المحاسبة – /قسم المحاسبة -
الممدرس المادة /دانا صالح الدين حسين –

مفَوو احملاضبة:
احملاضبة املالية ٍ:-ي دلنوعة مً الفسوض والكواعد واملبادئ العلنية املتعازف عليَا اليت حتهه عنليةتطحيل وتبويب العنليات املالية املتعلكة مبيصأة معيية اعتناداً على دلنوعة منً املطنتيدات والندراتس
والكوائه املالية وذلو بَدف حتديد ىتائخ أعنال وىصاط امليصأة عً ررتة معيية وتصويس املسنص املالي هلا
يف تازيذ ذلدد وإيصاهلا إىل املطتددمني املدتلفني اجلَات قد تهوٌ داخلية تتنجل باإلدازة أو
تهوٌ خازجية تتنجل باملطتجنسيً والدائيني...
عسرتُ مجعية احملاضبة األمسيهية وأختصازٍا AAA
عنلية حتديد وقياس وتوصيل معلومات اقتصادية ميهً أضتددامَا يف عنلية التكينيه وااناذ الكنسازات
مً قبل مطتددمي املعلومات

وظائف احملاضبة املالية
 -1إعداد ضحالت متهاملة جلنيع العنليات املالية اخلاصة بالوذدة االقتصادية:
 -2اضتدساد ىتائخ أعنال الوذدة االقتصادية مً زبح أو خطازة
 -3حتديد املسنص املالي للوذدة االقتصادية يف ىَاية الفرتة املالية
 -4تصويد اإلدازة بهارة البياىات واملعلومات عً أوجُ اليصاط يف الوذندة االقتصنادية وحتكينل السقابنة
الفعلية عليَا.

أٍه املصطلرات العلنية للنراضبة املالية ؟

(
املوجننننننننودات املتداولنننننننننة -
,
املوجننننننننودات ( املوجنننننننننودات الجابتنننننننننة
(الجابتننننننننننننننننننننننننة –املتداولننننننننننننننننننننننننة –)
املطلوبننننننننننننننننننننننننات
ذكوم امللهية
قيود اليومية
دررت األضتاذ
ميصاٌ املساجعة
احلطابات اخلتامية ( ذطاب املتاجسة  /األزباح واخلطائس  /امليصاىية العنومية )
قائنة الدخل.

س/ما يكصد املوجودات ؟:
نل ما تكوو امليصأة بامتالنُ ونل ما ميجل ذل للنيصأة لدى الغري .
وتيكطه املوجودات حبطب طبيعتَا ومدة اىتفاع امليصأة بَا إىل :
-1املوجودات الجابتة :
وٍى نل أصل ملنوس تكوو امليصأة بامتالنُ بَدف االىتفاع بُ على املدى الطويل لعنس امليصأ .
مجال ذلو  :األزاضي ,املباىي ,اآلالت واملعدات ,الطيازات,االثاث ,التحَيصات...
-2املوجودات املتداولة:
ويكصد بَا نل أصل تكوو امليصأة باقتيائُ وذلو بَدف اضتددامُ خالل الطية املالية ونل ذل ييتخ
للنيصأة قبل أو لدي الغري ......
ومجال ذلو :البضاعة ,اليكدية بالصيدوم ,اليكدية بالبيو ,اوزام الكبض,املدييوٌ....

س /يكصد باملطلوبات  /االلتصامات:

نل ذل ماىل على امليصأة للغري,
-1املطلوبات طويلة األجل
وٍى االلتصامات التى يته االلتصاو بطدادٍا للغري على أنجس مً ضية مالية ومجال ذلو
 الكسوض طويلة األجل
-2املطلوبات قصرية األجل  -متداولة
وٍى االلتصامات التى تلتصو امليصأة بطدادٍا خالل الطية املالية ,
مجال ذلو  :الدائيوٌ ,اوزام الدرع .....

قائمة المركز المالي(الميزانية)
المبالغ

الموجودات

المبالغ

المطلوبات

الموجودات المتداولة
الصندوق
المدٌنون
اوراق المبض
بضاعة(مخزون)
الموجودات الثابتة
المبانً
االراضً
السٌارات
األثاث
معدات ومكائن و االالت

المطلوبات
الدائنون
اوراق الدفع
لروض
الرأس المال

المجموع

المجموع

:ىعسية الكيد املصدود

س /ماهي قواعد نظرية القيد المزدوج؟
قواعد ىعسية الكيد املصدود
 _1رصل شدصية امليصاة عً شدصية صاذبُ.
_2اٌ اذد الطسرني (احلطابيني) يهوٌ مديياَ واالخس يهوٌ دائياَ.
_3الطسف املديً ٍو الري يأخر ,والطسف الدائً ٍو الري يعطى.
_4اٌ مديوىية اذد الطسرني تطاوي يف قينتَا دائيية الطسف االخس.

مدٌنة ( من ح )....... /
س /الحساب ٌجعل مدٌنا عندما؟
 _1زيادة في الموجودات ( ) +
 _2نقص في المطلوبات ( ) -
 _3نقص في رأس المال ( _ )
 _4زيادة في المصروفات ()+

دائنة ( الً ح)....... /
س /الحساب ٌجعل دائنا عندما؟

 -1نقص في الموجودات ( _ )
 _2زيادة في المطلوبات ( ) +
 _3زيادة في رأس المال ( ) +
 _4زيادة في االيرادات ()+

س/ما ٍى الدوزة احملاضبية ؟
تأخر العنليات احملاضبية تطلطل ميطكى يتنجل رى :
 – 1إجساء قيد اليومبة .
 – 2تسذيل الكيود إىل احلطابات املدتصة بدررت األضتاذ العاو املطاعد
 – 3تسصيد تلو احلطابات بدررت االضتاذ العاو
 – 4إعداد ميصاٌ املساجعة .
 – 5إجساء اجلسد والتطوبات اجلسدية .
 – 6إعداد الكوائه املالية .
 – 7تصويس املسنص املاىل للنيصأة .

الدفتر اليومية العامة  :هو دفتر تسجل فٌه العملٌات المالٌة ٌوما ً بٌوم وحسب
تسلسل حدوثها الزمنً وطبما ً لطرٌمة المٌد المزدوج .
دفتر األستاذ  :هو الدفتر المانونً الثانً وٌتكون من صفحتٌن متمابلتٌن متشابهتٌن
صفحه منه مخصصة للجانب المدٌن وألخرى للجانب الدئن

س /ماهي عمليات رأس المال؟:
هو كل ما تحتاجه المنشأة من موارد نمدٌة وعٌنٌة تساعدها على البدء فً ممارسة نشاطها وتحمٌك اهدافها،
بحٌث ٌموم صاحب المنشأة او الشركاء بتمدٌم الراس المال المناسب لتبدا المنشأة فً مزاولة وممارسة
اعمالها.

رأس المال النقدي (صندوق أو بنك):
لد ٌمدم مالن المنشأة رأس المال علً شكل نمد ٌودع فً حساب الصندوق أو البنن الذى ٌتعامل مع المنشأة
أو فى كلٌها:

مثال:1

فً  2006/1/1بدأ منشأة (سٌدرا) اعماله برأس المال نمدي لدره  $20000أودعه فً صندوق

المنشأة.

الحل/

سجل الٌومٌة

2006/1/ 1
 20000من حــــ /الصندوق
 20000الً حـــ /رأس المال

مثال:

فً  2000/1/2بدأ دمحم نشاطه التجاري برأس مال  $25000أودعه فً البنن

الحل :سجل الٌومٌة

2000/1/2

 25000من حــ /البنن
 20000الً حــ /رأس المال

س /تعريف ( المشتريات  ,المبيعات)

عمليات الشراء و البيع البضاعة
اوالً :المشتريات ٌ :مثل حساب المشترٌات لٌمة البضاعة التً ٌشترٌها المشروع خالل الفترة المالٌة
وٌكون فً نٌته اعادة بٌعها،وٌتم شراء بضاعة باسالٌب التالٌة:
وٌتم الشراء بأحد الحاالت التالً:
 -1نمدا

 -2باألجل

 -3االثنٌن معا

4-بموجب اوراق التجارٌة:

 -1الشراء النمدي  :المٌد المحاسبً ٌكون بشكا التالً:
** من حـ /المشترٌات
** الً حـ /الصندوق او البنن
مشترٌات ( مدٌنة )

فً  1/1اشترت بضاعة من منشأة ئاال لٌمتها  $ 0000نمدا.
 0000من حـ /المشترٌات
 0000الى حـ /الصندوق
شراء بضاعة نمدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً :المبيعات
المبٌعات :مصطلح ٌطلك على البضاعة التً تبٌعها المنشأة بهدف تحمٌك اإلٌراد وٌتم البٌع بأحد
الحاالت التالٌة:
 -2باألجل

 -1نمدا

 -3نمدا وباألجل معا

 -1البٌع نمدا:
مبيعات ( دائن )

باعت بضاعة لمحالت ئاسو لٌمتها  $ 0000وحصلت المٌمة نمدا.
 0000من حـ/الصندوق
 0000إلى حـ/المبٌعات
إثبات لٌمة المبٌعات النمدٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضؤال/
متت العنليات التالية خالل شَس تصسبً االول  2006يف ميصاة ٍولري
_1يف  10/2اشرتي ضيازة مببلغ $100000ىكداً
_2يف  10/3اشرتي بضاعة مببلغ  $70000ىكداَ مً شسنة اوضهاز.
 10/6_3باع بضاعة الي ىياش مببلغ  25000بالصيو .
10/10_4باع بضاعة مببلغ $100000و اضتله مبلغ ىكداَ.
_5يف 10/11باعة اثاث مببلغ  $200الي ٍاوناز واضتله املبلغ بصيو.
_6يف 10/12اشرتي بضاعة مببلغ  $40000مً شسنة اوضهاز ودرع املبلغ بصيو
_7يف  10/16اشرتي اثاث مببلغ  $15000مً موبيليات بَاز 10000باليكدي والباقي بالصيو.
املطلوب/
 -1تطحيل قيود احملاضبية يف الطحل اليومية
 -2تسذيل العنليات الي ضحل االضتاذ

الحل 1 - /سجل اليومية-
 -1فً 2006/10/2
 10000من حـ/
10000

السٌارات

الً حـ  /الصندوق

شراء سٌارة نمدا

 -2فً 2006/10/3
 00000من حـ/
00000

المشترٌات

الً حـ  /الصندوق

شراء بضاعة نمدا
 -3فً 2006/10/6
 25000من حـ/
25000

البنن

الً حـ  /المبٌعات

باع بضاعة بالشٌن

 -4فً 2006/10/10
 100000من حـ/
100000
بٌع بٌضاعة نمدا

الصندوق

الً حـ  /المبٌعات

 -5فً 2006/10/11
 10000من حـ/
10000

البنن

الً حـ  /اثاث

بٌع اثاث بالشٌن
 -6فً 2006/10/12
 40000من حـ/
40000

المشترٌات

الً حـ  /البنن

شراء بضاعة بالشٌن

 -0فً 2006/10/11
 15000من حـ/

اثاث

الً مذكورٌن
10000

حـ /الصندوق

5000

حـ /البنن

شراء اثاث بالنمد والشٌن

الحل -2/سجل االستاذ
حـ /المشترٌات
دائن

مدٌن
 00000حـ/الصندوق
 40000حـ /البنن

 110000حـ/رصٌد
110000

110000

حـ /المبٌعات
دائن

مدٌن

 25000حـ/البنن
 30000حـ/الصندوق
 55000حـ/رصٌد
55000

55000

حـ /اثاث
مدٌن
15000

حـ /مذكورٌن

دائن
 10000حـ/البنن
 5000حـ /رصٌد

15000

15000

حـ /الصندوق
مدٌن
100000

حـ/المبٌعات

دائن
 10000حـ /السٌارات
 00000حـ /المشترٌات
 10000حـ /اثاث
 10000حـ /الرصٌد
100000

100000

حـ /البنن
مدٌن
 25000حـ/المبٌعات
 10000حـ /اثاث

دائن
 40000حـ /امشترٌات
 5000حـ /اثاث

 5000حـ /الرصٌد
45000

45000

