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مفھوم المحاسبة 

عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات 

المحاسبةالمحاسبة

عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات 
المالية عن الوحدة ا.قتصادية لمختلف فئات 

..المستخدمين 

وحيث يمكن استخدامھا فى التقييم واتخاذ 
القرارات بواسطة مستخدمى ھذه المعلومات

عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات 
المالية عن الوحدة ا.قتصادية لمختلف فئات 

..المستخدمين 

وحيث يمكن استخدامھا فى التقييم واتخاذ 
القرارات بواسطة مستخدمى ھذه المعلومات



     

أحداث اقتصادية 
خاصة بالمنشأة

نظام معلومات 
محاسبية 

متخذى 
القرارات القراراتمحاسبية خاصة بالمنشأة

تغذية عكسية



كل الجھات التى يتوقع أن بمستخدمى المعلومات المحاسبية يقصد -
.تستخدم تلك المعلومات فى عمليات اتخاذ القرارات

: ينقسم مستخدمو المعلومات المحاسبية إلى-

  مستخدمي المعلومات المحاسبية

.وھم المديرون المسئولون عن المنشأة :مستخدمون داخليون-

ومن أمثلتھم المستثمرون الحاليون : مستخدمون خارجيون -  
والمحتملون، والدائنون ومؤسسات ا.قراض، والمحللون الماليون، 

والوسطاء  فى بورصة اDوراق المالية، والھيئات الحكومية 
.والضريبية، واتحادات ونقابات العمال، والمجتمع



المخرجاتالتشغيلالمدخGت

التسجيل�البيانات 

 كنظام للمعلومات المحاسبة

البيانات 
المحاسبية من

واقع المستندات 

التسجيل�
التبويب  �
التلخيص�
اعداد التقارير �

تقاريرال
ماليةالقوائم  الو 



الفروض 
المحاسبية

استقGل الوحدة المحاسبية–١

المحاسبة فروض 

استقGل الوحدة المحاسبية–١

استمرار الوحدة المحاسبية–٢

الفترة المحاسبية–٣

وحدة القياس النقدى–٤



الفروض المحاسبية 

:فرض إستقGل الوحدة المحاسبية – ١
ويقوم ھذا الفرض على أساس استقGل المنشأة عن مGكھا، وفصل    

عملياتھا وأموالھا وإلتزاماتھا عن اDموال وا.لتزامات الخاصة 

مجموعة من الُمَسلَمات المقبولة قبو�ً عاماً بسبب إمتثالھا Dغراض المحاسبة، 
وتعتبر ھذه الفروض بمثابة نقطة البداية في بناء نظرية المحاسبة

عملياتھا وأموالھا وإلتزاماتھا عن اDموال وا.لتزامات الخاصة 
بمGكھا، ومن ثم قياس وتلخيص النتائج المحاسبية من وجھة نظر 

.المنشأة وليس من وجھة نظر المGك

:فرض استمرار الوحدة المحاسبية – ٢
ويقوم ھذا الفرض على أساس أن المنشأة وجدت لتستمر، ويترتب  

عليه تقويم معظم اDصول بالتكلفة التاريخية، والتمييز بين اDصول 
المتداولة والثابتة، وا.لتزامات قصيرة اDجل وا.لتزامات طويلة 

.  اDجل



:فرض الفترات المحاسبية–٣
وبموجب ھذا الفرض يتم تقسيم نشاط الوحدة المحاسبية إلى عدة    

، ويتطلب ذلك )عادة ما تكون سنة( فترات مالية متساوية اDجل 
.تطبيق أساس ا.ستحقاق وظھور المقدمات والمستحقات

:فرض وحدة القياس النقدى–٤
تعد وحدة قياس نمطية مGئمة ) الجنيه مثG(النقد  ومفاده أن وحدة    

لتحديد وتقرير أثر العمليات واDنشطة ا.قتصادية، إ� انه يؤخذ عليه 
افتراض استقرار وحدة القياس النقدي وتجاھله للعوامل ا�قتصادية 

التي تغير في القوة الشرائية لوحدة النقد، كالتضخم وارتفاع ا�سعار 
.  وغيرھا



الدورة المحاسبية
ومكونات النظام المحاسبي

  التشغيل
)المعالجة(

processing

المدخGت
input

المخرجات
Out Put

آلي –يدوي 

  اليوميات
المستندات اDصلية

القوائم المالية 
التقارير المالية

  اليوميات

اDستاذ

المراجعة ميزان

فواتير المبيعات ( 
فواتير المشتريات  

)إيصا�ت النقدية 



)السجGت المحاسبية(الدفاتر  الوثائق والمستندات 

والدفاتر المستخدمة في المحاسبة  مستنداتال

١٠

دفتر اليومية العامة

دفتر ا�ستاذ



    حقوق الملكيةحقوق الملكيةحقوق الملكيةحقوق الملكية

    الخصومالخصومالخصومالخصوم

أو ما على المنشأة للغير من التزامات الخصم ھو التزام مالي على المنشأة واجب ا�داء

أنواع الحساباتأنواع الحسابات

صول
ٔ
صولا�
ٔ
صولا�
ٔ
صولا�
ٔ
    ا�

ا�صل ھو أي شيء له قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل 

    حقوق الملكيةحقوق الملكيةحقوق الملكيةحقوق الملكية

تجاه م;كھا أو أصحابھاحقوق الملكية ھي ا5لتزامات المستحقة على المنشأة 

ا�يراداتا�يراداتا�يراداتا�يرادات

اAيرادات ھي ما تحققه المنشأة من بيع سلعھا أو خدماتھا سواء تم تسديده للمنشأة أم 5 

المصروفاتالمصروفاتالمصروفاتالمصروفات

تمثل المصروفات تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في تنفيذ ا�نشطة
 التي تزاولھا المنشأة للحصول على اAيرادات 



 يمكن تقسيم حسابات أي منشأة إلى خمسة أنواع رئيسية

اDصول١
٢

٣

الخصوم 

حقوق 
الملكية

قائمة المركز المالي

قائمة الدخلا�يرادات٥المصروفات ٤

٧

قائمة الدخلا�يرادات٥المصروفات ٤

دائنمدين

النقص -  +
الزيادة

دائنمدين

 +
الزيادة

النقص -



 Processing : Processing :المعالجةالمعالجة  

(Accounting Cycle(Accounting Cycle))الدورة المحاسبيةالدورة المحاسبية

التحليلالتحليل

التسجيلالتسجيلالتسجيلالتسجيل

١٣

التسجيلالتسجيل

))دفتر اليوميةدفتر اليومية((  

التسجيلالتسجيل

))دفتر اليوميةدفتر اليومية((  

الترحيلالترحيل

))دفتر اDستاذدفتر اDستاذ((  

الترحيلالترحيل

))دفتر اDستاذدفتر اDستاذ((  

إعداد ميزان إعداد ميزان 
المراجعةالمراجعة



التحليلالتحليل

تحليل العمليات المالية إلى تحليل العمليات المالية إلى 
أطرافھا المدينة والدائنةأطرافھا المدينة والدائنة AnalyzingAnalyzing

١٤

نظريةنظرية

تشخيصتشخيص

الحساباتالحسابات

نظرية معادلة الميزانيةنظرية معادلة الميزانية



نظريةنظرية

تشخيصتشخيص

الحساباتالحسابات

بمقتضاھا ينظر بمقتضاھا ينظر 

)  )  نقصنقص((أعطى أعطى 
فھو دائنفھو دائن

١٥

بمقتضاھا ينظر بمقتضاھا ينظر 
للحساب كشخص إذا للحساب كشخص إذا 
أخذ فھو مدين ، وإذا أخذ فھو مدين ، وإذا 

أعطى فھو دائنأعطى فھو دائن
فھو فھو ) ) زادزاد((أخذ أخذ 

مدينمدين



نظرية معادلة الميزانيةنظرية معادلة الميزانية

رأس المالرأس المال+ + الخصوم  الخصوم  =    =            اDصولاDصول رأس المالرأس المال+ + الخصوم  الخصوم  =    =            اDصولاDصول

١٦

إذا نقصت فھى إذا نقصت فھى إذا زادت فھي مدينةإذا زادت فھي مدينةإذا زادت فھي مدينةإذا زادت فھي مدينة
دائنةدائنة

إذا نقصت فھى إذا نقصت فھى 
دائنةدائنة

إذا نقصت فھى إذا نقصت فھى إذا زادت فھى دائنةإذا زادت فھى دائنةإذا زادت فھى دائنةإذا زادت فھى دائنة
مدينةمدينة

إذا نقصت فھى إذا نقصت فھى 
مدينةمدينة

ا.يرادات ا.يرادات المصروفات المصروفات 



))١١((مثال مثال 

سددت قيمتھا نقداسددت قيمتھا نقداجنيه جنيه ٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠إشترت المنشأة سيارة بمبلغ إشترت المنشأة سيارة بمبلغ 

::تحليل العملية وفقا لنظرية تشخيص الحساباتتحليل العملية وفقا لنظرية تشخيص الحسابات
تحديد تحديد 
نوع نوع 
العمليةالعملية

عملية مالية -نھا أدت إلى تغير  فى أصول المنشأة عملية مالية -نھا أدت إلى تغير  فى أصول المنشأة 

)  )  السياراتالسيارات((زيادة فى أصل زيادة فى أصل 

١٧

تحديد تحديد 
أطراف أطراف 
العمليةالعملية

فھو مدينفھو مدينأخذأخذالسياراتالسيارات

فھو دائنفھو دائنأعطىأعطىالخزينةالخزينة

)  )  السياراتالسيارات((زيادة فى أصل زيادة فى أصل 

))الخزينةالخزينة((ونقص  فى أصل آخر ونقص  فى أصل آخر 



))١١((تابع المثال تابع المثال 

::تحليل العملية وفقا لنظرية معادلة الميزانيةتحليل العملية وفقا لنظرية معادلة الميزانية

تحديد تحديد 
نوع نوع 
العمليةالعملية

عملية مالية -نھا أدت إلى تغير  فى أصول عملية مالية -نھا أدت إلى تغير  فى أصول 

ونقص                    ونقص                    )   )   السياراتالسيارات((زيادة فى أصل زيادة فى أصل  .. ..المنشأة المنشأة 
))الخزينةالخزينة((فى أصل آخر فى أصل آخر 

١٨

تحديد تحديد 
أطراف أطراف 
العمليةالعملية

فھو مدينفھو مدينزادزادالسياراتالسيارات

فھو دائنفھو دائننقصنقصالخزينةالخزينة

أصلأصل

أصلأصل



))٢٢( ( مثال مثال 

على الحساب من شركة اDملعلى الحساب من شركة اDمل  جنيهجنيه  ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠إشترت المنشأة بضاعة بمبلغ إشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 

::تحليل العملية وفقا لنظرية تشخيص الحساباتتحليل العملية وفقا لنظرية تشخيص الحسابات
تحديد تحديد 
  نوعنوع

العمليةالعملية

عملية مالية -نھا أدت إلى تغير فى أصول عملية مالية -نھا أدت إلى تغير فى أصول 

)  )  البضاعةالبضاعة((زيادة فى أصل زيادة فى أصل  .. ..وخصوم المنشأة وخصوم المنشأة 

١٩

)  )  البضاعةالبضاعة((زيادة فى أصل زيادة فى أصل  .. ..وخصوم المنشأة وخصوم المنشأة 
))الدائنونالدائنون((وزيادة فى خصم وزيادة فى خصم 

تحديد تحديد 
أطراف أطراف 
العمليةالعملية

فھو مدينفھو مدينأخذأخذالبضاعةالبضاعة

فھو دائنفھو دائنأعطىأعطىالدائنونالدائنون



))٢٢((تابع المثال تابع المثال 

::تحليل العملية وفقا لنظرية معادلة الميزانيةتحليل العملية وفقا لنظرية معادلة الميزانية

تحديد تحديد 
نوع نوع 
العمليةالعملية

عملية مالية -نھا أدت إلى تغير فى أصول عملية مالية -نھا أدت إلى تغير فى أصول 

)  )  البضاعةالبضاعة((زيادة فى أصل زيادة فى أصل  .. ..وخصوم المنشأة وخصوم المنشأة 
))الدائنونالدائنون((وزيادة فى خصم وزيادة فى خصم 

٢٠

تحديد تحديد 
أطراف أطراف 
العمليةالعملية

فھو مدينفھو مدينزادزادالبضاعةالبضاعة

فھو دائنفھو دائنزادزادالدائنونالدائنون

أصلأصل

خصمخصم



))٣٣( ( مثال مثال 

بشيكبشيك  جنيهجنيه  ٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠سددت المنشأة إيجار قيمته سددت المنشأة إيجار قيمته 

::تحليل العملية وفقا لنظرية تشخيص الحساباتتحليل العملية وفقا لنظرية تشخيص الحسابات
تحديد تحديد 
نوع نوع 
العمليةالعملية

عملية مالية -نھا أدت إلى تغير فى أصول عملية مالية -نھا أدت إلى تغير فى أصول 

و زيادة فى و زيادة فى ) ) البنكالبنك((نقص فى أصل نقص فى أصل   ....المنشأة المنشأة 

٢١

و زيادة فى و زيادة فى ) ) البنكالبنك((نقص فى أصل نقص فى أصل   ....المنشأة المنشأة 
))إيجارإيجار((المصروفات المصروفات 

تحديد تحديد 
أطراف أطراف 
العمليةالعملية

فھو مدينفھو مدينأخذأخذا.يجارا.يجار

فھو دائنفھو دائنأعطىأعطىالبنكالبنك



))٣٣((تابع المثال تابع المثال 

::تحليل العملية وفقا لنظرية معادلة الميزانيةتحليل العملية وفقا لنظرية معادلة الميزانية

تحديد تحديد 
نوع نوع 
العمليةالعملية

عملية مالية -نھا أدت إلى تغير فى أصول عملية مالية -نھا أدت إلى تغير فى أصول 

و زيادة فى و زيادة فى ) ) البنكالبنك((نقص فى أصل نقص فى أصل   ....المنشأة المنشأة 
))إيجارإيجار((المصروفات المصروفات 

٢٢

تحديد تحديد 
أطراف أطراف 
العمليةالعملية

مدينمدينا.يجارا.يجار

فھو دائنفھو دائننقصنقصالبنكالبنك

مصروفمصروف

أصلأصل



))٤٤((مثال مثال 

نقدانقدا  جنيهجنيه  ١٠٠٠٠١٠٠٠٠حصلت المنشأة إيرادات أوراق مالية قيمتھا حصلت المنشأة إيرادات أوراق مالية قيمتھا 

::تحليل العملية وفقا لنظرية تشخيص الحساباتتحليل العملية وفقا لنظرية تشخيص الحسابات
تحديد تحديد 
نوع نوع 
العمليةالعملية

عملية مالية -نھا أدت إلى تغيير فى أصول المنشأة          عملية مالية -نھا أدت إلى تغيير فى أصول المنشأة          

وزيادة فى ا=يرادات     وزيادة فى ا=يرادات     )  )  الخزينةالخزينة((زيادة فى أصل زيادة فى أصل   ....

٢٣

وزيادة فى ا=يرادات     وزيادة فى ا=يرادات     )  )  الخزينةالخزينة((زيادة فى أصل زيادة فى أصل   ....
))إيرادات أوراق ماليةإيرادات أوراق مالية((

تحديد تحديد 
أطراف أطراف 
العمليةالعملية

فھو مدينفھو مدينأخذأخذالخزينةالخزينة

فھو دائنفھو دائنأعطىأعطىإيرادات اوراق ماليةإيرادات اوراق مالية



))٤٤((تابع المثال تابع المثال 

::تحليل العملية وفقا لنظرية معادلة الميزانيةتحليل العملية وفقا لنظرية معادلة الميزانية

تحديد تحديد 
نوع نوع 
العمليةالعملية

عملية مالية -نھا أدت إلى تغيير فى أصول المنشأة          عملية مالية -نھا أدت إلى تغيير فى أصول المنشأة          

وزيادة فى ا=يرادات     وزيادة فى ا=يرادات     )  )  الخزينةالخزينة((زيادة فى أصل زيادة فى أصل   ....
))إيرادات أوراق ماليةإيرادات أوراق مالية((

٢٤

تحديد تحديد 
أطراف أطراف 
العمليةالعملية

مدينمدينالخزينةالخزينة

فھو دائنفھو دائنإيرادات أوراق ماليةإيرادات أوراق مالية

أصلأصل

أيرادأيراد

زادزاد



لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة، لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة،   ��
، واآلخر ، واآلخر DebitDebit  مدينمدينأحـدهما أحـدهما . . ومختلفين في االتجاهومختلفين في االتجاه

CreditCredit  دائندائن

لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة، لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة،   ��
، واآلخر ، واآلخر DebitDebit  مدينمدينأحـدهما أحـدهما . . ومختلفين في االتجاهومختلفين في االتجاه

CreditCredit  دائندائن

طريقة القيد المزدوجطريقة القيد المزدوج

أن كل عملية مالية يترتب عليها آثار مزدوجة تتمثل أن كل عملية مالية يترتب عليها آثار مزدوجة تتمثل   ��
أحد األطراف وهو الذي حصل على  القيمة  أحد األطراف وهو الذي حصل على  القيمة    مديونيةمديونيةفي في 

الطرف اآلخر الذي فقد القيمةالطرف اآلخر الذي فقد القيمة  ودائنيهودائنيه

أن كل عملية مالية يترتب عليها آثار مزدوجة تتمثل أن كل عملية مالية يترتب عليها آثار مزدوجة تتمثل   ��
أحد األطراف وهو الذي حصل على  القيمة  أحد األطراف وهو الذي حصل على  القيمة    مديونيةمديونيةفي في 

الطرف اآلخر الذي فقد القيمةالطرف اآلخر الذي فقد القيمة  ودائنيهودائنيه



Double Entry: Double Entry: 

TheThe conceptconcept thatthat everyevery financialfinancial entryentry hashas twotwo sidessides -- aa debitdebit
andand aa creditcredit.. ForFor example,example, let'slet's saysay thatthat youyou writewrite aa checkcheck toto
paypay offoff aa liabilityliability.. YouYou wouldwould debitdebit AccountsAccounts Payable,Payable, andand creditcredit

cashcash..

Credit: Credit: 

٢٦

A "negative" amount . Increases income and liabilities,  A "negative" amount . Increases income and liabilities,  
decreases assets and expenses. decreases assets and expenses. 

Debit: Debit: 

A "positive" amount. Increases  assets and expenses, A "positive" amount. Increases  assets and expenses, 
decreases  income and liabilities. decreases  income and liabilities. 



 معادلة الميزانية

Accounting)المحاسبة معادلة( الميزانية معادلة مفھوم Equation

٢٧

ا.يرادات+ حقوق الملكية + الخصوم = المصروفات + اDصول 

 المنشأة ممتلكات جميع أن مفادھا منطقية قاعدة على المالية المحاسبة ترتكز
 أن أي الممتلكات، تلك حيازة في استخدمت التي اDموال مصادر مع تتساوى

.اDموال مصادر دائماً  تساوي اDموال استخدامات



)الميزانية(تحليل أثر العمليات المالية للمنشأة على معادلة الميزانية 

 ثم ومن المقدار، بنفس الميزانية معادلة جانبي على مالية عملية أي تؤثر•
.عملية كل بعد )الميزانية( الميزانية معادلة تتوازن

 فردية تجارية منشأة على التطبيق خkل من السابقة الفكرة توضيح يتم سوف• فردية تجارية منشأة على التطبيق خkل من السابقة الفكرة توضيح يتم سوف•
:التالي النحو على وذلك )واحد فرد يمتلكھا أي(

 خصص وقد ،تجاريه منشأة بتأسيس القيام الرحمن عبد قرر :توضيحي مثال•
 المنشأة نشاط حساب في الرياض بنك أودعھا جنيه ألف ٥٠٠ مبلغ لذلك

 .التجارية

٥



في حساب المنشأة  جنيهألف  ٥٠٠إيداع مبلغ : العملية اDولى
.كرأس مال للمنشأة الرياضالتجارية ببنك 

٦



من بنك  جنيهألف  ٢٠٠مبلغ  عبد الرحمن اقترضت منشأة: العملية الثانية 
الرياض �ستكمال مستلزمات بدء النشاط أودعھا حساب المنشأة بالبنك

مصادر اDموال=          استخدامات اDموال             

 ٥٠٠٠٠٠+        ٢٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠

رأس المال قرض البنك حساب جاري بنك الرياض

حقوق الملكية+   الخصوم      =   اDصـــــــــــــول        :            معادلة الميزانية

 التزامات على المنشأة
)ھاتجاه صاحب

التزامات على (
)المنشأة تجاه الغير

)الممتلكات  (   ) المعادلة المحاسبية(

٧



:التجارية بعد العملية السابقة كما يلي عبد الرحمنيمكن إعداد ميزانية منشأة 

الميزانية 
الخصوم اDصــــول

قرض البنك ٢٠٠٠٠٠ بنك ٧٠٠٠٠٠

٨

حقوق الملكية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠

المجموع ٧٠٠٠٠٠ المجموع ٧٠٠٠٠٠



 مقراً  ليكون جنيه ألف ٢٥٠ بمبلغ مبنى الرحمن عبد منشأة اشترت :الثالثة العملية
 ببنك المنشأة حساب على مسحوب بشيك المبنى لصاحب القيمة سداد تم وقد للنشاط،
الرياض

أثر العملية على معادلة 
الميزانية

حقوق الملكية+  الخصوم  =  اDصول  :  معادلة الميزانية
رأس المال ٥٠٠٠٠٠+ قرض البنك  ٢٠٠٠٠٠= مبنى  ٢٥٠٠٠٠+ بنك  ٤٥٠٠٠٠

عدم تأثر جانب مصادر 
ا-موال

ظھور بند جديد rستخدامات 
 )أصل( ا-موال وھو المبنى

جنيه ألف ٢٥٠بمبلغ 

تخفيض رصيد حساب 
بمبلغ   )أصل( المنشأة بالبنك

جنيه ألف ٢٥٠

٩



:بعد العملية السابقة تظھر ميزانية منشأة فاضل التجارية على النحو التالي

الميزانية
 

الخصوم اDصــــول

قرض البنك ٢٠٠٠٠٠ بنك ٤٥٠٠٠٠

مبنى ٢٥٠٠٠٠

١٠

مبنى ٢٥٠٠٠٠

حقوق الملكية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠

المجموع ٧٠٠٠٠٠ المجموع ٧٠٠٠٠٠



 من آلي وحاسب تكييف أجھزة الرحمن عبد منشأة اشترت :الرابعة العملية
.بشيك السداد وتم جنيه ألف ٥٠ بمبلغ الھدى محGت

أثر العملية على معادلة 
الميزانية

١١

حقوق الملكية+  الخصوم   =  اDصول                  :معادلة الميزانية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠+ قرض البنك  ٢٠٠٠٠٠= آ�ت ومعدات    ٥٠٠٠٠+ مبنى  ٢٥٠٠٠٠+ بنك  ٤٠٠٠٠٠  

عدم تأثر جانب مصادر 
ا-موال

ظھور بند جديد rستخدامات 
وھو اrtت  )أصل(ا-موال 

جنيهألف  ٥٠والمعدات بمبلغ 

تخفيض رصيد حساب المنشأة 
ألف  ٥٠بمبلغ  )أصل(بالبنك 

جنيه



التجارية على النحو  عبد الرحمنبعد العملية السابقة تظھر ميزانية منشأة 
:التالي

 الميزانية

الخصوم اDصــــول

قرض البنك ٢٠٠٠٠٠ بنك ٤٠٠٠٠٠

آrت ومعدات ٥٠٠٠٠

١٢

مبنى ٢٥٠٠٠٠

حقوق الملكية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠

المجموع ٧٠٠٠٠٠ المجموع ٧٠٠٠٠٠



 حساب من جنيه ألف ١٠٠ مبلغ الرحمن عبد منشأة سحبت :الخامسة العملية
النقدية من المنشأة احتياجات لمواجھة المنشأة صندوق وأودعته بالبنك المنشأة

أثر العملية على معادلة 
الميزانية

١٣

حقوق الملكية+  الخصوم            =                     اDصول           :               معادلة الميزانية
رأس المال ٥٠٠٠٠٠+ قرض البنك  ٢٠٠٠٠٠= آ�ت ومعدات   ٥٠٠٠٠+ مبنى  ٢٥٠٠٠٠+ صندوق ١٠٠٠٠٠+ بنك  ٣٠٠٠٠٠

عدم تأثر جانب مصادر 
ا-موال

ظھور بند جديد 
rستخدامات ا-موال وھو 

  )أصل(النقدية بالصندوق
جنيهألف  ١٠٠بمبلغ 

تخفيض رصيد حساب المنشأة 
ألف  ١٠٠بمبلغ   )أصل(بالبنك

جنيه



التجارية على النحو عبد الرحمن بعد العملية السابقة تظھر ميزانية منشأة 
:التالي

 الميزانية

الخصوم اDصــــول

قرض البنك ٢٠٠٠٠٠ صندوق ١٠٠٠٠٠

بنك ٣٠٠٠٠٠

١٤

آrت ومعدات ٥٠٠٠٠

مبنى ٢٥٠٠٠٠

حقوق الملكية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠

المجموع ٧٠٠٠٠٠ المجموع ٧٠٠٠٠٠



 شركة من للمنشأة وتجھيزات أثاث بشراء الرحمن عبد منشأة قامت :السادسة العملية
  الحساب على والباقي نقداً  جنيه ألف ٤٠ مبلغ منھا دفعت جنيه ألف ٧٠ بمبلغ اDمل

)باDجل(

أثر العملية على معادلة 
الميزانية

نشأة التزام على المنشأة في 
ألف  ٣٠جانب المصادر بمبلغ 

لصالح شركة ا-مل  جنيه
ويسمى الدائنون

تخفيض رصيد النقدية 
بالصندوق في جانب 

بمبلغ  )أصل(اrستخدامات 
جنيهألف  ٤٠

ظھور بند جديد في جانب 
 اrستخدامات وھو ا-ثاث

جنيهألف  ٧٠بمبلغ  )أصل(

١٥



التجارية على النحو  عبد الرحمنبعد العملية السابقة تظھر ميزانية منشأة 
:التالي

 الميزانية

الخصوم اDصــــول

)شركة ا-مل(دائنون  ٣٠٠٠٠ بنك ٣٠٠٠٠٠

قرض البنك ٢٠٠٠٠٠ صندوق ٦٠٠٠٠

أثاث وتجھيزات ٧٠٠٠٠

١٦

أثاث وتجھيزات ٧٠٠٠٠

آrت ومعدات ٥٠٠٠٠

مبنى ٢٥٠٠٠٠

حقوق الملكية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠

المجموع ٧٣٠٠٠٠ المجموع ٧٣٠٠٠٠



 الھGل شركة من بضاعة بشراء الرحمن عبد منشأة قامت :السابعة العملية
.بشيك قيمتھا وسددت جنيه ألف ٢٠٠ بمبلغ

أثر العملية على معادلة 
الميزانية

١٧

حقوق الملكية+  الخصوم  =  اDصول  :  معادلة الميزانية              

عدم تأثر جانب مصادر ا-موال
نقص رصيد البنك في جانب 

ألف  ٢٠٠اrستخدامات بمبلغ 
جنيه

ظھور بند جديد ضمن 
اrستخدامات وھو البضاعة 

جنيهألف  ٢٠٠بمبلغ 



التجارية على النحو  عبد الرحمنبعد العملية السابقة تظھر ميزانية منشأة 
:التالي

 الميزانية

الخصوم اDصــــول

)شركة ا-مل(دائنون  ٣٠٠٠٠ صندوق ٦٠٠٠٠

قرض البنك ٢٠٠٠٠٠ بنك ١٠٠٠٠٠

بضاعة ٢٠٠٠٠٠

١٨

أثاث وتجھيزات ٧٠٠٠٠

آrت ومعدات ٥٠٠٠٠

مبنى ٢٥٠٠٠٠

حقوق الملكية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠

المجموع ٧٣٠٠٠٠ المجموع ٧٣٠٠٠٠



 
 نقداً، جنيه ألف ٧٠ بمبلغ بضاعة الرحمن عبد منشأة باعت :الثامنة العملية

.جنيه ألف ٥٠ البضاعة ھذه تكلفة بأن علماً 

أثر العملية على معادلة 
الميزانية

الفرق بين ثمن بيع البضاعة الفرق بين ثمن بيع البضاعة 
 ٥٠٠٠٠–٧٠٠٠٠( وتكلفتھا 

يمثل أرباح تؤدي ) ٢٠٠٠٠= 
إلى زيادة حقوق الملكية في 

جانب مصادر ا-موال

نقص رصيد البضاعة في 
 ٥٠جانب اrستخدامات بمبلغ 

جنيهألف 

زيادة رصيد النقدية بالصندوق 
في جانب اrستخدامات بمبلغ 

جنيهألف  ٧٠

ا.يرادات+ رأس المال + الخصوم = المصروفات + اDصول : معادلة الميزانية

١٩



:التجارية على النحو التالي عبد الرحمنبعد العملية السابقة تظھر ميزانية منشأة 

 الميزانية

الخصوم اDصــــول

)شركة ا-مل(دائنون  ٣٠٠٠٠ صندوق ١٣٠٠٠٠

قرض البنك ٢٠٠٠٠٠ بنك ١٠٠٠٠٠

بضاعة ١٥٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

٢٠

أثاث وتجھيزات ٧٠٠٠٠

آrت ومعدات ٥٠٠٠٠

مبنى ٢٥٠٠٠٠

حقوق الملكية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠

أرباح ٢٠٠٠٠

المجموع ٧٥٠٠٠٠ المجموع ٧٥٠٠٠٠



  ألف ٤٠ بمبلغ النصر لشركة بضاعة الرحمن عبد منشأة باعت :التاسعة العملية
.جنيه ألف ٥٠ تبلغ البضاعة ھذه تكلفة بأن علماً  الحساب، على جنيه

أثر العملية على معادلة 
الميزانية

٢١

الفرق بين ثمن بيع البضاعة 
=   ٥٠٠٠٠–٤٠٠٠٠وتكلفتھا 

يمثل خسائرتؤدي ) ١٠٠٠٠(
إلى تخفيض حقوق الملكية في 

جانب مصادر ا-موال

نقص رصيد البضاعة في جانب 
ألف  ٥٠اrستخدامات بمبلغ 

جنيه

ظھور بند جديد يعرف بالمدينين 
في جانب اrستخدامات بمبلغ 

بقيمة البضاعة  جنيهألف  ٤٠
)با-جل(المباعة على الحساب

)الخسائر -اDرباح + رأس المال (حقوق الملكية        + الخصوم = اDصول :  معادلة الميزانية



:التجارية على النحو التالي عبد الرحمنبعد العملية السابقة تظھر ميزانية منشأة 

الخصوم  اDصــــول

)شركة ا-مل(دائنون  ٣٠٠٠٠ صندوق ١٣٠٠٠٠

قرض البنك ٢٠٠٠٠٠ بنك ١٠٠٠٠٠

)شركة النصر(مدينون  ٤٠٠٠٠

بضاعة ١٠٠٠٠٠

أثاث وتجھيزات ٧٠٠٠٠

الميزانية

٢٢

أثاث وتجھيزات ٧٠٠٠٠

آrت ومعدات ٥٠٠٠٠

مبنى ٢٥٠٠٠٠

حقوق الملكية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠

أرباح+  ٢٠٠٠٠

خسائر - ١٠٠٠٠

المجموع ٧٤٠٠٠٠ المجموع ٧٤٠٠٠٠



 من جنيه ١٠٠٠٠ مبلغ الرحمن عبد منشأة سددت :العاشرة العملية
.الرياض بنك على مسحوب بشيك اDمل لشركة عليھا المستحق المبلغ

أثر العملية على معادلة الميزانية

شركة (تخفيض رصيد حساب الدائنين 
في جانب مصادر ا-موال بمبلغ ) ا-مل

جنيه ١٠٠٠٠

تخفيض رصيد حساب البنك في 
جـانب اrستخدامـــات بمبلغ 

جنيه ١٠٠٠٠

حقوق الملكية+ الخصوم =  اDصول  :  معادلة الميزانية

٢٣



الميزانية

:التجارية على النحو التالي عبد الرحمنبعد العملية السابقة تظھر ميزانية منشأة 
 

الخصوم اDصــــول

)شركة ا-مل(دائنون  ٢٠٠٠٠ صندوق ١٣٠٠٠٠

قرض البنك ٢٠٠٠٠٠ بنك ٩٠٠٠٠

)شركة النصر(مدينون  ٤٠٠٠٠

بضاعة ١٠٠٠٠٠

٢٤

بضاعة ١٠٠٠٠٠

أثاث وتجھيزات ٧٠٠٠٠

آrت ومعدات ٥٠٠٠٠

مبنى ٢٥٠٠٠٠

حقوق الملكية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠

أرباح+  ١٠٠٠٠

المجموع ٧٣٠٠٠٠ المجموع ٧٣٠٠٠٠



 المبلغ من حنيه ٢٠٠٠٠ مبلغ النصر شركة سددت :عشر الحادية العملية
.نقداً  للمنشأة عليھا المستحق

أثر العملية على معادلة 
الميزانية

حقوق الملكية+ الخصوم =  اDصول  :  معادلة الميزانية

عدم تأثر جانب مصادر 
ا-موال

زيادة رصيد النقدية في جانب 
 ٢٠٠٠٠اrستخدامات بمبلغ 

جنيه

تخفيض حساب المدينين 
في جانب ) شركة النصر(

  ٢٠٠٠٠اrسـتخدامـات بمبلغ 
جنيه

٢٥



الميزانية

التجارية على النحو  عبد الرحمنبعد العملية السابقة تظھر ميزانية منشأة 
:التالي
 

الخصوم اDصــــول

)شركة ا-مل(دائنون  ٢٠٠٠٠ صندوق ١٥٠٠٠٠

قرض البنك ٢٠٠٠٠٠ بنك ٩٠٠٠٠

)شركة النصر(مدينون  ٢٠٠٠٠

بضاعة ١٠٠٠٠٠

٢٦

بضاعة ١٠٠٠٠٠

أثاث وتجھيزات ٧٠٠٠٠

آrت ومعدات ٥٠٠٠٠

مبنى ٢٥٠٠٠٠

حقوق الملكية

رأس المال ٥٠٠٠٠٠

أرباح+  ١٠٠٠٠

المجموع ٧٣٠٠٠٠ المجموع ٧٣٠٠٠٠



مراحل الدورة المحاسبية

إعداد  الترحيل  إعداد التسجيل 
القوائم 
المالية

إعداد  
ميزان 

المراجعة

الترحيل 
إلى دفتر 
ا-ستاذ

التسجيل 
في دفتر 
اليومية



السابق تحليلھا إلـى السابق تحليلھا إلـى ((يعنى قيد العمليات المالية يعنى قيد العمليات المالية 
بدفتر اليومية وفقــــا بدفتر اليومية وفقــــا ) ) أطرافھا المدينة والدائنةأطرافھا المدينة والدائنة

لنظرية القيد المزدوج ، والتى تنص علــــى أن كل لنظرية القيد المزدوج ، والتى تنص علــــى أن كل 
عملية مالية لھا طرفان أحدھما مديــــــــــن واuخر عملية مالية لھا طرفان أحدھما مديــــــــــن واuخر 

..دائن بنفس القيمةدائن بنفس القيمة

RecordingRecordingالتسجيلالتسجيل.. .. أو� أو� 

٥١

//من حـمن حـيوضع أمام الطرف المدين         يوضع أمام الطرف المدين         

//إلى حـإلى حـوأمام الطرف الدائن                            وأمام الطرف الدائن                            



Journal EntriesJournal Entriesأشكال قيود اليوميةأشكال قيود اليومية

قيد مركبقيد مركبقيد بسيطقيد بسيط

وھو القيد الذى يكون فى كل وھو القيد الذى يكون فى كل 
طرف من أطرافه حساب واحدطرف من أطرافه حساب واحد

وھو القيد الذى يوحد فى أحد أطرافه أو كليھما أكثر وھو القيد الذى يوحد فى أحد أطرافه أو كليھما أكثر 
من حسابمن حساب

٥٢

من حسابمن حسابطرف من أطرافه حساب واحدطرف من أطرافه حساب واحد

الطرف المدينالطرف المدين/ / من حـمن حـ

الطرف الدائنالطرف الدائن/ / الى حـالى حـ
من مذكورينمن مذكورين

zzz/zzz/حـحـ

.zzz./zzz/حـحـ

.zz./zz/الى حـالى حـ

..zz../zz/من حـمن حـ

الى مذكورينالى مذكورين

zzz/zzz/حـحـ

.zzz./zzz/حـحـ

من مذكورينمن مذكورين

zzz/zzz/حـحـ

zzz/zzz/حـحـ

الى مذكورينالى مذكورين

..zzz../zzz/حـحـ

...zzz.../zzz/حـحـ



شكل صفحة من دفتر اليوميةشكل صفحة من دفتر اليومية

JournalJournal

٥٣

Debit Credit



))١١((مثال مثال 

  جنيهجنيه  ٧٠٠٠٠٧٠٠٠٠إشترت المنشأة أراضى بمبلغ إشترت المنشأة أراضى بمبلغ   ١١//  ١١فى فى 
..٧٣١٧٣١سددت قيمتھا نقدا بموجب فاتورة رقم سددت قيمتھا نقدا بموجب فاتورة رقم 

العمليةالعملية

التحليلالتحليل
عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فى     عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فى       ::نوع العملية نوع العملية 

أصول المنشأة بعد العملية عما كانت عليه أصول المنشأة بعد العملية عما كانت عليه 

٥٤

أصول المنشأة بعد العملية عما كانت عليه أصول المنشأة بعد العملية عما كانت عليه التحليلالتحليل
قبل العمليـةقبل العمليـة

تسجل كطرف تسجل كطرف ) ) اDراضىاDراضى((زيادة فى أصل زيادة فى أصل   ::أطراف العملية أطراف العملية 
)  )  الخزينة الخزينة ((مدين، ونقص فى أصل آخر وھو مدين، ونقص فى أصل آخر وھو 

..تسجل كطرف دائنتسجل كطرف دائن



التسجيلالتسجيل

٥٥

ا-راضىا-راضى/ / من حـمن حـ7000070000

7000070000
الخزينةالخزينة/ / الى حـالى حـ

شراء أراضى نقداشراء أراضى نقدا

1111//11731731



Land                Land                700007000011//1 1 

RecordingRecording ))١١((تابع مثال تابع مثال 

731 731 

Debit Credit

٥٦

Land                Land                7000070000

Cash                 Cash                 7000070000
11//1 1 

Purchased land for cashPurchased land for cash

731 731 



سددت سددت   جنيهجنيه  ٩٠٠٠٠٩٠٠٠٠إشترت المنشأة سيارة بمبلغ إشترت المنشأة سيارة بمبلغ   ١١//  ٥٥فى فى 
نصف قيمتھا بشيك  والباقى على الحساب من شركة اDمل نصف قيمتھا بشيك  والباقى على الحساب من شركة اDمل 

١٣٧١٣٧بموجب فاتورة رقم بموجب فاتورة رقم 
العمليةالعملية

التحليلالتحليل
عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فى     عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فى       ::نوع العملية نوع العملية 

أصول وخصوم المنشأة بعد العملية عما كانت أصول وخصوم المنشأة بعد العملية عما كانت 

))٢٢((مثال مثال 

٥٧

أصول وخصوم المنشأة بعد العملية عما كانت أصول وخصوم المنشأة بعد العملية عما كانت التحليلالتحليل
عليه قبل العمليـةعليه قبل العمليـة

تسجـل كطرف تسجـل كطرف ) ) السياراتالسيارات((زيادة فى أصل زيادة فى أصل   ::أطراف العملية أطراف العملية 
يسجل كطرف يسجل كطرف ) ) البنكالبنك((مدين، ونقص فى أصل آخر وھو مدين، ونقص فى أصل آخر وھو 

..يسجل كطرف دائنيسجل كطرف دائن) ) دائنوندائنون((دائن، وزيادة فى خصـم دائن، وزيادة فى خصـم 



55137137//2211السياراتالسيارات/ / من حـمن حـ9000090000

التسجيلالتسجيل

٥٨

السياراتالسيارات/ / من حـمن حـ9000090000

الى مذكورينالى مذكورين

البنكالبنك/ / حـحـ

شركة ا-ملشركة ا-مل/ / حـحـ

2211//55137137

شراء سيارة النصف بشيك شراء سيارة النصف بشيك 
والباقى على الحسابوالباقى على الحساب

4500045000

4500045000



S S 55//1     137                1     137                CarsCars 9000090000

RecordingRecording ))٢٢((تابع مثال تابع مثال 

Debit Credit

٥٩

BankBank 4500045000

Accounts Payable                  Accounts Payable                  4500045000

Purchased cars Paid part Purchased cars Paid part 
chick ,balance credit from chick ,balance credit from 

Al_amal Co. Al_amal Co. 



، ومعدات ، ومعدات   جنيهجنيه  ٨٠٠٠٨٠٠٠إشترت المنشأة أثاث بمبلغ إشترت المنشأة أثاث بمبلغ   ١١//  ٩٩فى فى 
سددت قيمتھما نقدا بموجب فاتورة سددت قيمتھما نقدا بموجب فاتورة   جنيهجنيه٧٠٠٠٧٠٠٠مكتبية بمبلغ مكتبية بمبلغ 

 . .٣١٧٣١٧رقم رقم 
العمليةالعملية

التحليلالتحليل
عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فـى     عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فـى       ::نوع العملية نوع العملية 

اDصول بعد العملية عما كانت عليه قبل اDصول بعد العملية عما كانت عليه قبل 

))٣٣((مثال مثال 

٦٠

اDصول بعد العملية عما كانت عليه قبل اDصول بعد العملية عما كانت عليه قبل التحليلالتحليل
العمليـةالعمليـة

يسجـل كطرف يسجـل كطرف ) ) اDثاثاDثاث((زيادة فى أصـل زيادة فى أصـل   ::أطراف العمليـة أطراف العمليـة 
)  )  المعدات المكتبيةالمعدات المكتبية((مدين، وزيادة فى أصل آخر وھو مدين، وزيادة فى أصل آخر وھو 

يسجل كطرف مدين، ونقص فى أصــل آخر وھو  يسجل كطرف مدين، ونقص فى أصــل آخر وھو  
..يسجل كطرف دائنيسجل كطرف دائن) ) الخزينةالخزينة((



التسجيلالتسجيل

٦١

من مذكورينمن مذكورين

البنكالبنك/ / إلى حـإلى حـ

3311//99317317

شراء أثاث ومعدات مكتبية شراء أثاث ومعدات مكتبية 
بشيكبشيك

70007000

1500015000

ا-ثاثا-ثاث/ / حـحـ

المعدات المكتبيةالمعدات المكتبية/ / حـحـ

80008000



SS 99//1   1   317              317              Furniture                        Furniture                        80008000

RecordingRecording ))٣٣((تابع مثال تابع مثال 

Debit Credit

٦٢

Office equipment            Office equipment            70007000

Cash                Cash                1500015000
Purchased  Furniture and Purchased  Furniture and 

Office equipment’s for Office equipment’s for 
cashcash



  جنيهجنيه    ٨٠٠٠٠٨٠٠٠٠قامت المنشأة بشراء مبانى قيمتھا قامت المنشأة بشراء مبانى قيمتھا   ١١//  ١٥١٥فىفى
  جنيهجنيه  ٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠، سددت نقدا ، سددت نقدا   جنيهجنيه  ٩٠٠٠٠٩٠٠٠٠، وأراضى قيمتھا ، وأراضى قيمتھا 

والباقى على الحساب من شركة محمدوالباقى على الحساب من شركة محمد
العمليةالعملية

التحليلالتحليل
عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فـى     عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فـى       ::نوع العملية نوع العملية 

اDصول والخصوم بعد العملية عما كانت عليه اDصول والخصوم بعد العملية عما كانت عليه 

))٤٤((مثال مثال 

٦٣

اDصول والخصوم بعد العملية عما كانت عليه اDصول والخصوم بعد العملية عما كانت عليه 
قبل العمليـةقبل العمليـة

يسجل كطرف يسجل كطرف ) ) المبانىالمبانى((زيادة فى أصـل زيادة فى أصـل   ::أطراف العمليـة أطراف العمليـة 
يسجل كطرف يسجل كطرف )  )  اDراضىاDراضى((مدين، وزيادة فى أصل آخــر مدين، وزيادة فى أصل آخــر 

يسجل يسجل ) ) الخزينةالخزينة((مدين، ونقص فى أصـل آخر وھـو  مدين، ونقص فى أصـل آخر وھـو  
يسجل يسجل ) ) الدائنونالدائنون((كطرف دائن، وزيادة فى خصــم وھو كطرف دائن، وزيادة فى خصــم وھو 

..كطرف دائنكطرف دائن



1515317317//4411من مذكورينمن مذكورين

التسجيلالتسجيل

٦٤

من مذكورينمن مذكورين

إلى مذكورينإلى مذكورين

4411//1515317317

الخزينةالخزينة/ / حـحـ

شركة محمدشركة محمد/ / حـحـ

9000090000

المبانىالمبانى/ / حـحـ

ا-راضىا-راضى/ / حـحـ

8000080000

5000050000

120000120000

شراء أراضى ومبانى جزء شراء أراضى ومبانى جزء 
نقدا والباقى على الحسابنقدا والباقى على الحساب



1515//1   317                 1   317                 Building                         Building                         8000080000

RecordingRecording ))٤٤((تابع مثال تابع مثال 

Debit Credit

٦٥

Land                               Land                               90000            90000            

Cash                        Cash                        5000050000

Purchased Building and Purchased Building and 
Land paid part cash , Land paid part cash , 

balance on credit from balance on credit from 
Mohammed CoMohammed Co

Accounts Payable               Accounts Payable               120000120000



، ،   جنيهجنيه  ٨٠٠٠٨٠٠٠سددت المنشأة إيجار قيمته سددت المنشأة إيجار قيمته   ١١//  ٢٠٢٠فى فى 
..النصف نقدا والباقى بشيكالنصف نقدا والباقى بشيك  جنيهجنيه  ٧٠٠٠٧٠٠٠ورواتب  مقدارھا ورواتب  مقدارھا  العمليةالعملية

التحليلالتحليل
عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فـى     عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فـى       ::نوع العملية نوع العملية 

اDصول بعد العملية عما كانت عليه قبل اDصول بعد العملية عما كانت عليه قبل 

))٥٥((مثال مثال 

٦٦

اDصول بعد العملية عما كانت عليه قبل اDصول بعد العملية عما كانت عليه قبل 
العمليـةالعمليـة

ا.يجار ا.يجار ((زيادة فى المصروفات زيادة فى المصروفات   ::أطراف العمليـة أطراف العمليـة 
، تسجل كطرف مدين ، ونقص فى اDصـول ، تسجل كطرف مدين ، ونقص فى اDصـول ) ) والرواتبوالرواتب

،،يسجل كطرف دائنيسجل كطرف دائن) ) البنكالبنك((، ، ) ) الخزينةالخزينة((



2020//5511من مذكورينمن مذكورين

التسجيلالتسجيل

٦٧

من مذكورينمن مذكورين

البنكالبنك/ / حـحـ

5511//2020

سداد إيجار ورواتب النصف سداد إيجار ورواتب النصف 
نقدا والباقى بشيكنقدا والباقى بشيك

70007000

75007500

ا=يجارا=يجار/ / حـحـ

الرواتبالرواتب/ / حـحـ

80008000

مذكورينمذكورينإلى إلى 

الخزينةالخزينة/ / حـحـ 75007500



Rent Expense                 Rent Expense                 80008000SS2020//11

RecordingRecording ))٥٥((تابع مثال تابع مثال 

CreditDebit

٦٨

Bank      Bank      75007500

Cash     Cash     75007500

Salaries Expense             Salaries Expense             7000 7000 

Rent Expense                 Rent Expense                 80008000

Paid salaries and rent Paid salaries and rent 
expensesexpenses

SS2020//11



))١١((تـدريب  تـدريب  

فيما يلي العمليات التي تمت بمنشأة محمد مصطفى التجارية خGل شھر فيما يلي العمليات التي تمت بمنشأة محمد مصطفى التجارية خGل شھر 
::١٩٩٨١٩٩٨شھر نوفمبر سنة شھر نوفمبر سنة 

..نقدانقدا  الصحفالصحف  فىفى  إعGنإعGن  مصاريفمصاريف  جنيهجنيه٣٠٠٠٣٠٠٠  المنشأةالمنشأة  سددتسددت  ١١١١//  ١١  فيفي

  ٥٠٠٠٥٠٠٠  قيمتھاقيمتھا  خوليخوليالال  شركةشركة  عنعن  نيابةنيابة  بضاعةبضاعة  بيعبيع  عمولةعمولة  المنشأةالمنشأة  حصلتحصلت    ١١١١//  ٦٦  فيفي
..بشيكبشيك  جنيهجنيه

  ٣٠٣٠  بعدبعد  تستحقتستحق  كمبيالةكمبيالة  بموجببموجب  جنيهجنيه  ١٥٠٠٠١٥٠٠٠  بمبلغبمبلغ  بضاعةبضاعة  المنشأةالمنشأة  باعتباعت  ١١١١//  ١٦١٦  فيفي

٦٩

  ٣٠٣٠  بعدبعد  تستحقتستحق  كمبيالةكمبيالة  بموجببموجب  جنيهجنيه  ١٥٠٠٠١٥٠٠٠  بمبلغبمبلغ  بضاعةبضاعة  المنشأةالمنشأة  باعتباعت  ١١١١//  ١٦١٦  فيفي
..يوميوم

  ٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠  بمبلغبمبلغ  مكتبيةمكتبية  ومعداتومعدات  ،،  جنيهجنيه  ٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠  بمبلغبمبلغ  أثاثأثاث  المنشأةالمنشأة  اشترتاشترت  ١١١١//٢٠٢٠  فيفي
الحسابالحساب  علىعلى  والباقىوالباقى  جنيهجنيه  ١٥٠٠٠١٥٠٠٠  نقدانقدا  سددتسددت  ،،  ندىندىالال  شركةشركة  منمن  جنيهجنيه

::::::::المطلوبالمطلوب

إثبات العمليات السابقة بدفتر اليوميةإثبات العمليات السابقة بدفتر اليومية



٧٠



٧١



الترحيلالترحيل

الترحيل يعنى ببساطة إعادة تسجيل للعمليات السابق  إثباتھا الترحيل يعنى ببساطة إعادة تسجيل للعمليات السابق  إثباتھا 
وليس وفقا لتاريخ وليس وفقا لتاريخ ((بدفتر اليومية، ولكن على أساس نوع العملية بدفتر اليومية، ولكن على أساس نوع العملية 

PostingPosting

( ( 3 3 ))

٧٢

، وذلك بتخصيص صفحة أو أكثر بدفتر اDستاذ لكل نوع من ، وذلك بتخصيص صفحة أو أكثر بدفتر اDستاذ لكل نوع من ) ) حدوثھاحدوثھا
اDحداث ا�قتصادية ،يطلق عليھا حساب ، يسجل فيه حركة ھذا الحدث اDحداث ا�قتصادية ،يطلق عليھا حساب ، يسجل فيه حركة ھذا الحدث 

خGل الفترة المالية بحيث يوضح فى أى لحظة ملخص Dثر العمليات خGل الفترة المالية بحيث يوضح فى أى لحظة ملخص Dثر العمليات 
 . ...التى تمت خGل الفترة على ھذا الحساب فى رقم واحد يسمى رصيدالتى تمت خGل الفترة على ھذا الحساب فى رقم واحد يسمى رصيد



صورة صفحة من دفتر ا-ستاذصورة صفحة من دفتر ا-ستاذصورة صفحة من دفتر ا-ستاذصورة صفحة من دفتر ا-ستاذ

٧٣



::خطوات الترحيلخطوات الترحيل

)  )  مدين أم دائنمدين أم دائن( ( ونحدد مكانه في القيدونحدد مكانه في القيد....نحدد الحساب المراد ترحيله من قيد اليوميةنحدد الحساب المراد ترحيله من قيد اليومية--١١

، ونسجل بالجانب ، ونسجل بالجانب نذھب إلى دفتر اDستاذ للصفحة التى  تحمل اسم ھذا الحساب نذھب إلى دفتر اDستاذ للصفحة التى  تحمل اسم ھذا الحساب   --٢٢
بمعنى إذا كان الحساب فى الطرف المدين من قيد بمعنى إذا كان الحساب فى الطرف المدين من قيد ، ، بقيد اليومية بقيد اليومية   وجودهوجودهلل  شابهشابهالمالم

نسجل قيمته فى خانة المبالغ ، نسجل قيمته فى خانة المبالغ ،   ثمثماليومية ، نذھب إلى الجانب المدين بدفتر اDستاذ اليومية ، نذھب إلى الجانب المدين بدفتر اDستاذ 
فى فى     ))حسب ھذا المثالحسب ھذا المثال  الدائنالدائن  ((وأخيرا نقوم بتسجيل الطرف ا�خر من قيد اليوميه وأخيرا نقوم بتسجيل الطرف ا�خر من قيد اليوميه 

..خانة البيان خانة البيان 

٧٤

الخزينةالخزينة

    الطرف الطرف / / من حـمن حـ××××××
المدينالمدين

..خانة البيان خانة البيان 

الطرف الطرف / / الى حـالى حـ
الدائنالدائن

××××××



))١١((مثال مثال 

  جنيهجنيه١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠بدأ حسن على عمله التجارى برأس ما ل قدره بدأ حسن على عمله التجارى برأس ما ل قدره     ١١/ / ١١فى فى 
٧٣١٧٣١أودعھا الخزينة بموجب سند قبض رقم أودعھا الخزينة بموجب سند قبض رقم 

العمليةالعملية

التحليلالتحليل
عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فـى أصول وخصوم المنشأة بعد عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فـى أصول وخصوم المنشأة بعد   ::نوع العملية نوع العملية 

العملية عما كانت عليه قبل العمليـةالعملية عما كانت عليه قبل العمليـة

تسجل كطرف مدين، وزيادة فى تسجل كطرف مدين، وزيادة فى ) ) الخزينةالخزينة((زيادة فى اDصـول زيادة فى اDصـول   ::أطراف العمليـة أطراف العمليـة 

٧٥

تسجل كطرف مدين، وزيادة فى تسجل كطرف مدين، وزيادة فى ) ) الخزينةالخزينة((زيادة فى اDصـول زيادة فى اDصـول   ::أطراف العمليـة أطراف العمليـة 
..يسجل كطرف دائنيسجل كطرف دائن) ) رأس المالرأس المال((حقوق الملكية حقوق الملكية 

١١//١١١١الخزينةالخزينة/ / من حـمن حـ 100000 100000التسجيلالتسجيل

رأس المالرأس المال/ / الى حـ الى حـ 100000100000

سداد رأس المال نقداسداد رأس المال نقدا



الخزينةالخزينة/ / من حـمن حـ100000100000

100000100000
رأس المالرأس المال//الى حـالى حـ/ / الى حـالى حـ

سداد رأس المال نقداسداد رأس المال نقدا

1111//11731731

الخزينةالخزينة

الترحيلالترحيل
PostingPosting

٧٦

رأس رأس / / الى حـالى حـ100000100000
المالالمال

11//11731731



الخزينةالخزينة/ / من حـمن حـ100000100000

رأس المالرأس المال//الى حـالى حـ100000100000

سداد رأس المال نقداسداد رأس المال نقدا

1111//11731731

((١١((تابع مثال تابع مثال 

رأس المالرأس المالالخزينةالخزينة

الترحيلالترحيل
PostingPosting

٧٧

100000100000

/  /  الى حـالى حـ
رأس المالرأس المال

11//11731731
11731731//11الخزينةالخزينة//من حـمن حـ

100000100000



))٢٢((مثال مثال 

نقدا بموجب عقد نقدا بموجب عقد   جنيهجنيه    ٧٠٠٠٠٧٠٠٠٠إشترت المنشأة أراضى بمبلغ إشترت المنشأة أراضى بمبلغ     ١١/ / ٥٥فى فى 
١٣٧١٣٧شراء برقم شراء برقم 

العمليةالعملية

التحليلالتحليل
عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فـى أصول المنشأة بعد العملية عملية مالية Dنھا أدت إلى تغيير فـى أصول المنشأة بعد العملية   ::نوع العملية نوع العملية 

عما كانت عليه قبل العمليـةعما كانت عليه قبل العمليـة

تسجل كطرف مدين، ونقص فى تسجل كطرف مدين، ونقص فى ) ) اDراضىاDراضى((زيادة فى أصل زيادة فى أصل   ::أطراف العمليـة أطراف العمليـة 

٧٨

تسجل كطرف مدين، ونقص فى تسجل كطرف مدين، ونقص فى ) ) اDراضىاDراضى((زيادة فى أصل زيادة فى أصل   ::أطراف العمليـة أطراف العمليـة 
..تسجل كطرف دائنتسجل كطرف دائن) ) الخزينةالخزينة((أصل آخر أصل آخر 

٥٥//٢٢١١اDراضىاDراضى/ / من حـمن حـ 70000 70000التسجيلالتسجيل

الخزينةالخزينة/ / الى حـ الى حـ           70000          70000

سداد رأس المال نقداسداد رأس المال نقدا



ا-راضىا-راضى/ / من حـمن حـ7000070000

7000070000
الخزينةالخزينة/ / الى حـالى حـ

شراء أراضى نقداشراء أراضى نقدا

2211//55137137

))٢٢((مثال مثال 

ا-راضىا-راضى

الترحيلالترحيل
PostingPosting

٧٩

55137137//11الخزينةالخزينة/ / الى حـالى حـ7000070000



ا-راضىا-راضى/ / من حـمن حـ7000070000

الخزينةالخزينة/ / الى حـالى حـ7000070000

شراء أراضى نقداشراء أراضى نقدا

2211//55137137

))٢٢((تابع مثال تابع مثال 

الخزينةالخزينةا-راضىا-راضى

الترحيلالترحيل
PostingPosting

٨٠

7000070000
55137137//11الخزينةالخزينة/ / الى حـالى حـ

55137137//11ا-راضىا-راضى/ / من حـمن حـ
/ / الى حـالى حـ
رأس رأس 
المالالمال

11//11731731 100000100000
7000070000



                الترصيدالترصيد
يعنى تلخيص نتيجة حركة الحساب خGل يعنى تلخيص نتيجة حركة الحساب خGل 

..الفترة فى رقم واحــــد يسمــــى الرصيدالفترة فى رقم واحــــد يسمــــى الرصيد

والرصيد والرصيد 
إماإما

٨١

دائندائن

إذا كان مجموع إذا كان مجموع 
الجانب المدين أكبر الجانب المدين أكبر 
من مجموع الجانب من مجموع الجانب 

الدائنالدائن

إذا كان مجموع إذا كان مجموع 
الجانب الدائن أكبر الجانب الدائن أكبر 
من مجموع الجانب من مجموع الجانب 

المدينالمدين

إذا كان مجموع إذا كان مجموع 
الجانب المدين الجانب المدين 

مساوى لمجموع مساوى لمجموع 
الجانب الدائنالجانب الدائن

صفرصفر مدينمدين



يتم تقفيل خانتى يتم تقفيل خانتى   - - ١١
المبالغ فى الجانبين المبالغ فى الجانبين 

المدين والدائنالمدين والدائن

مجموع الجانب اDكبر مجموع الجانب اDكبر   - - ٢٢
يدرج فى خانتى المجموعيدرج فى خانتى المجموع

7000070000

الخزينةالخزينة

55137137//11ا-راضىا-راضى/ / من حـمن حـ / / الى حـالى حـ
رأس رأس 
المالالمال

11//11731731 100000100000

100000100000100000100000

11 / /3030رصيد مرحلرصيد مرحل3000030000

٨٢

يستخرج المتمم يستخرج المتمم   - - ٣٣
الحسابى فى الجانب اDقل الحسابى فى الجانب اDقل 

وأمامه رصيد مرحل وأمامه رصيد مرحل 
طبيعته عكس الجانب طبيعته عكس الجانب ......

الموجود بهالموجود به

يرحل الرصيد للجانب يرحل الرصيد للجانب   - - ٤٤
العكسي بمسمى رصيد العكسي بمسمى رصيد 

منقول ليمثل رصيد منقول ليمثل رصيد 
الحساب فى أول المدة الحساب فى أول المدة 

التاليةالتالية

100000100000100000100000

11//11رصيد منقولرصيد منقول3000030000


