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 تحليل املعامالت وتسجبلها

 املراحل املحاسبية :

 تسجيل قيود اليومية التي تعبر عن حدوث عملية مالية . .1

 الترحل والرصيد في دفتر الاستاذ . .2

 املراجعة قبل التسويات الجردية . اعداد ميزان .3

 الجردية .التسويات  .4

 امليزانية  و اعداد القوام املالية : قائمة الدخل  .5

 املرحلة الاولى من املراحل املحاسبية ) تسجيل القيود اليومية ( 

  ( القيد املحاسبي : هو طريقة فنية خاصة لتسجيل العمليات املالية في الدفاتر املحاسبية

 دفتراليومية ( 

  الاشياء أوالخدمات ذات القيمة بين أطراف املشروع العملية املالية : هي عملية تبادل

 ) 
ً
 عنها بوحدات نقدية ) ليرات سورية مثال

َ
الداخلية أو بين املشروع وألاطراف الخارجية معبرا

 أي يجب أن يتوفر ثالث شروط في العملية املالية :

 ان تتم بين طرفين أو أكثر . -1

 أن تقاس بوحدات النقد . -2

 أن تؤثر على معادلة امليزانية ) أي أن تؤثر على العناصر املحاسبية (  -3

  : قبل أن نتعرف على شكل القيد املحاسبي وكيفية تسجيل العمليات املالية يجب معرفة مايلي 

 أن العناصر املحاسبية الاساسية تقسم الى آ:  -1

 عناصر محاسبية ذات طبيعة مدينة .  .أ

 ة . عناصر محاسبية ذات طبيعة دائن .ب

 كل عنصر محاسبي ذو طبيعة مدنية عند الزيادة يبقى مدين وعند النقصان يصبح دائن  -2

 كل عنصر محاسبي ذو طبيعة دائنة عند الزيادة يبقى دائن وعند النقصان يصبح مدين  -3

آلاخذ  طريقةتدعى  طريقةحتى نعلم طبيعة كل عنصر على حدى يجب الاستناد على  -4

 والعاطي أي :

 ل للمنشأة  يعتبر دائن كل من يعطي أموا 

  كل من يأخذ أو يستخدم أموال للمنشأة يعتبر مدين 
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 : بناًء على ما سبق نستنتج أن 

 جميع الاصول مدينة بطبيعتها أي عندما تزداد مدينة وعندما تنقص تصبح دائنة  . -1

 جميع الخصوم دائنة بطبيعتها أي عندما تزداد دائنة وعندما تنقص تصبح مدينة . -2

 مدينة .  -3
ً
 املصاريف دوما

 الايرادات دوما دائنة . -4

 املشتريات دوما مدينة . -5

 املبيعات دوما دائنة . -6

  بعد التعرف على طبيعة جميع العناصر  يجب ان نعرف كيف يتم تسجيل العملية املالية من

 خالل القيد املحاسبي :

أن العملية املالية لها طرفان على  يتم تسجيل العملية املالية من خالل ما يعرف بالقيد املحاسبي وبما

الاقل احدهما مدين والاخر دائن , سنرمز للطرف املدين بالرمز )من(  , وسنرمز للطرف الدائن بالرمز 

 )الى(

 هناك نظامين للقيد املحاسبي :  القيد املحاسبي : 

 نظام القيد املفرد  -1

 نظام القيد املزدوج  -2

 

 نظام القيد املزدوج :   له شكلين : 

 بسيط : يكون للعملية املالية طرفين فقط احدهما مدين والاخر دائن ويكون شكل القيد    -1

 من حـ /  املدين                                                                                  

 الى حـ / الدائن                                                                                                         

 مركب : يكون للعملية املالية اكثر من طرفين ويكون شكل القيد :  -2

 من مذكورين                                                                 

  1حـ / مدين                                                                 

  2حـ / مدين                                                                 

 الى مذكورين                                                                                       

  1حـ / دائن                                                                                          

  2حـ / دائن                                                                                          

  يجب علينا أن نعتمد على الامور التالية عند تحليل العملية املالية أي )كيف يتم تسجيل

 القيد (

 نحدد الحسابات ) العناصر املحاسبية ( الواردة في العملية املالية  -1
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 نحدد طبيعة هذه الحسابات ) مدينة أو دائنة (  -2

 نحدد فيما اذا كان الحساب تأثر بالزيادة أو النقصان . -3

  ) عندما يذكر بنص املسألة ) وذلك من أجل تحديد أطراف القيد 

1-                     
ً
 حـ / الصندوق        تمت العملية نقدا

 تمت العملية بشيك                         حـ / املصرف  -2

 حـ / أوراق قبض أو اوراق دفع                        إذنيكمبيالة أو سند  -3

 بالدين أو على الحساب                    حـ / الزبائن  أو املوردون  -4

  عند شراء بضاعة يكون الحساب بالقيد حـ / املشتريات 

  عند بيع بضاعة يكون الحساب بالقيد  حـ / املبيعات 

 : لديك العمليات التالية واملطلوب تسجيل القيود املحاسبية الخاصة بها :  1مثال 

 ل. س نقدا  111.111اشترى التاجر بضاعة بمبلغ  -1

 شيك على املصرف ل. س ب 51.111باع التاجر بضاعة بمبلغ  -2

    11.111دفع التاجر رواتب واجور بمبلغ  -3
ً
 ل .س نقدا

 بشيك  51.111قبض التاجر ايجار عقار بمبلغ  -4

 نقدا  21.1111باع التاجر آلة بمبلغ  -5

 على الحساب  111.111اشترى التاجر سيارة بمبلغ  -6

  البيان الى من

من حـ/ البضاعة او   111.111

 املشتريات

 

 الى حـ/ الصندوق   111.111 

  من حـ/ املصرف  51.111

الى حـ/ البضاعة او   51.111 

 املبيعات

من حـ/ الرواتب   11.111

 والاجور 

 

 الى حـ/ الصندوق   11.111 

  من حـ/ املصرف   51.111

 الى حـ/ ايجار عقار   51.111 

  من حـ/ الصندوق   211,111

 الى حـ: الاالت   211,111 
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  من حـ/ السيارة   111.111

 الى حـ/ الدائنين  111.111 

 

اودعه في الصندوق وقام بالعمليات  111.111.5: اسس التاجر أحد منشأته برأس مال قدره  2مثال 

 التالية خالل العام :

 ل.س من صندوق املنشأة واودعه في املصرف . 51.111سحب مبلغ  1/1في  -1

  111.111اشترى التاجر الة بمبلغ  3/1في  -2
ً
 ل.س نقدا

 على الحسابل.س  5.111اشترى التاجر بضاعة بمبلغ  4/1في  -3

 7.111اتفق التاجر مع احد الخريجين للعمل لديه براتب شهري قدره  5/1في  -4

  ل. س على الحساب 2.111باع التاجر بضاعة بمبلغ  6/1في  -5

  :  1/ 7في  -6
ً
رواتب واجور ,  2.111دعاية واعالن ,  3.111دفع التاجر املصاريف التالية نقدا

 قرطاسية  1.111

 املطلوب : تسجيل القيود اليومية للعمليات السابقة / تصوير حساب الصندوق 

  من حـ/ الصندوق   5.111.111

 الى حـ/ راس املال  5.111.111 

  من حـ/ املصرف   51.111

 الى حـ/ الصندوق   51.111 

  من حـ/ الاالت  111.111

 الصندوق الى حـ/   111.111 

من حـ/ البضاعة او   5.111

 املشتريات

 

 الى حـ/ املوردين   5.111 

  من حـ/ الزبائن  2.111

الى حـ/ البضاعة او   2.111 

 املبيعات

  من املذكورين  

  حـ/ دعاية واعالن  3.111

  حـ/ رواتب واجور   2.111

  حـ/ قرطاسية  1.111

 الى حـ/ الصندوق   6.111 
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والعمليات املالية الاتية خالل الشهر الاول من  2112/  4/  1: بدأت شركة رامي اعمالها  3مثال 

 تأسيسها :

 ل.س ووضعه في صندوق املنشأة  1.211.111تقديم رأس املال بمبلغ قدره  -1

 ل.س 121.111شراء آلات ومعدات على الحساب بمبلغ قدره  -2

 مقابل تأمين عل 36.111سداد مبلغ قدره  -3
ً
 ى املنشأة ضد الحريق .ل.س نقدا

  61.111شراء لوازم ومهمات بمبلغ قدره  -4
ً
 ل.س نقدا

ل.س  151111ل.س دفع من ثمنها  751.111شراء سيارة الستخدامها في النشاط بمبلغ قدره  -5

 والباقي على الحساب .
ً
 نقدا

   72.111سداد ايجار مبنى املنشأة بمبلغ قدره  -6
ً
 نقدا

 نقدا . 17.111سداد فاتورة كهرباء بمبلغ قدره  -7

 ل.س  61.111بيع بضاعة على الحساب بمبلغ  -2

 املطلوب : تسجيل العمليات السابقة في يومية املنشأة وبيان اثر ذلك في معادلة امليزانية 

 مراجعة عامة قبل الاختبار الاول 
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