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 الفصل الثالث 

 نظام المعلومات المحاسبً

Intermediate Accounting 

IFRS Edition 

Kieso, Weygandt, and Warfield  
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 .فهم المصطلحات المحاسبٌة األساسٌة1.

 .شرح قواعد القٌد المزدوج2.

 .تحدٌد خطوات الدورة المحاسبٌة3.

والترحٌل إلى األستاذ وإعداد مٌزان , تسجٌل العملٌات المالٌة فً الٌومٌة4.

 .المراجعة

 .شرح أسباب إعداد مٌزان المراجعة المعدل5.

 .إعداد القوائم المالٌة من مٌزان المراجعة المعدل6.

 .إعداد قٌود اإلقفال7.

 األهداف التعلٌمٌة 
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 تحدٌد وقٌاس االحداث 

 التسجٌل فً دفاتر الٌومٌة

 الترحٌل الى االستاذ

 اعداد مٌزان المراجعة 

 اعداد قٌود التسوٌة 

 اعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات

 اعداد القوائم المالٌة 

 قٌود اإلقفال للحسابات االسمٌة 

 اعداد مٌزان المراجعة بعد االقفال 

 (اختٌاري)اعداد القٌود العكسٌة 

 الخالصة 

 القوائم المالٌة للقطاع التجاري الدورة المحاسبٌة  نظام المعلومات المحاسبً

 المصطلحات األساسٌة

 المدٌن والدائن 

 المعادلة المحاسبٌة 

 القوائم المالٌة وتركٌبة الملكٌة 

 

 

 قائمة الدخل 

 قائمة األرباح المحتجزة 

 قائمة المركز المالً

 قٌود اإلقفال 

 

 نظم المعلومات المحاسبٌة 
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 تجمٌع ومعالجة البٌانات المتعلقة بالمعامالت المالٌة

 نشر المعلومات المالٌة لألطراف المعنٌة

 نظم المعلومات المحاسبٌة 

   Accounting Information System (AIS) -نظم المعلومات المحاسبٌة 
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 كم مبلغ الدٌون الغٌر مسددة وما نوعها؟

 ماهً المبٌعات األكثر خالل هذه الفترة وماهً األقل ؟

 ماهً األصول الموجودة لدٌنا ؟ 

 ماهً التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة لدٌنا؟

 هل حققنا أرباحا خالل الفترة الماضٌة ؟ 

 هل هناك خسارة فً أحد خطوطنا اإلنتاجٌة أو أقسامنا التشغٌلٌة ؟

 هل ٌمكننا زٌادة توزٌع األرباح على المساهمٌن بأمان ؟

 هل زاد معدل العائد على صافً األصول؟

 نظم المعلومات المحاسبٌة 

 :مساعدة اإلدارة فً اإلجابة على عدة أسئلة مثل 
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 مصطلحات أساسٌة

LO 1  Understand basic accounting terminology. 

  Event –الحدث 

 Transactions -العملٌات المالٌة

 Account -حساب 

 Real Account  -حساب أساسً

  Nominal Account  -حساب مؤقت

   Ledger–دفتر األستاذ 

   Journal -دفتر الٌومٌة 

 Posting -الترحٌل 

   Trial Balance -مٌزان المراجعة 

  Adjusting Entries -قٌود التسوٌة 

 Financial Statements-القوائم المالٌة 

    Closing Entries -قٌود اإلقفال
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 المدٌن والدائن 

LO 2  Explain double-entry rules. 

,  حقوق الملكٌة , الخصوم , ٌبٌن أثر العملٌات المالٌة على  األصول حساب  .

 .أو المصروفات, اإلٌرادات 

 ( أن لكل عملٌة طرف مدٌن وطرف دائن) فً المحاسبة نظرٌة القٌد المزدوج 

تسجٌل العملٌة المالٌة ٌتم بجعل حساب واحد على األقل مدٌنا وحساب أخر 

 .دائنا 

 الحساب الدائن ٌجب أن ٌساوي  المدٌنالحساب 



Slide 

3-9 

أسم الحساب

الدائن المدٌن 

 المدٌن والدائن

هذ الترتٌب الذي ٌظهر تاثٌر العملٌة المالٌة 

 على الحساب

 “الجانب األٌمن من الحساب“ = المدٌن

 ”الجانب األٌسر من الحساب“ = الدائن

 الحساب

LO 2  Explain double-entry rules. 

ٌمكن رسم الحساب على 

 Tشكل تً باالنجلٌزٌة 
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 اسم الحساب

 المدٌن الدائن

 المدٌن والدائن 

فإن رصٌد الحساب سٌكون , الطرف الدائن أكبر من إذا الطرف المدٌن 

 .مدٌنا

LO 2  Explain double-entry rules. 

1العملٌة المالٌة  $10,000  $3,000 

 $15,000 

3العملٌة المالٌة  8,000  

 الرصٌد

2العملٌة المالٌة   
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اسم الحساب

الدائن المدٌن

 المدٌن والدائن

 الطرف المدٌن فإن رصٌد الحساب سٌكون دائناأكبر من إذا الطرف الدائن 

LO 2  Explain double-entry rules. 

1العملٌة المالٌة  $10,000  $3,000 

 $1,000 

3العملٌة المالٌة  8,000  

 الرصٌد

2العملٌة المالٌة   
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Chapter 

3-23

األصول

الدائن المدٌن

الرصٌد الطبٌعً

Chapter 

3-24

الخصوم

الدائن المدٌن

الرصٌد الطبٌعً

Chapter 

3-25

الدائن المدٌن

الرصٌد الطبٌعً

حقو  الملكٌة

Chapter 

3-26

الدائن المدٌن

الرصٌد الطبٌعً

اإلٌرادات

الرصٌد الطبٌعً 

 دائن

 الرصٌد الطبٌعً

 مدٌن

 ملخص المدٌن والدائن

LO 2  Explain double-entry rules. 

Chapter 

3-23

المصروفات

الدائن المدٌن

الرصٌد الطبٌعً
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 قائمة الدخل                                 بٌان المركز المالً                

 
 المصروفات اإلٌرادات حقو  الملكٌة الخصوم األصول - = + =

 المدٌن

 الدائن

 ملخص المدٌن والدائن

LO 2  Explain double-entry rules. 
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 المعادلة المحاسبٌة 

LO 2  Explain double-entry rules. 

 العالقة بٌن األصول والخصوم وحقو  الملكٌة فً المنشأة 

 المدٌنالمعادلة المحاسبٌة ٌجب أن تكون متوازنة بعد كل عملٌة لكل من الطرف 

 .الدائن والطرف 

Illustration 3-3 
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 توضٌح نظام القٌد المزدوج

 + = حقوق الملكٌة الخصوم األصول

 فً أسهم رأس المال 40,000استثمرالمالك مبلغ 1.

+ 40,000 + 40,000 

LO 2  Explain double-entry rules. 
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 دوالر نقدا مقابل اجور السكرتارٌة 600سداد  .  .2

- 600 - 600 
 (مصروف)

LO 2  Explain double-entry rules. 

 توضٌح نظام القٌد المزدوج

 + = حقوق الملكٌة الخصوم األصول
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 توضٌح نظام القٌد المزدوج

= + 

 لاير باألجل 5200تم شراء أدوات مكتبٌة بقٌمة  .3

+ 5,200 + 5,200 

LO 2  Explain double-entry rules. 

 حقوق الملكٌة الخصوم األصول
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 توضٌح نظام القٌد المزدوج

 لاير نقدا مقابل تقدٌم خدمات 4000تم تحصٌل   .4

+ 4,000 + 4,000 
 (اإلٌرادات)

LO 2  Explain double-entry rules. 

 + = حقوق الملكٌة الخصوم األصول
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 توضٌح نظام القٌد المزدوج

 .لاير 7000دفع إلتزامات قصٌرة األجل بمبلغ   .5

- 7,000 - 7,000 

LO 2  Explain double-entry rules. 

 + = حقوق الملكٌة الخصوم األصول
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 .  لاير نقدا 5000اإلعالن عن توزٌع أرباح    .6

+ 5,000 - 5,000 

LO 2  Explain double-entry rules. 

 توضٌح نظام القٌد المزدوج

 + = حقوق الملكٌة الخصوم األصول
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 توضٌح نظام القٌد المزدوج

 لاير إلتزامات طوٌلة األجل الى أسهم عادٌة  80,000تحوٌل مبلغ    .7

- 80,000 + 80,000 

LO 2  Explain double-entry rules. 

 + = حقوق الملكٌة الخصوم األصول
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 توضٌح نظام القٌد المزدوج

 .لاير نقدا 16,000تم شراء سٌارة بمبلغ   .8

LO 2  Explain double-entry rules. 

- 16,000 

+ 16,000 

الحظ أنه ٌتم المحافظة على توازن المعادلة المحاسبٌة بعد تسجٌل كل عملٌة 

 محاسبٌة

 + = حقوق الملكٌة الخصوم األصول
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 نوع ملٌكة الشركة تحدد انواع الحسابات التً تعتبر جزء من المعادلة المحاسبٌة 

شركات التضامن أو 

 الفردٌة

 

 شركات المساهمة

 

 أسهم -رأس المال 

عالوة اصدار 

 اإلحتٌاطٌات 

األرباح المحتجزة 

 القوائم المالٌة وتركٌبة الملكٌة 

LO 2  Explain double-entry rules. 

 

حساب راس المال 

 حساب المسحوبات 
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 القوائم المالٌة وتركٌبة الملكٌة

LO 2  Explain double-entry rules. 

 حقو  الملكٌة

 قائمة المركز المالً

 قائمة األرباح المحتجزة

 صافً الدخل او صافً الخسارة 

( اإلٌرادات ناقص المصروفات )   

  قائمة الدخل

 توزٌعات األرباح

 األرباح المحتجزة 
(صافً الدخل المحتجز )   

أسهم  –رأس المال   
(استثمارات من قبل المساهمٌن)   

 4-3 توضٌح
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 الدورة المحاسبٌة

LO 3  Identify steps in the accounting cycle. 

 العملٌات المالٌة

 التسجٌل فً الٌومٌة  .1

 القوائم المالٌة  .6

 قٌود اإلقفال  .7

 مٌزان المراجعة بعد قٌود اإلقفال .8

 القٌود العكسٌة .9

 مٌزان المراجعة  .3

 الترحٌل الى االستاذ  .2

 مٌزان المراجعة بعد التسوٌات  .5

 التسوٌات  .4
 ورقة عمل

 6-3توضٌح 
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 تحدٌد وتسجٌل العملٌات المالٌة

   ما معنى تسجٌل؟ 

االعتراف ببند معٌن  فً القوائم المالٌة ٌجب أن ٌحتوي على التالً أن ٌكون 

عنصرا قابال للقٌاس ٌمكن التعبٌر عنه بوحدة النقد السائدة وذات صلة 

 .بالحدث وأن ٌتم اإلفصاح الصادق عنه

LO 3  Identify steps in the accounting cycle. 
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 .تسجٌل زمنً للعملٌات المالٌة –الٌومٌة العامة 

 .ٌتم تسجٌلها فً الٌومٌة العامةقٌود الٌومٌة 

التسجٌل. 1  

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

 .  نقدا فً الشركة مقابل أسهم عادٌة 15,000استثمر مساهمون مبلغ :  سبتمبر 1فً 

 7-3توضٌح 

 الٌومٌة العامة

 المدٌن    الدائن لمرجعا وأسماء الحسابات  البٌان التارٌخ

 النقدٌة/  حـ 1/9/2011

 أسهم عادٌة  –رأس المال / حـ              

 (اصدار اسهم عادٌة وتحصٌل القٌمة نقدا)                

 

15,000 

15,000 
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   .هً عملٌة تحوٌل المبالغ من الٌومٌة العامة الى األستاذ العام –الترحٌل 

 الترحٌل .2

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

توضٌح   3-7 

توضٌح   3-8 

 النقدٌة /  حـ

 الرصٌد المدٌن   الدائن لمرجعا وأسماء الحسابات  البٌان التارٌخ

 

 

 الٌومٌة العامة

 المدٌن    الدائن لمرجعا وأسماء الحسابات  البٌان التارٌخ

 النقدٌة/  حـ 1/9/2011

 أسهم عادٌة  –رأس المال / حـ              

 (اصدار اسهم عادٌة وتحصٌل القٌمة نقدا)                

101 

311 

 

15,000 

15,000 

 األستاذ العام
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 نقل المبالغ من دفتر الٌومٌة الى دفتر األستاذ - الترحٌل

 الترحٌل .2

LO 4   

توضٌح   3-8 

 الٌومٌة العامة

 المدٌن    الدائن لمرجعا وأسماء الحسابات  البٌان التارٌخ

 النقدٌة/  حـ 1/9/2011

 أسهم عادٌة  –رأس المال / حـ              

 (اصدار اسهم عادٌة وتحصٌل نقدا)                

101 

311 

 

15,000 

15,000 

 النقدٌة /  حـ                                           101 :رقم 

 الرصٌد المدٌن   الدائن لمرجعا وأسماء الحسابات  البٌان التارٌخ

1/9/2011  

 

 15,000 15,000 1 قٌد

 أسهم عادي –رأس المال /  حـ                                311 :رقم 

 الرصٌد المدٌن   الدائن لمرجعا وأسماء الحسابات  البٌان التارٌخ

1/9/2011  

 

 15,000 15,000 1قٌد 
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 زٌادة التوضٌح 

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

 الترحٌل .2

 :هدف تحلٌل العملٌات الحسابٌة هو 

 تحدٌد أنواع الحسابات فً العملٌة (1)

 لتحدٌد ما إذا كانت هناك حاجة الى المدٌن أو الدائن (2)

,  األصول: األخذ فً الحسبان أن كل قٌد ٌومٌة ٌؤثر على واحد أو أكثر من العناصر التالٌة  .

 .أو المصروفات , اإلٌرادات, حقوق الملكٌة , الخصوم 
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لاير نقدا فً شركة جرٌر  100,000فً واحد شوال قام المساهمون باستثمار مبلغ    .1

 . للدعاٌة اإلعالنٌة 

 100,000 أسهم عادٌة  –رأس المال / حـ 

 100,000 النقدٌة / حـ 
شوال 1  

 المدٌن الدائن

أسهم عادٌة –رأس المال / حـ   

100,000 100,000 

 المدٌن  الدائن 

النقدٌة/ حـ   

 الترحٌل .2

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

توضٌح   3-9 
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لاير مقابل  50,000بمبلغ  مكتبٌة قامت شركة جرٌر للدعاٌة اإلعالنٌة بشراء أجهزة   .2

 تستحق خالل ثالثة أشهر 50,000إعطاء البائع أوراق دفع بمبلغ 

أوراق دفع / حـ   50,000 

أدوات مكتبٌة  -األصول / حـ  شوال  1 50,000   

 المدٌن الدائن

أوراق الدفع/ حـ   

50,000 50,000 

 المدٌن الدائن

أدوات مكتبٌة/ حـ   

 الترحٌل .2

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

توضٌح  3- 10 
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لاير من احد  12,000حصلت  شركة جرٌر للدعاٌة اإلعالنٌة مبلغ شوال  4فً    .3

 .  ذو الحجة 30فً  عمالئها مقابل خدمات إعالنٌة ٌتم تقدٌمها

إٌرادات محصلة مقدما/ حـ   12,000 

النقدٌة/ حـ  شوال 4 12,000   

 المدٌن الدائن

 النقدٌة

100,000 12,000 

 المدٌن الدائن

 إٌرادات محصلة مقدما

 الترحٌل .2

12,000 

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

توضٌح   3-11 
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لاير نقدا مقابل  9,000شوال قامت شركة جرٌر للدعاٌة اإلعالنٌة بدفع  مبلغ  3فً   .4

 .إٌجار المكتب لشهر شوال 

النقدٌة/ حـ   9,000 

مصروفات االٌجارات/ حـ  شوال 3 9,000   

 المدٌن الدائن

 النقدٌة

100,000 9,000 

 المدٌن الدائن

 مصروفات االٌجار

 الترحٌل .2

12,000 

9,000 

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

توضٌح   3-12 
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لاير مقابل  6,000شوال قامت شركة جرٌر للدعاٌة اإلعالنٌة بدفع مبلغ  4فً 5.

 .  رمضان 30بولٌصة التأمٌن لمدة سنة والتً ستنتهً السنة القادمة فً 

النقدٌة/ حـ   6,000 

التأمٌن المدفوع مقدما/ حـ  شوال 4 6,000   

 المدٌن الدائن

 النقدٌة

100,000 6,000 

  المدٌن  الدائن

 التأمٌن المدفوع مقدما

 الترحٌل .2

12,000 

9,000 

6,000 

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

توضٌح   3-13 
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شوال اشترت شركة جرٌر للدعاٌة اإلعالنٌة مستلزمات إعالنٌة من شركة  5فً 6.

 . لاير على الحساب علً أن ٌسدد المبلغ خالل ثالثة أشهر 25,000, العبٌكان بمبلغ 

الدائنون/ حـ   25,000 

مستلزمات اعالنٌة / حـ  شوال 5 25,000   

 المدٌن الدائن

 المستلزمات االعالنٌة 

25,000 25,000 

 المدٌن الدائن

 الدائنون

 الترحٌل .2

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

توضٌح   3-14 
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 على المحلٌة الصحف احد مع عقدا اإلعالنٌة للدعاٌة جرٌر شركة وقعت شوال 9 فً .7

 فً جرٌر شركة وستبدأ .القعدة ذو من30 فً توزٌعه ٌبدأ  إعالنً برشور إدراج

 توصٌل عند 7,000 مبلغ دفع المقرر ومن .القعدة ذو فً البرشور لهذا اإلعداد

 .للصحٌفة البروشور

 الترحٌل .2

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

توضٌح  3-15 

 شركة بٌن اتفاق عقد فقط هناك .حدثت مالٌة عملٌة أي ٌوجد ال

 .القعدة ذي شهر فً إعالنات نشر خدمات مقابل والصحٌفة جرٌر

 شوال شهر فً محاسبً قٌد أي ٌوجد ال لذلك
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شوال قام مجلس إدارة شركة جرٌر  للدعاٌة اإلعالنٌة , باإلعالن عن  20فً  .  .8

 .لاير نقدا 5,000توزٌع  أرباح للمساهمٌن  وتم دفع مبلغ 

النقدٌة/ حـ   5,000 

توزٌعات األرباح/ حـ  شوال 20 5,000   

 المدٌن الدائن

 النقدٌة

100,000 5,000 

 المدٌن  الدائن

 توزٌعات األرباح

 الترحٌل .2

12,000 

9,000 

6,000 

5,000 

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

توضٌح   3-16 
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لاير نقدا مرتبات للموظفٌن, مع العلم بأن   40,000شوال تم سداد مبلغ   26فً ٌوم    .9

وٌبلغ  إجمالً المرتبات فً الٌوم . الموظفٌن ٌستلمون مرتباتهم كل أربعة أسابٌع

 .لاير  2,000

النقدٌة/ حـ   40,000 

مرتبات  -المصروفات / حـ  شوال 26 40,000   

 المدٌن الدائن

 النقدٌة

100,000 40,000 

 المدٌن الدائن

 المصروفات مرتبات

 الترحٌل .2

12,000 

9,000 

6,000 

5,000 

40,000 

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 

توضٌح  3-17 
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قامت شركة جرٌر للدعاٌة االعالنٌة بتقدٌم خدمات اعالنٌة فً شهر : شوال  30  .10

لاير  28,000تم استالم مبلغ  100,000شوال للشركة الوطنٌة للمواد الغذائٌة بمبلغ 

 .نقدا والباقً على الحساب 

المدٌنون / حـ   72,000 

النقدٌة/ حـ   28,000 
شوال 30  

 المدٌن الدائن

 النقدٌة

100,000 72,000 

 المدٌن الدائن

 المدٌنون

 الترحٌل .2

12,000 

9,000 

6,000 

5,000 

40,000 

خدمات اعالنٌة –االٌرادات / حـ   100,000 

100,000 

 المدٌن الدائن

خدمات اعالنٌة –االٌرادات   

28,000 

80,000 

 18-3 توضٌح
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 –مٌزان المراجعة 

قائمة بكل أرصٌدة 

الحساب الموجودة 

بدفتر األستاذ 

وٌجب أن ,العام

تتساوي األرصدة 

المدٌنة مع األرصدة 

 .الدائنة 

 مٌزان المراجعة .3

توضٌح  3-19 

 1433شوال  31مٌزان المراجعة فً  –جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

  الحساب المدٌن الدائن

 النقدٌة 80,000

 المدٌنون 72,000

 مستلزمات اعالنٌة 25,000

 تأمٌن مدفوع مقدما 6,000

 أدوات مكتبٌة 50,000

 أوراق دفع 50,000

 الدائنون 25,000

 إٌرادات محصلة مقدما 12,000

 اسهم عادٌة –المال  راس 100,000

 توزٌعات األرباح 5,000

 اٌرادات خدمات 100,000

 مصروفات مرتبات 40,000

 مصروفات اٌجار 9,000

   اإلجمالً 287,000 287,000
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 قٌود التسوٌة .4

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

 :قٌود التسوٌة تؤثر على

, األصول , وااللتزامات)الحسابات الحقٌقٌة فً قائمة المركز المالً 

 .فً تارٌخ معٌن(وحقوف الملكٌة 

خالل ( اإلٌرادات , والمصروفات)الحسابات االسمٌة فً قائمة الدخل 

 .  الفترة

فً الفترة التً تحققت فٌها ٌتم االعتراف بها  اإلٌرادات. 

ٌتم االعتراف بها فً الفترة التً حدثت فٌها المصروفات. 
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 أنواع قٌود التسوٌة

هً : مصروفات مدفوعة مقدما .1

المصروفات تم سدادها وتم تسجٌلها فً 

الدفاتر كأصل قبل استخدامها أو 

 .  استهالكها

Deferrals البنود المقدمة       

هً اإلٌرادات :اإلٌرادات المستحقة   .3

مكتسبة ولم تحصل بعد ولم تسجل فً 

 .الدفاتر

هً :  المصروفات المستحقة 4.

المصروفات استحقت ولم تسدد بعد ولم 

 .تسجل فً الدفاتر

هً إٌرادات  :اإلٌرادات المحصلة مقدما   .2

محصلة مقدما وتم تسجٌلها فً الدفاتر 

 .كالتزام ولم تتحقق بعد

Accruals البنود المستحقة     

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

توصبح   3-20 



Slide 

3-44 

إما أن البنود المقدمة 

 : تكون

 مصروفات مدفوعة

 مقدما 

 أو

 إٌرادات محصلة

 مقدما

 قٌود التسوٌة للبنود المقدمة

توضٌح  3-21 

 قٌود التسوٌة

 المصروفات 

 

 األصول

 

 اإلٌرادات

 

 الخصوم

 

رصٌد الٌوجد 

 فٌه تسوٌات
قٌد تسوٌة 

(-)دائن   

قٌد تسوٌة 

)+(مدٌن   

رصٌد الٌوجد 

 فٌه تسوٌات

قٌد تسوٌة 

(-)مدٌن   

قٌد تسوٌة 

)+(دائن   

 مصروفات مدفوعة مقدما

 إٌرادات محصلة مقدما
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تسجل المصروفات المدفوعة مقدما كأصل ألنه سٌتم استخدام الخدمة او المنفعة 

 .فً المستقبل

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   

 التأمٌن 

 المستلزمات 

 اإلعالنات 

 قبل تسجٌل المصروفات دفع النقدٌة

 اإلٌجار 

 شراء األصول الثابتة واألدوات المكتبٌة 

 :المدفعوعات المقدمة غالبا تحدث فٌما ٌتعلق بالبنود اآلتٌة

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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اشترت شركة جرٌر للخدمات االعالنٌة مستلزمات إعالنٌة مبلغ  شوال 5فً  :المستلزمات

 :علً ذلك ٌكون قٌد الٌومٌة لتسجٌل عمٌلة الشراء كما ٌلً.نقدا لاير  25,000

النقدٌة/ حـ   25,000 

مستلزمات اعالنٌة / حـ  شوال 5 25,000   

 المدٌن الدائن

 المستلزمات االعالنٌة 

25,000 25,000 

 المدٌن الدائن

 النقدٌة

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   

LO 4  Record transactions in journals, post to  
ledger accounts, and prepare a trial balance. 
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لم ٌستخدم شوال تبٌن بأن هناك  مخزون من المستلزمات اإلعالنٌة  30فً   :المستلزمات

 :شوال كما ٌلً 30وعلً ذلك ٌكون قٌد التسوٌة فً . لاير 10,000ٌبلغ قٌمة بعد 

مستلزمات اعالنٌة/ حـ   15,000 

مصروفات مستلزمات اعالنٌة / حـ   15,000 
شوال 30  

 المدٌن الدائن

 المستلزمات االعالنٌة

25,000 15,000 

 المدٌن الدائن

 مصروفات المستلزمات اإلعالنٌة

15,000 

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   

 10,000 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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عرض المعلومات 

المالٌة فً قائمة 

 المركز المالً 

تم وضع مستلزمات 

الدعاٌة اإلعالنٌة فً 

األصول المتداولة ألنه 

جزء من تكلفة األصل لم 

ٌتم استخدامه بعد وسٌعود 

علً المنشأة بمنافع 

 .  اقتصادٌة مستقبلٌة

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   

توضٌح  3-35 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة المركز المالً 
 

 األصول الرصٌد

مكتبٌة أدوات 50,000  

49,600 (400) االستهالك  ٌخصم منها مجمع   

الدعاٌة اإلعالنٌة مستلزمات 10,000  

مقدما  تأمٌن مدفوع 5,500  

 المدٌنون 74,000

72,400 (1,600) المشكوك فً  ٌخصم مخصص الدٌون 

 تحصٌلها

 النقدٌة 80,000

 اجمالً األصول 217,500
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العرض فً قائمة 

 الدخل

مصروفات مستلزمات 

الدعاٌة اإلعالنٌة المسجلة 

فً قائمة الدخل هً جزء 

من تكلفة األصل الذي تم 

 استخدامه فً شهر شوال

 

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   
توضٌح   3-34 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة الدخل 

 اإلٌرادات 

 اٌرادات خدمٌة 106,000

 المصروفات

المرتبات مصروفات 46,000  

 مصروفات مستلزمات الدعاٌة االعالنٌة 15,000

االٌجار مصروفات 9,000  

 مصروفات التأمٌن 500

ات الفوائدمصروف 500  

 مصروفات اإلهالك 400

 مصروفات الدٌون المعدومة 1,600

المصروفات  اجمالً 73,000  

 صافً الدخل 33,000
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لاير نقدا مقابل بولٌصة  6,000قامت شركة جرٌر بدفع مبلغ , شوال 4فً .  التأمٌن 

 المطلوب تسجٌل العملٌة الخاصة بسداد. شوال 1التأمٌن على الحرٌق لعام كامل ٌبداء من 

 .التأمٌنبولٌصة 

النقدٌة/ حـ   6,000 

التأمٌن المدفوع مقدما / حـ   6,000 
شوال 4  

 المدٌن الدائن

 التأمٌن المدفوع مقدما

6,000 6,000 

 المدٌن الدائن

 النقدٌة

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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تحلٌل بولٌصة التأمٌن تبٌن أن مصروف التأمٌن الذي قامت الشركة بشوال  30فً  :التأمٌن

لذلك قامت الشركة باعداد قٌد (. شهر 12/  6000) لاير    500ٌخص شهر شوال 

 :التسوٌة الخاص بمصروفات التأمٌن على النحو التالً

التأمٌن المدفوع مقدما / حـ   500 

مصروفات التأمٌن / حـ  شوال 30 500   

 المدٌن الدائن

 التأمٌن المدفوع مقدما

6,000 500 

 المدٌن الدائن

 مصروفات التأمٌن

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   

500 

 5,500 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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عرض التأمٌنات 

المدفوعة مقدما فً 

 قائمة المركز المالً

التأمٌن المدفوع مقدما  

جزء من تكلفة األصل لم 

ٌتم استخدامه بعد وسٌعود 

علً المنشأة بمنافع 

 .  اقتصادٌة مستقبلٌة

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   
توضٌح   3-35 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة المركز المالً 
 

 األصول الرصٌد

 ادوات مكتبٌة 50,000

49,600 (400) االهالك  ٌخصم منها مجمع   

دعاٌة اعالنٌة مستلزمات 10,000  

مقدما  تأمٌن مدفوع 5,500  

 المدٌنون 74,000

72,400 (1,600) المشكوك فً  ٌخصم مخصص الدٌون 

 تحصٌلها

 النقدٌة 80,000

 اجمالً األصول 217,500
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عرض مصروفات 

التأمٌن فً قائمة 

 الدخل

مصروفات التأمٌن هً 

جزء من تكلفة األصل 

الذي تم استخدامه فً شهر 

 شوال

 

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   
توضٌح   3-34 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة الدخل 

 اإلٌرادات 

 اٌرادات خدمٌة 106,000

 المصروفات

المرتبات مصروفات 46,000  

 مصروفات مستلزمات الدعاٌة االعالنٌة 15,000

االٌجار مصروفات 9,000  

 مصروفات التأمٌن 500

ات الفوائدمصروف 500  

 مصروفات اإلهالك 400

 مصروفات الدٌون المعدومة 1,600

المصروفات  اجمالً 73,000  

 صافً الدخل 33,000
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شوال قامة شركة جرٌر للخدمات اإلعالنٌة بتقدٌر مصرف استهالك  30فً : االستهالك

األجهزة وعلً ذلك ٌكون قٌد التسوٌة الستهالك . لاير شهرٌا 400المكتبٌة بمبلغ  دواتاأل

 :لشهر شوال على النحول التالً المكتبٌة 

مجمع االستهالك / حـ   400 

مصروفات االستهالك/ حـ   400 
شوال 30  

 المدٌن الدائن

 مصروفات اإلهالك

400 400 

 المدٌن الدائن

 مجمع اإلهالك

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 



Slide 

3-55 

عرض مجمع 

فً قائمة االستهالك 

المركز المالً 

 مخصوما من األصل

مجمع االستهالك هو 

 حساب عكسً لألصول

 

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   

Illustration 3-35 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  31فً  -قائمة المركز المالً 
 

 األصول الرصٌد

مكتبٌة  أدوات 50,000  

49,600 (400) االستهالك  ٌخصم منها مجمع   

دعاٌة اعالنٌة مستلزمات 10,000  

مقدما  تأمٌن مدفوع 5,500  

 المدٌنون 74,000

72,400 (1,600) المشكوك فً  ٌخصم مخصص الدٌون 

 تحصٌلها

 النقدٌة 80,000

 اجمالً األصول 217,500
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عرض مصروف 

االستهالك فً قائمة 

 الدخل

مصروف االستهالك هو 

جزء من تكلفة األصل  

الذي تم استخدامه فً شهر 

 شوال

 

للمصروفات المدفوعة مقدما قٌود التسوٌة   

Illustration 3-34 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  31فً  -قائمة الدخل 

 اإلٌرادات 

 اٌرادات خدمٌة 106,000

 المصروفات

المرتبات مصروفات 46,000  

 مصروفات مستلزمات الدعاٌة االعالنٌة 15,000

االٌجار مصروفات 9,000  

 مصروفات التأمٌن 500

ات الفوائدمصروف 500  

 مصروفات االستهالك  400

 مصروفات الدٌون المعدومة 1,600

المصروفات  اجمالً 73,000  

 صافً الدخل 33,000
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عند استالم النقدٌة  الخاصة بإٌرادات مستقبلٌة فإنه ٌتم تسجٌلها كالتزامات الن 

 .االٌرادات لم تتحقق بعد

لإلٌرادات المحصلة مقدماقٌود التسوٌة   

 

 االٌجارات 

 تذاكر السفر

 الرسوم الدراسٌة 

 قبل تسجٌل اإلٌرادات استالم النقدٌة

 االشتراك فً المجالت 

 العربون 

:اإلٌرادات المحصلة مقدما غالبا تحدث فً البنود التالٌة  

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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استلمت شركة جرٌر للخدمات اإلعالنٌة مبلغ  شوال 2فً  :اإلٌرادات المحصلة مقدما

ذو  30لاير من مطاعم ماكدونالز مقابل خدمات اعالنٌة ٌتوقع االنتهاء منها فً  12,000

 .ما هً قٌود الٌومٌة الالزمة إلثبات ما تقدم. الحجة 

محصلة مقدما إٌرادات خدمات/ حـ   12,000 

النقدٌة / حـ   12,000 

شوال 2  

 المدٌن الدائن

 النقدٌة

12,000 12,000 

 المدٌن الدائن

 إٌرادات خدمات محصلة مقدما

لإلٌرادات الغٌر مكتسبةقٌود التسوٌة   
 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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 المدٌن الدائن

 اٌرادات خدمات

100,000 12,000 

 المدٌن الدائن

 إٌرادات خدمٌة المحصلة مقدما

4,000 

 8,000 

لإلٌرادات المحصلة مقدماقٌود التسوٌة   
 

لاير مقابل  4000ٌشٌر التحلٌل الى ان شركة جرٌر تستحق : محصلة مقدمااإلٌرادات ال

 :لذلك تقوم شركة بعمل قٌد التسوٌة التالً. الخدمات االعالنٌة  لشهر شوال

اٌرادات الخدمات / حـ   4,000 

إٌرادات الخدمات المحصلة مقدما/ حـ   4,000 
شوال  30  

4,000 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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عرض اإلٌرادات 

المحصلة مقدما ضمن 

االلتزامات فً قائمة 

 .المركز المالً

تعرف اإلٌرادات الخدمٌة 

المحصلة مقدما بأنها  نقدٌة 

محصلة ومسجلة بإحدى 

حسابات االلتزامات أ و 

 .اإلٌرادات قبل اكتسابها

 

توضٌح   3-35 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

Adjusting Entries for ―Unearned Revenues‖ 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -حقو  الملكٌة واإللتزامات 

 حقو  الملكٌة

أسهم عادٌة  –راس المال  100,000  

المحتجزة  األرباح 28,000  

حقو  الملكٌة اجمالً 128,000  

 الخصوم

دفع  أوراق 50,000  

 دائنون 25,000

محصلة مقدما خدمات  إٌرادات 8,000  

 مصروفات مرتبات مستحقة 6,000

 فوائد مستحقة 500

الخصوم  اجمالً 89,500  

الخصوم وحقو  الملكٌة اجمالً  217,500  
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عرض اإلٌرادات فً 

 قائمة الدخل

إٌرادات الخدمات تمثل 

اإلٌرادات المكتسبة والتً 

 تحققت فً شهر شوال

 

Illustration 3-34 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

Adjusting Entries for ―Unearned Revenues‖ 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة الدخل 

 اإلٌرادات 

 إٌرادات الخدمات 106,000

 المصروفات

المرتبات مصروفات 46,000  

 مصروفات مستلزمات الدعاٌة االعالنٌة 15,000

االٌجار مصروفات 9,000  

 مصروفات التأمٌن 500

ات الفوائدمصروف 500  

 مصروفات اإلهالك 400

 مصروفات الدٌون المعدومة 1,600

المصروفات  اجمالً 73,000  

 صافً الدخل 33,000
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البنود المستحقة إما  

 :أن تكون 

مصروفات مستحقة 

 أو

إٌرادات مستحقة 

 قٌود التسوٌة للحسابات المستحقة

 قٌود التسوٌة

 اإلٌرادات

 

 األصول

 

 الخصوم

 

 المصروفات

 

قٌد تسوٌة 

)+(مدٌن   

قٌد تسوٌة 

)+(دائن   

قٌد تسوٌة 

)+(مدٌن   

قٌد تسوٌة 

)+(دائن   

 اإلٌرادات المستحقة

 المصروفات المستحقة

توضٌح  3-27 
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 هً إٌرادات مكتسبة ولم تحصل بعد ولم  تسجل بالدفاتر: اإلٌرادات المستحقة 

 قٌود التسوٌة لإلٌرادات المستحقة

 اإلٌجارات 

 الفوائد 

 تقدٌم خدمات 

 قبل

 :اإلٌرادات المستحقة تحدث غالبا فً البنود التالٌة

 تسجٌل اإلٌرادات  استالمها نقدا

 :  قٌد التسوٌة لإلٌرادات المستحقة هو عبارة عن 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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 2000شركة جرٌر بأداء خدمات إعالنٌة بمبلغ قامت  شوال 30فً  .اإلٌرادات المستحقة

 :  لذلك قامت الشركة بإجراء القٌد التالً . لاير علً الحساب 

اٌرادات خدمٌة / حـ   2,000 

المدٌنون / حـ   2,000 
شوال 30  

 المدٌن الدائن

 المدٌنون

72,000 

 قٌود التسوٌة لإلٌرادات المستحقة

 المدٌن الدائن

 اٌرادات خدمٌة

100,000 

4,000 

2,000 

106,000 

2,000 

74,000 
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LO 5  

Illustration 3-34 

 قٌود التسوٌة لإلٌرادات المستحقة

Statement 

Presentation 

Illustration 3-35 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة المركز المالً 

 األصول الرصٌد

مكتبٌة أدوات أ 50,000  

49,600 (400) االستهالك  ٌخصم منها مجمع   

دعاٌة اعالنٌة مستلزمات 10,000  

مقدما  تأمٌن مدفوع 5,500  

 المدٌنون 74,000

72,400 (1,600) المشكوك فً تحصٌلها ٌخصم مخصص الدٌون   

 النقدٌة 80,000

 اجمالً األصول 217,500

 حقو  الملكٌة

أسهم عادٌة  –راس المال  100,000  

المحتجزة  األرباح 28,000  

حقو  الملكٌة اجمالً 128,000  

 الخصوم

دفع  أوراق 50,000  

 دائنون 25,000

خدمات محصلة مقدما إٌرادات 8,000  

 مصروفات مرتبات مستحقة 6,000

 فوائد مستحقة 500

الخصوم  اجمالً 89,500  

الخصوم وحقو  الملكٌة اجمالً  217,500  

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة الدخل 

 اإلٌرادات 

 اٌرادات خدمٌة 106,000

 المصروفات

المرتبات مصروفات 46,000  

مصروفات مستلزمات الدعاٌة  15,000

 االعالنٌة

االٌجار مصروفات 9,000  

 مصروفات التأمٌن 500

ات الفوائدمصروف 500  

 مصروفات االستهالك 400

 مصروفات الدٌون المعدومة 1,600

المصروفات  اجمالً 73,000  

 صافً الدخل 33,000



Slide 

3-66 

هً مصروفات استحقت خالل الفترة ولكنها لم ٌتم : المصروفات المستحقة
 .سدادها  بعد ولم تسجل فً الدفاتر

 قٌود التسوٌة للمصروفات المستحقة

 اإلٌجارات 

 الفوائد 

 قبل

 المصروفات المستحقة تحدث غالبا فً هذه العناصر                   

 تسجٌل المصروفات  الدفع نقدا

 المرتبات 

 الضرائب 

 

 :  قٌد التسوٌة ٌكون عبارة عن التالً 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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 قٌود التسوٌة للمصروفات المستحقة

 50,000شوال قامت شركة جرٌر بالتوقٌع على أوراق دفع بمبلغ  1فً : الفوائد المستحقة

 .سنوٌة % 12لاير تستحق بعد  ثالثة شهور وبمعدل فائدة  

(  =     المدة× معدل الفائدة × المبلغ ) هناك ثالثة عوامل لتحدٌد مبلغ الفائدة  الشهري 

 (لاير 500=   12/1×12%× 50000)

1 2 3 Illustration 3-29 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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الفوائد المستحقة / حـ   500 

مصروفات الفوائد / حـ   500 
شوال 30  

 المدٌن الدائن

 مصروفات الفوائد

500 500 

 المدٌن الدائن

 الفوائد المستحقة

 قٌود التسوٌة للمصروفات المستحقة

 50,000شوال قامت شركة جرٌر بالتوقٌع على أوراق دفع بمبلغ  1فً  :الفوائد المستحقة

المطلوب إعداد قٌد التسوٌة فً . سنوٌة % 12لاير تستحق بعد  ثالثة شهور وبمعدل فائدة  

 .شوال لتسجٌل الفوائد المستحقة 30

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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LO 5    توضٌح 3-34 

 قٌود التسوٌة للمصروفات المستحقة

Statement 

Presentation   توضٌح 3-35 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة المركز المالً 

 األصول الرصٌد

مكتبٌة أدوات أ 50,000  

49,600 (400) االستهالك  ٌخصم منها مجمع   

دعاٌة اعالنٌة مستلزمات 10,000  

مقدما  تأمٌن مدفوع 5,500  

 المدٌنون 74,000

72,400 (1,600) المشكوك فً تحصٌلها ٌخصم مخصص الدٌون   

 النقدٌة 80,000

 اجمالً األصول 217,500

 حقو  الملكٌة

أسهم عادٌة  –راس المال  100,000  

المحتجزة  األرباح 28,000  

حقو  الملكٌة اجمالً 128,000  

 الخصوم

دفع  أوراق 50,000  

 دائنون 25,000

خدمات محصلة مقدما إٌرادات 8,000  

 مصروفات مرتبات مستحقة 6,000

 فوائد مستحقة 500

الخصوم  اجمالً 89,500  

الخصوم وحقو  الملكٌة اجمالً  217,500  

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة الدخل 

 اإلٌرادات 

 اٌرادات خدمٌة 106,000

 المصروفات

المرتبات مصروفات 46,000  

مصروفات مستلزمات الدعاٌة  15,000

 االعالنٌة

االٌجار مصروفات 9,000  

 مصروفات التأمٌن 500

ات الفوائدمصروف 500  

 مصروفات االستهالك 400

 مصروفات الدٌون المعدومة 1,600

المصروفات  اجمالً 73,000  

 صافً الدخل 33,000
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 قٌود التسوٌة للمصروفات المستحقة

Accrued Salaries.  At October 31, the salaries for these days 

represent an accrued expense and a related liability to Pioneer. 

The employees receive total salaries of $10,000 for a five-day 

work week, or $2,000 per day. 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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مرتبات مستحقة/ حـ   6,000 

المصروفات مرتبات/ حـ  شوال 30 6,000   

 المدٌن الدائن

 مصروفات المرتبات

40,000 6,000 

 المدٌن الدائن

 المرتبات المستحقة

 قٌود التسوٌة للمصروفات المستحقة

او , لاير فً خسمة اٌام اسبوعٌا 10,000ٌستلم الموظفٌن مرتبات مبلغ  ..المرتبات المستحقة 

 .شوال لتسجٌل المرتبات المستحقة 30قم باعداد قٌد التسوٌة فً . لاير كل ٌوم 2,000

6,000 

46,000 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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LO 5    توضٌح 3-34 

 قٌود التسوٌة للمصروفات المستحقة

 عرض القوائم

توضٌح   3-35 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة المركز المالً 

 األصول الرصٌد

مكتبٌة أدوات أ 50,000  

49,600 (400) االستهالك  ٌخصم منها مجمع   

دعاٌة اعالنٌة مستلزمات 10,000  

مقدما  تأمٌن مدفوع 5,500  

 المدٌنون 74,000

72,400 (1,600) المشكوك فً تحصٌلها ٌخصم مخصص الدٌون   

 النقدٌة 80,000

 اجمالً األصول 217,500

 حقو  الملكٌة

أسهم عادٌة  –راس المال  100,000  

المحتجزة  األرباح 28,000  

حقو  الملكٌة اجمالً 128,000  

 الخصوم

دفع  أوراق 50,000  

 دائنون 25,000

خدمات محصلة مقدما إٌرادات 8,000  

 مصروفات مرتبات مستحقة 6,000

 فوائد مستحقة 500

الخصوم  اجمالً 89,500  

الخصوم وحقو  الملكٌة اجمالً  217,500  

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة الدخل 

 اإلٌرادات 

 اٌرادات خدمٌة 106,000

 المصروفات

المرتبات مصروفات 46,000  

مصروفات مستلزمات الدعاٌة  15,000

 االعالنٌة

االٌجار مصروفات 9,000  

 مصروفات التأمٌن 500

ات الفوائدمصروف 500  

 مصروفات االستهالك 400

 مصروفات الدٌون المعدومة 1,600

المصروفات  اجمالً 73,000  

 صافً الدخل 33,000
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 34,000 مصروفات المرتبات

 Nov. 23 6,000 مرتبات مستحقة

 المدٌن الدائن

 مصروفات المرتبات

34,000 6,000 

 المدٌن الدائن

 المرتبات المستحقة

 قٌود التسوٌة للمصروفات المستحقة

 40,000قامت شركة جرٌر للدعاٌة االعالنٌة بدفع , ذوالقعدة 23فً  .المرتبات المستحقة .

 .ذوالقعدة 23قد باعداد قٌد الٌومة للدفع المرتبات فً . مرتبات

 40,000 النقدٌة

6,000 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 
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 قٌود التسوٌة للمصروفات المستحقة

افترض شركة جرٌر تقٌم الدٌون المشكوك فً تحصٌلها مبلغ  .الدٌون المشكوك فً تحصٌلها

 :  سٌتم اعداد قٌد التسوٌة على الدٌون المشكوك فً تحصٌلها كالتالً. لاير للشهر 1600

Illustration 3-32 

LO 5  Explain the reasons for preparing adjusting entries. 

ـ  مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها / ح  1,600 

مصروفات الدٌون المشكوك فً تحصٌلها / حـ   1,600 

1,600 

 المدٌن الدائن المدٌن الدائن

 مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها

1,600 

 مصروفات الدٌون المشكوك فً تحصٌلها
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ٌعرض مٌزان المراجعة 

بعد التسوٌات الرصٌد لكل 

الحسابات بعد قٌود 

التسوٌات فً نهاٌة الفترة 

 .المحاسبٌة

 مٌزان المراجعة بعد التسوٌات  .5

LO 5   

 33-3 توضٌح  

 جرٌر للخدمات االعالنٌة شركة

 مٌزان المراجعة بعد التسوٌات

 الحساب مدٌن ادائن

 النقدٌة 80,000

 المدٌنون 74,000

 المسموحات ومخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها

دعاٌة اعالنٌة مستلزمات 10,000  

مدفوع مقدما تأمٌن 5,500  

 أدوات مكتبٌة 50,000

االدوات المكتبٌة مجمع اهالك 400  

 أوراق دفع 50,000

 الدئنون 25,000

المستحقة الفوائد 500  

مستحقة اٌرادات خدمات 8,000  

مستحقة مرتبات 6,000  

اسهم عادٌة –راس المال  100,000  

 توزٌعات االرباح 5,000

خدمات اٌرادات 106,000  

 مصروفات المرتبات 46,000

 مصروفات المستلزمات االعالنٌة 15,000

 مصروفات االٌجار 9,000

 ممصروفات التامٌن 500

 مصروفات الفوائد 500

 مصروفات االهالك 400

المشككوك فً تحصٌلها مصروفات الدٌون 1,600  

 االجمالً 297,500 297,500
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ٌعرض مٌزان المراجعة 

بعد التسوٌات الرصٌد لكل 

الحسابات بعد قٌود 

التسوٌات فً نهاٌة الفترة 

 .المحاسبٌة

 مٌزان المراجعة بعد التسوٌات  .5

LO 5   

Illustration 3-33 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة شركة

 مٌزان المراجعة بعد التسوٌات

 الحساب مدٌن ادائن

 النقدٌة 80,000

 المدٌنون 74,000

 المسموحات ومخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها

دعاٌة اعالنٌة مستلزمات 10,000  

مدفوع مقدما تأمٌن 5,500  

 أدوات مكتبٌة 50,000

االدوات المكتبٌة مجمع اهالك 400  

 أوراق دفع 50,000

 الدئنون 25,000

المستحقة الفوائد 500  

مستحقة اٌرادات خدمات 8,000  

مستحقة مرتبات 6,000  

اسهم عادٌة –راس المال  100,000  

 األرباح المحتجزة 0

 توزٌعات االرباح 5,000

خدمات اٌرادات 106,000  

 مصروفات المرتبات 46,000

 مصروفات المستلزمات االعالنٌة 15,000

 مصروفات االٌجار 9,000

 ممصروفات التامٌن 500

 مصروفات الفوائد 500

 مصروفات االهالك 400

المشككوك فً تحصٌلها مصروفات الدٌون 1,600  

 االجمالً 297,500 297,500
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 إعداد القوائم المالٌة  .6  

LO 6  Prepare financial statement from the adjusted trial balance. 

 ٌتم اعداد القوائم المالٌة مباشرة من مٌزان المراجعة بعد التسوٌات

قائمة المركز 

 المالً
 قائمة الدخل

قائمة األرباح 

 المحتجزة
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إعداد القوائم المالٌة  .6    

LO 6 

Illustration 3-34 جرٌر للخدمات االعالنٌة شركة 

 مٌزان المراجعة بعد التسوٌات

 الحساب مدٌن ادائن

 النقدٌة 80,000

 المدٌنون 74,000

 المسموحات ومخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها

دعاٌة اعالنٌة مستلزمات 10,000  

مدفوع مقدما تأمٌن 5,500  

 أدوات مكتبٌة 50,000

االدوات المكتبٌة مجمع اهالك 400  

 أوراق دفع 50,000

 الدئنون 25,000

المستحقة الفوائد 500  

مستحقة اٌرادات خدمات 8,000  

مستحقة مرتبات 6,000  

اسهم عادٌة –راس المال  100,000  

 األرباح المحتجزة 0

 توزٌعات االرباح 5,000

خدمات اٌرادات 106,000  

 مصروفات المرتبات 46,000

 مصروفات المستلزمات االعالنٌة 15,000

 مصروفات االٌجار 9,000

 ممصروفات التامٌن 500

 مصروفات الفوائد 500

 مصروفات االهالك 400

المشككوك فً تحصٌلها مصروفات الدٌون 1,600  

 االجمالً 297,500 297,500

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة الدخل 

 اإلٌرادات 

 إٌرادات الخدمات 106,000

 المصروفات

المرتبات مصروفات 46,000  

مصروفات مستلزمات الدعاٌة  15,000

 االعالنٌة

االٌجار مصروفات 9,000  

 مصروفات التأمٌن 500

ات الفوائدمصروف 500  

 مصروفات اإلهالك 400

 مصروفات الدٌون المعدومة 1,600

المصروفات  اجمالً 73,000  

 صافً الدخل 33,000

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة االرباح المحتجزة 

شوال  1االرباح المحتجزة  0  

 ٌضاف صافً الدخل 33,000

 االجمالً  33,000

 ٌخصم التوزٌعات  5,000

28 ,000 شوال 30االرباح المحتجزة     
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إعداد القوائم المالٌة  .6    

LO 6 

Illustration 3-34 
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إعداد القوائم المالٌة  .6    

LO 6 

Illustration 3-35 

 جرٌر للخدمات االعالنٌة شركة

 مٌزان المراجعة بعد التسوٌات

 الحساب مدٌن ادائن

 النقدٌة 80,000

 المدٌنون 74,000

 مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 1,600

دعاٌة اعالنٌة مستلزمات 10,000  

مدفوع مقدما تأمٌن 5,500  

 أدوات مكتبٌة 50,000

االدوات المكتبٌة مجمع اهالك 400  

 أوراق دفع 50,000

 الدئنون 25,000

المستحقة الفوائد 500  

محصلة مقدما اٌرادات خدمات 8,000  

مستحقة مرتبات 6,000  

اسهم عادٌة –راس المال  100,000  

 األرباح المحتجزة 0

 توزٌعات االرباح 5,000

خدمات اٌرادات 106,000  

 مصروفات المرتبات 46,000

 مصروفات المستلزمات االعالنٌة 15,000

 مصروفات االٌجار 9,000

 ممصروفات التامٌن 500

 مصروفات الفوائد 500

 مصروفات االهالك 400

المشككوك فً تحصٌلها مصروفات الدٌون 1,600  

 االجمالً 297,500 297,500

 جرٌر للخدمات االعالنٌة  شركة

 1433شوال  30فً  -قائمة المركز المالً 

 األصول الرصٌد
مكتبٌة أدوات أ 50,000  

49,600 (400) االستهالك  ٌخصم منها مجمع   

دعاٌة اعالنٌة مستلزمات 10,000  

مقدما  تأمٌن مدفوع 5,500  

 المدٌنون 74,000

72,400 (1,600) المشكوك فً تحصٌلها ٌخصم مخصص الدٌون   

 النقدٌة 80,000

 اجمالً األصول 217,500

الملكٌة والخصوم حقو   
 حقو  الملكٌة

أسهم عادٌة  –راس المال  100,000  

المحتجزة  األرباح 28,000  

حقو  الملكٌة اجمالً 128,000  

 الخصوم

دفع  أوراق 50,000  

 دائنون 25,000

خدمات محصلة مقدما إٌرادات 8,000  

 مصروفات مرتبات مستحقة 6,000

 فوائد مستحقة 500

الخصوم  اجمالً 89,500  

الخصوم وحقو  الملكٌة اجمالً  217,500  
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إعداد القوائم المالٌة  .6    

LO 6 

Illustration 3-35 
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 قٌود اإلقفال  .7  

LO 7  Prepare closing entries. 

ٌتم إقفالها فً نهاٌة الفترة ( االٌرادات والمصروفات) حسابات قائمة الدخل

 .المحاسبٌة بحٌث ٌجعل رصٌدها مساوٌا للصفر

 .وتحوٌل صافً الدخل او صافً الخسارة إلى أحد حسابات حقوق الملكٌة

 (   حقوق الملكٌة, الخصوم , االصول) التقفل حسابات قائمة المركز المالً 

 .توزٌعات األرباح تقفل مباشرة فً حساب األرباح المحتجزة 
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قٌود اإلقفال  .7    

LO 7 

Illustration 3-36 
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 قٌود اإلقفال  .7 
Illustration 3-37 

LO 7 
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 مٌزان المراجعة بعد قٌود اإلقفال. 8

LO 7  Prepare closing entries. 

Illustration 3-38 
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 القٌود العكسٌة. 9

LO 7  Prepare closing entries. 

ٌمكن للشركة , بعد إعداد القوائم المالٌة وإقفال الدفاتر المحاسبٌة 

أن تقوم بعمل قٌود عكسٌة لبعض قٌود التسوٌة قبل البدء فً 

 . تسجٌل العملٌات المالٌة فً السنة الجدٌدة
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 ملخص الدورة المحاسبٌة 

LO 7  Prepare closing entries. 

 .تسجٌل العملٌات المالٌة فً دفتر الٌومٌة العامة1.

 .الترحٌل من دفترا لٌومٌة إلى األستاذ العام2.

 إعداد مٌزان المراجعة قبل التسوٌات3.

 .إعداد قٌود التسوٌة وترحٌلها إلى األستاذ العام4.

 إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات 5.

 .إعداد القوائم المالٌة من مٌزان المراجعة بعد التسوٌات6.

 .إعداد قٌود اإلقفال وترحٌلها إلى األستاذ العام7.

 .إعداد مٌزان المراجعة بعد قٌود اإلقفال 8.

 .وترحٌلها إلى األستاذ العام( اختٌاري)إعداد القٌود العكسٌة 9.
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 القوائم المالٌة لشركة تجارٌة

LO 7 

Illustration 3-39 



Slide 

3-89 

 القوائم المالٌة لشركة تجارٌة

Illustration 3-40 

LO 7  Prepare closing entries. 
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 القوائم المالٌة لشركة تجارٌة

LO 7 

Illustration 3-41 
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 Internal controls are a system of checks and balances designed to 

prevent and detect fraud and errors.  Both of these actions are 

required under SOX. 

 Companies find that internal control review is a costly process. One 

study estimates the cost for U.S. companies at over $35 billion, 

with audit fees doubling in the first year of compliance.  

 The enhanced internal control standards apply only to large public 

companies listed on U.S. exchanges. There is continuing debate over 

whether foreign issuers should have to comply. 
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Most companies use accrual-basis accounting 

 recognize revenue when it is earned and  

 expenses in the period incurred,  

without regard to the time of receipt or payment of cash. 

Under the strict cash basis, companies 

 record revenue only when they receive cash, and  

 record expenses only when they disperse cash. 

Cash basis financial statements are not in conformity with IFRS. 

LO 8  Differentiate the cash basis of accounting 
from the accrual basis of accounting. 
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Illustration:  Quality Contractor signs an agreement to construct a 

garage for $22,000.  In January, Quality begins construction, incurs 

costs of $18,000 on credit, and by the end of January delivers a 

finished garage to the buyer.  In February, Quality collects $22,000 

cash from the customer.  In March, Quality pays the $18,000 due the 

creditors.   

Illustration 3A-1 

LO 8  Differentiate the cash basis of accounting 
from the accrual basis of accounting. 
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Illustration:  Quality Contractor signs an agreement to construct a 

garage for $22,000.  In January, Quality begins construction, incurs 

costs of $18,000 on credit, and by the end of January delivers a 

finished garage to the buyer.  In February, Quality collects $22,000 

cash from the customer.  In March, Quality pays the $18,000 due the 

creditors. 

Illustration 3A-2 

LO 8  Differentiate the cash basis of accounting 
from the accrual basis of accounting. 
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Conversion From Cash Basis To Accrual Basis 

Illustration:  Dr. Diane Windsor, like many small business owners, 

keeps her accounting records on a cash basis.  In the year 2010, Dr. 

Windsor received $300,000 from her patients and paid $170,000 for 

operating expenses, resulting in an excess of cash receipts over 

disbursements of $130,000 ($300,000 - $170,000).  At January 1 and 

December 31, 2010, she has accounts receivable, unearned service 

revenue, accrued liabilities, and prepaid expenses as shown in 

Illustration 3A-5. 
Illustration 3A-5 

LO 8  Differentiate the cash basis of accounting 
from the accrual basis of accounting. 
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Conversion From Cash Basis To Accrual Basis 

Illustration:  Calculate service revenue on an accrual basis. 

Illustration 3A-5 

Illustration 3A-8 

LO 8  Differentiate the cash basis of accounting 
from the accrual basis of accounting. 
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Conversion From Cash Basis To Accrual Basis 

Illustration:  Calculate operating expenses on an accrual basis. 

Illustration 3A-5 

Illustration 3A-11 

LO 8  Differentiate the cash basis of accounting 
from the accrual basis of accounting. 
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Conversion From Cash Basis To Accrual Basis 
Illustration 3A-12 

LO 8  Differentiate the cash basis of accounting 
from the accrual basis of accounting. 
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Theoretical Weaknesses of the Cash Basis 

Today’s economy is considerably more lubricated by credit than 

by cash.  

The accrual basis, not the cash basis, recognizes all aspects of 

the credit phenomenon.  

Investors, creditors, and other decision makers seek timely 

information about an enterprise’s future cash flows.  

 

LO 8  Differentiate the cash basis of accounting 
from the accrual basis of accounting. 
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LO 9  Identifying adjusting entries that may be reversed. 

Illustration of Reversing Entries—Accruals 

Illustration 3B-1 
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LO 9  Identifying adjusting entries that may be reversed. 

Illustration of Reversing Entries—Deferrals 

Illustration 3B-2 
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LO 9  Identifying adjusting entries that may be reversed. 

Summary of Reversing Entries 

1. All accruals should be reversed. 

2. All deferrals for which a company debited or credited the 

original cash transaction to an expense or revenue 

account should be reversed. 

3. Adjusting entries for depreciation and bad debts are not 

reversed. 

Recognize that reversing entries do not have to be used. 

Therefore, some accountants avoid them entirely. 
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LO 10  Prepare a 10-column worksheet. 

A company prepares a worksheet either on  

 columnar paper or  

 within an electronic spreadsheet.  

A company uses the worksheet to adjust  

 account balances and  

 to prepare financial statements. 
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LO 10  Prepare a 10-column worksheet. 

A company prepares a worksheet either on  

 columnar paper or  

 within an electronic spreadsheet.  

Worksheet Columns 
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Adjusted 

Trial 

Balance 

Illustration 3C-1 
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The Worksheet:  

Provides information needed for preparation of the 

financial statements. 

Sorts data into appropriate columns, which facilitates 

the preparation of the statements. 

LO 10  Prepare a 10-column worksheet. 

Preparing Financial Statements from a Worksheet 
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Illustration 3-39 

LO 10 
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Illustration 3-40 

LO 10  Prepare a 10-column worksheet. 
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Illustration 3-41 

LO 10 
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