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تــقــديــم

أمــر �لــذي  صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة، �ل� يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، 

و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس �ل� و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جاءت ضمن خطــة متكاملة 

عــد�د لجيــل  عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال 

�إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار و�ٍع لعدي ــن �إنتاجه ــا يجــب �أن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي �لمعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق �لحــرص عل ــن منطل وم

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛ لتــو�زن �إبد�عي 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة  خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل  �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

�لمخرجات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقون مــن تو�صل  و�ل�إ

هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية
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مــقــدمــة

ُيعــّد منهــاج �لمحاســبة مــن �لمناهــج �لضروريــة لفــرع �لريــادة و�ل�أعمــال، وقــد �أتــى ضمــن منظومــة تحديــث �لمناهــج �لفلســطينية 

وتطويرهــا؛ نظــر�ً ل�أهميــة موضوعاتــه فــي �لحيــاة �لعمليــة؛ لــذ� فقــد تــم تحديــث منهــاج �لمحاســبة للصــف �لحــادي عشــر لهــذ� �لفــرع، 

وقــد روعــي ربــط ذلــك بســوق �لعمــل و�لمعاييــر �لدْوليــة، و�آخــر �لتطــور�ت بعلــم �لمحاســبة، و�أنظمــة �لمعلومــات �لحديثــة. 

لقــد تــّم تاأليــف هــذ� �لكتــاب بتنظيــٍم منطقــّي لمحتــو�ه �لعلمــي، وبتــو�زن فــي عــدد َوحد�تــه و�لــدروس �لتــي تتضمنهــا كل وحــدة، 

وتــم عــرض محتــو�ه؛ باأســلوب مبســط وســلس،  تاركيــن للطالــب ِمســاحًة للتفكيــر، وعــرض وجهــة نظــره، مــن خــلال تضمينــه بعــض 

أنشــطة، وقضايــا �لتفكيــر و�لمناقشــة؛ بحيــث يكــون �لطالــب ُمنتجــاً للمعرفــة ل� مســتهلكاً لهــا، وبمــا يعكــس  �لحــال�ت �لدر�ســية،  و�ل�

أنشــطة �إمكانيــة تنفيــذ �لطلبــة لهــا، ُمر�عيــن فــي �لوقــت نفســه  فلســفة وتوجهــات �لمناهــج �لفلســطينية �لحديثــة، �إذ ر�عينــا مــن خــلال �ل�

ــرة، تعكــس طبيعــة �لموضــوع �لــذي تــم تد�ولــه، كمــا  �لفــروق �لفرديــة بينهــم، مــع تضميــن �لمحتــوى صــور ورســومات توضيحّيــه ُمعبِّ

تــم �لتركيــز علــى �أهميــة �كتســاب �لطالــب منهجيــه علميــة فــي �لتفكيــر و�لعمــل، وتنميــة مهار�تــه �لعقليــة و�لعلميــة و�لعمليــة، كمــا 

تــم �لتركيــز علــى �لبيئــة �لفلســطينّية وخصوصيتهــا عنــد طــرح �لموضوعــات وربطهــا بو�قــع �لحيــاة �لمعاصــر، تجلـّـى ذلــك مــن خــلال 

أمثلــة �لعمليــة لُمنَشــاآت �ل�أعمــال، و�لمشــروع �لطلابــي �لماأمــول تنفيــذه.  �ل�

ــى  ــا )�لفصــل �لدر�ســي �ل�أول( عل ــن �أيدين ــذي بي ــاب �ل ــوى �لكت ــن در�ســيين، �حت ــى فصلي ــاب عل ــادة �لكت ــع م ــم توزي ــد ت لق

َوحدتيــن؛ الوحــدة ال�أولــى؛ تتعلــق بمدخــل �إلــى علــم �لمحاســبة، و�لتــي تــم �لتعــرُّض فيهــا لطبيعــة �لمحاســبة فــي ُمنَشــاآت �ل�أعمــال، 

و�عتمــاد �لمحاســبة، كنظــام للمعلومــات فــي �لُمنَشــاأة، كمــا تــم �لتطــرق �إلــى معادلــة �لميز�نيــة، �لتــي تُعــدُّ �ل�أســاس فــي توجيــه �لَقْيــد 

ــة، فتتعلــق  ــق �لنقــدي، �أمــا الوحــدة الثاني ــى قائمــة �لتدفُّ ــة �إل ــة، �إضاف ــم �لختامي ــة �إعــد�د �لقو�ئ ــه عملي �لمحاســبي، �لــذي تُبنــى علي

بالمعالجــة �لمحاســبية للعمليــات �لماليــة، حيــث تــم توضيــح نظريـّـات �لَقْيــد فــي �لمحاســبة، �لتــي ُيعتمــد عليهــا فــي تســجيل �لعمليــات 

�لماليــة فــي �لدفاتــر �لمحاســبية للُمنشــاأة، كمــا تــم �لتطــرق �أيضــاً لعمليــات �لتَّرحيــل و�لتَّرصيــد، و�إعــد�د ميــز�ن �لمر�جعــة، ولمــا كانــت 

�لحاجــة لصقــل �لمعلومــة �لنظريــة بالخبــرة �لعمليــة فقــد �قترحنــا �أن يتــم ذلــك عبــر مشــاريع طلابيــة جماعيــة؛ كالشــركات �لطلابيــة 

تنفــذ فــي �لمدرســة، وذلــك لتطبيــق مــا تعلمــوه مــن مهــار�ت محاســبية، علــى �أن يتــم علــى مــد�ر �لفصليــن �لدر�ســيين؛ �ل�أول و�لثانــي. 

 و�للــه نســاأل، �أن نكــون قــد ُوفِّقنــا فــي عــرض موضوعــات هــذ� �لكتــاب، بمــا  ير�عــي قــدر�ت �لطلبــة، ومســتو�هم �لفكــري، 

خــوة �لمعلميــن و�لمشــرفين �لتربوييــن  وميولهــم وحاجاتهــم �لنفســية و�لوجد�نيــة و�ل�جتماعيــة، وبمــا يحّقــق طموحــات وحاجــات �ل�إ

ــات  ضاف ــلات و�ل�إ ــال �لتعدي ــم  �إدخ ــل؛ ليت ــذ� �لعم ــى ه ــاءة عل ــم �لبنّ ــا بملحوظاته ــل بتزويدن ــا �أم ــاب، وكلن ــذ� �لكت ومســتخدمي ه

مــكان، هــذ� و�للــه  �لضروريــة فــي �لطبعــات �للاحقــة، ليصبــح هــذ� �لجهــد تامــاً  ومتكامــلاً وخاليــاً مــن �أي عيــب �أو نقــص قــدر �ل�إ

ولــّي �لتوفيــق. 
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كيــف تكــون �لمحاســبُة لغــًة للاأعمــال، ومفتاحــاً للنجــاح 

فــي �لُمنَشــاآت؟
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ُيَتوقع من �لطلبة بعد �ل�نتهاء من در�سة هذه �لوحدة، �أن يكونو� قادرين على �إتقان تحليل 
�لعمليات �لمالية باستخد�م معادلة �لميز�نية؛ بهدف �لتعرف على �لمركز �لمالي للُمنَشاأة، 

آتية: ويتحقق ذلك من خلال �لَمهام �ل�
 تحليل حالة در�سية وتنفيذ �أنشطة عن مفهوم �لمحاسبة و�أهد�فها وفروعها و�لجهات �لمستفيدة منها.

 تنفيذ نشاط عن ماهّية نظام �لمعلومات �لمحاسبي.

 تنفيذ �أنشطة عن  تمييز �لعمليات �لمالية، وخطو�ت �لدورة �لمحاسبية.

 تحليل حالة در�سية وتنفيذ نشاط عن مصادر �ل�أمو�ل و�ستخد�ماتها.

 تنفيذ �أنشطة وحّل �أمثلة رياضية عن تحليل �لعمليات �لرياضية وفقاً لمعادلة �لميز�نية.

 حّل �أسئلة عن تمييز �لقروض و�لمبادىء �لمحاسبية.

 تنفيذ �أنشطة عن ماهيَّة وعناصر �لقو�ئم �لمالية.

 حّل �أمثلة رياضية عن �لقو�ئم �لمالية، قائمة �لدخل وقائمة حقوق �لُملكيَّة .

 حّل مثال رياضي عن �إعد�د قائمة �لمركز �لمالي.

 تحليل حالة در�سية وحّل مثال رياضي عن �إعد�د قائمة �لتدفقات �لنقدية.



٤

المحــاسبـة في ُمنَشاآت ال�أعمال

   Accounting in Business Entities 

يعتقد بعض �لناس �أّن �لمحاسبَة �أمٌر تقنيٌّ عاٍل، يمارسها ويفَهمها محاسبون متخصصون، وفي �لو�قع، فاإن كّلاً منا 
ننا نقوم  تقريباً ُيماِرس �لمحاسبة بطريقته �لخاصة، وبشكل يومّي، فعلى سبيل �لمثال عندما ندفع فاتورة �لهاتف �أو �لكهرباء، فاإ
بعملّية محاسبّية بسيطة؛ نو�زن من خلالها دخلنا مع مصروفاتنا، وكذلك عندما ندفع ما علينا من مستحّقات؛ كالضريبة مثلاً، 
�أو نُديُر شركات، فنحن نعمل ضمن منظومة مفهوم محاسبي وقو�عد محاسبية، وبذلك فاإن �لمحاسبة تُعد لغًة للاأعمال، فهي 
ل� تقتصر على �ل�أشخاص �لد�رسين لهذ� �لعلم، بل �إّن كلَّ شخص ُيماِرس �أعمال�ً �قتصاديًة ما، سوف يستفيد من ذلك؛ 
فصاحب �لبقالة في �لحّي يقوم بحساب نتائج �أعماله؛ من ربح �أو خسارة، وكذلك صاحبة مشغل �لخياطة، تقرر من �أين 
تشتري �لمو�د �لخام �لتي تستخدمها لحياكة �لملابس، وما تكلفة ذلك؟ وكذلك بالنسبة لصاحب �لمحل �لتجاري، �لذي 
يقوم بحساب �ل�لتز�مات �لمترتبة عليه من �أثمان مشترياته من �لبضاعة، ودفعه للمصاريف �لمتنوعة ؛ كمصروفات �لمياه 
و�لضر�ئب وغيرها،  فمن �لمؤكد �أن ذلك يتحقق؛ باستخد�م نظام محاسبي له قو�عد و�أسس علمية، فما �لمقصود بالمحاسبة؟ 

وما �ل�أهد�ف �لتي تسعى �إلى تحقيقها؟ وما �لجهات �لمستفيدة منها؟ هذ� ما تم  تناوله في هذ� �لدرس، كما ياأتي:

  Concept of Accounting :مفهوم المحاسبة 

وظيفة  �إلى  ُملكيتها  �أو شكل  �أو حجمها،  طبيعة عملها،  �أو  �لنظر عن هدفها،  بغض  �ل�أعمال  تحتاج جميع 
آتية: �لمحاسبة، وللتعرف �إلى ذلك نتناول �لحالة �لدر�سية �ل�

حالة دراسية )1(: يافا للُمنَتجات الوطنية

جنــى فتــاة مــن مدينــة يافــا �لِفَلســطينية، وتقطــن �ل�آن فــي مدينة 
ر�م �للــه، وبعــد �أن تخرجــت مــن �إحــدى �لجامعــات �لفلســطينية، 
قــررت �فتتــاح مشــروع لبيــع �لُمنَتجــات �لوطنيــة؛ كالزيــت، و�لزيتــون، 
ــان، وورق �لعنــب، وغيرهــا مــن �لُمنَتجــات  ألب و�لدبــس، وُمنَتجــات �ل�
�لشــعبية �لفلســطينية، ونتيجــة للطلــب �لمتز�يــد علــى هــذه �لُمنَتجــات، 
قــررت �فتتــاح فــرع جديــد لهــا فــي مدينــة �لخليــل، لكــن ذلــك يتطلــب 
تكاليــف مختلفــة؛ كاإيجــار للمحــل، وعمــل �لديكــور�ت �للازمــة،

�إضافــة �إلــى تكاليــف شــر�ء �لُمنَتجــات، ونظــر�ً لعــدم توفــر ر�أس �لمــال �لكافــي لديهــا، فقــد قــررت �لتوجــه �إلــى �أحــد 
�لمصــارف �لفلســطينية؛ للحصــول علــى قــرض ُيَمكُِّنهــا مــن �فتتــاح �لفــرع �لجديــد.
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لقــد تفاجــاأت جنــى بعــد �أن ز�رت �لَمْصــِرف، �أن �أحــد �لمتطلبــات �ل�أساســية لحصولهــا علــى �لقــرض، 
ــي  ــة؛ كقائمــة �لدخــل وقائمــة �لمركــز �لمال ــم مالّي ــة عــن مشــروعها؛ علــى شــكل قو�ئ ــم معلومــات مالي هــو تقدي
وغيرهــا.. مــع �لعلــم �أّن جنــى ل� تقــوم باإعــد�د هــذه �لقو�ئــم؛ لــذ� �ســتعانت بمكتــب للمحاســبة و�لتدقيــق، وبعــد �أن 
قــام �أحــد �لمحاســبين بزيــارة �لمحــل و�لتعــرف علــى كيفيــة �إد�رتــه، �أوصــى بضــرورة قيامهــا باإنشــاء نظــام محاســبي 
يســاعدها فــي تســجيل �لعمليــات �لمالّيــة، ويشــتمل علــى مجموعــة مــن �لدفاتــر �لمحاســبية، مــع ضــرورة �ل�حتفــاظ 

بالمســتند�ت �لمختلفــة �لناتجــة عــن عمليــات �لبيــع و�لشــر�ء، و�لعمليــات �ل�أخــرى.

آتية: المطلوب: بعد قر�ءة �لحالة �لدر�سية، ناقش مع زملائك �لتساؤل�ت �ل�

س1: كيف نقف على �لوضع �لمالي لمشروعنا؟
س2: ما �لمتطلبات �للازمة لمعرفة �لوضع �لمالي للمشروع؟

س3: ما �لقو�ئم �لمالية �لمطلوب �إعد�دها للمشروع؟
س4: ما �أهمّية �طلاع �لمصِرف على �لقو�ئم �لمالية للمشروع؟

س5: ما �أهمية �لمحاسبة لُمنَشاآت �ل�أعمال؟ 

 نستنتج من الحالة السابقة، �أن �لمشروع حتى يستطيع معرفة وضعه �لمالي؛ من 
ربح �أو خسارة، ل� ُبّد من وجود نظام محاسبي يشتمل على مجموعة من �لمكّونات 
�لبشرية؛ من محاسبين ومر�قبين، و�لمكونات �لمادية؛ من سجلات محاسبية ومستند�ت، 

لمساعدة �لُمنَشاأة في �إعد�د قو�ئمها �لمالية.

�أو  �لمشروع،  ُمّلاك  مالّياً، يمكن �لحصول عليه من  يتطلب كلُّ مشروٍع تمويلاً 
من خلال �ل�قتر�ض من جهات �أخرى؛ كالمصارف، وفي هذه �لحالة ل� يمكن 
للَمصِرف �أن يمنح �لقرض بدون �ل�طلاع على �لوضع �لمالي و�لتدفّقات �لنقدية 

للمشروع.

 َتكمن اأهمية المحاسبة في ُمنَشاآت �ل�أعمال باعتبارها علماً ُيعنى بتحليل �لعمليات �لمالية وتسجيلها عند حدوثها من 
و�قع �لمستند�ت �لثبوتية �لمؤيّدة لها، ثم تبويب وتصنيف هذه �لعمليات وتلخيصها، بحيث تتمكن �لُمنَشاأة من معرفة نتيجة 

�أعمالها من ربح �أو خسارة، وكذلك معرفة �لمركز �لمالي و�لتدفقات �لنقدية لفترة مالية معينة.

يطالي )لوكا باتشيليو(  �لعالم �ل�إ
مدينة  في  1494م،  عام 
نظرية  وضع  من  هو  �لبندقية، 
�لَقْيد �لمزدوج في �لمحاسبة.

هل تعلم؟
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ــك �لدفاتــر بتســجيل �لعمليــات �لماليــة و�ل�حتفــاظ  ــك �لدفاتــر؛ حيــث يقــوم ماسِّ هنــاك فــرق بيــن �لمحاســب وماسِّ
بالســجلات فقــط، فــي حيــن �أن �لمحاســب ل� يقــف عنــد هــذ� �لحــد مــن تســجيل �لعمليــات، و�ســتخر�ج نتائــج 
ــة د�خــل وخــارج  ــة للاأطــر�ف �لمعني ــم �لمعلومــات �لمالي ــج، وتقدي ــى تفســير �لنتائ ــك �إل ــل يتعــّدى ذل �ل�أعمــال، ب

�لُمنَشــاأة.

اأَتعلّم:

:Objectives of Accounting اأهداف المحاسبة 

محاسبّيًة  �إجر�ء�ٍت  �ل�أعمال  ُمنَشاآت  في  �لمالي  �لنشاط  يتبع 
متعددة، تهدف بمجملها  �إلى تحقيق �ل�أهد�ف �لعاّمة للُمنَشاأة، وللتعرف 

�إلى هذه �ل�أهد�ف نتناول �لنشاط �ل�آتي:  

نشاط )1(: اأهداف المحاسبة:

آتــي بعــض �ل�أهــد�ف �لُمحتملــة للنظــام �لمحاســبي فــي جمعيــة مــرج �بــن عامــر للدقيــق،  يتضمــن �لجــدول �ل�
( �أمــام مــا ُيشــكّل ذلــك: والمطلــوب: تحديــد �أيٍّ منهــا ُيعــّد مــن �أهــد�ف �لمحاســبة؛ بوضــع �إشــارة )

جابةال�أهداف الُمحتملة للنظام المحاسبي للجمعيةالرقم ال�إ

مساعدة �لجمعية في �ختيار �أصناف �لقمح �لتي تحقق ل�أعضائها مردود�ً مالياً.1

ك سجلات محاسبية نظامية تمكّنها من �لحصول على �لتمويل.2 مساعدة �لجمعية على مسِّ

�لوقوف على ردود فعل �لزبائن حول َجْودة �لمُنَتج.3

تزويد �لجمعية بمعلومات تمكّنها من �لمو�زنة بين �لتدفقات �لنقدية �لد�خلة و�لخارجة.4

�لحصول على �لمو�رد �لبشرية �للازمة لمشاريعها؛ كّماً ونوعاً.5

�لوقوف على �لمركز �لمالي للمشروع، من موجود�ت و�لتز�مات.6

تقديــم معلومــات تســاعدها فــي �لحصــول علــى �لمــو�د �لزر�عيــة باأســعار مخفضــة؛ مــن خــلال 7
ــة. �ل�ســتفادة مــن �لخصومــات �لنقدي

 نلاحظ، �أنه ل� تختلف �أهد�ف �لمحاسبة في �إطارها �لعام من ُمنَشاأة �إلى �أخرى، ويمكن تلخيص هذه �ل�أهد�ف، كما 
في �لشكل �ل�آتي:    
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ال�حتفاظ 
بالسجلات والدفاتر 

المحاسبية

تحليل وتسجيل �لعمليات �لمتعلقة ببيع �لبضاعة وشر�ء �لمو�د و�ل�أجهزة، وتقديم 
�لخدمات، ودفع �لمصروفات.

يهدف تلخيص �لعمليات �لمالية �إلى �إعد�د �لقو�ئم �لمالية، مثل: قائمة �لدخل، 
وقائمة �لمركز �لمالي، وقائمة �لتدفقات �لنقدية، وقائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكيَّة.

توفير �لمعلومات �لمالية �لملائمة للاأطر�ف �لمعنية بالشكل �لمناسب، في �لوقت 
�لمناسب.

من خلال �ل�حتفاظ بالمستند�ت �لثبوتية، مثل: �لفو�تير، و�لشيكات، ومستند�ت �لقبض 
و�لصرف و�لَقْيد، و�لتي تعتبر �ل�أساس في تسجيل �لعمليات �لمالية، وهي مصدر �لمعلومة 

للتسجيل في �لدفاتر �لمحاسبية وتلخيص �لعمليات للوصول �إلى �لقو�ئم �لمالية.

المساعدة في 
اتخاذ القرار

تحليل وتسجيل 
العمليات

تلخيص العمليات 
المالية

شكل )1(: �أهد�ف �لمحاسبة.

:Users of Accounting الجهات الُمستفيدة من المحاسبة 

تتعدد �لجهات �لُمستفيدة من �لنظام �لمحاسبي، سو�ًء كانت �أفر�د�ً �أم مؤسسات؛ حكومية �أو خاصة �أو �أهلية؛ �إذ 
تتباين حاجة و�أهد�ف هذه �لفئات للمعلومات �لمحاسبية �للازمة ل�تخاذ قر�ر�تها، وللتعرف �إلى ذلك نتناول �لنشاط �ل�آتي:

نشاط )2(: الجهات المستفيدة من المحاسبة:

آتــي مجموعــة مــن �لقــر�ر�ت �لُمحتمــل �تخاذهــا بنــاًء علــى �لمعلومــات �لمحاســبية، والمطلــوب:  يتضمــن �لجــدول �ل�
وفـّـْق بيــن �لقــر�ر و�لجهــة �لمســتفيدة؛ مــن خــلال وضــع رقــم �لقــر�ر فــي �لمــكان �لمناســب: 

جابةالقرارالرقم الجهة المستفيدةال�إ

د�ئرة �لضريبةمنح �لُمنَشاأة قرض.1

نتاج�فتتاح فرع جديد للُمنَشاأة.2  د�ئرة �ل�إ

�لد�ئرة �لمالية�تخاذ قر�ر لبيع �لُمنَشاأة مجموعة من �ل�أجهزة. 3

�لمستثمر �لمتوقعتحديد مقد�ر �لضريبة �لمستحقة على �لُمنَشاأة.4
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جابةالقرارالرقم الجهة المستفيدةال�إ

 د�ئرة �لتسويق�إمكانية تسديد �لقسط �لمترتب على �لُمنَشاأة للمصِرف.5

د�رة �لعليا للُمنَشاأة�ل�ستثمار في �أسهم �لُمنَشاأة.6 �ل�إ

�لمصارفزيادة عدد �لوحد�ت �لُمنَتجة من صنف معين.7

�لموردونتحديد �لسعر �لنهائي لُمنَتجات �لُمنَشاأة.8

�لنقابات �لعمالية

تقوم �لمحاسبة بوظيفة تقديم �لبيانات �لمالية لمجموعة من �لمستفيدين �أو �لمستخدمين لها؛ وذلك لمساعدتهم في �تخاذ 
مختلف �لقر�ر�ت كلٌّ حسب حاجته، ويمكن تصنيف �أهم �لمستخدمين للمحاسبة في فئتين رئيسيتين، هما:

:Internal Users 1. المستخدمون الداخلّيون 

�أعمالهم، حيث تقدم لهم  ُمنَشاآِت  �إد�رتهم  تساعد �لمحاسبة �لمستفيدين �لد�خليين بمختلف مستوياتهم في 
أمثلة  معلومات تساعدهم في �لتخطيط، و�لتنظيم و�تخاذ �لقر�ر�ت، ومن �ل�
على �لمستخدمين �لد�خليين؛ �لمدير �لعام، و�لمدير �لمالي، ومدير د�ئرة 

نتاج، ومدير �لمبيعات، و�لعاملين في �لُمنَشاأة كافًّة. �ل�إ

كيف يستفيد �لموظف في �لُمنَشاأة من �لمحاسبة؟
اأفّكر:

:External Users 2. المستخدمون الخارجيون 

 وهم �أفر�د وجماعات من خارج �لُمنَشاأة، لهم �هتمامات خاصة بالُمنَشاأة ونتائج �أعمالها، �إذ يمكن للمعلومات 
�لمحاسبية مساعدتهم في �تخاذ ُمختلف قر�ر�تهم ، ويمكن توضيح هؤل�ء �لمستفيدين، كما ياأتي:

قر�ض �لمتخصصة،    الُمقرضون Creditors: مثل �لمصارف ومؤسسات �ل�إ
و�لذين يحتاجون للقو�ئم �لمالية لمساعدتهم في �تخاذ قر�ر�ت متعلقة بتقديم 

قروض للُمنَشاأة، ومدى قدرتها على �لوفاء بهذه �لقروض عند �ستحقاقها.

�لمحاسبية  �لمعلومات  �إلى  �لمستثمرون  يحتاج   :Investors الُمستثمرون   
لمساعدتهم في �تخاذ �لقر�ر�ت �لمتعلقة بجدوى �ل�ستثمار في �لُمنَشاأة.

  المورّدون Suppliers: وهم �لذين يقومون بتزويد �لُمنَشاأة بالمو�د �لخام �أو �لمعد�ت، �أو �لخدمات وغيرها، وتتمثل 
�أهمّية �لمحاسبة بالنسبة لهم في تحديد قدرة �لُمنَشاأة على �لوفاء بالتز�ماتها في مو�عيد �ستحقاقها.

مختلف  نظامية،  محاسبية  بسجلات  �ل�أعمال  ُمنَشاآت  �حتفاظ  يساعد   :Government الحكومية  الجهات    
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�لجهات �لحكومية في �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�قتصادية، �لتي تعود بالنفع �لعام على �لمو�طنين، مثل: تحديد مقد�ر �لضر�ئب 
�لمترتبة على �لُمنَشاأة، �لتي تنعكس على شكل خدمات تعليمية، وصحية، وبنية تحتية، وغيرها  من �لخدمات �لتي 

يحتاج لها �لمو�طنون.

 الزبائن )Customers(: وهم �لجهات �لتي تتعامل مع �لمشروع َعْبَر شر�ء ُمنَتجُه، حيث تُعطي �لبيانات و�لمعلومات 

�لمحاسبية تصور�ً عن �لوضع �لمالي للُمنَشاأة، و�إمكانية �ل�عتماد عليها في صفقات �لشر�ء �أو �لبحث عن بد�ئل �أخرى 
ُيعتمد عليها .

بالرجــوع �إلــى �لحالــة �لدر�ســية رقــم )1( )يافــا للُمنَتجــات �لوطنيــة(، ناقــش مــع زملائــك فــي �لمجموعــة �لفئــات 
�لمســتفيدة مــن �لمحاســبة فــي �لمشــروع.

قضية للنقاش:

:Accounting Branches فروع المحاسبة  

و�كب علم �لمحاسبة �لتطور �ل�قتصادي في �لمجتمعات؛ وما تبعه من كبر لحجم �لشركات �أو �لُمنَشاآت و�تساع 
�لجهات  �حتياجات  لتلبية  معين  منها بجانب  للمحاسبة يختص كلٌّ  فروع مختلفة  وتعددها، حيث ظهرت  نشاطاتها 

آتي يبين ذلك: �لمستفيدة، و�لنشاط �ل�

نشاط )3(: فروع علم المحاسبة:

أنشــطة �لماليــة فــي �لمؤسســات �لعامــة و�لخاصــة فــي فلســطين، والمطلــوب:  آتــي مجموعــة مــن �ل� يتضمــن �لجــدول �ل�
د�ريــة، �لمحاســبة  آتيــة: )�لمحاســبة �لماليــة، محاســبة �لتكاليــف، �لمحاســبة �ل�إ �أّي فــرع مــن فــروع �لمحاســبة �ل�

�لضريبيــة، تدقيــق �لحســابات، �لمحاســبة �لحكوميــة( يختــص بــكّل نشــاط منهــا:

النشاط الماليفرع المحاسبةالرقم

ير�د�ت و�لنفقات �لخاصة بوز�رة �لتربية و�لتعليم.1 تسجيل �ل�إ

قيــام د�ئــرة ضريبــة �لدخــل بتحديــد مقــد�ر �لضريبــة �لمســتحقة علــى �لُمنَشــاآت �لعاملــة فــي 2
�لســوق �لفلســطينية.

�لتاأكد من �أن �لقو�ئم �لمالية للُمنَشاأة تعكس �لوضع �لمالي �لحقيقي للسنة �لمنتهية.3

د�رة �لُمنَشاأة، تتعلق بفتح فرع جديد بناًء على در�سة مالية.4 تقديم توصيات ل�إ

ــة �لناصــرة 5 ــي مدين ــة ف ــادق �لعامل ــي �أحــد �لفن ــة ف ــر غرف ــة بتاأجي ــف �لمتعلق حســاب �لتكالي
�لفلســطينية.

�إعد�د �لقو�ئم �لمالية لتقديمها للجهات �لمانحة؛ بهدف �لحصول على تمويل ر�أسمالي للمشروع.6

 نستنتج مّما سبق، �أن فروع علم �لمحاسبة متنوعة، �إذ �إن لكلٍّ منها هدفاً يسعى لتحقيقه، و�إن هذه �لفروع متكاملة، 
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و�أن �لُمنَشاآت قد تحتاج �إلى �أكثر من فرع منها، ويمكن توضيح �أهم هذه �لفروع، كما ياأتي:

ــة �ل�أجــل؛ كالمعــد�ت  ــه بهــدف شــر�ء �أصــول طويل ــم �لحصــول علي ــذي يت ــل �ل ــل �لر�أســمالي، هــو �لتموي �لتموي
ــة. أبني ــزة و�ل� و�ل�أجه

اأَتعلّم:

:Financial Accounting المحاسبة المالية  
تهتم بتسجيل �لعمليات �لمالية في �لسجلات �لمحاسبية وتبويبها وتلخيصها، ومن ثم 
عرضها للاأطر�ف �لمعنية على شكل قو�ئم مالية، توضح نتيجة نشاط �لُمنَشاأة خلال فترة 

زمنية معينة.

:Cost Accounting محاسبة التكاليف  
خدمة،  تاأدية  �أو  سلعة  نتاج  ل�إ �إنفاقها  تم  �لتي  �لتكاليف  عناصر  وتحديد  بقياس  تُعنى 
نتاج �لسلع �أو �لخدمات و�لمر�قبة  وبالتالي تساعد �لُمنَشاأة على حساب �لتكلفة �لفعلية ل�إ

عليها، للمساعدة في �تخاذ قر�ر �لتسعير �لمناسب.

:Managerial Accounting دارية   المحاسبة ال�إ
د�رة لغايات �لتخطيط، و�لرقابة،  تهتم باإعد�د �لتقارير �لمالية و�لدر�سات �لتي تحتاجها �ل�إ

و�تخاذ �لقر�ر�ت. 

:Tax Accounting المحاسبة الضريبية  
�إلى �أحكام  وتُعنى بتحديد مقد�ر �لدخل �لخاضع للضريبة في ُمنَشاأة �ل�أعمال، �ستناد�ً 

قانون �لضريبة �لمعمول به. 

:Auditing تدقيق الحسابات  
�لقو�ئم  هذه  �أّن  من  و�لتاأكد  �لمالية،  �لقو�ئم  ومر�جعة  بفحص  �لحسابات  تدقيق  يهتم 

تعكس �لوضع �لمالي �لحقيقي لُمنشاأة �ل�أعمال، خلال فترة معينة.

:Governmental Accounting المحاسبة الحكومية  
تهتم بتسجيل جميع ما تقوم به �ل�أجهزة �لحكومية من ُمتحصلات مالية وصرف للنفقات؛ 
بهدف �لتاأكّد من �لتز�م �لمؤسسات و�لدو�ئر �لحكومية ببنود �لمو�زنة، و�ل�لتز�م بالقو�نين 

و�ل�أنظمة و�لتعليمات �لمالية.

ير�د�ت و�لنفقات، خلال فترة زمنية معينة. �لمو�زنة هي خطة مالية مستقبلية للاإ
اأَتعلّم:
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اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي: س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية ُيعّد مثال�ً على �لمستند�ت �لثبوتية؟ 1- �أي من �لعناصر �ل�

د-  قائمة �لمركز �لمالي. ج- فاتورة �لمشتريات.  ب- قائمة �لدخل.  �أ- دفتر �ليومية.  

2- ما �لهدف �لرئيس للمحاسبة �لمالية في ُمنَشاآت �ل�أعمال؟

د�رة في �لتخطيط و�لتنظيم و�لتوجيه. �أ- مساعدة �ل�إ
ب- تقديم معلومات مالية للاأطر�ف �لمعنية.

ج- �لمساعدة في تحديد تكلفة ُمنَتج �لمشروع. 
د- �لتدقيق و�لرقابة على �أعمال �لمشروع.

آتية ل� ُيعّد نوعاً من �أنو�ع �لقو�ئم �لمالية؟ -3 �أّي من �ل�

د- دفتر �ليومية. ج- �لتدفقات �لنقدية.  ب- �لدخل.   �أ- �لمركز �لمالي.  

-4 ما وظيفة �لمحاسبة �لحكومية؟

�أ- حساب تكلفة �لسلع و�لخدمات و�لرقابة عليها.
ير�د�ت ودفع للنفقات. تسجيل ما تقوم به �ل�أجهزة �لحكومية، من عمليات تحصيل للاإ

لكترونية. ج- تصميم �لنظم �لمحاسبية �ليدوية و�ل�إ
جر�ء�ت �لمحاسبية، و�لقو�ئم �لمالية �لُمعدّة في نهاية �لفترة �لمالية. د- �لتحّقق من صحة �ل�إ

آتية ل� ُيعّد من �لمستخدمين �لخارجيين للمحاسبة؟ -5 �أي من �ل�

د- مدير �لمو�رد �لبشرية. ج- �لمستثمر.   ب- �لُمِورد.   �أ- مدير �لَمصِرف.  

س2: َعرِّف كلاً مما ياأتي:
      - �لمحاسبة �لضريبية.        - �لمستند�ت �لثبوتية.       - تدقيق �لحسابات.

س3: وضح ثلاثًة من �ل�أهد�ف  �لتي تسعى �لمحاسبة �إلى تحقيقها.

س4: حدد �لجهات �لمستفيدة من �لمحاسبة، و�ذكر مثالين لكل منها.

د�رية. س5: فّرق بين �لمحاسبة �لمالية و�لمحاسبة �ل�إ
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المحاسبة نظام للمعلومات

 Accounting Information System 

تُعــّد �لمعلومــات �لتــي تقدمهــا �لقو�ئــم �لماليــة للمشــروع، مهمــا كان نوعه 
�أو طبيعــة نشــاطه مهّمــة لجميــع �ل�أطــر�ف �لتــي تتعامــل مــع �لُمنَشــاأة؛ ســو�ًء كانــت 
د�خليــة �أو خارجيــة؛ �إذ تُســتخدم فــي �تخــاذ �لقــر�ر�ت �لمختلفــة؛ فمدير �لُمنَشــاأة �أو 
مالكهــا مثــلاً، يحتاجهــا عنــد �تخــاذه �لعديــد مــن �لقــر�ر�ت؛ كالقــر�ر�ت �لمتعلقــة 
بتحديــد �لســعر �لمناســب للُمنَتجــات، و�لمصــِرف كذلــك بحاجــة  للاطــلاع علــى 
ــة لهــا، قبــل �تخــاذه قــر�ر  ــة للُمنَشــاأة؛ للوقــوف علــى �لمــلاءة �لمالي �لقو�ئــم �لمالي
ّن �لحكومــة يهمهــا �ل�طـّـلاع علــى �لقو�ئــم �لماليــة  قــر�ض، ومــن جهــة �أخــرى، فــاإ �ل�إ

للُمنَشــاآت �لعاملــة فــي نظامهــا �ل�قتصــادي؛ وذلــك مــن �أجــل تحديــد حجــم �لوعــاء �لضريبــي، �لــذي يمكّنهــا مــن تقديــر 
�إير�د�تهــا، فمــا �لمقصــود بالنظــام �لمحاســبي؟ ومــا مكّونــات هــذ� �لنظــام؟ هــذ� مــا ســيتم تناولــه فيمــا ياأتــي:

:Accounting Information System Essence ماهيِّة نظام المعلومات المحاسبي 

ــات �لمتر�بطــة،  ــن �لمكّون ــة م ــه مجموع ــى �أن ــرَّف �لنظــام عل ُيع
ــّون  ــام مك ــبة كنظ ــدف مشــترك، و�لمحاس ــق ه ــى تحقي ــي تســعى �إل �لت
مــن مجموعــة مــن �لعناصــر �لتــي تختلــف فــي طبيعتهــا مــن ُمنَشــاأة �إلــى 
�أخــرى، حســب طبيعــة نشــاطها؛ خدمــي، �أو تجــاري، �أو صناعــي، 
وحســب شــكل ملكيتهــا؛ مشــروع فــردي، �أو شــركة تضامــن، �أو شــركة 
ــي: آت ــاول �لنشــاط �ل� ــك نتن ــى ذل ــرف �إل مســاهمة، �أو حجــم نشــاطها، وللتع

نشاط )1(: ماهيَّة نظام المعلومات المحاسبي:

اد،  آتــي علــى بعــض مكونــات نظــام �لمعلومــات �لمحاســبي، لمحــلات �لناصــرة لبيــع �لَســجَّ يحتــوي �لجــدول �ل�
ن، وتحــت �لخانــة �لمناســبة لــه: ( �أمــام كل ُمكــوِّ والمطلــوب: تصنيفهــا؛ بوضــع �إشــارة )

�أو  �لمــال  هــو  �لضريبــي،  �لوعــاء 
للضريبــة،  �لخاضــع  �لشــخص 
ــة  ــاء �لضريب ــول �إن وع ويمكــن �لق
هــو �لمنبــع �لــذي تقتطــع �لدولــة 

�لمختلفــة. �لضر�ئــب  منــه 

اأَتعلّم:

ني
لثا

س ا
در

ال
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ُمخرجاتعملياتُمدخلات مكوّنات نظام المعلومات المحاسبيالرقم

قائمة �لمركز �لمالي.1

اد لعرضه في �لمحل.2 شر�ء �لَسجَّ

�لبرمجيات �لمحاسبية �لمستخدمة.3

دفع رو�تب �لعاملين في �لمحل.4

تحليل وتصنيف وتلخيص �لعمليات �لمالية.5

�لطرق �لمحاسبية �لمعتمدة.6

قائمة �لدخل.7

اد نقد�ً.8 بيع َسجَّ

�لسجلات و�لدفاتر �لمحاسبية.9

قائمة �لتدفّقات �لنقدية.10

�لمحاسبون و�لُمَشّغلون للنظام �لمالي.11

 نســتنتج مّمــا ســبق، �أّن نظــام �لمعلومــات �لمحاســبي يتكــون مــن مجموعــة مــن �لعناصــر �لماديــة؛ كالســجلات و�لبرمجيــات 
�لمحاســبية، و�لعناصــر �لبشــرية؛ كالمحاســبين و�ل�أشــخاص �لقائميــن علــى صيانــة هــذ� �لنظــام، وهــي جميعــاً �أمثلــة علــى ُمدخــلات 
أمثلــة علــى عمليــات �لنظــام �لمحاســبي، �إل� �أن  �لنظــام �لمحاســبي، غيــر �أّن �أنشــطة �لتحليــل و�لتَّســجيل و�لتلخيــص، هــي مــن �ل�

آتــي يوضــح ذلــك: �لُمنَتــج �لنهائــي لهــذ� �لنظــام، يتمثــل فــي �لحصــول علــى �لقو�ئــم �لماليــة �لمختلفــة، و�لشــكل �ل�

ُمخرجاتعملياتُمدخلات

ُمدخلات مادية:	 
)مثل �لبرمجيات و�لسجلات 
�لمحاسبية و�لمستند�ت �لثبوتية(.

مدخلات بشرية:	 
و�لمحاسبون  )�لمبرمجون 

و�لمدققون(.

تحليل.	 
تبويب. 	 
تصنيف �لعمليات. 	 
تلخيص �لعمليات في 	 

�لدفاتر �لمحاسبية.

�لقو�ئم �لمالية:
قائمة �لدخل.	 
قائمة حقوق �لُملكيَّة	 
قائمة �لمركز �لمالي.	 
قائمة �لتدفقات �لنقدية.	 

شكل )1(: نظام �لمعلومات �لمحاسبي.
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ــي �ل�قتصــاد �لفلســطيني،  ــة ف ــاآت �لعامل ــن �لُمنَش ــر م تســتخدم �لكثي
�لحاســوب فــي �إدخــال ومعالجــة عملياتهــا �لماليــة، و�ســتخر�ج �لتقاريــر و�لقو�ئم 
�لماليــة، وذلــك بال�عتمــاد علــى تطبيقــات )بر�مــج( محاســبية محوســبة؛ ســو�ًء 
كانــت محليــًة �أو عالميــًة، حيــث يحّقــق �ســتخد�م �لحاســوب فــي هــذ� �لمجــال 
�لعديــد مــن �لميــز�ت، مــن �أهمهــا: توفيــر �لوقــت و�لجهــد، و�لدقة في �ســتخر�ج 

�لنتائــج؛ مــا يوفــر قاعــدة بيانــات تســاعد علــى ســرعة �تخــاذ �لقــر�ر ودقتــه.

 :Financial Transactions العمليات المالّية 

يمكــن �لنظــر �إلــى حيــاة �أيــة ُمنشــاأة مهمــا كان نوعهــا �أو طبيعــة عملها، 
أنشــطة �ل�قتصاديــة، �إذ ُيعــّد  علــى �أنهــا مكّونــة مــن مجموعــة مــن �ل�أحــد�ث و�ل�
قــر�ر �إنشــاء �لُمنَشــاأة وتكويــن ر�أســمالها، �لحــدث �أو �لنشــاط �ل�قتصــادي �ل�أول 
فــي حياتهــا، �إل� �أّن هــذه �ل�أحــد�ث �ل�قتصاديــة، منهــا مــا ُيحــِدث �أثــر�ً ماليــاً؛ 
يترتــب عليــه حقــوق و�لتز�مــات بيــن �لُمنَشــاأة و�ل�أطــر�ف �لمتعاملــة معهــا، ومنهــا 

آتــي يبيــن ذلــك: مــا ليــس لــه �أثــٌر مالــّي، و�لنشــاط �ل�

نشاط )2(: التمييز بين العمليات المالية والعمليات غير المالية:

ألبــان، والمطلــوب:  آتــي بعــض �ل�أحــد�ث �ل�قتصاديــة �لتــي تمــت فــي مصنــع �لجليــل لُمنَتجــات �ل� يتضمــن �لجــدول �ل�
( فــي �لمــكان �لمناســب: تحديــد �أيٍّ منهــا ُيعــّد مــن �لعمليــات �لماليــة، و�أّي منهــا ل� ُيعــّد كذلــك؛ بوضــع �إشــارة )

ال�أحداث ال�قتصاديةالرقم
جابة ال�إ

عملية غير ماليةعملية مالية

شر�ء معد�ت و�أجهزة؛ ل�ستخد�مها في �أعمال �لتصنيع.1
مقابلة �أحد �لُمرشحين للتعيين في قسم �لَبّسَترة.2

بيع �ألف لِتّر من �لحليب �لُمَبّسَتر لتجار �لجملة، على �لحساب.3

دفع �إيجار �لمصنع؛ نقد�ً عن عام و�حد.4

قر�ر �إد�رة �لمصنع بافتتاح فرع جديد له، في مدينة دير �لبلح.5

ذ�عات �لمحلية 6 دفع قيمة حملة �إعلانية عن ُمنَتجات �لمصنع، في �ل�إ
�لفلسطينية.
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ال�أحداث ال�قتصاديةالرقم
جابة ال�إ

عملية غير ماليةعملية مالية

وعــد �إد�رة �لمصنــع �أحــد �لموزعيــن فــي �لســوق �لفلســطينية، باإعطائــه 7
ألبــان. وكالــة بتوزيــع ُمنَتجــات �لمصنــع مــن �ل�

فــي 8 ل�ســتخد�مه  �لفلســطينية،  �لمــز�رع  �إحــدى  مــن  شــر�ء حليــب 
نقــد�ً. �لقيمــة  �لتصنيــع، ودفــع 

�إصد�ر قر�ر بتعيين موظف في قسم �لرقابة على �لَجْودة.9

دفع فاتورة �لكهرباء �لخاصة بالمصنع، عن شهر تشرين �لثاني.10

أثــر �لمالــي تُســّمى �لعمليــات �لماليــة، وهــي �أحــد�ث تخــص   نســتنتج مّمــا ســبق، �أن �ل�أحــد�ث �ل�قتصاديــة ذ�ت �ل�
�لُمنَشــاأة وتتــرك �أثــر�ً ماليــاً، كحــقٍّ لهــا �أو �لتــز�م عليهــا، بحيــث تكــون قابلــة للقيــاس بوحــدة �لنقــد، ويتــم تســجيلها فــي 
�لدفاتــر �لمحاســبية للُمنَشــاأة، فــي حيــن يوجــد عمليــات غيــر ماليــة تحــدث فــي �لُمنَشــاأة ول� يمكــن �لتعبيــر عنهــا بوحــدة 
�لنقــود، �أو ليــس لهــا �أثــر مالــّي، فمثــل هــذه �لعمليــات ل� يمكــن تســجيلها فــي �لدفاتــر �لمحاســبية، ومــن �أمثلتهــا: تعييــن 
ســكرتيرة فــي �لُمنَشــاأة، و�تخــاذ قــر�ر بتغييــر �لسياســات �لتســويقية �لمتعلقــة بُمنَتجــات �لمصنــع، وكذلــك �لوعــود �لمتعلقــة 

بــر�م صفقــا ت �لبيــع و�لشــر�ء. باإ

 :Accounting Cycle الدورة المحاسبية 

تمثــل �لــدورة �لمحاســبية �لمســار �لــذي تمــر بــه �لعمليــات �لماليــة �لخاصــة بالُمنَشــاأة، بــدء�ً مــن نشــاأة �لحــدث 
�ل�قتصــادي، وتحليــل �لعمليــات �لماليــة وتســجيلها، وحتــى لحظــة �ســتخر�ج �لنتائــج، وبذلــك تشــتمل �لــدورة �لمحاســبية 

آتــي يبيــن ذلــك: علــى مجموعــة مــن �لخطــو�ت �لمتسلســلة، و�لنشــاط �ل�

نشاط )3(: الدورة المحاسبية:

آتــي خطــو�ت �لــدورة �لمحاســبية، ووصــف موجــز لــكلٍّ منهــا، والمطلــوب: �لتوفيــق بيــن خطــوة  يتضمــن �لجــدول �ل�
�لــدورة �لمحاســبية، و�لوصــف �لمناســب لهــا؛ بوضــع رقــم �لخطــوة فــي �لمــكان �لمناســب: 

جابةخطوات الدورة المحاسبيةالرقم الوصفال�إ

�ســتخر�ج �لُمَتّمــم �لحســابي لطرفــي �لحســاب؛ �لمديــن ترحيل �لعمليات �لمالية.1
و�لد�ئــن.

كشــف يظهــر �ل�أرصــدة �لنهائيــة للحســابات بعــد عمليــات تسجيل �لعمليات �لمالية.2
�لتســوية.
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�لحســابات؛ تحليل �لعمليات �لمالية.3 �أرصــدة  علــى  �للازمــة  �لتعديــلات  �إجــر�ء 
�لحقيقيــة. �لنتائــج  �إلــى  للوصــول 

تحديد �لعمليات �لمالية �لتي يمكن قياسها بوحدة �لنقد.�إعد�د �لقو�ئم �لمالية.4

ــح �أو خســارة، عمل ميز�ن �لمر�جعة )قبل �لتَّسويات(.5 ــن رب �ســتخر�ج نتيجــة عمــل �لمشــروع؛ م
ــة. ــا �لنقدي ــاأة، وتدفقاته ــي للُمنَش ــز �لمال ــد �لمرك وتحدي

كشــف ُيظهــر �ل�أرصــدة �لمبدئيــة للحســابات قبــل عمــل عمل ميز�ن �لمر�جعة �لمعدل.6
ــا. �لتَّســويات عليه

نقــل �لمبالــغ �لماليــة للحســابات مــن دفتــر �ليوميــة �إلــى �إجر�ء �لتَّسويات �لجردية.7
�لصفحــة �لخاصــة بهــا فــي دفتــر �ل�أســتاذ.

�إثبات �لعمليات في دفتر يومية �لُمنَشاأة.�لتَّرصيد.8

تبــد�أ �لــدورة �لمحاســبية بتحليــل �لعمليــات �لماليــة، ومــن ثــم تســجيلها فــي ســجلات ودفاتــر �لُمنَشــاأة عنــد حدوثهــا، ومــن 
ثــم تُرّحــل �إلــى دفتــر �ل�أســتاذ؛ بغــرض تبويبهــا وتســهيل عمــل ميــز�ن �لمر�جعــة، �لــذي قــد ُيعــد يوميــاً �أو �أســبوعياً �أو شــهرياَ، 
أقــل، �إل� �أن ذلــك ل� ُيعطــي دل�لــة قاطعــة علــى صّحــة ودقــة �أرصــدة حســابات �لُمنَشــاأة،  �أو فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة علــى �ل�
وبالتالــي تحتــاج �لُمنَشــاأة �إلــى عمــل �لتّســويات �لجرديــة �للازمــة؛ للوقــوف علــى �ل�أرصــدة �لحقيقيــة لهــذه �لحســابات، 
وصــول�ً �إلــى عمــل �لقو�ئــم �لماليــة �لتــي توضــح نتيجــة �أعمــال �لُمنَشــاأة؛ مــن ربــح �أو خســارة، وبيــان مــا لهــا مــن حقــوق 

آتــي يوضــح ذلــك: ومــا عليهــا مــن �لتز�مــات؛ ســو�ًء لمالــك �لمشــروع �أو للاأطــر�ف �ل�أخــرى، و�لشــكل �ل�

الخطوات العامة للدورة المحاسبية:

تحليل العمليات المالية 
)1(

حدوث العملية المالية
تسجيل العمليات 

المالية في دفتر اليومية )2(   

ترحيل العمليات المالية 
اإلى دفتر ال�أستاذ  )3(

اإعداد ميزان المراجعة
)قبل التسويات( )4(

اإعداد القوائم المالية )7(

اإعداد ميزان المراجعة 
بعد التَّسويات )6(

اإعداد التَّسويات الجردية 
)5(

شكل )2(: �لدورة �لمحاسبية.
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اأسئلة الدرس

جابة �لصحيحة، لكلٍّ مّما ياأتي: س1: ضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

1- بماذ� تبد�أ وتنتهي �لدورة �لمحاسبية، على �لترتيب؟
�أ- بتسجيل �لعمليات �لمالية وباإعد�د �لقو�ئم �لمالية.

ب- بترحيل �لعمليات �لمالية وباإعد�د �لتَّسويات �لجردية.
ج- بتحليل �لعمليات �لمالية وباإعد�د �لقو�ئم �لمالية.

د- باإعد�د ميز�ن �لمر�جعة وباإعد�د �لتَّسويات �لجردية. 

آتية ل� ُيعّد من مدخلات نظام �لمعلومات �لمحاسبي؟ 2- �أي من �ل�
ب- �لمدقق �لد�خلي. �أ- �لبرمجيات �لمحاسبية.   
د- فو�تير �لمشتريات. ج- تصنيف �لعمليات �لمالية.  

آتية تعّد عملية غير مالية؟ 3- �أي من �ل�
ب- �إغلاق �أحد فروع �لُمنَشاأة. �أ- شر�ء حاجات �ل�أقسام من �لطابعات. 

د- تسديد �لُمنَشاأة �لقرض للَمصِرف. ج- دفع مصروف دعاية و�إعلان.  

آتية، ُيعد مثال�ً على مخرجات لنظام �لمعلومات �لمحاسبي؟ 4- �أي من �لعناصر �ل�
ب- تصنيف �لعمليات. �أ- تسجيل �لعمليات �لمالية.  

د- تلخيص �لعمليات �لمالية في �لدفاتر. ج- قائمة �لمركز �لمالي.   

س2: عرِّف كلاً مما ياأتي:
- ميز�ن �لمر�جعة. - �لعملية �لمحاسبية.   - �لتَّسوية �لجردية.    

س3: �ذكر عناصر نظام �لمعلومات �لمحاسبي، مع طرح �أمثلة على كلٍّ منها.

س4: َمثِّل خطو�ت �لدورة �لمحاسبية، كنظام للمعلومات �لمحاسبي.

س5: َفرِّق بين �لعمليات �لمالية و�لعمليات غير �لمالية، مع ذكر مثالين لكلٍّ منها.

س6: علّل لكلٍّ مّما ياأتي:
       �أ- تشتمل �لدورة �لمحاسبية على مجموعة من �لخطو�ت �لمتسلسلة.

       ب- نقل �أحد �لموظفين من قسم �إلى �آخر د�خل �لّشركة، عملية ل� تُثبت في �لدفاتر �لمحاسبية.
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معادلة الميزانية

Accounting Equation

ــي  ــة ف ــاأة و�ســتخد�ماتها، �إذ يمكــن �ســتخد�م هــذه �لمعادل ــي �لُمنَش ــو�ل ف أم ــة مصــادر �ل� ــة �لميز�ني ــل معادل تمث
جميــع �لَوحــد�ت �ل�قتصاديــة بغــض �لنظــر عــن طبيعــة عملهــا، فالعمليــة �لماليــة عنــد حدوثهــا ســُتحدث تاأثيــر�ً علــى معادلــة 
أيســر، �لــذي ُيمثــل مصــادر  أمــو�ل، �أو علــى �لجانــب �ل� أيمــن، �لــذي ُيمثــل �ســتخد�مات �ل� �لميز�نيــة، �إمــا علــى �لجانــب �ل�
أمــو�ل، �أو علــى كلا �لطرفيــن فــي �آٍن و�حــد، غيــر �أّن �لنتيجــة و�حــدة، وهــي حــدوث تــو�زن فــي معادلــة �لميز�نيــة، فمــا  �ل�
أمــو�ل و�ســتخد�ماتها؟ ومــا �أثرهــا  أمــو�ل و�ســتخد�ماتها؟ ومــا �لتَّغييــر�ت �لتــي تحــدث علــى مصــادر �ل� �لمقصــود بمصــادر �ل�

علــى تــو�زن معادلــة �لميز�نيــة؟  هــذ� مــا تــم تناولــه  فــي هــذ� �لــدرس، كمــا ياأتــي:

:Sources & Uses of Funds مصادر ال�أموال واستخداماتها 

أمــو�ل �للازمــة للمشــروع و�ســتخد�ماتها، نقطــة �ل�نطــلاق ل�أعمــال �لُمنَشــاأة، ومــا يتبعهــا  ُيعــّد تحديــد مصــادر �ل�
مــن �أحــد�ث ماليــة، تســتدعي �إجــر�ء �لمعالجــات �لمحاســبية �للازمــة لُمنَشــاآت �ل�أعمــال كافـّـًة؛ بغــّض �لنظــر عــن طبيعــة 

آتيــة: عملهــا، �أو حجمهــا، �أو شــكل ُمْلكيتهــا، وللتعــّرف �إلــى ذلــك، نتنــاول �لحالــة �لدر�ســية �ل�

حالة دراسية )1(: معرض الكرمل للمفروشات

بــد�أ �أبــو �لســعيد مشــروعه �لتجــاري فــي 1/1/ مــن �لعــام �لحالــي، 
حيــث قــام بافتتــاح َمعــِرض للمفروشــات فــي مدينــة نابلــس، وذلــك لغــرف 
�لُمَصنّعــة  �لتحــف  �إلــى  �إضافــة  �لنــوم و�أطقــم �لكنــب،  ــفرة وغــرف  �لسُّ
ــغ  ــروع مبل ــّدم للمش ــة، �إذ ق ــي �لمدين ــاغل �لفلســطينية ف ــن �لمش ــاً م محلي
)30000( دينــار، مــن مّدخر�تــه �لخاصــة، كمــا �أنــه �قتــرض مــن �لَمصــِرف 
�لمشــروع،  �أعمــال  تمويــل  بهــدف  وذلــك  دينــار؛   )50000( مبلــغ 

وخــلال �لعــام قــام بشــر�ء مجموعــة مــن �ل�أصــول، وهــي: مخــازن بقيمة )35000( دينــار، و�أثاث بقيمــة )4000( دينار، 
أثــاث للزبائــن، بقيمــة )15000(  وقــام بعمــل ديكــور�ت للَمعــِرض بقيمــة )5000( دينــار، �إضافــة �إلــى شــاحنة لنقــل �ل�

يــد�ع �لمبلــغ �لمتبقــي فــي حســاب �لمشــروع لــدى �لمَصــِرف. دينــار، وقــام باإ
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آتية: والمطلوب: بعد قر�ءة �لحالة �لدر�سية، ناقش مع زملائك �لتساؤل�ت �ل�

س1: ما مصادر �ل�أمو�ل �لتي �عتمد عليها �لمشروع؟
س2: كيف تم �ستخد�م هذه �لمصادر في �لمشروع؟

س3: ما �ل�لتز�مات �لمترتبة على �لمشروع؟ وكم تبلغ قيمتها؟ 
س4: ما �أهمية �حتساب مصادر �ل�أمو�ل و�ستخد�ماتها للمشروع؟

أمــو�ل �لخاصــة  أيــة ُمنَشــاأة؛ ســو�ًء كانــت مصــادر د�خليــة، مــن �ل� أمــو�ل ل�  نســتنتج مــن الحالــة الدراســية، �أّن مصــادر �ل�
أمــو�ل،  للُمــلاّك، �أو مصــادر خارجيــة، مثــل �ل�قتــر�ض مــن جهــات �أخــرى؛ كالَمصــاِرف، يســاوي �ســتخد�مات هــذه �ل�
�لتــي تتمثـّـل بال�أصــول علــى مختلــف �أنو�عهــا؛ كال�أر�ضــي، و�لمبانــي، و�ل�آل�ت، و�لنقديــة، �إذ يمكــن �لتعبيــر عــن ذلــك 

آتيــة: بالصيغــة �ل�

استخدامات 

ال�أموال

مصادر 
ال�أموال 
الداخلية

مصادر 
ال�أموال 
الخارجية

 
أمــو�ل، هــي عبــارة عــن �لتز�مــات علــى �لُمنَشــاأة تجــاه ُمّلاكهــا �أو غيرهــم، �لتــي يتــم �ســتخد�مها  وبالتالــي فــاإن مصــادر �ل�
لشــر�ء �ل�أصــول �للازمــة لمز�ولــة �لُمنَشــاأة �أعمالهــا، وبالتالــي فــاإن �ســتخد�مات �لمــال تســاوي مصــادره، ويمكــن �لتعبيــر 

آتيــة: عّمــا ســبق بالمعادلــة �ل�

ال�أصول

حقوق 

ال�لتزاماتالُملكيَّة

  

نشاط )1(: مصادر ال�أموال واستخداماتها:

آتــي بعــض �ل�أحــد�ث �لماليــة فــي مصنــع عيــن ســارة للاأحذيــة،  يتضمــن �لجــدول �ل�
ــى �ســتخد�مات �أمــو�ل �أو مصــادر �أمــو�ل؛ بوضــع  ــك �إل ــف ذل ــوب: َصنِّ والمطل

( فــي �لمــكان �لمناســب: �إشــارة )

ال�أحداث الماليةالرقم
استخدامات 

ال�أموال )ال�أصول(

مصادر ال�أموال

مصادر د�خلية 
)حقوق �لُملكيَّة(

مصادر خارجية 
)�ل�لتز�مات(

شر�ء شاحنة لنقل �ل�أحذية للزبائن.1
�لحصول على قرض من �لَمصِرف، لشر�ء مكابس حديثة.2
�إنشاء مبنى للمصنع.3
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شر�ء جلود لصناعة �ل�أحذية.4
زيادة ر�أس مال �لمصنع من قبل �لُملاّك.5
�إيد�عات نقدية في حساب �لمصنع لدى �لَمصِرف.6
دفع مستحقات لموّردي �لجلود.7
شر�ء �أنظمة محوسبة لتصميم موديلات �ل�أحذية. 8

 نلاحــظ، �أن �أّي �ســتخد�م للمــال؛ كشــر�ء �آل�ت �أو مــو�د خــام �أو �إنشــاء مبنــى، يحتــاج �إلــى مصــدر مناســب للمــال؛ 
ســو�ًء كان د�خليــاً �أو خارجيــاً، و�أنــه مــن بــاب �لتخطيــط �لمالــي �لســليم فــي �لُمنَشــاأة، يجــب �لتفكيــر فــي مصــدر �لتمويــل 

قبــل �لشــروع فــي �ل�ســتخد�م.

�لتخطيــط �لمالــي يعنــي تقديــر �ل�حتيــاج �لمالــي، و�لبحــث عــن مصــادر �لتمويــل �لمناســبة، و�لحصــول عليهــا باأقــل 
�لتكاليــف، و�أفضــل �لشــروط.

اأَتعلّم:

:Analysis of Financial Transactions تحليل العمليات المالية 

بعــد حــدوث �لعمليــة �لتجاريــة فــي �لُمنَشــاأة، يتــم تحديــد �إن كانــت هــذه 
�لعمليــة ذ�ت �أثــر مالــّي علــى �لُمنَشــاأة �أم ل�؛ وذلــك لتمييــز �لعمليــة �لماليــة عــن غيــر 
ــاأة، �إذ  ــة علــى �لمركــز �لمالــي للُمنَش ــر �لعمليــات �لمالي ــان �أث ــة �أو بي ــة، ولمعرف �لمالي
آتــي: أولــى فــي �لــدورة �لمحاســبّية، ولتوضيــح ذلــك نتنــاول �لمثــال �ل� تُعــدّ �لخطــوة �ل�

بــد�أت ُمنَشــاأة حلــب �لشــهباء للحلويــات �لشــامية، بــر�أس مــال قــدره 30000 دينــار؛ كان منهــا: )10000( 
�إيــد�ع  وتــم  �لفلســطينية،  �لمصــارف  �أحــد  مــن  �قتر�ضهــا  تــم  دينــار،  و)20000(  �لُمــّلاك،  مــن  دينــار 
�أثــر ذلــك علــى معادلــة �لميز�نيــة؟  كامــل �لمبلــغ فــي حســاب �لُمنَشــاأة فــي �لَمصــِرف، والمطلــوب: مــا 

الحل:
�لحــدث �لمالــي �لســابق، لــه �أثــر علــى �ل�لتز�مــات بقيمــة )20000( دينــار، وعلــى حقــوق �لُملكيَّــة بقيمــة )10000( 
دينــار، و�للــذ�ن ُيشــكِّلان فــي مجموعهمــا قيمــة �ل�أصــول، و�لمتمثلــة فــي قيمــة �لنقــد �لموجود في حســاب �لُمنَشــاأة 

فــي �لَمصــِرف، وبالتالــي تكــون معادلــة �لميز�نيــة، كمــا ياأتي:
                         �ل�أصول   =   �ل�لتز�مات + حقوق �لُملكيَّة.

 10000   +   20000   =   30000                         

مثال )1(: 
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نشاط )2(: معادلة الميزانية:

ــة لثــلاث ُمنَشــاآت، والمطلــوب: �ســتخر�ج قيــم  آتــي مجمــوع �أصــول و�لتز�مــات وحقــوق ُملكيَّ يتضّمــن �لجــدول �ل�
�لمجاهيــل �لــو�ردة فــي معادلــة ميز�نياتهــم:

ال�أصول         =    ال�لتزامات    +      حقوق الُملكيَّةالُمنَشاأة

سر�ء           100000        =           �أ                  25000مركز �ل�إ

             ب           =        45000               75000ُمنَشاأة �لصادق

يمان           110000        =       52000                  جمحل �ل�إ

فيمــا ياأتــي بعــض �لعمليــات �لمالّيــة �لتــي تمــت فــي ُمنَشــاأة �لزهــر�ء لصيانــة �لمبانــي، �لتــي بــد�أت �أعمالهــا بتاريــخ 
آتيــة باســتخد�م معادلــة �لميز�نيــة: 2018/1/1م، والمطلــوب: تحليــل �لعمليــات �لماليــة �ل�

العمليــة )1(: فــي 2018/1/1م، قــام صاحــب �لُمنَشــاأة بتقديــم ر�أس مــال قــدره )60000( دينــار مــن مّدخر�تــه 
�لشــخصية، تــم �إيــد�ع كامــل �لمبلــغ فــي حســاب �لُمنَشــاأة لــدى �لَمصــِرف.

فيكون تحليل هذه �لعملية، كما ياأتي:
هنــاك زيــادة فــي قيمــة �أحــد �ل�أصــول، وهــو �لنقديــة فــي �لَمصــِرف بقيمــة )60000( دينــار، قابلهــا زيــادة فــي قيمــة 
حقــوق �لُملكيَّــة، و�لمتمثلــة بــر�أس �لمــال بالقيمــة نفســها، حيــث �إّن �لزيــادة فــي طرفــي �لمعادلــة كانــت متســاوية.

كما يمكن تحليل هذه �لعملية باستخد�م معادلة �لميز�نية، كما ياأتي:

   ال�لتزامات           +           حقوق الُملكيَّةال�أصول       = 
                                                  ر�أس �لمال      �لنقدية       =    

 =     60000 +    60000 +                                                 

 =     60000       60000                                                    

ــار، بشــيك  ــاأة �لزهــر�ء بشــر�ء �أجهــزة حاســوب، بقيمــة 5000 دين ــة )2(: فــي 2018/1/5م، قامــت ُمنَش العملي
مســحوب علــى �لَمصــِرف.

فيكون تحليل هذه �لعملية، كما ياأتي:
هنــاك نقــص فــي قيمــة �أحــد �ل�أصــول، وهــو �لنقديــة فــي �لَمصــِرف بقيمــة )5000( دينــار، قابلهــا زيــادة فــي قيمــة 

�أصــل �آخــر، وهــو �أجهــزة �لحاســوب، وبالقيمــة نفســها.

مثال شامل)1(: 
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وبالتالي يظهر �أثرها على معادلة �لميز�نية، كما ياأتي:

   ال�لتزامات           +           حقوق الُملكيَّة=ال�أصول        
                                        ر�أس �لمال=نقدية في �لَمصِرف  +  �أجهزة حاسوب     

60000      60000                                        
5000      +            5000 -   =______                                       
5000                   55000    =60000                                        

60000     =60000                                        

العمليــة )3(: فــي 2018/1/10م، قامــت ُمنَشــاأة �لزهــر�ء بشــر�ء ســيارة، بقيمــة )15000( دينــار، علــى �لحســاب؛ 
لــذ� فــاإن تحليــل هــذه �لعمليــة، كمــا ياأتــي:

هنــاك زيــادة فــي قيمــة �أحــد �ل�أصــول، وهــو �لســيارة، بقيمــة )15000( دينــار، قابلهــا زيــادة فــي قيمــة �أحــد بنــود 
�ل�لتز�مــات، وهــو �لذمــم �لد�ئنــة، وبالقيمــة نفســها.
وبالتالي يظهر �أثرها على معادلة �لميز�نية، كما ياأتي:

   ال�لتزامات         +       حقوق الُملكيَّة=ال�أصول        
     �لذمم �لد�ئنة                  ر�أس �لمال=نقدية في �لَمصِرف + �أجهزة حاسوب + سيار�ت    

5000            55000      60000                                    
  15000   +       ____          ______     =                              ______                     15000 +    
15000            5000            55000    =60000                     15000       

75000    =75000                                   

العمليــة )4(: فــي 2018/1/15م، قامــت ُمنَشــاأة �لزهــر�ء بتقديــم خدمــات صيانــة، بقيمــة )5000 ( دينــار، تــم 
�ســتلام شــيك بقيمــة هــذ� �لمبلــغ؛ لــذ� يكــون تحليــل هــذه �لعمليــة، كمــا ياأتــي:

هنــاك زيــادة فــي قيمــة �أحــد �ل�أصــول، وهــو �لنقديــة فــي �لَمصــِرف، بقيمــة )5000( دينــار، قابلهــا زيــادة فــي قيمــة 
�إيــر�د �لخدمــات، �لــذي ُيعــّد �أحــد مكونــات حقــوق �لُملكيَّــة، وبالقيمــة نفســها.

وبالتالي يظهر �أثرها على معادلة �لميز�نية، كما ياأتي:

      ال�لتزامات      +    حقوق الُملكيَّة=ال�أصول        
     �لذمم �لد�ئنة      +      ر�أس �لمال=نقدية في �لَمصِرف + �أجهزة حاسوب + سيار�ت    
15000         5000            55000     = 60000              15000         

          _____        +       5000 ) �إير�د خدمات(=    + 5000           ______       _____        
   15000        5000           60000      =65000               15000        

80000      =80000                               
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العمليــة )5(: فــي 2018/1/20م، قامــت ُمنَشــاأة �لزهــر�ء بدفــع مصــروف �إعــلان، بقيمــة )2500( دينــار  بموجــب 
شــيك؛ لــذ� يكــون تحليــل هــذه �لعمليــة، كمــا ياأتــي:

هناك نقصان في قيمة �أحد �ل�أصول، وهو �لنقدية في �لَمصِرف بقيمة )2500( دينار، قابلها نقصان في حقوق 
علان �لمدفوع، وبالقيمة نفسها. �لُملكيَّة، و�لناتج عن قيمة مصروف �ل�إ

وبالتالي يظهر �أثرها على معادلة �لميز�نية، كما ياأتي:

    ال�لتزامات        +   حقوق الُملكيَّة=ال�أصول        
     �لذمم �لد�ئنة      +    ر�أس �لمال=نقدية في �لَمصِرف + �أجهزة حاسوب + سيار�ت    
15000         5000            60000     = 65000             15000         

          _____      -      2500 -)مصروف �إعلان(=    - 2500           ______       _____        
   15000         5000           57500     =62500             15000        

77500     =77500                             

العمليــة )6(: فــي 2018/1/22م، قامــت ُمنَشــاأة �لزهــر�ء بتقديــم خدمــات صيانــة، بقيمــة 6500 دينــار، ل�أحــد 
�لزبائــن علــى �لحســاب؛ لــذ� يكــون تحليــل هــذه �لعمليــة، كمــا ياأتــي:

ــة،  هنــاك زيــادة فــي قيمــة �أحــد �ل�أصــول، وهــو �لذمــم �لمدينــة )6500( دينــار، قابلهــا زيــادة فــي حقــوق �لُملكيَّ
�لناتجــة عــن زيــادة قيمــة �إيــر�د �لخدمــات.

فيكون تحليل هذه �لعملية باستخد�م معادلة �لميز�نية، كما ياأتي:

ال�لتزامات   +     حقوق الُملكيَّة=ال�أصول        
�لذمم �لد�ئنة  +  ر�أس �لمال=نقدية في �لَمصِرف + �أجهزة حاسوب + سيار�ت  + ذمم مدين

 15000         5000            57500     = 62500        15000   
 _______   +    6500 )�إير�د خدمات(  =   _______        _______      _______  +  6500 
6500      15000         5000            57500     =69000        15000   

84000      84000   

العمليــة )7(: فــي 2018/1/28م، قــام مالــك �لُمنَشــاأة بســحب مبلــغ 4000 مــن �لَمصــِرف؛ لشــر�ء ســيارة 
ــي: ــا ياأت ــة، كم ــذه �لعملي ــل ه ــون تحلي ــذ� فيك ــه؛ ل ــتخد�م عائلت ل�س

هنــاك نقصــان فــي قيمــة �أحــد �ل�أصــول، وهــو �لنقديــة فــي �لَمصــِرف، بقيمــة )4000( دينــار، قابلهــا نقصــان فــي 
ــة، و�لناتجــة عــن قيمــة �لمســحوبات �لشــخصية، وبالقيمــة نفســها. حقــوق �لُملكيِّ
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فيكون تحليل هذه �لعملية باستخد�م معادلة �لميز�نية، كما ياأتي:

ال�لتزامات    +     حقوق الُملكيِّة=ال�أصول        
�لذمم �لد�ئنة   +  ر�أس �لمال =  نقدية + �أجهزة حاسوب + سيار�ت  + ذمم مدينة

6500     15000         5000      57500= 69000         15000   

_____      _____        ______   4000 -=   4000 -        _______

  6500      15000     5000      53500=    65000         15000 

8000080000

نشاط )3(: معادلة الميزانية:

آتــي بعــض �لعمليــات �لماليــة �لتــي حدثــت فــي ُمنَشــاأة زكريــا للاأعمــال �لزر�عيــة، �لتــي ظهــر �أثــر  يتضمــن �لجــدول �ل�
قيمهــا علــى معادلــة �لميز�نيــة، خــلال شــهر كانــون ثانــي:

قم
لر

حقوق الُملكيَّةال�لتزامات=ال�أصولا

ير�د�تر�أس �لمال�لذمم �لد�ئنة�لمعد�ت�لذمم �لمدينة�لنقدية �لمسحوبات�لمصروفات�ل�إ

1+1500015000 +

22000 - 2000 -

35000 +5000 +

410000 +10000 +

53500 -3500 -

612000 +12000 +

74000 -4000 +

85000 +5000 +

91000 -1000 -

والمطلوب: �أجب عما ياأتي:
               �أ- ِصْف �لعمليات �لمالية �لسابقة؛ بالكلمات.   ب- �ستخرج �ل�أرصدة �لنهائية للحسابات.
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ير�د�ت  	  �لمسحوبات �لشخصية و�لمصروفات و�لخسائر، تعمل على تخفيض حقوق �لُملكيَّة، في حين تعمل �ل�إ
و�لمكاسب على زيادة حقوق �لُملكيَّة. 

تو�زن معادلة �لميز�نية، قد يكون ناتجاً عن:	 
 �أ-  زيادة في �أصول ونقص في �أصول �أخرى، بالقيمة نفسها. 

زيادة في �أصول وزيادة في �لتز�مات �أو حقوق ُملكيَّة، بالقيمة نفسها.ب- 
نقص في �أصول ونقص في �لتز�مات �أو حقوق ُملكيَّة، بالقيمة نفسها.ج- 
نقص في �لتز�مات �أو حقوق ُملكيَّة، وزيادة في �لتز�مات �أو حقوق ُملكيَّة �أخرى، بالقيمة نفسها.د- 

اأَتعلّم:

:Accounting Assumptions & Principles المبادئ والفروض المحاسبية 

ــي تعكــس �لوضــع  ــة �لت ــم �لمالي ــى �لقو�ئ ــي �لحصــول عل ــي للمحاســبة كنظــام للمعلومــات، ف ــل �لهــدف �لنهائ يتمث
�لحقيقــي للُمنَشــاأة؛ مــن حيــث �أصولهــا و�لتز�ماتهــا، ونتيجــة �أعمالهــا، وبالتالــي �إيصالهــا �إلــى �لجهــات �لمعنيــة؛ د�خــل �أو خــارج 
�لُمنَشــاأة، لمســاعدتها فــي �تخــاذ �لقــر�ر�ت �لمختلفــة، كلٌّ حســب حاجتــه، ولتحقيــق هــذ� �لهــدف بشــكٍل يمكــن �لوثــوق بــه، 
أنشــطة �لمحاســبية فــي �لُمنَشــاأة،  ل� ُبــّد �أن تســتند �لمحاســبة �إلــى مجموعــة مــن �لقو�عــد و�ل�أســس، �لتــي تنظّــم، وتحكــم �ل�

آتــي يبيــن ذلــك:  وُيطلــق علــى هــذه �لقو�عــد و�ل�أســس فــي �لمحاســبة، بالفــروض و�لمبــادئ �لمحاســبية، و�لشــكل �ل�

الفروض المحاسبية

فرض الوحدة ال�قتصادية:
ــة  ــا شــخصية معنوي ــاأة له ــى �أســاس �أن �لُمنَش ــوم عل يق

وســجلاتها �لمحاســبية �لمســتقلة عــن ُملاّكهــا.

فرض الوحدة النقدية:
يقــوم علــى �أن وحــدة �لنقــد هــي �أســاس �لمعامــلات 
�ل�قتصاديــة، وبالتالــي يتــم �ســتخد�م وحــدة نقــد محــددة 

ــها. لقياس

فرض ال�ستمرارية:
ــاأة مســتمرة فــي نشــاطها  ــى �أســاس �أن �لُمنَش يقــوم عل

ــر محــددة. ــى مــدة غي �إل

فرض الفترة المحاسبية:
يتــم تقســيم حيــاة �لُمنَشــاأة �إلــى فتــر�ت متســاوية؛ مــن 
�أجــل قيــاس ومقارنــة نتيجــة عملهــا عــن تلــك �لفتــر�ت.

المبادئ المحاسبية

يرادات: مبداأ ال�عتراف بال�إ
ير�د�ت قبل �ل�عتر�ف بها وتسجيلها، ويتم �ل�عتر�ف  يشترط ضرورة تحقق �ل�إ

ير�د�ت عند تحققها، ذلك عند تقديم �لخدمة �أو تسليم �لسلعة. بال�إ

مبداأ ال�عتراف بالمصروفات:
ضرورة تحميل �لفترة �لمحاسبية بما يخصها من �لمصروفات �لتي �أسهمت 

ير�د�ت؛ سو�ء تم دفع هذة �لمصروفات �أم ل�. في تحقيق �ل�إ

مبداأ القياس:
�لفعلية،  بتكلفتها  �لمحاسبية  �لسجلات  في  �لمالية  �لعمليات  تسجيل 
وُيسمح للُمنَشاأة �أن تقوم باإعادة تقييم بنود �لقو�ئم �لمالية بالقيم �لسوقية 

�إن �ختارت ذلك.

فصاح الكامل: مبداأ ال�إ
يحتاجها  �لتي  �لمالية  �لمعلومات  عن  فصاح  بال�إ �لُمنَشاأة  قيام  ضرورة 
ضافية. مختلف �لمستخدمون، ضمن �لقو�ئم �لمالية �أو �لملاحظات �ل�إ  

شكل )1(: �لفروض و�لمبادئ �لمحاسبية.
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عــد�د �لقو�ئــم �لماليــة لمختلــف �لُمنَشــاآت هــي �لســنة �لماليــة �لتــي يبــد�أ مــن 1/1  �أكثــر �لفتــر�ت �لماليــة شــيوعاً ل�إ
وتنتهــي فــي 12/31. 

اأَتعلّم:

اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مّما ياأتي: س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

1- كيــف تؤثــر عمليــة تحصيــل ذمــم مدينــة بقيمــة 4210 دينــار، مــن �أحــد �لزبائــن، علــى معادلــة  �لميز�نيــة، 
لمحــلات �ليقيــن للاألمنيــوم، خــلال �لعــام 2018م؟

�أ- زيادة �لذمم �لمدينة، وتخفيض �لنقدية بقيمة 4210 دنانير. 
ب- زيادة �لنقدية، وتخفيض �لذمم �لمدينة بقيمة 4210 دنانير.

ج- زيادة �لنقدية، وتخفيض �ل�لتز�مات بقيمة  4210 دنانير.
د- تخفيض �لنقدية، وتخفيض �ل�لتز�مات بقيمة 4210 دنانير.

2- �إذ� كانــت �لزيــادة علــى �إجمالــي �ل�لتز�مــات، تســاوي 35000 دينــار، و�لزيــادة علــى �ل�أصــول تســاوي 45000 
ــة  ــر فــي �إجمالــي حقــوق �لُملكيَّ تقــان للكرميــد، وذلــك خــلال �لعــام 2018م، فمــا مقــد�ر �لَتغيُّ دينــار، لمركــز �ل�إ

خــلال �لعــام؟
ب- نقصان بقيمة 10000 دينار. �أ- زيادة بقيمة 80000 دينار.   
د- نقصان بقيمة 45000 دينار. ج- زيادة بقيمة 10000 دينار.   

3- كيف تؤثر عملية شر�ء ُعدد و�أدو�ت بقيمة 2780 دينار�ً على �لحساب، على معادلة �لميز�نية؟
�أ- زيادة �ل�لتز�مات، وتخفيض حقوق �لُملكيَّة بقيمة 2780 دينار�ً.

ب- نقصان �ل�لتز�مات، وزيادة حقوق �لُملكيَّة بقيمة  2780 دينار�ً.
ج- زيادة �ل�أصول، ونقصان حقوق �لُملكيَّة بقيمة 2780 دينار�ً.

د- زيادة �ل�أصول، وزيادة �ل�لتز�مات بقيمة  2780 دينار�ً.

4- �إذ� ز�د �إجمالــي �ل�لتز�مــات لمركــز �لبــر�ء، خــلال �لعــام 2018م، بقيمــة 6000 دينــار، فمــا �لتاأثيــر �لُمحتمــل علــى 
معادلــة �لميز�نية؟

�أ- �ل�أصول تنقص بقيمة 6000 دينار.
ب- حقوق �لُملكيَّة تزيد بقيمة 6000 دينار.

ج- �ل�أصول تزيد بقيمة 6000 دينار، �أو حقوق �لُملكيَّة تنخفض بقيمة 6000 دينار.
د- �ل�أصول تزيد بقيمة 6000 دينار، �أو حقوق �لُملكيَّة تزيد بقيمة 6000 دينار.

س2: وّضح كلاً مما ياأتي: 
- تحليل �لعملية �لمالية.  - َفَرض �لوحدة �لنقدية.  ير�د�ت.  - مبد�أ �ل�عتر�ف بال�إ  
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أمثلة على �لفروض و�لمبادئ �لمحاسبية لُمنَشاأة �لشروق، لبيع �ل�أدو�ت �لكهربائية،  س3: يتضّمن �لجدول �ل�آتي بعض �ل�
والمطلوب: تحديد ُمسّمى �لفرض �أو �لمبد�أ �لمحاسبي، �لذي ينطبق على كلٍّ منها:

ُمسّمى الفرض/ المبداأ نص المبداأ اأو الفرض المحاسبيالرقم

فصل �لمصروفات �لشخصية للمالك، عن مصروفات �لُمنَشاأة.1

�إعد�د قو�ئم مالية بشكل ربع سنوي �أو سنوي.2

تسجيل �ل�أر�ضي �لتي تم شر�ؤها بالتكلفة �لفعلية.3

ير�د�ت عند بيع �ل�أدو�ت �لكهربائية، وتسليمها للمشتري.4 تسجيل �ل�إ

و�لملاحظــات 5 �لماليــة  �لقو�ئــم  ضمــن  �لمهمــة،  �لماليــة  �لمعلومــات  عــرض 
ضافيــة. �ل�إ

�عتماد �لُمنَشاأة ِعْملة �لدينار في تسجيل �لعمليات �لمالية.6

تحميــل �لفتــرة �لماليــة بالمصروفــات، �لتــي �أســهمت فــي تحقيــق �إيــر�د�ت تلــك 7
�لفتــرة.

س4: ما �لعلاقة بين مصادر �ل�أمو�ل و�ستخد�ماتها، من جهة، ومعادلة �لميز�نية من جهة �أخرى؟ 

س5: علّل لكلٍّ مما ياأتي:
- �لحدث �لذي ليس له �أثر مالّي، ل� ُيحِدث تاأثير�ً على معادلة �لميز�نية.   

- ل� يتم دمج �أمو�ل �لمشروع مع �ل�أمو�ل �لشخصية ل�أصحابه.    
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اأنواع القوائم المالية 

 Financial Statements Types

ــات  ــع �لعملي ــم مــن خلالهــا تلخيــص جمي ــي يت ــي للنظــام �لمحاســبي، �لت ــة �لُمخــَرج �لنهائ ــم �لمالي ــّد �لقو�ئ تُع
�لماليــة �لتــي حدثــت فــي �لُمنَشــاأة، خــلال فتــرة مالّيــة معينــة، وتعمــل �لقو�ئــم �لماليــة علــى بيــان نتيجــة �أعمــال �لُمنَشــاأة؛ 
ــان مــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن  ــرة �لمحاســبية، وبي ــة، للفت ــر�ت فــي حقــوق �لُملكيِّ مــن ربــح �أو خســارة، و�لَتغيُّ
ــاأة، و�تخــاذ  ــم �أد�ء �لُمنَش ــي تقيي ــة ف ــة فيهــا؛ لمســاعدة �ل�أطــر�ف �لمعني ــات �لنقدي ــة �لتدفّق ــى معرف ــة �إل �لتز�مــات، �إضاف
مختلــف �لقــر�ر�ت، وتتــم �إعــد�د �لقو�ئــم �لماليــة فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة، �لتــي قــد تكــون شــهر�ً، �أو ثلاثــة شــهور، �أو 
نصــف ســنة، �أو ســنة، وهــي �ل�أكثــر شــيوعاً، �إذ تبــد�أ مــن 1/1 وتنتهــي فــي 12/31، فمــا �لقو�ئــم �لماليــة؟  ومــا �لهــدف 

مــن �إعد�دهــا؟ ومــا �لعناصــر �لمكونــة لــكلٍّ منهــا؟ هــذ� مــا تــم تناولــه فــي هــذ� �لــدرس، كمــا ياأتــي:

:Financial Statements Essence ماهيَّة القوائم المالية 

ــة،  تقــوم مختلــف �لُمنَشــاآت باإعــد�د قو�ئمهــا �لماليــة فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة، و�إيصــال ُمخرجاتهــا �إلــى �ل�أطــر�ف �لمعنيِّ
ســو�ء �لد�خليــة و�لخارجيــة، �إذ تتعــدد هــذه �لقو�ئــم، وتختلــف فــي �لهــدف �لــذي تســعى �إلــى تحقيقــه، وللتعــرف �إلــى 

آتــي: ذلــك نتنــاول �لنشــاط �ل�

نشاط )1(: ماهيَّة القوائم المالية :

آتــي يبيــن  �أعــّد �لمحاســب خالــد مجموعــة مــن �لقو�ئــم �لماليــة لُمنَشــاأة و�دي قانــا للاســتير�د و�لتصديــر، و�لجــدول �ل�
وصفــاً مختصــر�ً لهــذه �لقو�ئــم، والمطلــوب: تحديــد ُمســّمى �لقائمــة، ووضعــه فــي �لمــكان �لمناســب:

ُمسّمى القائمة الماليةوصف القائمة الماليةالرقم

تبيــن نتيجــة نشــاط �لُمنَشــاأة؛ مــن ربــح �أو خســارة، مــن خــلال عمــل مقابلــة بيــن 1
�إيــر�د�ت نشــاط �ل�ســتير�د و�لتصديــر، و�لمصروفــات �لتــي �أســهمت بتحقيقهــا، 

ــة. ــرة �لمالي خــلال �لفت

 توضــح مــا للُمنَشــاأة مــن موجــود�ت بمختلــف �أنو�عهــا، ومــا عليهــا مــن �لتز�مــات 2
تجــاه �ل�آخريــن؛ كالَمصــاِرف وُمــّلاك �لُمنَشــاأة فــي تاريــخ معيــن.

بيــان �لتدفقــات �لنقديــة؛ �لد�خلــة و�لخارجــة، لنشــاط �لُمنَشــاأة فــي �ل�ســتير�د 3
و�لتصديــر، خــلال �لفتــرة �لماليــة.

تُظهر �لَتغيُّر�ت �لتي حدثت على حقوق ُملكيَّة �لُمنَشاأة، خلال �لفترة �لمالية.4

بع
لرا

س ا
در

ال
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- ســيولة �لُمنَشــاأة، هــي قــدرة �لُمنَشــاأة فــي �لحصــول علــى �لنقــد �لــذي يمكنهــا مــن ســد�د �لتز�مــات قصيــرة �ل�أجــل، 
فــي مو�عيد �ســتحقاقها.  

ر �لمالي، هو قدرة �لُمنَشاأة على سد�د �لتز�ماتها، في �لمدى �لطويل. - �لُيسِّ

اأَتعلّم:

 نستنتج مّما سبق، �أّن مختلف �لُمنَشاآت تقوم باإعد�د �أربع قو�ئم مالية في نهاية �لفترة �لمالية، وهي: قائمة الدخل؛ 
�لتي تهدف بشكل �أساس �إلى مساعدة مختلف �لمستفيدين، في بيان نتيجة عمل �لُمنَشاأة؛ من ربح �أو خسارة، �إضافة 
�إلى تقييم مدى قدرة هذه �لُمنَشاأة على �لبقاء و�ل�ستمر�ر في نشاطها، وقائمة حقوق الُملكيَّة، �لتي توّضح �لَتغيُّر�ت في 
حقوق �لُملكيَّة؛ كالَتغيُّر�ت على ر�أس �لمال �لمستثمر في بد�ية �لفترة �لمالية، وما تّمت �إضافته �إليه من �أرباح، �أو من 
�ستثمار�ت جديدة، وما تم تخفيضه من خسائر �أو مسحوبات شخصية، وقائمة المركز المالي، و�لتي تساعد في تقييم 
ر �لمالي للُمنَشاأة؛ من خلال بيان �ل�أصول و�ل�لتز�مات وحقوق �لُملكيَّة للُمنَشاأة، وقائمة التدفقات  �لسيولة �لمالية و�لُيسِّ
النقدية، �لتي تقدم معلومات مهّمة حول �لمقبوضات �لنقدية؛ كالمقبوضات �لناتجة من �لنشاط �لبيعي و�ل�أنشطة �ل�أخرى 

للُمنَشاأة، و�لمدفوعات �لنقدية، مثل: �لمدفوعات �لمتعلقة بتسديد �لتز�مات �لُمنَشاأة، ومصروفاتها �لمختلفة.

:Elements of Financial Statements عناصر القوائم المالية 

ــّد �لقو�ئــم �لماليــة بمختلــف �أنو�عهــا، مــن �أهــم مصــادر �لمعلومــات �لتــي َيعتمــد عليهــا �لُمقِرضــون، و�لُمســتثمرون،  تُع
د�رة، وغيرهــم مــن �لجهــات �لمعنيــة بنشــاط �لُمنَشــاأة، فــي �تخــاذ �لقــر�ر�ت �لمتعلقــة بهــا، فالقو�ئــم �لماليــة ُمكّملــة  و�ل�إ
ــق هــدف معيــن، وكل قائمــة لهــا عناصــر محــددة تميزهــا عــن  ــى تحقي لبعضهــا بعضــاً؛ حيــث �إّن كلاً منهــا يســعى �إل

آتــي: غيرهــا، وللتعــرف �إلــى ذلــك نتنــاول �لنشــاط �ل�

نشاط )2(: عناصر القوائم المالية:

ــة لُمنشــاأة �لبنفســج  آتــي بعضــاً مــن عناصــر �لقو�ئــم �لمالي يتضمــن �لجــدول �ل�
أزهــار، والمطلــوب: تصنيــف هــذه �لعناصــر، تَِبعــاً لورودهــا فــي �لقو�ئــم  لبيــع �ل�

( فــي �لمــكان �لمناســب: �لماليــة؛ بوضــع �إشــارة )
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الرقم
عناصر القوائم المالية

القوائم المالية

قائمة 
الدخل

قائمة 
حقوق 
الُملكيَّة

قائمة 
المركز 
المالي

قائمة 
التدفقات 

النقدية
�لذمم �لمدينة.1
مصروف دعاية و�إعلان.2
نقدية في �لصندوق.3
�لمبيعات من �ل�أزهار.4
مقبوضات نقدية من �لزبائن.5
قروض طويلة �ل�أجل.6
مدفوعات نقدية؛ لسد�د قيمة �لقروض.     7
�أجهزة و�أدو�ت.8
ذمم د�ئنة.9
تكلفة مبيعات �ل�أزهار.10
مسحوبات شخصية.11
مصروف �إيجار �لمحل.12
أثاث.13 �ل�
مدفوعات نقدية لشر�ء جهاز كمبيوتر.14
ُعدد ولو�زم.15
دفع فائدة على �لقروض.16
مدفوعات نقدية للُمَوّردين.17
  ر�أس �لمال.18

 نســتنتج مّمــا ســبق، �أّن كل قائمــة مــن �لقو�ئــم �لماليــة �لُمعــّدة مــن قبــل �لنظــام �لمحاســبي للُمنَشــاأة، تتعلــق بفتــرة 
ير�د �لمبيعــات و�لمصروفــات؛ كمصروف  يــر�د�ت؛ كاإ ماليــة كاملــة، و�أنهــا تتكــون مــن عناصــر خاصــة بهــا؛ فمثــلاً: تُعــّد �ل�إ
أثــاث و�ل�لتز�مات تجاه �ل�آخريــن؛ كالقروض،  �لرو�تــب، مــن �لعناصــر �لخاصــة بقائمــة �لدخــل، فــي حيــن �أن �ل�أصــول؛ كال�
وتجــاه �لُمــّلاك ؛ كــر�أس �لمــال، مــن �لعناصــر �لخاصــة بقائمــة �لمركــز �لمالــي، �أمــا �لتغييــر�ت علــى ر�أس �لمــال فهــي مــن 
ــر فــي حقــوق �لُملكيَّــة، وتضــم قائمــة �لتدفقــات �لنقديــة جميــع �لتدفقــات �لنقديــة �لد�خلــة؛  �لبنــود �لخاصــة بقائمــة �لَتغيُّ
كالمقبوضــات �لنقديــة مــن �لمبيعــات، و�لتدفقــات �لنقديــة �لخارجــة؛ كالمدفوعــات �لمتعلقــة بتســديد �ل�لتز�مــات، علمــاً 
أيـّـة قائمــة بمفردهــا �أن تلبــي  م صــورة و�ضحــة عــن نتائــج نشــاط �لُمنَشــاأة، فــلا يمكــن ل� بــاأن هــذه �لقو�ئــم متكاملــة، وتُقــدِّ

�حتياجــات ُمســتخدمي �لقو�ئــم �لماليــة كافـّـًة ، وســنعرض فيمــا ياأتــي اأشــكال القوائــم الماليــة:
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:Income Statement اأول�ً: قائمة الدخل

هــي �أولــى �لقو�ئــم �لماليــة �لتــي يتــم �إعد�دهــا فــي �لُمنَشــاأة، حيــث يتــم فيهــا مقابلــة �إيــر�د�ت �لفتــرة �لماليــة بالمصروفــات 
ــة �أو  ــا؛ خدمي ــة عمله ــلاف طبيع ــاأة ل�أخــرى؛ باخت ــن ُمنَش ــة �لدخــل م ــل قائم ــف شــكل وتفاصي ــرة، �إذ يختل ــك �لفت لتل
تجاريــة، �أو صناعيــة، غيــر �أننــا مــن بــاب �لتبســيط، تناولنــا فــي هــذ� �لــدرس �أمثلــة قائمــة دخــل لُمنَشــاأة خدميــة و�أخــرى 

آتــي: تجاريــة، وذلــك علــى �لنحــو �ل�

تخّرجــت بْيســان مــن �إحــدى كليــات �لقانــون فــي �لجامعــات �لفلســطينية، وتدربــت 
ــت  ــم قام ــة، ث ــة �لمهن ــى �إجــازة مز�ول ــاة، للحصــول عل ــب �لمحام ــي �أحــد مكات ف
بافتتــاح مكتــب للمحامــاة و�ل�ستشــار�ت �لقانونيــة فــي مدينــة جنيــن، تحــت ُمســّمى 
" �لميــز�ن للاستشــار�ت �لقانونيــة "، وذلــك فــي بد�يــة عــام 2018م، ولمعرفــة نتيجــة 

عــد�د قو�ئمهــا �لماليــة، فكانــت قائمــة �لدخــل  عمــل مكتبهــا، �ســتعانت بمكتــب �لفيصــل للمحاســبة و�لتدقيــق؛ ل�إ
عــن �لفتــرة �لماليــة �لمنتهيــة فــي 31 /12 /2018م، كمــا ياأتــي )�لمبالــغ مقــدرة بالدينــار(:

 الميزان للاستشارات القانونية
قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م

مبالغ كليةمبالغ جزئية البيان

يرادات: ال�إ

13300- �إير�د �أتعاب محاماة.

5200- �إير�د �ستشار�ت قانونية.

يرادات 18500• اإجمالي ال�إ

ُيطرح: �لمصروفات:

2000- �إيجار �لمكتب.

_1200- مياه وكهرباء. 

5000- ر�تب �لسكرتير.

850- مصروفات متفرقة.

)9050(• اإجمالي المصروفات

9450صافي �لربح

مثال )1(: 
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ــل،  ــة �لخلي ــي مدين ــة ف ــلاأدو�ت �لمنزلي ــق ل ــاأة �لرون  يملــك عمــر ُمنَش
حيث يقوم ببيع �أدو�ت �لمطبخ؛ �لمصنوعة من �لزجاج و�لبلاســتيك، 
ــاأة،  ــي قائمــة �لدخــل للُمنَش ــا، وفيمــا ياأت ــى �لتحــف و�لهد�ي ــة �إل �إضاف
عــن �لفتــرة �لماليــة �لمنتهيــة فــي 31 /12 /2018م، )�لمبالــغ مقــدرة 

بالدينــار(:

الرونق للاأدوات المنزلية 
قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م

مبالغ كليةمبالغ جزئية البيان

25000صافي �لمبيعات

)12800(ُيطرح: تكلفة �لمبيعات

12200• مجمل الربح

ُيطرح: �لمصروفات �لتشغيلية

 ــــ)3600(�لمصروفات �لبيعية
د�رية )9250(�لمصروفات �ل�إ

)3070(�لمصروفات �لتمويلية

)15920(�إجمالي �لمصروفات �لتشغيلية

)3720(• صافي الخسارة

مثال )2(: 

 نلاحــظ، �أن قائمــة �لدخــل فــي �لُمنَشــاأة �لتجاريــة تختلــف عنهــا فــي �لُمنَشــاأة �لخدماتيــة؛ مــن حيــث �لعناصــر �لمكّونــة 
لهــا؛ فمثــلاً تحتــوي �لقائمــة فــي �لُمنَشــاأة �لتجاريــة علــى بنــود حســابات خاصــة بهــا؛ كالمبيعــات مــن �لبضاعــة وتكلفتهــا، 
و�لمصاريــف �لبيعيــة، �أمــا قائمــة �لدخــل فــي �لُمنَشــاأة �لخدميــة، فتحتــوي علــى �إيــر�د �لخدمــات، مهمــا كان نوعهــا، فــي 
د�ريــة و�لتمويليــة، وفــي �إجــر�ء�ت �ســتخر�ج نتيجــة �لعمــل؛ مــن ربــٍح �أو خســارة.  حيــن تشــترك �لقائمتــان فــي �لمصاريــف �ل�إ

:Owner's Equity Statement ثانيًا: قائمة حقوق الُملكيِّة

ــر�ت �لتــي حدثــت علــى  يتــم �إعــد�د هــذه �لقائمــة بعــد �إعــد�د قائمــة �لدخــل، وتهــدف بشــكل �أســاس �إلــى �إظهــار �لَتغيُّ
ضافيــة  أربــاح، و�ل�ســتثمار�ت �ل�إ ر�أس �لمــال خــلال �لفتــرة �لماليــة، حيــث �إّن ر�أس مــال �لُمنَشــاأة يزيــد بمقــد�ر صافــي �ل�
ــي  آت ــال �ل� ــي �لخســارة - �إن حدثــت، و�لمث ــلاك، بينمــا ينخفــض بمقــد�ر �لمســحوبات �لشــخصية، وصاف ــل �لُم مــن قب

يبّيــن ذلــك:
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فيمــا ياأتــي قائمــة حقــوق �لُملكيَّــة لمكتــب �لميــز�ن للاستشــار�ت �لقانونيــة، وذلــك عــن �لفتــرة �لماليــة �لمنتهيــة فــي 
31 /12 /2018م، )�لمبالــغ مقــدرة بالدينــار(:

الميزان للاستشارات القانونية
قائمة حقوق الُملكيَّة

عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م

مبالغ كليةمبالغ جزئية البيان

7800- ر�أس �لمال في 2018/1/1م.

9450ُيضاف: صافي �لربح.

ضافي. 1250ُيضاف: �ل�ستثمار �ل�إ

ضافات. +10700• مجموع ال�إ

)6250(تُطرح: �لمسحوبات �لشخصية.

يرات. 4450• صافي الَتغُّ
12250- ر�أس �لمال في 2018/12/31م.

مثال )3(: 

ــة  ــا، �أو طبيع ــام، مهمــا كان هدفه ــا �لع ــي �إطاره ــن ُمنشــاأة ل�أخــرى، ف ــة م ــوق �لُملكيَّ ــي حق ــر ف ــف قائمــة �لَتغيُّ ل� تختل
ــرة  ــة �لفت عملهــا، �أو حجــم نشــاطها، فجميعهــا تحتــوي علــى �إضافــات وطروحــات علــى ر�أس مــال �لُمنَشــاأة، فــي بد�ي

ــرة. ــة �لفت ــد ر�أس �لمــال لهــا فــي نهاي ــة، مهمــا �ختلفــت فــي قيمهــا؛ لتحدي �لمالي

:Statement of Financial Position ثالثًا: قائمة المركز المالي

يتــم �إعــد�د قائمــة �لمركــز �لمالــي للُمنَشــاأة، بعــد �إعــد�د قائمتــي �لدخــل وحقــوق �لُملكيَّــة، ذلــك �أن نتيجــة عملهمــا ســتؤثر 
فــي ر�أس �لمــال، �لــذي يظهــر فــي هــذه �لقائمــة، فالشــكل �لعــام لقائمــة �لمركــز �لمالــي ل� يختلــف مــن ُمنَشــاأة ل�أخــرى؛ 
ســو�ًء �أكانــت خدميــة �أم صناعيــة �أم تجاريــة، �إل� �أن �ل�ختــلاف بينهــم يتمثــل بشــكل �أســاس فــي محتويــات �لقائمــة؛ فمثــلاً 
ــة  ــاً فــي �لُمنَشــاآت �لخدمي ــة، بينمــا ُيعــّد ثانوي ــة و�لصناعي يعــّد حســاب �لمخــزون حســاباً �أساســيَّاً فــي �لُمنَشــاآت �لتجاري

بشــكل عــام، �إذ يظهــر بقيــم قليلــة فــي حــال وجــوده، وفيمــا ياأتــي مثــال�ً علــى قائمــة �لمركــز �لمالــي لُمنَشــاأة خدميــة:
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ــخ 2018/12/31م،  ــة، كمــا هــي بتاري ــز�ن للاستشــار�ت �لقانوني ــب �لمي ــي لمكت ــي قائمــة �لمركــز �لمال فيمــا ياأت
ــار(:  ــغ مقــدرة بالدين )�لمبال

الميزان للاستشارات القانونية
قائمة المركز المالي

كما هي بتاريخ 2018/12/31م

المبالغال�أصول

12800- �لنقدية.

2700- �لذمم �لمدينة من �لموكلين.

أثاث )مكتب، كر�سي، طقم كنب(. 5200- �ل�

3500- �ل�أجهزة )حاسوب، طابعة(.

24200	 مجموع �ل�أصول.

ال�لتزامات وحقوق الُملكيَّة

ال�لتزامات:

4900- �لذمم �لد�ئنة.

7050- قرض مصرفي.

11950* مجموع ال�لتزامات

حقوق �لُملكيَّة:

12250- ر�أس �لمال في 2018/12/31م.

24200مجموع �ل�لتز�مات وحقوق �لُملكيَّة.

مثال )4(: 

:Statement of Cash Flows رابعًا: قائمة التدفقات النقدية

أنشــطة �لمختلفة للُمنَشــاأة،  تُظهــر هــذه �لقائمــة �لمقبوضــات و�لمدفوعــات �لنقديــة، وصافــي �لَتغيُّــر فــي �لنقــد �لناتــج عــن �ل�
خــلال فتــرة ماليــة مــا، وتنبــع �أهميــة هــذه �لقائمــة مــن كونهــا تســاعد مختلــف مســتخدمي �لقو�ئــم �لماليــة، علــى �لتنبــؤ 

آتيــة: بمقــد�ر �لتدفّقــات �لنقديــة �لمســتقبلية للُمنَشــاأة وتوقيتهــا، وللتعــرف �إلــى ذلــك، نتنــاول �لحالــة �لدر�ســية �ل�
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حالة دراسية )1(: حلويات الياسمين

َرْوحــي �أســيٌر محــرٌر مــن مدينــة نابلــس، ُمبعــٌد مــن قبــل ســلطات 
ــى قطــاع غــزة، ونظــر�ً لمــا يمتلــك مــن مهــارة  ــي �إل ــلال �لصهيون �ل�حت
ــده  ــي �كتســبها عــن و�ل ــه �لت ــات، مــن خــلال خبرت ــي صناعــة �لحلوي ف
فــي صنــع �لكنافــة �لنابلســية �لشــهيرة، �فتتــح مشــروعه �لخــاص بــه، فــي 
ــام َرْوحــي  ــل �لمتو�صــل، ق ــن �لعم ــة �أشــهر م ــد ثلاث 2018/3/1م، وبع

بجــرد رصيــد �لنقديــة فــي صنــدوق محلــه، بتاريــخ 2018/6/1م، وتبيــن لــه وجــود )570( دينــار�ً، وللوقــوف علــى ما �إذ� 
كان هــذ� �لمبلــغ هــو �لرصيــد �لمفتــرض للصنــدوق �أم ل�، قــام بحصــر �لعمليــات كافـّـًة �لتــي تؤثــر علــى نقديــة �لصنــدوق 

مــن تاريــخ 2018/3/1م حتــى تاريــخ 2018/6/1م،  وكانــت كمــا ياأتــي:

القيمة البيانالقيمةالبيان

200تسديد�ت للموردين3210مبيعات نقدية

370تحصيلات من �لزبائن1500مشتريات نقدية

780دفع مصاريف تشغيلية800شر�ء �أدو�ت ومعد�ت نقد�ً

علماً باأن رصيد �لنقدية في �لصندوق )300( دينار، في 2018/3/1م.

آتية: المطلوب: �أجب عن �لتساؤل�ت �ل�

س1: �حسب قيمة �لتدفق �لنقدي �لد�خل، خلال �لفترة.

س2: �حسب قيمة �لتدفق �لنقدي �لخارج، خلال �لفترة.
س3: �حسب صافي �لتدفق �لنقدي للمحل، عن �لفترة �لممتدة من 3/1/ �إلى 2018/6/1م. 

س4: هــل �لرصيــد �لنقــدي �لفعلــي للمحــل طبقــاً لعمليــة �لجــرد فــي 2018/6/1م، كان صحيحــاً �أم 
ل�؟ بّيــن ذلــك.

 نلاحــظ مــن خــلال الحالــة الدراســية الســابقة، �أّن �لتدفــق �لنقدي للُمنَشــاأة، قد يكــون تدفقاً د�خــلاً؛ كالمقبوضات 
مــن �لزبائــن، وقــد يكــون تدفقــاً خارجــاً؛ كالمدفوعــات للمورديــن، وبالتالــي فــاإن صافــي �لتدفــق �لنقــدي، هــو عبــارة عــن 
مجمــوع �لتدفقــات �لد�خلــة للُمنَشــاأة، مطروحــاً منهــا مجمــوع �لتدفقــات �لخارجــة؛ �أي �أّن �لتدفــق �لنقــدي، هــو حركــة 

أمــو�ل �لد�خلــة للُمنَشــاأة �أو �لخارجــة منهــا، �لناتجــة عــن مختلــف �أنشــطتها.  �ل�

ما �لفرق بين صافي �لتدفق �لنقدي وصافي ربح �لُمنَشاأة؟
اأفّكر:
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فيمــا ياأتــي حركــة �لتدفقــات �لنقديــة، لمشــروع شــيماء للمعجنــات، وذلــك خــلال �لثلــث �ل�أول مــن عــام 2018م، 
�لممتــد مــن: 1/1 – 2018/4/30م: 

القيمة )بالدينار(البيان

5000مبيعات نقدية.
3000مشتريات نقدية.
1000شر�ء �أثاث نقد�ً.
500دفع ضريبة نقد�ً.

2000بيع معد�ت قديمة نقد�ً.
600رصيد �لنقدية في �لصندوق في 2018/1/1م

آتية: والمطلوب: �أجب عن �ل�أسئلة �ل�
�أ- �حسب قيمة �لتدفق �لنقدي �لد�خل.

ب- �حسب قيمة �لتدفق �لنقدي �لخارج. 
ج- ما قيمة صافي �لتدفق �لنقدي للمشروع؟
د- كم يبلغ رصيد �لنقدية في 2018/4/30م؟

الحل:
�أ- مقد�ر �لتدفق �لنقدي �لد�خل للمشروع = �لمبيعات �لنقدية + �لنقدية �لناتجة عن بيع �لمعد�ت.

                                             = 5000 دينار + 2000 دينار.
                                             =  7000 دينار.

أثاث  ب- مقد�ر �لتدفق �لنقدي �لخارج من �لمشروع = �لمشتريات �لنقدية + �لمشتريات �لنقدية من �ل�
             + �لمدفوعات �لضريبية.

            = 3000 دينار +  1000 دينار +  500 دينار.
            =  4500 دينار.

ج- قيمة صافي �لتدفق �لنقدي في �لُمنَشاأة = �لتدفق �لنقدي �لد�خل – �لتدفق �لنقدي �لخارج.
            = 7000 دينار – 4500 دينار.

            = 2500 دينار.
د- �لرصيد �لنقدي في 2018/4/30م = صافي �لتدفق �لنقدي + رصيد �لنقدية �أول �لمدة.

       = 2500  دينار + 600 دينار.
       = 3100 دينار.

مثال )5(: 

أنشــطة �لتشــغيلية   تعــرض قائمــة �لتدفّقــات �لنقديــة، �لتدفقــات �لنقديــة �لد�خلــة و�لخارجــة، و�لناتجــة عــن �ل�
أنشــطة �ل�ســتثمارية لهــا؛ كالمدفوعــات �لنقديــة لشــر�ء �أر�ٍض  يــر�د�ت، و�ل� للُمنَشــاأة؛ كالمقبوضــات �لنقديــة مــن �ل�إ

ــة مــن �لحصــول علــى �لقــروض.  آتي ــة �ل� ــة؛ كالتدفقــات �لنقدي أنشــطة �لتمويلي �أو عقــار�ت، و�ل�

اأَتعلّم:
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اأسئلة الدرس

جابة �لصحيحة، لكلٍّ مّما ياأتي: س1: ضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

1- على �أّي قائمة من �لقو�ئم �لمالية، تؤثر عملية دفع مصروف �لصيانة نقد�ً؟
ب- قائمة �لدخل، وقائمة �لمركز �لمالي. �أ- قائمة �لدخل.    

د- جميع �لقو�ئم �لمالية للُمنَشاأة. ج- قائمة �لمركز �لمالي.   

2- �أّي مّما ياأتي ل� ُيعّد عنو�ناً �أساسياً في قائمة �لتدفقات �لنقدية؟
د- �ل�أنشطة �لتشغيلية. ب- �ل�أنشطة �ل�ستثمارية.  ج- �أنشطة �ل�قتر�ض.  �أ- �ل�أنشطة �لتمويلية. 

3- ما �لهدف �ل�أساس من �إعد�د قائمة �لمركز �لمالي في �لُمنَشاأة؟
�أ- بيان صافي �لتدفقات �لنقدية للمشروع.        ب- بيان ما للمشروع من حقوق، وما عليه من �لتز�مات.

ج- تحديد نتيجة نشاط �لمشروع.               د- توضيح �لَتغُّير�ت �لتفصيلية لحقوق �لُملكيَّة.

4- �إذ� كانــت قيمــة �إجمالــي �ل�لتز�مــات تســاوي 245000 دينــار، وهــي تمثــل ربــع قيمــة �إجمالــي �ل�أصــول، فمــا 
ــة؟ قيمــة حقــوق �لُملكيَّ

د- 490000 دينار. ب- 980000 دينار.    ج- 245000  دينار.   �أ- 735000  دينار. 

ر �لمالي.  س2: عرِّف كلاً مّما ياأتي: - �لتدفقات �لنقدية �لد�خلة.   - �لسيولة �لمالية.     - �لُيسِّ

س3: بماذ� تختلف قائمة �لمركز �لمالي في �لُمنَشاأة �لخدماتية، عنها في �لُمنَشاأة �لتجارية؟  

أربــع ُمنَشــاآت، و�لمطلــوب: �ســتخر�ج ِقيــم  آتــي معلومــات عــن قائمــة حقــوق �لُملكيَّــة ل� س4: يتضمــن �لجــدول �ل�
ــكل شــركة: ــة �لخاصــة ب ــي �لقائم ــو�ردة ف ــل �ل �لمجاهي

الُمنَشاأة
منشاأة القّطانينمحطة الرمالمركز حطينُمْنشاأة ساجدةالبيان

40000350006200055000ر�أس �لمال في بد�ية �لمدة.
1280026500ب25000صافي �لربح.

ضافي. د500017004200�ل�ستثمار �ل�إ
6200ج3500850 �لمسحوبات �لشخصية.

443507775080600اأر�أس �لمال في نهاية �لمدة.

س5: علل لكلٍّ مّما ياأتي:
- �ختلاف ر�أس �لمال في نهاية �لفترة عادة، عن ر�أس �لمال في بد�ية �لفترة. 

- ل� يمكن �إعد�د قائمة �لمركز �لمالي قبل �إعد�د قائمة �لدخل، وقائمة حقوق �لُملكيَّة.  
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اأسئلة الوحدة

جابة الصحيحة، لكلٍّ مّما ياأتي: س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية ل� ُيمثّل معادلة �لميز�نية؟ 1- �أّي من �ل�
 �أ- حقوق �لُملكيَّة =  �ل�أصول  +  �ل�لتز�مات.

ب- �ل�أصول =  حقوق �لُملكيَّة  +  �ل�لتز�مات.

ج- حقوق �لُملكيَّة =  �ل�أصول  –   �ل�لتز�مات.
د- �ل�لتز�مات =  �ل�أصول  –   حقوق �لُملكيَّة.

عــلان، تســاوي 90000 دينــار، و�إجمالــي  يــر�د�ت لمركــز �لهــدف للدعايــة و�ل�إ 2- �إذ� كانــت قيمــة �إجمالــي �ل�إ
ضافــات علــى  �لمصروفــات تســاوي  44000 دينــار، وكانــت �لمســحوبات �لشــخصية تســاوي 6000 دينــار، و�ل�إ

أربــاح؟ ر�أس �لمــال تســاوي  8200 دينــار، فمــا قيمــة صافــي �ل�
ب- 46000 دينار.  �أ- 40000 دينار.     
د- 48200 دينار.   ج- 52000 دينار.     

ــي �ل�أصــول،  ــن قيمــة �إجمال ــوم، تســاوي م ــس لصناعــة �لحلق ــدى محــلات نابل ــات ل ــت قيمــة �ل�لتز�م 3- �إذ� كان
وكانــت قيمــة حقــوق �لُملكيَّــة تســاوي  40000 دينــار، فمــا قيمــة �إجمالــي �ل�أصــول و�إجمالــي �ل�لتز�مــات علــى 

�لترتيــب؟
ب- 35000 ، 10000 دينار.    �أ- 56000 ، 16000 دينار.   

د- 50000 ،  16000 دينار. ج- 40000 ،  11428 دينار�ً.   

4- في �أية قائمة من �لقو�ئم �لمالية، يظهر حساب �لتاأمين �لمقبوض مقدماً؟
ب- قائمة حقوق �لُملكيَّة.  �أ- قائمة �لدخل.     
د-  قائمة �لتدفق �لنقدي. ج- قائمة �لمركز �لمالي.    

جابة عن ال�أسئلة الواردة من )3-1(: س2: استخدم المعلومات ال�آتية، للاإ
آتيــة ُمســَتخرجة مــن دفاتــر ُمنَشــاأة �لمنــارة �لتجاريــة فــي 2017/12/31م، و�لمبالــغ مقــدرة بالدينــار:  �ل�أرصــدة �ل�
80000 �ل�آل�ت، 38000 �لنقديــة، 2000 مصــروف دعايــة و�إعــلان، 54000 ذمــم مدينــة، 216000 �إيــر�د 
مبيعــات، 26000 مصــروف �إيجــار، 42000 ذمــم د�ئنــة، 20000 �أ. دفــع، 6000 رو�تــب مســتحقة �لدفــع، 

30000 مســحوبات شــخصية، 56000 ر�أس �لمــال،110000 تكلفــة �لمبيعــات.

1- ما �إجمالي قيمة �ل�أصول؟
�أ- 174000 دينار.             ب- 176000 دينار.
د- 202000 دينار. ج- 172000 دينار.    
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2- ما �إجمالي قيمة �ل�لتز�مات؟
د- 20000 دينار. ب- 62000 دينار.      ج- 42000 دينار.   �أ- 68000 دينار.  

3- ما قيمة صافي �لدخل؟
د-  78000 دينار.                ب- 72000 دينار.     ج- 82000  دينار.   �أ- 76000 دينار.  

س3: عرِّف كلاً مّما ياأتي: - صافي �لتدفق �لنقدي.          - �لتخطيط �لمالي.
د�رية.             - نظام �لمعلومات �لمحاسبي.                                 - �لمحاسبة �ل�إ

س4: فيمــا ياأتــي بعــض �لفئــات �لُمســتخِدمة للبيانــات �لمحاســبية، والمطلــوب: تصنيــف هــذه �لفئــات �إلــى )مســتخدم 
( فــي �لمــكان �لمناســب: د�خلــي �أو خارجــي(؛ بوضــع �إشــارة )

الفئات الُمسَتخِدمةالرقم
جابة ال�إ

ُمستخدم خارجيُمستخدم داخلي

�لمستثمرون.1
د�رة �لعامة للُمنَشاأة.2 �ل�إ
قر�ض.3 مؤسسات �ل�إ
�لموّردون.4
 د�ئرة �لمو�رد �لبشرية.5
وز�رة �لمالية و�لتخطيط.6
قسم �لرقابة على �لَجْودة.7

ــي  ــة، الت ــاق للتدريــب وال�ستشــارات المالي ــة التــي حدثــت فــي مركــز اآف ــات المالي ــي العملي س5: فيمــا ياأت
ــخ 2018/1/1م: ــا بتاري ــداأت اأعماله ب

فــي 2018/1/1م، قــام صاحــب �لمركــز بتقديــم 20000 دينــار كر�أســمال للمركــز، مــن مدخر�تــه �لشــخصية، . 1
وتــم �إيــد�ع كامــل �لمبلــغ فــي �لمصــِرف.

لكترونيات، على �لحساب.. 2 في 2018/1/3م، �شترى �لمركز كمبيوتر بقيمة 5500 دينار، من شركة �لمستقبل للاإ
في 2018/1/5م، قام �لمركز بشر�ء قرطاسيه بقيمة 500 دينار نقد�ً.  . 3
في 2018/1/10م، قام �لمركز بدفع مصروف �إعلان، بقيمة 2500 دينار، بموجب شيك.. 4
عمــار . 5 فــي 2018/1/17م، قــدم �لمركــز خدمــات �ستشــار�ت ماليــة، بقيمــة 6400 دينــار، لشــركة �لصمــود ل�إ

�ل�أر�ضــي، وتــم تحصيــل 50% منهــا نقــد�ً، و�لباقــي علــى �لحســاب.
لكترونيات، نقد�ً.. 6 في 2018/1/21م، قام �لمركز بتسديد �لمستحق لشركة �لمستقبل للاإ
عمار �ل�أر�ضي.. 7 في 2018/1/25م، حّصل �لمركز �لذمم �لمستحقة له من شركة �لصمود ل�إ
ــار، للاســتخد�م �لشــخصي مــن حســاب . 8 فــي 2018/1/26م، قــام صاحــب �لمركــز بســحب مبلــغ 500 دين

�لمركــز فــي �لَمصــِرف.
في 2018/1/28م، دفع �لمركز فاتورة �لكهرباء �لبالغ قيمتها 200 دينار.. 9

في 2018/1/31م، سدد �لمركز رو�تب �لموظفين عن شهر كانون ثاني، و�لبالغ قيمتها 2500 دينار.. 10
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المطلوب: اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
تحليل �لعمليات �لمالية، باستخد�م معادلة �لميز�نية.أ- 
�إعد�د قائمة بحركة �لتدفقات �لنقدية لمركز �آفاق للتدريب و�ل�ستشار�ت، عن شهر كانون ثاني، من �لعام 2018م.ب- 
كم يبلغ صافي �لتدفّق �لنقدي لمركز �آفاق، عن شهر كانون �لثاني من �لعام 2018م؟ج- 
هل صافي �لتدفق �لنقدي، يمثل صافي دخل �لمركز؟ ولماذ�؟د- 

ــر �لمالــي علــى �ألســنة �لكثيريــن، �كتــب تقريــر�ً حول معنــاه، و�أنو�عه، و�أســبابه، ومدى تاأثيره  يتــردد مصطلــح �لُعسِّ
علــى �لُمنَشــاأة، و�حفظــه فــي ملــف �إنجازك.

المشروع الطلابي:

التقييُم
النَّتاجاُت الرقم

منخفٌض متوسٌط مرتفٌع

�ألم باأهد�ف و�أهمية �لمحاسبة في ُمنَشاأت �ل�أعمال. 1

�أحدد مجال�ت �ستفادة �ل�أطر�ف �لمعنية من �لنشاط �لمحاسبي للُمنَشاأة. 2

�أحدد هدف كل فرع من فروع �لمحاسبة. 3

�أميز بين �لعمليات �لمالية وغير �لمالية.  4

�ألم بالخطو�ت �لتي تمر بها �لدورة �لمحاسبية.  5

�أميز بين مصادر �لمال و�ستخد�ماتها في �لُمنَشاأة. 6

�أحلّل �لعمليات �لمالية في �لُمنَشاأة، وفقاً لمعادلة �لميز�نية.  7

�أمْيز بين �لقروض و�لمبادىء �لمحاسبية �لمختلفة.  8

�أصنف عناصر �لحسابات في �لُمنَشاأة ، وفقاً لورودها في �لقو�ئم �لمالية.  9

�أحدد مجمل وصافي ربح �لُمنَشاأة. 10

�أعّد قائمة �لمركز �لمالي للُمنَشاأة. 11

�أعّد قائمة �لتدفقات �لنقدية للعمليات �لمالية في �لُمنَشاأة. 12

اأقّيُم ذاتي:
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المعالجة المحاسبّية  
   للعملّيات المالّيـة
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الوحدة الثّانية:

نَتاأّمــُل، ثــم نُناِقــُش: �لتَّســجيل فــي �لدفاتــر �لمحاســبّية؛ 

بصــورة ســليمة وحقيقّيــة؛ ضــرورة تكاملّيــة ومصلحــة وطنّيــة.
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ُيتوقـّـع مــن �لطلبــة بعــد �ل�نتهــاء مــن در�ســة هــذه �لوحــدة، �أن يكونــو� قادريــن علــى �لتَّســجيل 
آتيــة: فــي �لدفاتــر �لمحاســبية للمشــروع بطريقــة ســليمة، ويتحّقــق ذلــك مــن خــلال �لَمهــام �ل�

 تحليل حالة در�سية عن �لتَّسجيل في �لدفاتر �لمحاسبية. 

 تنفيذ �أنشطة عن �ستخر�ج نتيجة �لعمل بطريقة �لَقْيد �لمفرد.

 حّل �أمثلة رياضية عن تحليل �لعمليات �لمالية، حسب نظرية �لَقْيد �لمزدوج.

 تنفيذ نشاط عن تصنيف �لحسابات.

 تنفيذ �أنشطة عن مصادر �لَقْيد في �لمحاسبة. 

 تنفيذ �أنشطة عن �لدفاتر �لمحاسبية وشروط نظمها.

 حّل �أمثلة و�أنشطة عن تسجيل مختلف �لعمليات �لمالية في دفتر �ليومية.

 حّل �أمثلة وتنفيذ �أنشطة عن عمليات �لخصم؛ �لتِّجاري و�لنقدي و�لكمي. 

 حّل �أمثلة وتنفيذ �أنشطة عن عمليات �لتَّرحيل �لى دفتر �ل�أستاذ. 

 تنفيذ �أنشطة عن ماهيَّة ميز�ن �لمر�جعة و�إعد�ده.

 حّل �أمثلة وتنفيذ �أنشطة عن �أنو�ع �ل�أخطاء �لمحاسبية وطرق معالجتها. 
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نظرّيات الَقْيد في المحاسبة 

Accounting Entry Theories

أثر �لمالــي بقيمها �لنقدية؛  ــك �لدفاتــر فــي �إثبــات جميــع �لمعامــلات �لتجارية ذ�ت �ل� تتركــز �أهــد�ف �لمحاســبة ومسِّ
ســو�ًء �أكانــت فوريــة �لدفــع )نقديــة( �أم �آجلــة )علــى �لحســاب(، ومــن ثــّم تصنيــف هــذه �لعمليــات وتلخيصهــا؛ للوصــول 
�إلــى نتيجــة عمــل �لُمنَشــاأة؛ مــن ربــح �أو خســارة، وبالتالــي معرفــة �لمركــز �لمالــي لهــا، ولكــن كيــف نصــل �إلــى نتيجــة عمــل 
�لُمنَشــاأة؟ مــا �ل�أســس و�لمعاييــر �لتــي يتــم �تّباعهــا فــي تســجيل عملياتهــا؟ وكيــف يتــم تحديــد �أطــر�ف �لعمليــات �لماليــة 
�لتــي تحــدث فــي �لُمنَشــاأة؟ ومــا �آليــة تصحيــح �ل�أخطــاء �لمحاســبية فيهــا؟ هــذ� مــا تــم تناولــه فــي هــذ� �لــدرس، كمــا ياأتــي؟ 

:Recording  in Accounting  Books التَّسجيل في الدفاتر المحاسبية 

آيــات في �لقــر�آن �لكريم؛ لما  حثــت جميــع �لشــر�ئع �لســماوية علــى �لُمكاتبــة و�لتوثيــق، حيــث �إن �آيــة �لدْيــن، هــي �أطــول �ل�

لذلــك مــن �أهميــة فــي حفــظ �لحقــوق، قــال تعالــى: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ    ﴾صــدق �للــه �لعظيــم )ســورة �لبقــرة : �آيــة 282(. ولمزيــد مــن �لتوضيــح ل�أهميــة �لتوثيــق فــي �لمجــال �لتِّجــاري، نتنــاول 

آتيــة: �لحالــة �لدر�ســية �ل�

حالة دراسية )1(: سجلاتي ... طريقي للنجاح

رتــا مــن يافــا، وتســكنان فــي مخيــم �لنصيــر�ت فــي غــزة، قررتــا عمــل مشــروع صغيــر لبيــع  بيــان وحنيــن صديقتــان ُهجِّ
ملابــس �ل�أطفــال، �أســهمت حنيــن بجهدهــا، فــي حيــن قدمــت بيــان �لمــال �لــلازم للمشــروع، وســافرت �إلــى �ل�أردن؛ 
، ودفعــت للمالــك �إيجــار ســنة نقــد�ً، دون �أن تكتــب  كمــال در�ســتها �لجامعيــة، �إذ باشــرت حنيــن باســتئجار محــلٍّ ل�إ
ــم قامــت بعمــل �لديكــور�ت �للازمــة للمحــل، دون �أن  معــه عقــد�ً �أو تاأخــذ ُمســتند�ً ُيثبــت �ســتلامه �لمبلــغ، ومــن ث
تُســجل قيمــة �لمصروفــات �لتــي دفعتهــا، ثــم قامــت بشــر�ء بضاعــة مــن موّرديــن عــدة، دفعــت لبعضهــم جــزء�ً مــن قيمــة 
�لبضاعــة، وبقــي �لجــزء �ل�آخــر دْينــاً عليهــا، دون �أخــذ �أيــة �إرســالّية مــن �لتاجــر �أو فاتــورة مشــتريات، �أو مســتند ُيثبــت 

قيمــة هــذه �لدفعــات.
ــُع بعضهــا �ل�آخــر، وبعــد  لقــد كانــت حنيــن تُســّجل بعــض �لبيانــات علــى قُصاصــاٍت مــن �لــورق؛ تحتفــظ ببعضهــا وتَُضيِّ
شــهر مــن �لعمــل �ختلفــت مــع �أحــد �لتُّجــار علــى مبلــغ �لدْيــن �لمتبقــي عليهــا، فقــام �لتَّاجــر بفتــح دفتــره و�طلاعهــا علــى 

تاريــخ �لشــر�ء، وقيــم مشــترياتها وقيــم دفعاتهــا، وتوقيعهــا علــى �لفو�تيــر، فاقتنعــت وتر�جعــت عن موقفهــا، ونتيجة لذلك

ول
أ ل�

س ا
در

ال
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قامــت حنيــن بشــر�ء دفتــر مــن �إحــدى �لمكتبــات �لمجــاورة، وقــررت تســجيل �لعمليــات �لتــي حدثــت خــلال �لشــهر 
أيــة �إثباتــات ماديــة،  �لماضــي، معتمــدًة علــى �لتذكــر فــي �لتَّســجيل، ودون �عتبــار للتسلســل �لتاريخــي لهــا، �أو �ل�ســتناد ل�

مــع �رتــكاب �لكثيــر مــن �ل�أخطــاء؛ مــا �ضطرهــا �إلــى �إجــر�ء عمليــات �لشــطب و�لكتابــة بيــن �لســطور.
لقــد كانــت حنيــن تُســّجل مــرة �لمبلــغ �لمدفــوع للمــوّرد، دون �أن تســجل �لحســاب �لُمقابــل لذلك، ومرة �أخرى تســجل 

�لمبلــغ �لمقبــوض مــن �أحــد �لزبائــن دون �لحســاب �لمقابــل لهــذه �لدفعة.
يــر�د�ت و�لمصاريــف  وبعــد عــودة بيــان مــن �لســفر، ســاألت شــريكتها فــي �لعمــل عــن وضــع �لمحــل، وعــن قيمــة �ل�إ
جابــة عــن �أي ســؤ�ل. أربــاح، لكــن شــريكتها حنيــن لــم تســتطع �ل�إ و�لديــون علــى �لمحــل، وعــن مقــد�ر حصتهــا مــن �ل�

آتية: المطلوب: بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة، ناقش �لتساؤل�ت �ل�

ر�كة �لتي تمت بين حنين وبيان؟ س1: ما نوع �لشَّ
س2: ما سبب �لخلاف بين حنين وبعض �لموردين؟

س3: ما قيمة �لتوثيق في �لعمل �لتجاري؟ 
س4: ما �ل�أساس �لذي �عتمدته حنين في �لتَّسجيل؟ وما �لخطاأ في ذلك؟
س5: حدد �ل�أخطاء �لتي وقعت فيها حنين، وما �أثره على عمل �لمشروع؟

 نلاحــظ مــن خــلال الحالــة الدراســية، �أن �أســاس �لنجــاح ل�أي مشــروع هــو توثيــق حــدوث �لعمليــات �لتجاريــة، 
ــركاء و�لمورديــن و�لزبائــن، وغيرهــم مــن ذوي  أثــر �لمالــي؛ مــا يــؤدي �إلــى معرفــة كل مــن �لُمــلَّاك، و�لشُّ وبالــذ�ت ذ�ت �ل�
ــك ســجلات محاســبية  �لعلاقــة بُمنَشــاآت �ل�أعمــال، مــا لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن �لتز�مــات، وهــذ� يتطلــب َمسِّ

تعتمــد علــى �أســاس علمــي فــي نَِظمهــا و�لتوثيــق فيهــا.

:Entry Theories نظرّيات الَقْيد 

ثبــات وتوثيــق �لعمليــات �لماليــة فــي ســجلات �لُمنَشــاأة بصــورة صحيحــة، ل� ُبــّد مــن �تبــاع نظريـّـة مــن نظريـّـات �لَقْيــد  ل�إ
�لمحاســبي، ويعتمــد ذلــك علــى حجــم �لمشــروع، وتعــدد عملياتــه �لماليــة، وقــر�ر �إد�رة �لمشــروع، وفيمــا ياأتــي �أهمهــا:

 Single Entry Theory:اأول�ً: نظرّية الَقْيد المفرد

ــه؛ �أي �أّن  ــة لصاحب ــة للمشــروع ل� تنفصــل عــن �لذمــة �لمالي ــر�ض �أّن �لذمــة �لمالي ــة علــى �فت تقــوم هــذه �لنظريّ
صاحــب �لمشــروع ليــس لــه شــخصية معنويــة مســتقلة عــن شــخصية مشــروعه، وبالتالــي تقــوم علــى تســجيل طــرف و�حــد 
آتــي:  مــن �لعمليــة �لماليــة فــي �لســجلات �لمحاســبية، دون �أي �عتبــار للطــرف �ل�آخــر، ولتوضيــح ذلــك �إليــك �لنشــاط �ل�
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نشاط )1(: �ستخر�ج نتيجة �لمشروع حسب نظرية �لَقْيد �لمفرد:

فيما ياأتي �أرصدة �لحســابات �لُمســَتخرجة من ســجلات  منشــار  لؤي  للحجر 
�لفلسطيني، بتاريخ12/31/ 2017م، علماً باأن �لمبالغ مقّدرة بالدينار:

50000، صنــدوق  35000، مدينــون  25000، بضاعــة  �أثــاث   ،100000 مبــاٍن 
فــي  �لمــال  ر�أس  �أن  فــاإذ� علمــت   ،30000 قــرض   ،20000 مــوّردون   ،40000
بد�يــة �لعــام بلــغ 175000، كمــا بلغــت �لمســحوبات �لشــخصية �لنقديــة 35000، 

ضافــات �إلــى ر�أس �لمــال خــلال �لعــام 15000، والمطلــوب: تحديــد نتيجــة عمــل منشــار لــؤي وفقــاً لنظريــة �لَقْيــد �لمفــرد. و�ل�إ

 نســتنتج بعــد حــل النشــاط الســابق، �أن ر�أس مــال �لمنشــار 
ــن  ــه ز�د ع ــث �إنّ ــغ )200000( دينار؛حي ــد بل ــام ق ــة �لع ــي نهاي ف
ــَر �لربــح �لمتحقــق مــن  ــة، َعْب ــرة �لمالي ــة �لفت ر�أس �لمــال فــي بد�ي
ضافــة �لتــي تمــت عليــه خــلال  عمليــات �لُمتاجــرة، عــلاوة علــى �ل�إ
�لعــام، مــن �لمــال �لشــخصي للمالــك، و�أّن صافــي ربــح �لمنشــار 

بلــغ )45000( دينــار، علمــاً بــاأن �لربــح كان �أكبــر مــن ذلــك، ولكنــه �نخفــض بســبب �لمســحوبات �لشــخصية لصاحــب 
آتــي يبيــن �إجــر�ء�ت �ســتخر�ج نتيجــة عمــل �لُمنَشــاأة، حســب نظريــة �لَقْيــد �لمفــرد: �لمنشــار، و�لشــكل �ل�

 
شكل )1(: �إجر�ء�ت �ستخر�ج نتيجة �لعمل، حسب نظرية �لَقْيد �لمفرد.

* نتيجــة العمــل ) الربــح اأو الخســارة ( = 
ــال اأول  ــدة - راأس الم ــر الم ــال اآخ )راأس الم
 – العــام  خــلال  المســحوبات   + المــدة( 

اإلــى راأس المــال. ضافــات  ال�إ
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نظــام �لَقْيــد �لمفــرد فــي �لمحاســبة، هــو نظــام محاســبي قديــم، ُيســتخدم فــي �أنظمــة �لمحاســبة �ليدويــة �لبســيطة، 
و�لمشــروعات صغيــرة �لحجم.

اأَتعلّم:

نشاط )2(: �ستخر�ج نتيجة �لمشروع حسب نظرية �لَقْيد �لمفرد:

أثــاث بتاريــخ 12/31/ ، طلــب منــك صاحــب  لــدى زيارتــك محــلات بغــد�د لبيــع �ل�
�لمحــل مســاعدته فــي �ســتخر�ج نتيجــة عمــل مشــروعه، حيــث �أفصــح صاحــب �لمحــل 
ــام بجــرد  ــه ق ــار، و�أن ــو 12000 دين ــخ 1/1 ه ــدء بالمشــروع بتاري ــد �لب ــه عن ــاأن ر�أس مال ب

ــار(: ــدرة بالدين ــغ مق ــاأن �لمبال ــاً ب ــي ) علم ــا ياأت ــت كم ــث كان حســابات �لمحــل، حي

جماليسعر الوحدةالعددالصنف ال�إ

؟10015- كر�سي خشب.

؟505- كر�سي بلاستيك.

؟10100- طاول�ت مكتب.
؟7010- طاولة وسط صغيرة.

4000- ديون للمحل على �لزبائن.
2000- ديون على �لمحل للموردين.

1300- �لنقد في �لصندوق و�لَمصِرف.
200- �لمسحوبات �لشخصية.

والمطلوب: مساعدة صاحب �لمحلات في �ستخر�ج نتيجة عمل محله؛ من ربح �أو خسارة، عن �لفترة �لمالية �لُمعطاة.

 نلاحــظ، �أنــه وفقــاً لنظريــة �لَقْيــد �لمفــرد، يتــم تســجيل طــرف و�حــد مــن �أطــر�ف �لعمليــة �لماليــة؛ ســو�ًء كان �لمديــن 
�أم �لد�ئــن، وليــس كليهمــا فــي �آن و�حــد، وهــذ� يــؤّدي �إلــى قصــور فــي كفــاءة �لحصــول علــى �لمعلومــة �لمحاســبية فــي 

�لوقــت �لمناســب؛ دون �أن يؤثــر علــى نتيجــة �لعمــل نفســها. 

 Double Entry Theory: ثانيًا: نظرّية الَقْيد المزدوج

تقــوم هــذه �لنظريـّـة علــى �أّن لــكل عمليــة ماليــة طرفيــن؛ طرفــاً َياأخــذ وُيعــد مدينــاً بقيمــة مــا �أخــذ، وطرفــاً ُيعطــي 
وُيعــد د�ئنــاً بقيمــة مــا �أعطــى، وُيعــّد نظــام �لَقْيــد �لمــزدوج تطــور�ً لنظــام �لَقْيــد �لمفــرد، وهــو ليــس تكــر�ر�ً للَقْيــد، و�إنّما يقوم 
آتيــة تبيــن تحليــل �لعمليــات �لماليــة حســب طبيعة  أمثلــة �ل� علــى �أســاس �إثبــات طرفــي �لعمليــة �لماليــة؛ �لمديــن و�لد�ئــن، و�ل�

�لحســابات؛ شــخصية �أو حقيقيــة �أو وهميــة:
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ــار، �أودعتــه فــي  �أّسســت بســمة محــلاً لبيــع �لملابــس باســم )بوتيــك �لعــودة(، بــر�أس مــال قــدره 20000 دين
�لَمصــِرف، والمطلــوب: تحليــل �لعمليــة �لماليــة.

ــد تاأســيس �أي مشــروع، يظهــر حســاب �ســمه " ر�أس �لمــال " ،  وهــو حســاب  ــة: نلاحــظ عن ــل العملي تحلي
ــال،  ــك �أخــذ �لم ــن نلاحــظ �أن حســاب �لبن ــي حي ــاً، ف ــك يكــون د�ئن ــال، وبذل شــخصي �أعطــى �لمشــروع �لم

ــي: آت ــى �لنحــو �ل� ــك عل ــاً ز�د، وذل ــه حســاباً حقيقي ــر �لمشــروع؛ كون ــي دفات ــاً ف ــك يكــون مدين وبذل

دائنمدينطبيعتهاسم الحساب
20000حقيقي ز�د�لبنك

20000شخصي �أعطىر�أس �لمال 

مثال )1(: 

نشاط )3(: )تحليل �لعمليات �لمالية – �لحسابات �لشخصية(:

باع بوتيك �لعودة ملابساً للزبون �أسماء بقيمة 400 دينار، على �لحساب، والمطلوب: تحليل �لعملية �لمالية.
تحليل العملية:

دائنمدينطبيعتهاسم الحساب

 نلاحــظ مّمــا ســبق، �أن �لحســابات �لشــخصية، هــي حســابات تمثــل �أشــخاصاً يتعاملــون مــع �لُمنَشــاأة؛ مــن عمــلاء 
وموّرديــن ومدينيــن ود�ئنيــن؛ ســو�ًء كانــو� �أشــخاصاً طبيعييــن؛ )مالــك، خالــد، ر�ئــدة( �أم اعتبارييــن؛ )شــركة �لقــدس، 

مؤسســة صفــد، بنــك �ل�ســتثمار �لفلســطيني(، وتُجعــل هــذه �لحســابات مدينــة �إذ� �أخــذت، ود�ئنــة �إذ� �أعطــت.

�شــترى بوتيــك �لعــودة ســيارة ل�ســتخد�مها فــي توزيــع �لبضاعــة علــى �لمحــلات، وذلــك بقيمة 5000 دينار، بشــيك 
مســحوب علــى �لبنــك، والمطلــوب: تحليــل �لعمليــة �لمالية.

تحليــل العمليــة: نلاحــظ �أّن حســاب �لســيارة فــي �لمشــروع، هــو حســاب حقيقــي ز�د، وبذلــك يكــون مدينــاً 
بقيمــة �لزيــادة، فــي حيــن �أّن حســاب �لبنــك فــي دفاتــر �لمشــروع، هــو حســاب حقيقــي نقــص، فيكــون د�ئنــاً بقيمــة 

آتــي: �لنقــص، وذلــك علــى �لنحــو �ل�

دائنمدينطبيعتهاسم الحساب
5000حقيقي  ز�د�لسيارة

5000حقيقي نقص�لبنك  

مثال )2(: 
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نشاط )4(: تحليل �لعمليات �لمالية – �لحسابات �لحقيقية:

�شــترى بوتيــك �لعــودة جهــاز حاســوب مــن شــركة �لعربــي؛ ل�ســتخد�مه فــي تنظيــم حســاباته، بقيمة 400 دينــار، نصفها 
نقــد�ً و�لباقــي علــى �لحســاب، والمطلــوب: تحليــل �لعمليــة �لمالية.

تحليل العملية:

دائنمدينطبيعتهاسم الحساب

أثــاث و�لمبانــي  أمــو�ل �أو �ل�أصــول �لتــي لهــا �أثــٌر مــادي؛ كال�  نلاحــظ مّمــا ســبق، �أن �لحســابات �لحقيقيــة، تمثــل �ل�
و�لســيار�ت و�لصنــدوق و�لبنــك، و�ل�أصــول �لتــي ليــس لهــا �أثــر مــادي؛ كالُشــهرة وبــر�ءة �ل�ختــر�ع وحــق �ل�متيــاز وحقــوق 

�لتاأليــف، وُيخّصــص حســاب لــكل  نــوع مــن هــذه �ل�أصــول، فتكــون مدينــة �إذ� ز�دت ود�ئنــة �إذ� نقصــت.

يجــار �لشــهري للمخــازن �لُمســتاأجرة لديــه، والمطلــوب:  دفــع بوتيــك �لعــودة مبلــغ 150 دينــار�ً نقــد�ً، مصــروف �ل�إ
تحليــل �لعمليــة �لماليــة.

يجــار " ؛ ويكــون مدينــاً كونــه  تحليــل العمليــة: نلاحــظ �أّن هنــاك مصروفــاً ُدفــع، وهــو " حســاب مصــروف �ل�إ
أنــه حســاب حقيقــي نقــص. مصروفــاً، وهنــاك �أصــل نقــص، وهــو " حســاب �لصنــدوق " ويكــون د�ئنــاً؛ ل�

دائنمدينطبيعتهاسم الحساب
يجار 150وهمي مصروفاتمصروف �ل�إ

150حقيقي نقص�لصندوق 

مثال )3(: 

نشاط )5(: تحليل �لعمليات �لمالية – �لحسابات �لوهمية:

بــاع بوتيــك �لعــودة بضاعــة بقيمــة )350( دينــار�ً للزبــون عــلاء، قبــض منهــا )70( دينــار�ً نقــد�ً، و�لباقــي علــى �لحســاب، 
والمطلــوب: تحليــل �لعمليــة �لمالية.

تحليل العملية:

دائنمدينطبيعتهاسم الحساب
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أربــاح، و�لمصروفات و�لخســائر(؛  يــر�د�ت و�ل�  نلاحــظ مّمــا ســبق، �أن �لحســابات �لوهميــة، وهــي حســابات تمثــل:) �ل�إ
أربــاح د�ئنــة، و�لمصروفات و�لخســائر مدينة. يــر�د�ت و�ل� �إذ تُعــّد �ل�إ

:Double Entry Theory قواعد نظرية الَقْيد المزدوج
ترتكز نظرية �لَقْيد �لمزدوج على مجموعة من �لقو�عد، كما في �لشكل �ل�آتي:

	

مما سبق، يمكن تلخيص حالة حسابات �لُمنَشاأة، باأنها مدينة �أو د�ئنة، كما ياأتي:

الطبيعة النهائية للحسابحالة النقص -حالة الزيادة +الحسابات
Assets مديند�ئنمدين�ل�أصول

 Liabilities د�ئنمديند�ئن�ل�لتز�مات

Owner's  Equity د�ئنمديند�ئنحقوق �لُملكيَّة

Revenues ير�د�ت د�ئنمديند�ئن�ل�إ

Expenses مديند�ئنمدين�لمصروفات
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ــة  ــة مالي ــكل عملي ــاأّن ل ــة؛ تقضــي ب ــة لهــا قاعــدة رياضي ــد �لمــزدوج، هــي نظريّ ــة �لَقْي  ممــا ســبق نســتنتج، �أّن نظريّ
طرفيــن؛ �أحدهمــا مديــن و�ل�آخــر د�ئــن؛ بالقيمــة نفســها؛ �أي �أن مجمــوع مبالــغ �لطــرف �لمديــن للعمليــة �لماليــة، يجب �أن 
يســاوي مجمــوع مبالــغ �لطــرف �لد�ئــن لهــا، وهــذ� هــو �ل�أســاس فــي تســجيل �لعمليــات �لماليــة، و�لمحافظــة علــى �لدقــة 
�لمحاســبية، ففــي ظــل هــذه �لقاعــدة يتــم �إعــد�د �أو تخصيــص حســاب لــكل بنــد مــن �لبنــود �لمكّونــة لعناصــر �لقو�ئــم 
�لماليــة؛ ســو�ًء كانــت �إيــر�د�ت �أو مصروفــات، �أصــول�ً �أو خصومــاً �أو حقوقــاً للُملكيَّــة، ويتكــون هــذ� �لحســاب من جانبين؛ 
ــز بعبــارة )لــه(، وعلــى هــذ�  أيســر د�ئــن وُيميِّ ــز بعبــارة )منــه(، وعلــى �لجانــب �ل� أيمــن مديــن وُيميَّ ُيطلــق علــى �لجانــب �ل�

" T.Account " )T( ل�أســاس يظهــر �لحســاب بصورتــه �لكليــة علــى شــكل حــرف�

كلمتــا " مديــن" و " د�ئــن "، ل� تعنــي �إل�: جانــب �أيمــن مــن �لحســاب، وجانــب �أيســر مــن �لحســاب علــى �لتو�لــي، 
بصــرف �لنظــر عــن طبيعــة هــذ� �لحســاب.

تنبيه!!!:

نشاط )6(: تصنيف الحسابات:

فيما ياأتي بعض �لحسابات �لو�ردة في سجلات محلات �لقدس للاأدو�ت �لصحية: 

يجــار، فو�ئــد مدينــة، �أربــاح �أســهم،  �لبنــك، �لصنــدوق، م.�ل�إ
فو�ئــد ســند�ت، رو�تــب �لعمــال، م. كهرباء، شــهرة �لمحل، 
أثــاث، عمولــة �إد�رة حســاب بنكــي، �ل�آل�ت، �لســند�ت،  �ل�
م. قرطاســية، �لمشــتريات، شــركة زمزم، �لمبيعات، حســاب 
ــن  ــركة �لتاأمي ــلامي، ش س ــك �ل�إ ــد، �لبن ــة �لولي ــد، مؤسس ر�ئ

�لوطنيــة، ُعــدد و�أدو�ت، �ل�أســهم.

آتي لتصنيف هذه �لحسابات �إلى حسابات: )شخصية، حقيقية، وهمية(: والمطلوب: �ستخدم �لجدول �ل�

الحسابات الوهميةالحسابات الحقيقيةالحسابات الشخصية
---
---
---
---
---
---
---
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اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي:  س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

1- بلــغ ر�أســمال مشــروع عمــاد )20000( دينــار، فــي 2016/1/1، وفــي 2016/12/31، بلــغ )18000( دينــار، �إل� 
�أن مســحوباته  �لشــخصية كانــت ) 200 ( دينــار شــهرياً، فمــا نتيجــة عمــل المشــروع فــي نهايــة المــدة؟

د- خسارة 400 د. �أ- ربح 2200 د.     ب- خسارة 2200 د.       ج- ربح  400 د.  

2- تاأســيس مشــروع بر�أســمال �بتد�ئــي َعْبــَر تقديــم ســيارة بقيمــة ) 2000 ( دينــار، ومبلــغ نقــدي ) 8000 ( دينــار، 
�أودع بالَمصــِرف، فمــا تحليــل العمليــة الماليــة لهــذا ال�ســتثمار؟

�أ- �لسيارة مدين و�لنقدية د�ئن.        ب- �لنقدية و�لسيارة د�ئنان، ور�أس �لمال مدين.
ج-  �لنقدية مدين ور�أس �لمال د�ئن.         د- �لسيارة و�لنقدية مدينان، ور�أس �لمال د�ئن.

3- ما نوع حساب راأس المال، حسب الطبيعة؟
�أ- حقيقي.    ب- وهمي.         ج- شخصي طبيعي.          د- شخصي معنوي.

س2: �ذكر قو�عد نظرية �لَقْيد �لمزدوج في �لمحاسبة.

س3: اســتخرج الحســابات المدينــة والحســابات الدائنــة، مــن خــلال تحليــل العمليــات الماليــة ال�آتيــة، فــي 
دفتــر محــلات خليــل الرحمــن:

بد�أت �لمحلات �أعمالها بر�أسمال قدره 5000 دينار، �أودع بالصندوق.. 1
�شترت �لمحلات �أثاثاً بمبلغ 200 دينار، نقد�ً.. 2
�أودعت �لمحلات 2000 دينار بحسابها بالَمصِرف.. 3
�شترت �لمحلات ُعدد�ً و�أدو�ت، بقيمة 300 دينار، بموجب شيك.. 4
دفعت �لمحلات 50 دينار�ً نقد�ً، مصاريف كهرباء.. 5
حققت �لمحلات �إير�د فو�ئد بنكية بقيمة 20 دينار، �أضيفت �إلى حسابها في �لَمصِرف.. 6
باعت �لمحلات بضاعة بقيمة 400 دينار، نقد�ً.. 7
باعت �لمحلات بضاعة بقيمة 100 دينار، لمؤسسة �ل�أسباط على �لحساب.. 8
�تخذت �إد�رة �لمحلات قر�ر�ً بزيادة �لرو�تب لجميع �لموظفين، �لبالغ عددهم )5(، بـمقد�ر 100 دينار لكل منهم.. 9

سّددت مؤسسة �ل�أسباط ما عليها من دْين للمحلات، نقد�ً.. 10

س4: ما الفرق بين نظرّية الَقْيد المفرد ونظرّية الَقْيد المزدوج، من حيث:
ج- �لذمة �لمالية لصاحب �لمشروع؟ ب- دقة �ستخر�ج نتيجة �لعمل؟  �أ-  �إثبات �لعملية �لمالية؟ 

س5: علل لكلٍّ من:
- نظام �لَقْيد �لمفرد نظام محاسبي قاصر، وغير كفؤ.

- �لتَّسجيل وفقاً لنظرية �لَقْيد �لمزدوج، ل� ُيعد تكر�ر�ً في �لتَّسجيل.
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التَّسجيل في دفتر اليومية

 Recording in General Journal

ثبات �لحقــوق و�ل�لتز�مات و�لرجوع  بعــد حــدوث �لعمليــات �لماليــة �لمختلفــة فــي �لُمنَشــاأة، ل� ُبدَّ مــن توثيقها؛ ل�إ
�إليهــا عنــد �لحاجــة، وهــذ� يتطلــب منــا تســجيلها فــي دفاتــر وســجلات �لُمنَشــاأة، بطريقــة ُمنظمــة، و�لتــي تُعــّد �لخطــوة 
أمــور �لتــي نحتاجهــا لتوثيــق حــدوث هــذه �لعمليــات؟ وكيف يتم تســجيلها  �لثانيــة مــن خطــو�ت �لــدورة �لمحاســبية، فمــا �ل�

فــي �لدفاتــر �لمحاســبية للُمنَشــاأة؟

:Source of Entry  مصادر الَقْيد في المحاسبة 

تُســتخدم مجموعــة مــن �لوثائــق �لتــي ُيعتمــد عليهــا فــي �إثبــات حــدوث �لعمليــة �لماليــة، ذلــك �أنــه عنــد حــدوث �لعمليــة 
�لماليــة يتــم تحريــر مســتند�ت، و�لتــي تُعــّد معــزز�ت لحــدوث �لعمليــة �لماليــة، ولكــن ل� يتــم �لتَّســجيل منهــا مباشــرة فــي 

آتــي يبيــن ذلــك: دفتــر يوميــة �لُمنَشــاأة، �إذ ل� ُبــّد مــن تفريغهــا فــي �إحــدى مصــادر �لقْيــد، و�لنشــاط �ل�

نشاط )1(: مصادر �لَقْيد:

ــد  ــاأة �لولي ــي ُمنَش ــة ف ــات �لمالي ــات حــدوث �لعملي ــي �إثب ــن �لُمســتند�ت �لُمســتخدمة ف ــي بعضــاً م آت يتضمــن �لجــدول �ل�
 ) �لتجاريــة، والمطلــوب: تحديــد �أيٍّ منهــا ُيشــكِّل مصــدر قْيــد مباشــر، �أو مصــدر قْيــد غيــر مباشــرة؛ بوضــع �إشــارة )

ــي �لمــكان �لمناســب: ف

مصدر َقْيد المستندات الُمحتمل استخدامهاالرقم
مباشر

مصدر َقْيد 
غير مباشر

بيع بضاعة للزبون بموجب كمبيالة.1
تحرير فاتورة مبيعات للزبون عيسى بقيمة �لبضاعة �لَمبيعة له.2

تحرير سند صرف برو�تب �لعاملين في �لُمنَشاأة. 3
�إشعار مدين من �لَمصِرف يفيد بتقييد فو�ئد مدينة على حساب �لُمنَشاأة لدى �لَمصِرف.4
تحرير سند قبض ناتج عن بيع بضاعة نقد�ً.5
تحرير سند َقْيد لتسجيل عملية بيع بضاعة على �لحساب.6

ــدى 7 ــاأة ل ــة لحســاب �لُمنَش ــد د�ئن ــد فو�ئ ــد بتقيي ــن �لَمصــِرف يفي ــن م �إشــعار د�ئ
�لَمصــِرف.

�ستلام فاتورة مشتريات من �لمورد بقيمة مشتريات �لُمنَشاأة.8

ي
ثان

 ال
س

در
ال
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ــد المباشــر، وهــي:  ممــا ســبق نلاحــظ، �أن مصــادر �لَقْيــد فــي �لمحاســبة تقســم �إلــى قســمين، همــا: مصــادر الَقْي
)ســند �لصــرف، وســند �لقبــض، وســند �لقْيــد(، �أمــا مصــادر الَقْيــد غيــر المباشــر؛ كالفو�تيــر و�لشــيكات و�لكمبيــال�ت 
رســاليات و�لرســائل �لتجارية و�أو�مر �لشــر�ء، وغيرها من �لمســتند�ت،  شــعار�ت و�ل�إ وقســائم �لرو�تب وكشــوفات �لبنك و�ل�إ
فــلا يتــم �لتَّســجيل مــن خلالهــا مباشــرة فــي �لدفاتــر �لمحاســبية، �إل� بعــد تفريغهــا فــي �أحــد ســند�ت مصــادر �لَقْيــد �لمباشــر، 

وهي:
آتــي يوضــح  اأ- ســند القبــض: وهــو ســند يتــم تحريــره فــي �لُمنَشــاأة، عنــد قبضهــا مبالــغ نقــد�ً �أو شــيكات، و�لشــكل �ل�

�لعناصــر �لمكونــة لــه:

�لتاريخ:   /   /                 مركز األفا للُمستحضرات الطبية  
                                    �لقدس / شارع صلاح �لدين      �لرقم: )      (     فلس    دينار      

مستند قبض

وصلنا من : ..........................................................................................................................................................................

مبلغ وقدره : ........................................................................................................................................................................

وذلك عن : ..........................................................................................................................................................................

نقد�ً، بشيك  رقم : .......................................... بنك ............................................... تاريخ ......................................

�سم �لحساب ........................................................... صفحة �ليومية: ........................................................................
  توقيع �لمستلم:

ب ـ ســند الصــرف: وهــو ســند يتــم تحريــره فــي �لُمنَشــاأة، عنــد دفــع �أو صــرف مبالــغ  نقــد�ً �أو بشــيكات، و�لشــكل 
آتــي يبيــن �لعناصــر �لمكونــة لــه: �ل�

�لتاريخ:   /   /                 مركز األفا للمستحضرات الطبية  
                                    �لقدس / شارع صلاح �لدين      �لرقم: )      (     فلس    دينار      

مستند صرف

وصلنا من مركز �ألفا للمستحضر�ت �لطبية 

مبلغ وقدره : ........................................................................................................................................................................

وذلك عن : ..........................................................................................................................................................................

نقد�ً، بشيك  رقم : ............................................... بنك .......................................... تاريخ ......................................

�سم �لحساب ........................................................... صفحة �ليومية: ........................................................................
�أمين �لصندوق: �سم وتوقيع �لمستلم:     
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آتــي يبيــن مكّونــات  ج ـ ســند الَقْيــد: وهــو ســند تُحــّرره �لُمنَشــاأة عنــد �إثبــات عمليــات ماليــة غيــر نقديــة، و�لشــكل �ل�
هــذ� �لســند:

مركز األفا للُمستحضرات الطبية  
صفحة �ليومية: .................................................................. �لقدس / شارع صلاح �لدين     

�لرقم: ..........................................                   مستند َقْيد

البيانالطرف الدائنالطرف المدينلهمنه

مبلغ وقدره : .....................................................................................................

سؤال: ما �لحال�ت �لتي تقوم فيها �لُمنَشاأة بتحرير سند �لَقْيد؟

نشاط )2(: مصادر �لَقْيد �لمباشرة:

فيمــا ياأتــي عمليــات ماليــة حدثــت فــي ُمنَشــاأة قبيــة للصناعــات �لســياحية، والمطلــوب: حــدد نــوع �لســند �لمحاســبي 
( فــي �لمــكان �لمناســب: ثبــات كل منهــا، بوضــع �إشــارة ) �لــلازم ل�إ

مصادر القْيد المباشرالمستندات الُمحتمل استخدامهاالرقم

سند َقْيدسند صرفسند قبض

بيع بضاعة للزبون خالد، نصفها نقد�ً و�لباقي بموجب كمبيالة.1

بيع بضاعة للزبون تحسين على �لحساب.2
ورد �إشــعار مــن �لَمصــِرف، يفيــد بتحصيــل �لشــيك رقــم )1948( 3

لصالــح �لُمنَشــاأة. 

ــّي بموجــب شــيك مســحوب علــى �أحــد 4 ــون عل بيــع بضاعــة للزب
�لَمصــاِرف �لفلســطينية.

ــل فــي قيمــة حســاب �لصنــدوق، ســجلت �لقيمــة بالخطــاأ، 5 تعدي
ــد ســابق. فــي َقْي

�إيد�ع مبلغ في �لَمصِرف كر�أسمال في بد�ية عمل �لمشروع.6
شر�ء �أثاث للُمنَشاأة تم سحب �لقيمة باستخد�م بطاقة �ئتمان.7
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مصادر القْيد المباشرالمستندات الُمحتمل استخدامهاالرقم

سند َقْيدسند صرفسند قبض

حساب 8 في  و�إيد�عه  �لصندوق  من  دينار   )1000( مبلغ  تحويل 
�لُمنَشاأة لدى �لَمصِرف.

ــي 9 ــون ثان ــاأة رو�تبهــم عــن شــهر كان ــي �لُمنَش ــن ف تســليم �لموظفي
ــيكات. بموجــب ش

:Accounting Books الدفاتر المحاسبية 

بعــد حــدوث �لعمليــة �لماليــة وتوفـّـر �لمصــادر �لمباشــرة وغيــر �لمباشــرة �لمؤكــدة لحدوثهــا، تاأتــي �لمرحلــة �لثانيــة 
لز�ميــة �إلــى قســمين؛  ــم مــن �لناحيــة �ل�إ مــن مر�حــل �لــدورة �لمحاســبية، �لمتعلقــة باســتخد�م �لدفاتــر �لمحاســبية، و�لتــي تَُقسَّ

آتــي يبيــن ذلــك: دفاتــر �إلز�ميــة ودفاتــر �ختياريــه )ُعرفيــة(، و�لنشــاط �ل�

نشاط )3(: �أنو�ع �لدفاتر �لمحاسبية:

يعمــل �إســماعيل تاجــر�ً لمــو�د �لتنظيــف �لمنزليــة، وقــرر تنظيــم حســاباته، حيــث �ستشــار فــي ذلــك بعــض �لتُّجــار فــي 
صناعــات �أخــرى، كمــا قــام بزيــارة �لغرفــة �لتِّجاريــة فــي محافظتــه، ونصحــوه بمّســك دفاتــر محاســبية حســب �ل�أصــول، 
آتــي، والمطلــوب: مســاعدة  وقــد تــردد علــى مســامعه �لعديــد مــن ُمســّميات هــذه �لدفاتــر، منهــا مــا ورد فــي �لجــدول �ل�
( فــي �لمــكان �لمناســب: �لتاجــر �إســماعيل فــي تعريفــه بمــا كان منهــا �إلز�ميــاً ومــا كان منهــا �ختياريــاً؛ بوضــع �إشــارة )

لزاميةُمسّميات الدفاتر المحاسبية�لرقم الدفاتر الُعرفية )ال�ختيارية( الدفاتر ال�إ

 دفتر �ليومية �لعامة.1

دفتر �ل�أستاذ �لعام.2

 دفتر �أستاذ �لمبيعات �ل�آجلة.3

 دفتر صور �لرسائل.4

 دفتر �لجرد و�لميز�نية.5

 دفتر �أستاذ �لذمم �لمدينة.6

  نلاحــظ، �أن �لتَّاجــر ملــزم بَِنظــم مجموعــة مــن �لدفاتــر حســب �لقانــون �لتجــاري؛ كدفتــر �ليوميــة �لعــام ودفتــر صــور 
�لرســائل ودفتــر �لجــرد و�لميز�نيــة، �إذ ُيلــزم �لتَّاجــر �ل�حتفــاظ بهــا لمــدة ل� تقــل عــن )10( ســنو�ت، وذلــك يرجــع للقانــون 
�لتجــاري �لســائد فــي بلــد �لتَّاجــر، بينمــا �لدفاتــر �ل�أخــرى؛ كدفتــر �ل�أســتاذ �لعــام، ومــا ينبثــق عنــه مــن دفاتــر مســاعدة؛ 
كاأســتاذ �لذمــم و�أســتاذ �لمبيعــات �ل�آجلــة مثــلاً، كلهــا تُعــّد دفاتــر َتعــارف علــى نَظمهــا �لتُّجــار، لتســريع وتســهيل �لحصــول 

علــى �لبيانــات و�لمعلومــات �لماليــة �للازمــة عنــد �لحاجــة.
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 :General Journal دفتر اليومية العامة 

ــف  ــاول �لتعري ــم تن ــذ� ت ــة؛ ل ــات �لمالي ــق �لعملي ــة لتوثي ــة �لفعلي ــي �لمحاســبة، نقطــة �لبد�ي ــة ف ــة �لعام ــر �ليومي ــّد �لدفات تُع
ــي:  ــه، كمــا ياأت و�لتَّســجيل ب

:General Journal Essence ماهيَّة دفتر اليومية  

هــو دفتــر يتــم فيــه تســجيل �لعمليــات �لماليــة �ليوميــة �لتــي تحــدث فــي �لُمنَشــاأة، يومــاً بيــوم، علــى شــكل قيــود محاســبية، 
آتيــة: حســب �لتسلســل �لزمنــي لحدوثهــا، �لــذي يجــب �أن تتو�فــر فيــه مجموعــة مــن �لشــروط �ل�

نشاط )4(: شروط نظم دفتر اليومية:

شــروط نَِظــم دفتــر �ليوميــة: فيمــا ياأتــي بعــض �لســلوكيات �لتــي قــد تمــارس مــن قبــل بعــض �لمحاســبين فــي �لُمنَشــاآت، 
( فــي �لمــكان  والمطلــوب: �لتمييــز بيــن مــا هــو ســلوك صحيــح، ومــا هــو ســلوك غيــر صحيــح؛ بوضــع �إشــارة )

�لمناســب:

ل� يجوزيجوزالممارسة الُمحتملة من قبل التاجر�لرقم

ــل 1 ــوم، وتاأجي ــود �لمحاســبية �لمتعلقــة بالنشــاط �لبيعــي لهــذ� �لي تســجيل �لتَّاجــر للقي
ــا. ــت قبله ــي حدث ــة �لت ــات �لمالي تســجيل �لعملي

 تسجيل �لقيم �لمالية بِعْملة و�حدة فقط.2

 عمــل قيــود عكســية للعمليــات �لماليــة �لتــي ســجلت خطــاأ، وكتابــة �لَقْيــد �لصحيــح 3
مــن جديــد، بــدل�ً مــن �ســتخد�م �لشــطب.

قيام �لمحاسب بتحشية َقْيد محاسبي، كان قد سها عن تسجيله في حينها.4

ترك صفحة من صفحات �لدفتر بيضاء، ل�ستخد�مها فيما بعد.5

 �لتَّسجيل للقيود �لمحاسبية باستخد�م �أقلام �لرصاص.6

  ممــا ســبق، يتبّيــن �أن لمّســك �لدفاتــر �لمحاســبية �أنظمــة وشــروط تحافــظ علــى قانونيتهــا، و�ل�عتــد�د بهــا عنــد 
ــات �لمختصــة. ــن �لجه ــا م ــر�ً عليه ــة ومؤشَّ ــه ُمرقم ــة يجــب �أن تكــون صفحات ــر �ليومي ــاأن دفت ــاً ب ــات، علم �لمنازع

 
شكل دفتر اليومية العامة: 

يتــم �لتَّســجيل فــي هــذ� �لدفتــر مــن و�قــع �لمســتند�ت ووفقــاً لنظريـّـة �لَقْيــد �لمــزدوج، حيــث تتكــون صفحــة دفتــر �ليوميــة 
ثبــات �لمبلــغ وطرفــي �لعمليــة �لماليــة وتاريــخ حدوثهــا، ورقــم �لمســتند �لُمعــّزز للعمليــة �لمالية،  ة، متعلقــة باإ مــن عناصــر عــدَّ

آتــي يبيــن ذلــك:   و�لشــكل �ل�
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صورة من صفحة دفتر اليومية العامة                    صفحة رقم: )   (     
 

رقم صفحة رقم الُمستندرقم القْيدالبيانالدائنالمدين
التاريخال�أستاذ

xxxxxx من حـ/... �سم �لحساب �لمدين
�إلى حـ/...�سم �لحساب �لد�ئن   

)شرح بسيط للَقْيد(

/    /   

شكل )1(: صورة ُمبَّسطة من صفحة �ليومية.

آتية:   نلاحظ من الشكل السابق، �أّن دفتر �ليومية يحتوي على �لخانات �ل�
�لتاريخ: ُيسجل فيها تاريخ حدوث �لعملية �لمالية.. 1
ــم . 2 ــكل حســاب يت ــث �أن ل ــر �ل�أســتاذ، حي ــي دفت ــم صفحــة �لحســاب ف ــا رق ــم صفحــة �ل�أســتاذ: ُيســجل فيه رق

ــة �لحســاب. ــر �ل�أســتاذ؛ حســب طبيع ــي دفت ــه ف ــر خاصــة ب ــة صفحــة �أو �أكث ــر �ليومي ــي دفت تســجيله ف
ثبات �لعملية �لمالية.. 3 رقم �لمستند: ُيسجل فيها نوع �لسند )قبض �أو صرف �أو قْيد( ورقمه، �لذي ُحرر ل�إ
رقم �لَقْيد: هو رقم متسلسل للعمليات �لمالية.. 4
�لبيان: ُيسجل فيها �سم �لحسابات �لمدينة و�لد�ئنة، وشرح بسيط للقْيد �لمحاسبي.. 5
�لمدين: ُيسجل فيها �لمبلغ �لمدين �لخاص بالحساب �لذي يقابله في �لقْيد �لمحاسبي.. 6
�لد�ئن: ُيسجل فيها �لمبلغ �لد�ئن �لخاص بالحساب �لذي يقابله في �لقْيد �لمحاسبي.. 7

:Type of Accounting Entries اأشكال القْيد المحاسبي 

تتعدد �أشكال �لقْيد �لمحاسبي، وفيما ياأتي �أهمها:

 Simple Entry:1- القْيد البسيط
وهــو �لقْيــد �لــذي يحتــوي علــى حســابين فقــط؛ �أحدهمــا ُيَشــكِّل �لطــرف �لمديــن، و�ل�آخــر ُيَشــكِّل �لطــرف �لد�ئــن، �إذ يتم 
ترميــز �لطــرف �لمديــن بالرمــز )مــن حـــ/(، و�لطــرف �لد�ئــن بالرمــز ) �إلــى حـــ/ (، حيــث ) حـــ ( �ختصــار لكلمــة حســاب، 

آتــي: وياأخــذ �لشــكل �ل�

                xxx    من حـ / �لنقدية.
     xxx  �إلى حـ / ر�أس �لمال.

                               ) بد�ية �لعمل �لمالي للمشروع (
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  Compound Entry :2- القْيد المرّكب

وهــو �لقْيــد �لــذي يحتــوي علــى �أكثــر مــن حســاب فــي �لطــرف �لمديــن �أو فــي �لطــرف �لد�ئــن �أو فــي كليهمــا، فــاإذ� كان 
�لطــرف �لمديــن يحتــوي علــى �أكثــر مــن حســاب نســتخدم عبــارة: ) مــن مذكوريــن: (، وكذلــك �إذ� كان �لطــرف �لد�ئــن 
آتيــة: يحتــوي علــى �أكثــر مــن حســاب نســتخدم عبــارة: ) �إلــى مذكوريــن: (، بحيــث ياأخــذ هــذ� �لقْيــد �أحــد �ل�أشــكال �ل�

الشكل الثالثالشكل الثانيالشكل ال�أول

من مذكورين:
xxx حـ/�لمشتريات. 

xxx حـ/م. �إيجار �لمحل.
xxx �إلى حـ/�لنقدية.

xxx من حـ/�لمشتريات.  
اإلى مذكورين:

xxx حـ/محلات �لتوفيق.
xxx حـ/�لنقدية.

من مذكورين:
xxx حـ/�ل�أرض. 
xxx حـ/ �لسيارة.

اإلى مذكورين:
xxx حـ/�لنقدية.

xxx حـ/شركة �لسلام.

ثبــات العمليــة الماليــة بطريقــة توضــح كلاً مــن: تاريــخ العمليــة، طرفيهــا،  الَقْيــد المحاســبي: هــو اأســلوب ل�إ
قيمــة كل طــرف، شــرح بســيط للعمليــة.

- �لقْيد �لمحاسبي �لمركب، قد يكون مركباً من طرفه �لمدين �أو من طرفه �لد�ئن �أو من كليهما.
- عدد �لحسابات في �أحد طرفي �لقْيد �لمركب ل� يقل عن حسابين. 

اأَتعلّم:

:Recording in Journal  التَّسجيل في دفتر اليومية 

تحدثنــا ســابقاً علــى �أن �لتَّســجيل فــي دفتــر �ليوميــة �لعامــة للُمنَشــاأة، يتــم وفقــاً لنظريـّـة �لَقْيــد �لمــزدوج، �لتي يتــم من خلالها 
�إثبــات طرفــي �لعمليــة �لماليــة؛ �لمديــن و�لد�ئــن، ولتوضيــح ذلك نتنــاول �لمثال �ل�آتي:

فيما ياأتي مجموعة من �لعمليات �لتي قامت بها محلات �لسلام �لتجارية، خلال شهر كانون ثاني، من عام 2018م: 

وصف العمليةالتاريخ

بد�أت �لمحلات �أعمالها بر�أس مال قدره 10000 دينار، �أودع في �لَمصِرف.2018/1/1

تم �ستئجار مكتب لمز�ولة �أعمال �لمحلات بقيمة 2500 دينار دفعت نقد�ً. 2018/1/3

مثال )1(: 
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وصف العمليةالتاريخ

تم شر�ء �أثاث من محلات �لهدى بقيمة 5000 دينار، دفعت نصفها نقد�ً و�لباقي على �لحساب.2018/1/4

باعت بضاعة بقيمة 3000 دينار نقد�ً.2018/1/9
سددت ما عليها لمحلات �لهدى نقد�ً.2018/1/10
دفعت فاتورة هاتف و�إنترنت بقيمة 500 دينار بشيك.2018/1/11
قامت بتعيين موظف بر�تب شهري 500 دينار.2018/1/12
باعــت بضاعــة بقيمــة 1800 دينــار للشــركة �لدوليــة، قبضــت 200 دينــار نقــد�ً، و�لباقــي 2018/1/13

ــى �لحســاب. عل
قام صاحب �لمحلات بسحب بضاعة بقيمة 150 دينار�ً، بضاعة بسعر �لَتكّلُفة.2018/1/18

ردت �لشركة �لدولية جزء�ً من �لبضاعة �لمشتر�ة بقيمة 500 دينار، لعدم مطابقتها للمو�صفات.2018/1/20

سددت �لشركة �لدولية ما عليها نقد�ً.2018/1/21
شيك ر�جع مستلم من �لزبون وليد، بقيمة 350 دينار�ً لعدم كفاية �لرصيد.2018/1/23
�شترت بضاعة من شركة �لمحيط �لعالمية بقيمة 12000 دينار على �لحساب.2018/1/24
ردت بضاعة بقيمة 2000 دينار لشركة �لمحيط بسبب عدم مطابقتها للمو�صفات.2018/1/25
سددت ما عليها لشركة �لمحيط بموجب شيك مسحوب على �أحد �لَمصاِرف �لفلسطينية.2018/1/27
مسحوبات نقد�ً لصاحب �لمحلات بقيمة 100 دينار.2018/1/29 

ظهــر فــي كشــف �لَمصــِرف �إضافــة )30( دينــار�ً فو�ئــد د�ئنــة، وخصــم )15( دينــار�ً عمولــة 1/31/ 2018
�إد�رة حساب.

المطلوب: تسجيل �لعمليات �لمالية �لسابقة في دفتر يومية محلات �لسلام.
الحل:

التاريخالبيانالدائنالمدين

10000
10000

من  حـ/�لنقدية.
               �إلى حـ/ر�أس �لمال.
             )بد�ية عمل �لمشروع(

2018/1/1

2500
2500

يجار. من حـ/ م.�ل�إ
             �إلى حـ/�لنقدية.

             )دفع مصاريف نقد�ً(
2018/1/3

5000

2500
 2500

من حـ/ �ل�أثاث
       �إلى مذكورين:

       حـ/ �لنقدية.
       حـ/ شركة �لهدى.          

      )شر�ء �أثاث نقد�ً وعلى �لحساب( 

2018/1/4
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التاريخالبيانالدائنالمدين

3000
3000

من حـ/�لنقدية.
        �إلى حـ/ �لمبيعات.            

       )�إير�د�ت مبيعات نقد�ً( 
2018/1/9

2500
2500

 من حـ/ شركة �لهدى.
       �إلى حـ/ �لنقدية.    

      )تسديد حساب شركة �لهدى نقد�ً( 
2018/1/10

500
500

من حـ/ م.هاتف و)�إنترنت(.
       �إلى حـ/ �لنقدية.    

      )دفع مصاريف هاتف و)�إنترنت( بشيك(
2018/1/11

200
1600

1800

من مذكورين:
 حـ/ �لنقدية.

ركة �لدولية.  حـ/ �لشَّ
       �إلى حـ/ �لمبيعات.   

      )بيع بضاعة نقد�ً وعلى �لحساب(

2018/1/13

150
150

من حـ/ �لمسحوبات �لشخصية.
      �إلى حـ/ �لمشتريات.

     )مسحوبات بسعر �لَتكّلُفة( 
2018/1/18

500
500

من حـ/ مردود�ت �لمبيعات ومسموحاتها.
ركة �لدولية.        �إلى حـ/ �لشَّ

       )مردود�ت مبيعات على �لحساب(
2018/1/20

1100
1100

من حـ/ �لنقدية.
ركة �لدولية.           �إلى حـ/ �لشَّ

         )�ستلام ما على �لشركة �لدولية نقد�ً(
2018/1/21

350
350

من حـ/ وليد.
         �إلى حـ/�لنقدية.     

        )شيك ر�جع (
2018/1/23

12000
12000

من حـ/ �لمشتريات.
          �إلى حـ/ شركة �لمحيط. 
          )مشتريات على �لحساب( 

2018/1/24
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التاريخالبيانالدائنالمدين

2000
2000

من حـ/ شركة �لمحيط.
    �إلى حـ/ مردود�ت �لمشتريات ومسموحاتها.         

    )مردود�ت مشتريات على �لحساب( 
2018/1/25

10000
10000

من حـ/ شركة �لمحيط.
    �إلى حـ/ �لنقدية. 

    )تسديد حساب شركة �لمحيط بشيك(
2018/1/27

100
100

من حـ/ �لمسحوبات �لشخصية.
       �إلى حـ/ �لنقدية.

      )مسحوبات شخصية نقد�ً( 
2018/1/29

30
30

من حـ/ �لنقدية )�لبنك(.
        �إلى حـ/ فو�ئد د�ئنة. 

       )�إثبات فو�ئد د�ئنة بالبنك( 
2018/1/31

15
15

من حـ/عمول�ت بنكية.
       �إلى حـ/�لنقدية.  

      )�إثبات عمولة �إد�رة حساب(
2018/1/31

ســؤال: لــو كانــت مســحوبات صاحــب �لمحــلات بضاعــة بقيمــة )450( دينار�ً، بســعر �لســوق، و)200( دينــار نقد�ً، 
فمــا �لَقْيــد �لمحاســبي �لخــاص بذلــك؟

ــن لَمنتوجــات  ــت جبري ــة بي ــن، جمعي ــت جبري ــن بي ــر م ــرو�ن �لُمهّج ــس م �أّس
�لعنــب؛ )دبــس، زبيــب، ُمربــى، َمْلَبــن (، وفيمــا ياأتــي �لعمليــات �لماليــة �لتــي 

ــة: حدثــت خــلال شــهر تشــرين �أول فــي �لجمعي
فــي )2( منــه �شــترت �لجمعيــة عنبــاً مــن �لمــز�رع ر�أفــت، بقيمــة 800 . 1

ــد�ً،  ــل نق ــف نق ــار�ً مصاري ــت )15( دين ــى �لحســاب، ودفع ــار�ً، عل دين
ــع. ــاأن شــرط �لتســليم محــلات �لبائ علمــاً ب

في )5( منه �شترت �لجمعية عبو�ت تعبئة خضر�ء صديقة للبيئة، بقيمة )1270( دينار�ً، ُدفعت نقد�ً.. 2
فــي )9( منــه دفعــت �لجمعيــة مصــروف محروقــات 100 دينــار، و80 دينــار�ً مصــروف تغليــف، و280 دينــار�ً . 3

�أجــور عمــال، نقــد�ً.

نشاط )5(: تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية:
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فــي )11( منــه �شــترت �لجمعيــة �آلــة بمبلــغ 300 دينــار لعصــر �لعنــب، بموجــب شــيك مســحوب علــى . 4
�لَمصــِرف.

فــي )18( منــه باعــت �لجمعيــة بضاعــة لمحــلات بيــت جــّدي، بقيمــة 800 دينــار علــى �لحســاب، بموجــب . 5
طلبيــه شــر�ء رقــم 22/ 2018.

في )22( منه باعت �لجمعية بضاعة للزبون خالد بقيمة 230 دينار�ً، بموجب شيك.. 6
في )23( منه ردت محلات بيت جّدي، بضاعة بقيمة 350 دينار�ً، لعدم ورودها في طلبيه �لشر�ء. . 7
في )25( منه سددت محلات بيت جّدي ما عليها للجمعية؛ 200 دينار نقد�ً، و�لباقي بموجب شيك.. 8

المطلــوب: بصفتــك محاســباً لجمعيــة بيــت جبريــن لَمنتوجــات �لعنــب، ســجل �لقيــود �لمحاســبية �للازمــة فــي دفتــر 
يوميــة �لجمعية.

:Terms Delivery of Goods شروط تسليم البضاعة 

ــل مصاريــف �لنقــل، �أو �أيــة مصروفــات �أخــرى؛ كمصــروف  يتــم �ل�تفــاق بيــن �لبائــع و�لمشــتري عــادًة، علــى مــن َيتحمَّ
�لتحميــل و�لتنزيــل و�لتاأميــن وغيرهــا، وتُســّمى هــذه �لشــروط بشــروط �لتســليم، وهــي كمــا ياأتــي:

�لتسليم محلات �لبائع: حيث مصاريف �لنقل على �لمشتري.. 1
�لتسليم محلات �لمشتري: حيث مصاريف �لنقل على �لبائع.. 2

�إل� �أنــه فــي �لحيــاة �لعمليــة، ورغــم �ل�تفــاق بيــن �لبائــع و�لمشــتري، قــد يدفــع طرفــاً منهــم نيابــة عــن �لطــرف �ل�آخــر، 
آتــي ُيلخــص �لقيــود: وبالتالــي تســجل كذمــة مدينــة عليــه، و�لجــدول �ل�

القيود التي تُسجل في دفاتر كل من البائع والمشتري، حسب شرط التسليم وحسب الطرف الذي قام بالدفع: 

دفاتر المشتري  دفاتر البائع  شرط التسليم 

ل� ُيسجل �أي َقْيد لعدم حدوث عملية 
مالية لدى �لمشتري.

من ح/ �لبائع.

�إلى ح/ �لنقدية.

من ح / مصروف نقل مبيعات.

�لى  ح/ �لنقدية. 

من ح / مصرف نقل مبيعات.

�إلى  ح/ �لمشتري.

�أ- محل �لمشتري. 

1- �لبائع دفع. 

2 - �لمشتري دفع.             

من ح / مصرف نقل مشتريات.
�إلى  ح/ �لنقدية.

من ح / مصروف نقل مشتريات.
�إلى  ح/ �لبائع.   

ل� يسجل �أي َقْيد لعدم حدوث عملية 
مالية لدى �لبائع. 

من ح / �لمشتري.

�إلى  ح/ �لنقدية.   

ب - محل �لبائع: 

1- �لمشتري دفع.  

2- �لبائع دفع. 
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ســؤال:بالرجوع �إلــى �لنشــاط �لســابق �لخــاص بجمعيــة بيــت جبريــن لُمنَتجــات �لعنــب، ســّجل �لقيــود �لمحاســبية 
آتيــة: �للازمــة، لمعالجــة مصاريــف �لنقــل �لبالغــة )15( دينــار�ً، فــي دفتــر يوميــة �لجمعيــة، لــكل حالــة مــن �لحــال�ت �ل�

�أ- كان شرط �لتسليم محلات �لبائع، ودفع �لبائع ر�أفت مصاريف �لنقل نقد�ً.

ب- كان شرط �لتسليم محلات �لمشتري، ودفع ر�أفت مصاريف �لنقل نقد�ً.
ج- كان شرط �لتسليم محلات �لمشتري، ودفعت �لجمعية مصاريف �لنقل نقد�ً.

:Operations Discount  عمليات الخصم 
يقــوم �لبائــع فــي حــال�ت كثيــرة باإعفــاء �لمشــتري مــن دفــع جــزء مــن قيمــة �لبضاعــة �لُمشــتر�ة، وتخفيــض �ل�أســعار �لُمدونــة 
علــى �لبضاعــة، �أو �لــو�ردة فــي قو�ئــم �ل�أســعار؛ مــا يــؤدي �إلــى وجــود فــارق بيــن �لقيمــة �لُمعلنــة مــن قبــل �لبائــع، و�لقيمــة 
�لمدفوعــة مــن قبــل �لمشــتري، وهــذ� �لفــرق ُيعــَرف بالخصــم، وللتعــرف �إلــى �أنو�عــه، و�أســبابه، و�لمعالجــة �لمحاســبية لــه، 

آتــي: نتنــاول �لنشــاط �ل�

نشاط )6(: الخصم على البضاعة:

ــمبلغ)12000(دينار، ونتيجــة  فــي 2018/7/4م، باعــت محــلات جاســر �لتجاريــة بضاعــة لمحــلات عبــد �لحميــد بـ
ــاً بنســبة ) 10% ( مــن  ــّم منحــه خصمــاً تجاري ــركة، ت ــر �لمبيعــات فــي �لشَّ لحــاح عبــد �لحميــد فــي ُمســاَومة مدي ل�إ
قيمــة �لمشــتريات، وقــد حصــل عبــد �لحميــد علــى خصــم بنســبة )5/ 10 صافــي 30(، ويحصــل علــى خصــم بنســبة 
أولــى، و3% علــى �لوحــد�ت �لتــي تزيــد عــن ذلــك، و�لمطلــوب: بصفتــك محاســباً  2% علــى �ألـــ )5000( �لوحــدة �ل�

لمحــلات جاســر، �أجــب عمــا ياأتــي: 
س1: ما �أنو�ع �لخصم �لو�رد في �لنشاط؟

س2: ما �أسباب منح كل نوع من �أنو�ع �لخصم �لو�رد في �لنشاط؟
ــاأن ســعر �لشــر�ء للوحــدة �لو�حــدة ثابــت، ويســاوي    ــو�ع �لخصــم، علمــاً ب ــوع مــن �أن س3: �حســب قيمــة كل ن

ــار. )2( دين
س4: ماذ� تُعّد قيمة �لخصم �لمحسوبة؛ لكل من �لبائع و�لمشتري، من �لناحية �لمحاسبية؟

ْل قيــود �ليوميــة �للازمــة �لمتعلقــة بعمليــات �لخصــم، فــي دفاتــر كل مــن �لبائــع و�لمشــتري، علمــاً باأنــه  س5: َســجِّ
تــم �لســد�د نقــد�ً، بتاريــخ 2018/7/13م. 

  نســتنتج، �أن �لخصــم �لــذي قــد يمنحــه �لتَّاجــر للمشــتري، ياأخــذ 
�أشــكال�ً متعــّددة؛ فمنهــا مــا يمنــح لصلــة �لقر�بــة �أو �لصد�قــة، وُيســّمى 
ــذي ل� ُيعــّد ربحــاً �أو خســارة لطرفــي  ــا بالخصــم التجــاري، و�ل هن
ــر  ــي �لدفات ــت ف ــي ل� ُيثب ــر�ء، وبالتال ــع و�لش ــة �لبي ــي عملي ــل ف �لتعام
�لمحاســبية، ومنهــا مــا ُيمنــح لتســريع عمليــة �لســد�د؛ نظــر�ً لحاجــة 
�لُمنَشــاأة للســيولة، وُيســمى بالخصــم النقــدي؛ فهو خصم مكتســب 
للمشــتري، وُيعــّد ربحــاً لــه، وخصمــاً مســموحاً بــه بالنســبة للبائــع، 

ــع للمشــتري،  ــذي يمنحــه �لبائ ُيســمى �لخصــم �ل
مطابقتهــا  عــدم  �أو  �لبضاعــة  تلــف  بســبب 
ــبة  ــتريات بالنس ــات، بمســموحات �لمش للمو�صف
ــع. ــات بالنســبة للبائ للمشــتري، ومســموحات �لمبيع

تنبيه!!!:
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وُيعــّد خســارة لــه، فــي حيــن �أن �لتاجــر قــد يمنــح زبائنــه خصمــاً مبنّيــاً علــى حجــم �لكميــة �لمشــتر�ة مــن قبــل �لزبائــن، 
وُيســّمى بالخصــم الكمــي؛ فهــو خصــم كمــي مديــن بالنســبة للبائــع )خســارة(، وخصــم كمــي د�ئــن بالنســبة للمشــتري 

آتــي يبّيــن بعــض �أســباب منــح �لخصــم: )ربــح(، و�لشــكل �ل�

الخصم واأسبابه

الخصم التجاري:
١- �إرضاء غريزة �لُمساومة لدى �لمشتري.

٢- جذب زبائن جدد.
�لر�كــدة؛ بســبب  �لبضاعــة  �لتخلــص مــن   -3
قــرب �نتهــاء صلاحيتهــا، �أو �نتهــاء موســمها.

الخصم النقدي:
١- من �أجل تعجيل �لدفع.
٢- حاجة �لُمنَشاأة للسيولة.

خصم الكمية:
- يمنحه �لبائع للمشــتري لتشــجيعه 

علــى �لشــر�ء بكميات �أكبر.

 شكل )1(: �أسباب منح �لخصم.

- �لخصم، هو �لفارق بين �لسعر �لُمعلن و�لسعر �لمتفق عليه.
ــام مــن  ــم �لســد�د خــلال 10 �أي ــي: منــح خصــم نقــدّي بنســبة 3%، �إذ� ت - �ل�ختصــار )10/3 صافــي 25 ( يعن
تاريــخ �لشــر�ء، و�إلّ� يتــم دفــع كامــل �لمبلــغ خــلال 25 يومــاً مــن تاريــخ �لشــر�ء، دون �لحصــول علــى �لخصــم.

اأَتعلّم:

فيما ياأتي بعض �لعمليات �لمالية �لتي حدثت لدى محلات �لمحيط للتجارة �لعامة:
ــار، . 1 ــعار )6000( دين ــم �ل�أس ــا حســب قو�ئ ــة، قيمته ــت لمحــلات �لباســل بضاع ــخ 2018/1/7، باع بتاري

وبخصــم تجــاري 3%، نقــد�ً.
بتاريــخ 2018/1/25، باعــت لمحــلات �لباســل بضاعــة بقيمــة )4500( دينــار، بخصــم نقــدي )8/5 صافــي 15(، . 2

علــى �لحســاب.
والمطلوب:

تسجيل قيود �ليومية �للازمة للعمليات �لسابقة، في كٍل من دفاتر �لبائع ودفاتر �لمشتري.. 1
ثبات عملية �لســد�د لمبيعات 2018/1/25م، في دفاتر كل من �لبائع و�لمشــتري، . 2 تســجيل �لقيود �للازمة ل�إ

آتية: لــكل حالــة مــن �لحــال�ت �ل�
           �أ- �إذ� تم �لسد�د في 2018/1/30م.     ب- �إذ� تم �لسد�د في 2018/2/8م. 

مثال )2(: 
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الحل:

دفتر المشتري )محلات الباسل(دفتر البائع )محلات المحيط للتجارة العامة(التاريخ

2017/1/7

قيمة الخصم التجاري =
6000 × 3% = 180 دينار.

صافي المبيعات =
6000 – 180 = 5820 دينار.

5820 من حـ/ �لنقدية.
      5820 �إلى حـ/ �لمبيعات.

    )بيع بضاعة بخصم تجاري 3%(

قيمة الخصم التجاري =
6000 × 3% = 180 دينار.

صافي المشتريات =
6000 – 180 = 5820 دينار.

5820 من حـ/ �لمشتريات.
      5820 �إلى حـ/ �لنقدية.

      )شر�ء بضاعة بخصم تجاري 3%(

2018/1/25

4500 من حـ/ محلات �لباسل.

      4500 �إلى حـ/ �لمبيعات.
)بيع بضاعة بخصم نقدي 8/5 صافي15(

4500 من حـ/ �لمشتريات.
      4500 �إلى حـ/ شركة �لمحيط.

)شر�ء بضاعة بخصم نقدي 8/5 صافي15(

�أ- حالة سد�د �لمشتري، خلال �لمدة �لمسموح بها للحصول على �لخصم:

2018/1/30

قيمة �لخصم �لمسموح به =
 4500 × 5% = 225 دينار.

صافي �لمبلغ للقبض =
 4500 – 225 = 4275 دينار.

من مذكورين:
 4275 حـ/ �لنقدية.

 225 حـ/ �لخصم �لمسموح به. 
        4500 �إلى حـ/ محلات �لباسل.

        )�إثبات �لسد�د ومنح �لخصم( 

قيمة �لخصم �لمكتسب =
 4500 × 5% = 225 دينار.

صافي �لمبلغ للدفع =
 4500 – 225 = 4275 دينار.
 4500 من حـ/ شركة �لمحيط.

�إلى مذكورين:
          225 حـ/ �لخصم �لمكتسب.

          4275 حـ/ �لنقدية.
     )�إثبات �لسد�د و�كتساب �لخصم(

ب- حالة سد�د �لمشتري، بعد �لمدة �لمسموح بها للحصول على �لخصم:

2018/2/8
4500 من حـ/ �لنقدية.

        4500 �إلى حـ/ محلات �لباسل.
)قبض �لمستحق على �لمحلات دون منحها �لخصم(

4500 من حـ/ شركة �لمحيط.
        4500 �إلى حـ/ �لنقدية.

)دفع �لمستحق للشركة دون �كتساب �لخصم(



66

نشاط )7(: الخصم التجاري والنقدي:

ــك  ــدي: يمتل ــاري والنق ــم التج الخص
ــة  ــي مدين ــور ف ــويق �لتم ــلاً لتس ــي مح عل
�أريحــا، وفيمــا ياأتــي بعــض �لعمليــات �لتــي 

ــت خــلال شــهر شــباط 2019 : حدث

في 2019/2/5، �شترت �لمحلات بضاعة 	 
من �لمز�رع ر�ئد ، بقيمة )12000( دينار، 

وبخصم تجاري %2 على �لحساب.

فــي 2019/2/10، باعــت �لمحلات 	 
بقيمــة  خالــد،  للتاجــر  بضاعــة 

)٢٠ صافي    ٨/5  ( نقــدي  وبخصــم   ،3% تجــاري  وبخصــم  دينــار،   )8000(

في 2019/2/14، سدد �لتاجر خالد ماعليه نقد�ً.	 

2019/2/20 ، سدد �لمحلات ) 50% ( من رصيد حسابها للمز�رع ر�ئد، نقد�ً.	 

المطلوب : تسجيل قيود �ليومية �للازمة في دفاتر محلات �لتاجر علي.• 

نلاحــظ، �أن �لخصــم �لتجــاري ل� يتاأثــر بموعــد ســد�د قيمــة �لبضاعــة �لمشــتر�ة �أو �لَمبْيعــة ، بينمــا �لخصــم • 
�لنقــدي ) ســو�ء كان مكتســباً �أو مســموحاً بــه ( يكــون �كتســابه �أو منحــه مرتبطــاً بشــرط �لســد�د �لنقــدي 

خــلال �لفتــرة �لزمنيــة �لُمتفــق عليهــا.
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مثال )3(: 

تعمــل محــلات �لعروبــة فــي تجــارة وتســويق بيــض �لمائــدة، فــي بلــدة �إذنــا بمحافظــة �لخليــل، وكانــت تتبــع 	 
سياســة �لخصــم علــى �لكميــات �لَمْبيعــة، كمــا ياأتــي: 

5%  على �أل 1000 كرتونة �ل�أولى.	 

6%  على �أل 1500 كرتونة �لتالية.	 

8%  على مايزيد عن 2500 كرتونة.	 

ــر ،وكانــت مبيعــات  ــغ 0 3( دناني ــة �لبيــض خــلال شــهر �آذ�ر مــن عــام 2019 ، ب ــاإذ� علمــت �أن ســعر كرتون ف
ــوب : ــى  �لحســاب ر، و�لمطل ــون جهــاد خــلال هــذه �لمــدة ) 3600(، عل �لمحــلات للزب

1- �حسب خصم �لكمية �لذي تمنحه �لمحلات للزبون جهاد في نهاية شهر �آذ�ر 2019

ثبــات عمليــة �لخصــم فــي دفتــر يوميــة محــلات �لعروبــة، وتســديد �لزبون جهاد  2- ســجل �لقيــود �ليوميــة �للازمــة ل�إ
مــا عليــه للمحلات نقــد�ً، بتاريــخ 2019/3/31.

الحل: 

1- َيتم �حتساب خصم �لكمية، كما ياأتي:

القيمة / دينار  نسبة الخصم  سعر السوق / دينار  الكمية 

150  %5 3 1000

270  %6 3 1500

264  %8 3 1100

�لمجموع 6٨٤

2- تسجيل َقْيد خصم �لكمية في دفاتر محلات �لعروبة:

684    من حـ / خصم �لكمية ) �لمدين (.              2019/3/31م	 

684    �لى حـ/ جهاد. 	 

     ) �إثبات خصم �لكمية �لممنوح للزبون جهاد (  

نلاحــظ، �أن  صافــي �لمســتحق علــى �لزبــون جهــاد 2019/3/31م يســاوي �إجمالــي مشــترياته خــلال �لشــهر 
مطروحــاً منهــا مبلــغ خصــم �لكميــة و�لبالــغ ) 684 ( دينــار، وبالتالــي فــاإن صافــي مــا علــى �لزبــون جهــاد تســديده 

ــار . = ) 3600×3( – 684=10116 دين
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اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة،لكلٍّ مما ياأتي: س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية، ل� ُيلزم �لتاجر على َمّسكه؟ 1- �أي من �لدفاتر �ل�
د- صور �لرسائل. ج- �لجرد و�لميز�نية.  ب- �ل�أستاذ �لعام.   �أ- �ليومية. 

ثبــات �تفاقيــة �إيجــار بيــن �لُمنَشــاأة ومالــك �لعقــار، علمــاً باأنــه تــم دفــع  2- مــا نــوع �لســند �لمحاســبي �لــذي يحــرر ل�إ
مبلــغ )1000( دينــار كاإيجــار عــن ســنة مقدمــاً؟

د- عقد �إيجار. ج- قبض.   ب- صرف.   �أ- قْيد.  

3- ورد �إشــعار مــن شــركة �لمحيــط �لتــي تتعامــل معهــا �لُمنَشــاأة، يفيــد بتحميلهــا مبلــغ 500 دينــار، بســبب ورود خطــاأ 
فــي فاتــورة ذمــم مشــتريات بضاعــة، �لمحــررة مــن قبــل �لشــركة، فمــا �أطــر�ف �لَقْيــد �لمحاســبي فــي دفتــر يوميــة 

ــاأة )�لمشتري(؟ �لُمنَش
ب- �لمشتريات مدين، و�لصندوق د�ئن. �أ- شركة �لمحيط مدين، و�لمبيعات د�ئن. 
ج- �لمشتريات مدين، وشركة �لمحيط د�ئن.  د- شركة �لمحيط مدين، و�لبنك د�ئن.

آتية تحتاج لتسجيل َقْيد مركب في دفتر �ليومية؟ 4- �أي من �لحال�ت �ل�
�أ- شر�ء بضاعة نقد�ً.

ب- شر�ء بضاعة بشيك.
ج- شر�ء بضاعة من محلين مختلفين نقد�ً، بتاريخين مختلفين.

د- شر�ء بضاعة من �أحد �لمحلات، نقد�ً و�لباقي على �لحساب.

س2: عرِّف كلاً مما ياأتي:
لز�مية. ج- �لدفاتر غير �ل�إ ب- سند �لقْيد.   �أ-  دفتر �ليومية.  

ضافي للمشروع؟ س3: ما �لمقصود بال�ستثمار �ل�إ

لز�مية �لتي يوجب �لقانون �لتجاري على �لتَّاجر َمّسَكها. س4: عدد �لدفاتر �ل�إ

س5: ما �لفرق بين مصادر �لَقْيد �لمباشر وغير �لمباشر، من حيث:
�أ- �لتَّسجيل في دفتر �ليومية؟             ب- �ل�أسبقية في �لتحرير؟
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أمــل للســير�ميك، مبلــغ 220 دينــار�ً وثلاثمائــة فلــس، نقــد�ً مــن محــلات دل�ل  س6: بتاريــخ 10/5/ قبضــت محــلات �ل�
أمــل، قم بتحرير  �لمغربيــة �لتجاريــة، وذلــك عــن فاتــورة رقــم )654(، والمطلــوب: بصفتــك محاســباً في محلات �ل�

ســند �لقبــض �لــلازم، حســب �ل�أصول:

�لتاريخ:   /   /                 محلات ..........................................................
                                    �لقدس / شارع صلاح �لدين      �لرقم: )      (     فلس    دينار      

مستند قبض

وصلنا من : ..........................................................................................................................................................................

مبلغ وقدره : ........................................................................................................................................................................

وذلك عن : ..........................................................................................................................................................................

نقد�  ، بشيك  رقم : .......................................... بنك .......................................... تاريخ ......................................

�سم �لحساب ........................................................... صفحة �ليومية: ........................................................................
  توقيع �لمستلم:

س7: بتاريــخ 2019/1/10م، وبصفتــك محاســباً فــي مركــز �ألفــا، المطلــوب: قُــّم بتحريــر ســند �لصــرف �لــلازم، حســب 
�ل�أصــول، �إذ� علمــت �أّن �لمركــز دفــع مبلــغ) 600 (دينــار لبلديــة �لخليــل، وذلــك عــن ضريبــة مســتحقه بشــيك رقــم 

ســلامي بتاريــخ 2019/3/25م: ) 222(، مســحوباً علــى �لَمصــِرف �ل�إ

�لتاريخ:   /   /                 مركز األفا للمستحضرات الطبية  
                                    �لقدس / شارع صلاح �لدين      �لرقم: )      (     فلس    دينار      

مستند صرف

وصلنا من مركز �ألفا للُمستحضر�ت �لطبية 

مبلغ وقدره : ........................................................................................................................................................................

وذلك عن : ..........................................................................................................................................................................

نقد�  ، بشيك  رقم : .......................................... بنك .......................................... تاريخ ......................................

�سم �لحساب ........................................................... صفحة �ليومية: ........................................................................
�أمين �لصندوق: �سم وتوقيع �لمستلم:     
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س8: ما السند المتوقّع تحريره، في كل حالة من الحال�ت ال�آتية؟ 

مصادر القْيد المباشرالمستندات الُمحتمل استخدامهاالرقم

سند قْيدسند صرفسند قبض

عمــل 1 بد�يــة  عنــد  �لَمصــِرف،  فــي  �لُمنَشــاأة  ر�أســمال  �إيــد�ع 
�لمشــروع.   

شــر�ء �أثاث على �لحســاب من ُمنَشــاأة �لقبيبة �لتجارية، ل�ســتخد�مه 2
فــي تســيير عملها.

بيع بضاعة نقد�ً.3

�لُمرســل 4 �لكشــف  فــي  ظهــرت  �إد�رة حســاب  عمولــة  �إثبــات 
�لَمصــِرف. ِقَبــل  مــن  للُمنَشــاأة، 

دفع مصاريف مياه وكهرباء مستحقة على �لُمنَشاأة.5

أيتام في محافظة �لخليل.6 تبرع �لُمنَشاأة بقيمة )2500( لد�ر �ل�

ــاأة، 7 ــي �لُمنَش ــه ف ــل مع ــق �لعام ــس قســم �لهندســة و�لفري ــح رئي من
جائــزة بقيمــة )3000( دينــار، لنجاحهــم فــي تصميــم نظــام طاقــة 

صديــق للبيئــة فــي �لُمنَشــاأة.

ــْودة 8 ــة؛ بســبب َج ــى منحــة مــن وز�رة �لمالي ــاأة عل حصــول �لُمنَش
ــي.   ــا �لوطن ُمنتجه

نترنــت(  س9: فيمــا ياأتــي بعــض العمليــات التــي حدثــت لــدى مكتــب " القــدس العاصمــة "، لخدمــات )ال�إ
خــلال شــهر كانــون اأول /2017م:

بتاريخ 2017/12/1، تم تاأسيس �لمكتب بر�أس مال قدره 20000 دينار، �أودع بالَمصِرف.. 1
بتاريــخ 2017/12/5، �شــترى �لمكتــب �أجهــزة بقيمــة 4000 دينــار، مــن شــركة تــل �لترمــس للاتصــال�ت علــى . 2

�لحســاب.
بتاريــخ 2017/12/10، قــدم �لمكتــب خدمــات لــوز�رة �لتربيــة و�لتعليــم، وبموجــب عقــد ســنوي )600( دينــار، . 3

قبــض نقــد�ً عــن مــدة ســنة.
بتاريخ 2017/12/13، قدم �لمكتب خدمات للزبون خالد بقيمة 300 دينار، �ستلمت نقد�ً.. 4
ــار�ً . 5 ــا 250 دين ــار�ً ، �ســتلم منه ــد بقيمــة 850 دين ــون ولي ــات للزب ــب خدم ــدم �لمكت ــخ 2017/12/16، ق بتاري

ــى �لحســاب. نقــد�ً، و�لباقــي عل
بتاريخ 2017/12/20، دفع �لمكتب مصاريف كهرباء، 70 دينار�ً، بموجب شيك.. 6
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بتاريخ 2017/12/23، قدم �لمكتب خدمات للزبون سائد، بقيمة 1200 دينار على �لحساب.. 7
بتاريخ 2017/12/26، سدد وليد ما عليه نقد�ً، في حين سدد سائد ما عليه، بموجب بشيك.. 8
بتاريــخ 2017/12/28، حــول �لمكتــب رو�تــب موظفيــه عــن شــهر )12(، بحو�لــة َمصِرفيــة 800 دينــار، لُتَقْيــد . 9

فــي حســاباتهم �لشــخصية.
بتاريخ 2017/12/31، سدد �لمكتب ما عليه لشركة تل �لترمس، بشيك بنكي.. 10

ــب " �لقــدس �لعاصمــة " لخدمــات  ــة �لخــاص بمكت ــر �ليومي ــي دفت ــة ف ــود �لمحاســبية �للازم ــوب: تســجيل �لقي المطل
نترنــت، حســب �ل�أصــول. �ل�إ

س10: فيما ياأتي بعض العمليات التي قامت بها ُمنَشاأة النجمة التجارية خلال شهر 2018/4م: 
بتاريــخ 2018/4/5 باعــت بضاعــة لمحــلات �لجزيــرة بو�قــع 4000 وحــده ، بخصــم تجــاري 2%  وبخصــم . 1

ــاأن شــرط �لتســليم  ــار�ً ، علمــاً ب ــف نقــل 50 دين ــاأة مصاري ــاً ( ، ودفعــت �لُمنَش ــي 20 يوم نقــدي ) 8/5 صاف
ــع .  محــلات �لبائ

بتاريــخ 4/17 /2018 باعــت �لُمنَشــاأة لنفــس �لمحــلات بضاعــة بو�قــع 2500 وحــده ، وبخصــم نقــدي ) 6/5 . 2
صافــي 10 �أيــام (. 

 فــاإذ� علمــت �أن ســعر �لبيــع للوحــدة �لو�حــدة )2( دينــار ، و�أن �لُمنَشــاأة تُعطــي خصمــاً علــى �لكميــة حســب �لشــر�ئح 
أولــى (، )3% علــى �لـــ 2000 وحــدة �لثانيــة(، )5% علــى �لوحــد�ت �لتــي تزيــد  آتيــة، )1% علــى �لـــ 1000 وحــدة �ل� �ل�

علــى ذلــك(. 
المطلوب: تسجيل قْيود �ليومية �للازمة في كلٍّ من دفتر �لبائع ودفتر �لمشتري.
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التَّرحيل اإلى دفتر ال�أستاذ

Posting to General Ledger
 

ُيعــّد دفتــر �ليوميــة ســجلاً شــاملاً للعمليــات �لماليــة �لتــي تمــت فــي �لُمنَشــاأة، مرتبــة حســب �لتسلســل �لتاريخــي 
لحدوثهــا، �إل� �أن ذلــك ل� ُيوفـّـر لصاحــب �لُمنَشــاأة، �لســرعة و�لســهولة فــي �لحصول على �لمعلومــات �لمالية �لمطلوبة؛ فلو 
طلبــت �إد�رة �لُمنَشــاأة مــن قســم �لمحاســبة معرفــة مــا للُمنَشــاأة مــن دْيــن علــى �أحــد �لزبائــن، �أو مــا ل�أحــد �لمورديــن علــى 
نــه يتوجــب علــى �لمحاســب �ســتعر�ض �لقيــود �لُمســجلة فــي دفتــر �ليوميــة �لعامــة  �لُمنَشــاأة مــن دْيــن، فــي لحظــة معينــة، فاإ
مــن بد�يــة �لتعامــل معهــا حتــى لحظــة طلــب �لتقريــر، مفّصــلاً �لحــال�ت �لتــي كان فيهــا مدينــاً و�لحــال�ت �لتــي كان فيهــا 
د�ئنــاً، فــلا شــك �أن هــذه �لعمليــة شــاقة وطويلــة وقــد تكــون غيــر دقيقــة؛ لــذ� ل� بــد مــن وســيلة �أخــرى توفــر لنــا معلومــات 
دقيقــة وبســهولة وُيْســر، وهــذ� مــا يوفــره لنــا دفتــر �ل�أســتاذ �لعــام. فمــا �لمقصــود بدفتــر �ل�أســتاذ؟ ومــا �لهــدف مــن َمّســكه؟ 

آتــي: وكيــف يتــم �لتَّســجيل فيــه؟ هــذ� مــا تــم تناولــه علــى �لنحــو �ل�

:Ledger Book Concept مفهوم دفتر ال�أستاذ 

ــل، يتضمــن جميــع �لحســابات �لتــي ُســجلت فــي دفتــر �ليوميــة �لعامــة، مصنَّفــة  دفتــر �ل�أســتاذ، هــو ســجل حســابي ُمَفصَّ
بــة بطريقــة توفــر �لمعلومــات �لمطلوبــة عــن كّل حســاب علــى حــدة، وذلــك َعْبــَر تخصيــص صفحــة �أو �أكثــر لــكل  ومبوَّ
حســاب، يتــم مــن خلالهــا معرفــة وضــع �لحســاب فــي تاريــخ معيــن، فمثــلاً يتــم تجميــع �لعمليــات �لخاصــة بالنقديــة، 
فــي حســاب و�حــد ُيســّمى "حســاب �لنقديــة " ، و�لعمليــات �لخاصــة بالمبيعــات، فــي حســاب �آخــر ُيســّمى " حســاب 
آتــي  �لمبيعــات "، وهكــذ�، بحيــث يتكــون كّل حســاب مــن جانبيــن ُمتماثليــن؛ �أحدهمــا مديــن و�ل�آخــر د�ئــن، و�لشــكل �ل�

يبيــن صــورة صفحــة مــن هــذ� �لســجل:
منه              اسم الحساب:........................... رقم الصفحة )     (                   له

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ

شكل )1(: نموذج صفحة دفتر �ل�أستاذ.

ث
ثال
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�لحســاب :هــو بــاب �أو جــدول يشــتمل علــى �لعمليــات �لُمتشــابهة، �لمختصــة ببنــٍد مــا، ويتكــون مــن طرفيــن؛ 
مديــن ود�ئــن.

اأَتعلّم:

يتضــح مــن خــلال شــكل صفحــة �ل�أســتاذ، �أن �لصفحــة مقّســمة �إلــى قســمين متماثليــن تمامــاً، وُيعطــى 
عنو�نــاً ورقمــاً لــكل صفحــة، بحيــث توضــح �أســماء �لحســابات و�أرقامهــا فــي فهــرس خــاص لَيّســُهل �لرجــوع �إلــى صفحــة 

ــة: آتي ــات �ل� ــن �لخان ــف كل حســاب م �لحســاب، ويتاأل

- خانة المبلغ "منه": يوضع فيها �لمبلغ �لذي كان به �لحساب مديناً في دفتر �ليومية.
- البيان: يسجل فيه �سم �لحساب �لد�ئن .

ل فيها رقم صفحة �ليومية �لتي �أخذ منها �لمبلغ و�لحساب �لد�ئن. - رقم صفحة اليومية: ُيَسجَّ
- خانة التاريخ: تاريخ حدوث �لعملية �لمالية في دفتر �ليومية.

- خانة المبلغ "له": يوضع فيها �لمبلغ  �لذي كان به �لحساب د�ئناً في دفتر �ليومية.
ل فيها �سم �لحساب �لمدين. - خانة البيان: ُيَسجِّ

ل فيها رقم صفحة �ليومية �لتي �أخذ منها �لمبلغ و�لحساب �لمدين. - رقم صفحة اليومية: ُيَسجَّ
- خانة التاريخ: تاريخ حدوث �لعملية �لمالية في دفتر �ليومية.

 التَّرحيل والتَّرصيد في دفتر ال�أستاذ:

بعــد تســجيل �لعمليــات �لماليــة فــي دفتــر �ليوميــة، يتــم نقلهــا �إلــى دفتــر �ل�أســتاذ، حســب �لحســابات �لخاصــة بهــا، �إذ 
آتــي يبيــن ذلــك: ُيخصــص لــكل حســاب صفحــة �أو �أكثــر فــي دفتــر �ل�أســتاذ، و�لمثــال �ل�

نتاج �لسكر:  فيما ياأتي صورة من صفحة دفتر يومية ُمنشاأة عر�ق �لَمنشية ل�إ
رقم صفحة �ليومية: )6(.

رقم القْيدرقم الُمستندالبيانالدائنالمدين
رقم 

صفحة 
ال�أستاذ

التاريخ

400
400

من حـ/ �لنقدية.
       �إلى حـ/ �لمبيعات.

 )....................(

27342 قبض
12

/12/3

مثال )1(: 
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رقم القْيدرقم المستندالبيانالدائنالمدين
رقم 

صفحة 
ال�أستاذ

التاريخ

200
200

من حـ/ �لمشتريات.
        �إلى حـ/ �لنقدية.

 )....................(

843510 صرف
2

/12/4

1200
1200

من حـ / �أحمد.
    �إلى حـ/ �لمبيعات.

 )....................(

11 1936 قْيد
12

/12/5

1200
1200

من حـ / �لنقدية.
         �إلى حـ/ �أحمد.

 )....................(

28372 قبض
11

 /12/7

والمطلوب:
�أ- ترحيل قيود �ليومية �لمتعلقة بحساب �لنقدية.

ب- ترصيد حساب �لنقدية.
ج- كتابة بيان �لقْيد �لمحاسبي في دفتر �ليومية.

موجــز  شــرح  هــو  �لَقْيــد،  بيــان 
وبســيط، يصــف طبيعــة �لعمليــة 

حدثــت. �لتــي  �لماليــة 

اأَتعلّم:

الحل: عمليات �لتَّرحيل و�لتَّرصيد للحساب:
      منه                                      حـ/ النقدية.          رقم الصفحة: ) 2 (                    له

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ

6من حـ / �لمشتريات12/3200/ 6�إلى حـ /�لمبيعات.400

12/7/ 6�إلى حـ / �أحمد. 1200

12/20/رصيد مدين1400

المجموع1600المجموع1600

ــة:  ــة �لثاني أولــى: مبيعــات نقــد�ً، و�لعملي ــة �ل� ــود �لمحاســبية، فهــي كمــا ياأتــي: �لعملي ــات �لقْي ــا بخصــوص بيان �أّم
مشــتريات بضاعــة نقــد�ً، وفــي �لعمليــة �لثالثــة: مبيعــات علــى �لحســاب للزبــون �أحمــد، �أمــا فــي �لعمليــة �لر�بعــة: 

ــى �أحمــد نقــد�ً. قبــض �لمســتحق عل
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ــة �إلــى حســاباتها �لمختصــة فــي  ــر �ليومي ــة نقــل �لبيانــات �لماليــة للحســابات �لمختلفــة مــن دفت - �لتَّرحيــل: عملي
ــر �ل�أســتاذ. دفت

- رصيــد �لحســاب: هــو عبــارة عــن �لمتمــم �لحســابي للفــارق بيــن �لمجمــوع  �لفعلــي للطــرف �لمديــن و�لمجمــوع 
�لفعلــي للطــرف �لد�ئــن مــن �لحســاب، و�لــذي يكــون �إمــا مدينــاً �أو د�ئنــاً. 

اأَتعلّم:

ــابه   ــي حس ــدوق، ف ــة بحســاب �لصن ــابية �لخاصــة �لمتعلق ــات �لحس ــع �لعملي ــم تجمي ــه ت ــبق، �أنّ ــا س   نلاحــظ مم
�لخــاص فــي دفتــر �ل�أســتاذ، و�قتصرنــا فــي عمليــة �لتَّرحيــل علــى �لقيــود �لمحاســبية فــي دفتــر �ليوميــة، و�لتــي كان فيهــا 
حســاب �لنقديــة طرفــاً؛ ســو�ء مدينــاً �أو د�ئنــاً؛ بحيــث تــم ترحيــل �لعمليــات �لتــي كان فيهــا �لحســاب مدينــاً �إلــى �لطــرف 
�لمديــن مــن �لحســاب �لخــاص بــه فــي دفتــر �ل�أســتاذ، و�لعمليــات �لتــي كان فيهــا �لحســاب د�ئنــاً �إلــى �لطــرف �لد�ئــن مــن 
�لحســاب نفســه، ثــم قمنــا بتجميــع �لطرفيــن �لمديــن و�لد�ئــن مــن �لحســاب، بحيــث ثّبتنــا �لمجمــوع �ل�أكبــر فــي طرفــي 

�لحســاب، ثــم �ســتخرجنا رصيــد �لحســاب.

نشاط )1(:ترحيل الحسابات وترصيدها في دفتر ال�أستاذ:

بال�عتمــاد علــى �لمثــال �لســابق، و�لمتعلــق بُمنشــاأة عــر�ق �لمنشــية. المطلــوب: ترحيــل �لقيــود �لمتعلقــة بالحســابات 
�ل�أخــرى: ) �لمبيعــات ، �لمشــتريات ، �أحمــد ( مــن دفتــر �ليوميــة �إلــى صفحاتهــا فــي دفتــر �ل�أســتاذ، وترصيدهــا حســب 

آتيــة: �ل�أصــول باســتخد�م نمــاذج صفحــات �ل�أســتاذ �ل�
منه                                حـ/ المبيعات.          رقم الصفحة:  )    (                             له                                                            

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ

منه                               حـ/ المشتريات.              رقم الصفحة )     (                   له                                                            

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ
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منه                                    حـ/ اأحمد.              رقم الصفحة )      (                        له                                                   

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ

آتية، كما في �لشكل:  اأما نتائج عملية التَّرصيد للحسابات، �أياً كانت، فهي تكون �إحدى �لحال�ت �ل�

 

ت
سابا

ح
صيد ال

ت ر
حال�

مديــن: مجمــوع الطــرف المديــن اأكبــر مــن 
مجمــوع الطــرف الدائــن.

ــن  ــر م ــن اأكب ــوع الطــرف الدائ ــن: مجم دائ
مجمــوع الطــرف المديــن.

ــاوي  ــن يس ــرف الدائ ــوع الط ــادل: مجم متع
مجمــوع الطــرف المديــن.

شكل )1(: حال�ت �لرصيد.

نشاط )2(:�لتَّرحيل و�لتَّرصيد في دفتر �ل�أستاذ:

تل  محلات  لدى  حدثت  �لتي  �لمالية  �لعمليات  بعض  ياأتي  فيما 
الزعتر لبيع �لخضار و�لفو�كه، خلال شهر �أيلول من هذ� �لعام:

في 9/3/ تم بيع بضاعة بمبلغ 200 دينار نقد�ً.	 
فــي 9/5/ تــم بيــع بضاعــة للزبــون خالــد بمبلــغ 400 دينــار، 	 

قبــض منهــا 300 دينــار نقــد�ً، و�لباقــي علــى �لحســاب.
في 9/7/ تم شر�ء بضاعة بمبلغ 800 دينار، من محلات بيسان على �لحساب.	 
في 9/12/ سدد �لزبون خالد ما عليه من َدْين؛ نقد�ً.	 
في 9/18/ باعت بضاعة للزبون علاء بمبلغ 350 دينار�ً، على �لحساب.	 
في 9/22/ تم تسديد مبلغ 600 دينار، لمحلات بيسان نقد�ً.	 
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ــار نقــد�ً، و�لباقــي علــى 	  ــار مــن محــلات بيســان، دفعــت منهــا )100( دين ــغ )400( دين فــي9/25/ �شــترت بضاعــة بمبل
�لحســاب.

في 9/30/  تم بيع بضاعة للزبون لؤي بمبلغ )130( دينار�ً، على �لحساب.	 
المطلوب:

�أ- تسجيل �لعمليات �لمالية �لسابقة في دفتر يومية محلات تل �لزعتر، علماً باأن رقم صفحة �ليومية ) 33(.
ب- تصوير �لحسابات �لمختلفة في دفتر �ل�أستاذ، حسب �ل�أصول.

اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكّل مما ياأتي: س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

ماذ� نسمي عملية نقل �لقيم �لمالية للحسابات �لمختلفة من دفتر �ليومية �إلى دفتر �ل�أستاذ؟  -1
د- �لقْيد. ج- �لتصوير.   ب- �لتَّرحيل.   �أ- �لتَّرصيد.  

�إذ� كان مجمــوع �لطــرف �لمديــن ل�أحــد �لحســابات يســاوي 500 دينــار، ومجمــوع �لطــرف �لد�ئــن لــه، يســاوي   -2
300 دينــار، فمــا رصيــد �لحســاب؟

د- 800 د�ئن. ج- 800 مدين.   ب- 200 د�ئن.   �أ- 200 مدين.  

متى يكون رصيد �لحساب متعادل؟   -3
�أ- عندما يكون مجموع �لطرف �لمدين �أكبر من مجموع �لطرف �لد�ئن.

ب- عندما يكون مجموع �لطرف �لد�ئن �أكبر من مجموع �لطرف �لمدين.   
ج- عندما يكون مجموع �لطرف �لمدين يساوي مجموع �لطرف �لد�ئن.   

د- عندما يكون �لرصيد �لمدين يساوي �لرصيد �لد�ئن للحساب.  

�إذ� كان شــرط �لتســليم محــل �لمشــتري، وقــام �لمشــتري بدفــع مصاريــف �لنقــل نقــد�ً، فمــا �لطــرف �لد�ئــن مــن   -4
�لَقْيــد �لمحاســبي لهــذه �لعمليــة فــي دفتــر يومّيــة �لمشــتري؟

د- �لنقدية. ج- م. �لنقل.   ب-  �لبائع.   �أ- �لمشتري.  

س2: عرِّف كلاً مما ياأتي: - �لرصيد.   - �لحساب.        - �لتَّرحيل. 

س3: بيِّن �لحال�ت �لتي يظهر بها رصيد �لحساب في دفتر �ل�أستاذ.

س4: علل: - دفتر �ل�أستاذ دفتر عرفي، �إل� �أن �لُمنَشاأة ل� تستغني عن َمّسكه.
             - كلمة مدين ل� تعني د�ئماً زيادة، ومصطلح د�ئن ل� يعني �لنقصان د�ئماً.
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س5: فيما ياأتي صورة من صفحة )3( من دفتر يومية �لتَّاجر عامر، لبيع مو�د �لعطارة:

رقم صفحة البيانلهمنه
ال�أستاذ

رقم 
التاريخالمستند

5000
5000

 من حـ/ �لنقدية.
           �إلى حـ/ �لمبيعات.

/5/1

1200
1200

 من حـ/ لؤي. 
           �إلى حـ/ �لمبيعات.

/5/6

120
120

 من حـ/ �لمشتريات.
           �إلى حـ/ �لنقدية.

/5/12

200
120

320

من مذكورين:
   حـ/ مصاريف كهرباء. 
    حـ/ مصاريف هاتف.
         �إلى حـ/ �لنقدية.

/5/17

1200
1200

من حـ/ �لنقدية.
5/23           �إلى حـ/ لؤي.

800
800

أثاث.  من حـ/ �ل�
5/25/           �إلى حـ/ شركة �ل�أمل.

1800

1000
800

من حـ/ �لنقدية. 
     �إلى مذكورين:

         حـ/ �إير�د عقار.
         حـ/ �لمبيعات.

/5/27

المطلوب: تصوير مختلف �لحسابات في دفتر �ل�أستاذ، حسب �ل�أصول.
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بع
لرا

س ا
در

ال

ميزان المراجعة 

Trial Balance

بعــد عمليــة �لتَّســجيل للعمليــات �لماليــة فــي دفتــر �ليوميــة �لعامــة للُمنَشــاأة، و�لــذي ُيعــّد ســجلاً تاريخيــاً لعملياتهــا 
�لتجاريــة �لتــي ُســجلت وفقــاً لنظريــة �لَقْيــد �لمــزدوج،  وعمليــة �لتَّرحيــل للقيــود �لمحاســبية �إلى حســاباتها في دفتر �ل�أســتاذ، 
ل� ُبــد مــن وســيلة للتاأكــد مــن صحــة وســلامة عمليــات �لتَّســجيل و�لتَّرحيــل و�لتَّرصيــد، خصوصــاً عنــد �زديــاد �لحــركات 
�لتِّجاريــة فــي �لُمنَشــاأة، ومــا َيتبُعهــا مــن معالجــات محاســبية نحتاجهــا ل�تخــاذ قــر�ر�ت مبنيــة علــى بيانــات ماليــة صحيــة، 
�عتــاد �أربــاب �لعمــل علــى �ســتخد�م �أد�ة تُســّمى ميــز�ن �لمر�جعــة، فمــا �لمقصــود بميــز�ن �لمر�جعــة؟ ومــا �أنو�عــه؟ وكيــف 

يتــم �إعــد�ده؟ هــذ� مــا تــم تناولــه فــي هــذ� �لــدرس، كمــا ياأتــي: 

:Trial Balance Essence ماهيِّة ميزان المراجعة 

حاطــة  يتــم تجميــع �لحســابات �لمتناثــرة فــي صفحــات دفتــر �ل�أســتاذ، وبياناتهــا �لخاصــة، فــي جــدول �أو قائمــة لتســهيل �ل�إ
آتــي يبيــن ذلــك: بهــا، ُيســّمى ميــز�ن �لمر�جعــة، و�لنشــاط �ل�

نشاط )1(: ماهيِّة ميزان المراجعة:

�لشكل �أدناه ُيمثل صورة عن ميز�ن مر�جعة ُمنَشاأة �لعروب �لزر�عية:

مجاميع 
مدينة

مجاميع 
دائنة

اأرصدة 
مدينة

رقم صفحة اسم الحساباأرصدة دائنة
ال�أستاذ

1ر�أس �لمال02950-2950

2�لنقدية-1200058006200

3�لمشتريات-34002003000

4�لمبيعات6008600-8000

5�لذمم �لمدينة-400013002700

6�لذمم �لد�ئنة22503200-950

المجموع22250220501190011900
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والمطلوب: اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
س1: كم نوعاً من �أنو�ع مو�زين �لمر�جعة ورد بالشكل؟

س2: من خلال �ل�ستعانة بالشكل �لسابق، كم نوعاً من مو�زين �لمر�جعة، يمكن لُمنَشاآت �ل�أعمال �إعد�دها؟
س3: هل �لُمنَشاآت �لتجارية ملزمة باإعد�د ميز�ن �لمر�جعة؟ ولماذ�؟

س4: ما �لخطاأ �لو�رد في ميز�ن �لمر�جعة �لسابق؟ وما �آلية تصحيحه؟
س5: ما �أهمية �إعد�د ميز�ن �لمر�جعة في ُمنَشاآت �ل�أعمال؟

س6: ما دل�لة �لتو�زن �أو عدم �لتو�زن �لحسابي في ميز�ن �لمر�جعة للُمنَشاأة؟

ــو�ردة  ــع �لحســابات �ل ــطة لجمي ــي �لمســاعدة فــي عــرض صــورة ُمَبسَّ ــزان المراجعــة، ف ــة اإعــداد مي   تكمــن اأهمي
فــي دفتــر �ل�أســتاذ، ورصيــد كِل منهــا، وكذلــك �كتشــاف بعــض �ل�أخطــاء، �لتــي يظهــر �أثرهــا بعــدم تــو�زن جانبــي �لميــز�ن 
حســابياً، و�لــذي ُيعطــي ُمؤِشــر�ً �أكيــد�ً علــى عــدم صحــة �لعمليــات �لتــي ســبقت �إعــد�د �لميــز�ن؛ مــن تســجيل �أو ترحيــل 
�أو ترصيــد �أو غيــر ذلــك مــن عمليــات، حيــث تكــون �آلّيــة �كتشــاف �لخطــاأ وتصحيحــه، َعْبــَر �لرجــوع مــن مــكان �كتشــاف 
ل فــي دفتــر �ليوميــة �لعامــة، �إل� �أن تــو�زن �لميــز�ن ل� يعنــي بالضــرورة صحــة  �لخطــاأ وصــول�ً �إلــى �لَقْيــد �لمحاســبي �لُمَســجَّ
�لعمليــات فــي �لُمنَشــاأة بصــورة قاطعــة، فهــو ُيعــّد مؤشــر�ً �أوليــاً علــى صحتهــا، غيــر �أن هنــاك �لعديــد مــن �ل�أخطــاء �لتــي ل� 

يكشــفها �لميــز�ن؛ كالخطــاأ فــي �ســم �لحســاب �لُمرّحــل �إليــه �لمبلــغ.

  اإن وجــوب التــوازن فــي ميــزان المراجعــة؛ ســواًء بالمجاميــع اأو ال�أرصــدة، ناتــج بالطبــع عــن �ســتخد�م نظريّــة 
�لقْيــد �لمــزدوج فــي �لمحاســبة؛ ل�أن �أي َحــَدث مالــي يتــم تســجيله فــي دفتــر �ليوميــة وفقــاً لهــذه �لنظريــة، يكــون لــه طرفــان 

مختلفــان فــي �لطبيعــة ومتســاويان فــي �لقيمــة.
ــو�ردة فــي دفتــر �ل�أســتاذ �لعــام للُمنَشــاأة؛  ــا فــاإن ميــز�ن �لمر�جعــة، هــو قائمــة تشــتمل علــى جميــع �لحســابات �ل مــن هن

ــة معالجــة �لخطــاأ �لمحاســبي: ــن �آلّي ــي يبي آت بمجاميعهــا �أو �أرصدتهــا، و�لشــكل �ل�

 

مر�جعة �لسند�ت و�لُمعزز�ت

مر�جعة �لقْيد )�لتَّسجيل(

مر�جعة �لتَّرحيل 

مر�جعة �لتَّرصيد 

�إعادة جمع جانبي �لميز�ن

تو�زن ميز�ن �لمر�جعة غير متو�زن

�لنهاية�لبد�ية

تصحيح

تصحيح

تصحيح

تصحيح

تصحيح

�إعد�د �لحسابات �لختامية

شكل )١( مر�جعة �ل�أخطاء �لمحاسبية

�لجمع صحيح

�لتَّرصيد صحيح

�لتَّرحيل صحيح

�لتَّسجيل صحيح

�لقْيد خطاأ

�لتَّسجيل خطاأ

�لتَّرحيل خطاأ

�لتَّرصيد خطاأ

�لجمع خطاأ

متو�زن 1

2

3

4

5

6
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ميزان المراجعة بالمجاميع:
كّشــف يحتــوي علــى مجمــوع 
ــة و�لحــركات  �لحــركات �لمدني
مــن  حســاب  لــكل  �لد�ئنــة، 
�لحســابات �لموجــودة فــي دفتــر 

�ل�أســتاذ.

ميزان المراجعة بال�أرصدة:
كّشـــف يحتـــوي علـــى �أرصدة 
�لحســـابات �لموجـــودة،  لكل 
�لحســـابات  مـــن  حســـاب 
�لموجـــودة فـــي دفتـــر �ل�أســـتاذ.

ميزان المراجعة بالمجاميع 
وال�أرصدة:

�لمدينة  �لمجاميع  كّشف يحتوي على 
و�لد�ئنة،  �لمدينة  و�ل�أرصدة  و�لد�ئنة، 
لكل حساب من �لحسابات �لموجودة 

في دفتر �ل�أستاذ.

اأشكال ميزان المراجعة

شكل )2(: �أشكال ميز�ن �لمر�جعة في �لُمنَشاأة.

 :Preparing Trail Balance اإعداد ميزان المراجعة 

عطــاء درجــة مــن �لثقــة  يتــم �إعــد�د ميــز�ن مر�جعــة فــي ُمنَشــاآت �ل�أعمــال، قبــل �لشــروع فــي �إعــد�د حســاباتها �لختاميــة؛ ل�إ
آتــي: و�لتاأكــد، عنــد �إعــد�د قو�ئمهــا �لماليــة، وللتعــرف �إلــى �آلّيــة �إعــد�د ميــز�ن �لمر�جعــة، نتنــاول �لنشــاط �ل�

نشاط )2(: اإعداد ميزان المراجعة:

ــي محافظــة  ــوم �لحمــر�ء، ف ــات للّح ــام لملحمــة �لطيب ــر �ل�أســتاذ �لع ــي دفت ــي صــور للحســابات �لموجــودة ف فيمــا ياأت
ــوب: ــل، والمطل �لخلي

  �أ- ترصيد �لحسابات �لمختلفة �لو�ردة في �لنشاط، بتاريخ: 2018/4/1م.
ب- �إعــد�د ميــز�ن �لمر�جعــة للملحمــة؛ بالمجاميــع و�ل�أرصــدة معــاً، كمــا هــو بتاريــخ: 2018/4/1م، ُمســتعيناً 

ــدرج بالنشــاط.  ــوذج �لُم بالنم

له  منه                              حـ/راأس المال.              رقم الصفحة )1(  

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ

3/1/.. من حـ/�لنقدية.10000

آتية: بالتالي فاإن ميز�ن �لمر�جعة في �لُمنَشاأة، يتخذ �أحد �ل�أشكال �ل�
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       منه                                حـ/النقدية.                رقم الصفحة )2(           له             

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ

يجار.2018/3/1200�إلى حـ/ ر�أس �لمال.10000 2018/3/2من حـ/ �ل�إ

أثاث.300�إلى حـ/�لمبيعات. 1200 2018/3/10من حـ/ �ل�

2018/3/20من حـ/ �إبر�هيم.850

يجار.                   رقم الصفحة )3(              له        منه                          حـ/ال�إ

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ

2018/3/2�إلى حـ/ �لنقدية.200

       منه                          حـ/المشتريات.                رقم الصفحة :)4(            له

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ

2018/3/5�إلى حـ/عبد �لعزيز.3000

2018/3/17�إلى حـ/ �إبر�هيم.900

       منه                          حـ/عبد العزيز.                رقم الصفحة )5(            له

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ

2018/3/5من حـ/ �لمشتريات.2018/3/83000�إلى حـ/ �أ. دفع.3000
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        منه                              حـ/ اأ. قبض.              رقم الصفحة )11(            له    

رقم صفحة البيانالمبلغ
اليومية

رقم صفحة البيانالمبلغالتاريخ
اليومية

التاريخ

2018/3/31�إلى حـ/ �أحمد.1200

  

 نموذج ميزان المراجعة بالمجاميع وال�أرصدة  لـ.........................................

المجاميع 
المدينة

المجاميع 
الدائنة

ال�أرصدة 
المدينة

ال�أرصدة 
الدائنة

رقم صفحة اسم الحساب
ال�أستاذ

المجموع

  نلاحــظ مــن خــلال الحــل، �أن �لمجمــوع �لمديــن للميــز�ن تســاوى مــع �لمجمــوع �لد�ئــن لــه؛ ســو�ًء كان �لميــز�ن 
بال�أرصــدة �أو �لمجاميــع؛ مــا ُيعطــي صــورة �أوليــة علــى صحــة �لعمــل �لمحاســبي، �أمــا �إذ� لــم يتحقــق �لتــو�زن، فهــذ� يــدل 

علــى �أن هنــاك خطــاأ �أو مجموعــة �أخطــاء تــم �رتكابهــا؛ لــذ� مــن �لضــروري �لتعــرف �إليهــا ومعرفــة �آليــة علاجهــا. 
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 :Accounting Errors ال�أخطاء المحاسبية 

تختلــف �ل�أخطــاء �لمحاســبية مــن حيــث، طبيعتهــا؛ فمنهــا مــا يكشــفها ميــز�ن �لمر�جعــة، ومنهــا مــا ل� يســتطيع �لميــز�ن 
كشــفها، كمــا تختلــف فــي مــكان وقوعهــا؛ فمنهــا مــا يحــدث فــي دفتــر �ليوميــة، �أو دفتــر �ل�أســتاذ، �أو فــي �أثنــاء عمليــة 

آتــي يبيــن ذلــك: �إعــد�د ميــز�ن �لمر�جعــة، و�لنشــاط �ل�

نشاط )3(: اأنواع ال�أخطاء المحاسبية:

فيمــا ياأتــي �أخطــاء محاســبية تحــدث فــي منشــاآت �ل�أعمــال، والمطلــوب: تصنيــف هــذه �ل�أخطــاء بحســب طبيعتهــا، 
آتــي: كمــا فــي �لجــدول �ل�

الخطاأ المحاسبي�لرقم
نوع الخطاأ

حذف وسهو�رتكابيمتكافئفني

1
ــم شــر�ؤه  ــذي ت ــاث �ل أث تســجيل �لمحاســب �ل�

ــه مشــتريات. ــى �أن ل�ســتخد�م �لمحــل، عل

2
تســجيل �لمحاســب لمشــتريات نقديــة، بقيمــة 

65 دينــار�ً، ســجلت علــى �أنهــا 56 دينــار�ً.

3
شــر�ء �آل�ت حاســبة بقيمــة 60 دينــار�ً، لــم ُيثبــت 

�لمحاســب َقْيــد�ً بذلــك.

4
ــد�ً  ــع بضاعــة نق ــة بي تســجيل �لمحاســب لعملي

ــن. مرتي

5
وضــع �لرصيــد �لمديــن لحســاب �لزبــون ر�مــي، 

�إلــى جانــب �ل�أرصــدة �لد�ئنــة فــي �لميــز�ن.

6
ترحيــل مبلــغ مــن �لجانــب �لمديــن لحســاب 
لحســاب  �لمديــن  �لجانــب  �إلــى  أثــاث"،  "�ل�

"�ل�أدو�ت".

خطاأ في جمع �أحد جانبي �لميز�ن.7

8
تســجيل بضاعــة �آخــر �لمــدة بالقيمــة �لســوقية، 

بغــض �لنظــر عــن قيمتهــا �لدفتريــة.

ــن  ــادئ �لمحاســبة؛كالخلط بي ــق بالجهــل بقو�عــد ومب   نســتنتج، اأن ال�أخطــاء المحاســبية متنوعــة، منهــا مــا يتعل
ــّد بضاعــة، فــي حيــن �أن  ــلاً �لســيارة �لمعروضــة فــي معــِرض بيــع �لســيار�ت، تُع مفهــوم �لبضاعــة و�ل�أصــل �لثابــت، فمث
ــل هــذه �لحــال�ت  ــي مث ــّد �أصــلاً، وُيســمى �لخطــاأ ف ــي �لمعــرض نفســه، تُع ــن ف ــي تســتخدم لخدمــة �لعاملي �لســيارة �لت
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الخطــاأ الفنــي، �أمــا �ل�أخطــاء �لناتجــة عــن عــدم �إثبــات قْيــد محاســبي باأكملــه �أو جــزء منــه، �أو عــدم ترحيــل طرفــي �لقْيــد 
�إلــى �لحســابات �لخاصــة بهــا، فهــذ� ُيعــّد مــن اأخطــاء الحــذف والســهو، فــي حيــن �أن �لخطــاأ �لمتعلــق بتســجيل مبلــغ 
أثــر، �أمــا �ل�أخطــاء �لمتعمــدة فــي  )95( دينــار�ً فــي طرفــي �لقْيــد، بــدل�ً مــن )59(، هــو مــن ال�أخطــاء المتكافئــة فــي �ل�
�لتَّســجيل مــن قبــل �لمحاســب،  فتصنّــف مــن ضمــن ال�أخطــاء ال�رتكابيــة، �إل� �أّن �ل�أخطــاء �لمحاســبية، �أيــاًّ كانــت 
طبيعتهــا، تُقســم �إلــى قســمين رئيســيين، همــا: �أخطــاء يمكــن لميــز�ن �لمر�جعــة �كتشــافها، و�أخطــاء ل� يمكــن للميــز�ن 

آتــي يبيــن ذلــك: �كتشــافها، و�لنشــاط �ل�

نشاط )4(: اأنواع ال�أخطاء المحاسبية:

فيمــا ياأتــي بعــض �ل�أخطــاء �لمحاســبية �لتــي �رتكبهــا محاســب مزرعــة �لبصــرة 
للتمــور، والمطلــوب: معرفــة مــكان وقــوع �لخطــاأ )دفتــر �ليوميــة، دفتر �ل�أســتاذ، 
ميــز�ن �لمر�جعــة( وتصنيــف هــذه �ل�أخطــاء �إلــى: )�أخطــاء يكشــفها ميــز�ن 

�لمر�جعــة، و�أخطــاء ل� يكشــفها(:

الخطاأ المحاسبي�لرقم
كشف الميزان للخطاأمكان وقوع الخطاأ

ل� يكشفهايكشفهاميز�ن �لمر�جعةدفتر �ل�أستاذدفتر �ليومية

1

5000 من حـ/�لمشتريات. 
   5000 �إلى حـ/ �لنقدية. 

)شر�ء سيارة للاستخد�م(

2

67 من حـ/ م. �إيجار �لمحل.
    67 �إلى حـ/ �لنقدية.

)دفع مصاريف �إيجار 76 دينار(

3
تــم بيــع بضاعــة بـــ 520 دينــار�ً، 

ل َقْيــد بذلــك. ولــم ُيســجَّ

4

تم وضع �لرصيد �لمدين لحســاب 
ــة  ــة، ضمــن �ل�أرصــدة �لد�ئن �لنقدي

فــي �لميــز�ن.

5
تكــر�ر تســجيل َقْيــد دفــع مصاريف 

�لهاتــف مرتين.
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الخطاأ المحاسبيالرقم
كشف الميزان للخطاأمكان وقوع الخطاأ

ل� يكشفهايكشفهاميز�ن �لمر�جعةدفتر �ل�أستاذدفتر �ليومية

6

85 من حـ/ م. قرطاسيه.
     58 �إلى حـ/ �لنقدية.

)شر�ء قرطاسية بـ 58 دينار( 

7
ترحيل مبلغ �لطرف �لمدين لحساب 

رياض، �إلى حساب رمضان.

8
لــم يتــم نقل رصيــد حـ/ �لمبيعات، 

�إلــى ميز�ن �لمر�جعة.

  يتضــح ممــا ســبق، �أن �ل�أخطــاء ل� تقتصــر علــى دفتــر �ليوميــة، فهنــاك �أخطــاء قــد تقــع فــي �أثنــاء �لتَّرحيــل، �أو �لتَّرصيــد 
فــي دفتــر �ل�أســتاذ، �أو قــد تحــدث فــي �أثنــاء نقــل �لمجاميــع �أو �ل�أرصــدة �إلــى ميــز�ن �لمر�جعــة، �إل� �أّن جميعهــا يحتــاج 

�إلــى تصحيــح، مــع �ختــلاف �آليــة �لتصحيــح.

:Accounting Errors Correction تصحيح ال�أخطاء المحاسبية 

لز�ميــة، و�لتــي ل� يجــوز �لشــطب فيهــا �أو �لكشــط �أو �لحشــو بين �لســطور،  تعلمنــا ســابقاً �أن دفتــر �ليوميــة هــو مــن �لدفاتــر �ل�إ
لز�ميــة، و�أن �إعــد�د ميــز�ن �لمر�جعــة ُيعــّد �ختياريــاً، وبالتالــي فــاإن تصحيــح �لخطــاأ  و�أن دفتــر �ل�أســتاذ مــن �لدفاتــر غيــر �ل�إ
�لــذي يقــع فــي دفتــر �ليوميــة، يختلــف عــن تصحيــح �لخطــاأ �لــذي يقــع فــي كلٍّ مــن دفتــر �ل�أســتاذ وميــز�ن �لمر�جعــة، 

آتــي: علمــاً باأنــه يوجــد طريقتــان لتصحيــح �لخطــاأ فــي �لمحاســبة، ولتوضيــح ذلــك نتنــاول �لنشــاط �ل�



٨7

نشاط )5(: طرق تصحيح ال�أخطاء المحاسبية:

فيمــا ياأتــي بعــض �ل�أخطــاء �لمحاســبية �لتــي حدثــت فــي دفتــر يوميــة محــلات �لــو�دي 
للاأشــتال �لمثمــرة، والمطلــوب: تاأّمــل �لخطــاأ �لــو�رد، ثــم قــم بتصحيحــه، حســب 

�ل�أصول:

التصحيح بالطريقة المختصرةالتصحيح بالطريقة المطولةالعملية الخطاأ�لرقم

1

500 من حـ/ �لمشتريات.
     500 �إلى حـ/ �لنقدية.
)شر�ء �أثاث نقد�ً(

.... من حـ/ ......
          ..... �إلى حـ/......

.... من حـ/........
         ..... �إلى حـ/.......

...... من حـ /.......
      ..... �إلى حـ/........

2

20 من حـ / �لنقدية.
      20 �إلى حـ / وليد.

)قبض �لمستحق على وليد 200 دينار(

.... من حـ/ ......
         ..... �إلى حـ/......

.... من حـ/........
     ..... �إلى حـ/..... 

...... من حـ /.......
      ..... �إلى حـ/........

  يتبيــن ممــا ســبق، �أن هنــاك طريقتيــن لتصحيــح �لخطــاأ �لمحاســبي؛ �لطريقــة �لمباشــرة و�لطريقــة غيــر �لمباشــرة، علمــاً 
آتــي: بــاأن نتيجــة �لتصحيــح فيهمــا و�حــدة، مــع �ل�ختــلاف فــي �إجــر�ء�ت كلٍّ منهمــا، كمــا فــي �لشــكل �ل�

 
شكل )3(: طرق تصحيح �ل�أخطاء �لمحاسبية.
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لت بالخطاأ في دفتر يومية مكتب �لبرق لخدمات �لصيانة:  فيما ياأتي بعض �لقيود �لمحاسبية، �لتي ُسجِّ

105 من حـ/ م. �إعلان.1-
          105 �إلى حـ/ �لنقدية.

)دفع مصاريف صيانة 105 دنانير(

95 من حـ/ خالد.2-
    95 �إلى حـ/ �لمبيعات.

)بيع بضاعة 65 دينار�ً على �لحساب(

المطلوب: تصحيح �ل�أخطاء �لمحاسبية �لسابقة:
          اأ- بالطريقة المطولة.                                   ب- بالطريقة المختصرة.

الحل: 

 بالطريقة المطولةاأ- بالطريقة المطولةاأ-

105 من حـ/ �لنقدية.1-
    105 �إلى حـ/ م. �إعلان.
)�إلغاء �لَقْيد �لخطاأ رقم ...(

105 من حـ/ م. صيانة.
    105 �إلى حـ/ �لنقدية.

)تصحيح �لَقْيد رقم .....(

95 من حـ/ �لمبيعات.2-
     95 �إلى حـ/ خالد.

)�إلغاء �لَقْيد �لخطاأ رقم ...(
65 من حـ/ خالد.

       65 �إلى حـ/ �لمبيعات.
)تصحيح �لَقْيد رقم .....(

بالطريقة المختصرةب-بالطريقة المختصرةب-

105 من حـ/ م. صيانة.1-
      105 �إلى حـ/ م. �إعلان.

)تصحيح �لَقْيد رقم .....(

30 من حـ/ �لمبيعات.2-
      30 �إلى حـ/ خالد.

)تصحيح �لَقْيد رقم .....(

مثال )1(: 

�إذ� كان �لخطاأ في دفتر �ل�أستاذ �أو ميز�ن �لمر�جعة، فيتم تصحيحه بالشطب و�لتعديل.

تنبيه!!!:
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اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي: س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

1- مــا ُمســّمى الكشــف الــذي يشــتمل علــى مجاميــع واأرصــدة جميــع الحســابات التــي وردت فــي دفتــر 
اأســتاذ الُمنَشــاأة؟

د- قائمة �لتدفّق �لنقدي.  ج- ميز�ن �لمر�جعة.  ب- �لميز�نية.   �أ- ملخص �لدخل.  

2- اأيٌّ من ال�أخطاء الواردة اأدناه، يكشفه ميزان المراجعة بال�أرصدة؟
�أ- تسجيل حـ/ مشتريات بدل�ً من حـ/ �أجهزة. 

ب- �لسهو عن تسجيل َقْيد محاسبي.
ج- ترحيل رصيد حساب مدين للجانب �لد�ئن من �لميز�ن.

د- ترحيل َقْيد محاسبي مرتين.

3- اأي من ال�أخطاء ال�آتية تكون ناجمة عن الجهل بالمبادئ المحاسبية؟
�أ- �ل�أخطاء �لحسابية �لمتكافئة.   

ب- �ل�أخطاء �لفنية.
ج- �أخطاء �لتكر�ر. 

د- �ل�أخطاء �لمتعلقة بالتَّرحيل.

4- اإذا سّجَل اأحد المحاسبين قْيد عملية شراء سيارة لخدمة اأعمال الُمنَشاأة، بالخطاأ كما ياأتي:
500     من  حـ/ �لسيارة.   

500   �إلى حـ/ �لنقدية    
                      )شر�ء سيارة بقيمة 5000 دينار نقد�ً(

       فما َقْيد تصحيح الخطاأ بالطريقة المباشرة؟ علماً باأن بيان �لقْيد هو �لصحيح:
�أ- 4500 من حـ/ �لمشتريات.     4500 �إلى حـ/ �لسيارة.

ب-  4500  من حـ/ �لسيارة.       4500 �إلى حـ/ �لمشتريات.
ج- 500 من حـ/ �لمشتريات.     500 �إلى حـ/ �لسيارة.

د- 4500  من حـ/ �لسيارة.         4500 �إلى حـ/ �لنقدية.
س2: ما �أهمية �إعد�د ميز�ن �لمر�جعة في �لُمنشاأة؟

س3: ما المقصود بكلٍّ مما ياأتي:
ج- �أخطاء �لحذف و�لسهو؟ ب- �لخطاأ �لحسابي �لمتكافئ؟          �أ- �أخطاء �لتكر�ر؟ 

س4: ما �ل�أخطاء �لتي ل� يكشفها ميز�ن �لمر�جعة؟
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س5: علل لكلٍّ مما ياأتي: 
- تصحيح �ل�أخطاء �لتي تحدث في دفتر �ل�أستاذ، يتم تعديلها بالشطب وكتابة �لبيانات �لصحيحة.

- تو�زن ميز�ن �لمر�جعة، ل� يعني بالضرورة صحة جميع �لعمليات �لمالية �لتي سبقت �إعد�د �لميز�ن.

س6: فيمــا ياأتــي اأرصــدة ُمســتخرجة مــن دفتــر اأســتاذ محــلات الُمســافر للاألبــان، فــي 2017/12/31م، المبالــغ 
ــدرة بالدينار: مق

)4000( ر�أس �لمــال، )3000( �لنقديــة، )4700( د�ئنــون، )6200( مدينــون، )300( مصاريــف دعايــة و�إعــلان، 
ــتريات، )1400(  ــردود�ت مش ــات، )400( م ــردود�ت مبيع ــات، )300( م ــتريات، )12300( مبيع )7300( مش
�أجور عمال، )500( �أثاث، )900( ُعدد و�أدو�ت، )400( �أور�ق قبض، )300( �أور�ق دفع، )400( مســحوبات 

شــخصية، ) ؟ ( بضاعــة �آخــر �لمــدة.
المطلوب: �إعد�د ميز�ن �لمر�جعة بال�أرصدة في 2017/12/31م.

س7: فيما ياأتي بعض القيود المحاسبية الُمسّجلة في دفتر يومية بوتيك بسمة للسيدات:

البيانلهمنه
رقم صفحة 

ال�أستاذ
رقم 

الُمستند
التاريخ

470
470

من حـ/ �لمشتريات.
      �إلى حـ/ �لنقدية.

) شر�ء بضاعة نقد�ً بـ 470 دينار(

25
25

علان. من حـ/ مصاريف �ل�إ
      �إلى حـ/ �لنقدية.

)دفع مصاريف هاتف نقد�ً(

200
300

500

من مذكورين: 
أثاث.  حـ/ �ل�

      حـ/ �ل�آل�ت.
      �إلى حـ/�لنقدية. 

)شر�ء �آل�ت بـ200 و�أثاث بـ 300 نقد�ً(

المطلوب: بال�عتماد على اأن بيانات القيود المحاسبية هي الصحيحة، اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ- ما �ل�أخطاء �لو�ردة في صفحة يومية ُمنَشاأة بوتيك بسمة للسيد�ت؟  
ب- صحح �ل�أخطاء �لتي وردت في �لقْيود �لسابقة، بالطريقة �لُمطولة.  

ج- صحح �ل�أخطاء �لتي وردت في �لقْيود �لسابقة، بالطريقة �لُمختصرة.  
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اأسئلة الوحدة

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي: س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية ليس حساباً وهمياً؟ 1- �أي من �لحسابات �ل�
د- مصاريف �إد�رية.  ج- �أرباح �ل�أسهم   ب- �لمشتريات.   �أ- ر�أس �لمال.  

2- مــا تحليــل �لعمليــة �لماليــة فــي ســجلات معــرض �لمدينــة للاأثــاث؛ عنــد شــر�ء �لمعــرض �أثاثــاً لتســهيل �لعمــل، 
نقــد�ً؟

ب- �لمشتريات مدين و�لنقدية د�ئن. أثاث د�ئن و�لنقدية مدين.    �أ-  �ل�
د- �لنقدية مدين و�لمشتريات د�ئن. أثاث مدين و�لنقدية د�ئن.    ج- �ل�

3- ما �لهدف من منح �لتاجر خصم �لكمية للمشتري؟
ب- تعجيل �لدفع. �أ- �إرضاء غريزة �لمساومة لدى �لمشتري.  

د- �لتخلص من بضاعة موسمية.  ج- تعظيم حجم �لمبيعات.    

أرباح، و�لمصروفات و�لخسائر في �لُمنَشاأة؟  ير�د�ت و�ل� 4- ما �لحسابات �لتي تُمثِّل �ل�إ
ب- �لحسابات �لوهمية. �أ- �لحسابات �لشخصية.   
د- �لحسابات �لد�ئمة. ج- �لحسابات �لحقيقية.   

5- ما �لسند �لذي يلزم تحريره لتصحيح خطاأ محاسبي ورد في قيود �ليومية للُمنَشاأة؟
د- �إشعار مدين. ج- سند َقْيد.   ب- سند صرف.   �أ- سند قبض. 

6- مــا نــوع �لخطــاأ فــي عمليــة تســجيل قْيــد محاســبي فيــه قيمــة �لطــرف �لمديــن 560 دينــار�ً، و�لطــرف �لد�ئــن  650 
دينار�ً؟

�أ- خطاأ �رتكابي.       ب- خطاأ فني.      ج- خطاأ حذف وسهو.         د- خطاأ متكافئ.

7- بال�عتماد على �لَقْيد �لمحاسبي �ل�آتي: 
         من مذكورين:  12000  حـ/ �لنقدية.

                           48000 حـ/ �أ.قبض.  
                                          60000   �إلى حـ/ �ل�أرض. 

    فما �لذي يتضمنه هذ� �لَقْيد؟
�أ- شر�ء �أرض بقيمة 60000 دينار.
ب- دفع نقد بقيمة 12000 دينار.
ج- بيع �أرض بقيمة 60000 دينار.

د- زيادة في �ل�أصول بقيمة 12000 دينار.
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س2: لماذ� سميت نظرية �لَقْيد �لمفرد بهذ� �ل�سم؟

س3: بتاريــخ 2018/2/2م، بــد�أ �لتاجــر عــلاء �أعمالــه �لتجاريــة بر�أســمال قــدره ) 4700 ( دينــار، وفــي 2019/2/1م، قــام 
آتــي: بحصــر موجــود�ت و�لتز�مــات محلــه، فكانــت علــى �لنحــو �ل�

القيمةالحسابالرقم
1500�لنقدية1

3900�لبضاعة2

700�ل�آل�ت و�لمعد�ت3

1000�لذمم �لمدينة4

1100�لذمم �لد�ئنة5

فــاإذ� علمــت �أن �لمســحوبات �لشــخصية لعــلاء خــلال �لعــام  بلغــت ) 700( دينــار، والمطلــوب: �حســب قيمــة �لربــح 
�أو �لخســارة عــن �لفتــرة �لماليــة �لممتــدة مــن 2018/2/2 - 2019/2/1م.

س4:  علل لكلٍّ مما ياأتي:
- رغم َكْون دفتر �ليومية �إجبارياً، ويشمل على جميع �لحسابات، �إل� �أن �لُمنَشاأة بحاجة للدفاتر �لُمساعدة.

- قبض �أي مبلغ نقدي ل� ُيعّد بالضرورة �إير�د�ً، ودفع �أي مبلغ ل� ُيعّد بالضرورة مصروفاً.

س5: ما الفرق بين الخصم التجاري والخصم النقدي، من حيث:
�أ- �لتَّسجيل في �لدفاتر �لمحاسبية؟ 

ب- تاأثيره على نتيجة عمل �لمشروع؟
ج- �أسباب منح �لخصم؟

س6: بصفتــك محاســبًا لمحــلات عــلاء التِّجاريــة، المطلــوب: ســجل قيــود�ً محاســبية لــكل عمليــة مــن �لعمليــات 
آتيــة، حســب �ل�أصــول:  �لماليــة �ل�

1 - عملية تمويل لبدء �لمشروع من �لمال �لخاص لصاحب �لمشروع نقد�ً، وعيناً؛ مبنى، و�أرضاً، و�أثاثاً.

2- شر�ء سيارة  للمحل، ل�ستخد�مها في توزيع �لبضاعة.

3- تمويل �إضافي لر�أسمال �لمشروع، َعْبَر تخصيص قطعة �أرض للبناء عليها، تعود ُملكّيتها لصاحب �لمشروع.

4- مسحوبات نقدية شخصية من صندوق �لمشروع.

5- بيع بضاعة نقد�ً.

6- بيع بضاعة، بموجب كمبيالة للزبون �أحمد.
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7- بيع بضاعة نقد�ً وعلى �لحساب، لمحلات �لر�ئد �لتجارية.

8- دفع مصاريف مياه وكهرباء نقد�ً.

9- رد بضاعة مشتر�ة على �لحساب، بسبب عدم مطابقتها للمو�صفات.

10- حسم مبلغ من قيمة �لمبيعات للزبون وليد على �لحساب، بدل�ً من ردها لعدم مطابقتها للمو�صفات.

11- دفع مصاريف نقل من قبل محلات علاء نقد�ً، علماً باأّن شرط �لتسليم محلات �لبائع.

12- دفع مصاريف نقل من قبل محلات علاء نقد�ً، علماً باأن شرط �لتسليم محلات �لمشتري.

ــان، خــلال شــهر  ــي لُمنَتجــات ال�ألب ــدى محــلات جدت ــت ل ــي حدث ــات الت ــي بعــض العملي س7: فيمــا ياأت
شــعبان/2018م:

فــي 1 منــه �شــترت �لمحــلات بضاعــة بقيمــة )300( دينــار مــن شــركة �لطــازج، وبخصــم تجــاري 4%، علــى • 
�لحســاب.

ــه �شــترت �لمحــلات بضاعــة مــن شــركة �لرو�بــي، بقيمــة )6000( دينــار، وبخصــم تجــاري %5، •  فــي 4 من
ــي 20 (. ــدي )10/2 صاف وخصــم نق

في 6 منه باعت �لمحلات بضاعة للزبون علاء، بقيمة )250( دينار�ً؛ نقد�ً.• 

في 9 منه سددت �لمحلات ما عليها لشركة �لطازج نقد�ً.• 

في 11 منه سددت �لمحلات ما عليها لشركة �لرو�بي بشيك مسحوب على �لَمصِرف.• 

ــى �لحســاب، شــرط •  ــار عل ــي بقيمــة )3500( دين ــه �شــترت �لمحــلات بضاعــة مــن شــركة �لرو�ب ــي 17 من ف
ــد�ً. ــار؛ نق ــل )200( دين ــف �لنق ــت �لمحــلات مصاري �لتســليم محــلات �لمشــتري، ودفع

في 21 منه ردت �لمحلات بضاعة بقيمة )500( دينار، لشركة �لرو�بي لعدم مطابقتها للمو�صفات.• 

فــي 23 منــه قــام صاحــب �لمحــلات بشــر�ء ســيارة بقيمــة )10000( دينــار مــن مالــه �لخــاص، لتوزيــع �لبضاعــة • 
علــى �لزبائــن.

في 25 منه سددت �لمحلات ما عليها لشركة �لرو�بي؛ نقد�ً.• 

فــي 26 منــه �شــترت �لمحــلات بضاعــة مــن شــركة �لطــازج بقيمــة )1000( دينــار علــى �لحســاب، بخصــم • 
تجــاري 5%، وشــرط تســليم محــلات �لبائــع، ودفــع �لبائــع مصاريــف �لنقــل �لبالغــة )150( دينــار�ً.

في 28 منه سددت �لمحلات ما عليها لمحلات �لطازج؛ نقد�ً.• 

المطلوب: تسجيل �لقْيود �للازمة في دفتر يومية محلات جدتي للاألبان، ودفتر يومية شركة �لرو�بي.
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س8: بــداأ التَّاجــر قصــّي اأعمالــه التِّجاريــة بتاريــخ 2018/3/1م، وخصــص موجوداتــه ال�آتيــة كــراأس مــال بدائــي 
لمشــروعه: نقديــة )9800( دينــار، اأثــاث )2700 ( دينــار، اأجهــزة )3200( دينــار.

فــي 3/3/  �شــترى بضاعــة بقيمــة )3400( دينــار، مــن مؤسســة �لريــاض، دفــع منهــا )1000( دينار نقــد�ً، و�لباقي • 
على �لحســاب.

فــي 3/5/  �شــترى بضاعــة مــن محــلات تبــارك نقــد�ً، قيمتهــا حســب قو�ئــم �ل�أســعار )2000( دينــار، وبخصــم • 
تجاري %5.

في 3/8/  دفع مصاريف مياه وكهرباء )150( دينار�ً نقد�ً.• 
فــي 3/11/  بــاع بضاعــة قيمتهــا حســب قو�ئــم �ل�أســعار )6500( دينــار، للزبــون تيســير بخصــم تجــاري %10، • 

وخصــم نقــدي 2% �إذ� تــم �لســد�د خــلال 5 �أيــام، و�إل� يدفــع كامــل �لمبلــغ خــلال 15 يومــاً.
فــي 3/14/  �شــترى بضاعــة مــن شــركة �لبــلاد بقيمــة )3000( دينــار، علــى �لحســاب، شــرط �لتَّســليم محــلات • 

ــركة مصاريــف �لنقل و�لبالغــة )120( دينار�ً. �لبائــع، ودفعــت �لشَّ
فــي 3/15/  َحَصــل �لتَّاجــر قصــّي علــى حســم مــن شــركة �لبــلاد بقيمــة )800( دينــار، بــدل�ً مــن رد بضاعــة • 

لعــدم مطابقتهــا للمو�صفــات.
في 3/18/  سدد ما عليه لمؤسسة �لرياض؛ نقد�ً.• 
في 3/20/  سدد ما عليه لشركة �لبلاد بشيك مسحوب على �لَمصِرف.• 
في 3/23/  قبض �لمستحق على �لزبون تيسير؛ نقد�ً.• 
فــي 3/25/  بــاع بضاعــة قيمتهــا حســب قو�ئــم �ل�أســعار )2400( دينــار، للتاجــر عمــاد بخصــم نقــدي )6/5 • 

صافــي 15 يومــاً(، وقــام �لتَّاجــر بدفــع �لمبلــغ فــي �لحــال.
في 3/30/  دفع �أجور �لعمال بقيمة )900( دينار؛ نقد�ً.• 

المطلوب: �أ- تسجل قيود �ليومية �للازمة في دفتر يومية �لتاجر قصّي.
ب- ترحيل �لحسابات في دفتر �ليومية �إلى صفحاتها في دفتر �ل�أستاذ.

ج- ترصيد �لحسابات.
د- �إعد�د ميز�ن �لمر�جعة بالمجاميع و�ل�أرصدة.

ــر  ــة محــلات النهضــة، بشــكل غي ــر يومي ــود المحاســبية التــي ســجلت فــي دفت س9: فيمــا ياأتــي بعــض القي
ــح: صحي

�أ- 530 من حـ/ معد�ت و�آل�ت.
                    530 �إلى حـ/ �لنقدية.  

        ) شر�ء �أثاث نقد�ً (
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�ختــر مشــروع صغيــر فــي منطقــة ســكنك، وحــدد طبيعــة عملــه، ُمفَترضــاً �أخطــاء محاســبية قــد يتعــرض لهــا 
محاســب �لمشــروع ، وقُــّم بتصنيــف هــذه �ل�أخطــاء �إلــى:) فنــي، �رتكابــي، متكافىــئ، حــذف وســهو (، ثــم 

صحــح هــذه �ل�أخطــاء بطريقــة ســليمة.

المشروع الطلابي:

ب- 370  من حـ/ ر�ئد.
                    730 �إلى حـ/ �لمبيعات.

) بيع بضاعة 370 دينار�ً على �لحساب (

ج- 850 من حـ/ رو�تب �لموظفين.
           850  �إلى حـ/ �لنقدية.
) دفع رو�تب شهر 2018/5 نقد�ً (
      850 من حـ/ رو�تب �لموظفين.
              850  �إلى حـ/ �لنقدية.

    ) دفع رو�تب شهر 2018/5 نقد�ً (

ــو •  ــد ه ــان �لقْي ــاأن بي ــاً ب ــة �لُمختصــرة، علم ــة و�لطريق ــة �لُمطول ــة، بالطريق ــود �ليومي ــح �لقْي ــوب: تصحي المطل
�لصحيــح.
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الَتقييُم
النَّتاجات الرقم

منخفٌض متوسٌط مرتفٌع

�أستخرج نتيجة �لعمل بطريقة �لَقْيد �لمفرد. 1

�أحلّل �لعمليات �لمالية �لجارية في �لُمنَشاأة �إلى طرفيها كمدين ود�ئن.  2

�أسجل �لقيود �لمحاسبية للعمليات �لمالية �لجارية في �لُمنَشاأة وفقاً 
لنظرية �لَقْيد �لمزدوج. 

3

�أصنف حسابات �لُمنَشاأة، وفقاً لطبيعتها. 4

ثبات �لعمليات �لمالية �لجارية  �أحدد نوع �لمستند �لمحاسبي �للازم ل�إ
في �لُمنَشاأة. 

5

�ألم بشروط نظم �لدفاتر �لمحاسبية ومّسِكها حسب �ل�أصول. 6

�أحسب �لعمليات �لمتعلقة بالخصم على تعاملات �لُمنَشاأة مع زبائنها. 7

�أرحّل �لقيود �لمحاسبية للُمنَشاأة من دفتر �ليومية �إلى دفتر �ل�أستاذ، 
بطريقة صحيحة.

8

ر �لحسابات �لمختلفة للُمنَشاأة ، بطريقة صحيحة. �أَصوِّ  9

�أعّد ميز�ن �لمر�جعة للُمنَشاأة. 10

�ألم باأنو�ع �ل�أخطاء �لمحاسبية �لتي قد تحدث في سجلات �لُمنَشاأة.  11

�أصحح �ل�أخطاء �لمحاسبية �لتي قد تحدث في �لُمنَشاأة، بطريقة 
سليمة. 

12

اأقيُِّم ذاتي:
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المشروع الطلابي الماأمول تنفيذه في هذه المادة

 فكرة المشروع:

 مشروٌع طلابّي، تعاونّي، ُيطّبق من خلاله �لطلبة �لمهار�ت �لتي تعلموها خلال �لعام �لدر�سي، وبالتز�من مع تنفيذ َوحد�ت 
�لكتاب �لمقرر، بحيث ياأخذ �لصفة �لتر�كمية.

 تفاصيل المشروع:

 يقوم �لمشروع على �لممارسة و�لتطبيق �لعملي للمهار�ت �لمحاسبية و�لتسويقية؛ كاإنشاء مكتبة طلابّية؛ يتم فيها شر�ء وبيع 
نتاج �أو شر�ء  �لقرطاسية، و�للو�زم �لمدرسية، �لتي يحتاجها �لطلبة و�لمعلمون و�لعاملون في �لمدرسة؛ �أو �إنشاء شركة طلابية ل�إ
وبيع �لهد�يا و�لتحف، و�لُمطرز�ت �ليدوية �لمتعلقة بالتر�ث �لفلسطيني، و�لنثريات �لمختلفة؛ من �إنتاج طلبة �لمدرسة، �أو بالتعاون 

مع �أفر�د من �لمجتمع �لمحلي، يتم فيها ممارسة عمليات  �لشر�ء و�لبيع.  

ال�أساس التربوي للمشروع:

يادّي للطلبة؛ عبر طرحهم �أفكار�ً لمشاريع قابلة للتطبيق، وبما ُيسهم في صقل �لمعلومات �لنظرية بالخبرة 	  بناء �لفكر �لرِّ
ُمنِتجاً، يسعي لبناء  �لعملية، بحيث يشعر �لفرد  �لطالب �لمشارك في �لمشروع، بدوره �لفاعل في �لمجتمع؛ عنصر�ً 
شخصية مستقلة، يكّون فيها ذ�ته، ُمحققاً طموحاته �لشخصية، و�لشعور بالرضا �لشخصي وتقدير �لذ�ت؛ ما ُيسهم في 

يادّي صغير، يمكّنه من �ل�نخر�ط في سوق �لعمل مستقبلاً. زيادة د�فعيته، لتكوين مشروع رِّ
أد�ئية( و�لمعرفية )�لتعليمية( و�لوجد�نية، بما يشعر �لطالب باأنه عنصر بناء 	  تطوير كفايات �لطلبة �لمشاركين؛ �لمهارية )�ل�

في �لمجتمع.  

خطوات عمل المشروع:

تتكون خطو�ت �لعمل في �لمشروع �لطلابي، من مجموعة من �لخطو�ت، هي:
تحديد فكرة �لمشروع: يتم طرح فكرة بناء �لمشروع على �لطلبة من قبل �لمعلم، وُيطلب عبر �لعصف �لذهني طرح . 1

�أكبر عدد ممكن من �أفكار �لمشاريع �لمقترحة. 
�ل�أفكار . 2 �أفضل  �إيجابيات ومعيقات تنفيذ كل فكرة؛ تمهيد�ً ل�ختيار  يقوم �لطلبة بمساعدة و�إشر�ف �لمعلم، بمناقشة 

�لمطروحة، بحيث تكون ريادية وقابلة للتنفيذ.
�ختيار �سم �لمشروع؛ فمثلاً: )�لشركة �لطلابية لمدرسة..........، �لمكتبة �لطلابية، ......(. 3
تحديد �لغايات �لتي يسعى �لمشروع لتحقيقها: سو�ًء في �لجانب �ل�جتماعي �أو �ل�قتصادي،.....�إلخ.. 4
تحديد �لمهام وتوزيع �لمسؤوليات على �لطلبة �لمشاركين: كتخصيص طلبة ل�أعمال �لشر�ء، و�آخرين ل�أعمال �لتسويق . 5

و�لبيع ، ....وهكذ�. 
تحديد حجم ر�أس �لمال �لمطلوب للبدء بالمشروع: بحيث يتم تحديد حصة �لطالب �لمشارك، على �أن يكون حجم . 6

�لحصة  تتناسب مع �لقدرة �لمالية للطلبة �لمشارك، وبما يتيح �لمشاركة ل�أكبر عدد ممكن من �لطلبة في ر�أس �لمال، 
وقائمة  عل �ل�ختيار �لحر في �لمشاركة في ر�أس  �لمال، بحيث تكون حصة �لمشاركة رمزية؛ مثلاً: )2( دينار �أو )3( 
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دنانير، حسب �لمشروع وظروف �لطلبة؛ حيث يتم حساب �لحصة، من خلال قسمة ر�أس �لمال �لمقترح على عدد 
�لطلبة �لر�غبين في �لمشاركة �لمالية.  

تحديد شروط �لمشاركة في ر�أس مال �لمشروع �لمقترح: فقد يكون مصدر ر�أس �لمال �لمقترح؛ من طلاب �لشعبة �أو . 7
طلاب �لفرع �أو طلاب �لمدرسة، وتحديد �لحد �ل�أعلى للمشاركة لكل طالب.

تحديد �لنظام �لد�خلي للمشروع: �إد�رة �لمشروع وصلاحياتها، و�آلّية توزيع �أرباح �لمشروع، وتاريخ تصفية �لمشروع . 8
وخطو�تها،....�إلخ.

علان في مر�فق �لمدرسة عن �لمشروع: �أهد�فه، ومدته، و�آلّية �لمشاركة، وشر�ء �لطلبة �لحصص، وغيرها.. 9 �ل�إ

تنفيذ المشروع:

يتم تخصيص دفتر لتسجيل عمليات �لبيع و�لشر�ء في �لمشروع )دفتر �ليومية(.. 1
يصمم �لطلبة مستند�ت: قبض وصرف وَقْيد.. 2
يتم تخصيص سجل خاص للصندوق، لرصد عمليات �لقبض و�لصرف، وتحت �إشر�ف كلاً من مدير/مديرة �لمدرسة . 3

و�لمعلم و�إد�رة �لمشروع �لطلابي، وفقاً للقو�عد و�لتعليمات �لمالية �لمطبقة في �لمدرسة.
يتم تخصيص دفتر لتصنيف حسابات �لشركة �لطلابية، وبيان رصيد حساب كل منها )دفتر �ل�أستاذ(.. 4
جازة �لصرف وسد�د �لتز�مات . 5 يتم تكوين لجنة مالية مكّونة من مدير/مديرة �لمدرسة و�لمعلم �لمشرف وبعض �لطلبة، ل�إ

�لشركة �لطلابية.
يتم �أرشفة عمل �لمشروع؛ بفتح ملفات للمعاملات �لمالية من فو�تير، وسند�ت صرف وَقْيد، وغيرها.. 6

ال�أعمال المحاسبية المتعلقة بالمشروع:

اأول�ً: خلال  الفصل الدراسي ال�أول:
يتم تسجيل عمليات �لبيع و�لشر�ء من قبل �لطلبة وباإشر�ف �لمعلم �لمسؤول، �أول�ً باأول، ووفقاً للاأصول �لمحاسبية.. 1
تتم ترحيل قيود عمليات �لبيع و�لشر�ء للدفتر �لخاص بها )دفتر �ل�أستاذ(، �أول�ً باأول.. 2
يتم مطابقة رصيد �لنقدية �لموجود في �لصندوق مع �لرصيد �لدفتري، بشكل يومي؛ لكشف �ل�أخطاء في �لنقدية، �أول�ً . 3

باأول. 
ركة �لطلابية من قبل �لطلبة، في نهاية كل شهر. . 4 يتم �إعد�د ميز�ن مر�جعة للشَّ
يتم توجيه �لطلبة بمر�عاة �لقو�عد و�لتعليمات �لمحاسبية �لصحيحة؛ فيما يتعلق بتصحيح �ل�أخطاء في �لدفاتر.. 5
يقوم �لمعلم �لمشرف على �لمشروع، بمتابعة ومر�جعة عمليات �لتَّسجيل في سجلات �لشركة �لطلابية.. 6
يكون مدير �لمدرسة؛ �لمر�قب �لعام على نقدية �لشركة �لطلابية، وضبط حركاتها �لمالية بالتعاون مع �لمعلم �لمشرف.. 7

         ) تخص �لوحدة �ل�أولى و�لوحدة �لثانية من �لكتاب �لمقرر(

ثانيًا: خلال  الفصل الدراسي الثاني:
يستمر �لطلبة كالعادة في عمليات �لتَّسجيل و�لتَّرحيل وعمل ميز�ن �لمر�جعة، وحفظ �لمستند�ت، و�لمطابقة �لنقدية . 1

وفقاً  �أعمالها،  وتنظيم  �لطلابية،  �لشركة  بمر�قبة عمليات  و�لمعلم،  �لمدرسة  مدير  يستمر  باأول، كما  �أول�ً  للصندوق 
د�رية �لمتبعة في �لمدرسة. للقو�عد �لمالية و�ل�إ
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يمارس �لطلبة فكرة عمل �لتنزيلات على �لبضائع �أو �لمستلزمات �لر�كدة، في �لمشروع �لطلابي - �إن ُوجدت.. 2
لحسابات . 3 �للازمة  �لجردية  �لتسويات  بعمل  للمشروع(،  �لمالية  �لسنة  )�نتهاء  �لدر�سية  �لسنة  نهاية  في  �لطلبة  يقوم 

�لمشروع، من جرد للنقدية، و�لبضاعة، وتقدير قيمتها، و�لذمم �لمدينة و�لد�ئنة، وباإشر�ف �لمعلم �لمسؤول، �أول�ً باأول، 
ووفقاً للاأصول �لمحاسبية.

ركة �لطلابية، ومطالبة �ل�أشخاص �لذين عليهم �لتز�مات تجاه . 4 يتم نشر �إعلان في مر�فق �لمدرسة عن قرب تصفية �لشَّ
ركة �لطلابية بالتسديد �لفوري لذلك. �لشَّ

ركة �لطلابية ) قائمة �لدخل و�لمركز �لمالية(.. 5 يتم �إعد�د �لحسابات �لختامية للشَّ
أرباح، و�إعادة ر�أس �لمال، لكل طالب . 6 �ل� ركة �لطلابية، تمهيد�ً لتوزيع  �أرباح �لشَّ يتم حساب نصيب كل حصة من 

ركة. مشارك في �لشَّ
يادة و�ل�ستثمار بين . 7 أرباح على �لطلبة، في مر�فق �لمدرسة، لتعزيز مفهومي �لرِّ يتم نشر �لحسابات �لختامية وتوزيعات �ل�

يادية  �لرِّ �ل�أفكار  لتعميم  �لتربية،  �لطلابية، في جريدة َمسيرة  للمدرسة نشر فكرة شركتها  �لمدرسة، كما يمكن  طلبة 
و�ل�ستفادة منها. 

         يكون مدير �لمدرسة؛ �لمر�قب للتصفية، وبالتعاون مع �لمعلم �لمشرف. 
ركة �لطلابية ل�أهد�فها.. 8 يقّيم �لمشرف �لتربوي بمتابعة مدى تحقيق �لشَّ

        ) تخص �لوحد�ت: �ل�أولى، و�لثانية، و�لثالثة، و�لر�بعة من �لكتاب �لمقرر؛ كون �لمشروع تر�كمّياً(.

اأول�ً: المراجع العربية: 1990م.

خالد �أمين عبد �لله و�آخرون، �أصول �لمحاسبة، عمان: مكتب �لكتب �ل�أردني، 1990م.. 1
�إسلام بشتاوي، �إيهاب �أبو خز�نه، مبادئ �لمحاسبة )1(، عمان: د�ر �لمناهج للنشر و�لتوزيع، 2004م.. 2
عبد �لستار �لكبيسي، �لشامل في مبادئ �لمحاسبة، عمان: د�ر و�ئل للنشر و�لتوزيع، 2003م.. 3
حسام �لدين مصطفى �لخد�ش و�آخرون، �أصول �لمحاسبة �لمالية، ط )7(، عمان: د�ر �لمسيرة للطباعة و�لنشر، 2010م.. 4
سنكدرية: �لمكتب �لجامعي �لحديث، 2008م.. 5 كمال �لدين مصطفى �لدهر�وي، مبادئ �لمحاسبة �لمالية، ط )2(، �ل�إ
نضال محمود �لدهر�وي و�آخرون، مبادئ �لمحاسبة �لمالية، �لجزء �ل�أول، عمان: د�ر �لَمسيِّرة للطباعة و�لنشر، 2010م.. 6
مسعد محمود �لشرقاوي، �ل�أصول �لعلمية و�لعملية للمحاسبة �لمالية، ط )3(، �لمنصورة: �لمكتبة �لعصرية للنشر و�لتوزيع، 2006م.. 7
�لمجمع  �لعربي للمحاسبين �لقانونيين، �لمبادئ �ل�أساسية للتدقيق، عمان: �لمطابع �لمركزية، 2003م.. 8

ثانيًا: المراجع ال�أجنبية:

	 Horngren,C,Harrison,w.and Bamber,L, Accounting,)6(th edition, New Jersey ,USA person prentice Hall ,2005.
	 Meigs & Meigs, Accounting The Basis for Business Decisions,)9(th edition, by McGraw-Hill, Inc )1993(.
	 .Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Financial Accounting, IFRS third edition, 2015.
	 Robert Anthony, David Hawkins, Kenneth A. Merchant, Accounting: Texts and Cases, 13th  edition, 2010.
	 Charles T. Horngren , Gary L. Sundem , John A. Elliott, Donna Philbrick,  Introduction to Financial Accounting, 

11th edition, 2013.
	 Peter Atrill , Eddie McLaney ,Financial Accounting for Decision Makers, 6th edition, 2012.



جلنة املناهج الوزارية:

جلنة اخلطوط العريضة  ملنهاج املحاسبة:

املشاركون يف ورشات كتاب املحاسبة للصف احلادي عرش : 

�أ. محمد سالم "منسقاً"

�أ. محمود �لزهور

د. شاكر �لشلالفةد. ساهر عقل

د. صبري صيدم

د. بصري صالح

م. فو�ز مجاهد

�أ. ثروت زيد

�أ. عز�م �أبو بكر

�أ. عبد �لحكيم �أبو جاموس

د. شهناز �لفار

د. سمية نخالة

�أ. وسام نخلة

د. شاكر �لشلالفة

�أ. محمود �لزهور

�أ. محمد سالم

�أ. دل�ل  بركات

�أ. فهمي �أحمد

�أ. سهام ز�يد

�أ. صفاء عطا �لله

�أ. محمد �لجعافرة

�أ. عمر قدح

�أ. نعمة  �لزعاترة

�أ. �أماني �بو خليل

�أ. زياد غانم

�أ. محمد قبها

�أ. غالب غانم

�أ. �أحمد شحادة

�أ. مثقال عازم

�أ. ماجد حجة

�أ. لؤي شريتح

�أ. يعقوب �لنجار

�أ. نائل مسلم

�أ. فاروق عر�ر

�أ. علي خريوش

�أ. علا بركة 

�أ. جهاد �أبو حمدة

�أ. ميساء عساف

�أ. منار حمد�ن 

�أ. �بتسام �أبو خلف

�أ. سلمان �لفر�جين

غزة : 

�أ. صبري مشتهى 

�أ. عليان �لمملوك 

�أ. محمد �لعامودي 

�أ. محمد ريحان 

�أ. و�ئل �لكفارنه 

�أ. �أيمن �أبو �لوفا 

�أ. هيام كلاب 

�أ. �أمير عدو�ن 


