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 (ASPUجامعة الشام الخاصة )  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 / السنة األولى 1المحاسبة    
 2020 / 2019 :الثانيالفصل 

  اليوميةدفتر  :المحاضرة الخامسة
 تحميل العمميات المالية وتسجيل القيود المحاسبية

 )منشأة خدمية(
 مقدمة:

لمتأثير المزدوج الناتج عن حدوث األحداث االقتصادية؛ )الماليةة القابمةة القيد المحاسبي: ترجمة بمغة المحاسبة 
لمقياس الكمي(. وبذلك ُتعد المحاسبة لغة األعمال بين المحاسةبين فةي مختمةل بمةدان العةالم. ومداة مةن األدوات 

لمجتمعيةة فةةي , وصةةناعة االسةتراتيجيات التةةي ُتمبةي الحاجةةة االتةي ُتسةةتخدفم فةي محاكةةاة بيمةة األعمةةال المعاصةرة
  استدامة األعمال عمى المدى الطويل األجل.

 مفيوم القيد المحاسبيمواًل: 
قياود محاسابية  قيود اليومية؛ ، ونمّيز بين قيود اليومية وقيود اإلقفاال التسجيل في دفتر اليومية يتم بقيود محاسبية

قيااود  قيةةود اإلقفةةال؛ماليااة وحتااا نمايتمااا  تعكااس ر اار العمميااات الماليااة وقاات حاادو ما يومااًا بيااوم ماان بدايااة الاادورة ال
ُتعّد في نماية الدورة المالية بعد إعداد حساب ممخص الدخل باعتباار  الكاكل المتحاول لقا ماة الادخل،  ناا  محاسبية

 ُنمّيز بين: قيود اإلقفال الخاصة بحساب ممخص الدخل، وقيود اإلقفال الخاصة بحقوق الممكية 
 .الالحقة حاضراتمفال في المالحظة: سيتم شرح قيود اإلق

قيااد ماازدوج بالمبااالي المدينااة غ المبااالي الدا نااةى، وُيكاابف إلااا حااد  مااا كفتااي المياازان، تحتااوي الكفااة  القيةةد المحاسةةبي؛
تحتاوي الكفاة ال انياة عماا حسااب  بالمقابالحساابات األولاا  و األولا عما حساب رو عدة حسابات وُيطمق عميما ال

 مق عميما الحسابات ال انية واحد رو عدة حسابات، وُيط
تمك الحسابات، فإذا  مديونية، وتدُّل عما األولىتُقابل المبالي المدينة في القيد المحاسبي حساب رو حسابات الكفة 

ذا كاناات ماان طبيعااة دا نااة دلّاات عمااا زيادتيةةاكاناات ماان طبيعااة مدينااة دلّاات عمااا    كمااا تُقاباال المبااالي نقصةةانيا، وا 
تمااك الحسااابات، فااإذا كاناات ماان  دامنيةةة، وتاادُّل عمااا الثانيةةةاساابي حساااب رو حسااابات الكفااة الدا نااة فااي القيااد المح

ذا كانت من طبيعة دا نة دّلت عما نقصانياطبيعة مدينة دّلت عما    زيادتيا، وا 
 ، ككل صفحة اليومية في دفتر اليومية الُمخصص لتسجيل قيود اليومية:ى1رقم بُيبّين الجدول 

 المبالغ
 دامنة مدينة مخرىمالحظات  القيدرقم سند  العمميةتسمسل  القيدتسمسل  ةانالبيةةةةةة

 شرح القيد            ............حة/  إلى                    ............حة/ من  ××××  ××××
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   ليرة، تم إيداعف في الصندوق 250 000بفرض تأسيس منكأة بررسمال  ( لمتوضيح:1مثال )
 قيد اليومية إل بات العممية في دفتر اليومية  مطموب:ال

     بمبماااي رمس المةةال وزيةةةادةلياارة،  250 000 بمبمااي زيةةادة الصةةةندو عماااا  رياضةةياً بالتحمياال تاادُّل العمميااة المالياااة 
  ودامنية حساب رمس المال، الصندو  مديونية حسابعما  محاسبياً كما تدُّل ليرة   250 000

 المبالغ
تسمسل  ةانالبيةةةةةة

 القيد
تسمسل 
 العممية

رقم سند 
 القيد

مالحظات 
 دامنة مدينة مخرى

000 250  
000 250 

 الصندو حة/ من 
 رمس المالحة/ إلى                         

يداعو في الصندو    إثبات رمس المال وا 
 

  
  

 ما يمي: ى،1في الم ال ب ُيالحظ، استنادًا إلا القيد السابق
  ديونيتف بزيادتفى الصندوق، ويدُّل عما محا/  ،  و،السابق األول بالقيد المحاسبيالحساب 
 دا نيتف بزيادتفى  ويدُّل عماررس المال،  حا/بالقيد المحاسبي السابق،  و،  الحساب ال اني 
  المبالي المدينة غ المبالي الدا نة 
ليااارة، ورودعتاااف فاااي الحسااااب  450 000بفااارض رّن المنكاااأة ساااحبت مااان الصاااندوق مبماااي  :( لمتوضةةةيح2مثةةةال )

 قيد اليومية إل بات العممية في دفتر اليومية  المطموب: الجاري لدى المصرف 
بمبمااي      وزيةةادة المصةةرللياارة،  450 000بمبمااي  نقصةةان الصةةندو عمااا  رياضةةياً بالتحمياال تاادُّل العمميااة الماليااة 

  ومديونية حساب المصرل، دو دامنية حساب الصنعما  محاسبياً ليرة  كما تدُّل  450 000
 المبالغ

تسمسل  البيةةةةةةةان
 القيد

تسمسل 
 العممية

رقم سند 
 القيد

مالحظات 
 دامنة مدينة مخرى

000 450  
000 450 

 المصرلحة/ من 
 الصندو حة/  إلى                       

 السحب من الصندو  
 واإليداع لدى المصرل

 

  

  

 ما يمي: ى،2في الم ال ب القيد السابقُيالحظ، استنادًا إلا 
 ديونيتف بزيادتفى ، ويدُّل عما مالمصرفحا/  ،  و،السابق الحساب األول بالقيد المحاسبي 
 دا نيتف بنقصانفى  ويدُّل عماالصندوق،  حا/بالقيد المحاسبي السابق،  و،  الحساب ال اني 
  المبالي المدينة غ المبالي الدا نة 
 ليرة نقدًا  125 000مبمي  بالزبا نى لمدينينمن ِقَبل ابفرض السداد  ( لمتوضيح:3مثال )

 قيد اليومية إل بات العممية في دفتر اليومية  المطموب:
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بمبماااي      الزبةةةامن ونقصةةةانليااارة،  125 000بمبماااي  الصةةةندو  زيةةةادةعماااا  رياضةةةياً بالتحميااال تااادُّل العممياااة المالياااة 
  امنالزبحساب  ودامنية، حساب الصندو  مديونية عما محاسبياً ليرة  كما تدُّل  125 000

 المبالغ
تسمسل  البيةةةةةةةان

 القيد
تسمسل 
 العممية

رقم سند 
 القيد

مالحظات 
 دامنة مدينة مخرى

000 125  
000 125 

 الصندو حة/ من 
 المدينونحة/ إلى                          

 السداد النقدي من ِقبفل المدينين   
 

  
  

 ى، ما يمي:3الحظ، استنادًا إلا القيد السابق في الم ال بيُ 
 ديونيتف بزيادتفى ، ويدُّل عما مالصندوقحا/  ،  و،السابق الحساب األول بالقيد المحاسبي 
 دا نيتف بنقصانفى  ويدُّل عماالمدينون،  حا/بالقيد المحاسبي السابق،  و،  الحساب ال اني 
 ة المبالي المدينة غ المبالي الدا ن 

 ليرة بكيك عما المصرف  152 005السداد لمدا نين مبمي  ( لمتوضيح:4مثال رقم )
 قيد اليومية إل بات العممية في دفتر اليومية  المطموب:

بمبمااي      الةةدامنين ونقصةةانلياارة،  152 500بمبمااي  المصةةرل نقصةةانعمااا  رياضةةياً بالتحمياال تاادُّل العمميااة الماليااة 
  الدامنينحساب  ومديونية، المصرلحساب  دامنيةعما  حاسبياً مليرة  كما تدُّل  152 500

 المبالغ
تسمسل  البيةةةةةةةان

 القيد
تسمسل 
 العممية

رقم سند 
 القيد

مالحظات 
 دامنة مدينة مخرى

500 152  
500 152 

 الدامنونحة/ من 
 المصرلحة/ إلى                          

 السداد لمدامنين بشيك       
 

  
  

 ى، ما يمي:4ُيالحظ، استنادًا إلا القيد السابق في الم ال ب
 ديونيتف بنقصانفى ، ويدُّل عما مالدا نونحا/  ،  و،السابق الحساب األول بالقيد المحاسبي 
 دا نيتف بنقصانفى  ويدُّل عماالمصرف،  حا/بالقيد المحاسبي السابق،  و،  الحساب ال اني 
 نة المبالي المدينة غ المبالي الدا  
 مشكال القيد المحاسبيثانيًا: 

 القيد المحاسبي، قيد مزدوج، ولف ككالن؛ الككل البسيط والككل المركب 
ة الحسااب بكفاة المديونياة؛ وتادُّل عماا مديونيا احسااب واحاد فاي الكفاة األولا الشكل البسيط لمقيةد المحاسةبي:. 1

  ل عما دا نية الحساب المذكورىتدُّ و بكفة الدا نية؛  ، وحساب واحد في الكفة ال انيةالمذكورى
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 ، الككل البسيط لمقيد المحاسبي:ى2رقم بُيبّين الجدول 
 المبالغ

تسمسل  البيةةةةةةةان
 القيد

تسمسل 
 العممية

رقم سند 
 القيد

مالحظات 
 دامنة مدينة مخرى

××××  
×××× 

 ............حة/ من 
 ............حة/  إلى                   

 شرح القيد           
 

  
  

 ولو ثالثة مشكال: الشكل المركب لمقيد المحاسبي:. 2
  :كفة الدا نية ، وعدة حسابات فيحساب واحد في كفة المديونيةالشكل األول  
  :كفة الدا نية، وحساب واحد في كفة المديونيةعدة حسابات في الشكل الثاني  
  :كفة الدا نيةعدة حسابات في ، و كفة المديونيةعدة حسابات في الشكل الثالث   

وعاادم اسااتخدامما ع ُيعااّد ذلااك المةةذكورين,  ُيسااتخدم فااي حااال تعاادد الحسااابات فااي القيااد المحاساابي عبااارةمالحظةةة: 
 رمرًا واحدًا بع يوجد مككمةى خطًا منمجيًا  بمعنا استخدام العبارة وعدم استخدامما ُيعّد 

 المحاسبي المركب: ، الككل األول لمقيدى3رقم بُيبّين الجدول 
 المبالغ

تسمسل  البيةةةةةةةان
 القيد

تسمسل 
 العممية

رقم سند 
 القيد

مالحظات 
 دامنة مدينة مخرى

××××  
×××× 

 ............حة/ من 
 إلى المذكورين                   

 ............حة/                     
 ............حة/                     

 ............حة/                     
 شرح القيد           

 

  

  

 
 ، الككل ال اني لمقيد المحاسبي المركب:ى4رقم بُيبّين الجدول 

 المبالغ
تسمسل  البيةةةةةةةان

 القيد
تسمسل 
 العممية

رقم سند 
 القيد

مالحظات 
 دامنة مدينة مخرى

××××  
×××× 

 من المذكورين
 ............حة/ 
 ............ حة/
 ............حة/ 

 ............حة/ إلى                     
 شرح القيد           
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 ، الككل ال الث لمقيد المحاسبي المركب:ى5رقم بُيبّين الجدول 
 المبالغ

تسمسل  البيةةةةةةةان
 القيد

تسمسل 
 العممية

رقم سند 
 القيد

مالحظات 
 دامنة مدينة مخرى

××××  
×××× 

 ............حة/ 
 ............حة/ 
 ............حة/ 

 ............حة/                     
 ............حة/                     

 شرح القيد          
 

  

  

 ةالعممي ثالثًا: التدريبات
 :2017 عام من األخير الكمر عن ةالخدمي سديل منكأة بما قامت والتي التالية، العمميات إليك التدريب األول:

 ودع في المصرفرُ  ،/000 800يبمي / خدمي،ررس مال خصص لعمل  .1
 ألمر منكأة جاد لمتجميزات المكتبية بموجبما سند  رَ رِ حُ  ،/000 200 اث وتجميزات قيمتما /ركراء  .2
  ودع في الحساب الجاريرُ  ،/000 200برم عقد قرض مع المصرف بمبمي /رُ  .3
  ودع في الصندوقورُ  ،من المصرف ،/000 100سحب مبمي / تم .4
 /، نقدًا لتمبية اعحتياجات الخاصة بمالك المنكأة 50 000تم سحب مبمي / .5
    منكأة جاد لمتجميزات المكتبية القيمة المترتبة عما المنكأة لصالح  عبرُ  بموجب كيك مصرفي، سدادالتم  .6

 :مدناه التالي الجدول ضمن اليومية قيود وتسجيل ,المالّية العمميات تحميل المطموب:
 قيود اليومية تحميل العممية

رقم 
 العممية

الحسابات ذات 
 العالقة

طبيعة 
 الحساب

تأثير ال
 الرياضي

تأثير ال
 المحاسبي

 المبمغ
 البيان

 دامن مدين

1 
               .......حة/

               .......حة/

2 
               .......حة/

               .......حة/

3 
               .......حة/

               .......حة/
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4 
               .......حة/

               .......حة/

5 
               .......حة/

               .......حة/

6 
               .......حة/

               .......حة/

   :2016خالل الربع األخير من عام  تاج الخدمية إليك العمميات التالية، والتي قامت بما منكأة: الثانيالتدريب 
فااي مجااال األعمااال بتكااوين وركااة لصاايانة األجماازة  لياارة 1 000 000باساات مار مبمااي  انكاااطم المنكااأة تباادر .1

 اآلخر في حساب  جار  لدى المصرف العربي ، رودع نصف المبمي في صندوق الوركة والنصف الكمربا ية
ليرة نقدًا من الصندوق، والباقي بكيك من  40 000ليرة، دفع مبمي  100 000اكترى ر اث وتجميزات بمبمي  .2

 الحساب الجاري لدى المصرف العربي 
 ليرة عما الحساب من المورد سميم  150 000اكترى جماز كمبيوتر بمبمي  .3
  تكغيمية متنوعة  ليرة م  27 000، إيجارليرة  15 000تالية نقدًا من الصندوق: سدد المصاريف ال .4
 ليرة والباقي عما الحساب  150 000ليرة، ُقِبَض منما نقدًا  200 000بمغت إيرادات خدمة الصيانة  .5
 ليرة نقدًا من الصندوق  50 000سددت الوركة لممورد سميم مبمي  .6
 ليرة من حسابمم إلا صندوق الوركة مقابل خدمات الصيانة المقدمة لمم  10 000لمدينون مبمي سدد ا .7
 ليرة من صندوق المنكأة ألغراضف الكخصية  10 000سحب را د مبمي  .8

 إلثبات ما سب . اليومية قيود وتسجيل ,المالّية العمميات تحميل( جدول 1 :المطموب
 .31/12/2016فترة المنتيية بتاريخ إعداد قاممة الدخل عن ال( 2
  . 31/12/2016انية الختامية بتاريخ إعداد الميز ( 3

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

............................................................................................................. 
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  :اليومية قيود وتسجيل ,المالّية العمميات تحميلجدول ( 1
 قيود اليومية تحميل العممية

رقم 
 العممية

لحسابات ذات ا
 العالقة

طبيعة 
 الحساب

تأثير ال
 الرياضي

تأثير ال
 يبساحمال

 المبمغ
 البيان

 دامن مدين

1 

               .......حة/

               .......حة/

               .......حة/

2 

               .......حة/

               .......حة/

               .......حة/

3 
               .......حة/

               .......حة/

4 

               .......حة/

               .......حة/

               .......حة/

5 

               .......حة/

               .......حة/

               .......حة/

6 
               .......حة/

               ......./حة

7 
               .......حة/

               .......حة/

8 
               .......حة/

               .......حة/
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 :31/12/2016فترة المنتيية بتاريخ ( إعداد قاممة الدخل عن ال2
 البيةةةةةةةان المبالغ

 جزمي كمي
  

000 200 
 اإليرادات:

 خدماتإيراد ال
 إجمالي اإليرادات  200 000
  

 ى15 000ب
 ى5 000ب
 ى6 000ب
 ى16 000ب

 المصاريل التشغيمية:
 م. رواتب 

 ىاتل وكيرباء ومياهم. 
عالن م.  دعاية وا 

 م. إيجار
 إجمالي المصاريل التشغيمية  ى42 000ب

 صافي الدخل )صافي الربح, ُيضال لرمس المال(  158 000
 :31/12/2016الختامية بتاريخ  انية( إعداد الميز 3

 المطموبات                          31/12/2016بتاريخ  الميزانية الختامية                        الموجودات
 البيان المبمغ البيان المبمغ

 ررس المال  1 000 000 ثابتةمصول  
 مسحوبات كخصية - ى10 000ب ر اث وتجميزات مكتبية 100 000
 + صافي الدخل بصافي الربحى 158 000 جماز الحاسوب 150 000
 صافي حقو  الممكية 1 148 000 وجاىزة مصول متداولة 

 التزامات   صندوق 518 000
 دا نون 100 000 مصرف 440 000
   مدينون 40 000
000 248 1  000 248 1  

 
  )مسممة لمحوار والمناقشة( التدريب الثالث:

 أثير الرياضي المقابل لمتأثير المحاسبي الناتج عن حدوث العمميات المالية:المطموب بيان الت
 . مديونية حساب الصندو  مقابل دامنية حساب المصرل.1

.............................................................................................................
 بل دامنية حساب رمس المال.. مديونية حساب المصرل مقا2

............................................................................................................. 
 . دامنية حساب المصرل مقابل مديونية حساب السيارات.3
 ............................................................................................................ 
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 . دامنية حساب المصرل مقابل مديونية حساب االستثمارات قصيرة األجل.4
............................................................................................................. 

 ب اإليجار.. دامنية حساب المصرل مقابل مديونية حسا5
............................................................................................................. 

 . مديونية حساب المصرل مقابل دامنية حساب الخدمات المباعة. 6
............................................................................................................. 

 . مديونية حساب المصرل مقابل دامنية حساب المدينين.7
............................................................................................................. 

 . مديونية حساب الدامنين مقابل دامنية حساب الصندو .8
............................................................................................................. 

 . مديونية حساب المصرل مقابل دامنية حساب م. القبض.9
............................................................................................................. 

 . دامنية حساب المصرل مقابل مديونية حساب م. الدفع.10
.............................................................................................................

 . مديونية حساب األثاث مقابل دامنية حساب م. الدفع.11
.......................................................................................................... 

 . مديونية حساب القروض المدينة مقابل دامنية حساب المصرل.12
............................................................................................................. 

 لمصرل مقابل دامنية حساب القروض الدامنة.. مديونية حساب ا13
............................................................................................................. 
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