
 

 

  1 محاسبة الماليةمدخل ملزمة 

1438-1437 للفصل الدراسي الثاني  

 )المستوى الثاني(

 

 

 

 

واجبات واالختبار الفصليتشمل الملزمة على المحاضرات النصية باإلضافة الى ال  

.مع امنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح  
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 م والمبادئو: المفه هالمحاسب

 المصطلحات المحاسبية الرئيسية:

مثل للموارد المتاحة الل استغالالبهدف ا ( خدٌما 1 -صناعٌا -تجاٌرا) عبارة عن وحدة تزاول نشاطا يهالمنشأة:  .1

  .انشئت من اجلها يهداف التالا قيقلها لتح

 

ي دا فقعات نيمة المبقيل يع وتحصيالسلع والب شراءة ين عمليمتوسط الفترة الزمنٌة ب يه دورة التشغيل:   .2

ع يع, والبيالخام االلزمة اللنتاج والتصنٌ  ة شراء الموادين عملية بية. او متوسط الفترة الزمنٌ يالتجار المنشآت

 ةيالمنشآت الصناع يدا فقعات نيالمب مةقيل يوتحص

 

 يا, او هياسها محاسبقيمكن ي يوالت ةأة المملوكة للمنشيصادالقتالموارد او ه :( الموجودات) صولالا .3

 :ىصول الالسم اقة, وتنأة للمنشيبلقة والفائدة المستيالماد مةقيٌ ممتلكات المنشاة ذات ال

 ( جلاللصٌرة ا) صول المتداولة الا -أ

 ( جلاللة ايطو) اصول ثابتة  -ب

 ر ملموسةياصول غ -ج

سلع او خدمات  يابل حصولها منهم علقر ميالغ التزامات او تعهدات للمنشاة تجاه يه:(تزاماتلالا)الخصوم .4

 سم الى:قوتن روضقاو 

 جلالرة اقصيالخصوم  -أ• 

 جلاللة ايالخصوم طو -ب• 

صول الة اقيم يادة فيكها او اصحابها وتمثل الزالم ة تجاهأة على المنشقالتزامات المستح يه حقوق الملكية: .5

 يتها والتلياالناتجة عن عم رباحالضافة الى االبا ةأالمنش يف الكاستثمرها الم يوتشمل المبالغ التالخصوم.  عن

 تم اعادة استثمارها. لم توزع وإنما

 

تضمن ين ويخ معيتار ية فأللمنشي المركز المال فصح عني ير مالقريهو كشف او ت مة المركز المالي:ئقا .6

 ة.ية العموميزانيالبعض الم هايعلٌ  قة الخاصة بالمنشاة, ٌوطليالملكوق قلتزامات وحالوالالصول  ملخصا  

7.  

ة, وتشتمل على المبالغ المحصلة والمبالغ أمن المنش دمةقالبضاعة المباعة او الخدمات الم ثمن يه يرادات:الا

 الفترة. لالدمة او البضاعة المسلمة خقابل الخدمات المقل ميالتحص تحت

 

ة للحصول على أتزاولها المنش ينشطة التالذ اتنفٌ ي السلع و الخدمات المستخدمة فلفة تكي ه المصروفات: .8

 ه.ذف المستنفيانا بالتكاليها احيشار الوي راداتاليا
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 كنة وذليل فترة معالعن المصروفات المرتبطة به خ ققراد المحاليا يادة فيهو الز :( الخسارة)  صافي الربح .9

 حالة الخسارة. يف كنة وذليل فترة معالالمرتبطة به خ عن المصروفات ققراد المحيالٌ ا يص فقحالة الربح, او الن يف

 

 فترة يرادات بالمصروفات المرتبطة بها فاليابلة اقم طريق ة عنأم اداء المنشقييستخدم لتهي تقرير ي قائمة الدخل: .10

 نة.يل فترة معالربح او خسارة خ المنشاة منجة اعمال يتفصح عن نت ينة. فهية معيمحاسب

 

 

 يبصاف كذل القةوع ة المنصرفقدية المحصلة والنقديعن الن عرض معلوماتير قريت وه قائمة التدفقات النقدية: .11

 الربح.

 ها مجتمعة مصطلحيعلٌ  قطلقدية يات النقائمة التدفقو يالمال ائمة المركزقائمة الدخل وقشارة الى ان كل من الا ينبغي•

 ة.يوائم المالقواحد هو ال

 تعريف المحاسبة:• 

ف الف المحاسبة بإختياختلف تعر كباعتبارها علم. لذل هاينظر الي خرالللمحاسبة باعتبارها فن والبعض  نظريالبعض • 

 .يقياو تطب ياو نظري, وجانب عمل ين, جانب علميعلى جانب ها باعتبارها تعتمديال وجهات النظر

عتمد يف يهذا التعر” ةيتصادالقحداث االص ايوتلخٌ  فيل وتصنيفن تسج“لمحاسبة فن عرفوها بانها رون ان اين يالذٌ • 

 ة.يد الممارسة والخبرة العمليللمحاسبة باعتبارها فنا ول يقيعلى الجانب التطب

بحث يالعلم الذي “نها أد عرفوها بقة فيميكادالا ون واصحاب الدراساتيميكادالوهم ا -بة علمرون ان المحاسين يالذٌ • 

 ”نةية لخدمة اغراض معأة المختلفة للمنشيت المالٌ الل المعاميوتحلٌ  بيل وتبويطرق تسج يف

 ةيتصادقمعلومات ا ليس وتوصقياد ويتم بها تحدي يالت ةيالعمل“ ة المحاسبة بانها يكريمالة المحاسبة ايعرفت جمع• 

 ”.سلٌمة ةيتصادقررات اقاتخاذ  يهذه المعلومات ف يتساعد مستخدم

تصادي او المعلومات القعلومات ذات الطابع االم ديختص بتولينظام للمعلومات “ضا على انها يفها ايكم تم تعر• 

 ”ة المحدودةيتصادالقا لة للموارديالبد ستخداماتالن ايار من بيختالتنطوي على ا تيحداث الالبا المرتبطة

ل ية بالمنشاة وتوصقة المتعليعلومات الكمنتاج المالنظام  يول بان المحاسبة هقمكن القه يفات السابياستنادا الى التعر• 

للمحاسبة هو  يساساله نجد ان الهدف ايرارات. علقال ذة لمساعدتها على اتخالقطراف ذات العالالمعلومات الى ا كتل

 اتخاذ المرار يالطراف المهتمة لمساعدتها فلالمعلومات  ليتوص

  م والمبادئو: المفه هالمحاسب

 ةالمحاسبي تماوطراف المستفيدة من المعلالا

رار. قة اتخذ اليعمل ية فيالمعلومات المحاسب يمستخدم ر معلوات لمساعدةيللمحاسبة توفٌ  يساسالذكرنا ان الهدف ا• 

 لهم؟ ر المعلوماتيالمحاسبة لتوفٌ ن تسعى ذيء المستخدمون الالهم هو لكن من

 هما: نيسمقة الى ين للمعلومات المحاسبين والمستخدمفيديسم المستقني•

 مستخدمو المعلومات من داخل المنشأة: -ال او •

ستخدم المعلومات يد الذي يالطرف الوح يه دارةالة المختلفة, وايدارالاتها ايدارة بمستوالا يتمثلون في ءالهو• 

 داخل المنشاءة. من يوهة يالمحاسب
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 مستخدمو المعلومات من خارج المنشأة: -ثانيا• 

 :يالتال يطراف فالا دارة وتتمثل هذهالف االطراف بخالوتشمل جٌمع ا• 

اس كفاءة وقيللتعرف على مدى نجاح اعمالهم,  ةيالى المعلومات المحاسب الكحتاج المية: أصحاب المنش  .1

 اموالهم.ة ياستخدام وحما يدارة فالا

 

 ةأالمنش ياستثمار اموالهم ف يفكرون فين يعون الذٌ قالمتو صد بهم المستثمرونيق: المستثمرون المحتملون .2

 .البقمست

 

 

تصدرها هذه  ية التيوائم المالقرا بالثيك هتمي كة للمنشآت لذليدقروض نقدم يق: وهو الذي رضونقالم .3

 الوفاء بالتزاماتها. ة علىأدرة المنشقن فكرة عن يرض تكوقع الميستطٌ يدراستها  يقشآت, فعن طرالمن

 

رارات قاتخاذ ال ية فيمن المعلومات المحاسبال بقعون مستقون او المتويد الموردون الحاليستفي: الموردون .4

 ة.أللمنش دية بالتورقالمتعل

 

العامة للمعلومات  بةقوان المرايمصلحة الزكاة, ود ة المختلفة مثليكومجهزة الحالتحتاج اة: يجهزة الحكومالا .5

 دة.يراض عدالغ ةيالمحاسب

 

ة ألمنشالتعامل مع ا ية استمرارهم فيمدى امكان ديتحد ية فأء المنشالة عميد المعلومات المحاسبيتف: الءالعم .6

 حتاجونه من بضائع.يدهم بما يعلى تزو ةأدرة المنشقو

 

كد من استمرار أة للتيوائم المالقال يفالواردة  المنشاءة بالمعلومات ين فينصب اهتمام العاملي العاملون: .7

 استمرار وظائفهم. ة لضمانأالمنش

 

 

 سسات العامة... الخ.ؤون والميتصادالقوا ونيحثون والخبراء والمستشارون المالوهم الباالرأي العام:  .8
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  لمبادئالمحاسبة المفهوم وا - 2المحاضرة 

 خصائص المعلومات المحاسبية

لكي تكون المحاسبة أداة نافعة لمستخدميها في مجال الرقابة واتخاذ القرارات  فان هنالك مجموعة من  •

 الخصائص التي يجب ان تتصف بها المعلومات المحاسبية والتي يمكن تلخيصها في اآلتي: 

المعلومة يجب ان تكون هامة ومفيدة عند دراسة المشكلة التي يراد حلها  وتعني المالءمة انالمالءمة:  . 1 •

 ومعالجتها واتخاز قرار بشأنها. بمعنى انها يجب ان تؤثر في اتخاز القرار

بمعنى ان المعلومات يجب ان تكون جارية وحديثة, فيجب اال تأتي المعلومات متأخرة عن الوقت الوقتية: . 2 •

 المطلوبة فيه.

هذه الخاصية تسمح لمختلف االفراد الذين يقومون بفحص بيانات او سجالت او قوائم ة للتحقق: القابل -3 •

 معينة بالتوصل الى نتائج مماثلة باستخدام مقاييس واساليب مماثلة

وتعني االبتعاد عن التقدير والحكم الشخصي واالستناد الى مصادر الموضوعية )البعد عن التحيز(:  -4 •

المحاسبية. وان ال تكون المعلومة منحازة لمجموعة من المستفيدين على حساب حقيقية للمعلومات 

 مجموعات اخرى. 

ألنه ال فائدة من الحصول على معلومة غير دقيقة وخاطئة, فالحصول على معلومات الصحة او الدقة: -5 •

 خاطئة ومضللة من شأنه ان يودي حتما بمتخذ القرار الى قرارات خاطئة.

المحاسبة هي اداة التعبير عن النشاط االقتصادي في شكل وحدات نقدية, فلغة ياس الكمي: القابلية للق -6 •

 المحاسبة هي لغة االرقام بحيث يتم قياس االحداث المالية واثباتها واعداد التقارير عنها بشكل كمي.

 فروع المحاسبة:

المتعلقة بالمنشأة وتوصيلها الى هي الفرع الذي يختص بانتاج المعلومات المالية المحاسبة المالية:  -1 •

االطراف المستفيدة في شكل قوائم مالية تساعد على معرفة المركز المالي الحقيقي وتحديد نتيجة مزاولة 

 المنشأة لنشاطها من ربح او خسارة خالل فترة زمنية معينة.

عدة االدارة في اداء وهي الفرع الذي يهدف الى توفير المعلومات المالئمة لمساالمحاسبة االدارية:  -2 •

وظائفها المختلفة وخاصة وظيفتي التخطيط والرقابة فهي تمد االدارة بالمعلومات التي تساعدها في القيام 

 برسم السياسات ووضع الخطط المختلفة الستغالل الموارد المتاحة لها, واتخاز القرارات.

يد تكلفة االنتاج وكذلك مساعدة ادارة هي الفرع من المحاسبة الذي يسعى الى تحدمحاسبة التكاليف:  -3 •

المنشأة على تخطيط االنشطة االنتاجية المختلفة وتحقيق الرقابة عليها بغرض تحقيق الكفاية االنتاجية 

 وضمان استخدام عناصر االنتاج المختلفة االستخدام االمثل.

وحدات الحكومية في ضوء هي الفرع الذي يقوم على تسجيل التصرفات المالية للالمحاسبة الحكومية:  -4 •

اطار محدد يحكمه النظام واللوائح المالية والتعليمات والقواعد التي تهدف الى تحقيق الرقابة المالية 

 واالدارية والحسابية على االيرادات والمصروفات الحكومية.

ض ربط الضريبة وهي تتناول تجميع ومعالجة المعلومات المالية الالزمة ألغرامحاسبة الزكاة والضرائب:  -5 •

وذلك في ضوء االنظمة والتعليمات المنظمة في هذا الشأن, او تحديد الزكاة وذلك في ضوء القواعد 

 الشرعية.
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 أهداف المحاسبة المالية.

 تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن الفترات الزمنية المختلفة. -1 •

 عرف على ممتلكات الشركة و التزاماتها وحقوق مالكيها.تحديد المركز المالي في لحظة زمنية معينة, للت-2 •

 توفير البيانات والمعلومات عن توقيت وكمية التدفقات المستقبلية للمنشأة. -3 •

 توفير البيانات والمعلومات الالزمة للتخطيط ورسم السياسات المالية للفترة أو الفترات القادمة. -4 •

إلحكام الرقابة على أعمال المنشأة والمحافظة على ممتلكاتها من توفير البيانات والمعلومات الالزمة  -5 •

 الضياع والتالعب واالختالس.

االحتفاظ بسجالت كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المنشأة حتى يمكن الرجوع لها  -6 •

 عند الحاجة.

 توضيح العالقة بين المنشأة والغير من مديونية و دائنية. -7 •

 وظائف المحاسبة المالية

 أ. قياس الموارد والممتلكات.

 ب. قياس االلتزامات المستحقة على المنشأة.

 ج. قياس التغيرات في الموارد والحقوق.

 د. تخصيص التغيرات على فترات زمنية محددة.

 هـ. التعبير عن العمليات في صورة نقدية.

 و. إيصال المعلومات إلى األطراف المستفيدة.

 المحاسبة المتعارف عليها: مبادئ •

تقوم المحاسبة على كثير من المفاهيم والمبادئ التي نشأت وتطورت على مدى التطور التاريخي للمحاسبة. وكثيرا 

 ما يطلق عليها اسم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها او المقبولة قبوال عاما. ومن اهم هذه المبادئ ما يلي: 

من وجهة نظر المحاسبة  تعامل كل منشأة على انها وحدة منفصلة عن مالكيها كما انها : مبدأ الوحدة المحاسبية -1

منفصلة عن المنشآت االخرى ولها شخصيتها المستقلة استقالال تاما عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني 

 لها. ولذلك لكل منشأة سجالتها المحاسبية ونظامها المحاسبي.

بد من استخدام صيغة مفهومة  لمستخدمي المعلومات المحاسبية عند تسجيل او تبلي  تلك الالوحدة النقدية: -2

المعلومات, وهذا بالضرورة ادى الى مفهوم الوحدة النقدية او القياس النقدي, والذي يعني ان المحاسبة المالية تقوم 

 بقياس االصول وااللتزامات  والدخل في شكل وحدات نقدية.

يعني هذا المبدأ ان المعاملة المالية تثبت على اساس كمية النقود الفعلية)التكلفة( التي التاريخية:  مبدأ التكلفة -3

استخدمت في التبادل لتلك المعاملة. بعد اثبات تلك المعاملة فإن التكلفة تقيد في الدفاتر المحاسبية وتظل على ما هي 

 لك المعاملة.  عليه دون النظر الى اي تغيير الحق قد يحدث في قيمة ت

يقصد باالستمرارية ان المنشأة وجدت لتستمر وان المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن االستمرارية:  -4

 تكفي إلنجاز تعهداتها الموجودة, في ظل غياب دليل موضوعي عكس ذلك. 
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مييز بين االصول الثابتة واالصول وترتيبا على ذلك يتم تقييم االصول على اساس التكلفة التاريخية فضال عن ان الت

 المتداولة, والخصوم قصيرة االجل والخصوم طويلة االجل هو نتيجة لتطبيق مبدأ االستمرارية.

لكي يتم قياس نتيجة نشاط المنشاة  بدقة تامة يجب االنتظار حتي يتم تصفية مبدأ الفترة المحاسبية:  -5 •

 أعمالها وهذا غير منطقي.

ويعني هذا المبدأ أن يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية غالباً ما تكون )سنة مالية( وفي نهاية كل   •

فترة يتم قياس نتيجة أعمال المنشأة من خالل مقابلة مصروفات الفترة بإيرادات نفس الفترة, كما يتم إعداد 

 قائمة المركز المالي في نهاية تلك الفترة. 

نتيجة لتقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية فإن األمر يتطلب لتحديد صافي دخل الفترة ة: مبدأ المقابل -6 •

المحاسبية أن يحمل إيراد الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا اإليراد بغض النظر عن 

 واقعة تسديد هذا المصروف وهذا ما يعرف بمبدأ مقابلة االيراد بالمصروف.

يعني أن المنشأة ال تعترف باإليراد و تسجله في دفاترها إال بعد تحققه مبدأ التحقق)االعتراف باإليراد(:  -7 •

 فعال. وذلك عند حدوث واقعة البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة او تقديم الخدمة.

 س/ متى يتحقق اإليراد؟ •

 ج/ عند حصول دليل على تقديم سلعة أو خدمة؟ •

 ترط استالم النقود؟س/ هل يش •

يعني أنه عند قيام المنشأة باتباع إجراء أو أسلوب محاسبي معين فإنه يجب أن ال  مبدأ الثبات)التجانس(: -8 •

 يغير من فترة ألخرى.

 س/ متى يمكن للمنشأة ان تغير االسلوب المتبع ؟ •

جاري استخدامه  لكن يجب ج/ حالة أن التغيير يعطي معلومات اكثر فائدة للمستخدمين مقارنة باألسلوب ال •

 اإلفصاح عن مثل هذا التغيير.

يعني هذا المبدأ انه عند قياس صافي الدخل الخاص بالفترة المحاسبية فإن اإليرادات مبدأ االستحقاق:  -9 •

والمصروفات التي تؤخذ في االعتبار هي تلك االيرادات والمصروفات التي تخص هذه الفترة سواء حصلت 

 حصل, وسواء سددت المصروفات أو لم تسدد.االيرادات أو لم ت

يعني)الحيطة( في أخذ الخسائر المتوقعة في االعتبار قبل حدوثها  مبدأ التحفظ )الحيطة والحذر(: -10 •

و)الحذر(بمعني عدم أخذ األرباح المتوقعة في االعتبار إال عند تحققها فعال. لذلك المحاسب يختار البديل الذي 

 يمة الدخل وبالتالي عدم زيادة قيمة االصول بقائمة المركز المالي. يترتب عليه عدم زيادة ق

تعني أن االهتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبة يتوقف مبدأ األهمية النسبية:  -11 •

 على مدى أهميتها النسبية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي.

عداد القوائم المالية يجب أن يكون هناك عالنية تامة بحيث ال يتم إخفاء يعني أنه عند إمبدأ اإلفصاح:  -12 •

 أي معلومة أو بيانات قد تضر بالمستفيدين من هذه القوائم أو قد تساهم في اتخاذ قرار معين.
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 4+3المحاضرة  – انيةالوحدة الث

 ية نقطة البدا –معادلة المحاسبة 

 معادلة الميزانية 

o ات جراءاالت و لياها كافة العمليللمحاسبة و ترتكز ع ية الحقيقةتمثل معادلة المحاسبة نقطة البدا

 بية المحاس

o ي ف يةمالات اليإثبات كافة العملفي ساس تشكل اال تيالمزدوج ال يدغة قاعدة القياص يهاكذلك تعتمد عل

 . ية ت المحاسبالالسج

o  ال موالترتكز المحاسبة المالٌة على قاعدة منطقٌة مفادها ان جٌمع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر ا

  ..الموال وال تساوي مصادر هذه االمجاءت بهذه الممتلكات اي ان استخدامات اي الت

 األموال ؟ ومصادر االموال  استخداماتما هي  / س

   :ةاليرض ان ثروة أحمد تتكون من العناصر التافت: مثال 

 4,000 نقدية بالبنك

 6,000 سيارات

 10,000 مباني

 20,000 المجموع

 

 ؟ أعاله بها احمد العناصر المذكورة تلك ام يالت االموالمصادر و ما ه :والسؤال هو

, او ان جزءا منها قد تم قد جاءت من أموال احمد الخاصة هذه العناصر  يعأنه إما أن تكون جمهي :لجواب ا

لاير  20,000مويله بأموال اقترضها من الغير , ويالحظ انه في كال الحالتين ان مصادر األموال وهي ت

 تتساوى مع استخدامات هذه األموال والتي هي في صورة نقدية بالبنك وسيارات ومباني .

 بالشكل التالي :ك في صيغة معادلة ويمكن كتابة ذل

 األموال مصادر=  األموال استخدامات

 

هذا على مستوى االفراد وهو صحيح ايضاً على مستوى المنشآت بصفة عامة وهو صحيح ايضاً على مستوى 

 بصفة عامة .المنشآت 

 : مثال على مستوى المنشآت

ربال في البنك في حساب  500,000افترض ان نشاط عبدهللا كان في مجال المخابز اآللية , حيث اودع مبلغ 

لاير كان قد اقترضه من ابنك والباقي  100,000المخابز اآللية وعلى فرض ان جزء من رأس المال وقدره 

 لاير من أمواله الخاصة . 400,00وقدرة 

 األموال مصادر= : اإلجابة 

 األموال مصادر=  مصادر=  األموال 

 و

 األموال مصادر=  األموال اماتاستخد
500,0000        =100,000  +400,000 

 في البنك             قرض           من ماله 
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 مصادر األموال 

عليها سدادها, فهي أمها التزام تجاه صاحبها ,  ى المنشأةمصار األموال هي في الواقع عيارة عن التزامات عل

   واما التزام تجاه الغير خالف صاحبها ,

 ويمكن صياغة المعادلة في ضوء ذلك كما يلي : 

 استخدامات األموال = االلتزامات ) مصادر األموال (

التزام المنشأة تجاه الغير + التزام المنشأة اتجاه صاحيهااستخدامات األموال =   

 
مكن ي ر بلفظ الخصوم , فإنه يتجاه الغأة ة ولفظ التزام المنشيتجاه صاحبها بلفظ حقوق الملكأة فإذا استبدل لفظ التزام المنش

ي : اغة المعادلة على النحو التاليص  

 استخدامات األموال = الخصوم + حقوق الملكية
 

المعادلة كما يلي :واستخدامات األموال هي في الواقع األصول وعلي يمكن كتابة   

 األصول = الخصوم + حقوق الملكية
 وهذا ما يطلق عليه معادلة المحاسبة .

  

مالية على توازن معادلة المحاسبيةأثر العمليات ال  

 : افترض ان إبراهيم قرر البدء في نشاط خدمي وذلك بإنشاء مؤسسة المغاسل اآللية وقام بالعمليات التالية 

  األولى :  ةالعملي 

من ماله الخاص لمؤسسة المغاسل االلية , وقام فعالً بإيداع  800,000ه خصص إبراهيم مبلغاً قدره  1/1/1426في 

 المبلغ كامالً في حساب المغاسل لدى البنك فما هو اثر هذه العملية المالية على توازن المعادلة ؟ 

 :األثر 

  األموال (االلتزامات ) مصادر  = األصول ) استخدامات األموال  (

 حقوق الملكية   نقدية بالبنك  800,000

 رأس المال  800,000  
 المجموع  800.000 المجموع  800,000

 

 ويمكن ان يطلق على الشكل السابق الميزانية العمومية او قائمة المركز  المالي في صورتها األخيرة فيكون : 

 

 

 العملية الثانية : 

لاير ليكون مقراً ألعمال المؤسسة وقد سدد قيمته لصاحب العقار  100,000اشترى إبراهيم مبنى بمبلغ  12/1في 

 من حساب المؤسسة بالبنك 

 األثر

  األموال (االلتزامات ) مصادر  = األصول ) استخدامات األموال  (
 حقوق الملكية   نقدية بالبنك   700,0000 

 رأس المال  800,000 مباني  100,000
 المجموع  800.000 المجموع  800,000

 

 الملكيةاألصول                       = الخصوم + حقوق 

 800,000= صفر +                     800,000
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 العمليه الثالثه : 

لاير وتم  250,000والعدد الالزمة للقيام بعمليات الغسيل من محالت البركة بمبلغ  اشترت المؤسسة االالت 4/1في 

 تسديد المبلغ بشيك . 

 األثر

 االلتزامات ) مصادر األموال ( =  األصول ) استخدامات األموال( 

 حقوق الملكية   بنك نقديه بال 450,000
 رأس المال  800,000 مباني  100,000

   آالتعدد و   250,000
 المجموع   800,00 المجموع  800,000

 

 العملية الرابعة : 

لاير من حساب المؤسسة 120,000بسحب مبلغ  5/1فقد قام إبراهيم في  سسة من نقدية ؤونظراً لما قد تحتاجه الم

  سسة .ووضعه بصندوق المؤ بالبنك

 ألثرا

 األموال (االلتزامات ) مصادر  =  دامات األموال( ) استخاألصول 

 حقوق الملكية   نقدية بالبنك  330,000
 رأس المال   نقدية بالصندوق  120,000

   مباني 100,000
   عدد واالت  250,000

 المجموع  800,000 المجموع  800,000
 

 : العملية الخامسة

ات الغسيل وقد قامت شركة الشمسان بعملية التأثيث تأثيث المحل إلعداده للقيام بعمليب 1/ 6م قام بافرض ان ابراهي -

 على الحساب . 40,000لاير نقداً و  20,000لاير , تم دفع مبلغ  60,000لقاء 
 60000اثرت هذه العملية على جانب االستخدامات , حيث وجد اصل جديد اطلق عليه اسم اثاث وتجهيزات بمقدار  -

, وفي نفس الوقت اثرت هذه العملية على  20000رجت منه و مقدارها , كما نقص الصندوق بمقدار النقدية  التي خ

جانب مصادر األموال حيث أدت الى نشوء التزام على المؤسسة للغير اطلق عليه مصطلح دائنون بمقدار الرصيد 

 . 40000المستحق لشركة شمسات والبالغ 

 األثر

 االلتزامات ) مصادر األموال(  =                     ئ

 الخصوم   نقدية بالبنك  330,000
 الدائنون شركة شمسان  40,000 نقدية بالصندوق  100,000

 حقوق الملكية   مباني 100,000
 رأس المال  800,000 عدد واالت  250,000

   اثاث وتجهيزات  60,000
 المجموع  840,000 المجموع  840,000

 

 العملية السادسه : 

 لاير نقداً مقابل القيام بأعمال فسيل خاصه بفندق االفراح  20,000حصلت المؤسسة على مبلغ  15/1بفرض اه في  -
وفي نفس الوقت أدت الى  20000لقد اثرت هذه العملية بالزيادة في احد بنود استخدامات األموال وهو بند الصندوق بمقدار  -

 . 20000حقوق الملكية والذي اطلق عليه اإليرادات والذي زاد بمبلغ زيادة مصادر األموال بإيجاد بند جديد من بنود 

 األثر

 االلتزامات ) مصادر األموال(  =                     األصول ) استخدامات األموال(
 الخصوم   نقدية بالبنك  330,000

 الدائنون شركة شمسان  40,000 نقدية بالصندوق  120,000
 حقوق الملكية   مباني 100,000

 رأس المال  800,000 عدد واالت  250,000

 إيرادات  20,000 اثاث وتجهيزات  60,000
 المجموع  860,000 المجموع  860,000
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 العملية السابعة : 

 لاير نقدا مقابل مرتبات العمال المستحقة عن الشهر  6000اذا فرض ان المؤسسة سددت مبلغ  -
من شأن هذه المعاملة ان تؤثر على احد بنود استخدامات األموال ) األصول( وهو بند يطلق عليه المصروفات يؤدي  -

 الى تخفيض حقوق الملكية كما أدى لتخفيض األصول النها تمثل تدفقا عكسيا لتدفق اإليرادا .

 األثر

 مصادر األموال( االلتزامات )  =                     األصول ) استخدامات األموال(

 الخصوم   نقدية بالبنك  330,000
 الدائنون شركة شمسان  40,000 نقدية بالصندوق  114,000

 حقوق الملكية   مباني 100,000
 رأس المال 800,000 عدد واالت 250,000

 + إيرادات  20,000 اثاث وتجهيزات 60,000
 مصروفات  - (6000)  

  814,000  
 المجموع  854,000 المجموع  854,000

 

ويالحظ من العمليتين السابقتين ان معادلة المحاسبة يمكن ان تكون تمتد لتغطي عناصر المصروفات وااليرادات 

 وتأخذ الصيغة التاليه : 

 المصروفات ( –األصول = الخصوم + ) حقوق الملكية + اإليرادات 
 او :

 اإليراداتاألصول + المصروفات = الخصوم + حقوق الملكية + 
 

ولما كانت اإليرادات مخصوما منها المصروفات تمثل األرباح و الخسائر , فإن هذا يعني ان حقوق الملكية تتضمن  -

 رأس المال مضافا اليه األرباح او مخصوما منه الخسائر كالتالي : 

  ( األرباح و الخسائر -+رأس المال)األصول = الخصوم + حقوق الملكية  -

 

 العملية الثامنة : 

 30000قامت بعمليات تنظيف وغسيل لشركة الخزامي مقابل الفاتورة  بلغت قيمتها  18/1على فرض ان المؤسسة في 

. خالل األشهر القادمة لاير ووعدت شركة خزاكى بتسديد الفاتورة   

 االثر

 األموال(االلتزامات ) مصادر   =                     األصول ) استخدامات األموال(
 الخصوم   نقدية بالبنك  330,000

 الدائنون شركة شمسان  40,000 نقدية بالصندوق  114,000

مدنيون شركة  30,000
 خزامى

 حقوق الملكية  

 رأس المال 800,000 مباني 100,000

 + إيرادات  50,000 عدد واالت 250,000
 مصروفات  - (6000) اثاث وتجهيزات 60,000

  844,000  
 المجموع  884,000 المجموع  884,000
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 العملية التاسعة : 
لاير بشيك . 30,000بشيك مقداره  سددت جزءا من الرصيد المستحق عليها لشركة شمسان 19/1افرض ان المؤسسة في  -  

لى امن شأن هذه العملية التأثير بالنقص على احد بنود استخدامات األموال وهو النقدية وفي نفس الوقت ستؤدي  -

 نقص بنفس المقدار في احد عناصر مصادر األموال المتمثلة في الدائنين وهم شركة الشمسان .

 األثر

 االلتزامات ) مصادر األموال(  =                     األصول ) استخدامات األموال(

 الخصوم   نقدية بالبنك  300,000
 الدائنون شركة شمسان  10,000 نقدية بالصندوق  114,000

 حقوق الملكية   مدنيون شركة خزامى  30,000
 رأس المال 800,000 مباني 100,000

 + إيرادات  50,000 عدد واالت 250,000
 مصروفات  - (6000) اثاث وتجهيزات 60,000

  844,000  
 المجموع  854,000 المجموع  854,000

 

 العملية العاشرة :

 لاير نقدا كجزء من المستحق عليها للمؤسسة   20,000بسداد مبلغ  1/  20على فرض ان شركة خزامى قامت في 

 األثر

 االلتزامات ) مصادر األموال(  =                     األصول ) استخدامات األموال(

 الخصوم   نقدية بالبنك  300,000
 الدائنون شركة شمسان  10,000 نقدية بالصندوق  000431,

 حقوق الملكية   مدنيون شركة خزامى  10,000

 رأس المال 800,000 مباني 100,000
 + إيرادات  50,000 عدد واالت 250,000

 مصروفات  - (6000) اثاث وتجهيزات 60,000
  844,000  

 المجموع  854,000 المجموع  854,000

 

 الخالصة 

يتأثر بها على األقل حسابين من حسابات األصول والخصوم ان كل عملية مالية البد ان  -

 وحقوق الملكية .

 مهمها كانت العمليات المالية فإنها لن تؤدي الى االخالل بتوازن او تساوي معادله ميزانية  -
يمكن زيادة األصول عن طريق النقص في اصل او اصو أخرى ويمكن نقص األصول عن  -

 طريق زيادة اصل او أصول أخرى 
رتب على اااليرادات  زيادة األصول او نقص االلتزامات او كالهما مع زيادة مماثلة في يت -

 حقوق الملكية 
يترتب على المصروفات نقص األصول او زيادة االلتزامات او كالهما مع نقص حقوق  -

 الملكية 
-  
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 الحربي
 

 

وضح أثر العمليات التالية على معادلة المحاسبة ، على أن يتم توضيح أثر كل عملية بصورة مستقلة على كل من االصول ، 
( للداللة على النقص أو  -والخصوم وحقوق الملكية ، مع التعبير عن ذلك بإشارة ) + ( للداللة على الزيادة ، واشارة ) 

 -للداللة على عدم وجود اثر للعملية ، كما هو موضح للعملية ) أ ( في الجدول التالي : عبارة )) ال أثر ((

 شراء آلة كاتبة على الحساب-أ

 اقتراض مبلغ من البنك-ب

 سداد الدائنين نقدا   -ج

 أحد المدينينتحصيل مبلغ نقدي من  -د

 شراء معدات مكتبية نقدا   -هـ

 بيع قطعة أرض نقدا  بسعر أعلى من تكلفتها -و

 بيع قطعة أرض نقدا  بسعر يقل عن تكلفتها -ز

 بيع قطعة أرض نقدا  بسعر يعادل تكلفتها  -ح

 بيع قطعة أرض على الحساب بسعر يعادل تكلفتها  -ط
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 الحربي
 

 -التمرين الثالث :

 هـ لمنشأة العليا للخدمات العقارية .1426فيما يلي العمليات التي تمت خالل شهر رجب 

لاير كرأس مال أودع في البنك باسم  300.000العليا للخدمات العقارية أعمالها بتخصيص مبلغ  منشآهبدأت  1/7أ ( في 

 المنشاة .

 لاير من البنك واودع خزينة المنشاة . 100.000تم سحب مبلغ  5/7ب ( في 

 لاير نقدا  والباقي على الحساب . 50.000لاير ، دفع منها  190.000تم شراء أراضي بمبلغ  7/7ج ( في 

 لاير على الحساب . 64.000تم بيع جزء من االراضي بسعر يساوي التكلفة فدره  9/7د ( في 

 لاير على الحساب . 16.000تم شراء معدات مكتبية بمبلغ  20/7هـ ( في 

 لاير نقدا  من قيمة االراضي المباعة . 24.000تم تحصيل  25/7و ( في 

 لاير من المبلغ المتبقي من ثمن المبنى بشيك . 60.000تم تسديد مبلغ  28/7ز (  في 

 -وب :ــــالمطل

المحاسبة لمنشاة العليا موضحا بالتفصيل التأثير على تحديد تأثير كل عملية مالية من العمليات السابقة على معادلة 

عناصر االصول والخصوم وحقوق الملكية ومتسعينا  في الحل بالنموذج التالي ثم قم بإعداد قائمة المركز المالي لمنشأة 

 هـ .1426"العليا " في نـهاية شهر رجب 

 لاير كرأس مال اودع بالبنك . 300.000بدأت منشآه العليا اعمالها بتخصيص مبلغ  7/1في 
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 من البنك واودع خزينة المنشأة .  100.000تم سحب مبلغ  7/5في 

 على الحساب . 64000تم بيع جزء من االراضي بسعر يساوي التكلفة قدره  7/9في 
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على الحساب  16000شراء معدات مكتبية بمبلغ تم  7/20في 

 نقداً من قيمة االراضي المباعة  . 24000تم تحصيل  7/25في 

 المبلغ المتبقي من المباني ) االراضي (من  60000تم تسديد مبلغ  7/28في 



 
 http://www.multqa-ud.com                ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن بن الفيصل                      

 الحربي
 

 دائنون 96000 النقدية بالبنك 140000

 رأس المال 300.000 نقدية بالصندوق 74000

   المدينون 40000

   االراضي   126000

   معدات مكتبية  16000

 الجملة  396000 الجملة 396000

 لاير سدد نقدا  . 100.000تأسست الشركة برأس مال قدره  1/1في  (أ

 لاير . 12.000اشترت الشركة آالت نقدا  بمبلغ  5/1في  (ب

 لاير على أن يتم السداد بعد شهر . 15.000اشترت الشركة آالت إضافية بمبلغ  10/1في  (ت

 لاير نقدا  قيمة الخدمات المؤداة لعمالئها . 25.000حصلت الشركة مبلغ  13/1في  (ث

 لاير . 8.600وقدرها  15/1سددت الشركة اجور العمل والموظفين حتى يوم  17/1في  (ج

 بعد .لاير لم يتم تحصيلها  6.400أدت الشركة خدمات لعمالئها قيمتها  20/1في  (ح

 لاير . 4.000حصلت الشركة من العمالء مبلغ  29/1في  (خ

 إظهار أثر العمليات السابقة على معادلة المحاسبة التي تأخذ الصورة التالية : -1

 االرباح والخسائر  ±االصول = الخصوم + حقوق الملكية 

 وذلك في شكل جدول يشتمل على عمود لكل عنصر  

 هـ . 1426المركز المالي لشركة االخالص في نـهاية شهر محرم إعداد قائمة  -2

 لاير نقدا  كرأس مال للمؤسسة أودعه للبنك . 150.000استثمر مبلغ  (أ

 لاير . 60.000اشترى من محالت العامر أثاثا  على الحساب بمبلغ  (ب

 لاير من البنك وأودعها خزينة المؤسسة . 40.000سحب مبلغ  (ت

 لاير بشيك . 16.000اشترى سيارة بمبلغ  (ث

 لاير نقدا . 15.000سدد االيجار الشهري وقدره  (ج

 لاير . 9.000أدى خدمات على الحساب قيمتها  (ح

 لاير نقدا  . 20.000مبلغ  سدد إلى محالت العامر (خ

 لاير حصلت نقدا  . 5.000أدى خدمات بمبلغ  (د

 لاير قيمة الخدمات اآلجلة . 6.000حصل نقدا  مبلغ  (ذ

 إظهار العمليات السابقة على معادلة المحاسبة بالصورة المذكورة في التمرين السابق .



http://www.multqa-ud.com 

 اعداد : الحربي  
 

 

 

  يصعب قياس تأثير العمليات المالية عن طريق معادلة المحاسبة والسبب هو ان االمر يتطلب

لعملية على المركز المالي وذلك جديدة بعد كل عملية لبيان اثر ا ضرورة إعداد قائمة مركز مالي

هذا االسلوب غير عملي وغير ها المنشأة وبالتالي يعد ـلكثرة وتنوع العمليات المالية التي تقوم ب

 .اقتصادي ويحتوي على الكثير من التكرار والجهد 

  لذلك لجأت  المحاسبة المالية إلى استخدام الحسابات تسجيل الزيادة أو النقص في البنود المختلفة

 -:لمعادلة المحاسبة هي 

o  االصول والمصروفات والخصوم وحقوق الملكية وااليرادات بدالً عن معادلة المحاسبة. 

 هة ذات الطبيعة الواحدة ، ويشتمل الحساب ـويتم فتح الحسابات لينقل إلى كل منها العمليات المتشاب

 -على :

  عنوان يوضح اسم العنصر سواء كان من عناصر االصول او الخصوم او حقوق الملكية او

 يرادات او المصروفات اال

 . جانب يخصص إلثبات الزيادة في قيمة العنصر 

 . جانب يخصص إلثبات النقص في قيمة العنصر 

 

  

 

 

  
 

  في القيمة مختلفين في تقوم قاعدة القيد المزدوج على اساس ان لكل عملية مالية طرفين متساويين

 االتجاه.

 . وعليه يتم تحليل كل عملية مالية من عمليات المنشاة إلى طرفين متساويين احدهما مدين واالخر دائن 

  وهو ما يعني انه إلتمام أي عملية مالية يتطلب وجود أكثر من طرف بعضها مدين بقيمة العملية والبعض

 االخر دائي بنفس القيمة .

 لى أي عملية مالية أثار مزدوجة تتمثل في مديونية احد االطراف وهو الذي حصل  على أي انه يترتب ع

 القيمة او المنفعة ودائنية الطرف االخر الذي فقد القيمة او المنفعة .

  والطرف الذي فقد ، ً وألثبات هذه العملية يمكن جعل الطرف الذي حصل على القيمة ) المنفعة ( مدينا

 ائناً .القيمة ) المنفعة ( د
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  لاير أودعها في حساب  250.000افرض ان محمد اسس منشآه لبيع السيارات برأس مال قدره

 جاري بالبنك باسم المنشاة .

 الحل ! 

  لاير . 250.000الطرف المدين : حساب النقدية بالبنك 

  لاير . 250.000المال الطرف الدائن : حساب راس 

 

  

     

          

          

 

 -:المدين والدائن طبيعية الحساب 

  طبيعتها مدينه هي التي تسجل في الجانب المدين عند ظهورها ألول مره .الحسابات التي 

 . الحسابات التي طبيعتها دائنة هي التي تسجل في الجانب الدائن عند ظهورها ألول مره 

 

  

     

          

          

 

 

  لاير من ماله الخاص لمؤسسة المغاسل االلية ، وقام فعالً بإيداع المبلغ في  800.000خصص ابراهيم مبلغ

 المغاسل لدى البنك .حساب 

  يالحظ أن طرفي العملية هما رأس المال والنقدية بالبنك ، وبما ان راس المال احد حسابات حقوق الملكية

وهي بطبيعتها دائنه وحيث ان رأس المال زاد ، فإن أي زيادة فيه تسجل في الطرف المشابه لطبيعة الحساب 

د حسابات االصول وهي ذات طبيعة مدينة وحيث انها زادت ، أي الطرف الدائن. اما النقدية بالبنك فهي اح

 ها تسجل في الطرف الذي يماثل طبيعتها أي الطرف المدين .ـفان زيادت
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  سدد قيمته لصاحب العقار من لاير ليكون مقراً ألعمال المؤسسة وقد  100.000اشترى ابراهيم مبنى بمبلغ

 حساب المؤسسة بالبنك .

  يالحظ ان طرفي العملية هما المباني والبنك . وحيث ان المباني تعتبر احد االصول وانها قد زادت فهذه

الزيادة تسجل في الطرف المماثل لطبيعتها المدينة وهو الطرف المدين من القيد . اما البنك وهو احد حسابات 

ص وبما ان االصول ذات طبيعة مدينه فإن النقص يسجل بالطرف المخالف لطبيعتها من القيد ، االصول فقد نق

 كما يلي .أي الطرف المدين . 

  

  

 

  لاير وتم  250.000للقيام بعمليات الغسيل من محالت البركة بمبلغ اشترت المؤسسة اآلالت والعدد الالزمة

 تسديد المبلغ بشيك  .

  طرفا العملية هما العدد واآلالت ، والبنك . بما أن حساب العدد واآلالت قد زاد وهو احد حسابات االصول ذات

أما حساب البنك فقد نقص وهو احد الطبيعة المدينة فهذه الزيادة تثبت في الطرف المماثل لطبيعتها من القيد . 

 حسابات االصول وإلثبات هذا النقص يسجل في الجانب المعاكس لطبيعته المدينة ، أي الطرف الدائن من القيد .
 

  

  

 

 لاير من حساب المؤسسة بالبنك ووضعه في الصندوق . 120.000مبلغ  قام ابراهيم بسحب 

 . يالحظ ان طرفي العملية هما البنك والصندوق 

  ، حساب البنك قد نقص وهو من حسابات االصول وهذا النقص يسجل في الطرف المعاكس لطبيعة االصول

طرف المماثل لطبيعة االصول ، أي أي الطرف الدائن . اما الصندوق فقد زاد فألثبات الزيادة تسجل في ال

 .الطرف المدين من القيد 
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  40.000لاير نقداً و 20.000ن شركة شمسان تم دفع مبلغ لاير م 60.000قام ابراهيم بشراء اثاث بمبلغ 

 لاير على الحساب .

  

  

 

 

  لاير نقداً مقابل القيام بأعمال غسيل خاصة بفندق االفراح . 20.000حصلت المؤسسة مبلغ 

  

  

 

  لاير نقداً مقابل مرتبات العمل المستحقة عن الشهر. 6.000سددت المؤسسة مبلغ 

  

  

  لاير وعدت شركة 30.000مقابل فاتورة بلغت قيمتها قامت المؤسسة بعمليات تنظيف لشركة الخزامي

 الخزامي بتسديدها خالل االشهر القادمة .

  

  

  لاير بشيك . 30.000سددت مؤسسة المغاسل جزءاً من الرصيد المستحق عليها لشركة شمسان ما مقداره 

  

  

  لاير نقداً كجزء من المستحق عليها للمؤسسة . 20.000قامت شركة الخزامي بسداد مبلغ 
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 الفصل الثالث : النظام المحاسبي :

 المقومات و اإلجراءات  - 7المحاضرة 

  يمكن القول أن النظام المحاسبي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات و الترتيبات الخاصة التي تسعى إلى حصر و قياس و تسجيل

نتئائج هذه المعامالت و آثارها على المركز و تلخيص معامالت المنشأة و تحقيق الرقابة و إجراءات الضبط الداخلي ثم إظهار 

 المالي لتصبح مفيدة في لمتخذ القرار .

 : مقومات النظام المحاسبي : للنظام المحاسبي ثالثة مقومات أساسية و هي 

 . ) أوالً : المستندات ) الوثائق 

 . ثانياً : الدفاتر ) السجالت ( المحاسبية 

 ثالثاً : التقارير ) القوائم ( المالية . 

 

 أوالً : المستندات )الوثائق (

 . المستند : هو وثيقة يستخدم كدليل موضوعي مؤيد لحدوث معاملة مالية ، مثال ذلك : الشيكات ، الفواتير ، اإليصاالت 

 ا و هو يتضمن المستند البيانات األساسية إلثبات وقوع العملية المالية مثل : طبيعة و نوع العملية المالية و القيمة المرتبط ب

 تاريخ حدوثها ليتم من واقع قيدها في السجالت المحاسبية .

  :وقد يكون المستند داخلياً ) محرر بواسطة المنشأة ( مثل: توقيع فواتير البيع ، أو خارجياً ) وارد من طرف خارجي ( مثل

 فاتورة الشراء .

  ًمثل صورة فاتوة البيع . –مثل أصل فاتورة الشراء أو قد يكون صورة  –و قد يكون أصليا 

 ثانياً : الدفاتر ) السجالت ( المحاسبية :

 :تشتمل السجالت المحاسبية األساسية على دفترين أساسين هما 

 1-  تسجل األحداث المالية أوال بأول حسب تسلسلها التاريخي .دفتر اليومية ، و 

 2-  تسجيلها في دفتر اليومية العامة.دفتر األستاذ ، و تصنف فيه جميع العمليات التي تم 

 . وسوف يتم تناولها في هذا الفصل بشيء من التفضيل 

 

 ثانياً : الدفاتر ) السجالت ( المحاسبية :

 :تشتمل السجالت المحاسبية األساسية على دفترين أساسين هما 

 1-  تسجل األحداث المالية أوال بأول حسب تسلسلها التاريخي .دفتر اليومية ، و 

 2-  تسجيلها في دفتر اليومية العامة.دفتر األستاذ ، و تصنف فيه جميع العمليات التي تم 

 . وسوف يتم تناولها في هذا الفصل بشيء من التفضيل 
 

 

 ثالثاً : القوائم المالية :

 : تعد نهاية كل سنة مالية وفقاً للمعايير و المبادىء المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً . و هذه القوائم هي 

  قائمة الدخل 

  ) قائمة المركز المالي ) الميزانية 

  قائمة التدفقات النقدية 
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 دفتر اليومية 

  إستناداً على قاعدة القيد المزدوج ، و تسجل هذه العمليات هو سجل تثبت به المعامالت المالية التي تقوم بها المنشأة أوالً بأول

 حسب تسلسل حدوثها التاريخي .

 

 لتسجيل في دفتر اليومية ا

  التسجيل في دفتر اليومية إستناداً إلى قاعدة القيد المزدوج و ذلك بإثبات البيانات المتعلقة بكل عملية مالية بطرفيها المدين و يتم

 الدائن .

 

 خطوات التحديد للعمليات المالية :

 1- . ًقراءة و فهم نص العملية كامال 

 2- . تحديد الطرف ) اسم الحساب ( المدين في العملية 

 3- يد مبلغ الطرف ) اسم الحساب ( المدين في العملية .تحد 

 4- . تحديد الطرف ) اسم الحساب ( الدائن في العملية 

 5- . تحديد مبلغ الطرف ) اسم الحساب ( الدائن في العملية 

 6- . تحديد التاريخ 

 

 مالحظة * قد تتضمن العملية الواحدة أكثر من طرف مدين أو أكثر من طرف دائن أو كالهما * . 
 

 خطوات التسجيل في دفتر اليومية :

 1-  يكتب اسم الحساب المدين على السطر األول من القيد في إتجاه اليمين في خانة البيان و يثبت المبلغ المدين على نفس

 السطر في خانة المدين .

 2-  لغ و يثبت المبيكتب اسم الحساب الدائن على السطر التالي أسفل القيد المدين في اتجاه اليسار ، اليسار من خانة البيان

 الدائن على نفس السطر في خانة الدائن .

 3- . يكتب تاريخ العملية في السطر األول من القيد في خانة التاريخ 

 4- د في السطر الذي يلي الحساب الدائن مباشرة .يعطى شرحاً مختصراً للعملية بعد كل قي 

 5- . يتم وضع خط فاصل بعد الشرح لكتابة قيد آخر 

 6- . يتم التأكد من تساوي المبالغ المدينة مع المبالغ الدائنة 

 7-   إثبات ) إذا كان القيد يتضمن أكثر من حساب مدين أو أكثر من حساب دائن فيطلق عليه قيد اليومية المركب ، و من الالزم

 تسجيل ( الحسابات المدينة أوالً قبل الدائنة . كما يجب توضيح أن القيد مركب عن طريق تدوين عبارة " مذكورين" 

 8-  يترك العمود الخاص برقم صفحة دفتر األستاذ خالياً وقت إثبات قيد اليومية ، على أن يثبت هذا الرقم إلى عند الترحيل إلى

 دفتر األستاذ .

 9- ع خانة المبالغ المدينة و كذا خانة المبالغ الدائنة في نهاية كل صفحة .يتم تجمي 
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 شكل يوضح صفحة من دفتر اليومية العامة:

      (رقم الصفحة )  
  المرجع  رقم القيد  البيان  المبالغ

صفحة  المستند دائن مدين

 األستاذ

 التاريخ

   
 
 
 
 

 المجموع

    

  
 

  برأس مال قدره  1426/ 1/1كمثال على كيفية اإلثبات في دفاتر اليومية أفترض أن شخصاً بدأ مشروعه التجاري في

( فإن قيد اليومية الخاص بهذه العملية في دفتر  102أودعه في حساب جاري بإسم المشروع بإيصال إيداع رقم )  1500000

 اليومية يكون 

 ة حساب بالمختصر )ح/( .و في العادة يتم اإلستعاضة عن كلم 

      (رقم الصفحة )  
  المرجع  رقم القيد  البيان  المبالغ

صفحة  المستند دائن مدين
 األستاذ

 التاريخ

   
 
 
 
 

 المجموع

    

   

 

 

 
 



 http://www.multqa-ud.com/vb/index.phpملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل                   
 

 شمس   

 مثال:

  سة و تبدأ كانت متسلإليضاح كيفية إثبات العمليات العشر الخاصة بالمثال الوارد في الفصل السابق بإفتراض أن أرقام المستندات

 ، فإن صفحة دفتر اليومية التي سجلت فيها هذه العملية تظهر كما يلي: 101من رقم 

  لاير من ماله الخاص لمؤسسة المغاسل اآللية ، و قام فعالً بإيداع  800,000هـ خصص إبراهيم مبلغاً قدره 1/1/1426في

 هذه العملية المالية على توازن المعادلة :كامالً في حساب المغاسل لدى البنك . فما هو أثر المبلغ 

 
 رقم البيان دائن مدين

 القيد
 رقم

 المستند
 صفحة
 األستاذ

 التاريخ

800000  
 

800000 
 
 

 ح/ النقدية بالبنك 
 ح/ رأس المال           

 بداية نشاط بإيداع نقدية بالبنك
 
 

 

    

    

 ليكون مقراً ألعمال المؤسسة و قد سدد قيمته لصاحب العقار من لاير  100,000إشترى إبراهيم مبنى بمبلغ  2/1ي ف

 حساب المؤسسة بالبنك :
 رقم البيان دائن دينم

 القيد
 رقم

 المستند
 صفحة
 األستاذ

 التاريخ

100000  
 

100000 
 
 

 ح/ المباني
 ح/ البنك           

 
 شراء مباني للمحل

 

 
 

    

    

 
  لاير و تم  250,000العدد الالزمة للقيام بعمليات الغسيل من محالت البركة بمبلغ إشترت المؤسسة اآلالت و  4/1في

 تسديد المبلغ بشيك :
 رقم البيان دائن دينم

 القيد
 رقم

 المستند
 صفحة
 األستاذ

 التاريخ

250000  
 

250000 
 

 ح/ عدد و آالت
 البنكح/            

 شراء عدد و آالت جديدة 
 
 

   1/4 

    
 لاير من حساب المؤسسة  120,000بسحب مبلغ  5/1لما قد تحتاجه المؤسسة من نقدية ، فقد قام إبراهيم في ظراً ن

 بالبنك و وضعه بصندوق المؤسسة :
 رقم البيان دائن دينم

 القيد
 رقم

 المستند
 صفحة
 األستاذ

 التاريخ

120000  
 

120000 
 

  ح/ الصندوق 
 البنكح/            

 و إيداعه بالصندوق سحب مبلغ من البنك
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  بتأثيث المحل إلعداده للقيام بعمليات الغسيل وقد قامت شركة الشمسان بعملية التأثيث  6/1أفرض أن إبراهيم قام في

 لاير على الحساب : 40,000لاير نقداً و  20,000لاير ، تم دفع مبلغ  60,000لقاء مبلغ 
 رقم البيان دائن دينم

 القيد
 رقم

 المستند
 صفحة
 األستاذ

 التاريخ

60000  
 

20000    
40000 

 

 ح/ األثاث 
 مذكورين            

 ح/ الصندوق            
 ح/ الدائنين )شركة الشمسان(

تأثيث المحل بمعرفة شركة شمسان و سداد جزء من 

 المستحق 
 
 

    

    

 مقابل القيام بأعمال غسيل خاصة بفندق األفراح :لاير نقداً  20,000حصلت المؤسسة مبلغ  15/1فرض أنه في ب 
 رقم البيان دائن دينم

 القيد
 رقم

 المستند
 صفحة
 األستاذ

 التاريخ

20000  
 

20000 

 

 ح/ الصندوق
 ح/ اإليرادات            

 

 إستالم اإليرادات و إيداعها في الصندوق 
 
 

 

    

    

 

  نقداً مقابل مرتبات العمال المستحقة عن الشهر :لاير  6000إذا فرض أن المؤسسة سددت مبلغ 
 رقم البيان دائن دينم

 القيد
 رقم

 المستند
 صفحة
 األستاذ

 التاريخ

6000  
 

6000 

 

 ح/ مصاريف )رواتب عمال (
 ح/ الصندوق            

 تسديد رواتب العمال عن شهر محرم

 
 

    

 تنظيف و غسيل لشركة الخزامى مقابل فاتورة بلغت قيمتها قامت بعمليات  18/1لى فرض أن المؤسسة في ع

 لاير و وعدت شركة الخزامى بتسديد الفاتورة خالل األشهر القادمة: 30,000
 رقم البيان دائن دينم

 القيد
 رقم

 المستند
 صفحة
 األستاذ

 التاريخ

30000  
 

30000 

 

 ح/ المدنيين )شركة الخزامى(
 ح/ اإليرادات            

 تقديم خدمات الغسيل لشركة الخزامى 

 
 
 

    

    

 لاير بشيك : 30,000سددت جزءاً من الرصيد المستحق عليها لشركة شمسان بشيك مقداره  19/1ض أن المؤسسة في رفأ 
 رقم البيان دائن دينم

 القيد
 رقم

 المستند
 صفحة
 األستاذ

 التاريخ

30000  

 
30000 

 

 ح/ الدائنين )شركة الشمسان( 

 ح/ البنك           
 تسديد جزء من المستحق لشركة شمسان
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 لاير نقداً كجزء من المستحق عليها للمؤسسة : 20,000بسداد مبلغ  20/1لى فرض أن شركة الخزامى قامت في ع 
 رقم البيان دائن دينم

 القيد
 رقم

 المستند
 صفحة
 األستاذ

 التاريخ

20000  
 

20000 

 

 ح/ النقدية 
 ح/ المدنيين )شركة الخزامى(           

 إستالم المبلغ المستحق على شركة الخزامى 

 
 
 

    

قمت بتسجيل كل عملية من العمليات السابقة في قيد و صفحة منفصلة تسهيالً للفهم ، و لكن قيود  * ملحوظة مهمة *                

 التالية ، و يتم تجميع المبالغ الدائنة معاً و كذلك المدينة بعد آخر عملية .اليومية تعد مجتمعة لما سيأتي في الصفحة 

 رقم البــــــيــــان دائن دينم
 القيد

 رقم
 المستند

صفحة 
 األستاذ

 التاريخ

 ح/ البنك  800,000 800,000
 ح/ رأس المال        

 بداية النشاط بإيداع النقدية بالبنك

1 101 1 
2 

1/1/1426 

 ح/ المباني  100,000 100,000
 ح/ البنك          

 شراء مباني للمحل 

2 102 3 
1 

2/1/1420 

 ح/ عدد اآلت  250,000 250,000
 ح/ البنك           

 شراء عدد و اآلت 

3 103 4 
1 

4/1/1426 

 ح/ الصندوق  120,000 120,000
 ح/ البنك            

 سحب المبلغ من البنك و إيداعه بالصندوق 

4 104 5 
1 

5/1/1426 

60,000 20,000 
40,000 

 ح/ األثاث
 مذكورين            
 ح/ الصندوق             

 ح/ الدائنين )شركة شمسان(             
تأثيث المحل بمعرفة شركة شمسان و سداد جزء من 

 المستحق

5 105 6 
 
5 
7 

6/1/140 

 ح/ الصندوق  20,000 20,000
 ح/ اإليرادات          

 إستالم اإليرادات و إيداعها بالصندوق

6 106 9 
5 

15/1/1426 

 ح/ مصاريف )رواتب العمال( 6,000 6,000
 ح/ الصندوق                

 تسديد رواتب العمال عن شهر محرم

7 1107 10 
8 

17/1/1426 

 ح/ المدنيين) شركة الخزامى( 30,000 30,000
 اإليرادات ح/                
 الغسيل لشركة الخزامى تقديم خدمات

8 108 7 
1 

18/1/1426 

 ح/ الدائنين )شركة شمسان( 30,000 30,000
 ح/ البنك                

 تسديد جزء من المستحق لشركة شمسان 

9 109 5 
10 

19/1/1426 

 ح/ الصندوق  20,000 20,000
 ح/ المدنيين )شركة الخزامى(       

 الخزامىإستالم المبالغ المستحقة على شركة 

10 110  20/1/1426 

     المجموع 1,436,000 1,436,000
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 8المحاضرة 

 دفتر األستاذ :

دفتر األستاذ عبارة عن سجل تنقل إليه العمليات الخاصة بكل حساب على حده ، سواء أكانت مدينة أو دائنة حيث تثبت في صفحة مستقلة 

تجميع بالمسجلة في دفتر اليومية تبويباً نوعياً و ذلك واحده أو أكثر ، والتي يمكن منها إستخراج الحساب . وهذا يعني تبويب البيانات 

 العمليات المتشابة لكل بند في حساب واحد . و تأخذ الحسابات في دفتر األستاذ الشكل التالي:

 صفحة رقم                              ..................ح/...   مدين                  
 دائن 

 

 المبلغ 
 لاير 

 رقم القيد  البيان 
 في دفتر
 اليومية 

رقم القيد في  البيان  المبلغ لاير  التاريخ 
 دفتر اليومية 

 التاريخ

        

 

 : الترحيل إلى دفتر األستاذ 
  يطلق على عملية نقل طرفي القيد من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ مصطلح الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ . و لعل

 هذا ما يبرر وجود خانة في دفتراليومية 

 كل قيد إليها .يوضع فيها رقم صفحة األستاذ و التي يتم ترحيل كل طرف من طرفي 

 : خطوات الترحيل 

 1- . يحدد في دفتر اليومية إسم الحساب األول ) الطرف المدين ( الذي يتضمنه قيد اليومية 

 2-  اليومية و يكتب إلى جواره إسم الحساب يسجل في الجانب المدين من الحساب بدفتر األستاذ المبلغ المدين من واقع دفتر

 من الطرف اآلخر من القيد ، أي الطرف الدائن في هذه الحالة .

 3- . يثبت تاريخ العملية في الحساب بدفتر األستاذ 

 4-  اليومية التي تم ترحيل طرف القيد منها ، في خانة المرجع بالحساب بدفتر األستاذ.صفحة يثبت رقم 

 5- بقة يكون قد تم ترحيل الطرف المدين من القيد .وفقاً للخطوة السا 

 6-  من اليومية .نكرر الخطوات السابقة لترحيل الطرف الدائن 

 
  : الترصيد 

 لترصيد عبارة استخراج نتيجة العمليات المالة التي أثرت على الحساب المعين و تتبع عمليات الترصيد التالية في هذه ا

 العملية:

 1- يحدد الجانب في المجموع األكبر . يجمع جانبي الحساب و 

 2- . يكتب المجموع األكبر في خانة المجموع في جانبي الحساب 

 3- . يستخرج الفرق بين الجانبين )المتمم ( و هو عبارة عن رصيد الحساب 

 

 و عند ترصيد الحسابات نواجه بأحد اإلحتماالت التالية :

 1-  أي بدون رصيد  –و بالتالي يكون الحساب مقفالً تساوي جانبي الحساب- . 

 2- ب كمتمم حسابي في الجانب المدينزيادة الجانب المدين للحساب عن الجانب الدائن ، و بالتالي يظهر رصيد مدين للحسا 
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 ة ، أمل الحساباتالحظ أن الحسابات ذات الطبيعة المدنية مثل حسابات األصول و حسابات المصفوفات تكون أرصدتها مدنيي 

 الطبيعية الدائنة مثل حسابات الخصوم و حسابات حقوق الملكية و حسابات اإليرادات فإن أرصدتها تكون دائنة .

 
 : مثال توضيحي لعمليتي الترحيل و الترصيد 

 هـ لمنشأة السالم للخدمات العقارية :1426يما يلي العمليات التي تمت خالل شهر صفر ف 
لاير كرأس مال أودع في البنك بإسم المنشأة  360,000منشأة السالم للخدمات العقارية أعمالها بتخصيص مبلغ بدأت  1/2ي ف -

. 
 لاير بشيك . 282,000تم شراء أراضي بمبلغ  2/2في  -

 بشيك و الباقي على الحساب . 30,000لاير ، دفع منها  72,000تم شراء مبنى بمبلغ  5/2في -
 لاير على الحساب . 22,000اضي بسعر التكلفة و قدره تم بيع جزء من األر 10/2في  -
 لاير على الحساب . 10,800تم شراء معدات مكتبية بمبلغ  14/2في  -

 لاير نقداً من قيمة األراضي المباعة في العاشر من نفس الشهر . 3,000تم تحصيل مبلغ  20/2في  -
 . لاير من المبلغ المتبقي من ثمن المبنى 6,000تم تسديد  29/2في  -
 المطلوب : -

 إثبات العمليات السابقة في دفتر اليومية . -1 -

 بدفتر األستاذ و ترصيد الحسابات ترحيل القيود إلى الحسابات المختصة  -2 -

 رقم البيان دائن دينم

 القيد

 رقم

 المستند

 رقم

 األستاذ

 التاريخ

       

       

       

       

 

 رقم البيان دائن دينم
 القيد

 رقم
 المستند

 رقم
 األستاذ

 التاريخ
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 رقم البيان دائن دينم

 القيد

 رقم

 المستند

 رقم

 األستاذ

 التاريخ

 
260,000 

 
260,000 

 ح/ البنك 
 ح/ رأس المال          

 إثبات رأس مال المنشاة 

    
2  /1 /1426 

282,000  
282,000 

 ح/ األراضي 
 ح/ البنك          

 شراء أراضي و سداد قيمة بشيك 
        

    
2  /2  /1426 

72,000  
 

30,000 
42,000 

 ح/ المباني 
 مذكورين         
 ح/ البنك         
 ح/ الدائنين          

 شراء مبنى و تسديد جزء من القيمة 
 بشيك و الباقي باألجل  

    
 

5  /2  /1426 

22,000  
22,000 

 ح/ المدينين 
 ح/ األراضي           

 بيع جزء من األراضي بالتكلفة 

    
10  /2  /1426 

 

 رقم البيان دائن دينم
 القيد

 رقم
 المستند

 رقم
 األستاذ

 التاريخ

108,000 
 

 
108,000 

 ح/ المعدات المكتبة 
 ح/ الدائنين        

 شراء معدات مكتبية باألجل 

   14  /2  /1426 

3000 
 

 
3000 

 ح/ البنك 
 ح/ المدينين      

 مبالغ محصلة من المدينين 

   20  /2  /1426 

6000  
6000 

 ح/ الدائنين 
 ح/ البنك        

 مبالغ مسددة للدائنين 

   29  /2  /1426 

755,800 
 

755,800  
 المجموع 

    

 

 الترحيل إلى دفتر األستاذ

 الترحيل إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ و ترصيد الحسابات :  -2

 منشأة السالم 

 دفتر األستاذ 

 دائن        البــنـــــــك حــ /    مدين 
 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

360,00 

 
3,000 

 

363,000 

45,000  

 حـ / رأس المال 

 حـ / المدينين 
 
 

 
 

 رصيد منقول 

1/2/1426 

2/2/1426 
 
 

 
 

1/3/1426 

282,000 

30,000 
6,000 
45,000 

 

363,000  

 حـ/ أراضي 

 حـ/ مباني 
 حـ/ الدائنين

 رصيد مرحل 

2/2/1426 

5/2/1426 
29/2/1426 
30/2/1426 
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 دائن        البــنـــــــك حــ /    مدين 
 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

360,00 

 

363,000  

  30/1/1426 رصيد مرحل  

363,000 

 

363,000 

 

363,000  

 حـ/ البنك 

 
 
 

 
 

  رصيد منقول 

1/2/1426  

 
 
 

 
1/3/1426 

 

 دائن        البــنـــــــك حــ /    مدين 
 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

282,000 
 

282,000 

 

260,000 

 حـ/ البنك 
 

 
 
 

 
 رصيد منقول 

3/2/1426 
 

 
 
 

1/3/1426 

22,000 
260,000 

 

282,000 

 
 

 حـ/ المدينين
 رصيد مرحل 

10/2/1426 
 

30/2/1426 

 

 دائن        البــنـــــــك حــ /    مدين 
 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
72,000 
 

72,000 

 
72,000 

 مذكورين 
 

 
 

 رصيد منقول 

5/2/1426 
 

1/3/1426 

 

72,000 

 

72,000 

 

 

 30/2/1426   رصيد مرحل  

 

 

 دائن        البــنـــــــك حــ /    مدين 
 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
6,000 

46.800 
 

52.800 

 
 

 حـ/ البنك 

 
 رصيد مرحل      

26/2/1426 

 
30/2/1426 

42,000 

10,800 
 

52,800 

46.800 
 

 حـ/ المباني 

 حـ/ المعدات المكتبية 
 
 

 
 رصيد منقول 

15/2/1426 

14/2/1426 
 
 

1/3/1426 
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 دائن        البــنـــــــك حــ /    مدين 
 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
22,000 

 

22,000 

 
19,000 

 حـ/ األراضي 

 
 
 

 
 رصيد منقول  

10/2/1426 

 
1/3/1426 

3,000  

19,000 
 

22,000 

 

 

 حـ/ البنك 

 
 رصيد مرحل       

 20/2/1426  

 
  30/2/1426 

 

 

  

 دائن        البــنـــــــك حــ /    مدين 
 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

10,800 

 

10,800 

 
10,800 

 حـ/ الدائنين 

 
 

 رصيد منقول 

14/2/1426 

 
1/3/1426 

 

10,800 

 

10,800 

 
 

 30/2/1426   رصيد مرحل  
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 المحاضرة التاسعة

 المقومات واإلجراءات النظام المحاسبي :

 ميزان المراجعة :

يجب التأكد بصفة دورية من صحة تطبيق قاعدة القيد المزدوج واإلجراءات المحاسبية المتمثلة  -

 في القيد والترحيل والترصيد والتحقق من استمرار توازن معادلة المحاسبة .

 ب بالتحقيق من ذلك عن طريق اعداد ميزان المراجعة والذي يأخذ الشكل التالي : ويقوم المحاس                 

 ميزان المراجعة

 في .....

 اسم الحساب دائن مدين

   
 
 
 
 
 

 اإلجمالي 
  

 

 وميزان المراجعة عبارة عن كشف او قائمة ذات جانبين :  -
الحسابات في دفتر األستاذ , جانب مدين يخصص لألرصدة المدينة او مجموع الجانب المدين لجميع 

وجانب دائن يخصص لألرصدة الدائنة او مجموع الجانب الدائن لجميع الحسابات في دفتر األستاذ , اما 

خانة البيان فتخصص ألثبات أسماء الحسابات المختلفة امام كل من األرصدة ا المجاميع المدينة والدائنة 

 لهذه الحسابات . 

 :  طرق إعداد ميزان المراجعة

 هناك طريقتان هما : 

 .  ميزان المراجعة بالمجاميع -أ
هو عبارة عن كشف او قائمة ذات جانبين يعد في تاريخ معين ويثبت بع أسماء الحسابات الموجودة بدفتر األستاذ , 

ومجموع الجانب المدين ومجموع الجانب الدائن لكل حساب من الحسابات في دفتر األستاذ ويجب ان يتساوى 

 المجاميع المدينة مع اجمالي المجاميع الدائنة .اجمالي 

 ميزان المراجعة باألرصدة . -ب
هو عبارة عن كشف او قائمة ذات جانبين يعد في تاريخ معين . تظهر فيه األرصدة المدينة وال بد ان يتساوى 

 اجمالي األرصدة المدينة مع اجمالي األرصدة الدائنة .

 شأة السالم للخدمات العقارية يمكن اعداد ميزان المراجعة بالصورة التالية :باستخدام بيانات المثال السابق عن من

 

 :حسابات األستاذة تم اخذها من المحاضرة السابقة . مالحظة
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 الترحيل الى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ وترصيد الحسابات :  -

 منشأة السالم

 دفتر األستاذ العام

 حـ/البنك                                                       دائن                             مدين                      

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ 
360,000 
3,000 

حـ/رأس المال 
 حـ/المدينين

 
 
 
 
 

 رصيد منقول 

1/2/1426 
2/2/1426 

 
 
 
 
 

1/3/1426 

282,000 
30,000 
6,000 

45,000 
 

 حـ/أراضي 
 حـ/مباني 

 حـ/الدائنين 
 رصيد مرحل 

2/2/1426 
5/2/1426 

29/2/1426 
30/2/1426 

363,000 363,000 
45,000   

 هذا الحساب تم  إعداده  في المحاضرة السابقة في المثال السابق ذكرة

 

 دائن                                                     مدين                                                 حـ/راس المال   
 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ 

360,000 
 

 360,000 30/1/1426 رصيد مرحل
 

 حـ/البنك  
 
 
 

 رصيد منقول                                                     

1/2/1426 
 
 
 
 

1/3/1426 

360,000 
 

360,000 
 

 360,000 
 

 هذا الحساب تم  إعداده  في المحاضرة السابقة في المثال السابق ذكرة

 

 مدين                                                 حـ/اراضي                                                    دائن  

 خالتاري البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ 
 حـ/البنك  282.000

 
 
 
 
 
 
 

 رصيد منقول 

3/2/1426 
 
 
 
 
 
 

1/3/1426 

22,000 
 

260,000 

 حـ/المدينين
 رصيد مرحل 

10/2/1426 
30/2/1426  

282.000 
282.000 

260,000  

 هذا الحساب تم  إعداده  في المحاضرة السابقة في المثال السابق ذكرة

 

 حـ/مباني                                                    دائن                                مدين                   

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ 
 مذكورين 72,000

 
 
 
 
 
 

 رصيد منقول 

5/2/1426 
 
 
 
 
 
 

1/3/1426 

 30/2/1426 رصيد مرحل  72,000

72,000 

72,000 

72,000  

 هذا الحساب تم  إعداده  في المحاضرة السابقة في المثال السابق ذكرة
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 مدين                                                 حـ/المدينين                                                    دائن  

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ 

 ـ/األراضي ح 22,000
 
 
 
 
 
 

 رصيد منقول 

10/2/1426 
 
 
 
 
 
 

1/3/1426 

3,000 
19,000 

 حـ/البنك
 رصيد مرحل 

20/2/1426 
30/2/1426 

 
22,00 

22,000 

19,000  

 هذا الحساب تم  إعداده  في المحاضرة السابقة في المثال السابق ذكرة

 

 حـ/المعدات المكتبية                                                   دائن     مدين                                       

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ 

 حـ/الدائنين  10,800
 
 
 
 
 
 

 رصيد منقول 

14/2/1426 
 
 
 
 
 
 

1/3/1426 

 2/1426/ 30 رصيد مرحل  10,800
 10,800 

10,800 

10,800  

 هذا الحساب تم  إعداده  في المحاضرة السابقة في المثال السابق ذكرة

 

 األرصدة بالمجاميع  ةميزان المراجع

 30/1/1426في  

 على اساس المجاميع 
 دائن        مدين 

 األرصدة على اساس 
 دائن   مدين 

 اسم الحساب

 النقدية  45000 318000 363000

 رأس المال  360000  360000 

 األراضي   260000 22000 282000

 المباني  72000  72000
 

 الدائنون  46800  52800 6000

 المدينون   19000 3000 22000

 المعدات المكتبية  1080700   108000

 اإلجمالي  406000 406800 755800 755800

 

 

 

 

 

 

 

 المطلوب : 

 ة الطالب وتحت اشراف األستاذ((  )تحل بواسط3/1حالة تطبيقية رقم )

 ه في منشأة الشرق األوسط لصيانة وإصالح السيارات : 1426فيما يلي بعض العليات التي تمت خالل شهر ربيع األول 

كرأس مال اودع في البنك باسم  1,500,000بدأت منشأة الشرق األوسط لصيانة وإصالح السيارات نشاطها بتخصيص  1/3في  -

 المنشأة , 

 بشيك والباقي على الحساب . 150,000سدد منها  200,000تم شراء مبنى من الشركة العقارية بمبلغ  5/3في  -

 من الحساب الجاري للمنشأة بالبنك و اودع بالصندوق . 250,000تم سحب مبلغ  8/3في  -

بشيك والباقي  200,000نقدا و  150,000سدد منها  450,000تم شراء آالت ومعدات من الشركة الهندسية بمبلغ  10/3في  -

 على الحساب

 نقدا والباقي على الحساب  200,000حصل منها  300,000تم أداء خدمات صيانة وإصالح لعمالء المنشأة بمبلغ  1/3 5في -

 وتم سداد نصف القيمة بشيك والباقي على الحساب  100,000تم شراء اثاث ومعدات مكتبية من منشأة العهد الجديد بمبلغ 20/3في  -

 نقدا والباقي شيك  40,000وتم سداد  70,000تم شراء سيارة من شركة الزاهد لنقل عمال المنشأة بقيمة 22/3في  -

 تم تحصيل نصف المستحق على عمالء المنشأة نقدا  25/3في  -

 وحصل نصف القيمة نقدا والباقي بشيك  150,000تم أداء خدمات صيانة وإصالح لعمالء المنشأة بمبلغ 28/3في  -

 . 50,000سداد مصروف الرواتب واألجور عن شعر ربيع األول وقدره تم  30/3في  -
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 اثبات العمليات السابقة في دفتر اليومية . .1

  30/3/1426قيود الى الحسابات المختصة في دفتر األستاذ وترصيدها في ترحيل ال .2

  30/3/1426اعداد ميزان المراجعة في  .3
 

 التاريخ البيان دائن مدين

 كح/ البن 1500000  1500000
 ح/ رأس المال

 نكوضع رأس المال بالب 

3/1 

200000 150000 
 50000 

 يح/ المبان
 ن يمذكور 

 كح/ البن
 نينح/الدائ

على  قيوالبا يكشراء مبنى والسداد بش 
 الحساب

3/5 

 ح/ الصندوق  250000 250000
 ح/البنك

 سحب مبلغ من البنك ووضعة بالصندوق 

3/8 

450000 150000 
200000 
100000  

 ح/ االالت والمعدات 
 مذكورين 

 ح/الصندوق 
 ح/ البنك 

 ح/الدائنين 
 شراء معدات بالنقد وبشيك على الحساب 

3/10 

200000 
100000 

 مذكورين   300000
 ح / الصندوق 
 ح / المدينين 
 ح/ اإليرادات 

 تحقيق إيرادات حصل بعضها والباقي مستحق 

3/15 

100000 50000  
50000 

 بيةوالمعدات المكت  الثاثا ح/ 
 ين مذكور 

 ح/ البنك  
 ح/ الدائنين 

 شراء اثاث ومعدات مكتبية 
  

 

3/20 

70000 40000 
 30000 

 سيارة ح/ ال
 مذكورين 

 ح / الصندوق 
 ح/ الدائنين 

 شراء سيارة بعضها نقدا والباقي على الحساب 

22/3  

 ح / الصندوق  50000 50000
 ح / المدينين 

 تحصيل جزء من المدينين

28/3 

75000 
 75000 

 مذكورين  150000
 ح / الصندوق 

 ح/البنك 
 ح/ اإليرادات 

 تحصيل إيرادات نقدا وبشيك 

28/3 

 ح /مصروفات الرواتب  50000 50000
 ح / الصندوق 
 سداد الرواتب 

30/3 

 

 المطلوب



  http://www.multqa-ud.comملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل                                            

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط
 

 دائن        البنك                            مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

 3/5 ح/ المباني  150000 3/1 ح/ راس المال  1500000

 3/8 ح/ الصندوق  250000 28/3 ح/ اإليرادات  75000
 3/10 ح / االالت و المعدات  200000   

 3/15 ح / اثاثات و مكتبية  50000   
   925000 

 مرحل 
  

1575000 
925000 

  1575000   

 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن        لمالا راس                                          مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

 3/1 ح / البنك     

      

      

      مرحل 1500000

      

1500000   1500000   

   1500000   

 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن         الدائنين                                                                                                   مدين                                                            

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
 3/8 ح / المباني  50000   

 3/10 ح/االالت والمعدات  100000   

 3/20 ة كتبيح / االثاثات و الم 50000   
 3/22 ح/ السيارة 30000   230000

      

230000   230000   

   230000   
 

 دائن                         مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان بلغالم
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 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط
 

 دائن        المباني                                    مدين                                                                                                                 

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
    3/8 ح / البنك و الدائنين  200000

      
      

   مرحل  200000   

      

200000   200000   

200000      
 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 دائن                                                                                                                                                     مدين        

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

  ح/ االالت والمعدات  150000 3/8 ح / البنك   250000
  ح/ السيارة  40000  ح/االيرادات 200000

  ح/ الرواتب  50000  ح/االيرادات 100000
     ح/المدينين 50000

   مرحل  435000  ح/اإليرادات  75000

      

675000   675000   

435000      
 

 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن        الصندوق                                                                                                         مدين                                            

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

      

      

      

      

      

      

      

 

 دائن                         مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

      

      

      

      

      

      

      

 دائن                                       مدين                                                                                                           

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
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 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن        المعدات االالت و                                   ين                                                                                                                           مد

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

    3/10 ح/ مذكورين 450000
      

      
   مرحل 450000   

      

45000   450000   

450000      
 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن         المدينين                                      مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

      

      

      

      

      

      

      

 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن                                                                         مدين                                                                                    

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

      

      

      

      

      

      

      

 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن        المعدات المكتبيه  األثاث و                                                                                                                  مدين                                             

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

    20/3 مذكورين 100000
      

      
      

   حل مر 100000   

100000   100000   

100000      
 

 

 



  http://www.multqa-ud.comملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل                                            

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 ندائ         السيارة                                     مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

    3/22 مذكورين 70000
      

      
   مرحل  70000   

      

70000   70000   

70000      
  

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن        المعدات االالت و                                                                      مدين                                                                              

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

      

      

      

      

      

      

      

 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن        الرواتب مصروف                                                                                                                                    مدين                        

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

     ح/الصندوق 50000
      

      
   مرحل  50000   

      

50000   50000   

50000      

 

 

 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن         االيرادات                                   مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
  مذكورين 300000   

  مذكورين 150000   
      

      مرحل  450000

      

450000    450000   

   450000   
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 دفاتر األستاذ

 شركة الشرق األوسط

 

 دائن                                                                                          مدين                                                                   

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 +الحاديه عشرالمحاضرة العاشرة 

 

  تمرين محلول : 

 

 تأسست الشركة العالمية ومجال نشاطها صيانة واصالح السيارات برأس  1426ول رمضان في ا

  :الشهرالل دع بالبنك , كما قامت الشركة بالعمليات التالية خاو   70000مال قدره 

  اودع بالصندوق 14000حصلت الشركة على قرض من بنك الرياض قدره  9/ 2في 

  قدان  7000وقدره  االيجارسددت  9/  3في  

  لاير 4200حصلت نقدا ايراد اصالح سيارات بلغت  9/ 5في 

  اسددت نقد 25200مال الشركة بمبلغ العاشترت سيارة نقل  9/ 6في 

  قالير اودع في الصندو 28000تم زيادة رأس المال بمبلغ  9/ 15في 

  بشيك  21000سدد منها مبلغ  ل 49000بمبلغ  لآللياتمن الشركة المتحدة  االتاشترت  9/  20في

 .والباقي على الحساب

  ولم تحصل 8400بقيمة العمالء كم تأدية خدمات الى بعض 19600حققت ايرادات نقدية قدرها 9/ 27في

 بعد

  ا :سددت المصروفات التالية نقد 9/  28في 

 8400  , مصاريف كهراء ومياه 2800أجور عمال 

 

   :المطلوب

 .ت السابقةثبات العملياالمة الزاجراء قيود اليومية ال- 

 األستاذ و ترصيدها ي دفتر الئمة ترحيل القيود الى الحسابات الم- 

 .اعداد ميزان المراجعة-

 البيان دائن مدين 

 البنك  925000

 الصندوق  435000

 ينالمدين  50000

 المبني   200000

 االالت والمعدات   450000

 األثاث والمعدات المكتبية   100000

 السيارة  70000

 مصروف الرواتب   50000

 اإليرادات  450000 

 الدائنين  230000 

 راس المال  1500000 

 الجملة  218000 218000
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 1426دفتر اليومية: الشركة العالمية 

 التاريخ البيان دائن مدين

 كح/ البن 70000 70000 
 ح/ رأس المال

 نكوضع رأس المال بالب 

1/9 

 لصندوقح/ ا 14000 14000
 نينح/الدائ

 لحصول على قرض من بنك الرياض ا 

2/9 

 ح/ مصروف االيجار  7000 7000
 ح/ الصندوق 

 سداد االيجار نقدا  

3/9 

 ح / الصندوق  4200 4200
 ح/إيرادات 

 تحصيل ايراد اصالح سيارات 

5/9 

 ح/ السيارات  25200 25200
 ح/ البنك 

 شراء سيارة نقل بشيك  

6/9 

28000 28000  
 ح / الصندوق 

 رأس المال ح / 
 وضع  رأس المال اإلضافي بالصندوق 

 

9/15 

49000 21000 
 28000 

 ح/ االالت 
 مذكورين 
 ح/البنك 

 ح / الدائنين
 شراء االت جزء بشيك والباقي على الحساب 

 

9/20 

 ح/ الصندوق  19600 19600
 ح / اإليرادات 

 تحقيق إيرادات نقديه  

27/9  

 ح / المدينين  8400 8400
 يرادات ح/ اإل

 تقديم خدمات ولكن االيراد لم يحصل بعد 

27/8 

8400 

2800  

 مذكورين  11200
 ح / مصروفات األجور والعمال

 ح / مصاريف كهرباء ومياه 
 ح / الصندوق 

28/9 

  

 

 

 دائن        البنك                                                   مدين                                                                                                  

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

 6/9 ح / السيارات  25200 1/9 ح/ رأس المال  70000
  20/9 ح / االالت  21000   

      
   مكمل / المرحل  24800   

      

70000   70000   
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 دائن        راس المال                            مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
 9/1 ح/البنك 70000   

 15/9 الصندوق  ح/ 280000   
      

      مكمل / المرحل  98000

      

98000   98000   

      

 دائن        الصندوق                            مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
 3/9 ح/مصروف االيجار  7000 2/9 ح/ الدائنين 14000

 28/9 ح/ مذكورين 11200 5/9 ح/ اإليرادات  4200
    15/9 ح/ راس المال  28000

    27/9 ح/ اإليرادات  19600

   مرحل  47600   

      

65800   65800   

      

 دائن        الدائنين                            مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

 9/2 ح/ الصندوق  14000   
 9/20 ح / االالت  28000   

      
      مرحل / مكمل 42000

      

42000   42000   

      

 دائن        مصرف االيجار                            مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

    3/9 ح/ الصندوق  7000

      
      

   مرحل / مكمل  7000   

      

7000   7000   
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 دائن        االيرادات                                             مدين                                                                                                        

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
 9/5 ح/ الصندوق  4200   

 27/9 ح/ الصندوق 19600   
 27/9 ح/المدينين  8400   

      مكمل / مرحل  32200

      

32200   32200   
      

 دائن        االالت                                                                                                                                                مدين      

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
    20/9 ح/مذكورين 49000

      
      

   مكمل / مرحل 49000   

      

49000   49000   

      

 دائن        السيارات                             مدين                                                                                                                         

 التاريخ بيانال المبلغ التاريخ البيان المبلغ
    9/6 ح/ البنك 25200

      
      

   مكمل  25200   

      

25200   25200   

      

 دائن        لمدينين ا                            مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

    27/9 ح/ اإليرادات  8400
      

      
   مرحل  8400   

      

8400   8400   
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 30/12/1426ميزان المراجعة للشركة العالمية في 

 

 اسم الحساب دائن مدين

 البنك  24800

 رأس المال 98000 

 الصندوق  47600

 الدائنين 42000 

 مصروف االيجار  7000

 اإليرادات 32200 

 االالت  49000

 السيارات  25200

 المدينين  8400

 مصروف أجور العمال  8400

 و مياه مصاريف كهرباء  2800

 اإلجمالي 172200 172200

 

 

 دائن         أجور العمل   مصروفات                                                     مدين                                                                                               

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ

    29/9 ح/ الصندوق  8400
      

      
   مكمل  8400   

      

8400   8400   

      

 دائن        الكهراء والمياه  مصاريف                           مدين                                                                                                                         

 التاريخ البيان المبلغ التاريخ البيان المبلغ
     29/9 ح/ الصندوق  2800

      
      

   مكمل / مرحل  2800   

      

2800   2800   
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  12المحاضرة 

 الشكل التالي يوضح خطوات الدورة المحاسبية

 

 النظام المحاسبي ) القوائم المالية (

ل المعلومات يتم توصيقها ريعن ط يوالت ةلية لنظام المحاسبة المايساسالة المخرجات ايتعد القوائم المال

ة الفترة ينها ية تعد فيالقوائم المال ن اهدافهم. وهذهيف انواعهم وتباالها على اختيمستخدم ة الىيالمال

 ة.يالمحاسب

 ي :ه يةثة قوائم اساسالث يالوقت الحال يفستخدم يو

 ي.المركز المال قائمة 
 الدخل قائمة. 

 ية. قائمة التدفقات النقد 
ار يالقائمة الثالثة من متطلبات مع ن اصبحتيح ي, فاألولى والثانية ن يالشركات على القائمت وقد نص نظام

 ن.يين القانونية للمحاسبيئة السعوديله من قبل الهيبعد تعد فصاح وذلكالوا العرض
 

 المركز المالي ةقائم

 يهنة. فية معيلحظة زمن يللمنشأة ف يالوضع المال انيالى ب (ةية العموميزانيالم) يتهدف قائمة المركز المال

نة, او ية معيلحظة زمن يها فليللمنشأة وما ع ظهر ثروة المنشأة او ماي يررعن كشف او قائمة او تق عبارة

 (تزاماتأي اال) صولالاعلى هذه  ياصول المنشأة والحقوق الت يتوضح قائمة المركز المال ىبعبارة اخر

 ر او المالك.يسواء للغ

ة وذلك حسب متطلبات نظام ية كل سنة مالينها يف األقلمرة على  يمنشأة بإعداد قائمة المركز المالوتلزم كل 

 .كل شهر يركز المالتعد قائمة الم ير ان هنالك بعض الشركات التيغالشركات 
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 وكالة العلي لصيانة السيارات -هـ 1426\12\30فيما يلي عرض لقائمة المركز المالي إلحدى المنشآت الخدمية في 

 وحقوق الملكيةالخصوم       هـ1426\12\30 قائمة المركز المالي في االصول

 

31,000 
17,000 

7,000 
5,000 

 
 

200,000 

160,000 
80,000 
40,000 

 
100,000 

 األصول المتداولة
 نقدية

 مدينون

 مخزون مهمات
 مصروفات مدفوعة مقدما

 
 األصول الثابتة

 أراضي
 مباني

 سيارات

 اثاث
 أصول غير ملموسة

 شهرة المحل

 
24,000 

4,000 
6,000 

 
60,000 

 
500,000 

46,000 

 الخصوم قصيرة األجل
 دائنون

 مصروفات مستحقة

 إيرادات محصلة مقدما
 الخصوم طويلة األجل

 قرض
 

 حقوق الملكية
 رأس المال 
 أرباح العام

640,000  640,000  

 

 :ية وهيسيثة عناصر رئالاعلى القائمة ث يوجد فيحظ انه يال

 اسم المنشأة.• 

 .*(ةيالعموم يةزانيالم* ي قائمة المركز المال)اسم القائمة• 

 خ اعداد القائمة.يتار• 

 

م من القائمة والخصو ناليمالجانب ا يول فصالا ث تظهريبح يقائمة المركز المال يف الحسابات فيتم تصنيو

 .سريالجانب اال ية فيالملك وحقوق

 

 عناصر قائمة المركز المالي

ن م األيمنضمن الجانب يتث ية, حيالملكوحقوق والخصوم  األصولعلى  يتشتمل عناصر قائمة المركز المال 

 :يالنحو التالة على يسية اقسام رئالثمها الى ثيتم تقسي يوالت األصولالقائمة 

 

   )قصيرة األجل( المتداولة األصول

ع او ية او للبيلها الى نقديمكن تحوي يخرى التصول االالة او ايالنقدالمتداولة على انها  األصولوتعرف 

عادة ما تتضمن هذه هما اطول. ويا ليدورة التشغ لالسنة او خ اللة خينتاجالة ايالعمل يفستخدام الل

 : ةيلمفردات التالصول االالمجموعة من ا

 ك.ة سواء بالصندوق او البنيالنقد 
 سهم والسنداتالا يالمؤقتة فستثمارات اال هيجل او المؤقتة والارة يستثمارات قصاال. 
 ل تمثي المبالغ الت يوه (ت مستحقة للمنشأةااليتمثل كمب يالت)قبض لوراق انون وايالمد

 .هما اطوليل ايسنة او دورة التشغ اللداد خر للمنشأة واجبة السيالتزامات على الغ
 ي.مخزون المهمات والمخزون السلع 

  ف المدفوعة مقدمايالمصار. 

 

 



 ud.com-http://www.multqa                              ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل                   

 

 األصول الثابتة

 يراضالنتاج. مثل االالعمل او ا ياستخدامها فها المنشأة بقصد يتحصل عل يالت جلااللة يصول طوالا يوه

س ية ولينتاجاالة يالعمل يالمساهمة فتقتنى بغرض  يصول التالارها من يثاث وغالارات وايوالس يوالمبان

 . اعهيبغرض اعادة ب

 

 غير الملموسة األصول

ة يمات التجارالوالعختراع االالمحل وبراءة ان المادي الملموس مثل شهرة يتفتقد الك يصول التاال يوه 

 .صول الثابتةاالصول بعد الالمجموعة من اوتوضع هذه 
 

 يلي :ة وذلك كما وحقوق الملكيتضمن الخصوم اما الجانب االيسر لقائمة المركز المالي في

 يوالتر يجل المستحقة على المنشأة للغالرة ايقص االلتزامات يوه )جلالقصيرة ا(الخصوم المتداولة -1

ه استخدام اصول يترتب علياطول. كما ان سدادها هما يل ايالسنة او دورة التشغ لالسدادها خ ينبغي

 :ومن امثلة الخصوم المتداولةجل. االر ينشأة التزام آخر قصمتداولة او 

 ت مستحقة على المنشأةالايتمثل كمب يفع التاوراق الد -األرصدة المستحقة للدائنين  -

 .رادات المحصلة مقدماياال - ف المستحقة يالمصار- جل الرة ايالقروض قص -

 

حقاقها عادة بعد سنة او بعد كون استي يتزامات على المنشأة التلالا يه :األجل الخصوم طويلة  -2

 الة او اصوياستخدام نقدتطلب سدادها الي يتزامات التلالا ياطول. ومن ثم ههما يل ايالتشغ دورة

 .هما اطوليل ايالتشغل سنة او دورة المتداولة اخرى خ

 

المنشأة وتتكون اساسا من راس  يالمالك فة عبارة عن استثمارات يحقوق الملك حقوق الملكية: -3

 .ات المنشأةيعمل يستثمار فالأة لحتفظ بها اصحاب المنشيمجمعة قد المال واي ارباح 
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 13المحاضره  1ماليه  ةمدخل محاسب

 قائمة الدخل

 : قائمة الدخل

ائمة قة. تستند هذه الهية منتينفترة معالل ة اعمال المنشأة خيجظهر نتقرير يئمة الدخل عبارة عن كشف او تقا

تلك جة يوتكون نتاإليرادات  قيق تلك تح يساهمت ف العباء التيرادات المنشأة بالمصروفات وايا قابلةعلى م

 ي :ابسط صورها على النحو التال ي ئمة الدخل فقاوتظهر  .ه المنشأة من ربح او خسارةققبلة هو ما تحقاالم

 

 

 

 

 

 

 و يالحظ انه يوجد في اعلى القائمة ثالثة عناصر رئيسية : 

 اسم المنشأة .1

 اسم القائمة ) قائمة الدخل ( .2

 الفترة التي تغطيها القائمة  .3

 قيسل تائمة الدخقضا، فيحه ايستوجب توضيما األهمية ئمة له من قاا اليهتغط يالتخ او الفترة يولعل التار

 30 ية فيمة الدخل عن السنة المنتهقائال، يقة. ولذا ينفترة مع الل عمال من ربح او خسارة خاالجة ينت

 1426/ 12/ 30هـ الى 1426/ 1/1ئمة الدخل عن الفترة من قاهـ او 1426/ 12/

 ما كس هنالير انه ليللمنشأة غ يهالسنة المال يوه يةعد عن فترة زمنن قائمة الدخل توكما سبق القول فإ

 .من سنة اقلئمة الدخل عن فترة قانع من اعداد يم

 اشكال قائمة الدخل

ن يخصص الجانب المدبين ، يل ان تعد على شكل حساب ذو جاناالون: الشكل يائمة الدخل احد شكلقان تتخذ  يمكن •

 .ت، ربحا ام خسارةياجة العمليل نتيمث هما ينرادات والفرق بااليخصص الجانب الدائن ين يح يللمصروفات ف

منها  طرحيثم  أوال ادات االيرث تظهر يظهر بعض المؤشرات بحير قريئمة على شكل تقاان تعد ال نيالشكل الثا •

داما بات اكثر استخ يلشكل الثانخسارة. وا يربح او صاف يمن صاف يجة االعمالبنود المصروفات للوصول الى نت

 ي :الدخل على النحو التال قائمةوتظهر  االخيرهالسنوات  يف
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 قائمة التدفقات النقدية :

هذه القائمة بموجب  عدانما اصبح لزاما على الشركات ان تلم ترد هذه القائمة في نظام الشركات السعودي ، 

ه ، 1416أجرته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام التعديل لمعيار العرض واالفصاح العام الذي   

 الهدف من اعداد قائمة التدفقات النقدية :

ة يدة، كما انها تعد مفاليالفترة المالل ة المحصلة والمنصرفة خقديالمعلومات عن الن يكدقائمة اساسا الى تقتهدف هذه ال

تها او يوقث تية سواء من حستقبلية المقديت النقاد التدفيدرة المنشأة على تولقمدى قييم من تلمقترضين وا ين تمكن المستثمر

جودة اختبار «عرف بـ ية به وهو ما قالمحصلة والمنصرفة المتعلة يدنقالدخل وال ين صافيتها. كم انها تفسر الفرق بميك

. الدخل يصاف ة) الىيسيلرئ(ا يليهنشطة التشغاالمن قديه ات النقختبار تنسب التدفاالوبموجب هذا » رباحاال  

ة هذا و تنبثق اهميح. يرباح والعكس صحاالم قالدخل زادت جودة ري ات الى صافقث انه كلما زادت نسبة هذه التدفيبح

 عوزيصول وتاالون وشراء يسداد الد يتستخدم ف يالت ية هقدية على ان النيوائم المالقال ميناعة مستخدق يختبار فاالا

 األرباح ودفع المصروفات وليس صافي الربح .

قسام التدفقات النقدية في القائمةا  

: ائمة الىقها هذه الويتحت يالت قديةات النقسم التدفنقفصاح العام تالاار العرض ويمع يل فيالتعد بمقتضى  

  التشغيلية  التدفقات النقدية من األنشطة-

  االستثمارية لتدفقات النقدية من األنشطة -

التمويليه لتدفقات النقدية من األنشطة  -  

 

هذه القائمة على عكس القائمتين السابقتين ال تعد من واقع ميزان المراجعه بعد التسويات و 

 انما تعد اعتمادا على المعلومات التاليه :

قائمة المركز المالي المقارنة ) للسنة الحاليه والسنه السابقه ( -  

الحاليه قائمة دخل الفتره -  

بيانات اضافيه يتم الحصول عليها من دفتر األستاذ -  

 

 طرق اعداد القائمة : 

 يمكن اعداد هذه القائمة بطريقتين : 

الطريقة الغير مباشره  2الطريقه المباشرة       1  

 

 وقد الزم المعيار السعودي بشأن هذه القائمة بإعدادها وفقا للطريقه المباشرة .
  المباشرة على النحو التالي هوفقا للطريق هالنقدي ت التدفقا ةيمكن اعداد قائم
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 1حل الواجب الأول لمقرر مبادئ المحاسبة المالية 

 

  السؤال 1

الخاصية من خواص المحاسبة التي تعني االبتعاد عن التقدير و الحكم الشخصي و االستناد الى مصادر حقيقة للمعلومات 

 المحاسبية هي

 

 -1(الموضوعية )البعد عن التحيز-

 

 القابلية للقياس الكمي2-

 

 الوقتية3- 

 

 المالئمة4-

  السؤال 2

 أي التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو فروض تسمى ب
 

 
 

 

 حقوق الملكية2-

 

 األصول3-

 

 المصروفات4-

 

 السؤال 3

 يتمثل المستخدم الداخلي للمعلومات المحاسبية في
 

 
 

 أصحاب المنشأة2-

 

 المقرضون3-

 

 األجهزة الحكومية4-

 

 

 

 

 -1الخصوم

جميع المستويات اإلدارية-1  
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  السؤال 4

الفرع من المحاسبة الذي يهدف الى توفير المعلومات المالئمة لمساعدة اإلدارة في أداء وظائفها المختلفة و خاصة 

 وظيفتي التخطيط و الرقابة
 

 
 

 

 محاسبة التكاليف2-

 

 محاسبة الزكاة و الضرائب3-

 

 المحاسبة الحكومية4-

 

  السؤال 5

 ما المقصود بمبدأ التكلفة التاريخية

 

 

استخدمت في التبادل لتلك المعاملةيعني ان المعاملة المالية تثبت على أساس كمية النقود الفعلية)التكلفة( التي  1- 

 

 

 تعني أن المنشأة وجدت لتستمر و ان المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفي إلنجاز تعهداتها الموجودة2-

 

 تعني تقسيم حياة المنشأة الى فترات دورية غالبا ما تكون سنة مالية3-

 

 يعني ان المنشأة ال تعترف باإليراد او تسجله في دفاترها اال بعد تحققه فعال4-

 

6السؤال   

 

 ماذا نعني باالصول؟

 

 

هي الموارد االقتصادية المملوكة للمنشاة والتي يمكن قياسها -1

 محاسبيا

 

  هي االلتزامات المستحقة على المنشأة تجاه مالكها-2

 

 هي الزيادة في االيراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به-3

 

 هي تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في تنفيذ االنشطة التي تزاولها المنشأة-4

 

 -1المحاسبة اإلدارية
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 الواجب االول

1السؤال   

  :االصول الثابتة )طويلة االجل( هي

 الممتلكات التي تقتنى بغرض استخدامها وليس اعادة بيعها

 

 الممتلكات التي تقتنى بغرض بيعها

 الممتلكات التي ليس لها وجود مادي ملموس

 ال شيء مما ذكر

 

 

2السؤال   

غالبا سنة وفقا لمبدأ يتم تقسيم حياة المنشأة الى فترات دورية :  

 الفترة المحاسبية

 

 المقابلة

 الثبات

 التحقق

 

3السؤال   

 :المستخدم الذي يحتاج للمعلومات المحاسبية الغراض التخطيط االقتصادي ، الجباية والزكاة وفرض الضرائب هو

  الحكومة

 

 االدارة

 المالك

 الدائنون

 

 

4السؤال   

 :الموضوعية كخاصية للمعلومات المحاسبية تعني

 البعد عن للتحيز

 

 مالءمة المعلومات المحاسبية

 الحاجة للمعلومات المحاسبية حاجة وقتية

 التوصل الى نتائج مماثلة بأستخدام مقاييس واساليب مماثلة
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5السؤال   

 :تثبت المعاملة على اساس كمية النقود الفعلية )التكلفة( التي استخدمت في التبادل وفقا لمبدأ

 التكلفة التاريخية

 

 االستمرارية

 الفترة المحاسبية

 المقابلة

 

 

6السؤال   

خدميا( بهدف االستغالل االمثل للموارد المتاحة وهي -صناعيا  -عبارة عن وحدة تزاول نشاطا ) تجاريا  : 

 المنشأة

 

 معادلة المحاسبة

 المحاسبة المالية

 الشيء مما ذكر

 

 

7السؤال   

المحاسبة بأنهايمكن تعريف  : 

 كل ما ذكر صحيح

 

 عملية لتحديد وقياس وتوصيل المعلومات

 نظام النتاج المعلومات الكمية المتعلقة بالمنشأة

 فن تسجيل وتصنيف وتلخيص االحداث االقتصادية

 

 

8السؤال   

  :الفرع من المحاسبة الذي يسعى الى تحديد تكلفة االنتاج هو

 محاسبة التكاليف

 

 المحاسبة االدارية

 المحاسبة الحكومية

 محاسبة الزكاة
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9السؤال   

 :المستخدم الداخلي للمعلومات هو

 جميع المستويات االدارية

 

 المالك

 الدائنون

  الحكومة

 

 

10السؤال   

 :صافي الربح يعني

 زيادة االيرادات المحققة عن المصروفات المرتبطة بها

 

محققة عن االيراداتزيادة المصروفات ال  

 ثمن البضاعة المباعة

  كل ما ذكر صحيح
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 الواجب الثاني

 

 الصيغة الصحيحة لمعادلة المحاسبة هي -1

 االصول =الخصوم + حقوق الملكية

  االصول +الخصوم = حقوق الملكية

  حقوق الملكية -االصول =الخصوم 

  االصول + حقوق الملكية =الخصوم 

 

اي من لحسابات التالية يعتبر ذات طبيعة مدينة؟ -2  

 االصول

 

  الخصوم

  حقوق الملكية

  االيرادات

 

  

  اي من العمليات التالية من شانها ان تؤثر بالزيادة بمقدار متساو على جانب االصول من ناحية والخصوم وحقوق لملكية-3

 شراء لوازم مكتبية االجل

  سداد احد لمدينين للرصيد المستحق علية بشيك

  س المالحصول الملك على مبلغ نقدي من صندوق المؤسسة بقصد تخفيض را

  دفع مرتبات للعاملين

 

  

  اي من المعامالت التالية تؤدي ال زيادة حقوق الملكية-4

 تقديم خدمة والحصول على ايرادات نتيجة ذلك

  شراء قطعة ارض نقدا

  سداد المستحق للدائنين

  دفع مصروفات الكهرباء

 

 

  ىة مالية تحدث يكون لها تاثير علفان اي عمليوفقا لمعادلة المحاسبة  -5

 حسابين على االقل

  ثالث حسابات على االقل

  حساب واحد على االقل 

 كل ماذكر خطا

 

  اذا تم شراء معدات نقدا فان هذة المعادلة تؤدي الى -6

 زيادة في حساب المعدات ونقصان في حساب النقدي

 

  نقصان في حساب المعدات وزيادة في حساب النقدية 

  زيادة في حساب المعدات ونقصان في حساب راس المال

  زيادة في حساب المعدات وزيادة في حساب الخصوم

http://www.multqa-ud.com/vb/index.php
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 الواجب الثاني

 1السؤال 
 :يمكن صياغة معادلة المحاسبة كاآلتي

 االصول + الخصوم = حقوق الملكية

 االصول = الخصوم+ حقوق الملكية

 

 حقوق الملكية -االصول = الخصوم 

 االصول + حقوق الملكية = الخصوم

 2السؤال 
 :عند شراء بضاعة على الحساب فإن الحساب الدائن في هذه الحالة هو

 المدينون

 الدائنون

 

 النقدية

 حقوق الملكية

 

 3السؤال 
 :زيادة احد عناصر االصول قد يكون ناتج عن

 زيادة في حقوق الملكية فقط

 زيادة في احد عناصر الخصوم فقط

 كل ما ذكر صحيح

 

 نقصان في احد عناصر االصول االخرى فقط

 

 4السؤال 
  :عند شراء سيارة جديدة للمنشأة نقدا فإن ذلك يؤدي الى

 زيادة حقوق الملكية

 الشيء مما ذكر

 نقص اصول المنشأة

 مع عدم زيادة مجموع االصول تغّير مكونات اصول المنشأة

 

 5السؤال 
 :لحساب فإن ذلك يؤدي الىاذا قامت شركة بشراء سيارة على ا

 ونقصان في حسابات االصول المتداولة زيادة في احد حسابات االصول الثابتة

 ال شيء مما ذكر

 زيادة في احد حسابات االصول المتداولة وزيادة في حسابات الخصوم

 زيادة في احد حسابات االصول الثابتة وزيادة في حسابات الخصوم
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 6السؤال 
  :تؤدي الى نقصان في االصول ونقصان في الخصوم وهيمعاملة 

 سداد الدائنين

 

 بيع بضاعة على الحساب

 شراء معدات على الحساب

 دفع المصروفات

 

 7السؤال 
 اي من البنود التالية ال يعتبر ذات طبيعة دائنة؟

 حقوق الملكية

 االصول

 

 االيرادات

 الخصوم

 

 8السؤال 
 :يجب ان تكون معادلة المحاسبة في حالة توازن

 في بداية الفترة المحاسبية

 عند إعداد القوائم المالية

 عند الحصول عاى اصول نقدا

 خالل الفترة المحاسبية

 

 9السؤال 
  :المقصود باستخدامات االموال هو

 االيرادات

 االصول

 

 الخصوم

 حقوق الملكية

 10السؤال 
 ن الحسابات التالية ال يعد من ضمن عناصر حسابات االصول المتداولة؟اي م

 المدينون

 المباني

 

 النقدية بالبنك

 لوازم ومهمات مكتبية
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 االختبار الفصلي

 تتصف جميع االصول ان لها وجود او كيان مادي ملموس -1س 

 خطأ

 

 يطلق على دفتر اليومية دفتر القيد االولي بإعتبار انه السجل االولي الذي تثبت به العمليات المالية -2س

 صواب

 

 :معاملة تجعل الخصوم مديناً واالصول دائناً، هي -3س

 استثمار مبلغ كرأس مال

 د المنشأة جزء من الديون التي عليهاسدا

 . سداد العمالء )المدينون( جزء من الديون التي عليهم للمنشأة

 ً  بيع بضاعة نقدا

 

 :المستخدم الوحيد للمعلومات المحاسبية من داخل المنشأة هو -4س

 االدارة

 المستثمرون المحتملون

 المالك

 الدائنون)المقرضون(

 

 )التقارير المالية( المنتج النهائي للنظام المحاسبيتعتبر القوائم المالية  - 5س

 صواب

 

الفرع من فروع المحاسبة الذي يسعى الى تحديد تكلفة االنتاج وكذلك مساعدة ادارة المنشأة على تخطيط ورقابة  - 6س

 :االنشطة االنتاجية هو

  محاسبة الزكاة والضرائب

 المحاسبة الحكومية

 محاسبة التكاليف

 اليةالمحاسبة الم

 

 يعتبر الثبات على اتباع المبادئ والقواعد المحاسبية امر ضروريا في الممارسة المحاسبية -7س

 صواب

 

 اي المبادئ المحاسبية التالية يؤدي الى االعتراف الفوري بالخسائر المتوقعة؟ - 8س

 مبدأ الحيطة والحذر

 مبدأ االستمرارية

 مبدأ مقابلة االيرادات بالمصروفات

 باتمبدأ الث
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 .في الخصوم ونقصان في االصول نقصان معاملة تؤدي الى - 9س

  بيع بضاعة على الحساب

 شراء بضاعة على الحساب

  اقتراض مبلغ من المال

 سداد جزء من الديون المستحقة على المنشأة

 

 :بضاعة نقدا ففي هذه الحالة فإن اذا تم بيع - 10س

 ً  المبيعات مديناً والمدينون دائنا

ً المبي  عات دائناً ورأس المال مدينا

 ً  المبيعات تكون دائناً والنقدية بالصندوق مدينا

 ال شئ مما ذكر

 

 :لاير نقداً نظير تقديم بعض الخدمات لبعض العمالء، ففي هذه الحالة 50000حّصلت المنشأة  : 11س 

 ً  تكون المصروفات مديناً والصندوق دائنا

 ً  يكون الصندوق مديناً وااليرادات دائنا

 ً  تكون االيرادات مديناً والصندوق دائنا

 ً  يكون الصندوق مديناً ورأس المال دائنا

 

  :تهدف محاسبة التكاليف الى إعداد القوائم المالية بالمنشأة : 12س

 خطأ

 

 لماذا تحتاج األجهزة الحكومية للمعلومات المحاسبية :  13س

 شأةتساعدها في اتخاذ القرارات الخاصة بتوريد بضائع المن

 ال شيء مما ئكر

 تساعدها في التخطيط اإلقتصادي و جباية الزكاة و الضرائب

 تساعدها في التعرف على مدى نجاح أعمال المنشأة

 

  لاير كرأس مال 10000في حالة استثمرت الشركة مبلغ  : 14س

  :هو الجانب المدين و وضع المبلغ في حساب الشركة بالبنك ، فإن

  .الدائنون

  .لصندوقالنقدية با

 . النقدية بالبنك

  .رأس المال

 

قائمة المركز المالي هي بمثابة مقياس لحظي لثروة المنشأة في لحظة زمنية معينة ولذا ينبغي اعدادها في  :  15س

 .تاريخ محدد

 صواب

 خطأ
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  : من أهم وظائف المحاسبة: 16س

  .قياس الموارد والممتلكات

  .وققياس التغييرات في الموارد والحق

  .التعبير عن العمليات في صورة نقدية

 . كل ما ورد صحيح

 

المبدأ الذي ينص على أن تثبت ) تسجل ( المعاملة المالية على أساس كمية النقود الفعلية ) التكلفة ( التي  :17س

  :هواستخدمت في التبادل و تظل على ما هي عليه دون النظر الى تغيير الحق يحدث في قيمة تلك المعاملة 

  .مبدأ مقابلة االيرادات بالمصروفات

  . مبدأ التحقق

 . مبدأ التكلفة التاريخية

  .مبدأ الوحدة المحاسبية

 

  :من الحسابات التي تعتبر ذات طبيعة مدينة: 18س

  .االيرادات

  .حقوق الملكية

 المصروفات

  .الخصوم

 

 صم ؟اي من المعامالت التالية تؤدي الى زيادة اصل وزيادة خ: 19س

 اقتراض مبلغ من المال نقدا

  تحصيل نقدية من المدينين

  بيع بضاعة نقدا

  شرء معدات نقدا

 

 يؤثر سداد االلتزامات المستحقة على المنشئة للغير على حقوق الملكية ؟ : 20س 

 خطا

 

 الزيادة في االيراد المحقق عن المصروفات المرتبطة بة خالل فترة معينة يطلقعليها ؟ : 21س 

  صافي حقوق الملكية

  صافي االصول

  صافي الخصوم

 صافي الربح

 

 مالمقصود بخاصية مالئمة المعلومة؟ :  22س 

  تعني االبتعاد عن الحكم والتقدير الشخصي

  ان تكون العلومة قابلة للقياس الكمي

  ان المعلومة جارية وحديثة

 به  ان المعلومة هامة ومفيدة عند دراس المشكلة التي يراد حلها
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 مهما كانت العمليات المالية فانها تؤدي الى االخالل بتوازن معادلة المحاسبة؟ : 23س 

 خطا

 

الفرع من المحاسبة الذي يتناول تجميع ومعالج لمعلومات المالية الالزمة الغراض ربط الضريبة او تحديد  : 24س 

 الزكاة هو ؟

  المحاسبة الحكومية

 المحاسبة االدارية

  المالية المحاسبة

 محاسبة الزكاة والضرائب

 

 

 ليس بالضرورة ان تتساوى اجمالي االرصدة المدينة مع االرصدة الدائنة في ميزان المراجعة : 25س 

 خطا

 

  اي مما يلي اليعد من ضمن خصائص المعلومات الحسابية : 26س 

 االستمرارية

  الموضوعية

 القابلية للتحقق

 الوقتية

 

لحسابات في قائمة المركز المالي بحيث تظهر االصول في جانب االيسر من القائمة والخصوم يتم تصنيف ا : 27س 

 وحقوق الملكية في الجانب االيمن ؟

 خطا

 

 مبدا الوحدة النقدية يعني ؟ : 28س 

  يعني الحيطة في اخذ الخسائر المتوقعة في االعتبار

 ان يتم تقسيم حياة المنشاة الى فترات دورية غالبا سنة

  ان المعاملة المالية تثبت تسجل على اساس كمية النقود الفعلية التي استخدمت في التبادل

 ان المحاسبة المالية تقوم بقياس االصول وااللتزامات والدخل في شكل وحدات نقدية

 

  عند شراء سيارة جديدة للمنشاة نقدا فان ذلك يؤدي الى :  29س 

 و نقصان مجموع االصولتتغير مكونات االصول مع عدم زيادة ا

  زيادة فقط في اصول المنشاة

  نقصان فقط في اصول المنشاة

  زيادة حقوق الملكية
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 اي مما يلي يؤدي الى زيادة راس المال ؟ :  30س 

  دفع متصرفات نقدا

  شراء بضاعة نقدا

  تحقيق خسارة

 تحقيق ربح

 

 

 ل على الخصومحقوق الملكية هي عبارة عن صافي زيادة االصو :31س 

 خطا

 

 .معاملة تؤدي الى زيادة اصل ونقصان اصل آخر : 32س 

 سداد الدائنين

 اسثمار مبلغ كرأس مال

 ً  شراء اراضي نقدا

 دفع رواتب العاملين

 

  عند سداد المصروفات نقدا ففي هذة الحالة تكون : 33س 

 المصروفات مدينا والصندوق دائن

  الشي مماسبق

  المصروفات مدينا وراس المال دائن

  المصروفات دائنا وراس المال دائنا

 

  اذا لم يتم بيع بضاعة نقدا ففي هذة الحالى فان :  34س 

  المبيعات دائنا وراس المال مدينا

  المبيعات مدينا والمدينون دائنا

  الشي مماسبق

 المبيعات تكون دائنا والنقدية بالصندوق مدينا

 

  بر النقدية والمدينين من عناصر االصول الثابتةتعت : 35س 

 خطا

 

  يؤثر سداد االلتزامات المستحقة على المنشاة للغير على حقوق الملكية : 36س 

 خطا

 

 متى يتحقق االيراد؟ : 37س 

 عند حصول دليل على تقديم سلعة او خدمة

 قبل تسليم البضاعة او تقديم الخدمة

 عند استالم النقدية

 ا ذكرال شئ مم
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 الخاصية التي تعني االبتعاد عن التقدير والحكم الشخصي وتدعو لالستناد على مصادر حقيقية للمعلومات : 38س 

  المحاسبية هي

 خاصية المضوعية

 خاصية المالءمة

  خاصية الوقتية

  خاصية القابلية للقياس

 

  معاملة تؤدي الى نقصان في االصول ونقصان في الخصوم :39س 

  اقتراض مبلغ من المال 

 سداد جزء من الديون المستحقة على المنشئة

  بيع بضاعة على الحساب

  شراء بضاعة على الحساب

 

  شراء المنشاة لالثاث نقدا يؤدي الى :40س 

  زيادة في اصل وزيادة في خصم

  زيادة في راس المال ونقصان في خصم

 رخزيادة في اصل ونقصان في اصل ا

  الشي مما سبق

 

  هي تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في تنفيذ االنشطة التي تزاورها المنشاة للحصول على االيرادات : 41س 

  الخصوم

 المصروفات

 الشي مماذكر

  االصول

 

  هو الحساب الدائن لة يكونفي حالة شراء بضاعة على ان تسدد الشركة قيمتها في المستقبل في هة الحا :42س 

  االيرادات

 الدائنون

  راس المال 

 االصول 

 

 :نظرية القيد المزدوج تقول ان كل عملية اقتصادية تحدث في المنشأة لها طرفين وهذين الطرفين : 43س 

 احدهما دائن واالخر مدين

 كالهما دائن

 كالهما مدين

 ال شئ مما سبق

 

 عمليات المالية في دفتر اليومية تبويبا زمنيا، فإنها تبوب في دفتر االستاذ تبويبا نوعيابينما تبوب ال : 44س 

 صواب
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يعتبر ..................... وثيقة يستخدم كدليل موضوعي مؤيد لحدوث معاملة مالية ، ومثال له، الشيكات،  : 45س 

 .الفواتير، وااليصاالت

 المستند

 دفتر االستاذ

 ليوميةدفتر ا

 ميزان المراجعة

 

 : االلتزامات التي يلزم سدادها خالل السنة او دورة التشغيل ايهما اطول هي : 46س 

 االلتزامات متوسطة االجل

 االلتزامات قصيرة االجل

 االلتزامات طويلة االجل

 الشي مما ذكر

 

 اي مما يلي ال يعتبر من ضمن مقومات النظام المحاسبي؟ :47س 

 ةجرد البضاع

 القوائم المالية

 دفتري اليومية واالستاذ

 المستندات

 

 اي من الحسابات التالية ال يعد من ضمن حسابات االصول المتداولة : 48س 

 لوازم ومهمات مكتبية

 المدينون

 االراضي والمباني

 النقدية بالبنك

 

  : تتحقق اإليرادات محاسبياً عند اتمام واقعة البيع أو تقديم الخدمة :49س 

 صواب

 

 .الخصوم المتداولة هي الخصوم التي تستحق السداد بعد فترة تزيد عن العام او دورة التشغيل ايهما اطول :50س 

 صواب

 

  :تقسيم حياة المنشأة الى فترات دورية متساوية هو تطبيق لمبدأ محاسبي متعارف عليه هو :  51س 

 المنفعة

 الفترة المحاسبية

 حققالت

 الموضوعية
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في حين ان ارصدة حسابات االصول والمصروفات مدينة بطبيعتها، فإن ارصدة الخصوم وحقوق الملكية :52س 

 .وااليرادات دائنة بطبيعتها

 صواب

 

 .من الضروري ان يوضح تاريخ اعداد القائمة المالية في اعلى القائمة، فتاريخ القائمة له اهمية : 53س 

 صواب

 

  :54س 

 .الخصوم طويلة االجل هي عبارة عن استثمارات المالك في المنشأة وتتكون اساسا من رأس المال

 خطأ

 

 تعني نظرية القيد المذدوج ان لكل عملية مالية طرفين متساويين احدهما مدين واآلخر دائن :55س 

 صواب

 

لاير، وان اجمالي الخصوم التي على المنشأة للغير هي  330000 اذا علمت ان مجموع اصول المنشأة : 56س 

 :يكون صافي حقوق الملكية ، فإن65000

265000 

330000 

65000 

395000 

 

 :تتكون قائمة المركز المالي من حسابات :57س 

 االصول وااليرادات والمصروفات

 االصول والخصوم وحقوق الملكية

 لتالخصوم وحقوق الملكية وااليراد

 الخصوم والمصروفات واالصول

 

 يقتصر القياس المحاسبي على تلك العمليات والعناصر القابلة للقياس النقدي:58س

 صواب

 

قائمة المركز المالي هي قائمة تفصح عن الوضع المالي للمنشأة وتتضمن ملخصاً لالصول والخصوم وحقوق  : 59س 

 الملكية في تاريخ معين

 صواب

 

 

 

 

 

 

http://www.multqa-ud.com/


  http://www.multqa-ud.comملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل                                            

 

لتحديد صافي الدخل يجب ان يحمل ايراد الفترة بجميع المصاريف التي ساهمت ف تحقيق هذا االيراد، هذا  : 06س 

ــ  :المبدأ يعرف ب

 مبدأ القياس النقدي

 مبدأ االستمرارية

 مبدأ الوحدة المحاسبية

 مبدأ مقابلة االيرادات بالمصروفات

 

 

 :المعاملة تؤدي الى في حالة بيع المنشاة بضاعة على الحساب فهذه: 61س 

 نقصان الدائنين

 زيادة رأس المال

  نقصان المدينين

 زيادة المدينين

 

 

  :االصول او الحقوق التي ليس لها وجود او كيان مادي ملموس ولكنها ذات قيمة للمنشأة يطلق عليها مصطلح : 62س 

 االصول قصيرة االجل

 االصول الثابتة

 االصول غير الملموسة

 متداولةاالصول ال

 

 اي مما يلي اليعتبر من ضمن خطوات التسجيل في دفتر اليومية ؟ :  63س 

 كتابة تاريخ العملية في السطر االول من القيد في خانة التاريخ

  ترصيد الحسابات

 اعطاء شرح مختصر للعملية بعد كل قيد في السطر الذي يلي الحساب الدائن مباشرة

 ترك سطر دون كتابة بعد كل قيد

 

 تؤدي الى االخالل بتوازن معادلة المحاسبة؟ لن مهما كانت العمليات المالية فانها : 64س 

 صواب

 

 :65س 
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