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 احملاضرة الثانية
 تسجيل وتبويب العمليات املالية

 ما يلي:أو الدورة المحاسبية تشمل مراحل العمل المحاسبي 

 أدلة االثبات الالزمةالمستندات وبناًء على االشعارات و تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية (1

 دفتر األستاذاليومية إلى حساباتها المختصة في  من دفترترحيل العمليات المسجلة  (2

 ترصيد الحسابات  (3

 قبل التسويات الجردية إعداد ميزان المراجعة (4

 التسويات الجردية (5

 إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية (6

 أو قائمة الدخل( )المتاجرة و األرباح و الخسائر( )إعداد الحسابات الختامية  (7

 إعداد الميزانية الختامية )قائمة المركز المالي( (8

 :تسجيل العمليات في دفتر اليومية -أولا 

تسجل العمليات المالية فور حدوثها وفق تسلسلها الزمني في دفتر اليومية استناداً إلى الثبوتيات والمستتندات الخاصتة بهت   

 أهم الثبوتيات للقيد في دفتر اليومية هي :و العمليات 

  (لسند ألمرالكمبيالة )أو ا،   الشيك ،  فواتير الشراء  فواتير البيع و •

 يحرر عند استالم مبلغ  نقداً أو بشيك من الغير .    مستند القبض : •

  يحرر عند دفع مبلغ نقدي للغير . مستند الدفع   : •

 

 و اإلجراءات المحاسبية لتحثيث الهداف الدورة المحاسبية

 

 (عرض و تفسير) الختامية ةالتقارير المالي          لخيص تتبويب                        تسجيل             ات مستندال          

 

 
 حسابات األستاذ     ميزان المراجعة   دفتر اليومية                                       

 قائمة الدخل

 (العمومية قائمة المركز المالي )الميزانية

 قائمة التدفقات النقدية

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 اإليضاحات المتممةالهوامش و

 تقرير مدقق الحسابات

  في دفتر اليومية  العمليات المالية تسجيلتحليل و  : 

المقصود بتحليل العملية المالية تحديد األطراف المتأثرة بهت   العمليتة وقيتاق مقتدار تتأثر كتل طترف بالزيتادة أو النقصتان 

لية طريقتان هما: طريقة اآلخ  والعاطي، وطريقة معادلتة الميزانيتة تمهيتداً تستخدم لتحليل العمليات الما.به ا الحدث المالي

 للتسجيل وفقاً للقيد المزدوج. 

  : مفهوم القيد المزدوج 

وذلك في أحد فصول كتاب للرياضتيات وذلتك فتي  ولقد وضع القيد المزدوج عالم الرياضيات اإليطالي الراهب لوقا باشيلي

  حتى عصرنا  الحاضر.  م . وال زال مستخدماً 1444عام 

لكتل عمليتة ماليتة طترف يأخت  ويعتبتر متديناً وطترف ثتان يعطتي ويعتبتر ف، القيد المزدوج على فكرة التوازننظرية يقوم  

 يأخ ها ال ي طرفاليعطي المنفعة و ال ي طرفبين ال أو طي،اوأنه يجب أن يتحقق التوازن بين اآلخ  والع   دائناً 
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 قواعد المدين والدائن (  ليوميةقاعدة التسجيل في دفتر ا (    

بالتتالي فننته عنتد تحويتل أي صتفقة أو عمليتة إلتى الشتكل و ، أحتدهما متدين واآلختر دائتنطرفتانماليتة لكل عمليتة بما أن  

   دائنالمدين و ال طرفيها  إلىأطراف ه   العملية وتحليلها وتحديد الحسابات التي تتأثر بها المحاسبي البد أوالً من تحديد 

 لتحديد الطرف المدين والدائن وهي :يتم اعتمادها   ثالث قواعد أساسيةهناك  -أوال ً

1- 

2- 

3- 

  دائن    إذا  نقص  مدين   و    إذا  زاد  احلساب
  دائنالعاطي       و مدين   اآلخذ      احلساب  

 دائنة  اإليرادات   و   مدينة   املصروفات        
 ال ي تأثر بالعملية أسم الحساب المدين من حـ/ ×××واختصاراً تكتب     (من) مزيرمز للطرف المدين بالر 

 ال ي تأثر بالعملية أسم الحساب الدائن إلى حـ/ ×××        واختصاراً تكتب  (إلى)يرمز للطرف الدائن بالرمز و 

يدها )تسجيلها( بشكل محاستبي يعكتت تلتك من ثم بعد تحليل العملية المالية ألطرافها المدين والدائن يتم ترجمتها وتقيو     

 :الشكل التالييأخ  و في الدفاتر المحاسبية المزدوج عند تسجيلهالمحاسبي القيد العملية المالية ل لك سمي ب

 التاريخ البيان                  المبالغ

×××  

××× 

 من حـ/ .... المدين )اآلخذ( 

 إلى حـ/ ......  الدائن )العاطي(     

 

 وهو يعكت عملية مالية يتأثر بها حساب واحد فقط في كل طرف من طرفي القيد القيد المحاسبي المزدوج البسيطب 

 :مالحظة هامة جداا 

   )من(  و )إلى ( هي رموز فقط  للمدين و الدائن  وليس لها أية دللة لغوية ول عالقة لها بأحرف الجر إطالقاا 

 ا المدين و الدائن ثم سجل العمليات بقيود محاسبية .حلل العمليات األتية لطرفيه أمثلة :

ل.ق  7111111 برأستمال نقتدي قتدر  ةالتجاريت الهتاعمأ خالتدالتتاجر  ت منشأة الجزيرة لصاحبهابدأ 1/6/2118في  (1

 أودعه في صندوق المشروع.         

ب المشتروع الطترف الممتول ل لك يمثل صاحصاحبه شخصية باعتبار أن للمشروع شخصية معنوية مستقلة عن   الحل :

 يكون اآلخ  صندوق المشروع أو المستثمر )العاطي(  ويمثله  في عمليات المنشأة حساب رأق المال و 

 : المحاسبي ال ي يعكت ه   العملية يكون القيد بالتالي و  ويمثله رأس المالصاحب المشروع 

  

 

                                          

                 

همتا  متعلقتين بالمتتاجرة بالبضتاعة باعتبار أن البضاعة هي نشاط المشروع األساسي فهي تتمثتل فتي حستابين مالحظات :

 )المشتريات و المبيعات(  

  كل ما يتم شراؤ  من البضاعة بغرض المتاجرة  حساب المشترياتيمثل 

  كل ما يتم بيعه من البضاعة فقط ألغراض المتاجرة حساب المبيعاتيمثل 

 الدائن فنن:بالتالي فحسب قواعد المدين وو

 خازن(في الم زادتعن بضاعة  يعبر )مدينة دوماا  طبيعة حساب المشتريات   

 في المخازن( نقصت) يعبر عن البضاعة التي  دائنة دوماا  طبيعة حساب المبيعات 

 التاريخ البيان                  المبالغ

7111111  

7111111 

 (+)    الصندوق  من حـ/  

 )العاطي(      رأق المال  إلى حـ/   

 بدء العمل التجاري          

 

1/6 
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 نقداً  1111111بمبلغ  بضاعةت المنشأة اشتر 5/6في  (8

  دائنال هوطرف الثاني هو الصندوق ال ي نقص ووال مدينةأن طرفي العملية هما: البضاعة زادت عند الشراء فهي 

 

 

 

 

                                        

  ل.ق 511111قيمتها  سامرالمورد من  (جلباآلالحساب )على  بضاعة تم شراء  8/6في  (3

 دائنالطرف العاطي فهو  سامروالمورد  مدين رفي العملية هما: البضاعة زادت فهي نالحظ أن ط 

 

 

 

                     

   الدائنون أو الموردين يسمى طرف من يتم  باآلجل( أو ينبالد ) الحساب على الشراء()    

وهتي  تمثتل التزامتات علتى  (باآلجتلالشراء منهم علتى الحستاب ) أو المحالت ال ين يتم : هم التجار و الدائنونأالموردين 

 المنشأة

 )نقداً( الصندوقعن طريق   211111 سامرللمورد  سددت المنشأة  11/6في (4

 الذي نقص ) دائن(والطرف االخر هو الصندوق العاطي اآلخذ ) مدين(   سامرهما: المورد عملية طرفي ه   ال 

 

 

 

                                    

 نقداً    311111 للزبون وليد بمبلغ  ةبيع بضاعتم  15/6في (5

نقصدت البضتاعة التتي  المبيعتات يمثتل ختر هتووالطترف األ  زاد فهو) مددين(طرفي ه   العملية هما: الصندوق باعتبار  

 ) دائن(

 

 

 

 

 ل.ق 611111 بمبلغ  لمحالت الحمراعلى الحساب   بضاعة تم بيع 21/6في   (6

 )دائن(البضاعة التي نقصت  المبيعات يمثل خر هووالطرف األ  )مدين(طرفي ه   العملية هما: محالت الحمرا اآلخ  

 

 

 

 

     المدينون(أو) الزبائن يسمى لطرف  يتم جل(باآل أو بالدين ) الحساب على البيع   .     

وهتي تمثتل حقتوق لمنشتأة  (تم البيتع لهتم علتى الحستاب ) باألجتلي: هم األشخاص أو المحالت ال ين  الزبائن أو المدينون  

 .على الغير 

   نقداً  المستحق عليها نصف محالت الحمراسددت   25/6في  (7

 العاطي ) دائن(والطرف األخر هومحالت الحمرا   فهو)مدين( طرفي ه   العملية هما: الصندوق زاد 

                              

 التاريخ نالبيا                  المبالغ

1111111  

1111111 

 (+)          المشترياتمن حـ/  

 (-)         الصندوق  إلى حـ/   

 ريق الصندوقطشراء بضاعة عن  

 

5/6 

511111  

511111 

 (بضاعة زادت)       المشتريات من حـ/  

 )العاطي(  المورد سامر  إلى حـ/   

 شراء بضاعة على الحساب من  المورد سامر

 

8/6 

211111  

211111 

 (االخ )     المورد سامر من حـ/  

 )نقص(      الصندوق إلى حـ/    

 دفعة نقدية للمورد سامر 211111سداد 

 

11/6 

311111  

311111 

 (زاد)            الصندوقمن حـ/  

 ) بضاعة نقصت(         المبيعات  إلى حـ/   

 لزبون وليدبيع بضاعة نقداً ل

 

15/6 

611111  

611111 

 (االخ )       الزبائن )محالت الحمرا(من حـ/ 

 ) بضاعة نقصت(           المبيعات  حـ/  إلى  

 بيع بضاعة على الحساب لمحالت الحمرا

 

21/6 
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 ) نقداً( الصندوقل.ق عن طريق  151111مبلغ  رواتب العمالسددت المنشاة  24/6في  (2

 وتدفع إما عن طريق الصندوق أو المصرف مدينةالمصاريف طبيعتها 

 

 

                             

 

  للغير  إيراد عقار مؤجرل.ق نقداً قيمة  75111 مبلغ قبضت المنشأة 31/6في  (9

    وهي دائنة عند قبضه لإليرادات)مدين( اد طرفي ه   العملية هما الصندوق زوبالتالي دائنة طبيعتها اإليرادات 

 

 

 

 

القيتتد  بعتتد شتترح كيفيتتة تحليتتل العمليتتة الماليتتة لطرفيهتتا المتتدين والتتدائن بنتتاًء علتتى قواعتتد اآلختت  والعتتاطي وطريقتتة كتابتتة

 نورد المالحظات التالية :المحاسبي. 

 ) البضاعة زادت(  مدينوهو حساب  حـ/ المشترياتيسمى ستخدم حساب خاص ا  يتمشراء بضاعة عند  -

 :ل.ق نقداً  211111من المورد عمر بمبلغ  شراء بضاعةتم  مثال في حال شراء  بضاعة نقداا 

 ( +في المخازن زادت  بضاعة)       ياتالمشتر من حـ/           211111                

 نقص ( -الصندوق  )إلى حـ/       211111                            

 111111بمبلغ  على الحسابمن المورد ماجد  شراء بضاعة: تم مثال في حال شراء  بضاعة على الحساب 

 زادت +(   اعةبض)مدين ألن      المشتريات من حـ/         111111                

 الموردين أو الدائنون )ماجد( )دائن ألنه العاطي(إلى حـ/       111111                            

  (في المخازن ) البضاعة نقصت دائنوهو حساب حـ/المبيعات  يسمىستخدم حساب خاص يتم ا بيع بضاعةعند    

 : نقداا ل.ق  151111ون سامر بمبلغ الى الزب بضاعة تم بيع مثال في حالة بيع بضاعة نقداا 

 )+ (     الصندوقمن حـ/           151111                           

 بضاعة نقصت (  -المبيعات  )إلى حـ/       151111                                  

 ل.ق  211111بلغ بم على الحسابإلى الزبون أحمد  بيع بضاعة: تم مثال في حالة بيع بضاعة على الحساب 

 ) اآلخ  (   الزبائن أو المدينون ) أحمد( من حـ/     211111                      

 بضاعة نقصت (  -المبيعات     )إلى حـ/    211111                                 

 

 :شراء  أو بيع البضاعة يختلف عن شراء أو بيع األصول الثابتة للمنشأة مالحظة هامة جدا 

هت   تستجل ... نستتخدم حستابات خاصتة بهتا و ، األثاث ، اآلت ، السياراتالمباني مثل:  راء أو بيع األصول الثابتةعند ش

 .بأسمائهاوردت كما في القيد البنود 

 الصندوقل.ق عن طريق  2111111ة بقيمة للمنشأ آلت تم شراء مثال في حالة شراء أصل ثابت:

 

 

 

                                     

 

311111  

311111 

 (+)         الصندوق من حـ/  

 (العاطي)   الزبائن )محالت الحمرا( /إلى حـ 

 سداد محالت الحمرا دفعة نقدية في الصندوق

 

25/6 

151111  

151111 

 (مصروف)ال   رواتب العم من حـ/  

 (-)               الصندوق إلى حـ/ 

 سداد مصروف الرواتب عن طريق الصندوق

 

24/6 

75111  

75111 

 (+)         الصندوق من حـ/  

    إيراد عقار إلى حـ/     

 نقداً  عقارالإيراد  المنشأة قبض   

 

31/6 

2111111  

2111111 

 (+)         االالتمن حـ/ 

 (-)      الصندوق إلى حـ/ 

 شراء أالت نقدا      

 

... 
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 مالحظة هامة: 

المصتترف، البضتتاعة، األصتتول  الصتتندوق،الحقيقيتتة:  حستتاباتالمتتع  سددتخدم قاعدددة إاا زاد مدددين وإاا نقددص دائددنت .1

 الثابتة

مع الحسابات الشخصية الطبيعية والمعنوية) أستماء الشتركات والمحتالت(   ستخدم قاعدة اآلخذ مدين والعاطي دائنت -2 

حستتاب رأق المتتال التت ي يمثتتل صتتاحب المنشتتأة ، ، ، حستتابات المتتوردين )التتدائنون(مثتتل: حستتابات الزبتتائن )المتتدينون( 

   حساب القرض

تستتتخدم متتع الحستتابات األستتمية )المصتتروفات و  قاعدددة المصددرفات مدينددة واإليددرادات دائنددة وهددي قاعدددة خاصددة -3 

 االيرادات(

 ،مصاريف الدعاية واالعالن( ر المحل، مصاريف الكهرباء )الرواتب واألجور،إيجا كل المصروفات والخسائر مدينة

 األسهم ، فوائد دائنة مصرفية( ) إيراد العقارات، أرباح كل اإليرادات واألرباح دائنة

 الطرف المدين و الدائن: في تحديد طريقة معادلة الميزانية أسلوب أو   -ثانياا 

الميزانيتتة العامتتة للمنشتتأة هتتي بيتتان أو كشتتف أو قائمتتة تتضتتمن أصتتول المنشتتأة وخصتتومها أو متتا يستتمى بتتالموجودات 

 . والمطاليب في تاريخ محدد مرتبة ومبوبة وفقاً ألست محددة

لتتي وتستخدمه في أداء نشاطها االقتصادي أو هي األوجه ا ويقصد بأصول المنشأة أو موجوداتها هي ما تمتلكه المنشأة 

واألثتتاث والبضتتاعة والنقديتتة فتتي الصتتندوق  و اآلالت، مثتتل المبتتاني واألراضتتي واألدوات تستتتثمر فيهتتا المنشتتأة أموالهتتا

التي تثبتت ديونهتا علتى )كمبيتاالت(مى مدينون وك لك األوراق التجارية والمصرف وما تملكه من ديون على زبائنها ويس

 زبائنها وتسمى  أوراق القبض. 

أو علتتى  (علتى المنشتتأة لمترتبتتة )التديون افهتتي االلتزامتات الماليتتة  خصددوم أو التزامدات أو مددا تسدمى أيضدداا المطاليد أمتا 

 .عين أساسيينمصادر التمويل . وتقسم عادة إلى نوأصول المنشأة وهي تمثل 

علتتى المشتتروع )إنستتجاماً متتع فتترض الشخصتتية المعنويتتة المستتتقلة(      )حقددوق أصددحاب المشددرو  يددةحقددوق الملك :األول 

ه وباإلضتافة إلتى نصتيبه متن ق المال المقتدم منتويتمثل في رأ المترتبة لصاحب المنشأة على المنشأة لتزاماتتمثل االهي 

 ألرباح المحتجزة أو غير الموزعة ... إلخ . االحتياطيات وااألرباح أو الخسائر و

 األخرى. القروض أوراق الدفع وغير مثل الدائنين أو الموردين وال التزامات المنشأة تجاه هو: والنو  الثاني

معادلتتة الميزانيتتة بشتتكل رياضتتي بستتيط لكنهتتا تحظتتى بأهميتتة بالغتتة لمتتا تقدمتته متتن أهميتتة للعمتتل  وشتتيلتلقتتد وضتتع لوقتتا با

فقد اعتبر أن كل عملية يجب أن تحقق التوازن وبالتالي فنن أثر كل عملية علتى عناصتر المركتز المتالي يجتب المحاسبي. 

 وتأخددذ معادلددةوإن عتتدم تحقتتق ذلتتك يعنتتي وجتتود أخطتتاء فتتي التستتجيل أو التبويتتب المحاستتبي. ، أن يبقتتي التتتوازن قائمتتاً 

 :  الميزانية الشكل الرياضي التالي

 )المطالي (خصوم =  ال )الموجودات( األصول 

 األصول = حقوق الملكية + اللتزامات

 اللتزامات = حقوق الملكية –األصول 
 تصنف الحسابات إلى: حسابات بطبيعتها مدينة وحسابات  بطبيعتها دائنة      -   

 تبقى مدينة    و   إاا  نقصت  تصبح  دائنة   فإاا زادت      مدينة بطبيعتها فاألصول 

 دائنة    و   إاا  نقصت  تصبح مدينة زادت  تبقى  فإاا      دائنةتها بطبيع والخصوم
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 مالحظة : كل حساب عند الزيادة يتوافق مع طبيعته و عند النقص يخالفها 

 دائناا يصبح  تخفيضهعند و مديناا يكون   زيادتهففي حال  مديناا ذا كانت طبيعة الحساب إ 

  مديناا و عند تخفيضه يصبح   دائناا يكون  زيادتهفعند    دائناا أما إذا كانت طبيعة الحساب 

 :أنو  العمليات من حيث تأثيرها على الميزانية 

   وال يتأثر مجموع طرفي الميزانيةول فقط عمليات تؤثر على األص -1

        أصل آخر نقصمقابل أصل  زيادة -

   ال يتأثر على مجموع طرفي الميزانيةعمليات تؤثر على الخصوم فقط  -8

            خصم آخر نقصقابل مخصم  زيادة -

 )تؤثر على مجموع طرفي الميزانية(تؤثر على األصول والخصوم معاً  متبادلة عمليات -3

       خصم  زيادةمقابل أصل  زيادة -

    نقصمقابل أصل  نقص -

 ميزانية منشأة الشام التجارية كمايلي كانت  2118/ 1/5: في  مثال 

 الخصوم المبالغ األصول المبالغ

2111111   

511111 

811111 

511111 

1111111 

4111111 

 السيارات

 األثاث

 بضاعة

 مدينون

 المصرف

 الصندوق

7111111 

 

1311111 

511111 

 رأق المال 

 

 دائنون

 أوراق الدفع

8811111 8811111 

 2118من العام  6وقد تمت العمليات التالية في الشهر 

  زيادة أصل مقابل نقص أصل(   .نقداا  311111غ بمبل لمشروعل أثاث جديد ت منشأة الشهباءاشتر 5/5في( 

 ثابتأصل زيادة      + زاد( ) االثاثمن حـ/      311111                            

 (نقص -)       إلى حـ/ الصندوق  311111                                      

فتتي  خر)الصتتندوق( )وبتت لك يبقتتى التتتوازن قائمتتاً ونقتتص أصتتل آ 311111بتتـ  (أثاثهتت   العمليتتة أدت إلتتى زيتتادة أصتتل)

 كما يلي: 5/5نتيجة ه   العملية تصبح الميزانية في و (الميزانية

 الخصوم المبالغ األصول المبالغ

2111111   

811111 

811111 

511111 

1111111 

3711111 

 السيارات

 األثاث *

 بضاعة

 مدينون

 المصرف

 الصندوق*

7111111 

 

1311111 

511111 

 المالرأق  

 

 دائنون

 أوراق الدفع

8811111 8811111 
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  المصرف.  وقد أودع المبلغ في حساب المنشأة ب 2111111حصلت المنشأة على قرض قدر   11/5في 

 (     + زاد)المصرف من حـ/         2111111                                 

 التزام(القرض      زيادة خصم )دين أو  إلى حـ/        2111111                                          

 .( بنفت المبلغالقرض)التزام جديد هوخصم  وزيادة( حساب المصرف) أصل زيادةه   العملية أدت إلى 

 الخصوم المبالغ األصول المبالغ

2111111   

811111 

811111 

511111 

3111111 

3711111 

 السيارات

 األثاث  

 بضاعة

 مدينون

 * رفالمص

 الصندوق 

7111111 

 

1311111 

511111 

2111111 

 رأق المال 

 

 دائنون

 أوراق الدفع

 * قرض

11811111 11811111 

  نقص أصل مقابل نقص خصم( ل.س نقداا  511111سددت المنشأة للدائنين مبلغ  15/5في( 

 من حـ/ الدائنين 511111                               

 إلى حـ/ الصندوق    511111                                            

 تصبح الميزانية بعد التعديل كمايلي

 الخصوم المبالغ األصول المبالغ

2111111   

811111 

811111 

511111 

3111111 

3211111 

 السيارات

 األثاث  

 بضاعة

 مدينون

  المصرف 

 *الصندوق 

7111111 

 

811111 

511111 

2111111 

 رأق المال 

 

 *نوندائ

 أوراق الدفع

  قرض 

11311111 11311111 

 

  فإاا زادت   تبقى مدينة    و   إاا  نقصت  تصبح  دائنة      مدينة بطبيعتها فاألصول 

 فإاا  زادت  تبقى  دائنة    و   إاا  نقصت  تصبح مدينة     دائنةبطبيعتها  والخصوم 

 

 

 

 المزدوج  المحاسبي أنوا  القيد

راف مزدوج يستخدم لتسجيل العمليات المالية ويسمى مزدوج ألنه يتتألف متن طترفين يعبتران عتن األطتوهو قيد محاسبي 

 .  التي تأثرت بالعملية المالية

 

 هو القيد ال ي يعكت عملية مالية يتأثر بها حساب واحد فقط في كل طرف من طرفي القيد .القيد البسيط :  -1
 نقداا  3111111بقيمة  المشروعسيارة للعمل في مثال :   اشترت المنشأة     

 

 

 

 

  

 

 

3111111  

3111111 

 (+)         السيارةمن حـ/ 

 (-)      الصندوق إلى حـ/ 

 شراء السيارة نقدا      

 

... 
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 : المرك المحاسبي القيد  -8
 أو ف التدائنالطرف المدين أو أكثر من حساب في الطرة يتأثر بها أكثر من حساب في وهو القيد ال ي يعكت عملية مالي  

 .لحاالت يبقى طرفي القيد متساويينوفي كل ا .نطرفيالكال أكثر من حساب في 

 للداللة على تعدد الحسابات في الطرف المدين التي تأثرت بالعملية المالية  ( من مذكوريننستخدم عبارة )  

 أثر بالعملية المالية.تالتي ت للداللة على تعدد الحسابات في الطرف الدائن   (إلى مذكورين)وعبارة           

 يلي: أشكال للقيد المركب كما 3هناك  :أشكال القيد المرك 

 الشكل األول 
 في الطرف المدين حساب واحد 

 وفي الطرف الدائن أكثر من حساب

 الشكل الثاني  
 في الطرف المدين أكثر من حساب

 وفي الطرف الدائن حساب واحد

 الشكل الثالث  
 ن أكثر من حسابفي الطرف المدي 

 وفي الطرف الدائن أكثر من حساب
 من حـ/ .......×××× 

 

 إلى مذكورين         

 حـ/ ..........×××         

 حـ/ ..........×××         

 

 من مذكورين  

 حـ/......×× ×     

 حـ/.......×× ×    

 

 إلى حـ/ ............××× ×        

 من مذكورين     

 /......حـ×××      

 حـ/.......×× ×     

 إلى مذكورين         

 حـ/ ..........×××          

 حـ/ ..........×××          

   :على الحسابنقداً والباقي  211111دفعت من ثمنها  وقد 611111 بـ سعد اشترت المنشأة بضاعة من المورد: 1مثال

 

 

 

   

                       

           

 

 

   والباقي على الحساب نقداا  811111منها  551111للزبون عامر  بـ بضاعة بيع  -3

 

 

 

 

 

                                               

 

 دفعت المنشأة المصاريف التالية: -4

 نقداً    ل.ق مصاريف كهرباء   111111

 نقداً     ل.ق رواتب العمال      611111

 ل.ق مصاريف دعاية واعالن بموجب شيك   151111

 

 

 

 

 

 

 

611111  

  

211111 

411111 

 (+بضاعة )       المشترياتمن حـ/ 

 مذكورين إلى  

 (-)         الصندوق /حـ

 )العاطي(    حـ/ المورد سعد

متتن المتتورد ل.ق  611111بقيمتتة بضتتاعة شتراء 

       نقداً والباقي على الحساب 211111د سع

 

... 

  

211111 

351111 

 

  

  

551111 

  

 مذكورين  من

 (+)            الصندوق حـ/

 )االخ (   عامر الزبون حـ/ 

 (بضاعة نقصت)       حـ/ المبيعات إلى     

 211111منها ل.ق  551111بقيمة بضاعة  بيع

       نقداً والباقي على الحساب

 

... 

  

111111 

611111 

151111 

 

  

  

  

 

711111 

151111 

 مذكورين من 

 مصاريف الكهرباءحـ/ 

 اتب العمالرو حـ/

 االعالن      حـ/ الدعاية و

 مذكورين إلى  

 (-)   الصندوق حـ/

 (-)  حـ/ المصرف

       عن طريق المصرفدفع المصاريف نقداً و 

 

... 


