اقم سعوة ألاإليرادا  اقم سلمة مودما. 
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 31/12في   السنة الماليةفيما يلي نموذج من الميزانية العمومية كما تظهر في نهاية 

 اسم التاجر أو اسم المنشاة

  31/12الميزانية العمومية كما تظهر في 

 اقمطلواا  ألح  اقمل لة  اقمو ودا  

                   

 ****** اقمو ودا  اقثااسة       

 *** أراضع                 

 *** مئاةع ألعوارا                   

 * أثال **                 

 ***  لارا                   

 *** م ائ                   

 ****** اقمو ودا  اقمسداألقة      

 *** ةود يع اقذندألق                  

 *** ةود يع اقمذرف                     

 *** أ. ق                 

 *** أ. ماقلة                  

   ثااسة *** ألدائ                 

 *** مدينون                  

 *** اضاعة اخر اقمده                  

 *** لأملنا  قدى اقرلر                 

 ****** مو ودا  م نوية      

 *** شهره اقمعل                  

 *** اراءه االخسراع                  

 ****** أرصده مدينة أخرى    

 *** مذاريل مديوعة مودما                  

 *** إيرادا  م سعوة                  

 

  1/1***  رأس اقمال يع                   

 ***  + صايع اقراح                   

 صايع خ اره  -***                    

 اقم عواا  اقشثذلة  -***                    

 31/21******  رأس اقمال يع        

 اقمطلواا  اقثااسة                       

 ******  قرألض طويلة اس ل        

 اقمطلواا  اقمسداألقة ******        

 ***  أ.د                   

 *** دائنون                   

 *** قرألض قذلره اس ل                   

 ******أرصده دائنة أخرى        

 *** مذرأليا  م سعوة                   

   *** إيرادا  م سلمة مودما                   

           

   ********                                                 ******** 

 

 "قيد فتح الدفاتر )الحسابات(" 

اقننديالر ألةقننك اج ننل اقمو ننودا   اقننيي ي سئننر أألل يننوم قل نننة اقساقلننة ل ننجل يننع ديسننر اقلوملننة قلنند يننسح 1/1يننع        

)اسصول  مدينة ألاقمطلواا  )اقثذوم  دائنة م  مالحظة لرلر اضاعة اخر اقمنده اقنى اضناعة أألل اقمنده ألمنيا اقولند 

 ي مى ااقولد االيسساحع قل نة اقساقلة أليثئ  كما يلع . 

 م  ميكوري              

 ***حـ/ أراضع                

 ـ/مئاةع ألعوارا   ***ح              

 ***حـ/ أثال               

 ***حـ/  لارا                 

 ***حـ/ اقذندألق                

 ***حـ/ مدينون                

 ***حـ/ اضاعة أألل اقمده              

 اقى ميكوري                             

 ***حـ/ أ.د                            

 ***حـ/ دائنون                             

 ***حـ/ قرض                            
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إةا علم  ان االرصده اقئاقلة يع ملزان اقمرا  ة ا د قفل ح اب اسراناح ألاقث نائر قشنركة ااانل اقسجارينة  /1تمرين 

 كاسلع:   31/12/2003يع 

 200000دينار مئناةع ألعونار   1000000 اري اقمذرف    دينار 650000دينار ةود يع اقذندألق    430000

دينار أألراق ماقلة    200000دينار م عواا  شثذلة    150000دينار أ. ق ار م اقوط     70000دينار أثال   

ديننار  350000ديننار قنرض    300000دينار أ.د    150000دينار دائنون    50000دينار مدينون    300000

ديننار  100000ديننار إينراد عونار م نسع     100000دينار رألالي مديوعنة موندما    50000ه   اضاعة اخر اقمد

دينار مثذنا مئنوط أ ن ار أألراق  50000دينار مثذا اةدثار أثـال   50000مثذا اةدثار مئاةع ألعوار   

 دينار صايع اقراح .  650000   1/1دينار رأس اقمال يع  2200000ماقلة   

  31/12/2003اقملزاةلة اق موملة قلشركة يع  إعداد : المطلوب

 

 . 31/12/2009أدةاا االرصده اقم سثر ة م  ديالر شركة حامد ألإخواةه اساريخ  /2تمرين 

 13500مذاريل ال    750مردألدا  اقمشسريا     45000مشسريا     175000اضاعة أألل اقمده    112000

مردألدا  اقمئل ا     6000رألالي    7750ول اقمشسريا    مذاريل ة 15000مئل ا     180000إيراد عوار   

أثنال    300000 اري اقمذنرف    3000صندألق    45000خذم م س ي    5200خذم م موح اه    3000

 ؟رأس اقمال .؟دائنون   ؟ 45000مدينون    60000إيراد أألراق ماقلة    1500

  31/12/2009إعداد ملزان اقمرا  ة يع  -1 المطلوب :

 م  قلود اقوفل إةا علم  ان اضاعة اخر اقمده  31/12لذوير ح اب اقمسا ره قل نة اقمنسهلة يع  -2             

 دينار . 120000قدر  امئلغ                    

                                                   إعداد ح اب اسرااح ألاقث ائر م  ل جلل قلود اقوفل .                                             -3             

   2009 /31/12لذوير قائمة اقمركز اقماقع كما يع  -4              

 

 

Inventory 

 الجرد )تسوية الحسابات(
يجي على كل منشاه لجارينة األ صنناعلة ان لونوم ينع ةهاينة  -تسوية الحسابات االسمية )المصاريف واإليرادات(: -1

اقماقلة اجرد مو ودالها ألمطلواالها ألإعداد قوائم اها قررض مطااوسها م  االرصده اقظامره يع اقديالر   يإةا قنم  اق نة

ي   مطااوة قوائم اقجرد م  االرصده لماما أل ي عمل اقس ويا  اقجردية اقالزمة حسى لظهر اقنسلجة اقعولولة سعمال 

ه على أ اس  للم ألكيقك إظهار اقملزاةلة م ئره ع  اقمركز اقمناقع اقمنشاه ألإظهار عمللة اقمسا ره م  راح األ خ ار

 اقعولوع ل ئلرا صعلعا . 

منع عندم مطااونة اقجنرد اقف لنع من  أرصننده اقع نااا  ينع اقنديالر حلند ل نجل قلنود ينع ديسننر  -التساويات الجردياة :

 اقلوملة قس وية ميا اقفرألق حسى لطاا  اقعولوة . 

عند لعضلر ح اب اسرااح ألاقث ائر يع ةهاية اق ننة يجني ان  -مصاريف واإليرادات(:تسوية الحسابات االسمية )ال

 ل اقسع صري  أللثا اق نة اقوادمة يُعمل ةقك اقع اب اجمل  اقمذاريل اقسع لثا اق نة أليجي ا سئ اد اقمذاري

اية اإلينرادا  ألكيقك يجي احس اب اقمذاريل اقسع يجي ان لذرف خالل ةفا اق نة ألق نها قنم لذنرف ا ند . ألإضن

اقسع لثا اق نة ألقم لعذنل ا ند األ ا نسئ ادما ألاقسنع ا نسلم  ي نال ألق نهنا لثنا اق ننة اقوادمنة حسنى يظهنر ح ناب 

اسرانناح ألاقث ننائر   اقننراح اقعولوننع األ اقث نناره اقعولولننة قلمننده اق موقننة عنهننا اقع نناب .)مئنندأ مواالننة اقمذنناريل 

 ااإليرادا   .
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 (Expensesالمصاريف )                                           
      

 

 

 مذاريل مديوعة مودما                                                                    مذاريل م سعوة  

 Prepaid  Expenses                                                               Expenses Accrued          

 

 "مصاريف مدفوعة مقدما "
 دينار ةودا . 65000دي   معال  إح ان اقسجارية إيجارا قمعاللها اقسجارية مئلغ  2/1/2008يع  / 1مثال 

 

 م  حـ/ إيجار معل  65000

  حـ / إيجار محل                              حـ/ الصندوق                  اقى حـ/ اقذندألق             65000         

                                                             

   / حـ 5000      / حـ 65000                      / حـ65000                                                                     
 الصندوق         إيجار مدفوع مقدما    إيجار محل                                                                                              

 حـ/  6000                                                                                                                               
 أ. خ                                                                                                                                       

                                                                                               65000     65000 
 حساب مقفل                                                                                                      

                            فينار 5000وعنف الجرف وجف ا  اإليجار الالرى  2008 31/12وفي 
 فينار اإليجار اللعلي  60000=  12×  5000      
 جار مففوع متفما فينار  ي 5000=  60000 – 65000     

                            
                                           حـ/ اقملزاةلة        حـ/ إيجار مديوع مودما                        جار مففوع متفما             م  يـ/  ي 5000     

                                               ىأخرأرصدة مدينة            حـ/                           5000  الل يـ / اإليجار              5000                 
                    مدفوع مقدماحـ/ إيجار 5000إيجار محل                                                          ايف تسوية                   

                                                                                                        

                             م  حـ/ أ.خ                                                  60000 

 اقى حـ/ إيجار معل                     60000 

 د قفل         قل               

 

ديننار ألعنند اقجنرد  50000ظهر رصلد ح اب أ ور إعنالن ينع ملنزان اقمرا  نة مئلنغ  31/12/2008يع  /2مثال

 .  2009دينار مديوع اقى  ريده اقعدااء ع  أ ور إعالن قشهر كاةون اقثاةع ق نة  20000أل د ان مئلغ 

لوملنة اق نام من  النان أثرمنا علنى اقع نااا  اقثساملنة ألعلنى : إثئا  قلود اقس وية ألاقوفل اقالزمة ينع ديسنر اق اقمطلوب

 اقملزاةلة .
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   -المصاريف المستحقة :
عئئا علنى اقفسنره اقماقلنة اقعاقلنة ألقنم لندي  ا ند ألانناءا علنى اقمئندأ اقمعا نئع لمثل للك اقمذاريل اقسع ل سئر            

لعملننل اق نننة اقماقلننة ا ننل مذنناريفها ألإيرادالهننا . ياةننه يجنني حذننر مننيا  ))مئنندأ مواالننة اإليننرادا  ألاقمذنناريل  أي

 اقمذاريل أللعمللها على ح اب اسرااح ألاقث ائر قلفسره . 

 

دينار ألعند اقجنرد لئنل   1000000كان رصلد ح اب أ ور عمال يع ملزان اقمرا  ة  31/12/2009يع  /1مثال 

 دينار . 1200000ان اس ور اقف للة 

 

 دينار أ ور عمال م سع   200000= 1000000 – 1200000   

 

 حـ / اقملزاةلة   حـ/ أ . خ                                           م  حـ/ أ ور عمال      200000    

 اقى حـ/ أ ور عمال م سع                200000           

  أرصدة دائنة أخرى                                         حـ/1200000                  وية ـــــــف تســـــاي                 
 أجور حـ/ 200000                                          أجور عمال                         م  حـ/ أ. خ     1200000    

   عمال مستحق                                          اقى حـ/ أ ور عمال                        1200000            

 ل     ـــــد قفـــــقل                   

                                     

 حـ/ أ ور عمال               حـ/ أ ور عمال م سع                                                                 

                                                                       
 أجور عمال  200000                             1200000     رصيد     1000000                                                    

 أ . خ      أجور          200000                                                              

 عمال مستحق                                                                     

                                                                                                                
 قفل م حساب                                                                       

 

دينار ألعند  50000كان رصلد ح اب إيجار معل يع ملزان اقمرا  ة سحد اقسجار  31/12/2009يع   /2مثال 

 دينار .  5000اقجرد لئل  ان اإليجار اقشهري 

 رما على اقع ااا  اقثساملة ألعلى اقملزاةلة . إثئا  قلود اقس وية ألاقوفل اقالزمة يع ديسر اقلوملة م  الان أثالمطلوب: 
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 (Revenuesاإليرادات  )                                                    
 

 

 

 ة إيرادا  م سلمة مودما                                                                    إيرادا   م سعو   

  Revenue   Earnings                                                               Revenue Accrued   

  

ألعنند  31/12دينار ألعند اقجرد ينع  350000كان رصلد ح اب عموقة م س ئة يع ملزان اقمرا  ة مئلغ  /1مثال  

 دينار .  300000لدقل  اقع ااا  أل د ان اق موقة اقم س ئة اقف للة 

 

 دينار عموقة م س ئة م سلمة مودما  50000رصلد ي لع =  300000 –رصلد ديسري  350000     

 

 حـ / أ . خ    م  حـ/ عموقة م س ئة                               حـ/ عموقة م س ئة                   50000 

      اقى حـ / عموقة م سلمة مودما          50000         

                                            حـ/ 300000                           350000        حـ/ عمولة 50000                   وية     ـــــــد لــــــقل             
      عمولة مكتسبة                                       رصيد      مة مقدمامستل                                                                              

 حـ/ أ.خ300000م  حـ/ عموقة م س ئة                      300000

                                 اقى حـ / أ .خ   300000            

                                       حساب مقفل                                                                    ل ــــــد قفـــــقل               

                                                                  

 اقملزاةلة                                                                               

                                                                                                                           
 أرصدة دائنة أخرى                                                                                                            

 مقدماعمولة مستلمة  50000                                                                                                         

 

 

ديننار رصنلد ديسنري ألعنند اقجنرد ينع  200000كان رصنلد ح ناب إينراد عونار ينع ملنزان اقمرا  نة مئلنغ  /2مثال 

 ر رصلد ي لع . دينا 300000أل د ان اإليراد اق نوي  31/12

 

 دينار إيراد عوار م سع    100000=  200000 – 300000    

 حـ/ أ .خ                                                                                                     
  حـ/ 300000                                                   م  حـ/ إيراد عوار م سع           100000         

  إيراد عقار                                            اقى حـ/ إيراد عوار                   100000                  

  وية  ــــــــــــد لــــــــــقل                       

 

 الميزانية                                                                                                      

 أرصدة مدينة أخرى                         م  حـ/ إيراد عوار                         300000  

  حـ/ إيراد100000                         اقى حـ/ أ .خ               300000                  

  عقار مستحق                                           لـــــــــــد قفـــــــــقل                       

    

 تمرين /  

 ظهر ا ض االرصده اقساقلة يع ملزان اقمرا  ة قلسا ر عمار .  31/12/2005يع 

 لورر ما يلع : 31/12دينار رألالي   ألعند اقجرد يع  1500000دينار إيراد عوار    450000

 دينار شهريا .  100000قلمة اقرألالي  -1

 دينار.  40000ان إيراد اق وار اقشهري  -2

إ راء قلود اقس وية ألاقوفل اقالزمة يع ديسر اقلوملة اق ام م  الان أثرما على اقع ااا  اقثساملة ألعلى  المطلوب :

 اقملزاةلة .  
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 (Debitsجرد المدينون )
مدينون للك اقعووق اقسع قلمشرألع على اقرلر من  اسينراد ألاقشنركا  ألاقمد  نا  ألرلرمنا يشمل مذطلح اق      

ةسلجننة اق مللننا  اقسئادقلننة االقسذننادية ألامننم مننيا اقعوننوق اقننديون اقسننع لنننجم عنن  النن  اق ننل  األ لوننديم اقثنندما  عننل 

 اقع اب . أليم   لو لم اقديون اقى ثالثة أةواع .

 ألمع اقديون اقسع ينسظر لعذللها ااق امل م  اق مالء .  -: (Debits  Goodالديون الجيدة ) -1

ألمع اقديون اقسع ال ينسظر لعذللها ااق امل أليعسمل أما  -: (Debits  Doubt fulالديون المشكوك فيها )  -2

 ان ي ون  دادما كللا األ  زئلا . 

ها أللعندل منيا اقعاقنة ألمع اقديون اقسع اةوط  أمل اقسا ر ينع لعذنلل -: (Debits  Badالديون المعدومة ) -3

 إما عند إشهار إيالس اقمدي  األ اقعجز على أمواقه األ ألياله ألرلرما .

أللووم اقشركة يع ةهاية اق نة اسودير اقديون اقمش وك يع لعذللها على أ اس ة ئة مئوية م  رصلد اقمندينل  أللدخني 

 ميا اقن ئة م  اقثئره اق ااوة كع ااا  اقشركة .

 ون المشكوك فيها :  كيفية تكوين مخصص للدي
إةا كاة   مل  ديون اقشركة  لده يال ل ون مناك أية خ اره حولولة . أما إةا كاة  قلشنركة دينون م دألمنة يلجني       

ل وي  مثذا قلديون اقمش وك يلها أليعمل ح اب اسرااح ألاقث ائر امودار ميا اقمثذا قئل إيجاد صايع اقراح 

 األ اقث اره اولد ل وية . 

 **م  حـ/ أ . خ **    

 **** اقى حـ/ مثذا ديون مش وك يلها           

ان إثئا  ميا اقولد يع اقلوملة ال يدثر على ح ااا  اقمدينون اقمش وك يلهم اسعذلل منا انيمسهم عنند مطناقئسهم ا امنل 

 اقمئلغ اقم سع  عللهم ألاق ئي الن اقديون ااقلة يع ةمسهم . 

دينار ألعند اقجرد يع  3000000ح اب اقمدينون يع ملزان اقمرا  ة امئلغ ظهر رصلد  31/12/2009يع  مثال / 

  -لورر ما يلع : 31/12

 دينار .  200000شطي ديون ل ير لعذللها الر   -1

 دينار .  100000لورر ل وي  مثذا قلديون اقمش وك يلها امئلغ  -2

   الان أثرما على اقع ااا  اقثساملة ألاقملزاةلة إثئا  قلود اقس وية ألاقوفل اقالزمة يع ديسر اقلوملة اق ام مالمطلوب : 

 

                                         قلد إثئا  د.م أأل قلد ل وية اقمدينون -1

         حـ/ اقمدينون                                                                                              م  حـ/ د . م  200000    

                                                                                                                 حـ/ د.م  200000       رصيد    3000000                          اقى حـ/ اقمدينون 200000             

                                                                              

  رصيد  2800000                               قلد قفل د.م يع حـ/ اسرااح ألاقث ائر -2

 حـ/ د.م                                                           م  حـ/ أ .خ  200000    

 حـ/ أ.خ 200000          حـ/ مدينون 200000                            اقى حـ/ د.م  200000             

 حساب مقفل                                                                                           

  حـ/ مخصص د.م فيها                                قلد ل وي  مثذا د.م يلها قل نة اقوادمة -3

 حـ/ أ.خ 100000                                                                       م  حـ/ أ.خ  100000    

 اقى حـ/ مثذا د.م يلها  100000             

 حـ / أ.خ                                                       الميزانية                          

 حـ/ د.م  200000                                             موجودات متداولة          

 د.م فيها  حـ/ م. 100000                                               مدينون  2800000         

 م. د.م فيها  100000 -     

 ديون جيدة  2700000           
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 . 31/12/2007االرصده اقساقلة يع ملزان اقمرا  ة قشركة اسيراح اقسجارية يع ظهر  ا ض تمرين/ 

 دينار مثذا د.م يلها .ألعند اقجرد  24000دينار ديون م دألمة   ـــــ  40000دينار مدينون   ــــ  360000

 دينار .  200000شطي ديون ل ير لعذللها الر    -1

 م  رصلد اقمدينون .   %10اقوادمة ان ئة  لورر ل وي  مثذا قلديون اقمش وك يلها قل نة -2

 . إثئا  قلود اقس وية ألاقوفل اقالزمة يع ديسر اقلوملة اق ام م  الان أثرما على اقع ااا  اقثساملة ألاقملزاةلة المطلوب :

 

 حساب مخصص الخصم المسموح به : 
  ح ناب اسراناح ألاقث نائر ألي نون يعدد حـ/ اقثذم اقم موح اه على أ اس ة ئة مئوية م  اقديون اقجلده أليدخي من

 اقولد كاقساقع .

 *** م  حـ/ أ.خ    

 *** اقى حـ/ مثذا اقثذم اقم موح اه       

       قلد ل وي  اقمثذا             

ديننار  5000000ظهر رصلد ح اب اقمدينون يع ملزان اقمرا  ة قلسنا ر ة منان مئلنغ  31/12/2010يع  مثال/   

 يلع :  ألعند اقجرد لئل  ما

 دينار .  100000لورر شطي ديون ل ير لعذللها الر   -1

 م  رصلد اقمدينل  .   %10لورر ل وي  مثذا قلديون اقمش وك يلها ان ئة  -2

 م  اقديون اقجلده .  %2لورر ل وي  مثذا اقثذم اقم موح اه ام دل  -3
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 (Depreciationاالندثار )
 وجودات الثابتة ""اندثار الم

 ملنن  ممسل ننا  اقمنشنناه اقسننع يم نن  اقسعونن  منن  أل ودمننا ماديننا ألل طننع  -اقمو ننودا  )اسصننول اقثااسننة :         

خنندما  سكثننر منن  يسننره معا ننئلة ألاحننده ألمننيا اقثنندما  ل ننامم يننع لوقلنند إيننرادا  اقمنشنناه . أليشننسرط يننع كننون 

عنندم ال هننا األ االلجننار يلهننا   ألحلنند ان اقثنندما  اقمنسظننر  اسصننول اقثااسننة ان ي ننون قذنند اقمنشنناه عننند امسالكهننا

األ اق وامنل اسخنرى كاقسونادم ياةنه يجني احس ناب قلمنة  لقال نس ما ةاقعذول عللها م  ميا اسصول لنوا كنسلج

 اقمنشنناه اقمنناي  اقم ننسهل ة خننالل اقفسنره اقمعا ننئلة ألا ننسئ ادما منن  قلمنة اسصننل ألاعسئارمننا عئئننا علنى إيننراد للننك 

ئاره أخرى يسم لوزي  اقثدما  اقمنسظره م  اسصل اقثاا  على مدى اقفسرا  اقمعا ئلة اقسنع ل نسفلد من  منيا ألا 

 اقثدما  اقسع لعو  إيرادا قلمنشاه خالل ميا اقفسرا  م  اسصول  اقثااسة ) أثال   مئاةع   لارا   . 

د اقثاا  خنالل منده م لننة ةسلجنة ا نسثدامه مو اقنوا اقسدريجع اقم سمر يع قلمة اقمو و   -" تعريف االندثار":

  يع اإلةساي . 

  -أسباب االندثار :

 ا س مال اقمو ود اقثاا  يع اإلةساي ألاسعمال اقثدملة كا س مال اق لارا  ألاقم ائ  ألاسثال . -1

ثاان  اقسوادم : يوذد اه ظهور مو ودا  ثااسة مماثلة ألق نها أكثر كفاءه ألاقسذادية لج نل ا نسثدام اقمو نود اق -2

 رلر اقسذادي أللدعوا اقى ا سئداقه قئل ةهاية عمر اإلةسا ع مثل اقعا ئا  . 

 اقنفاة : أليوذد اه ةوا قلمة اقمو ود اقثاا  ةسلجة ا سثراي اقمواد اسألقلة منه مثل اقمنا م ألاآلاار. -3

 ان اقررض م  اةدثار اقمو ود اقثاا  قأل ئاب اقساقلة :  " أغراو االندثار ": 

لننى رأس اقمننال إة ان اقمو ننود اقثاانن  مننا مننو إال  ننزء منن  راس اقمننال ألاقنننوا اقننيي يذننلي اقمعايظننة ع -1

 اقمو ود  نويا م   راء اال س مال مو ةوا أيضا يع راس اقمال .

 يم   ا سئدال اقمو ود اقثاا  ألاقمندثر دألن ان يدثر على راس اقمال .  -2

 اقماقع . يم   لذوير اقملزاةلة اق موملة ااقذور اقعولولة قلمركز  -3

 " طرق احتساب االندثار ":  

لنا ميا اقطريوة على لوزي  ل لفة اقمو ود اقثاان  اقم نسهلك علنى عمنرا اإلةسنا ع  -طريقة القسط الثابت : -1

 لوزي ا مس األي أللعملل حـ/ أ.خ ق ل عام م  حلاه اقمو ود او   ثاا  .

                                                        

 كلفة اقمو ود اقثاا   ـــ   ثم  ال ه كأةواض                                                   

 ق   االةدثار اق نوي قلمو ود =       

 عدد  نوا  اال س مال                                                                    

 

  اق نوي رلر أةها رلر صاقعة ق ل اقمو ودا  اقسع لسرلر دائما ألةقك أللمساز ميا اقطريوة ا هوقة احس اب اقو 

 اإضاية أ زاء  ديده إقلها. 

 

دينار ةودا ألقدر اقثئراء عمرما اإلةسا ع  3600000اشسرى لا ر ماكنة إةسا لة كلفسها  2/1/2009يع مثال / 

 دينار .  600000   نوا  أليع ةهاية اقمده يم   ال ها ك  راب امئلغ 3)

    نوا  اطريوة اقو   اقثاا  .3احس اب ق   االةدثار قمده ) المطلوب :

 

   600000ـــ     3600000                                       

 دينار ق ل  نة .  1000000=                              ق   االةدثار اق نوي قلماكنة  =        

                                                             3   
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ننناقا أللوننوم مننيا لأخنني مننيا اقطريوننة يننع اقع ننئان ق نن  اال ننسهالك اق نننوي اقمس -طريقااة القسااط المناااقص : -2

 اقطريوة على ا سثراي ق   االةدثار م  اقولمة اقذايلة قلمو ود اقثاا  .

 

  نويا ألاطريوة اقو   اقمسناقا .  %10دينار ألة ئة اةدثارما  3000000 لاره قلمسها  مثال /

 احس اب ق   االةدثار قل نوا  اقثالثة اسألقى .   المطلوب :

 

 دينار  300000=  %10×  3000000دثار اق نوي قل لاره = اق نة اسألقى /       ق   االة

 

 دينار مئلغ خاض  قالةدثار  2700000=  300000 -3000000اق نة اقثاةلة /      

 دينار  270000=  10%×  2700000                      

 

 دينار مئلغ خاض  قالةدثار  2430000=  270000 -2700000اق نة اقثاقثة /      

 دينار  243000=  10%×  2430000                      

  

لووم ميا اقطريوة على لوندير قلمنة اقمو نود اقثاان  ينع ةهاينة كنل  ننة ثنم ينندثر علنى  -طريقة إعادة التقدير: -3

 أ اس اقفرق ال  قلمسه يع أألل اقمده ألقلمسه اقسوديرية يع ةهاية اقمده ألل س مل ميا اقطريوة قل دد ألاسدألا  .

 

ديننار ألعنند اقجنرد لنم لونديرما امئلنغ  300000كان رصنلد ح ناب اق ندد ألاسدألا  ينع ملنزان اقمرا  نة  / مثال

 دينار .اقمطلوب : احس اب ق   االةدثار اق نوي قل دد ألاسدألا  .    200000

  

 قلمسه يع ةهاية اق نة –ق   االةدثار اق نوي قل دد ألاسدألا   = قلمة اق دد يع اداية اق نة  

 دينار اقو   اق نوي  100000=  200000 – 300000                                                     

 

  "طرق تسجيل االندثار محاسبيا ": 

 مناك طريوسل  قس جلل االةدثار يع اقديالر مما : 

 : ةالطريقة المباشر -1

  :الطريقة الغير المباشرة  -2

 

لم  رد اسثال  31/12/2008دينار أليع ةهاية اق نة يع  1000000امئلغ  اشسرى اقسا ر معمد أثال قلمعل مثال /

 .  %10ألكان ة ئة االةدثار اق نوي 

 احس اب ق   االةدثار قألثال اطريوة اقو   اقثاا  م  إثئا  اقولود اقالزمة يع اقديالر . :اقمطلوب
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 الحل / 

   الطريقة الغير المباشرة                                                                 الطريقة المباشرة          

 
 = %10×  1000000=              قسط االندثار السنوي لألثاث =  %10×  1000000قسط االندثار السنوي لألثاث = 

 دينار 100000                                        دينار                     100000                                      

 

 من حـ/ اندثار األثاث  100000من حـ/ اندثار األثاث                                             100000

 ندثار األثاث  مخصص ا الى حـ/ 100000الى حـ/ األثاث                                                 100000            

 قيد إثبات االندثار                                                               قيد إثبات االندثار                   

 

 من حـ/ أ.خ 100000من حـ/ أ .خ                                                           100000 

 الى حـ/ اندثار األثاث 100000اندثار األثاث                                          الى حـ/ 100000            

 قيد قفل االندثار                                                                  قيد قفل االندثار                   

 

 

 

              األثاثحـ/اندثار                             األثاثحـ /                               األثاثـ/اندثار ح          حـ / االثاث                            

       

1000000   100000            100000   100000                1000000                           100000     100000  

 أ.خ        أثاثم.اندثار    رصيد                                خ                     .اندثار أثاث                اثاث          أ  رصيد           

 

 مقفل   حساب                               مقفل                                                 حساب                                   900000   

 رصيد       

 

 

 حـ / أ.خ  الميزانية                               حـ/مخصص اندثار االثاث                       حـ / أ .خ                                    

 

   100000          100000                                                        موجودات ثابتة                    100000  

   أثاثاندثار            أثاثاندثار                                                         أثاث 900000                   أثاثاندثار   

                                          

 

 الميزانية                                                                                                                               

 

 موجودات ثابتة                                                                                                      

  أثاث 1000000                                                                                                   

 م. اندثار اثاث  100000  -                                                                                                

                                                                                                    900000 

 

 

 .  31/12/2005يلما يلع ا ض االرصده اقم سثر ة م  ديالر شركة اقو ام اقسجارية يع  /1تمرين        

لئننل  ان  31/12/2005دينننار مثذننا اةنندثار مئنناةع . ألعننند اقجننرد يننع  1000000دينننار مئنناةع    6000000

  نويا ألاطريوة اقو   اقثاا  .  %10ندثر ان ئة اقمئاةع ل

إثئا  ق   االةدثار ألقلد اقوفل ألما مو لأثلرا على ح اب االرااح ألاقث ائر ألاقملزاةلة ألاا سثدام اقطريونة  المطلوب :

 اقرلر اقمئاشره . 

 

 ص اقسجارية  ظهر  ا ض االرصده اقساقلة يع ملزان اقمرا  ة قشركة اإلخال 31/12/2008يع  /2تمرين      

 دينار عدد ألأدألا  .  500000دينار مثذا اةدثار اق لاره    300000دينار  لاره    2000000  

 لئل  ما يلع :  31/12ألعند اقجرد يع 

  نويا .  %10لندثر اق لاره اطريوة اقو   اقمسناقا ألان ئة  -1

 دينار  300000أعلد لودير اق دد ألاسدألا  امئلغ  -2

 ام اقطريوة اقمئاشر  )ا سثد              

إثئننا  قلننود اقس ننوية ألاقوفننل اقالزمننة يننع ديسننر اقلوملننة اق ننام قلشننركة منن  الننان أثرمننا علننى اقع ننااا   المطلااوب :

 اقثساملة ألاقملزاةلة .  
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 " جرد أوراق القبض "
الةةلننة أللشننمل مننيا لجننرد األراق اقوننئض اقمو ننوده قنندى اقمنشنناه ا مننل قائمننة امجمننوع اق مئلنناال  ألاق ننندا  ا         

اق مئلاال   مل  األراق اقوئض اقمو وده يع اقمعفظة اقثاصة ااسألراق ألكيقك اسألراق اقسنع أر نل  اقنى اقمذنرف 

 قلسعذلل األ اقرم    أليجي ان ي ون مجوع ميا اسألراق م األيا سرصده األراق اقوئض يع اقديالر . 

ريخ مثسلفننة ألمنندد موئلننه   ألان اقملزاةلننة اق موملننة عننند ألامننا ان مننيا اسألراق ا ضننا منهننا األ  مل هننا ل ننسع  اسننوا

لعضلرما يجي ان لظهر اما لمل نه اقمنشناه ينوم إعندادما  قنيا أل ني ا نسثراي اقولمنة اقعاقلنة قهنيا اسألراق ينع ةهاينة 

اق نة أي )عند اقجرد  ألةقك اا سثراي مسو   لناريخ ا نسعواق منيا اسألراق ثنم ة نسثري موندار اقثذنم علنى أ ناس 

ل اقثذم اق ائد يع اقمذارف ألل وي  مثذا أليثئ  يع اقديالر ألي مى ميا اقمثذنا امثذنا مذناريل م د

 اقوط  أليعمل اه ح اب االرااح ألاقث ائر .

 

دينننار ألان مسو نن   22000ظهننر يننع ملننزان اقمرا  ننة رصننلد ح نناب األراق اقوننئض  31/12/2009يننع  مثااال /

  نويا .  %6ل اقثذم )اقوط   اق ائد يع اقمذرف أشهر م  لاريثه ألان م د 3ا سعواق ميا اسألراق 

 إثئا  قلد ل وي  اقمثذا م  الان أثرما على اقع ااا  اقثساملة ألعلى اقملزاةلة . المطلوب :

 
                  6           3 

 دينار مثذا مذاريل اقوط   330ـــــــــــ  = × ـــــــــ  ×  22000
               100         12                                                      

 

 م  حـ/ أ . خ  330   

 اقى حـ / مثذا مذاريل اقوط   330       

 قلد ل وي  اقمثذا               

                                                                                                                                    

 حـ/ أ . خ                       حـ/ مثذا مذاريل اقوط                                                             

                                                                                                

 حـ/ أ . خ330       حـ/ مثذا                                        330                                           

 مذاريل اقوط                                                                                            

                                                                                                    

 

 

 اقملزاةلة                                                                                        

 

 مو ودا  مسداألقة                                                                            

 قئض   أألراق  22000                                                                   

 م. مذاريل اقوط     330  -                                                               

                                                                 21670 
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 ألوراق المالية "" جرد أ
يوذد ااسألراق اقماقلة اس هم ألاق ندا  اقسع لمسل ها اقمنشاه ألق  اقجرد   ألقسودير ميا اسألراق اقمو وده لُ منل        

قائمة اها أليجي ان لوضح ميا اقوائمة ةوع اقورقة ألعدد اسألراق ألثمنها )رصلدما اقديسري  أل  رما يع اق نوق ينوم 

ئد اقم سعوة ألاقسع قم ل سلم ا د . أليالحظ ان  ن ر اق نوق قنألألراق اقماقلنة إمنا ان ي نون أعلنى اقجرد ا د ا سئ اد اقفوا

م  ثم  شرائها األ ي ون   رما يع اق وق اقل من   ن ر اقشنراء . ألمن  اسيضنل يجني ان لظنل منيا اسألراق اولمسهنا 

ثذا قسرطلة اقفنرق ينع حاقنة الن  اقديسرية أليعمل ح اب االرااح ألاقث ائر اما ي األي قلمة يرق اق  ري  أليئوى م

 ميا اسألراق يع اقم سوئل اث اره قد لو  ي ال .

 

دينننار ألان  نن ر مننيا  42000ظهننر يننع ملننزان اقمرا  ننة رصننلد ح نناب األراق ماقلننة   31/12/2009يننع  مثااال / 

 دينار .   41000اسألراق يع اق وق ألق  اقجرد كان 

 رما على اقع ااا  اقثساملة ألعلى اقملزاةلة .إثئا  قلد ل وي  اقمثذا م  الان أثالمطلوب : 

 

 دينار مثذا مئوط أ  ار اسألراق اقماقلة .  1000=  41000 – 42000

    

 م  حـ/ أ . خ  1000   

 اقى حـ / مثذا مئوط أ  ار أ. اقماقلة 1000       

 قلد ل وي  اقمثذا               

 

                                                                                                                                    

 حـ/ مخصص هبوط أسعار أ. المالية        حـ/ أ . خ                                                                               

                                                                                                

 حـ/ أ . خ1000                                     حـ/ مثذا                   1000                                    

 مئوط أ  ار أ. اقماقلة                                  

                                                                                                    

 

 

 اقملزاةلة                                                                                        

 

 مسداألقة  مو ودا                                                                     

 ماقلة    أألراق  42000                                                              

 هبوط أسعار أ. الماليةم.  1000  -                                                           

                                                              41000 

 

 

أما إةا كاة  كلفة اسألراق اقماقلة اقل م    ر اق وق ةأخي   ر اق لفة يال ي جل اقفرق أللظهر اسألراق   -:مالحظة 

 اقماقلة ااق لفة يع اقملزاةلة اق موملة . 
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 " جرد ألصندوق "
ه يع اقذندألق أللوق  ميا اقوائمة م  قئل عند  رد اقذندألق يع ةهاية اق نة اقماقلة ل مل قائمة ااقنوود اقمو ود         

اقمدظفل  اقونائمل  اِ ند اقنوند ألأمنل  اقذنندألق   ثنم لونارن منيا اقوائمنة ارصنلد اقنديسري قع ناب اقذنندألق ينإةا كاةن  

مطااوة م  اقوائمة يال حا نة إل نراء أي قلند ل نوية ألينونل اقرصنلد اقنديسري اقنى اقملزاةلنة اق موملنة لعن  مو نودا  

 ما إةا كان رصلد اقديسري ال يطاا  اقوائمة عند اقجرد اقف لع )اقرصلد اقف لع  يهناك حاقسل  .مسداألقة . أ

 

 حاقة يائض )زياده  حاقة عجز )ةوا 

 إةا كان صاحي اقمنشاه مو أمل  اقذندألق  -أ

 *** م  حـ/ م عواا  شثذلة    

 *** اقى حـ/ اقذندألق                 

 وظل يلسعمل اقفرق إةا كان أمل  اقذندألق م -ب

 *** م  حـ/ اقموظل )ا مه     

 *** اقى حـ/ اقذندألق               

 إةا قم ي رف  ئي اق جز  - ـ 

 *** م  حـ/ م ل       

 *** اقى حـ/ اقذندألق              

 خ اره يعمل اها حـ/ أ.خ  زإةا اعسئر اق ج –د 

 *** م  حـ/ عجز ااقذندألق     

 *** اقى حـ/ اقذندألق                  

 ويةـــــــد ل ــــــقل                      

 أليوفل يع ح اب االرااح ألاقث ائر 

 *** م  حـ/ أ.خ      

 *** اقى حـ/ عجز ااقذندألق               

 ل   ــــــــــد قفــــــقل                

 

إةا قم ي رف  ئي اقزياده  -أ  

 *** م  حـ/ اقذندألق    

 *** اقى حـ/ م ل                 

 وية ــــــــد ل ــــــقل              

 إةا اعسئر اقزياده إيرادا يعمل اها حـ/ أ.خ   -ب

 *** م  حـ/ اقذندألق   

 *** اقى حـ/ زياده ااقنودية               

 ويةـــــــد ل ــــــــقل               

 أللوفل اقزياده يع حـ/ أ . خ 

 م  حـ/ زياده ااقنودية   ***    

 *** اقى حـ/ أ .خ                     

 ل   ــــــــــد قفــــــــقل               

     

 

 

   

 

ديننار  8000000أظهر  ديالر اقسا ر عنالء معمنود رصنلدا قع ناب اقذنندألق قندرا  31/12/2008قع تمرين /  

 دينار . 100000ألعند إ راء اقجرد لئل  اان مناك عجز قدره 

 ل جلل قلود اقس وية ألاقوفل يع اقعاال  اقساقلة .  المطلوب :

 ان اق جز م  م دألقلة أمل  اقذندألق )  د  ا ئي إممال رلر مس مد .  -1

 ان اق جز م  م دألقلة أمل  اقذندألق )صاحي اقمنشاه .  -2

 اعسئار اق جز خ اره .  -3

 قم ي رف  ئي اق جز.  -4

 دينار ألقم ي رف اق ئي .  50000زياده يع اقنودية قدرما  افرض ان اقجرد اقف لع أ فر ع  أل ود -5

 إةا اعسئر  اقزياده إيرادا.  -6

 

 

   

(47  



 أهداف المادة :

لهننندف اقمننناده اقنننى لزأليننند اقطاقننني اأ نننا ألقواعننند اقمعا نننئلة ألكنننيقك اق نننجال  اقمعا نننئلة  -1

 ألاقم سندا  على اخسالف أةواعها .

 ي اقنسائج اقماقلة منها .قلام اقطلئة ام ك اق جال  اقمعا ئلة ألا سثرا -2

 ل رف اقطلئة على إ راء عمللا  اقجرد م  إثئا  قلود اقس وية يع اق جال  اقمعا ئلة .  -3

 

 

 

 قائمة المصادر    

 
 اقمعا ئة اقماقلة )مثر ا  ةظام اقمعا ئة اقماقلة  د. معمود احمد إاراملم  -1

  1977/م سئة اقثواية قلنشر ألاقسوزي                              

 أاو خزاةة معمد إيهاب د.  –ئشساألي ح ل  اق للمان د.مئادت اقمعا ئة /  -2

  2003 / دار اقمنامج قلنشر ألاقسوزي  / عمان / اسردن                             

  1965مطئ ة اقجمهورية / اقموصل / /و ع ئادت اقمعا ئة / عئد اقمجلد اقنايم -3

 د.رياض أقجلئع  –د.حازم شعاةه  -عئد اقعملد رضا اقمعا ئة يع اقلرة االة للزية /  -4

  2002دار اقلازألري اق لملة قلنشر ألاقسوزي  /                                             

  1975مطئ ة اقزمان /  /مئادت اقمعا ئة ال  اقنظرية ألاقسطئل  / يواد زكو -5

  1977م سئة عل  شما / /معمد عئاس حجازي د.اقمدخل اقعديد يع مئادت اقمعا ئة /  -6

  اموس أ ا اقمعا ئة اقماقلة / د. رضوان حلوه حنَان / د. أ امة اقعارس / أ. يوز اقدي  أاو   -7

  2004 ام ة عمان اسمللة /                                     
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