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Book Keeping Arabic  

 
  

  مبادئ احملاسبة املالية : الوحدة األوىل 
  

 .نشأة احملاسبة   - 

 
 أنواع احلسابات  - 

  
 .طبيعة كل حساب   - 

  
 .حتليل العملية املالية عند حدوثها و حتديد احلسابات اليت تأثرت   - 

  
 .حتديد نوع و طبيعة التأثري على احلسابات و أمثلة على ذلك   - 

  
 .كيفية تسجيل قيد اليومية    - 

  
 .املستندية و شرح ألنواع الدفاتر  الدورة  - 

  
 .اليومية األمريكية و شرح لكيفية التسجيل ا   - 

  
 .عملية الترحيل حلسابات األستاذ املساعد   - 

  
 .شرح لطبيعة قيد اليومية العامة و دفتر األستاذ العام   - 

  
 .ااميع /ميزان املراجعة باألرصدة  - 

  
  .حالة عملية   - 
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  :نشأة احملاسبة 
األنظمة احملاسـبية القدميـة    وتشري معظم الدراسات إىل أن أكثر،عرف اإلنسان احملاسبة منذ بدء احلضارة اإلنسانية   -  

  . مصر   تطوراً كان النظام الذي عرفه الفراعنة يف
لـدواوين  حيـث أنشـأت ا   تطـورت تطبيقـات احملاسـبة   ) ميالدي ٦٠٠ما بعد عام (ومع نشوء وتطور الدولة اإلسالمية   -

  . واألجهزة اليت تم باملال العام
 مـذكرات يثبـت فيـه التجـار     وحىت بداية القرن العاشر امليالدي كانت السجالت احملاسبية بدائية ال تزيد عن كوا  -

 ومقرضو األموال معامالم املالية اآلجلة مع الغري وقد أطلق فيما بعدعلى هذا األسلوب يف تسجيل املعامالت املالية
  .القيد املفردمصطلح 

، الفرديـة   وكان للثورة الصناعية األثر البالغ يف تطور احملاسبة حيث أخذت املشروعات الكبرية حتل حمل املشـروعات   - 
   .احلاجة إىل رؤوس األموال الضخمة لتمويل املشروعات وانفصلت اإلدارة عن امللكية ونشأت

رات والشركات املسامهة ومن بعدها الشركات املتعـددة اجلنسـيات   ومع تطور الشركات الصناعية وظهور االحتكا  -
ووجدت ، تطورت احملاسبية وتعددت فروعها ووسائلها وأساليبها، العمالقة من صناعية وجتارية ومالية الشركات وظهور

ات ووضع خذت تعمل على تطوير علم احملاسبة والقيام بالبحوث والدراسات وتقدمي التوصيأ هيئات حماسبية مستقلة
    .من مواكبة كافة التطورات االقتصادية هذا العلم املبادئ احملاسبية اليت متكن

    
    :احملاسبة تعريف

هي نظام يقوم بتبويب و قياس و تسجيل و تلخيص و توصيل املعلومـات اإلقتصـادية لتـوفري معلومـات ملسـتخدمي        
العاملني ، وميكن إعتبـار   –األجهزة احلكومية  –الدائنون  –مرون املستث –اإلدارة  –القوائم املالية و هم أصحاب امللكية 

  -:احملاسبة كنظام معلومات كالتايل 
                                                                        IN                               Processing                                     OUT 

                               
    
  
  
  
  :جمال استخدام احملاسبة

  

املتعـددة كمـا سـبق    عن طريق توفري  معلومات مالية للفئات تلعب احملاسبة دوراً رئيسياً يف إدارة النشاط اإلقتصادي   
دويل وذلك عن طريق ذكرمها لذا البد من تنظيم عملية اإلفصاح عن السياسات احملاسبية على املستوى القومي و ال

  .معايري حماسبية تتضمن السياسات و اإلجراءات و األسس و املبادئ و املفاهيم يف جمال التطبيق العملي يف احملاسبة 
  .أي أن معايري احملاسبة هي مناذج ملستويات تنفيذ العمل احملاسيب لكل بند من بنود املركز املايل و قائمة الدخل 

  
  ن حيث الشكل القانوىنم  من حيث طبيعة النشاط

ــة ونصــف       :التجارية ــع باجلمل ــآت البي كمنش
  اجلملة واملفرق

وتضم كافة املشروعات اليت ميلكهـا    :املشروعات الفردية
ويتـوىل إدارــا شــخص واحــد يقــوم  
بشراء وبيع البضائع بنفسه ويتحمل 

  مسؤولية املشروع
كاملصانع املختلفـة الـيت حتـول املـواد       :الصناعية

  إىل سلع جاهزة أو نصف جاهزة األولية
  املناجم والبترول  :االستخراجية
  كالبنوك وشركات التأمني  :املالية
  .كاخلطوط الربية واجلوية والبحرية  : النقل
ــني     : املهن احلرة ــبني واملهندسـ ــامني واحملاسـ كاحملـ

  .واألطباء
كهـا  وتشمل كافة املشاريع اليت ميتل  :الشركات على اختالف أنواعها

أكثر من شخص واحـد سـواء كانـت    
  كالكهرباء واملياه واهلاتف  : املرافق العامة  .عامة أم خاصة

  .وحدات احلكم احمللي و الوزارات   :اهليئات غري اهلادفة للربح

                    الشركات و املنشآت الزراعية:    الزراعية                        
  
  

التسجيل و القيد  املستندات األحداث اإلقتصادية
 احملاسيب بالدفاتر

 قائمة الدخل -
 قائمة املركز املايل -
 حقوق امللكية -
 التدفقات النقدية -
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   ةاملبادئ احملاسبي -
من جمموعة من الفروض و السياسات و األسس و املبادئ و املفاهيم و اإلجراءات و تنقسم  تعتمد احملاسبة مثل سائر العلوم على نظرية فهي تتكون       
   -:إىل 
  فروض حماسبية أساسية : أوالً 

  
  استقاللية الوحدة األقتصادية : أوال 

أى مالك ( أن املشروع التجارى منفصل ومستقل عن األشخاص الذين يزودونه باألصول يفترض مفهوم استقالاية الوحدة األقتصادية ب
 وهذا األفتراض صحيح بغض النظر عن الشكل القانوىن للمنظمة ) املشروع 

  ). رأس املال(حقوق امللكية =+ املطلوبات = أو األصول ) حقوق امللكية واملطلوبات ( اخلصوم = ألن املعادلة احملاسبية األصول 
ماهى إال تعترب عن مفهومة استقاللية الوحدة األقتصادية ، حيث أن املنشأة متتلك األصول وتتحمل املطلوبات املختلفة وهذا الفرض 
 قد اليعلق أحيانا بالتفسري القانوىن للوحدة األقتصادية ، فمثال لو كانت منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع فإنه ىف هذه احلالة ميكن

، فضال عن إعداد قوائم مالية ) على اعتبار أا وحدات حماسبية مستقلة ( قوائم مالية مستقلة ومنفصلة لكل فرع أو قسم إعداد 
  .للمنشأة ككل ، على أعتبار أا وحدة قانونية مستقلة 

                         استمرارية املشروع: ثانيا
طول عمر املشروع األنتاجى وىف حاالت نادرة جدا تنشأ منشأة األعمال مع التوقع من الصعب جدا ىف معظم احلاالت التحديد املسبق ل

بأن تبقى موجود فقط لفترة حمددة من الزمن ومن هنا جيب أن يعمل بالفرض احملاسىب وهو أن املشروع مستمر بأعماله العادية إىل وقت 
املنشأة جمدت لتستمر وهلذا يتم تقييم معظم األصول على  غري حمدد ما مل يظهر دليل عكس ذلك ، أى أن هذا األفتراض يعىن أن

أساس التكلفة التارخيية كما يفسر هذا األفتراض أسباب استخدام التكلفة التارخيية لتقييم املوارد بدال من استخدام القيمة اجلارية 
Current Value  تقرر تصفية املنشأة أو عدم أستمرارها وكذلك األجراءات اخلاصة بأهالك األصول وكذلك التفرقة بني األصول إذا

وطبيعة هذا الفرض سوف تؤثر على أسلوب تسجيل بعض العمليات التجارية والىت بدورها سوف تؤثر على البيانات املنشورة ىف القوائم 
  .املالية 

                            النقود كوحدة للقياس: ثالثا 
اىل على أساس النقود وأنه فقط من خالل تسجيل مبالغ النقود ميكن القياس والتقرير عن سجل مجيع عمليات املنشأة ذات األثر امل

العمليات واألنشطة املختلفة ومقارنتها بشكل دورى ، فالنقود تعترب العامل املشترك جلميع العمليات ووحدة القياس الوحيدة الىت ميكن 
والقبول العام الستخدام وحدة النقود للمحاسبة عن أنشطة املشروع وعملية استخدامها للتوصل إىل متاثل وانساق للبيانات املالية 

نشر التقارير واملعلومات البد وأن تفترض ثبات واستقرار وحدة القياس وبذلك نتجاهل أثر القوة الشرائية لوحدة النقد وتعترب الوحدة 
األقتصادية فإن الوحدة النقدية تستخدم كأداة سهلة النقدية هى الوسيلة العامة لقياس تبادل العمليات واألحداث واألنشطة 

  ومالئمة ومفيدة ىف نفس الوقت للقياس والتحليل احملاسىب 
                                  الفترة احملاسبية املالية: رابعا 

ومما . ات زمنية قصرية عادة ما تكون سنة واحدة تقدم احملاسبة املالية معلومات حول األنشطة األقتصادية ملنشأة معينة وذلك عن فتر            
الشك فيه أن دقة قياس نتيجة نشاط املنشأة األقتصادية تستلزم األنتظار حىت يتم تصفية أعمال هذه املنشأة وتتحول اصوهلا إىل 

 ا جتاه الغري وعندها فقط الميكن من املمكن تقرير صاىف دخل املنشأة بشكلائى ولكن مثل هذا الوضع النقدية وتدفع التزاما
يعد أمر غري منطقى أو عملى ألن هناك العديد من القرارات خبصوص املنشأة جيب أن تتخذ من قبل األدارة واألطراف املعنية من خارج 

) ققها املنشأة أى درجة جناح الىت ح( املنشأة وذلك خالل فترة وجودها لذا حتتاج املنشأة االقتصادية إىل قرارات دورية تبني مدى تقدمها 
وإىل تقديرات للربح أو اخلسارة التاجتة عن عملياا وحتديد التكاليف واملصروفات اجلارية لنشاطاا فهذه األمور اشارات السري على 

ذه الطرق تقود املنشأة ىف مسريا خالل عمرها األنتاجى وترشدها إىل القرارات الضرورية لتحقيق النجاح وتبني هلا توقيت أختاذ ه
ومركزها املاىل والتغريات الىت طرأت على املركز ) نتائج أعماهلا ( القرارات لذا أصبح من الضرورى إعداد تقارير دورية بالنسبة لعمليات 

املاىل للمنشأة لذلك جلأ احملاسبون إىل تقسيم حياة املنشأة إىل فترات مالية وهناك عالقة عكسية بني طول الفترة الزمنية مدى 
كما أن هناك عالقة طردية بني طول الفترة الزمنية ومدى . املعلومات والبيانات احملاسبية أمهيتها ومالئمتها الختاذ القرارات مالئمة 

سيكون من الصعب على احملاسب ) يوم أو شهر مثال( قابلية املعلومات للتخقق والصحة حيث أنه ىف حالة قصر الفترة احملاسبية 
  .اصر لبقوائم املالية بشكل موضوعى ودقيقحتديد القيمة احلقيقة لعن

وأن كثريا من العمليات متتد ) عادة سنة واحدة ( وبالرغم من أكثر من أن كثريا من نشاطات املنشأة الميكن إمتامها خالل الفترة احملاسبية                  
اما ىف حتميل املصروفات وحتويل األيرادات إىل الفترات عرب عدة فترات فإن استخدام املبادئ واألجراءات احملاسبية املقبولة قبوال ع

احملاسبية الصحيحة يولد الثقة ىف هذه القوائم املالية ويزيد من مصداقيتها ا واألعتماد عليها أن تقسيم عم املنشأة األنتاجى إىل 
بأمور املنشأة من معرفة التغريات والتطورات فترات زمنية متساوية ومتتالية ميكن املستثمرين ومجيع األطراف ذوى العالقة واملعنية 

  .الىت تطرأ على حقوقهم ىف كل هذه الفترات 
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  :املبادئ احملاسبية  :ثانياً 
      : مبدأ احملاسبة على أساس التكلفة التارخيية: أوال 

فقات واملصروفات الىت تكبدا املنشأة مبوجب هذه املبدأ فأن التكلفة هى أفضل أساس لقييم موجودات املنشأة وتتضمن التكلفة مجيع الن
ىف احلصول على األصل وحىت أصبح جاهز للستعمال ىف مكانه املخصص له باملنشأة ومن أجل الغرض الذى أمتلكك من أجله وهناك اتفاق عام 

وتتميز التكلفة التارخيية بني مستخدمى ومعدى القوائم املالية على أمهية وضرورة استخدام التكلفة التارخيية أساسا لقياس العناصر 
بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها وذلك ألن األسعار حمددة ومعروفة بالكامل عند حدوث هنا الصفقة أو املعاملة التجارية وهى غري 

عدة مبوجب التكلفة التارخيية دقيقة قابلة للجدل أو التغيري كما أا واقعية لتوافر املستندات والوثائق املؤيدة هلا ومن هنا تكون البيانات املالية امل
  .وهلا أساس حقيقى وموضوعى قابل للصحة والتحقق وغري خاضعة للحكم الشخصى 

  
  :يراد مبدأ األعتراف باإل: ثانيا

ات النامجة عن ميكن تعريف األيراد بأنه التدفق الداخل الذى يؤدى إىل زيادة ىف أصول املنشأة نتيجة بيع السلع أو تقدمي اخلدمات وكذلك التدفق
سلع وتقدمي استخدام مدجودات املنشأة كاالجيارات والفوائد الدائنة خالل السنة املالية واأليراد هو املقياس احملاسىب لألصول املستلمة من بيع ال

عامة أن يعترف باأليراد عند اخلدمات ويقاس األيراد بالنقدية أو ما يعادهلا من قيمة للشئ املستلم مقابل السلع واخلدمات املباعة والقاعدة ال
  وهناك شرطان لالعتراف بااليراد مها . وقد يعترف به عند استالم أة عند االنتاج أو بعد نقطة البيع ) التسليم ( نقطة البيع 

  أن يكون قد حتقق أو قابال للتحقق                              )١
   أن يكون قد أكتسب                                   )٢

  :االعتراف باأليراد يتمثل ىف أثبات املعامالت ىف السجالت احملاسبية ويتم اكتساب األيراد ىف حالة توافر شرطني مها 
 تقدمي اخلدمات أو تسليم املبيعات  §
 وجود عملية مبادلة حقيقية بني املنشاة أو الغري  §

  
  :االيراد وأعتباره متحققا ويستعمل نتيجة هلذا اخلتالف اساسا مها وقد اختلف احملاسبون ىف بلورم لالسس الواجب إتباعها عند حتديد 

 : أساس األستحقاق  -  أ
أم الأى ويعترب االيراد قد حتق عندما تنتقل ملكية السلعة أو األصل من املنشأة إىل املشترى أو عندما تقدم اخلدمة سواء حصلت قيمتها النقدية 

الهلا وتكون نقطة البيع هى نقطة حتقق االيراد أى عند إمتام عملية املبادلة حيث أنه ميكن عند هذه أن االيراد خيص الفترة احملاسبية الىت حتقق خ
البائع النقطة حتديد أسعار البيع القابلة للتحقق ومبعىن أخر يتحقق االيراد عند نقطة البيع وحتويل ملكية البضاعة للمشترين أى بعد أن يكون 

عة واصبح من حق املشترى أن ميتلكها ومن حق البائع أن يقبض القيمة املتفق عليها سواء قبضها وباملثل واملشترى قد اتفقا على مثن البضا
  .يتحقق االيراد عن اخلدمات املقدمة عندما تنجز اخلدمة 

  
 :األساس النقدى  -  ب

دمي اخلدمة وذلك بسبب عدم التأكد من يتحقق االيراد هذا األساس عند استالم النقدية بغض النظر عن تاريخ عملية البيع أو التسليم أو تق
حتصيل قيمة املبيعات فيما بعد ويستخدم هذا األساس بصفة خاصة ىف حالة حماسبة البيع بالتقسيط ألن خماطر حتصيل قيمة املبيعات 

رادات متحققة ومكتسبة خالل بالتقسيط وصعوبة حتديد املشكوك فيها اليوافران الدليل الكاىف واملطلوب لتربير اعتبار قيمة هذه املبيعات كإي
حملاسبة الفترة احملاسبية احلالية كما يستخدم هذا األساس ىف احملاسبة للمهنيني كاألطباء واحملامني واملهندسني واحملاسبني القانونيني وىف ا

  .عدم حتصيل الديون ات الىت ال دف للربح وهذا األساس سهل التطبيق ويتفادى احتماالت وقوع خسائر نتيجة لماحلكومية واملنظ
  
  مبدأ مقابلة املصروفات باأليرادات: ثالثا §

قيقة عند حتديد صاىف الربح الناتج عن نشاط املنشأة خالل فترة حمددة يتم حتميل مجيع التكاليف الىت تكبدا املنشأة على األيرادالذى مت حت
رد وخدمات استهلكت أثناء عملية حتقق هذا األيراد فالهتمام الرئيسى خالل الفترة وهى تلك التكاليف بدرجة واضحة ومعقولة استثمارا ىف موا

ممثلة بتكلفة البضاعة املباعة ) املصروفات ( وممثلة عادة بثمن مبيعات البضاعة أو اخلدمة باهودات ) االيرادات ( للمحاسبة هو مقابلة األجنازات 
الربح أو اخلسارة وقد برزت احلاجة إىل مقابلة املصروفات باأليرادات من ) األداء ( قياس أو اخلدمة املقدمة املقدمة خالل نفس الفترة للوصول إىل 
لذلك . وضرورة حتديد نتائج األعمال ىف كل من هذه الفترات ) فرض الفترة احملاسبية ( فكرة تقسيم حياة املشروع إىل فترات حماسبية متساوية 

فمقابلة مصروفات . فقا عليها للتوصل إىل نتائج أعمال املنشأة وبدرجة معقولة من الدقة أصبح لزاما على احملاسبني أن يضعوا أسسا ومت
عوبات املنشأة خالل الفترة بإيراداا من حصر أرباحها أو خسائرها عن تلك الفترة وقد نشأت صعوبات عند تطبيق مبدأ املقابلة وتتعلق هذه الص

يرادت واملصروفات الىت ختص الفترة احملاسبية وبالتعرف على املصروفات الىت تولد األيراد ونتيجة بتوقيت هذه الصعوبات حتقق األيراد وبتحديد اال
  .لذلك 
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    مبدأ األفصاح التام : رابعا
ريها من أن أحد األهداف الرئيسية لألعالم احملاسىب هو تزويد املعلومات لعض أختاذ القرارات وهذا يتطلب األفصاح السليم للبيانات املالية وغ

املعلومات ذلت العالقة ويعترب األفصاح مصطلحا نسبيا وملنه جيب أن يكون هدفا أساسيا للقوائم املالية أن مصطلح األفصاح التام مصطلح 
 شائع وعام ىف احملاسبة فاحملاسبون يواجهون مشكلة صعبة عندما يقومون بتخليص املعلومات ألغراض نشرها فإذا ما أرادوا نشر املعلومات

هناك  الكاملة والتفصيلية املتوافرة لديهم فإن معظم مستخدمى البيانات املالية سوف يغرقون باملعلومات الغزيرة ،؟ األمر الذى يربكهم وجيعل
شكل  ومن جهة أخرى عند تكثيف واختصار لبكم التفصيلى اهلائل من املعلومات على) الرشيدة ( صعوبة ىف عملية أختاذ القرارات العقالنية 

. خذ القرار أرقام مركزة فإن احلذر واألنتباه ضروريان من أجل عدم إخفاء أو إغفال أيه بنود أو أحداث ميكن أن يكون هلا أثر على احلكم الشخصى ملت
الذى يتطلب  يتعلق األفصاح التام بشكل خاص بتلك العمليات الىت تنشأ بني املشروع واألشخاص الذين حيتلون املراكز والسلطة فيه ، األمر

ركز املاىل الفصاح عن أية عمليات تتم بني املشروع ومديريه وباملثل جيب اإلفصاح عن مجيع العمليات األخرى الىت يكون هلا تأثري غري عادى على امل
  .للشركة ونتائج أعماهلا 

  
  : فروض حماسبية متفق عليها : ثانياً 

  

  : فرض اإلستمرارية 
  

  : فرض األستحقاق 

   
  

يثبت العكس فإنه من املفترض أن تكون املنشأة مستمرة ألكثر من سنة مالية ، و إذا مل تكن  إذا مل
  مستمرة فسوف يتم تقييمها عن طريق التصفية

حتميل كل فترة مالية مبا خيصها من إيراد و إن مل يتم حتصيله و كـل مصـروف وإن مل يـتم صـرفه     
  للوصول إىل صايف نتيجة نشاط 

  :عند إختيار السياسات احملاسبية  إعتبارات: ثالثاً 
جيب على احملاسب أن تكون لديه خربة يف تقدير البيانات ذات األمهية النسبية ، دائماً ما يكون القـرار    :النسبية  مبدأ األمهية

بالنسبة لألشياء اهلامة ، أما األشياء الغري هامة ال حتتاج إىل القواعـد غـري املرنـة و لكـن حيتـاج إىل      
  .احلكمة 

    
احملاسبون يقومون بإختاذ قرارات تعتمد على اخلربة و تؤثر يف القوائم املالية ، يف هذه األحوال جيب األخذ   : احليطة و احلذر مبدأ 

  .يف اإلعتبار مجيع اخلسائر احملتملة و املتوقعة و عدم األخذ يف اإلعتبار األرباح احملتملة 
      

    

  يةاحملاسبة املالووظائف  أهداف -
    : من التعريف السابق للمحاسبة ميكن حتديد وظائف احملاسبة يف األعمال التالية 

 .تبويب و قياس البيانات املالية  -١
 .تسجيل و تلخيص البيانات املالية  -٢
  .توصيل املعلومات املالية  -٣

  .ب النظريميكن تقسيم أهداف احملاسبة املالية إىل أهداف ترتبط باجلانب التطبيقي وأهداف ترتبط باجلان
  
  

  .األهداف األساسية للجانب النظري العلمي  .األهداف اليت ترتبط باجلانب التطبيقي 

توفري سجل كامل جلميع العمليات املالية للمنشأة سواءً  .١
   اخل.......و باملديننيأكانت تتعلق باملصرفات واإليرادات 

 حتديد نتيجة أعمال املنشأة من ربح أو خسارة خالل فترة مالية .٢
   .معينة

  .حتديد املركز املايل للمنشأة يف اية الفترة املالية .٣

إعداد التقارير الدورية الالزمة للمستويات اإلداريـة املختلفـة     .١
   .اليت تساعد يف اختاذ القرارات الرشيدة

تقدم البيانات واملعلومات اليت ختـدم أعـراض املسـتخدمني      .٢
   اخلارجني مثل املوردين واملقرضني

بيانات واملعلومات الـيت ختـدم اجلهـات احلكوميـة يف     توفري ال  .٣
األغراض الضريبية ويف جماالت إعداد اخلطط العامـة علـى   

   .مستوى الدولة
تقــدمي املعلومــات املتعلقــة بــاملوارد االقتصــادية للمشــروع   .٤

  .وبااللتزامات املترتبة عليه نتيجة حصوله على تلك املوارد
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  أنواع احلسابات  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    بعض أنواع احلسابات  
                    

  املصروفات  اإليرادات  حقوق امللكية  اخلصوم  األصول
                    

  عمومية. م   املبيعات  رأس املال  املوردون  النقدية
  تشغيل. م   إيرادات أخرى  اإلحتياطات  الدائنون  األصول الثابتة

  تسويقية. م   رباح رأس املالأ  أرباح العام  اإليرادات املقدمة  العمالء
  بيع وتوزيع. م   ...إخل  األرباح احملتجزة  إيصاالت الدفع  إيصاالت القبض

  ...إخل    ...إخل  ...إخل  املدينون
          العهد والسلف

          تأمينات خطابات الضمان
          املخزون

          املصروفات املقدمة
          ...إخل

  
  
  
  
  
  
  

 املصروفات اإليرادات حقوق امللكية اخلصوم األصول

 أنواع احلسابات 

  قائمة املركز املايل 
تظهر أرصدة هذه احلسابات كما وردت يف ميزان املراجعة 

 .باألرصدة يف اية الفترة املالية 

  قائمة الدخل
تظهر أرصـدة هـذه احلسـابات كمـا وردت يف     
ميزان املراجعة باألرصـدة يف ايـة الفتـرة و    
ــك بعــد إعــداد التســويات اجلرديــة عليهــا   ذل

)  خسـارة / ربح ( للوصول إىل نتيجة النشاط 
و اليت يتم ترحيلها بعد ذلك إىل قائمة املركـز  

 .املايل 

 ربح

 خسارة
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    حدوث عملية مالية  
        
    تم ترمجتها إىل قيد حماسىبي  
        

  طرف دائن  طرف مدين
        
        
    احلسابات  
  
  طبيعة كل حساب  -

  مدينة    األصول
  مدينة    +
  دائنة    -

      
  دائنة    اخلصوم

  دائنة    +
  مدينة    -

      
  دائنة    حقوق امللكية

  دائنة    +
  مدينة    -

      
  دائنة    اإليرادات

  دائنة    +
  مدينة    -

      
  مدينة    املصروفات

  مدينة    +
  دائنة    -

      

  خطوات عمل القيد احملاسىب -
 .حتديد احلسابات الىت تأثرت من العملية املالية −

  .حتديد نوع كل حساب من احلسابات الىت تأثرت −
  .أو ــ  + حتديد نوع التأثري إن كان  −

  

    مثال عملى
  

  .جنيه من حساا ىف البنك وإيداعه بالصندوق  ٥٠٠٠ قامت الشركة بصرف شيك قيمته  ١- ١

  
  - "النقدية"–الصندوق   البنك
  أصول  أصول

-  +  
  

General Journal  
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
٥٠٠٠   

٥٠٠٠ 
  

  الصندوق / حـ  من   
 البنك/ إىل حـ 

صـرف شـيك مـن البنـك و إيداعـه      إثبات 
  بالصندوق 
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    مثال عملى
  

   جنيه وسوف يتم السداد خالل شهرين من تارخيه ٧٠٠٠قيمتها " أصول " راء سيارة إلستخدام الشركة ش  ٢- ١

  

  الدائنون  السيارات
  خصوم  أصول

+  +  
  

General Journal  
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
٧٠٠٠  

٧٠٠٠ 
  

  السيارات   -ث .أ /حـ  من   
 دائنو شراء أصول ثابتة / إىل حـ 

  شراء سيارة على احلساب  ات إثب

   

  

  

    مثال عملى
  

  . جنية نقداً خبزينة الشركة  ٥٠٠.٠٠٠قام الشريك حممد  بإيداع مبلغ   ٣- ١
  

  اخلصوم    النقدية
  جاري الشركاء  أصول

+  +  
  

General Journal  
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

٥٠٠٠٠٠   
٥٠٠٠٠٠  

  النقدية  / حـ  من   
   جاري الشريك حممد/ إىل حـ              

   

  

  

    مثال عملى
  

 ٥٠٠٠شيك و  ٥٠٠٠جنيه نقداً و  ٢٠٠٠٠جنيه   وقام العميل بسداد  ٣٠٠٠٠مت بيع أحد منتجات الشركة مببلغ    ٤- ١
  جنيه سوف يقوم بسدادهم خالل أسبوع

  

  العمالء  البنك  النقدية  اإليرادات
+  +  +  +  

  أصول  أصول  أصول  اإليرادات
  

General Journal  
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

   
٢٠٠٠٠ 
٥٠٠٠  
٥٠٠٠  

 

 
  
  
  
  

٣٠٠٠٠ 

 من مذكورين            
  النقديه / حـ           
  "شيكات حتت التحصيل"البنك / حـ           
  العمالء / حـ           

  املبيعات/ اىل حـ                       
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    مثال عملى
  

  جنية نقداً ٧٢٠٠قامت الشركة بسداد فواتري التليفونات وبلغت   ٥- ١
  

  املصروفات  النقدية
  مصروفات  أصول

-  +  
  General Journal    

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
7,200 

  

 
7,200  

  تليفون . م –عمومية و إدارية . م/ حـ  من   
  النقدية / إىل حـ              

   

  

  

    ل عملىمثا
  

جنية بشيك والباقى سوف يتم  ٤٠٠٠٠جنية سددت  ٦٠٠٠٠قامت الشركة شراء مواد خام من أحد املوردين مببلغ   ٦- ١
  .شهور  ٣دفعات خالل  ٤سداده على 

  
  املوردين  البنك  املخزون
  خصوم  أصول  أصول

+  -  +  
General Journal 

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
60,000  

  
 

40,000  
20,000 

  املخزون/ حـ  من   
  مذكورين إىل              
  ) شيكات حتت الطلب (البنك / حـ             
  املوردين  / حـ             

   

  

  

    مثال عملى
  

  جنية نقداً ٥٠٠٠قامت الشركة بسداد أول دفعة مستحقة للموردين وقدرها   ٧- ١
  

  النقدية  املوردون
  األصول  اخلصوم

-  -  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

General Journal  
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
5,000   

5,000 
  املوردين  / حـ  من   

  النقدية / إىل حـ              
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    مثال عملى
  

  .جنيه ومت ردها للمورد وإسترداد املبلغ املدفوع  ٧٠٠٠الشركة عيب ىف بضاعة كان قد مت شراؤها قيمتها  تإكتشف  ٧- ١
  

  النقدية  مردودات مشتريات
  األصول  اخلصوم

+  +  
  

  
  
  
  
  
  

  

    مثال عملى
  

 ٣٠٠٠٠جنيه نقداً ،  ٤٠٠٠٠جنيه سدد منها  ٩٠٠٠٠مت شراء أجهزة كمبيوتر إلستخدمات الشركة الداخلية بـ  .١  ٨- ١
 .جنيه مستحق للمورد ٢٠٠٠٠جنيه بشيك ، 

  .حنيه سدد قيمتها بالكامل بشيك ٤٥٠٠٠مت شراء أجهزة كمبيوتر إلعادة بيعها قيمتها  .٢
  ).جنيه إداريني  ٢٠٠٠٠جنيه فنيني ،  ٤٠٠٠٠( ةجني ٦٠٠٠٠صرف مرتبات شهر يوليو البالغ قيمتها  .٣
  .جنيه على أن يسدد قيمة العقد ىف اية مدته ٢٥٠٠٠ة سنوى آلالت املصنع مببلغ عمل عقد صيان .٤

  

١-   
General Journal  

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
90,000  

  
 

40,000  
30,000 
20,000 

  أجهزة كمبيوتر  –األصول / حـ  من   
  مذكورين إىل              
  النقدية  / حـ             

  الشيكات حتت الطلب / حـ             
  دائنو شراء أصول ثابتة / حـ              

   

  

٢-  
  
  
  
  
  
  

  
  

٣ -  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
٤ -  
  
  
  
  
  
  
  

General Journal  
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
7,000  

7,000 
  النقدية / حـ  من   

  مردودات املشتريات / إىل حـ              
   

General Journal  
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

45,000   
 

45,000 

  املخازن /حـ  من   
  الشيكات حتت الطلب  / إىل حـ              

   

General Journal  
  التاريخ  بيانال  املستند  دائن  مدين

  
20,000 
40,000 

 
 
  
 

60,000 

  مذكورين  من            
  مرتبات  –مصروفات عمومية و إدارية / حـ 
  مصروفات تشغيل / حـ 

  النقدية   / إىل حـ              

   

General Journal  
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

25,000   
 

25,000 
  الصيانةمصروفات  /حـ  من   

  الدائنني   / إىل حـ              
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  األحداث اإلقتصادية 
  املعامالت املالية 

  

  
  املستندات 

  

  
  قيود اليومية  

  
  

  اليومية األمريكية  
  

  دفاتر األستاذ الفرعية  
  
  

  
  

  مطابقة  
  

  التسويات 
  

  املراجعة بعد التسوية ميزان
  

  إعداد احلسابات اخلتامية
  
   

  امللكية      قائمة التدفقات النقدية. قائمة الدخل                 قائمة املركز املايل       قائمة التغريات يف ح      
  
  
  
  
  الدفاتر -
  

  عمل قيد اليومية    مستند إثبات حدوث العملية    حدوث العملية املالية
  

ترحيل األرصدة إىل ميزان     ترحيل إىل دفاتر األستاذ    ترحيل اليومية األمريكية
  املراجعة

قائمة  –قائمة الدخل (
  )املركز املاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ميزان املراجعة الفرعي  ميزان املراجعة العام 
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  دفتر اليومية األمريكية -

  
  قيد يومية عامة -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  العمالء/ حـ  – صفحة من دفتر أستاذ عام -

 التاريخ البيان دائن مدين رصيد
  رصید أول المدة  ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠

 ٢٠٠٨/٠١/٣١ حركة ینایر      ٢٦٠,٠٠٠.٠٠       ٢٨٠,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/٠٢/٢٩ فبرایر    ١٢٠,٠٠٠.٠٠   ٥٢,٠٠٠.٠٠         ٢١٢,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/٠٣/٣١ مارس      ١٣٠,٠٠٠.٠٠       ٣٤٢,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/٠٤/٣٠ ابریل      ١٦٠,٠٠٠.٠٠       ٥٠٢,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/٠٥/٣١ مایو    ٥٠,٠٠٠.٠٠       ٤٥٢,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/٠٦/٣٠ یونیو      ٢٥٠,٠٠٠.٠٠       ٧٠٢,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/٠٧/٣١ یولیو    ١٠٠,٠٠٠.٠٠     ٦٠٢,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/٠٨/٣١ اغسطس    ١٤٠,٠٠٠.٠٠     ٤٦٢,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/٠٩/٣٠ سبتمبر    ١٥,٠٠٠.٠٠     ١٢٠,٠٠٠.٠٠       ٥٦٧,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/١٠/٣١ اكتوبر      ١٤,٠٠٠.٠٠         ٥٨١,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/١١/٣٠ نوفمبر    ١١٢,٠٠٠.٠٠     ٤٦٩,٠٠٠.٠٠  
 ٢٠٠٨/١٢/٣١ دیسمبر      ١١,٠٠٠.٠٠         ٤٨٠,٠٠٠.٠٠  
  ٥٣٧,٠٠٠.٠٠   ١,٠١٧,٠٠٠.٠٠    ٤٨٠,٠٠٠.٠٠      

  

  ”فرعى“صفحة من دفتر أستاذ حتليلى  -

 

 التاريخ البيــــــــان صندوق القاهرة - حملى - البنك  القاهرة - أجنىب  - البنك 

   دائن مدين ئندا مدين دائن مدين 

   صرف شيك من البنك وإيداعه الصندوق     ٤٠٠٠  ٤٠٠٠        

                 

 إمجاىل يناير  ٠.٠٠  ٤٠٠٠  ٤٠٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠

  قيد يومية عامة
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

  
15,000 
4,000 
1,400 

25,000 
1,600 

 
 
 
 
  
 
 

4,500 
2,000 

30,000 
7,500 
3,000 

  مذكورین  من            
  الصندوق / حـ 
  البنك / حـ 
  العمالء/ حـ 
  المشتریات / حـ

  قبض . أ/ حـ 
  مذكورین إلى              

  الصندوق / حـ 
  البنك / حـ 
  المبیعات / حـ 
  الموردین / حـ 
  شیكات تحت الطلب / حـ 

  ٢٠٠٨قید شھر ینایر 

   

 ”فرعى“صفحة من دفتر أستاذ حتليلى 
  العميل شركة الصفوة/ ح 

  التاریخ البیان دائن مدین رصید
 ٢٠٠٨/٠١/٠١ رصید أول المدة  ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠

 ٢٠٠٨/٠١/٠٥ ٢٠٥رقم . اصدار ف  ٥٠,٠٠٠.٠٠ ٧٠,٠٠٠.٠٠
 ٢٠٠٨/٠١/١٠  ٢٠٥سداد جزء من فاتورة    ١٨,٠٠٠.٠٠              ٥٢,٠٠٠.٠٠          

 ٢٠٠٨/٠٢/٠٣  ٢٠٥سداد جزء من فاتورة    ١٤,٠٠٠.٠٠              ٣٨,٠٠٠.٠٠          
 ٢٠٠٨/٠٢/٢٥ ٥١٦رقم. اصدار ف  ٢٥,٠٠٠.٠٠ ٦٣,٠٠٠.٠٠
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  ميزان مراجعة بااميع -
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ميزان مراجعة باألرصدة -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٣١/١٢/٢٠٠٧ىف ميزان مراجعة بااميع 

 البیان الدائن المدین

 صندوق ٢٠٠٠ ٥٠٠٠

 القاھرة –محلى  - البنك  ٤٠٠٠ ٦٠٠٠

 القاھرة - اجنبى  - البنك  ٥٠٠ ٤٥٠٠

 مبیعات ٦٠٠٠ ٠.٠٠

 الموردین ٦٠٠٠ ٣٠٠٠

 االجمالى ١٨٥٠٠ ١٨٥٠٠

 ٣١/١٢/٢٠٠٧ميزان مراجعة باألرصدة ىف 

 البيان الدائن املدين

 صندوق  ٣٠٠٠

 القاهرة -حملى  -البنك   ٢٠٠٠

 القاهرة -اجنىب  -البنك   ٤٠٠٠

 مبيعات ٦٠٠٠ 

 املوردين ٣٠٠٠ 

 االمجاىل ٩٠٠٠ ٩٠٠٠

الخبراء للتدريب واالستشارات والتنمية

استشاري نظم المعلومات المحاسبية : رفيق أحمد



 ١ -١٤                                                                                                                                                                                        مبادئ المحاسبة المالية                     : الوحدة األولى 

Book Keeping Arabic  
 

  

  ١ -  ١  حالة عملية

  -:رة و كانت كالتايل فيما يلي األرصدة اإلفتتاحية للشركة املتحدة للتجا  جمابة
أرصـدة مدينـة أخـرى     –   ٣٤.٨٠٠قبض . أ – ١.١٥٠.٠٠٠العمالء  –٦٣٠.٠٠٠املخزون  – ٥٣٥.٠٠٠أصول ثابتة 

 - ٦٧٠.٠٠٠البنك  – ٣٠٠.٠٠٠النقدية  –) إجيار املصنع(جنية  ١٦.٠٠٠مصروفات مدفوعة مقدماً  – ١٦٠.٠٠٠
جاري مصلحة  – ٢٣٠.٠٠٠دفع . أ      – ١٦٠.٨٠٠اإلهالك  جممع – ١.٤٤٠.٠٠٠موردون  -  ١.١٣٠.٠٠٠رأس املال 

   .  ٤٧٥.٠٠٠أرصدة دائنة أخرى   -) جنية ٦٠.٠٠٠(  العامة على املبيعاتالضرائب 
  

 : ٢٠٠٨ يناير  شهرخالل  التالية العملياتو متت 
  .زينة الشركة  بالبنك من خ) فقط مائة ألف جنية (جنية  ١٠٠.٠٠٠م مت إيداع مبلغ ٠٤/٠١/٢٠٠٨بتاريخ  – ١
  مت دفع املبلغ اخلاص بضريبة املبيعات بشيك معتمد الدفع مسحوب على حساب  ١٠/٠١/٢٠٠٨بتاريخ  – ٢

  .جنية  ٣٠و كانت املصروفات البنكية  ٢٢٢٦الشركة  برقم         
  ئة و فقط  ما(جنية  ١٢٠.٠٠٠م قامت الشركة بشراء سيارة  على احلساب مببلغ ١٢/٠١/٢٠٠٨بتاريخ   – ٣

  .من شركة األخوان للتجارة    ) عشرون ألف جنيه ال غري        
  ) فقط أربعون ألف جنية(جنية  ٤٠.٠٠٠م مت سداد دفعة من حساب السيارة مببلغ ١٥/٠١/٢٠٠٨بتاريخ   – ٤

   . ١٢١٥بشيك رقم         
  .١٧/٠١/٢٠٠٨جنية  نقداً  من أوراق الدفع بتاريخ  ٣٥.٠٠٠مت سداد مبلغ    – ٥
  . ٢٠/٠١/٢٠٠٨بتاريخ  ١٢١٧جنية و مت دفع القيمة بشيك رقم  ٤٢٠.٠٠٠مت شراء بضاعة مببلغ   – ٦
  .  ٢٥/٠١/٢٠٠٨جنية نقداً بتاريخ  ٦٠٠.٠٠٠مت بيع بضاعة مببلغ   – ٧
  . ٢٧/٠١/٢٠٠٨جنية بالبنك من خزينة الشركة بتاريخ  ٦٠٠.٠٠٠مت إيداع مبلغ   – ٨
  .يفيد بصرف مجيع الشيكات الصادرة من الشركة حىت تارخيه  ورد من البنك ما  – ٩

  .ورد من البنك ما يفيد بتحصيل مجيع الشيكات املرسلة للبنك حىت تارخيه  – ١٠
   .جنية مت دفعها بشيك١١٣.٢٤٩بلغت املصروفات العمومية و اإلدارية  – ١١

  
  : املطلوب 

  زان املراجعة تسجيل قيود اليومية للعمليات السابقة و إعداد مي
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   العمليات على األصول:  الثانيةالوحدة 
  

 من معايري احملاسبة املصرية )  ١٠( معيار رقم  .  األصول الثابتة - 

 تعريف األصول -

 شراء األصول -
  

 .  إهالك األصول - 

 طرق اإلهالك -

 .كيفية تسجيل قيد اإلهالك -
  

 .  بيع األصول -
  

 .التسويات اجلردية -

 املصروف املدفوع مقدما -

 املصروف املستحق -

 إليرادات املدفوعة مقدماا -

 اإليرادات املستحقة -
  

 حالة عملية -
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  األصول الثابتة -
  :املفاهيم األساسية

  : تعريف األصول الثابتة 
  
  
  
  
 

 :التكلفة  
  
  

 :القيمة العادلة  
 
  

  :القيمة الدفترية املعدلة  
  

 

 
 :اإلهالك  
   
 :خسارة اخنفاض  

  
 

  :زاتواملعدات والتجهي األمالك 
   

  
  
  

 :القيمة القابلة استردادها 
  

 :القيمة املتبقية 
  

  
  

  :العمر املفيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
أو توفري السلع أو اخلدمات أو لتأجريها تتمثل يف األصول طويلة األجل اليت يتم استخدامها يف إنتاج 

  .للغري  أو   ألغراضها اإلدارية و التسويقية 
  :ملحوظــــــــــة  
   .ي األصل الثابت الذي ال خيضع لإلهالك األراضي ه 
  . املايل للمنشأة األصول غري امللموسة أصول ليس هلا وجود مادي كالشهرة و تزيد من قوة املركز 
  

هي مقدار النقود أو ما يف حكمها املدفوعة والقيمة العادلة ألي مقابل آخر يتم إعطاؤه للحصول 
  .على أصل ما يف وقت االستحواذ أو اإلنشاء

  
هي القيمة اليت ميكن من خالهلا تبادل أصل بني أطراف مستقلة ولديها معرفة بالصفقة وراغبة 

  .يف عقدها يف صفقة تتم وفقاً آللية السوق
  

هي قيمة األصل املعترف به يف الدفاتر بعد ختفيضـه مبجمـع اإلهـالك املتـراكم وجممـع خسـائر       
  اخنفاض األصول

  
  .بلة لإلهالك ألصل ما على مدار عمرها املفيدهو التوزيع املنتظم للقيمة القا

  
قيمة (هي مقدار الزيادة يف القيمة الدفترية املعدلة ألصل معني عن قيمته القابلة لالسترداد 

  ).املنفعة املستقبلية املتوقعة منه
  

  :هي البنود امللموسة واليت تكون
n  التأجري لآلخرين أو لألغراض حمازة بغرض استخدامها يف اإلنتاج أو توريد السلع واخلدمات أو

 . اإلدارية
n يتوقع أن يستمر استخدامها ألكثر من فترة مالية واحدة. 
  

  .هي القيمة األكرب نتيجة املقارنة بني صايف سعر بيع أصل معني وقيمته االستعمالية
  

تعرف القيمة املتبقية ألصل ما بأا القيمة املقدرة اليت ميكن أن حتصل عليها منشأة من 
بافتراض أن األصل كان فعالً يف اية (صرف يف األصل بعد خصم التكاليف املقدرة للتصرف الت

  ).عمره واحلالة املتوقعة يف اية عمره املفيد
  

n هو الفترة اليت على مدارها يتوقع أن يكون األصل متاحاً لالستعمال.  
n هو عدد وحدات اإلنتاج أو ما مياثلها املمكن احلصول عليها من األصل.  
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    مثال عملى
  

 :قامت شركة النور بشراء آلة و كانت بيانات الفاتورة كالتايل   ١- ٢
 ٢٥٠سوم النقل  ر  – جنية ١٢٦٥ ضريبة املبيعات  - جنية  ٣٥٠خلصم النقدي ا  - جنية   ١٣.٠٠٠سعر الشراء  

  جنية ٧٩٠التركيب  - جنية 
   تسجيل قيد الشراء: املطلوب 

  
  جنية  ١٣٦٩٠=   ٧٩٠+  ٢٥٠+   ٣٥٠   - ١٣٠٠٠= تكلفة اآللة 

  .ضريبة املبيعات ختصم من ضريبة املبيعات كضريبة مدخالت 
General Journal 

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
  

١٣٦٩٠  
١٢٦٥ 

 
  

  

  
١٤٩٥٥  

   مذكورین  من  
  آالالت –ث . أ / حـ 
  ضریبة المبیعات  –دائنون / حـ 

  النقدیة/ حـ إلى 
  ..............شراء آلة رقم إثبات 

  

  

    
  

  

  

    مثال عملى
  

  و مت سداد القيمة نقداً ، ٠١/٠١/٢٠٠٦جنية وذلك بتاريخ  ١٠٠٠٠٠قامت الشركة بشراء سيارة مببلغ   ٢- ٢
  . ٠١/٠٦/٢٠٠٨و قررت الشركة بيع السيارة بتاريخ 

    
  

  
General Journal 

  التاریخ  البیان  المستند  دائن  مدین
١٠٠.٠٠٠   

١٠٠.٠٠٠  
  سیارات –األصول الثابتة / حـ  من   

 النقدیة/ إلى حـ 
  إثبات شراء سیارة وسداد القیمة نقدًا

٠١/٠١/٢٠٠٦  
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  إهالك األصول -
     إهالك األصول الثابتة:أوال 

  .ادم هو نقص تدرجيي يف قيمة األصل نتيجة اإلستخدام أو التقدم التكنولوجي أو التق  
    

  

  

    مثال عملى
  

و مت سداد القيمة نقداً ، و قدرت  ٠١/٠١/٢٠٠٦جنية وذلك بتاريخ  100,000قامت الشركة بشراء سيارة مببلغ   ٣- ٢
  ٠١/٠٦/٢٠٠٨جنية و قررت الشركة بيع السيارة بتاريخ  3,500القيمة التخريدية للسيارة مببلغ 

  

 :تالية ويف سبيل ذلك جيب اإلجابة على األسئلة ال
  هل سيتم بيع السيارة بنفس السعر الذي مت شراؤها به ؟ بالطبع ال وذلك لعدة أسباب أوهلا  -١

  .إخنفاض قيمة السيارة نتيجة إستخدامها يف أعمال الشركة  -        
  .إخنفاض قيمة السيارة نتيجة التقدم التكنولوجي و ظهور موديالت أفضل و بسعر قد يكون أقل  -        

تنخفض بغض النظـر مـا إذا مت    إخنفاض قيمة السيارة نتيجة التقادم حىت وإن مل يتم إستعماهلا فمرور السنوات عليها جيعل قيمتها -        
  .إستخدامها أم ال 

  

السيارة يف هذا اإلخنفاض يف قيمة  مما سبق يتضح أن سعر بيع السيارة سيكون بالطبع أقل من سعر شراؤها و السؤال ، هل سيتم تسجيل -٢
  ؟ ٢٠٠٨العام الذي يتم بيعها فيه و هو العام 

و هو تاريخ بيع السيارة و  ٠١/٠٦/٢٠٠٨ و هو تاريخ الشراء و حىت ٠١/٠١/٢٠٠٥بالطبع ال وذلك نظراً ألن السيارة مت إستخدامها خالل الفترة من 
     )األصل( عليه جيب حتميل كل فترة مالية مبا خيصها من هذا اإلخنفاض يف قيمة السيارة

 يطلق عليه حماسبيا مصروف اإلهالك اخلاص باألصل ، ) األصل ( هذا اإلخنفاض يف قيمة السيارة  -٣
  اإلخنفاض يف قيمة هذا األصل وذلك كالتايل  و يتم تكوينه خالل العمر اإلفتراضي لألصل و ذلك بتحميل مصروفات كل فترة مالية مبا خيصها من

  فترة اإلستخدام  x) معدل اإلهالك(معدل اإلخنفاض يف قيمة األصل  ×) وهو القيمة الدفترية لألصل(ألصل سعر شراء ا= مصروف اإلهالك 
  

 :كيفية تسجيل قيد اإلهالك 
ب اإلهالك يعترب مصروف غري نقدي يتم حتميله على مصروفات الفترة إما أن يكون بند ضمن بنود املصروفات العمومية و اإلدارية أو يكون حسا

  بإسم مصروف اإلهالك و يف كال احلالتني يتم إقفاله يف قائمة الدخل منفصل 
General Journal 

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
xxx  

xxx 
 

  مصروف اإلھالك/ حـ  من   
 مجمع اإلھالك/ إلى حـ 
  إثبات إھالك الفترة

31/12/2005  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

    مالحظة هامة
  

عندها ميكن  عمر األصل ، تكون القيمة الدفترية لألصل مساوية للقيمة التخريدية ويف السنة األخرية من  -  ١- ٢
  .القول بأن األصل قد مت إهالكه بالكامل 

إذا مت اإلحتفاظ باألصل ألكثر من نصف شهر يتم إحتسابه على أنه شهر كامل ، و لو مت اإلحتفاظ باألصل  -٢
  .ألصل يف هذا الشهر يوماً فال يتم إحتساب إهالك هلذا ا ١٥أقل من 

  :مبعىن 
 .من الشهر يعترب األصل قيد اإلستعمال و يتم إهالكه على الشهر بأكمله  ١٥أنه لو مت شراء أصل يف أو قبل  

  . من الشهر فال يتم إهالكه هلذا الشهر و يبدأ إهالكه من الشهر القادم ١٥أما لو مت شراؤه بعد   
  :مثال

  .أشهر من مايو و حىت ديسمرب  ٨سيتم إهالكها :  يو مت  شراء سيارة يف الثامن من ما
و . شهور فقط من شهر يونيو و حىت ديسمرب ٧حساب اإلهالك على فيتم : مايو  ١٦أما إذا مت شراء السيارة يف 

 ١٢بعد إنتهاء السنة األوىل من عمر السيارة يتم إستكمال اإلهالك على بقية سنوات عمرها اإلنتاجي بواقـع  
  .ة شهر لكل سن
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  :طرق إحتساب اإلهالك
  

  :طريقة القسط الثابت: أوال

  

    مثال عملى
  

سنوات و عليه يتم  ٥هالكها على إ جنية و يتم ٣٥٠٠جنية و القيمة التخريدية للسيارة  ١٠٠٠٠٠قيمة السيارة   ٤- ٢
  بطريقة القسط الثابتإحتساب اإلهالك 

  
   ١٢/١٢  x% ٢٠   x) التخريدية القيمة  -التكلفة  =  (   اإلهالك: السنة األوىل 

                                             ) ٣٥٠٠- ١٠٠٠٠٠ (x   ٢٠ %x  جنية    ١٩٣٠٠=   ١٢/١٢  
  جنية    ١٩٣٠٠=   ١٢/١٢  x% ٢٠   x) ٣٥٠٠ -١٠٠٠٠٠(  =   اإلهالك : السنة الثانية 
  جنية    ١٩٣٠٠=   ١٢/١٢  x %٢٠   x) ٣٥٠٠ -١٠٠٠٠٠(  =    اإلهالك: السنة الثالثة 
  جنية    ١٩٣٠٠=   ١٢/١٢  x% ٢٠   x) ٣٥٠٠ -١٠٠٠٠٠(  =   اإلهالك: السنة الرابعة 

  جنية    ١٩٣٠٠=   ١٢/١٢  x% ٢٠   x) ٣٥٠٠ -١٠٠٠٠٠(  = اإلهالك : السنة اخلامسة 
 

  :طريقة القسط املتناقص: ثانيا

  

    مثال عملى
  

سنوات و عليه يتم  ٥هالكها على إ جنية و يتم 3,500ة و القيمة التخريدية للسيارة جني 100,000قيمة السيارة   ٥- ٢
  بطريقة القسط املتناقصإحتساب اإلهالك 

  
  :السنة األوىل 

  جنية   19,300=   ١٢/١٢  x% ٢٠   x)  3,500 -100,000= (  اإلهالك 
  :السنة الثانية  

  =      ١٢/١٢  x% ٢٠   x) ) السنة األوىل(جممع اإلهالك  -دية القيمة التخري– التكلفة التارخيية= (اإلهالك  
                )  =96,500 – 19,300  (  x  ٢٠ %x  ١٢/١٢  =15,440  جنية  

 :السنة الثالثة  
    ١٢/١٢  x% ٢٠   x)السنة الثانية+السنة األوىل(جممع اإلهالك – التكلفة التارخيية= (اإلهالك  

                =  )96,500 – 19,300  - 15,440  ( x ٢٠ %x  ١٢/١٢  =12,352 جنية  
  :السنة الرابعة  

    ١٢/١٢  x% ٢٠   x)السنة الثالثة+السنة الثانية+السنة األوىل( جممع اإلهالك – التكلفة التارخيية= (اإلهالك  
                )  =96,500 – 19,300 – 15,440 – 12,352 ( x ٢٠ %x  ١٢/١٢ = 9,882 جنية 

 : السنة  اخلامسة  
    ١٢/١٢ x%x٢٠)السنة الرابعة +السنة الثالثة+السنة الثانية+السنة األوىل(اإلهالك.م – التكلفة التارخيية= (اإلهالك 

              )  =96,500 –19,300 – 15,440- 12,352-9,882 ( x ٢٠ %x  ١٢/١٢  =7,905 جنية  
  

  قيد اإلهالك
General Journal  

  التاریخ  البیان  المستند  دائن  مدین
19,300  

19,300  
  مصروف اإلھالك/ حـ  من   

 مجمع اإلھالك/ إلى حـ 
  إثبات إھالك الفترة

  السنة األولى
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  :عدد ساعات التشغيل: ثالثا
تقوم اجلهة املصـنعة   كأن يتم حتديد عمر األصل اإلنتاجي بعدد ساعات تشغيل معينة كما يف اآلالت و املعدات و األجهزة ،

  .بتحديد هذا العمر اإلنتاجي و بناءً عليه يتم إحتساب اإلهالك 
  

  

    مثال عملى
  

ويف السنة األوىل مت إستخدام  .جنية  75,000ساعة تشغيل و سعرها  300,000مت شراء ماكينة عمرها اإلفتراضي   ٦- ٢
  . سية طبقاً للتقارير الواردة من اإلدارة اهلند 5,400هذه اآللة 
  .إحتساب اإلهالك للسنة األوىل و إعداد القيد اخلاص بذلك : املطلوب 

  
  إمجايل عدد ساعات التشغيل/ عدد ساعات التشغيل الفعلية    x التكلفة التارخيية= اإلهالك 

                 =75,000 x  5,400/300,000   =1,350جنية  
  

General Journal  

  التاریخ  البیان  المستند  دائن  مدین
1,350  

1,350 
 

  مصروف اإلھالك/ حـ  من   
 مجمع اإلھالك/ إلى حـ 
  إثبات إھالك الفترة

31/12/2007  

  
  
  
  
  
  
  
  

 قائمة المركز المالي
 

  دخلقائمة ال
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  )  ٢٣( معيار حماسيب رقم                 :    إستهالك األصول غري امللموسة:ثانيا
  

  

  :تعريف االصول غري امللموسة
 
  
  
  

  -: سةتهالك االصول غري امللموإس
  

االصل غري امللموس هو أصل ذو طبيعة غري نقدية قابلة للتحديد وليس له وجود مادى وحيتفظ به لالستخدام 
 -:ىف االنتاج أو لتوفري السلع أو اخلدمات أو للتأجري للغري أو لألغراض االدارية ويعد أصالً عندما

 .تتحكم فيه املنشأة كنتيجة الحداث سابقة - أ  
  .دفق منه منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأةيتوقع أن تت -ب 
  

يتم حتميل املبلغ القابل لالستهالك لألصل غري امللموس بطريقة منتظمة وفقاً ألفضل تقدير  •
لعمره االفتراضى ومن املعتقد ىف معظم احلاالت أن العمر االفتراضى لألصل الغري ملموس لن 

تاحاً لالستخدام وعندئذ يبدأ حساب يزيد عن عشرين عاماً من التاريخ الذى يصبح فيه م
 .االستهالك

ىف حاالت نادرة قد يكون هناك دليل مقنع يفيد أن العمر االفتراضى لألصل غري امللموس سيمتد  •
لفترة حمددة تزيد عن عشرين عاماً وىف هذه احلالة ميكن إستهالك االصل على فترة أكرب من عشرين 

  .عاماً
ستخدمة النمط الذى تستهلك به املنشأة املنافع االقتصادية جيب أن تعكس طريقة االستهالك امل •

 .لألصل فإذا مل ميكن حتديد ذلك النمط بصورة موثوثق ا تستخدم طريقة القسط الثابت
إذا مت تغيري العمر االفتراضى أو طريقة االهالك فيجب معاملة هذا التغيري كتغيري ىف التقديرات  •

 .احملاسبية
  

  

    مثال عملى
  

سنوات بإمجايل  ٥مت اإلتفاق مع شركة اإلحتاد و ذلك للحصول على حق إستغالل اإلسم التجاري للشركة ملدة   ٧- ٢
  .جنية عن كل سنة  ١٠٠٠٠جنية بواقع ٥٠٠٠٠مبلغ و قدره 

  .إحتساب مبلغ إستهالك اإلسم التجاري  للسنة األوىل و إعداد القيد اخلاص بذلك : املطلوب 
  

  إمجايل عدد سنوات العقد/ املدة      xقيمة العقد = ك اإلستهال           
                                 =50,000 x  5/1   =10,000  جنية  

  
General Journal  

  التاریخ  البیان  المستند  دائن  مدین
10,000  

10,000 
 

  مصروف اإلستھالك  / حـ  من   
 مجمع اإلستھالك/ إلى حـ       
  الفترة إثبات إستھالك

31/12/2007  

  
  
  
  
  

     : معدل النفاذ : ثالثا
 :يستخدم معدل النفاذ يف األصول اليت تتمثل يف املوارد الطبيعية املعرضة للنضوب و الفناء مثل   

  .أبار البترول  -
  .أبار الغاز الطبيعي  -
   .أراضي التعدين  -
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   ٨ -  ٢  مثال عملى

    جمابة
 Bاآللــــــة  Aاآللـــــــة  البيان

 22,000 22,000 التكلفة

 2,000 2,000 القيمة التخريدية

 سنوات  5 سنوات  5 العمر اإلنتاجي 

 ساعة 18,000 ساعة 18,000 عدد ساعات التشغيل 
 -:مالحظات 

  .ساعة يف السنة األوىل للتشغيل  3,000مت تشغيلها  Aاآللة  -
  .وىل للتشغيل ساعة يف السنة األ 1,000مت تشغيلها  Bاآللة   -

  : املطلوب 

 .حساب اإلهالك لكالً من اآللتني بإستخدام طريقيت القسط الثابت و حجم اإلنتاج 

  
 A  ،Bلآللة  :طريقة القسط الثابت 

  جنية   ٤٠٠٠=  ١٢/١٢  X %٢٠   X)  ٢٠٠٠ – ٢٢٠٠٠  = (اإلهالك 
 :طريقة ساعات التشغيل  

  جنية   3333,33= ٣٠٠٠/١٨٠٠٠  X) ٢٠٠٠ – ٢٢٠٠٠  = (اإلهالك :   Aاآللة 
  جنية   1111,112= ١٨٠٠٠/X  1000) ٢٠٠٠ – ٢٢٠٠٠  = (اإلهالك :   Bاآللة 

  

 )  جممع إهالك األصل(و ) حساب األصل : ( هناك حسابان جيب أن يتم إقفاهلم عند بيع األصل   :بيع األصل 
  :قيد كالتايل يف حالة وجود ربح يكون ال                                   

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
  

xxx 
xxx 

 

 
 
 
 

xxx 
xxx 

  مذكورين من       
  جممع اإلهالك/ حـ 
  النقدية/ حـ 

 إىل مذكورين
  سيارات –ث . أ / حـ 
  أرباح رأمسالية/ حـ 

  إثبات بيع سيارة

31/12/2007  

  
  

  :يف حالة وجود خسارة يكون القيد كالتايل 
General Journal  

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
  

xxx 
xxx 
xxx 

 

 
 
  
 
 

xxx 
 

  مذكورين من       
  جممع اإلهالك/ حـ 
  النقدية/ حـ 
  خسائر رأمسالية/ حـ 

 إىل مذكورين
  سيارات –ث . أ / حـ 

  إثبات بيع سيارة

31/12/2007  

  
  
  
  

  

ترحل 
لقائمة 
  الدخل

  

ترحل 
لقائمة 
  الدخل
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    مثال عملى
  

و مت حتصيل ) جنية  ٥٠٠٠٠  و جممع إهالكها ٧٠٠٠٠أن قيمتها الدفترية علماً ب(جنية  ٢٦٠٠٠مت بيع سيارة مببلغ   ٩- ٢
  .  القيمة نقداً 

  
  

General Journal  
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

  
50,000  
26,000 

 
 
 
 

70,000 
6,000 

  مذكورين من       
  جممع اإلهالك/ حـ 
  النقدية/ حـ 

 إىل مذكورين
  سيارات –ث . أ / حـ 
  اح رأمساليةأرب/ حـ 

  إثبات بيع سيارة

31/12/2007  

  
  التسويات اجلردية -
  
      األسس احملاسبية    
          

  أساس اإلستحقاق    األساس النقدى
    تعريفه      تعريقه

هو تسـجيل العمليـات النقديـة عنـد حـدوثها مبعـىن       
تسجيل اإليرادات  النقدية اليت مت حتصيلها فعلياً عنـد  

اليت يتم صـرفها فعليـاً    حدوثها و تسجيل املصروفات
عند حدوثها دون التقيد مبـا إذا كانـت هـذه اإليـرادات أو     

  .املصروفات خاصني بالفترة املالية أم ال 
و يــتم إعــداد قائمــة التــدفقات النقديــة طبقــاً هلــذا 

  .األساس 

هو حتميل الفترة املالية مبا حتقق فيها من إيرادات و إن مل   
كافـة املصـروفات الـيت    يتم حتصيلها و حتميل الفترة ب

حتققت خالهلـا و إن مل يـتم سـدادها وذلـك للوصـول      
  .لنتيجة النشاط بصورة حقيقية 

و يتم إعداد قائمة الدخل و قائمة املركز املايل طبقاً هلذا 
  .األساس 

  
     املصروفـــات املدفوعـــة مقدمــــاً 

احلالية و يتم اإلسـتفادة منـها يف الفتـرة املاليـة     تتمثل يف املصروفات اليت يتم دفعها خالل الفترة املالية   
  التالية

    
  

  

    مثال عملى
  

  ) .فقط ستة آالف جنية ال غري (جنية  ٦٠٠٠شهور مببلغ  ٦ملدة  ١/١٠/٢٠٠٧مت دفع اإلجيار يف    ١٠ - ٢

  
  :م  يتم عمل التسوية كما يلي  ٣١/١٢/٢٠٠٧يف 
فقط (جنية  ٣.٠٠٠وعليه يصبح اإلجيار الذي خيص الفترة ) أكتوبر ، نوفمرب ، ديسمرب )  (١٢/٢٠٠٧/ ٣١: ١/١٠/٢٠٠٧(اإلجيار الذي خيص الفترة من    

  ) .ثالثة آالف جنية ال غري
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  :وعليه يكون القيد كما يلي 
 الطريقة األوىل

  م  ٢٠٠٧الفترة املالية احلالية  :عند دفع قيمة اإلجيار 
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

  
3000 
3000 

 
 
 
 6,000 

  مذكورين من       
  إجيارات -مصروفات عمومية و إدارية / حـ 
  إجيارات  –مصروفات مدفوعة مقدماً / حـ 

  النقدية / حـ  إىل 
  اإلجيار اخلاص بالفترة إثبات 

   

  
  : م  ٢٠٠٨قيد التسوية للفترة املالية التالية 

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
3000 

 
    

3000 
  إجيارات -عمومية و إدارية . م/ حـ من    

  إجيارات  –مدفوعة مقدماً . م/ حـ إىل 
  اإلجيار اخلاص بالفترة إثبات 

   

  
 الطريقة الثانية 

  ٢٠٠٧العام  :عند دفع قيمة اإلجيار 
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

6000   
 6,000 

  إجيارات  –مصروفات مدفوعة مقدماً / من حـ       
  النقدية / حـ  إىل 

  اإلجيار اخلاص بالفترة إثبات 

   

  
  م٢٠٠٧قيد التسوية للفترة املالية  احلالية  

  ) .شهور  ٣(يتم حتميل الفترة املالية احلالية مبا خيصها من قيمة اإلجيار 
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

3000 
 

    
3000 

  إجيارات -عمومية و إدارية . م/ حـ من    
  إجيارات  –مدفوعة مقدماً . م/ حـ إىل 

  اإلجيار اخلاص بالفترة إثبات 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

يتم مقابلة رصيد املصروفات 
العمومية و اإلدارية مع رصيد 
  اإليرادات يف  قائمة الدخل

  

يتم إقفال رصيد املصروفات 
املدفوعة مقدماً املرحل من الفترة 

  . السابقة 
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     املصروفات املستحقة 
ديسـمرب عنـد إعـداد الفـوائم      ٣١تتمثل يف املصروفات اليت ختص الفترة املالية و مل يتم دفعها حىت تاريخ   

  املالية
    

  

    مثال عملى
  

  .جنية 3000مببلغ  ٣١/١٢/٢٠٠٨إىل  ٠١/١٠/٢٠٠٨ار املستحق عن الفترة من مل يتم دفع اإلجي   ١١ - ٢

  
General Journal  

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
3000 

 
    

3000 
  إجيارات -عمومية و إدارية . م/ حـ من    

  إجيارات  –مستحقة . م/ حـ إىل 
  اإلجيار اخلاص بالفترة إثبات 

31/12/2008 

  
  
  
  
  
  

  

  م  ٢٠٠٩: قيد سداد املصروفات املستحقة خالل العام التايل  -
General Journal  

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
٣٠٠٠  

 
    

٣٠٠٠ 
  إجيارات  –مستحقة . م/ حـ من    

  النقدية/ حـ إىل 
سداد اإلجيار املتسحق عن شهر ديسمرب إثبات 

٢٠٠٨   

٢٠٠٩  

  
  
  
 
•  
 -:اً اإليرادات املدفوعة مقدم •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

يتم مقابلة رصيد املصروفات 
العمومية و اإلدارية مع رصيد 
  اإليرادات يف  قائمة الدخل

  

ئي بقائمة املركز يظهر رصيدها النها
  املايل يف جانب اإللتزامات املتداولة 

  

يتم إقفال رصيد املصروفات 
املستحقة املرحل من الفترة 

  .السابقة 

  

يظهر رصيد النقدية النهائي يف 
  . قائمة املركز املايل 
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    مالحظة هامة
  

  .خالل الفترة املالية احلالية قد يتم حتصيل إيراد خيص فترة مالية تالية   ٢- ٢

  
  

  

    مثال عملى
  

و ذلك ملدة عام ) فقط اثنا عشر ألف جنية (جنية  ١٢٠٠٠مكتب تقوم الشركة بتأجريه و قام املستأجر بدفع مبلغ    ١٢ - ٢
    ١/١٠/٢٠٠٨يبدأ يف 

  
General Journal  

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
١٢٠٠٠  

 
    
  

٣٠٠٠  
٩٠٠٠ 

  النقدية/ حـ من    
  إىل مذكورين                

  اإليرادات / حـ 
  اإليرادات املدفوعة مقدماً / حـ 

  اإلجيار اخلاص بالفترة إثبات 

 ٣١/١٢/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  
  
  
  

  م  ٢٠٠٩: ة قيد التسوية للفترة املالية التالي
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

٩٠٠٠  
 

    
٩٠٠٠ 

  إيرادات مدفوعة مقدماً  / حـ من    
  اإليرادات / حـ إىل 

حتميل اإليرادات على اإليرادات اخلاصة بالعام 
٢٠٠٩  

٢٠٠٩  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

یتم مقابلة رصید اإلیرادات مع  
رصید المصروفات العمومیة و 

  قائمة الدخلاإلداریة في  

  

یظھر رصیدھا النھائي بقائمة 
المالي في جانب  المركز

  اإللتزامات المتداولة 

اإليرادات املدفوعة مقدماً  يتم إقفال
  .املرحل من الفترة السابقة 

  

يتم مقابلة رصيد اإليرادات مع  رصيد 
  املصروفات العمومية و اإلدارية يف  قائمة الدخل
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     إليرادات املستحقة ا  

  .ة إال أنه مل يتم حتصيلها خالل نفس الفترة هي اإليرادات اليت حتققت فعلياً خالل الفتر  
  

  

  

    مثال عملى
  

جنية شهرياً و تأخر املستأجر يف دفع اإلجيار ابتداءً من  ١٠٠٠على سبيل املثال مكتب تقوم الشركة بتأجريه مببلغ    ١٣ - ٢
١/١٠/٢٠٠٨  .  

  
General Journal  

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
٣٠٠٠  

 
    

٣٠٠٠  
  

  اإليرادات املستحقة / حـ من    
  اإليرادات / إىل حـ                

إستحقاق اإلجيار اخلاص بشهر أكتوبر ، إثبات 
   ٢٠٠٨نوفمرب و ديسمرب 

 ٣١/١٢/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  
  
  

  م  ٢٠٠٩: قيد حتصيل اإليرادات املستحقة خالل الفترة املالية التالية 
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

٣٠٠٠  
 

    
٣٠٠٠ 

  النقدية  / حـ من    
  اإليرادات املستحقة / حـ إىل 

إثبات حتصيل إجيار شهر أكتوبر و نوفمرب و 
  ٢٠٠٨ديسمرب 

٢٠٠٩  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يظهر رصيدها النهائي بقائمة 
املركز املايل يف جانب األصول 
املتداولة نظراً ألا متثل حق من 
  حقوق الشركة مل يتم حتصيله بعد 

  

يتم مقابلة رصيد اإليرادات رصيد 
املصروفات العمومية و اإلدارية يف  

  قائمة الدخل
  

ظهر رصيدها النهائي يف قائمة ي
  .املركز املايل  

يتم إقفال رصيد اإليرادات املستحقة 
  .املرحل من الفترة السابقة 
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 :بيع األصل 

اب األستاذ جيب أن يتساوى مع نظراً ألن اجلانب املدين لكل عملية يكون مساوياً متاما للجانب الدائن لذلك إمجايل القيود املدينة يف حس
  .إمجايل القيود الدائنة 

يف اية الفترة احملاسبية ميكن إختبار هذا التساوي عن طريق إعداد جدول يدعى ميزان املراجعة الذي يقوم مبقارنـة إمجـايل األرصـدة    
  :املدينة إىل إمجايل األرصدة الدائنة عن طريق إتباع اخلطوات التالية 

  .حساب بإدخال األرصدة املدينة يف العمود املدين و األرصدة الدائنة يف العمود الدائن تسجيل أرصدة كل  -١
 .مجع األعمدة و تسجيل اموع  -٢
  . جيب أن يكون جمموع اجلانب املدين مساوياً موع اجلانب الدائن  -٣
 

  اهلدف من ميزان املراجعة 
  .یوضح توازن الرصید الدائن و المدین  -١
 .م المالیة یسھل إعداد القوائ -٢

  
     ميزان املراجعة بااميع 

علـى  )  دائنـة / مدينة (و تظهر فيه كافة املعامالت اليت متت على احلسابات يتم جتميعها من دفتر اليومية   
  .مدار الفترة املالية و يظهر لكل حساب جمموع العمليات الدائنة والعمليات املدينة لنفس احلساب 

    
  

 اســــم احلســـاب ـــــــــــندائــ مديــــــــــن

 رأس املال 1,000,000 -

 البنـــــــــــك 20,000 1,000,000

 األصول الثابتـــــة - 50,000

 الدائنــــــون 50,000 20,000

 اإلمجالـــــــي 1,070,000 1,070,000

  
     ميزان املراجعة باألرصدة  

ى احلسابات بعد عمل مقاصة بني الطرف املدين و الطرف الدائن  و وتظهر فيه كافة املعامالت اليت متت عل    
  يكون الرصيد النهائي إما مدين أو دائن و يتم توجيه هذه احلسابات على النحو التايل 

    
 

 اسم احلساب دائن مدين

 رأس املال 1,000,000 -

 البنك - 980,000

 األصول الثابتة - 50,000

 الدائنون 30,000 -

 اإلمجايل 1,030,000 1,030,000
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 I 

  

  

  ١ -  ٢  حالة عملية

 :م  ٢٠٠٧قامت شركة الرمحة باملعامالت التالية خالل العام   جمابة
فقط ثالمثائة ألف جنية ال (جنية  ٣٠٠.٠٠٠قامت الشركة بشراء قطعة أرض مببلغ  ٠١/٠٦/٢٠٠٧بتاريخ  -١

  .و قد مت سداد القيمة نقداً ) غري
و ) فقط تسعون ألف جنية ال غـري (جنية  ٩٠.٠٠٠قامت الشركة بشراء عقار مببلغ  ٠١/٠٧/٢٠٠٧بتاريخ  -٢

  قد مت سداد القيمة نقداً 
) فقط عشرون ألف جنية ال غري(جنية  ٢٠.٠٠٠قامت الشركة بشراء ماكينة مببلغ  ٠١/٠٨/٢٠٠٧بتاريخ  -٣

  وقد مت سداد القيمة نقداً 
و ) فقط أربعون ألف جنية ال غـري (جنية  ٤٠.٠٠٠بشراء سيارة مببلغ قامت الشركة  ٠١/٠٩/٢٠٠٧بتاريخ  -٤

  قد مت سداد القيمة نقداً 
فقـط مخسـة و   (جنيـة   ٣٥.٠٠٠مببلغ  نقداًقامت الشركة بشراء اجهزة كمبيوتر  ٠١/١٠/٢٠٠٧بتاريخ  -٥

  ) .ثالثون ألف جنية ال غري
  :فإذا علمت أن العمر اإلفتراضي كان كالتايل 

  .سنة  ٢٥   املباين   -١
  .سنوات  ١٠املعدات    -٢
  .سنوات  ٥السيارات   -٣
  .سنوات  ٤أجهزة الكمبيوتر   -٤

  : املطلوب 
إعداد قيود اليومية اخلاصة بإضافة األصول املشتراة يف العمليات السابقة و إعداد التسويات الالزمة : أوالً 

  ٣١/١٢/٢٠٠٧بتاريخ 
   : ثانياً 

  .جنية  18,000مببلغ  ٣١/٠٧/٢٠٠٨ملاكينة بتاريخ إذا قامت الشركة ببيع ا -١
  .جنية  3,000مببلغ  ٣٠/٠٩/٢٠٠٨إذا قامت الشركة ببيع أجهزة الكمبيوتر بتاريخ  -٢

  :املطلوب 
  .اخلسارة  الناتج عن عملية البيع /إعداد قيود اليومية الالزمة و بيان الربح
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   املخزون:  الثالثةالوحدة 
  

 .  تعريف املخزون -
  

 .  طرق تسجيل املخزون - 

 اجلرد الدورى -

 اجلرد املستمر -
  

 طرق تقدير قيمة املخزون -

 (FIFO) الوارد أوال يصرف أوال -

 (weighted Average)املتوسط املرجح  -

 .  (Specific Identification)التمييز العيىن  -
  

 .الدورة املستندية للمبيعات -

 Sales Ordersر البيع أوام -

 Sales Invoiceفاتورة البيع  -
  

 الدورة املستندية للمخازن -

 إذن صرف بضاعة -

 التسجيل بكروت الصنف -
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  تعريف املخزون -
     من معايري احملاسبة املصرية ) ٢(تعريف املخزون وفقاً للمعيار رقم 

  :شأة يتم اإلحتفاظ به بغرض هو أصل من أصول املن  
  )  .منتج تام ( البيع ضمن النشاط العادي للمنشأة  -
  ) .إنتاج حتت التشغيل(يف مرحلة اإلنتاج ليصبح قابالً للبيع  -
يف شكل مواد خام أو مهمات تسـتخدم خـالل مراحـل اإلنتـاج أو يف      -

  تقدمي اخلدمات
   

  نظم املخازن و اإلنعكاسات احملاسبية  -
  

  اجلرد املستمر  د الدورىاجلر
يتم جرد املخزون فعلياً على فترات منتظمة مث يتم حساب تكلفة 

  :البضاعة املباعة عن طريق املعادلة التالية 
  = تكلفة البضاعة املباعة 

  خمزون آخر املدة –املشتريات  صايف + خمزون أول املدة 
  :ايل و يتم ختفيض قيمة املخزون ذه القيمة عن طريق القيد الت

xxx  املباعة  املوادتكلفة / من حـ  
xxx       املخزون / إىل حـ  

  :وفقاً هلذه الطريقة يتم تسجيل املشتريات عن طريق القيد التايل 
xxx  املشتريات / من حـ  

xxx       املوردين / النقدية / إىل حـ  
  خمزون آخر املدة ال يوجد زيادة أو عجز باملخزون و إمنا رصيد 

ذه الطريقة ال يتم إستخدام حساب للمشتريات و إمنا يتم وفقاً هل
تسجيل املشتريات مباشرة على املخزون و يتم إحتساب تكلفة 

  :البضاعة املباعة لكل عملية بيع  
  = تكلفة البضاعة املباعة 

  يتم احلصول عليها من حسابات األستاذ الفرعية مباشرة 
  :طريق القيد التايل و يتم ختفيض قيمة املخزون ذه القيمة عن 

xxx  املباعة  املوادتكلفة / من حـ  
xxx       املخزون / إىل حـ  

  :وفقاً هلذه الطريقة يتم تسجيل املشتريات عن طريق القيد التايل 
xxx  املخزون/ من حـ  

xxx       املوردين/ النقدية / إىل حـ  
حساب فرعي لكل صنف على حدة و يتم إدخال األصناف يتم فتح 

شتراه يف خانة الوارد و قابل للزيادة و العجز حيث يوجد أرصدة دفترية امل
  و مقارنتها بالفعلي 

  

  

    مالحظة هامة
  

 -:يف حالة اجلرد الدوري   ١- ٣
  يكون رصيد املخزون الظاهر مبيزان املراجعة هو رصيد خمزون أول املدة  

 -:يف حالة اجلرد املستمر 
) حساب األستاذ(املخزون / بناءً على حـ ان املراجعة هو رصيد خمزون آخر املدة  يكون رصيد املخزون الظاهر مبيز

  .مع حسابات األستاذ الفرعية ) اذ رئيسيأست(املخزون /و مطابقة حـ
  
  ) ٢(وفقاً للمعيار رقم  حتديد املخزون -

     بضاعة ىف الطريق- ١
أة جيب أن يتم إحتسـاا ضـمن املخـزون طاملـا     من قبل املنش) طلب توريدها ( أي بضاعة يف الطريق مت طلبها   

  إنتقلت ملكيتها إىل املنشأة حىت إذا كانت هذه األصناف مل يتم جردها فعلياً و مل تصل بعد إىل خمازن املنشأة
  

  

    مثال عملى
  

  ة جنية لدى شركة املتحدون للتجارة و كانت البضاع 70,000يف اية السنة ، إذا كان املخزون بقيمة   ١- ٣
   .، فما هي قيمة املخزون يف اية السنة ) FOB shipping point( جنية  36,000يف الطريق تقدر مببلغ 

  
  جنية 70,000خمزون آخر املدة              

  جنية  36,000بضاعة يف الطريق             
  جنية 106,000إمجايل املخزون               
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     املبيعات- ٢

  .بيعها ولكن مل يتم شحنها ال تعترب جزء من املخزون  البضاعة اليت مت  
  

  

    مثال عملى
  

  جنية من  14,500جنية ، مت بيع ما قيمته  82,000باجلرد الفعلي للمخزون  تبني أن خمزون آخر املدة   ٢- ٣
   .فما هي قيمة املخزون يف اية الفترة . املخزون ولكن مل يتم الشحن بعد 

  
يف اية الفترة ولكن سيتم تسجيل قيمة املخزون بعد خصم  82,000ل لذلك ال تستطيع املنشأة أن تسجل املخزون مببلغ حيث أن املخزون أص

  .املبيعات اليت مل يتم شحنها بعد 
  جنية 82,000             خمزون آخر املدة            

  جنية  14,500مبيعات مل يتم شحنها           
  جنية 67,500                   إمجايل املخزون       

  
     بضاعة األمانة - ٣

يتم  جيب أن يسجل املخزون الذي متتلكه الشركة فقط ، على سبيل املثال البضاعة على سبيل األمانة جيب آال  
  .تسجيلها ألن الشركة ال متتلكها فعلياً 

  
  طرق تقدير املخزون -
  

  الوارد أوالً يصرف أوالً 
FIFO  

 ح املتوسط املرج
Weighted Average   

  التمييز العيين 
Specific Identification  

هذه الطريقة تفترض أن البضاعة اليت مت 
شراؤها أوالً يتم بيعها أوالً و بناءً على ذلك يتم 
تقدير تكلفة البضاعة بناءً على أسعار 

  .الفاتورة الواردة أوالً مث اليت تليها
مل يف ويطبق يف املنشآت اليت تنتج أو تتعا

 –األدوية  –األلبان ( بضائع هلا تاريخ صالحية 
  ) .خالفه.....األمصال 

تعتمد هذه الطريقة على متوسط التكلفة 
خالل الفترة و تأخذ يف اإلعتبار الكمية و 
السعر للمخزون بإعتبار التكلفة جلميع 

  .الوحدات نفس التكلفة 
و تطبق يف املنشآت اليت تتعامل يف بضائع 

  .ا ببعض مثل البرتين و الكحول متتزج بعضه

تعتمد على أصناف مميزة بعينها   و تكلفة 
كل وحدة معروفة و حمددة وقد يتم البيع 
حسب الطلب وليس شرطاً اإللتزام بترتيب 
معني يف البيع أو اإللتزام ميتوسط تكلفة 

معارض السيارات و معني كما هو احلال يف 
ديد السفن و الطائرات أو أية أصناف ميكن حت
  تكلفتها بشكل منفصل كل على حدة

  

  

  ١ -  ٣  حالة عملية

  A  فيما يلي حركة الصنف  جمابة

 اإلمجايل تكلفة الوحدة الوحدات نوع العملية التاريخ

 ٦٠٠ ٦ ١٠٠ خمزون ٠١/٠١/٢٠٠٨

 ١٧٥٠ ٧ ٢٥٠ مشتريات ٠٣/٠١/٢٠٠٨

 ١٣٥٠ ٩ ١٥٠ مشتريات ١٠/٠١/٢٠٠٨

 ١٠٠٠ ١٠ ١٠٠ مشتريات ١٥/٠١/٢٠٠٨

 ٤٧٠٠  ٦٠٠ اإلمجايل

  -:، املطلوب حتديد تكلفة الوحدات املباعة طبقاً للطرق التالية  ١٦/٠١/٢٠٠٨وحدة بتاريخ  ٤٥٠مت بيع 
   .املتوسط املرجح  -                                 .الوارد أوالً يصرف أوالً  -
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  :طريقة الوارد أوالً يصرف أوالً 

 اإلمجايل تكلفة الوحدة الوحدات يةنوع العمل التاريخ

 ٦٠٠ ٦ ١٠٠ خمزون ٠١/٠١/٢٠٠٨

 ١٧٥٠ ٧ ٢٥٠ مشتريات ٠٣/٠١/٢٠٠٨

 ٩٠٠ ٩ ١٠٠ مشتريات ١٠/٠١/٢٠٠٨

     

 ٣٢٥٠  ٤٥٠ اإلمجايل

 ٤٥٠ ٩ ٥٠ رصيد ١٦/٠١/٢٠٠٨

  ١٠٠٠ ١٠ ١٠٠  رصيد 
  

  و كانت٠١/٠١/٢٠٠٨ترة بتاريخ مت الوصول إىل التكلفة بالرجوع للمشتريات و إحتساب رصيد أول الف
  جنيهات و مت صرف باقي الكمية املباعة من الكمية اليت مت شراؤها يف املرة الثانية  ٦بسعر 
  . جنيهات ٩بسعر  ١٠/٠١/٢٠٠٨جنيهات و الكمية اليت مت شراؤها بتاريخ  ٧بسعر   ٠٣/٠١/٢٠٠٧بتاريخ 

  
 طريقة املتوسط املرجح

 اإلمجايل تكلفة الوحدة الوحدات نوع العملية التاريخ

 ٦٠٠ ٦ ١٠٠ خمزون ٠١/٠١/٢٠٠٨

 ١٧٥٠ ٧ ٢٥٠ مشتريات ٠٣/٠١/٢٠٠٨

 ١٣٥٠ ٩ ١٥٠ مشتريات ١٠/٠١/٢٠٠٨

 ١٠٠٠ ١٠ ١٠٠ مشتريات ١٥/٠١/٢٠٠٨

 ٤٧٠٠  ٦٠٠ اإلمجايل

  
 إمجايل عدد الوحدات  / إمجايل قيمة املخزون = متوسط التكلفة 

  جنية   ٧.٨٣٣٣٣٣٣=                        ٦٠٠/    ٤٧٠٠    =                              
 جنية ٣٥٢٥=  ٧.٨٣٣٣٣٣٣   X ٤٥٠=     تكلفة البضاعة
  . جنية ١١٧٥=  ٧.٨٣٣٣٣٣٣  X  ١٥٠=         خمزون آخر املدة
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  ٢ -  ٣  حالة عملية

    جمابة
 

 اإلمجايل تكلفة الوحدة الوحدات نوع العملية التاريخ

 ١٥٠٠ ١٠ ١٥٠ خمزون ٠١/٠١/٢٠٠٨

 ٢٤٠٠ ١٢ ٢٠٠ مشتريات ٠٣/٠١/٢٠٠٨

 ٤٥٠٠ ١٥ ٣٠٠ مشتريات ٠٥/٠١/٢٠٠٨

   ٣٠٠ )١(فاتورة مبيعات  ١٠/٠١/٢٠٠٨

 ١٦٠٠٠ ١٦ ١٠٠٠ مشتريات ١٢/٠١/٢٠٠٨

 ٩٠٠٠ ١٨ ٥٠٠ مشتريات ١٦/٠١/٢٠٠٨

   ١٥٠٠ )٢(فاتورة مبيعات  ٢٠/٠١/٢٠٠٨

 ٣٠٠٠٠ ٢٠ ١٥٠٠ مشتريات ٢٢/٠١/٢٠٠٨

 ١٠٥٠٠ ١٥ ٧٠٠ مشتريات ٢٥/٠١/٢٠٠٨

   ٢٠٠٠ )٣(فاتورة مبيعات  ٢٧/٠١/٢٠٠٨

 ٧٣٩٠٠    اإلمجايل

  
  -:املطلوب حتديد تكلفة فواتري املبيعات طبقاً للطرق التالية 

   .الوارد أوالً يصرف أوالً  -
  .املتوسط املرجح  -
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  :يصرف أوالً طريقة الوارد أوالً: أوالً 

 اإلمجايل تكلفة الوحدة الوحدات نوع العملية التاريخ

   ٣٠٠ )١(فاتورة مبيعات  ١٠/٠١/٢٠٠٨

 ١٥٠٠ ١٠ ١٥٠ خمزون ٠١/٠١/٢٠٠٨

 ١٨٠٠ ١٢ ١٥٠ مشتريات ٠٣/٠١/٢٠٠٨

 ٣٣٠٠ )١(تكلفة الفاتورة رقم 

 

   ١٥٠٠ )٢(فاتورة مبيعات  ٢٠/٠١/٢٠٠٨

 ٦٠٠ ١٢ ٥٠ رصيد ٠٣/٠١/٢٠٠٨

 ٤٥٠٠ ١٥ ٣٠٠ رصيد ٠٥/٠١/٢٠٠٨

 ١٦٠٠٠ ١٦ ١٠٠٠ مشتريات ١٢/٠١/٢٠٠٨

 ٢٧٠٠ ١٨ ١٥٠ مشتريات ١٦/٠١/٢٠٠٨

 ٢٣٨٠٠ )٢(تكلفة الفاتورة رقم 

 
 

   ٢٠٠٠ )٣(فاتورة مبيعات  ٢٧/٠١/٢٠٠٨

 ٦٣٠٠ ١٨ ٣٥٠ رصيد ١٢/٠١/٢٠٠٨

 ٣٠٠٠٠ ٢٠ ١٥٠٠ مشتريات ٢٢/٠١/٢٠٠٨

 ٢٢٥٠ ١٥ ١٥٠ مشتريات ٢٥/٠١/٢٠٠٨

 ٣٨٥٥٠ )٣(تكلفة الفاتورة رقم 

 خمزون آخر املدة

 ٨٢٥٠ ١٥ ٥٥٠ مشتريات ٢٥/٠١/٢٠٠٨

 ٨٢٥٠ إمجايل رصيد خمزون آخر املدة
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  طريقة املتوسط املرجح: ثانياً 

 التاريخ
نوع 

 العملية
 اإلمجايل تكلفة الوحدة الوحدات

 ١٥٠٠ ١٠ ١٥٠ خمزون ٠١/٠١/٢٠٠٨

 ٢٤٠٠ ١٢ ٢٠٠ مشتريات ٠٣/٠١/٢٠٠٨

 ٤٥٠٠ ١٥ ٣٠٠ مشتريات ٠٥/٠١/٢٠٠٨

 ٨٤٠٠  ٦٥٠ اإلمجايل

  جنية ١٢.٩٢٣٠٧٧=  ٦٥٠/  ٨٤٠٠= املتوسط املرجح 
 جنية ٣٨٧٧=  ١٢.٩٢٣٠٧٧ x ٣٠٠= تكلفة البضاعة املباعة 

 ٤٥٢٣ ١٢.٩٢٣٠٧٧ ٣٥٠ رصيد ٠٥/٠١/٢٠٠٨

 ١٦٠٠٠ ١٦ ١٠٠٠ مشتريات ١٢/٠١/٢٠٠٨

 ٩٠٠٠ ١٨ ٥٠٠ مشتريات ١٦/٠١/٢٠٠٨

 ٢٩٥٢٣  ١٨٥٠ اإلمجايل

  جنية ١٥.٩٥٨٣٧٨=  ١٨٥٠/  ٢٩٥٢٣= املتوسط املرجح 
 جنية ٢٣٩٣٧.٥٧=  ١٥.٩٥٨٣٧٨ x ١٥٠٠= تكلفة البضاعة املباعة 

 ٥٥٨٥.٤٣ ١٥.٩٥٨٤٢ ٣٥٠ رصيد ١٦/٠١/٢٠٠٨

 ٣٠٠٠٠ ٢٠ ١٥٠٠ مشتريات ٢٢/٠١/٢٠٠٨

 ١٠٥٠٠ ١٥ ٧٠٠ مشتريات ٢٥/٠١/٢٠٠٨

 ٤٦٠٨٥.٤٣  ٢٥٥٠ 

  جنية ١٨.٠٧٢٧١٨=  ٢٥٥٠/  ٤٦٠٨٥.٤٣= املتوسط املرجح 
 جنية ٣٦١٤٥.٤٣=  ١٨.٠٧٢٧١٨ x ٢٠٠٠= تكلفة البضاعة املباعة 

 ٩٩٤٠ ١٨.٠٧٢٧١٨ ٥٥٠ رصيد ٢٥/٠١/٢٠٠٨
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  العمليات اخلاصة باملخزون -
مث إستالم الوحدات ) ملية اإلنتاج عبارة عن مرحلة واحدة فقط بفرض أن ع( عملية إستالم املواد اخلام باملخازن و حتويلها لعملية اإلنتاج 

  تامة الصنع و بيعها بعد ذلك
  

٤    ٣    ٢    ١  
    املخازن    اإلنتاج    املشتريات

  املخازن  املبيعات
  إنتاج تام  أمر التشغيل  )مواد خام(

  
  

  : تأثري العمليات السابقة على املخزون و القيود اخلاصة بذلك 
٣  ٢  ١  

                 إىل ) مواد خام  –خمزن (إذن حتويل مواد من   إذن إستالم بضاعة 
  )خمزن إنتاج حتت التشغيل ( 

           إىل) مواد خام  –خمزن (إذن حتويل مواد من 
  ) خمزن إنتاج حتت التشغيل ( 

xx  مواد خام  –املخازن / من حـ 
xx  املوردين/ إىل حـ  

xx  إنتاج حتت التشغيل  تكلفة –املخازن / من حـ 
xx  مواد خام –املخازن /إىل حـ 

  

xx  إنتاج تام   / من حـ  
xx  إنتاج حتت التشغيل /إىل حـ 

  
  
  
  قيود املبيعات -
  

  :                              يف حالة اآلجل   ىف حالة البيع النقدى
نك                                   يتم حتصيل قيمة البضاعة إما نقداً أو بشيك يتم إيداعه بالب

  : قيد املبيعات 
xx  البنك / الصندوق / من حـ 

  إىل مذكورين      
   xx     املبيعات / حـ 
xx        مصلحة الضرائب على املبيعات  -دائنون / حـ  

  يف حالة البيع على احلساب                           
  : قيد املبيعات 

xx  مالءالع/ من حـ 
  إىل مذكورين      

   xx     املبيعات / حـ 
xx      مصلحة الضرائب على املبيعات   -دائنون / حـ  

  
      حسابات تفصيلية لكل عميل عمل

  يتم ترحيل القيود السابقة لدفتر األستاذ الفرعي وذلك ملعرفة رصيد كل عميل  
  

  حساب أستاذ فرعى لكل عميل
    

  حتديد رصيد كل عميل
    

  إرسال مطالبات مالية للعمالء للسداد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     املطالبات املالية 
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  عبارة عن خطاب موجه للعميل يطالبه بسداد املبلغ املستحق عليه و يتضمن التايل  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مطالبة مالية
......           شركة / السادة  ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ...   احملترمني ..

  ...............لموضوع أعاله نفيدكم علماً بأن رصيدكم طرفنا بتاريخ باإلشارة ل
  .يرجى التكرم باإليعاز ملن يلزم بتجهيز الدفعة املستحقة ) جنية ....................................فقط  وقدره (جنية           ..........مبلغ . 

  و تفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،
  سابات إدارة احل              

  اخلتم                                                                                            التوقيع  
  

     تتكون املطالبات املالية من 
  .مطبوعة على ورق الشركة الرمسي  -١  

  .التاريخ  -٢
  .رصيد املديونية حىت تاريخ املطالبة املالية  -٣
   .ختم الشركة  -٤
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   املخصصات واإلحتياطات والتسويات البنكية:  الرابعةالوحدة 
  

 .  املخصصات واإلحتياطات - 

 الديون املعدومة -

 طرق تسجيل الديون املعدومة -

 تعريف املخصص -

 تعريف اإلحتياطى -

 الفرق بني املخصص واإلحتياطى -

 املعاجلات احملاسبية للمخصص واإلحتياطى -
  

 التسويات البنكية -

 وية البنكيةالتعريف مبفهوم التس -

 أمهية إستخدام حسابات وسيطة -

 شيكات حتت التحصيل -

 شيكات حتت الطلب -
  

 حاالت عملية -
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  : تعريف املخصص  -
و يتم تكوينـه بغـض النظـر عـن نتيجـة      اليت جيب حتميلها لإليرادات قبل الوصول إىل صايف الربح أو صايف اخلسارة يعترب من األعباء   

  .ط سواء أكانت ربح أو خسارة النشا
عند إنشاء املخصص يتم حتميله على حسابات النتيجة ألنه عبء على إيرادات املنشأة و يظهر املخصص يف جانب اخلصوم أو يف جانب  -

  .األصول مطروحاً من األصول املرتبطة باملخصص يف قائمة املركز املايل 
أو ملقابلة اإللتزامات أو اخلسائر  اليت ميكن التعرف عليها و ال ميكن حتديد قيمتها  يتم تكوين املخصص ملقابلة النقص يف قيمة األصول -

  .بدقة 
يؤثر عدم تكوين املخصص أو عدم كفايته على نتيجة النشاط يف املنشأة مما يؤدي إىل تضخيم األرباح كذلك تكوين املخصص بصورة  -

 .غري دقيقة و مبالغ فيها يؤدي إىل إخنفاض أرباح املشروع 
  : أنواع املخصصات   - 

  :املخصصات املتعلقة باألصول : أوال 
 .خمصصات ملقابلة النقص الفعلي يف قيم األصول مثل خمصص إهالك األصول الثابتة  -
 .خمصصات ملقابلة النقص املؤكد احلدوث يف قيم األصول مثل خمصص الديون املعدومة  -
 .مثل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها خمصصات ملقابلة النقص احملتمل احلدوث يف قيم األصول  -
  :املخصصات املتعلقة باإللتزامات  :  ثانياً 

 .خمصصات ملقابلة إلتزامات مؤكدة احلدوث مثل خمصص ضرائب متنازع عليها  -
  .خمصصات ملقابلة إلتزامات حمتملة احلدوث مثل خمصص التعويضات القضائية  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الديون املعدومة - 
 العمومية بصايف القيمـة اخلاصـة    على الشركة أن تتوقع خسارة جزء من الديون غري احملصلة و بالتايل جيب أن تظهر يف امليزانيةجيب 

  .املدينني و صايف القيمة ميثل الديون غري احملصلة أو ما يسمى بالديون املعدومة على الرغم من أا قد يتم حتصيلها مستقبالً 
  
  املعدومةطرق تسجيل الديون  -

     الطريقة املباشرة: أوال
التأكد فيها  يف الشركات الصغرية اخلسائر اليت تنتج عن الديون غري احملصلة يتم تسجيلها يف نفس الفترة اليت مت  

طبقاً هلذه الطريقة عند التأكد من عدم حتصيل احلساب يتم حذفه من الدفاتر عن طريق جعل .من عدم التحصيل 
  املعدومة مديناً و حساب املدينني دائناً حساب مصروف الديون

  
  :هذه الطريقة غري مقبولة طبقاً ملعايري احملاسبة وذلك لألسباب التالية 

أحد أساسيات احملاسبة هو مقابلة إيرادات السنة مع املصروفات اخلاصة بنفس السنة للوصول إىل صايف ربـح    -   
علـى   ٢٠٠٨فإن اخلسارة مل يتم تسـجيلها إال يف العـام  التـايل     حقيقي و طبقاً للطريقة املباشرة كما سبق ذكرها

  . ٢٠٠٧الرغم من أا ختص العام 
وكما سبق أوضحنا أن قائمة الدخل لكل فترة مالية جيب أن حتتوي على كل اخلسائر و املصروفات املتعلقة بالـدخل  

و هـي  ( السنة اليت حدثت فيهـا املبيعـات    لنفس الفترة و من مث فإن خسائر الديون املعدومة جيب أن تطرح يف نفس
  )  .الواقعة املنشئة للدين 

 تكوين خمصصعدم يف حالة  يف حالة تكوين خمصص

  خمصصات خبالف اإلهالك/ من حـ  ٥٠٠٠
 فيها  . م. د.م/ إىل حـ ٥٠٠٠

  معدومة .. د/ من حـ  ٥٠٠٠
 العمالء  / إىل حـ ٥٠٠٠

  قائمة املركز املايل 
  

  عمالء    ٦٠.٠٠٠
  ديون مشكوك يف حتصيلها. م     ) ٥.٠٠٠(

٥٥.٠٠٠   
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    مثال عملى
  

م و مت إعتباره غري حمصل يف يناير  ٢٠٠٧مايو  ١٥جنية بتاريخ  3,500إذا كان حساب املدينني اخلاص بشركة الصفا   ١- ٤
  م ٢٠٠٨

  
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

3,500  
3,500 

   صصات خبالف اإلهالك خم/  حـ من    
 شركة الصفا – العمالء/ إىل حـ                 

  إثبات  الديون املعدومة اخلاصة بشركة الصفا

٣١/٠١/٢٠٠٨  

  
     طريقة املخصص:ثانيا

حيث أن قائمة الدخل جيب أن حتتوي على املصروفات و اإليرادات اخلاصة بنفس الفترة و حيث أنه من الصـعب توقـع     
  الديون غري احملصلة أو املشكوك يف حتصيلها خالل نفس الفترة مبلغ

  

  

    مثال عملى
  

م و مت إعتباره غري حمصل يف يناير  ٢٠٠٧مايو  ١٥جنية بتاريخ  3,500إذا كان حساب املدينني اخلاص بشركة الصفا   ٢- ٤
  م ٢٠٠٨

  

 
 
 
 
  
  

املشكوك يف حتصيلها و لتحديد هذه سها تقدير قيمة الديون املعدومة من القيد السابق جند أنه جيب توافر طريقة صحيحة نسبياً يتم على أسا
  :القيمة هناك طريقتان 

 :طريقة نسبة املبيعات  – ١
  :د نسبة ثابتة من إمجايل املبيعات على سبيل املثال طبقاً هلذه الطريقة يتم حتدي

ديـون  (املبيعـات غـري حمصـلة     من% ٢جنية و من واقع خربة احملاسب العملية فإنه يرى أن حوايل   350,000إذا كانت املبيعات 
  :و عليه فإن قيد التسوية يكون كما يلي  ) مشكوك يف حتصيلها

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
7,000 

 
    

7,000 
  

 خمصصات خبالف اإلهالك / حـ  من    
 خمصص الديون املعدومة/  إىل حـ 

  2008إثبات  خمصص  الديون املعدومة خالل العام 

٣١/١٢/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  

  التاریخ  البیان  المستند  دائن  مدین
3,500 

 
    

3,500 
  

 خصصات بخالف اإلھالك م /حـ  من    
 مخصص الدیون المعدومة/  إلى حـ 

  2008إثبات  مخصص  الدیون المعدومة خالل العام 

٣١/١٢/٢٠٠٧  

  یمثل حساب) مخصص الدیون المعدومة ( الحساب الدائن 
  .مقابل لألصول و یظھر في المیزانیة العمومیة 

 لیتم التعام) مصروف الدیون المعدومة ( الحساب المدین
       .معھ كمصروف تشغیل و یظھر في قائمة الدخل 
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  :  أعمار الديون طريقة  – ٢  
املـدينني بتـاريخ    اتطبقاً هلذه الطريقة يتم حتديد أعمار الديون مبعىن حتديد عمر كل حساب و ربط كل حساب مـن حسـاب  

  .املبيعات و كلما كان احلساب قدمياً كلما كانت إحتماالت عدم تسديد الدين أكرب 
  

  

    مثال عملى
  

م و مت إعتباره غري حمصل يف يناير  ٢٠٠٧مايو  ١٥جنية بتاريخ  3,500إذا كان حساب املدينني اخلاص بشركة الصفا   ٣- ٤
  م ٢٠٠٨

  القيمة  الديون املشكوك يف حتصيلها نسبة  رصيد املدينني  عمر احلساب
 يوم  ٣٠ – ١من 
  يوم  ٦٠ – ٣١من 
  يوم  ٩٠ – ٦١من 
  يوم ١٨٠ – ٩١من 

  يوم ١٨٠أكثر من 

16,000 
10,000  
11,250 
6,700 
5000  

1% 
2%  
4% 

10% 
15%  

160 
200 
450 
670 
750 

  2,230   48,950  اإلمجايل 
اً  يتم إجراء التسوية يف اية السنة مع الرصيد جنيه 2,230الديون املشكوك يف حتصيلها تكوين خمصص 

  : الفعلي للمخصص و يتم إجراء قيد التسوية التايل 
جنية أما احلساب الفعلي فرصيده  دائن  2,230اجلدول السابق يوضح أن حساب خمصص الديون املعدومة املتوقع 

  جنية  800مببلغ 
  

  جنية 800جنية أما احلساب الفعلي فرصيده  دائن مببلغ  2,230مة املتوقع اجلدول السابق يوضح أن حساب خمصص الديون املعدو
 :لذلك فإن قيد التسوية يف اية السنة يكون كالتايل       

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
1,430 

 
    

1,430 
  

 صصات خبالف اإلهالك خم/ حـ  من    
 خمصص الديون املعدومة/  إىل حـ 

خمصص ديون =  املعدومة  مصروف  الديون  
 رصيد دائن –معدومة متوقع 

  جنية 1,430=    800  -    2,230

٣١/١٢/٢٠٠٨  

  
 :قيد إعدام الدين 

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١ق : إجراءات إعدام الدين 
 .رفع قضية  -١
 .صدور حكم أول درجة  -٢
  .شهر  ١٨مرور  -٣

 حذفه من الدفاتر و حيدث هذا عن جراءات القانونية اخلاصة بذلك يتمعندما نتأكد أن رصيد حساب العميل معدوم بالفعل و مت إستيفاء كافة اإل
  .مدين  طريق جعل حساب العميل دائن و جعل حساب خمصص الديون املعدومة
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    مثال عملى
  

  جنية  مت إعتباره دين معدوم و مت إستيفاء كافة اإلجراءات  ٦٥٠رصيد حساب شركة اإلخالص مببلغ   ٤- ٤

  
   

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
650 

 
    

650 
  

  خمصص الديون املعدومة / حـ  من    
 شركة اإلخالص  – لعمالءا/ إىل حـ                 

  إثبات إعدام دين شركة اإلخالص   

   

 

  
  
  

 :يف حالة حتصيل الديون املعدومة أو جزء منها 
 جنية مبلغ الدين الذي مت إعتباره معدوماً من قبل  ٦٥٠يف حالة قيام شركة اإلخالص بسداد 

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
650 

 
    

650 
  

  النقدية / حـ  من    
 )ضمن اإليرادات(خمصصات انتهى الغرض منها / إىل حـ                 

  إثبات حتصيل دين شركة اإلخالص   

   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لعمالءا/ حـ 
  التاريخ  البيان  دائن  مدين  رصيد

48,950 
48,300 

 

48,950  
-  
 

- 
650  

 رصيد
  خمصص ديون /من حـ  

   

  خمصص الديون املعدومة/ حـ 
  التاريخ  البيان  دائن  مدين  رصيد
2,230  
1,580 

-  
٦٥٠ 

 رصيد  2,230
/ إىل حــــــــــ 

  املدينني

   
   

  املدينني/ حـ 
  التاريخ  البيان  دائن  مدين  رصيد

76,850  
76,200 

 

76,850  
-  
 

- 
650  

 رصيد
  النقدية/ حـ  من 

   

  النقدية/ حـ 
  التاريخ  البيان  دائن  مدين  رصيد

15,370 
16,020 

15,370  
650 

-  
- 

 رصيد 
  املدينني/ إىل حـ 
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 إثبات الدين الذي مت إسترداده :  ثانياً 
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

650 
 

    
650 

  

  العمالء/ حـ  من    
 خمصص ديون معدومة/ إىل حـ                

  إثبات الدين الذي مت إسترداده

   

  
  

 : اإلحتياطيات 
  .للربح و لذلك يتوقف تكوينه على شرط حتقيق املنشأة أرباح توزيع هي 

 .يظهر ضمن بنود حساب التوزيع و يظهر يف جانب اخلصوم بامليزانية  -
 .املايل للمنشأة أو تنفيذاً لسياسة إدارية معينة  اإلحتياطي هو تدعيم للمركز -
اإلحتياطي هو جزء من األرباح أعيد إستثمارها يف املنشأة يف شكل إستثمارات لذا فاإلحتياطي يقابله أصول حقيقية عكس احلال يف  -

 .املخصص ال يقابله أصول حقيقية 
 .يع للربح عدم تكوين إحتياطي ال يؤثر على نتيجة أعمال املشروع ألنه توز -
حيث أن اهلدف من تكوينه تدعيم عدم التحديد الدقيق لقيمة اإلحتياطي ال يؤدي إىل إظهار أو عدم إظهار املركز املايل بشكل سليم  -

  .املركز املايل 
 : أنواع اإلحتياطيات 

 :اإللزامية اإلحتياطيات : أوالً  - 
  ات أو الالئحة املنظمة للشركة مثل و هي اليت تلتزم املنشأة بتكوينها وفقاً ألحكام قانون الشرك

  .إحتياطي شراء سندات حكومية  -اإلحتياطي القانوين  
  

 :اإلحتياطيات اإليرادية و الرأمسالية : ثانياً  - 
و يتمثل يف النوع من اإلحتياطيات اليت يكون مصدرها األرباح الصافية اليت حققتها الشركة من مزاولة نشاطها العادي و هي قابلة 

إذا ما انتهى الغرض منها أما اإلحتياطيات الرأمسالية و هي املكونة من أرباح رأمسالية من أعمال ال تتعلـق  ع على املسامهني للتوزي
  .بالنشاط العادي و هي غري قابلة للتوزيع 

  
 :اإلحتياطيات املستترة  : ثالثاً  - 

ية و اإلفصاح و من مث ال يكـون هلـا حسـابات مفتوحـة يف     وهي نوع من اإلحتياطيات موجود بالفعل ولكن ال يتوافر هلا عنصر العالن
الدفاتر و السجالت و ال يظهر بقائمة املركز املايل حىت ال تنكشف طبيعتها أو الغرض منها إما تقليل قيم األصول أو تضخيم قـيم  

  .اإللتزامات 
  
  

  

    سؤال
  

  ما الفرق بني املخصصات واإلحتياطات؟  ١- ٤

  
  اإلحتياطات  املخصصات

هي عبء على اإليرادات ، أي هي مصروفات يتم تكوينها ملواجه خسائر 
مؤكدة مثل اإلهالك ، وخسائر غري مؤكدة مثل ديون مشكوك يف 

حصيلها ، وهذه املخصصات تظهر كمصروف يف قائمة الدخل ، ويتم 
  املنشأة من ربح أو خسارة نشاط نتيجةصايف تكوينها بغض النظر عن 

، مبعىن أا جزء من األرباح  أي هي توزيع األرباح ي تدعيم للمركز املايله
  .يتم جتنيبه كإحتياطي ملواجهة خسائر حمتملة احلدوث 

  

  خمصص الديون املعدومة/ حـ   
  التاريخ  البيان  دائن  مدين  رصيد
2,230 
1,580 
2,230 

 

-  
650  

- 

2,230 
- 

650  

 رصيد
  النقدية/ من حـ  

  لعمالءا/من حـ

   

  العمالء/ حـ   

  التاریخ  البیان  دائن  مدین  رصید

76,850  
76,200 
76,850 

76,850  
 -  

650 
 

- 
650 

- 
 

 رصید
  النقدیة / من حـ 
 دیون معدومة  .م/ إلى حـ 
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  :التسوية البنكية  -
     تعريف التسويات البنكية

مذكرة ليس هلا عالقة بالدورة املستندية أو الدفاتر احملاسبية و اهلدف منها هو التحقق من صحة رصيد هي   
النقدية بالبنك الظاهر يف دفاتر  املنشأة و الذي سيتم إظهار ه بامليزانية و الذي غالباً ما خيتلف عن الرصـيد  

  .الوارد بكشف حساب البنك عن طريق شرح أسباب اإلختالف بينهما 
  

  
  اهلدف من التسوية البنكية

  

 هو الوصول لتطابق تام بني الرصيد الفعلي لدى البنك و الرصيد الظاهر بالدفاتر بعد عمل تسويات كما يلي   
  

  :يضاف 
مجيع الشيكات اليت مت إصدارها بواسطة الشركة و مل يقوم املستفيد بتقدميها للبنك للتحصيل حىت تاريخ 

هذا بفرض عـدم إسـتعمال   (قد مت خصمها فعلياً من حساب البنك بالدفاتر  كشف حساب البنك حيث أا
  . لذا وجب إضافتها  مرة أخرى لرصيد البنك الدفتري ) حتت الطلب /حسابات وسيطة شيكات حتت التحصيل

  
  :خيصم 

لها مجيع الشيكات اليت مت إستالمها من العمالء و املدينون أو أية أطراف أخرى ومل تقـوم الشـركة بتحصـي   
حىت تاريخ كشف حساب البنك أو أية شيكات مرتدة حيث أا قد مت إضافتها فعليـاً علـى حسـاب البنـك     

لـذا وجـب   ) حتـت الطلـب   /هذا بفرض عدم إستعمال حسابات وسيطة  شـيكات حتـت التحصـيل   (بالدفاتر 
بنك خبصمها خصمها من الرصيد الدفتري للبنك  كما خيصم أيضاً أية مصروفات أو عموالت بنكية قام ال

  .من حساب الشركة نظراً ألا قد مت خصمها بالفعل من حساب الشركة لدى البنك
  : متطلبات إعداد مذكرة التسوية 

  
  

  : كيفية إعدادها 
  

 .كشف حساب البنك   -١
 .دفتر األستاذ حلساب البنك  -٢
 .آخر مذكرة تسوية مت إعدادها     -٣

  
ك مع املبالغ اليت مت تسـجيلها بـدفتر نقديـة البنـك     مراجعة املبالغ الواردة كإيداعات يف كشف البن -١

باملنشأة ووضع عالمة على املبالغ املتطابقة وبذلك تظهر اإليداعات املسـجلة بـدفاتر املنشـأة ومل    
 .تظهر بكشف حساب البنك و كذلك مراجعة اإليداعات اليت كانت يف التسوية السابقة 

ياً و مطابقة مبالغها بالدفاتر مع املبـالغ الـواردة   مراجعة الشيكات الصادرة بترتيب أرقامها تسلسل -٢
بكشف حساب البنك للوصول إىل الشيكات اليت مل يتم صرفها و كذلك مراجعة الشيكات اليت 

 .مل يتم صرفها يف التسوية السابقة 
 .يطرح من رصيد النقدية بالدفاتر أي مبالغ قام البنك خبصمها و مل تسجل بالدفاتر  -٣
نقدية بالدفاتر املبالغ اليت مت حتصيلها عـن طريـق البنـك و مل تصـل إشـعارات      يضاف إىل رصيد ال -٤

 .اإلضافة اخلاصة ا بعد 
  . عمل مذكرة التسوية و إجراء قيود اليومية الالزمة و اليت مل يسبق تسجيلها  -٥

    أمهية إستخدام حسابات وسيطة
  :شيكات حتت التحصيل   -    

يف حساب  ساب وسيط إىل أن يتم حتصيله مث يتم إقفال هذا احلساب عند إستالم شيك يتم تسجيله يف ح  
البنك نظراً ألنه يف حالة تسجيل هذا الشيك مباشرة يف حساب البنك فإن ذلك  سيؤدي إىل زيادة رصيد البنك 

  .   الدفتري بقيمة الشيك يف حني أن الشيك مل يتم حتصيله فعلياً يف البنك 
  : ) الطلب حتت(مل يتم صرفها شيكات  -  
عند إصدار شيكات يتم تسجيلها يف حساب وسيط إىل أن يتم صرفها من البنك فعلياً مث يتم إقفال  هذا   

احلساب يف حساب البنك نظراً ألنه يف حالة تسجيل هذا الشيك مباشرة يف حساب البنك فإن ذلك سيؤدي إىل 
  .يتم صرفه فعلياً  من البنك ختفيض رصيد البنك الدفتري بقيمة الشيك يف حني أن الشيك مل 

عند إستخدام احلسابات الوسيطة املشار إليها سابقاً فإن ذلك يؤدي إىل أن تكون التسويات البنكية يف أضيق 
احلدود و تقتصر فقط على إثبات املصروفات البنكية اليت حيتسبها البنك بصفة دوريـة أو نتيجـة معـامالت    

و عليه تصبح عملية مطابقة الرصـيد الـدفتري    .بنكية و ما إىل ذلك  مالية مثل إرتداد شيك أو أية حتويالت
  .للبنك و الرصيد الفعلي الوارد يف كشف حساب البنك أكثر سهولة و دقة 
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    إثبات إستالم الشيكات
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين  

xx 
 

    
xx 

  

  شيكات حتت التحصيل / حـ  من    
 املبيعات / مدينون /العمالء / إىل حـ                

  إستالم شيكات إثبات 

   

  

    
    إثبات إصدار الشيكات

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
xx 
 

    
xx 

  

املشتريات        / الدائنون / املوردين / حـ  من    
 شيكات حتت الطلب  / إىل حـ         
  إصدار شيكات  إثبات 

   

  
  

  

  ١ -  ٤  حالة عملية

 :بفرض توافر املعلومات التالية عن شركة املتحدون   جمابة
  .جنية  41,005ظهر مببلغ  ٢٠٠٨رصيد البنك الظاهر بكشف حساب البنك عن شهر أغسطس  -١
  .جنية  ٣٠ظهر بكشف حساب البنك مصروفات بنكية مببلغ  ٣١/٠٨/٢٠٠٨بتاريخ  -٢
جنية و مصروفات بنكية مببلغ  1,200بلغ ظهر بكشف حساب البنك شيك مرتد مب ٢٨/٠٨/٢٠٠٨بتاريخ  -٣

  .جنيهات و سبب إرتداد الشيك هو عدم كفاية الرصيد  ١٠
جنيهاً و ذلك عـن إصـدار        ٥٥ظهر بكشف حساب البنك مصروفات بنكية مببلغ  ٢٠/٠٨/٢٠٠٨بتاريخ   -٤

  .دفاتر شيكات 
 ٦٥٠ها حلساب الشركة مببلغ ظهرت بكشف حساب البنك فوائد بنكية مت إضافت ٣١/٠٨/٢٠٠٨بتاريخ  – ٥

  . ٢٠٠٨جنيها  عن شهر أغسطس 
و قـام   ٢٩/٠٨/٢٠٠٨جنيهـا بتـاريخ    3,450مت حتصيل شيك و إيداعه حبساب الشركة لدى البنك مببلـغ   -٦

  .جنيها و مت خصمها من حساب الشركة بنفس التاريخ  ٣٥البنك    بإحتساب مصروفات حتصيل مببلغ 
  .م  ٣١/٠٨/٢٠٠٨جنيهاً بتاريخ  33,275رصيد البنك الدفتري بلغ  -٧
تبني وجود شيك     ٣١/٠٨/٢٠٠٨جنية و بتاريخ  ٦٠٠٠٠مببلغ  ٢٠٠٨مت إصدار شيكات خالل شهر أغسطس  -٨

  .جنية مل يتم تقدميه للبنك بعد  ٤٦٠٠مببلغ  ٣١١٢رقم 
سجيله خطأ جنيهاً مت ت ٤٨٤٠مببلغ ) خالل شهر أغسطس بشيك مبيعات  ( ١٢١٩شيك مقبوضات رقم  -٩

  .جنيهاً  ٤٤٨٠بدفاتر الشركة مببلغ 
  املطلوب 

 .إعداد التسوية البنكية و تسجيل كافة القيود اخلاصة باملعامالت املوضحة أعاله  
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 الرصيد الدفتري للبنك 33,275 

 - :التسويات   

 :يضاف   

 فوائد بنكية مضافة  ٦٥٠ ١

 حتصيل شيك ٣٤٥٠ ٢

 ٣١١٢شيك   ٤٦٠٠  ٣

 ١٢١٩خطأ يف تسجيل شيك رقم  ٣٦٠  ٩

 :خيصم   

 مصروفات بنكية )٣٠(  ٤

 شيك مرتد  )١٢٠٠( ٥

 )إرتداد شيك(مصروفات بنكية   )١٠( ٦

 )إصدار دفاتر شيكات(مصروفات بنكية   )٥٥( ٧

 )حتصيل شيك(مصروفات بنكية   )٣٥( ٨

 ٤١٠٠٥ 
رصيد البنك كما ورد بكشف حساب شهر 

 أغسطس
  
  
 : فوائد بنكية مضافة  -١

 . ٢٠٠٨جنيهاعن شهر أغسطس  ٦٥٠ظهرت بكشف حساب البنك فوائد بنكية مت إضافتها حلساب الشركة مببلغ  ٣١/٠٨/٢٠٠٨بتاريخ     
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

650 
 

    
650 

  

  ..................بنك / حـ  من    
 ئنة فوائد دا/ إىل حـ                

  الفوائد الدائنة إثبات 

 ٣١/٠٨/٢٠٠٨  

  
 : حتصيل شيك   -٢

و قام البنك بإحتساب مصروفات حتصيل مببلغ  ٢٩/٠٨/٢٠٠٨جنيها بتاريخ  ٣.٤٥٠مت حتصيل شيك و إيداعه حبساب الشركة لدى البنك مببلغ     
  .جنيها و مت خصمها من حساب الشركة بنفس التاريخ  ٣٥

 
 : بعد   شيكات مل يتم صرفها -٣

      تبني  ٣١/٠٨/٢٠٠٨جنية و بتاريخ  ٦٠.٠٠٠مببلغ  ٢٠٠٨مت إصدار شيكات خالل شهر أغسطس  -٨    
 .جنية مل يتم تقدميه للبنك بعد  ٤٦٠٠مببلغ  ٣١١٢وجود شيك رقم        
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 .جنية  ٣٠ظهر بكشف حساب البنك مصروفات بنكية مببلغ  ٣١/٠٨/٢٠٠٨بتاريخ        :مصروفات بنكية    -٤
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

٣٠  
 

    
٣٠  

  

  مصروفات بنكية -عمومية و إدارية . م/ حـ   من  
 بنك / إىل حـ 

   إثبات املصروفات البنكية 

 ٣١/٠٨/٢٠٠٨  

  
 : شيك مرتد    -٥

جنيهات و سبب إرتداد الشيك هو  ١٠بلغ جنية و مصروفات بنكية مب ١٢٠٠ظهر بكشف حساب البنك شيك مرتد مببلغ  ٢٨/٠٨/٢٠٠٨بتاريخ     
  .عدم كفاية الرصيد 

  
 :مصروفات بنكية    -٦

 .جنيهاً و ذلك عن إصدار   دفاتر شيكات  ٥٥ظهر بكشف حساب البنك مصروفات بنكية مببلغ  ٢٠/٠٨/٢٠٠٨بتاريخ     
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

٥٥  
 

 
٥٥  
 

  بنكية . م –عمومية  وإدارية . م/ حـ  من   
 ......................بنك / إىل حـ        

  )إصدار دفاتر شيكات(إثبات املصروفات البنكية 

 ٣١/٠٨/٢٠٠٨  

  
 : مصروفات بنكية    -٧

 ٣٥و قام البنك بإحتساب مصروفات حتصيل مببلغ  ٢٩/٠٨/٢٠٠٨جنيها بتاريخ  ٣٤٥٠مت حتصيل شيك و إيداعه حبساب الشركة لدى البنك مببلغ     
 .جنيها و مت خصمها من حساب الشركة بنفس التاريخ 

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
٣٥  
 

 
٣٥  
 

  بنكية . م –عمومية  وإدارية . م/ حـ  من   
 ......................بنك / إىل حـ        

  )حتصيل شيك(إثبات املصروفات البنكية 

 ٣١/٠٨/٢٠٠٨  

   
  :     خطأ يف تسجيل شيك مقبوضات -٨ 

  .جنيهاً  ٤٤٨٠بدفاترالشركة مببلغ  جنيهاً مت تسجيله خطأ ٤٨٤٠مببلغ )  مبيعات نقدية خالل شهر أغسطس ( ١٢١٩شيك مقبوضات رقم    
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين

٣٦٠  
 

 
٣٦٠  

 

  ...................بنك / حـ  من   
 املبيعات / إىل حـ        

  ١٢١٩رقم إثبات خطأ يف تسجيل شيك 

 ٣١/٠٨/٢٠٠٨  
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  ٢ -  ٤  حالة عملية

  :إعتماداً على البيانات التالية   جمابة
  . ٢٠٠٨جنية و ذلك عن شهر أكتوبر ١٧٢٣٩١.٣٠   172,391.30رصيد البنك الوارد بكشف احلساب  -١
  .جنية ١٩٠٤٣٠.٣٠رصيد البنك الدفتري  -٢
  .جنية ٢٣٦٧٠شيكات مل تصرف بعد  -٣
  .جنية  ٤٢٥٥٠يكات مل يتم حتصيلها بعد ش -٤
  .جنية  ١٠٧٦فوائد بنكية قام البنك بإضافتها على احلساب مببلغ  -٥
  .جنية  ٣٣٦٠جنية مت إدخاله خطأ مببلغ  ٣٦٣٠شيك مدفوعات مببلغ  -٦
  .جنيهات  ٣٥مصروفات بنكية قام البنك خبصمها من احلساب مببلغ  -٧

  :املطلوب 
  .لبنك إعداد قائمة تسوية ا -

  .إعداد القيود الالزمة الناجتة عن التسوية 
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 الرصيد الدفتري للبنك 190,430.30 

 - :التسويات   

 :يضاف   

 .شيكات مل تصرف بعد   23,670 

 فوائد بنكية مضافة 1,076 ١

   

 :خيصم   

 شيكات مل يتم حتصيلها بعد (42,550) 

 ...........خطأ يف تسجيل شيك رقم  (270) ٢

 مصروفات بنكية (35) ٣

   

 رصيد البنك كما ورد بكشف حساب شهر أكتوبر 172,391.30 
  
 : فوائد بنكية مضافة  - ١
  .جنية  1,076فوائد بنكية قام البنك بإضافتها على احلساب مببلغ   

  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
1,076  

 
    

1,076  
  

 .........  بنك / حـ  من    
 فوائد دائنة / إىل حـ                 

  البنكية  الدائنة  إثبات الفوائد

 ٣١/١٠/٢٠٠٨  

  
  ) : إجيار املركز الرئيسي ( ٥١١١خطأ يف تسجيل شيك مدفوعات رقم  - ٢

  .جنية  3,360جنية مت إدخاله خطأ مببلغ  3,630شيك مببلغ      
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
٢٧٠ 

 
    

٢٧٠ 
  

 إجيارات  –عمومية و إدارية . م/ حـ  من    
 .........  بنك / إىل حـ                 

  ٥١١١إثبات اخلطأ الوارد بتسجيل شيك رقم 

 ٣١/١٠/٢٠٠٨  

  
  : مصروفات بنكية  - ٣

  . جنيهات  ٣٥مصروفات بنكية قام البنك خبصمها من احلساب مببلغ 
  التاريخ  البيان  املستند  دائن  مدين
٣٥ 

 
    

٣٥ 
  

 مصروفات بنكية  –عمومية و إدارية . م/ حـ  من    
 .........  بنك / إىل حـ                 

  إثبات املصروفات البنكية الواردة بكشف حساب البنك

 ٣١/١٠/٢٠٠٨  
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  القوائم املالية :  اخلامسةالوحدة 
  

 التعريف ببنود قائمة الدخل وقائمة املركز املاىل - 
  

 إعداد قائمة الدخل -
  

 إعداد قائمة املركز املاىل -
  

 حساب توزيعات األرباح -
  

 حاالت عملية -
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  القوائم املالية -
  

    األسس احملاسبية  
        
        

  أساس اإلستحقاق    النقدىاألساس 
        

هو تسجيل العمليات النقديـة عنـد حـدوثها    
مبعــىن تســجيل اإليــرادات  النقديــة الــيت مت  
ــجيل    ــدوثها و تس ــد ح ــاً عن ــيلها فعلي حتص
املصــروفات الــيت يــتم صــرفها فعليــاً عنــد 
حدوثها دون التقيد مبا إذا كانت هذه اإليرادات أو 

  .م ال املصروفات خاصني بالفترة املالية أ

  

هو حتميل الفترة املاليـة مبـا حتقـق فيهـا مـن      
إيرادات و إن مل يتم حتصيلها و حتميـل الفتـرة   
بكافة املصروفات اليت حتققت خالهلا و إن مل 
يتم سدادها وذلك للوصول لنتيجة النشـاط  

  .بصورة حقيقية 
و يتم إعداد قائمة الدخل و قائمة املركز املـايل  

  .طبقاً هلذا األساس 
  

  

    مالحظة هامة
  

لفترة ل اهلدف األساسي من مقابلة املصروفات باإليرادات يف قائمة الدخل هو الوصول لنتيجة النشاط -  ١- ٥
  .و ترحيله لقائمة  املركز املايل ) خسارة / ربح (املالية 

  . حسابات املصروفات و اإليرادات اخلاصة بالفترة تقفل وال ترحل للفترة التالية  -
  
  
  ة الدخلقائم -

    أنواع احلسابات  
  املصروفات  اإليرادات  حقوق امللكية  اخلصوم  األصول

                    
  قائمة الدخل  قائمة املركز املاىل

تظهر أرصدة هذه احلسابات كما وردت يف ميزان املراجعة باألرصدة يف اية الفترة 
  .املالية 

تظهر أرصدة هذه احلسابات كما وردت يف ميزان املراجعة 
األرصدة يف اية الفترة و ذلك بعد إعداد التسويات ب

/ ربح ( اجلردية عليها للوصول إىل نتيجة النشاط 
و اليت يتم ترحيلها بعد ذلك إىل قائمة املركز ) خسارة 

  .املايل 
                    
          ربح          
          خسارة          

  
  مكونات قائمة الدخل -

  الصناعىالنشاط   النشاط التجارى  النشاط اخلدمى
   :اإليـــــرادات 

  .هي الناتج من تأدية اخلدمة 
  :املصروفــــات 

  .تكلفة احلصول على اخلدمة 
  :صــــايف الربـــح 

  املصروفات  –اإليرادات  

  :صافــــــي املبيعـــــات 
  مردودات املبيعات –املبيعات 

  : تكلفــــة املبيعـــــات 
خمزون  –صايف املشتريات + خمزون أول املدة 

  آخر املدة
  :صافـــــي الربــــــــح 

   تكلفة املبيعات –صايف املبيعات 

  : صافــــي املبيعـــــات  
  مردودات املبيعات  –املبيعات 

  :تكلفـــــة املبيعـــــــات 
+ صايف املشتريات + خمزون أول املدة 

  .خمزون آخر املدة  –مصروفات التشغيل 
  :صافـــــــي الربـــــح 

  تكلفة املبيعات –صايف املبيعات 
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    مالحظة هامة
  

  خســــارة الفتـــرة إلــــى قائمــــة املركــــز املــــــايل/ يتم ترحيـــل ربـــح   ٢- ٥

  
  قائمة الدخل -
  

    قائمة الدخل  
    ..................................................................شركة  

  ٢٠٠٨ديسمرب  ٣١لدخل عن السنة املالية املنتهية ىف قائمة ا
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ×  ×  اإليرادات/ املبيعات 
  )×(  )×(  تكلفة اإليرادات/ تكلفة املبيعات 

      
  ×  ×  جممل الربح

  ×  ×  إيراد تشغيل أخرى
      

  )×(  )×(  مصروفات البيع والتوزيع
  )×(  )×(  مصروفات عمومية وإدارية

  )×(  )×(  رىمصروفات تشغيل أخ
  ×  ×  األرباح الناجتة عن التشغيل

  )×(  )×(  مصروفات متويلية
  ×  ×  إيرادات إستثمارات ىف شركات شقيقة أو تابعة

      
  ×  ×  صاىف الربح

  
  قائمة املركز املاىل -

     امليزانية العمومية
 .تاريخ حمدد ميكن تعريفها على أا قائمة توضح األصول و اخلصوم وحقوق امللكية للمنشأة يف   

  أيضاً يطلق عليها قائمة املركز املايل أو قائمة املوقف املايل
  
  مكونات قائمة املركز املاىل -

     األصــــــول 
 -:األصــــــول الثابتـــــــــــة   

  .تتمثل يف األصول طويلة األجل اليت يتم استخدامها يف إنتاج السلع و اخلدمات  •
  .ات املنشأة أكثر من بقائها للبيع هذه األصول تستخدم يف عملي •
  اآلالت و املعدات و املباين : مثال  •

  :ملحوظــــــــــة 
   .األراضي هي األصل الثابت الذي ال خيضع لإلهالك  -
األصول غري امللموسة أصول ليس هلا وجود مادي كالشهرة و تزيد من قوة املركزاملايل للمنشأة   -

   .و يتم إستهالكها على عمر املنشأة 
  :األصــــــول املتداولـــــــــة

  األصول اليت يتم إستخدامها  يف العمليات اجلارية للمنشأة .١
  .حيتفظ به لغرض اإلجتار .٢
  .يتوقع حتقق قيمته خالل اثنا عشر شهراً من تاريخ امليزانية  .٣

  .النقدية ، أوراق القبض ، املدينني، املخزون : مثل          
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    اخلصــــــــــــــوم
 خلصوم املتداولة ا  

تتمثل يف اإللتزامات اليت يستحق دفعها خالل الفترة املالية و لسداد اخلصـوم املتداولـة جيـب اسـتخدام     
نسبة األصول املتداولة اىل اخلصوم املتداولة أو نسبة التداول تعترب من أنفـع املؤشـرات   .األصول املتداولة 

الدفع ، الدائنني ، املوردين ، اإليرادات املقدمة ، ديون قصرية  مثل أوراق.لقياس قدرة املنشأة على سداد الديون 
  .األجل ، الضرائب املستحقة 

 : مالحظات 
 .ينشأ اإللتزام نتيجة معامالت ختص نشاط املنشأة : املوردين  -
  .ينشأ اإللتزام نتيجة معامالت ال ختص نشاط املنشأة : الدائنني -

 اخلصوم طويلة األجل 
  .مثل القروض طويلة األجل. حتتاج إليها املنشأة ألهداف طويلة األجل هي املوارد اليت

    
    حقـــــــوق امللكيـــــــة

  .هي إلتزامات الشركة  جتاه أصحاــا  و تتمثل يف اإلحتياطيات و رأس املال و أرباح العام و األرباح احملتجزة   
  

    قائمة املركز املاىل  
    ..................................................................شركة  

  ٢٠٠٨ديسمرب  ٣١قائمة املركز املاىل عن السنة املالية املنتهية ىف 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  األصول 
       طويلة األجلاألصول 

  ×  ×  األصول الثابتة 
  ×  ×  مشروعات حتت التنفيذ

  ×  ×  وتابعة شقيقة اتإستثمارات ىف شرك
                                                              الشهرة          
  األصول األخرى

× 
×  

×  
×  

      
  ×  ×  جمموع األصول طوية األجل

      
      األصول املتداولة
  ×  ×  املخزون

  ×  ×  عمالء ومدينون وأوراق قبض
  ×  ×  حسابات مدينة أخرى

  ×  ×  دفعات مقدمة
  استثمارات متداولة 

  ا يف حكمها النقدية و م
×  
×  

×  
×  

         
      

  ×  ×  جمموع األصول املتداولة
      

      )اخلصوم(اإللتزامات املتداولة 
  ×  ×  خمصصات 

  ×  ×  بنوك سحب على املكشوف
  ×  ×  املوردون وأرصدة دائنة أخرى
  حسابات دائنة مستحقة 

  قروض قصرية األجل
  ط األجل. اجلزء املستحق خالل سنة من ق

×  
  

×  
  

×  

×  
  

×  
  

×  
      

  ×  ×  جمموع اإللتزامات املتداولة
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  ×  ×  رأس املال العامل

      )اإللتزامات متداولة –أصول متداولة (
      
      

  ×  ×  إمجاىل اإلستثمار
      )رأس املال العامل+  ث.صاىف أ(

      
      :يتم متويله على النحو التاىل

      ملسامهنيحقوق ا
  ×  ×  املدفوع رأس املال 

  ×  ×  ت اإلحتياطيا
  ×  ×  مرحلة) خسائر (أرباح أو 
  ×  ×  العام قبل التوزيع) خسائر (أرباح أو 

      
  ×  ×  ملسامهنيإمجاىل حقوق ا

  اإللتزامات طويلة األجل
   ×                                                                          ×                                                                                                     قروض من البنوك 

   ×                                                                          ×                                                           قروض من شركات قابضة و تابعة و شقيقة
   ×                                                                          ×                                                                                                                           أخرى

                                                                                             _____________________________________________________________  
          ×                                                            × 
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 حساب توزيعات األرباح -

" صاىف الربح القابـل للتوزيـع   " اخلاص بشركات االموال  بأن تلتزم مجيع شركات االموال بطريقة ثابتة لتوزيع صاىف ارباحها  ٨١لسنة ) ١٥٩(ألزم القانون 
 :كالتاىل

  . من صاىف الربح القابل للتوزيع كاحتياطى قانوىن % ٥خيصم : أوال     
   .من رأس مال الشركة %) ٥(توزيع أوىل للمسامهني والعاملني قدره عمل : ثانيا     
  من املبلغ املتبقى %) ١٠( ال جيوز تقدير مكافأة جملس االدارة بنسبة معينة يف االرباح بأكثر من: ثالثا     

   .بعد خصم االحتياطى القانوىن والتوزيع األول            
  .ملني باملبلغ املتبقى توزيع ثان للمسامهني والعا: رابعا   
  

  

    مالحظة هامة
  

   .من رأس املال% ٥٠يتوقف حجز االحتياطى القانوىن طاملا وصل رصيده ىف أى حلظه اىل ) ١(  ٣- ٥
  القانون ألزم مجيع شركات األموال بتوزيع حصة من أرباحها على العاملني ا على اال تقل هذه ) ٢(

   %.١٠النسبة عن      
   .)م.م.ش(املسامهة : والشركات االم) ٣(

   )م.م.ذ(ذات مسئولية حمددة    
  توصية باألسهم    

  

  

    مثال عملى
  

جنيه قابلة للتوزيع  600,000جنيه وحققت ارباح صافية مقدارها  1,000,000شركة مسامهة رأس ماهلا   ١ -  ٥
  فكيف يكون التوزيع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٦٠٠٠٠٠   
٥٧٠٠٠٠   
٥٢٠٠٠٠   
٤٦٨٠٠٠  

)٣٠٠٠٠(   
٥٠٠٠٠   
٥٢٠٠٠  

  صاىف الربح القابل للتوزيع   
   %٥خيصم احتياطى قانوىن   

   باقى
  من رأس املال % ٥خيصم توزيع أول للمسامهني والعاملني 

   مساهني% ٩٠              ٤٥٠٠٠
   عاملني% ١٠                ٥٠٠٠
  باقى 

  ) من املتبقى % ١٠( خيصم مكافأة جملس االدارة 
   باقى

   )الباقى( املسامهني والعاملني  التوزيع الثاىن على
  مسامهني % ٩٠            ٤٢١٢٠٠
   عاملني% ١٠              ٤٦٨٠٠
   )٤٥٠٠٠+  ٤٢١٢٠٠( امجاىل مستحقات املسامهني      ٤٦٦٢٠٠
 )٥٠٠٠+  ٤٦٨٠٠( امجاىل مستحقات العاملني            ٥١٨٠٠
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  ١ -  ٥  حالة عملية

    جمابة
 عةميزان مراج

 املدين الدائن البيان
 1,744.86  صندوق

 33,169.85  بنك
 1,131,419.87  العمالء

 31,845.61  شيكات حتت التحصيل
 95,334.08  مصاريف عمومية

 333,153.00  مصاريف النشاط اجلارى
  203,213.73 ايرادات متنوعة

  1,088,332.61 مبيعات
  10,790.39 مردودات مشتريات

 664,457.16  تمشتريا
 126,966.72  بنك ودائع

  97,613.40 دائنون
  287,683.08 جارى مصلحة الضرائب

 1,296.55  مدينون
 900.00  سلف العاملني

 876,485.78  خمزون
  187,927.38 موردون

 10,823.00  خطابات ضمان
  339,965.52 جممع االهالك
  26,768.43 اوراق الدفع
 14,226.40  غريتامينات لدى ال

 3,905.22  عهد
  1,959.20 ايرادات مقدمة

 947,619.39  اصول رامسالية
  172,272.96 عموالت مستحقه
 235.00  مردودات مبيعات

  2,000,000.00 راس املال
  29,328.78 احتياطى رامساىل

 172,272.99  عملة- بنك 
 4,445,855.48 4,445,855.48 االمجاىل

  
  :أن  فإذا علمت

  جنية  829,539   بلغت قيمة خمزون آخر املدة  فقط مبلغ وقدره -١
 ) .فقط مثامنائة و تسعة و عشرون ألف و مخسمائة و تسعة  وثالثون جنيهاً ال غري(    

 :املطلوب 
  .إعداد قائمة الدخل  -١
  .إعداد قائمة املركز املايل  -٢
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  قائمة الدخل: اوأل 
  مردودات املبيعات  –املبيعات = صايف املبيعات  -١

  جنية  1,088,097.61=  235.00 – 1,088,332.61
  خمزون آخر املدة   –نشاط . م+ صايف املشتريات + خمزون أول املدة =  تكلفة البضاعة املباعة -٢

 876,485.78  +664,457.16 – 10,790.39  +333,153.00 – 829,539  =1,033,766.55 
 :   إمجايل الربح  -٣

 تكلفة البضاعة املباعة    –صايف املبيعات = 
  جنية  54,331.06=   1,033,766.55 – 1,088,097.61

 عموالت دائنة  + إيرادات متنوعة + عمومية و إدارية . م  -إمجايل الربح  =   صايف الربح -٤
  جنية  334,483.67=  172,272.96+  203,213.73+  95,334.08 – 54,331.06

 شركة اإلمتياز
 قائمة الدخل عن الفترة املالية

 ٢٠٠٧ديسمرب  ٣١اىل  ٢٠٠٧يناير  ١من 

 كلى جزئى جزئى 
  1088097.61 )١(                          )ايرادات النشاط( صاىف املبيعات 

  1033766.55 )٢( تكلفة املبيعات: خيصم 
 54331.06  )٣( جممل الربح

     :خيصم
  95334.08  مصروفات عمومية و ادارية

 95334.08   امجاىل املصروفات
    :يضاف

  203213.73  ايرادات متنوعة
  172272.96  عموالت دائنة

   375486.69 
 334.483.67  )٤( صاىف الربح قبل ضرائب الدخل
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 : قائمة املركز املايل: تانياً 

 جنيه مصرى: نوع العملة                                 ٣١/١٢/٢٠٠٧    ملاىل ىفقائمة املركز ا

 الصاىف جممع االهالك التكلفة 

    :االصول طويلة االجل
 607654 339966 947619 االصول الثابتة
     :-االصول املتداولة

  829539  املخزون
    املدينون واوراق القبض

   1131420 العمالء
   31846 شيكات حتت التحصيل
   31152 حسابات مدينة اخرى

  1194417  
    النقدية

   334154 نقدية بالصندوق وبنوك
  334154  
   2358111 

    :االلتزامات املتداولة
    :الدائنون و اوراق الدفع

  187927  موردون
  97613  دائنون

  316411  حسابات دائنة
   601952 

    ) : اخلصوم(  وع االلتزامات املتداولة جمم
 1756159   راس املال العامل
 2363813   امجاىل االستثمار

    :يتم متويلة على النحو التاىل
    :حقوق املسامهني

  2000000  راس املال املصدر و املكتتب فيه
  29329  االحتياطي الرمساىل

  334484  ارباح العام
 2363813   ملسامهنيامجاىل حقوق ا
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  ٢ -  ٥  حالة عملية

    جمابة
 ٣١/١٢/٢٠٠٨ميزان مراجعة باالرصدة ىف 

 املدين الدائن البيان

 89,286.87  جنيه مصرى -صندوق 
 412.79  عملة حرة -صندوق 

 14,595.60  جنيه مصرى -البنك القاهرة
 758.67  عملة حره -البنك القاهرة

 153,720.50  ودائع  -  قاهرةبنك ال
 14,619.73  جنيه مصرى - HSBC بنك
 1,529.68  عملة حره - HSBC بنك

 HSBC  4,000.00 شيكات حتت التحصيل
 4,400.00   شيكات حتت التحصيل القاهرة

 587,644.58  العمالء
 21,097.84  مدينون

  34,520.51 جارى مصلحة الضرائب
  63,194.42 جارى ضريبة مبيعات

  4,522.85 جارى التأمينات االجتماعية
  719,809.25  جارى املسامهني

  390,423.12 املوردين
 52,575.00  تأمينات خطابات ضمان

 40,960.11  تامينات لدى الغري
 5,710.88  عهد مالية

  2,000.00  سلف العاملني
  1,000,000.00 راس املال

  116,580.68 احتياطى قانوىن
 1,493,931.67   االصول رامسالية

  792,899.05 جممع االهالك
  9,000.00 ايرادات مقدمة

 264.00  مصاريف مقدمة
  100,000.00 ارباح مرحلة

 413,198.75  مصاريف عمومية
 925,263.06  مصاريف النشاط اجلارى

  3,507,032.34 مبيعات
 3,400.00  مردودات املبيعات

 2,183,159.10  مشتريات
  5,000.00 مردودات املشتريات

   بضاعة باملخزن
1,189,011.57 

 
  516,664.72 ايرادات متنوعة

 58,106.54  فروق اسعار عملة
 7,259,646.94 7,259,646.94 االمجــــــــــالـــــى
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  :فإذا علمت أن 
 جنية  ١.٠٨٩.٦٧٠.٠٠بلغت قيمة خمزون آخر املدة  فقط مبلغ وقدره  -١

  ) .فقط واحد مليون و تسعة و مثانون ألف و ستمائة و سبعون  جنيهاً ال غري(    
  :املطلوب 

 .إعداد قائمة املركز املايل  -٢         .إعداد قائمة الدخل  -١
  

 : قائمة الدخل
 مردودات املبيعات  –املبيعات = صايف املبيعات  -١

  جنية ٣.٥٠٣.٦٣٢.٣٤=   ٣.٤٠٠ – ٣.٥٠٧.٠٣٢.٣٤    
 خمزون آخر املدة   –نشاط . م+ صايف املشتريات + خمزون أول املدة =  تكلفة البضاعة املباعة -٢

٣.٢٠٢.٧٦٣.٧٣=   ١.٠٨٩.٦٧٠ – ٩٢٥.٢٦٣.٠٦+  ٥.٠٠٠ – ٢.١٨٣.١٥٩.١٠+  ١.١٨٩.٠١١.٥٧   
 :   إمجايل الربح  - ٣

 تكلفة البضاعة املباعة    –صايف املبيعات = 
   جنية ٣٠٠.٨٦٨.٦١=     ٣.٢٠٢.٧٦٣.٧٣ – ٣.٥٠٣.٦٣٢.٣٤

  صايف الربح - ٤
 خسائر فروق عملة   –إيرادات متنوعة + عمومية و إدارية . م  - إمجايل الربح  = 

   جنية٣٤٦.٢٢٨.٠٤=  ٥٨.١٠٦.٥٤ – ٥١٦.٦٦٤.٧٢+  ٤١٣.١٩٨.٧٥ – ٣٠٠.٨٦٨.٦١      

   اسم الشركة            

   قائمة الدخل عن الفترة املالية

٣١/١٢/٢٠٠٧ املنتهية يف    

   كلى  جزئى   

  1  3,503,632.34    صاىف املبيعات

  2   3,202,763.73   خيصم : تكلفة املبيعات

  3  300,868.61     جممل الربح

          خيصم :

  4       مصروفات عمومية و ادارية

   413,198.75      امجاىل املصروفات

          يضااف

متنوعة" ايرادات اخرى "     516,664.72 5  

) ربح/خسارة(    7  58,106.54-     فروق عملة 

  8 346,228.04      صاىف الربح قبل ضرائب الدخل
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 :   األصول الثابتة   -١
 جممع اإلهالك     –إمجايل األصول الثابتة = صايف األصول الثابتة 

  جنية  ٧٠١.٠٣٣=      ٧٩٢.٨٩٩ – ١.٤٩٣.٩٣٢                          
 املخزون  -٢

   جنية  ١.٠٨٩.٦٧٠رصيد خمزون آخر املدة           
  حسابات مدينة أخرى -٣

 جنية  ٥٢.٥٧٥تأمينات خطابات ضمان            
  جنية  ٤٠.٩٦٠تأمينات لدى الغري                 
  جنية    ٥.٧١١عهد مالية                          

  جنية   ٢.٠٠٠لني                      سلف العام
  جنية     ٢٦٤مصروفات مقدمة                   

  ــــــــــــــــــــــــــــ                                  
   جنية ١٠١.٥١٠اإلمجايل                             

 نقدية بالصندوق     -٤
 جنية  ٨٩.٢٨٦.٨٧جنية مصري           –صندوق 
  جنية       ٤١٢.٧٩عملة حرة              –صندوق 

  ــــــــــــــــــــــــــــ                                    
  يةجن  ٨٩.٦٩٩.٦٦اإلمجايل                          

  حسابات جارية بالبنوك      -٥
 جنية   ١٤.٥٩٥.٦٠جنية مصري            –بنك القاهرة 

  جنية        ٧٥٨.٦٧عملة حرة               –هرة بنك القا
  جنية ١٥٣.٧٢٠.٥٠ودائع                    –بنك القاهرة 

  جنية   ١٤.٦١٩.٧٣                   -HSBCجنيه مصرى 
  جنية   HSBC١.٥٢٩.٦٨                             عملة حرة

  ــــــــــــــــــــــــــــ                                        
  جنية  ١٨٥.٢٢٤.١٨اإلمجايل                              

  إمجايل األصول املتداولة    -٦
 جنية  ١.٠٨٩.٦٧٠         املخزون                       

  جنية     ٧١٨.٦٥٣          املدينون و أوراق القبض     
  جنية     ٢٧٤.٩٢٤       النقدية و ما يف حكمها          

  ــــــــــــــــــــــــــــ                                    
   جنية  ٢.٠٨٣.٢٤٧اإلمجايل                             

  

  :  حسابات دائنة     -٧
 جنية      ٣٤.٥٢٠.٥١جاري مصلحة الضرائب               

  جنية      ٦٣.١٩٤.٤٢جاري ضريبة املبيعات                
  جنية        ٤.٥٢٢.٨٥جاري التأمينات اإلجتماعية           

  جنية    ٧١٩.٨٠٩.٢٥جاري املسامهني                     
  جنية        ٩.٠٠٠إيرادات مقدمة                            

  ــــــــــــــــــــــــــــ                                         
  جنية     ٨٣١.٠٤٧.٠٣ايل                             اإلمج

 :   رأس املال العامل  -٨
 جنية  ٢.٠٨٣.٢٤٧إمجايل االصول املتداولة            

  جنية)  ١.٢٢١.٤٧٠( إمجايل اإللتزامات املتداولة     -
  ــــــــــــــــــــــــــــ                                       

  يةجن  ٨٦١.٧٧٧                             اإلمجايل
  :إمجايل اإلستثمار     -٧

 جنية     ٨٦١.٧٧٧رأس املال العامل                   
  جنية     ٧٠١.٠٣٢صايف األصول الثابتة            + 

  ــــــــــــــــــــــــــــ                                       
   جنية  ١.٥٦٢.٨٠٩                   اإلمجايل          
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سنة 
  املقارنة

   2007   /   12   /  31   قائمة املركز املاىل ىف

جنيه مصرى: نوع العملة                شركة مسامهة مصرية               :اسم الشركة    

   الصاىف  جممع االهالك  التكلفة     2006

            :االصول طويلة االجل   

            :االصول الثابتة   

  1  701,032  792,899  1,493,932  األصول الثابتة   708434

                

            -: االصول املتداولة   

  2     1,089,670   املخزون  1189011

          املدينون واوراق القبض   

       587,645   العمالء  568712

       21,098   مدينون  24999

  3      101,510   حسابات مدينة اخرى  206720

     8,400   شيكات حتت التحصيل  102011

902442       718,653       

          النقدية   

 4    89,700  نقدية بالصندوق  11421

 5    185224  حسابات جارية بالبنوك  269563

   274,924   

    2,083,247  6 

            :االلتزامات املتداولة   

            :الدائنون و اوراق الدفع   

      390,423  موردون  598272

  7     831,047  حسابات دائنة  966840

  1,221,470  1,221,470      (جمموع االلتزامات املتداولة ( اخلصوم)  1565112

  8 861,777        راس املال العامل  807325

  9 1,562,809        امجاىل االستثمار  1515759
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   األخطاء احملاسبية: الوحدة السادسة
  

  األخطاء احملاسبية وتصحيحها   - 
  

  طبيعة وأنواع األخطاء احملاسبية  - 
  

  أخطاء ىف اليومية العامة - 
  

  اكتشاف األخطاء احملاسبية  - 
  

  تصحيح األخطاء احملاسبية  - 
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  األخطاء احملاسبية وتصحيحها  - 

ب على كيفية اكتشافها ، وتنفيـذ األجـراءات الالزمـة    يهدف إىل تعريفك بطبيعة وأنواع األخطاء احملاسبية الشائعة والتدري ا اجلزءهذ
  .لتصحيحها 

  :تالية لجيب أن نتذكر أن الدورة احملاسبية متر باملراحل او بناءً عليه  
 .حتليل املعامالت املالية  •
 .التسجيل ىف دفتر اليومية  •
 .دفتر األستاذ الترحيل إىل •
 .بات اترصيد احلس •
 .إعداد ميزان املراجعة •
 .إظهار نتيجة األعمال وتصوير املركز املاىل  •

  

نفـة الـذكر ، فقـد يتجاهـل     وعليه جيب أن نضع ىف إعتبارنا أن األخطاء احملاسبية قد حتدث ىف واحدة أو أكثر من مراحل الدورة احملاسـبية اآل 
فتر اليومية سهوا أو عمدا ، وقد حتدث األخطاء عند حتليل املعامالت اليومية وتسجيلها ىف دفتـر اليوميـة   احملاسب تسجيل معاملة معينة ىف د

  :إىل التالية  العامة أو أثناء الترحيل إىل دفتر األستاذ أو عند ترصيد احلسابات أو عند إعداد ميزان املراجعة وعليه ميكن تصنيف األخطاء احملاسبية
 .ء احملاسبية طبيعة وأنواع األخطا •
 .اكتشاف األخطاء احملاسبية  •
 .تصحيح األخطاء احملاسبية •

  

  طبيعة وأنواع األخطاء احملاسبية 
حل الدورة احملاسبية حبيث يؤدى ذلك إىل اتذكر أن احملاسب قد خيطئ ىف إجراء قيد حماسىب متعمدا أو بدون قصد ىف واحدة أو أكثر من مر

مبالغها على غري حقيقتها وبالتاىل إظهار نتيجة نشاط املنشأة ومركزها املاىل بصورة غري صحيحة ، وبغض إظهار أطراف املعامالت املالية أو 
  :النظر عن املرحلة الىت قد حيدث فيها اخلطأ احملاسىب ، فإن األخطاء احملاسبية ميكن سردها على النحو التاىل 

 .احملاسبية أو القوائم املالية  وهى األخطاء الىت مل يتم إثباا ىف الدفاتر: أخطاء احلذف  •
 .أخطاء التكرار  •
 .بية اأخطاء حس •
 . ه احملاسيبيأخطاء فنية ىف التوج •

  

  أخطاء ىف اليومية العامة
  :ميكن تصوير أهم األخطاء الىت تقع ىف اليومية العامة ىف التاىل   

  أخطاء التكرار 
  .عامة أكثر من مرة وفيه يقوم احملاسب بتسجيل معاملة مالية ىف دفتر اليومية ال

  يف إثبات مبلغ املعاملةأخطاء 
  

وحيدث هذا اخلطأ نتيجة تسجيل مبلغ القيد احملاسىب اخلاص باملعاملة املالية مببلغ خيتلف عن املبلغ الصحيح على    
سبيل املثال قد يهمل احملاسب عالمة الكسر أو كتابتها ىف غري موقعها الصحيح ، وقد يسـتبدل احملاسـب مواقـع    

، وقد حتدث مثل هذه األخطاء إمـا ىف   ٩٨.٠٠٠بدال من  ٨٩.٠٠٠بعض أرقام ، كأن يسجل معاملة مالية معينة مببلغ 
  .الطرفني حد أالقيد أو طريف

  

  أخطاء ىف التوجيه احملاسىب للقيد 
ئ ، والقواعد وميكن تسميتها باألخطاء الفنية ، والسبب الرئيسى ىف حدوث مثل هذه األخطاء عدم األملام باملباد   

بصـورة   رف عليها أثناء حتليل املعامالت املالية لتحديد الطرف الدائن والطرف املدين للقيد احلاسيبااحملاسبية املتع
  .صحيحة 

تم إثبات بيع أصل معني ىف حساب املبيعات بدال من حساب األصل ، أو إثبات مصروفات إصـالح سـيارة ىف   يفقد 
  .صروفات حساب السيارات بدال من حساب امل

  

  أخطاء ىف الترحيل إىل احلسابات وترصيدها 
  :عند العمل على األنظمة احملاسبية اليدوية قد حتدث األخطاء التالية    

 .ترحيل مبلغ قيد اليومية بصورة غري صحيحة  •
 .نتيجة لتشابه األمساء أو غري ذلك من األسباب  ترحيل مبلغ معني إىل حساب غري احلساب املعين •
حد طرىف احلساب ، على سبيل املثـال قـد يـتم ترحيـل املبلـغ إىل      أبصورة خاطئة ملبلغ معني إىل  الترحيل •

 .الطرف الدائن بدال من الطرف املدين 
 .النسيان عند ترحيل أحد أو كال طرىف املعاملة أو ترحيل مبلغ املعاملة أكثر من مرة  •
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 .ة اخلطأ ىف حتديد رصيد احلساب وذلك نتيجة للعمليات احلسابي •
  

  أخطاء ىف إعداد ميزان املراجعة 
  :من األخطاء الشائعة الىت قد حتدث عند إعداد ميزان املراجعة األتى    

 .نقل مبالغ أرصدة أو جماميع بعض احلسابات إىل ميزان املراجعة بصورة خاطئة  •
 .خطأ ىف جتميع مبالغ األرصدة أو ااميع املدينة و الدائنة للميزان  •
الغ األرصدة أو ااميع للحسابات  ىف العمود الصحيح مبيزان املراجعة ، كوضع الرصيد خطأ ىف وضع مب •

 .املدين ألحد احلسابات ىف عمود األرصدة الدائنة ىف ميزان املراجعة أو العكس
  

  اكتشاف األخطاء احملاسبية 
. حملاسبية وذلك قبل إعداد احلسابات اخلتاميـة واملركـز املـاىل    تعتربمرحلة إعداد ميزان املراجعة مبثابة املرحلة األخرية من مراحل الدورة ا   

ويعترب أحد األهداف اهلامة مليزان املراجعة هو املساعدة على اكتشاف األخطاء ، ومع ذلك فهناك بعض األخطاء الىت الميكن اكتشافها من 
حبسب املرحلة الىت يتم عندها اكتشاف األخطاء على النحو وعلى هذا األساس فإنه ميكن تصنيف األخطاء احملاسبية . خالل ميزان املراجعة 

  :األتى 
 إكتشاف األخطاء قبل إعداد ميزان املراجعة  •
 إكتشاف األخطاء أثناء إعداد ميزان املراجعة •
 إكتشاف األخطاء بعد إعداد ميزان املراجعة •

  
  اكتشاف األخطاء قبل إعداد ميزان املراجعة 

عينا عقب تسجيل معاملة معينة ىف اليوميـة العامـة أو ترحيلـها إىل دفتـر     قد حيدث أن يكتشف احملاسب خطأ م
وىف خمتلـف  . األستاذ أو أثناء ترصيد احلسابات ، كما قد تكتشف األخطاء أثناء عملية املراجعة وذلك قبل إعداد امليزان

إعداد ميزان املراجعة فيما  وتتمثل األخطاء الىت تكتشف قبل. كتشافه إفور  احلاالت فإن األمر يتطلب تصحيح اخلطأ 
  :يلى 

 .أخطاء احلذف •
 .أخطاء التكرار •
 .أخطاء ىف إثبات مبلغ املعاملة  •
 .أخطاء ىف التوجيه احملاسىب  السليم للقيد  •
 .أخطاء ىف الترحيل إىل احلسابات ىف دفتر األستاذ •
 .أخطاء ىف ترصيد احلسابات  •

  

  اكتشاف األخطاء إثناء إعداد ميزان املراجعة
فطاملا وان مبالغ الطرف املدين والدائن . توازن ميزان املراجعة مبثابة اختبار ملدى توازن املعادلة احملاسبية يعترب 

ابات املتأثرة بصـورة صـحيحة أيضـا فـان     سلكل معاملة سجلت بصورة صحيحة ىف اليومية ومت ترحيلها إىل احل
ع املبالغ الدائنة وهذا ما يؤكد أيضا صـحة تطبيـق   جمموع املبالغ املدينة ىف ميزان املراجعة جيب أن تساوى جممو

قاعدة القيد املزدوج ، ومن ناحية أخرى إذا كان ترصيد احلسابات قد مت بصورة صحيحة فإن إمجاىل األرصدة املدينة 
 ىف ميزان املراجعة جيب أن يساوى إمجاىل األرصدة الدائنة وعادة ما يلجأ احملاسبون إلعداد ميزان املراجعـة كخطـوة  

  .ستكون ىف حالة توازن  األرصدةأولية تسبق إعداد القوائم املالية باعتبار أن توازن امليزان يدل عاىل أن 
  :وىف حقيقة األمر فإن عدم توازن طرىف ميزان املراجعة قد يرجع حلدوث خطأ أو أكثر من األخطاء التالية     

من الطرف  بدالً املدين رحل املبلغ إىل الطرفن يأالترحيل بصورة خاطئة ملبلغ معني إىل طرىف احلساب ، ك •
 .الدائن 

 .خطأ حساىب ىف ترصيد احلسابات  •
  . خطأ ىف نقل الرصيد من احلساب نفسه إىل ميزان املراجعة •
جعة كوضع الرصيد املدين اخطأ ىف وضع األرصدة أو ااميع للحسابات ىف العمود الصحيح مبيزان املر •

 .دة الدائنة ىف ميزان املراجعة أو العكسألحد احلسابات ىف عمود األرص
 .خطأ ىف جتميع مبالغ األرصدة أو ااميع املدينة والدائنة للميزان  •
 .حد طرىف القيد بالزيادة أو النقص أأخطاء ىف إثبات مبلغ املعاملة ىف  •
 .القيد إىل احلسابات املتأثرة بدفتر األستاذ دون ترحيل الطرف األخر  حد طريفأترحيل  •

را لصعوبة اكتشاف األخطاء احملاسبية ، فعادة ما يتم البحث عن اخلطأ بالبدء من أخر مرحلة من مراحل ونظ
  .نتهى منها احملاسب مث االنتقال منها إىل املراحل الىت سبقتها إإعداد ميزان املراجعة 
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  :وبناء على ذلك ميكن تلخيص خطوات اكتشاف اخلطأ احملاسىب ىف األتى 
  ) .املدين و الدائن(  ميزان املراجعةطريف مراجعة جتميع  •
حتديد الفرق بني جمموع مبالغ املدين وجمموع مبالغ الطرف الدائن فإذا كان الفرق بني امـوعتني يقبـل    •

  :فقد يكون السبب راجع إىل  ٩القسمة على 
أخر فمثال قد كان رقم معدم نقل املبالغ من احلسابات إىل ميزان املراجعة بصورة صحيحة كان يوضع رقم      -

 .جنيه ٩٤٥جنيه غري أنه نقل إىل امليزان على أنه  ٩٥٤يكون املبلغ الصحيح هو 
أو اليسـار فقـد يكـون املبلـغ      عدم وضع إشارة الكسر ىف مكاا الصحيح وذلك بتحريكها حنو اليمني     -

 جنيه ٨٩.٥أو  ٨.٩٥على أنه  مت إعتبارهغري أنه  ٨٦٥الصحيح هو 
يرجع اخلطأ إىل وضع رصيد مدين ىف الطرف  فقدمبلغ الفرق والبحث عنه ىف ميزان املراجعه  حتديد نصف •

الدائن من امليزان أو العكس ومثل هذا اخلطأ جيعل الفارق بني الطرفني ضـعف املبلـغ املوضـوع ىف الطـرف     
 .املعاكس 

صيده والتأكد من صحة وإذا مل يكتشف اخلطأ بعد تنفيذ اخلطوات كل حساب على حده من حيث إعادة تر •
 .نقل ذلك الرصيد إىل ميزان املراجعة 

وإذا مل يكتشف اخلطأ بعد تنفيذ اخلطوات السابقة على احلسابات فإنه يتم االنتقال إىل اليوميـة العامـة    •
 .ومراجعة كل قيد اثبت فيها على حدة للتأكد من صحة ترحيلة إىل احلسابات املتأثرة

 :عد إتباع كافة اخلطوات السابقة جيب التمييز بني حالتيني وىف حالة عدم اكتشاف اخلطأ ب •
أن مبلغ اخلطأ الذى أدى إىل عدم توازن امليزان ذو أمهية نسبية ضئيلة وال يؤثر بشكل جـوهرى علـى   : األوىل •

نتيجة أعمال املنشأة ومركزها املاىل فإنه ميكن التغاضى عنه ومن أمثلة هذه األخطاء تلـك النامجـة عـن    
 .رقام تقريب األ

أن املبلغ اخلطأ الذى أدى إىل عدم توازن امليزان هام نسبيا ، ويؤثر بشكل جوهرى على نتيجـة أعمـال   : الثانية  •
املنشأة ومركزها املاىل فان القاعدة العامة تقتضى ضرورة تقصى اخلطأ واكتشافه والعمل على تصحيحه 

اجة إىل إعداد حسابات ختامية دودة للغاية مثل احلإال أنه قد تتطلب بعض الظروف االستثنائية والطارئة واحمل
فتح حساب معلق مبقدار اخلطأ واملتمثل بالفارق بني ) ربع سنوية أو نصف سنوية ( وميزانية عمومية مؤقتة 

كتشاف اخلطأ وتصحيحة وخيصص له صفحة إجانىب امليزان ويعترب احلساب املعلق حسابا مؤقتا حىت يتم 
وجيب مراعاة أنه ىف حالة فتح . جراء قيود يومية برصيد ذلك احلساب دون احلاجة إل مستقلة ىف دفتر األستاذ

ى أسباب حدوثه متهيـدا  صاحلساب املعلق ، اختاذ األجراءات الالزمة الكتشاف اخلطأ ىف أسرع وقت ممكن وتق
وىف مجيع األحوال فال ينصح بفتح حساب معلق وذلك حـىت التصـبح مثـل تلـك احلسـابات      . لتصحيحه

وسيله ألخفاء بعض التالعبات واالختالسات ومن املالحظ أنه إذا كان النظام احملاسىب للمنشأة يقوم على 
استخدام احلاسب األىل فلن تستدعى احلاجة إىل فتح حساب معلق نظـرا لوجـود الضـمانات الكافيـة ىف     

 .د ىف حالة توازنالنظام احملاسىب األىل بعدم ترحيل أى قيد إىل دفتر األستاذ ما مل يكون القي
 

  أخطاء اليكتشفها ميزان املراجعة 
جيب أال يتبارد إىل الذهن أنه يتم اكتشاف كافه األخطاء من خالل ميـزان املراجعـة فيكثـرا مـا حتـدث بعـض       

  :أمثلتها ما يلى  ميزان املراجعة و من األخطاء الىت ال يتسىن مليزان املراجعة اكتشافها وال تؤثر على توازن 
 التوجيه احملاسىب للمعامالت فقد يتم بطريقة اخلطأ جعل حساب املشتريات مدينا بقيمـة سـيارة   أخطاء ىف •

 مشتراة بدال من حساب السيارات 
 .أخطاء احلذف والسهو  •
 .أخطاء ىف ترحيل طرىف القيد كأن يتم ترحيل قيمة السيارة املشتراة إىل الطرف املدين حلساب السيارات •
 .ل قيد يومية بالكامل إىل احلسابات املتأثرة بدفتر األستاذأخطاء ناجتة عن عدم ترحي •
أخطاء ىف كتابه األرقام بدفتر اليومية وهى أخطاء التؤثر على امليزان إذا كان اخلطأ حمصورا ىف التسجيل بدفتر  •

حظة مع مال. اليومية العامة مع ترحيل مبالغ طرىف املعاملة املدين والدائن إىل دفتر األستاذ بصورة صحيحة 
أنه إذا كانت جترى مطابقة منتظمة بني املبالغ ىف دفتر اليومية العامة ودفتر األستاذ ، فـإن مثـل هـذا اخلطـأ     

 .يكتشف ىف وقت مبكر وقبل إعداد ميزان املراجعة 
 .أخطاء ىف تكرار إثبات وترحيل املعامالت  •
القيد مع حدوث مكافئ له ىف الطرف  حد طريفأرتكاب خطأ ىف إاألخطاء املتكافئة أو املعوضة واملتمثلة ىف  •

 .املعاكس لقيد أخر بنفس املبلغ وذلك سواء القيد ىف اليومية أو عند الترحيل أو الترصيد
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    مثال عملى
  

  جنيه نقدا ٩٥٠.٠٠٠شاحنة مببلغ  حناناشترت منشأة   ١ -  ٦
  :ومت إثبات هذه املعاملة على النحو التاىل 

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  لدائنة املبالغ ا  املبالغ املدينة 
٩٠٥.٠٠٠    

٩٥٠.٠٠٠  
  السيارات / من حـ 
  النقدية بالصندوق / إىل حـ 

  شراء شاحنة نقدا  

  

  
  

ك قيد بأقل مما جيب وذلاليالحظ من خالل القيد أنه حدث خطأ ىف إثبات مبلغ الطرف املدين من القيد ترتب علية إظهار مبلغ اجلانب املدين من 
  .جنيه  ٤٥.٠٠٠مبقدار 
 :جنيه نقدا ومت إثبات إجيار ىف دفتر اليومية على النحو التاىل  ٩٥٠.٠٠٠وإذا فرضنا أنه ىف وقت الحق مت سداد إجيار احملل مببلغ  •

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  املبالغ الدائنة   املبالغ املدينة 
٩٠٥.٠٠٠    

٩٥٠.٠٠٠  
  األجيار / من حـ 

  النقدية بالصندوق  /إىل حـ 
  

ويالحظ من خالل القيد أنه حدث خطأ ىف إثبات مبلغ الطرف الدائن من القيد أدى إىل إظهار مبلغ اجلانب الدائن من القيد بأقل من 
ان املراجعة وقد ترتب على هذا اخلطأ تعويض اخلطأ الذى حدث ىف القيد السابق وبالتاىل مل يتأثر توازن ميز. جنيه  ٤٥.٠٠٠احلقيقة مبقدار 

  .حبدوث مثل هذين اخلطأين 
  

  اكتشاف األخطاء بعد إعداد ميزان املراجعة 
تناولنا فيما سبق األخطاء الىت ميكن اكتشافها إما قبل إعداد ميزان املراجعة أو أثناء إعداده إال أن هناك بعض  

حق بعد أن مت إعداد ميزان املراجعة وقبل األخطاء الىت قد حتدث ومل تؤثر على توازن امليزان ويتم اكتشافها ىف وقت ال
  :إعداد احلسابات اخلتامية ىف األتى 

 أخطاء مل يكن هلا أثر على توازن ميزان املراجعة  •
أخطاء أثرت على توازن ميزان املراجعة ومل يتم اكتشافها أثناء إعداد امليزان ومت فتح حساب معلق  •

 .خاص ا 
  تصحيح األخطاء احملاسبية 
  :قة تصحيح األخطاء على األتى تتوقف طري

 .توقيت اكتشاف اخلطأ وتصحيحة  •
 .املرحلة احملاسبية الىت حدث فيها اخلطأ •
 .طبيعة اخلطأ  •

وعلى هذا األساس فان عملية تصحيح األخطاء يعتمد على ما إذا مت اكتشافها ىف نفس الفترة احملاسبية أو ىف فترة حماسبية         
  .الحقة

حيح األخطاء الىت تكشف أثناء الفترة احملاسبية ىف ضوء طبيعتها من ناحية ، واملرحلة احملاسبية وسوف تتم مناقشة تص
  :الىت حدثت فيها من ناحية أخرى وذلك على النحو األتى 

 ).أخطاء السهو أو احلذف ( تصحيح أخطاء عدم التسجيل  •
 .تصحيح أخطاء التسجيل ىف دفتر اليومية العامة  •
 .والترصيد ىف دفتر األستاذ  تصحيح أخطاء الترحيل •
 تصحيح األخطاء الىت تكشف بعد إعداد ميزان املراجعة  •

  

  )أخطاء السهو أو احلذف ( تصحيح أخطاء عدم التسجيل 
يتم تصحيح هذا النوع من األخطاء عن طريق إثبات املعاملة ىف اليومية العامة بقيد حماسىب حسب طبيعتها مث 

  :ة وذلك كما يتضح من املثال التاىل ستكمال مراحل الدورة احملاسبيإ
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    مثال عملى
  

م عدم قيام ١/٧/٢٠٠٣م بشراء بضاعة على احلساب أثناء املراجعة املستندية ىف ١/٥/٢٠٠٣قامت منشأة فؤاد ىف   ٢ -  ٦
       .احملاسب بإثبات املعاملة ىف الدفاتر علما بأنه مت تسليم البضاعة إىل خمازن املنشأة 

  :ل املعاجلة احملاسبية لتصحيح هذا اخلطأ ىف إثباته بدفتر اليومية العامة مبوجب القيد احملاسىب التاىل تتمث   
  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين

٣٥٠.٠٠٠    
٣٥٠.٠٠٠  

  املشتريات / من حـ 
  )حمالت الباسم( املوردين / إىل حـ 

 ٥٠٩إثبات  املشتريات مبوجب الفاتورة رقم 
بتاريخ  ٢١٤ند إستالم البضاعة رقم وس
١/٥/٢٠٠٣   

  
١/٧/٢٠٠٣  

  ).حمالت الباسم ( ويتم ترحيل طرىف القيد احملاسىب إىل احلسابات املتأثرة واملتمثلة ىف حساب املشتريات وحساب املوردين  
  تصحيح أخطاء التسجيل ىف دفتر اليومية العامة 

وعلى هذا األساس فإن أى خطأ قد حيدث . من الدفاتر القانونية ولذا جيب عدم الشطب التحشري فيه  شارة إىل أن دفتر اليومية العامةسبقت اإل    
ىف دفتر اليومية العامة سيتطلب تصحيحة مبوجب قيد حماسىب خاص يثبت ىف اليومية العامة ويرحل إىل دفتر األستاذ لتعديل أرصدة 

  :اء حسب طبيعتها على النحو التاىل وتتوقف إجراءات تصحيح هذه األخط. احلسابات املتأثرة
  

  تصحيح خطأ تكرار إثبات املعاملة ىف دفتر اليومية 
يتم تصحيح هذا اخلطأ مبوجب إجراء قيد حماسىب يتم مبقتضاه إلغاء القيود املتكررة وذلك من خالل إجراء قيود عكسية للقيود  

  .الىت سجلت أكثر من مرة 
  

  ىف دفتر اليومية تصحيح أخطاء أخرى تقع عند التسجيل 
لوحظ عند تصحيح األخطاء األخرى املشار إليها سابقا أنه مت تصحيحها مباشرة بقيد حماسىب واحد نظرا إما لعدم إثباا 

  .أساسا أو نتيجة لتكرار تسجيلها 
  

ة ىف اخلطأ ىف إثبات مبلغ املعاملة أو ىف أما فيما يتعلق بكافة األخطاء األخرى الىت حتدث أثناء التسجيل ىف دفتر اليومية العامة واملتمثل    
  التوجية احملاسىب السليم فإن املعاجلة احملاسبية تتم إما باستخدام إحدى الطريقتني التاليتني

  

  الطريقة املطولة : أوالً 
عكسى وذلك  ىف ظل هذه الطريقة يتم تصحيح اخلطأ على خطوتني ، حيث يتم ىف اخلطوة األوىل  إلغاء القيد اخلاطئ بقيد     

  .جبعل الطرف املدين للقيد اخلاطئ دائنا والطرف الدائن لنفس القيد مدينا 
  أما ىف اخلطوة الثانية فيتم إجراء القيد الصحيح للمعاملة مع ضرورة ترحيل قيدى األلغاء والتصحيح إىل احلسابات املتأثرة     

  

  الطريقة املختصرة 
ء اخلطأ وتصحيحه ىف نفس الوقت وذلك اإجراء قيد حماسىب واحد فقط يتم مبقتضاه إلغوىف هذه الطريقة يتم تصحيح اخلطأ ب    

بإظهار احلساب اخلاطئ من القيد ىف الطرف املعاكس للطرف الذى ظهر فيه وإحالل احلساب الصحيح حمله وبالرغم من مالءمة هذه 
  .الطريقة املطولة ىف تصحيحها كما يتضح الحقا 

   

  

    مثال عملى
  

جنيه مبوجب شيك ومبلغ  ١٥٠.٠٠٠جنيه وقد سداد مبلغ  ٢٥٥.٠٠٠بلغت مشتريات منشأة أمحد من البضاعة     ٣ -  ٦
وقد أتضح أن احملاسب اثبت هذه املعاملة . جنيه من اخلزنية والباقى مت به قبول كمبيالة  تستحق بعد شهر  ١٥.٠٠٠

  :ىف الدفاتر كما يلى 
  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  املبالغ الدائنة   املبالغ املدينة 

٢٥٥.٠٠٠    
  

١٥٠.٠٠٠  
١٥.٠٠٠  
٩.٠٠٠  

  املشتريات / من حـ 
  إىل مذكورين

  النقدية بالبنك/  حـ 
  النقدية باخلزينة / حـ 
  أوراق الدفع / حـ

إثبات شراء بضاعة ودفع جزء من القيمة وبشـيك  
  .والباقى مت به قبولنا الكمبيالة

  
  
  

  أ باستخدام الطريقة املطولةتصحيح اخلط: طلوب امل
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جنيه ويتم تصحيح هذا اخلطأ وفقا للطريقة املطولة  ٩٠.٠٠٠جنيه بدال من  ٩.٠٠٠أوراق الدفع دائنا مببلغ / واضح أن اخلطأ متثل ىف جعل حـ     
  :كما يلى 

  إلغاء القيد اخلاطئ بقيد عكسى
  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين

  
١٥٠.٠٠٠  
١٥.٠٠٠  
٩.٠٠٠  

  
  
  
  

٢٥٥.٠٠٠  

  من مذكورين 
  النقدية بالبنك/  حـ 
  النقدية باخلزينة / حـ 
  أوراق الدفع / حـ

  املشتريات / إىل حـ      
إلغاء القيد  اخلاطئ للمشتريات الىت متت 

  //بتاريخ 

  
  
  

  

  إثبات القيد الصحيح
  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين

٢٥٥.٠٠٠    
  

١٥٠.٠٠٠  
١٥.٠٠٠  
٩٠.٠٠٠  

  املشتريات / من حـ 
  إىل مذكورين

  النقدية بالبنك/  حـ 
  النقدية باخلزينة / حـ 
  أوراق الدفع / حـ

إثبات القيد الصحيح للمشتريات الىت متت 
  //بتاريخ 

  
  
  

  

  

    مثال عملى
  

  :ىف دفتر اليومية كما يلىجنيه بشيك وقد أثبت هذه املعاملة  ٥٨٩.٠٠٠ها فايز مبلغ ميلحصلت منشأة من ع      ٤-  ٦
  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٥٨٩.٠٠٠    

٥٩٨.٠٠٠  
  

  النقدية بالبنك / من حـ 
  ) فايز ( العمالء / إىل حـ 

  .إثبات حتصيل مبلغ من فايز 

  
  
  

  املطلوب
  تصحيح اخلطأ باستخدام    

 الطريقة املطولة 
   الطريقة املختصرة

  

جنيه بينما تسجيل املبلغ ىف  ٩.٠٠٠، أى بزيادة  ٥٨٩.٠٠٠بدال من  ٥٩٨.٠٠٠أ متثل ىف الطرف الدائن حساب العمالء وتسجيل املبلغ واضح أن اخلط    
  :الطرف املدين بصورة صحيحة ويتم هذا اخلطأ على النحو التاىل 

  الطريقة املطولة 
  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٥٩٨.٠٠٠    

٥٨٩.٠٠٠  
  )فايز ( العمالء / من حـ

  )النقدية بالبنك / إىل حـ    
  إلغاء القيد اخلاطئ  

  

٥٨٩.٠٠٠    
٥٨٩.٠٠٠  

  النقدية بالينك / من حـ
  العمالء فايز / إىل حـ     

  إثبات القيد بصورة صحيحة 
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  الطريقة املختصرة 
وذلك بتسجيل هذا املبلغ ىف الطرف املدين  ٩.٠٠٠مببلغ ) فايز ( اب العمالء ىف هذا املثال يتوجب عليك ختفيض الطرف الدائن من القيد وهو حس    

شارة إىل حساب النقدية بالبنك وهذا القيد يطلق لقيد التصحيح ، دون تسجيل أى مبلغ ىف الطرف الدائن لقيد التصحيح ، وال حاجة هنا لإل
  .عليه القيد املفرد أو القيد األبتر

  التاريخ  ــــــــانبيـــــــــــــ  دائن  مدين
٩.٠٠٠    

  
  )فايز( العمالء / من حـ 
  / .......... إىل حـ 

  إثبات القيد بصورة صحيحة

  
  
  

  

  اءوبالرغم من أنه قد مت تصحيحة اخلطأ وفقا للمعاجلة احملاسبية السابقة إال أنه ما يتم إتباع الطريقة املطولة ىف تصحيح مثل هذه األخط   

  

    مثال عملى
  

جنيه بشيك وقد قام احملاسب بإثبات هذه املعاملة كما  ٣٢٥.٠٠٠ضح أن شركة عمار للنقل باعت سيارة مببلغ أت  ٥-  ٦
  :يلى 

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٣٢٥.٠٠٠    

٣٢٥.٠٠٠  
  

  النقدية بالبنك / من حـ 
  املبيعات  / إىل حـ 

  بيع سيارة مستخدمة 

  
  
  

  من  املطلوب تصحيح اخلطأ بكل
 الطريقة املطولة 

 الطريقة املختصرة
   

السيارات وىف ظل هذه الطريقة يتم تصحيح القيد / ت دائنا بدال من حـااملبيع/ من املالحظ أن اخلطأ حدث ىف التوجية احملاسىب  جعل حـ 
  :اخلاطئ بالصورة التالية 

  :الطريقة املطولة 
  إلغاء القيد اخلاطئ بقيد عكسى 

  التاريخ  ـــــــــــــــــانبيــــ  دائن  مدين
٣٢٥.٠٠٠    

٣٢٥.٠٠٠  
  

  املبيعات  / من حـ 
  النقديه بالبنك/ إىل حـ 

  إلغاء القيد اخلاطئ 

  
  
  

  

  قيد التصحيح
  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين

٣٢٥.٠٠٠    
٣٢٥.٠٠٠  

  

  النقدية بالبنك / من حـ 
  السيارات   / إىل حـ 

  بيع سيارة مستخدمة 

  
  
  

  
  :باستخدام الطريقة املختصرة  – ٢

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٣٢٥.٠٠٠    

٣٢٥.٠٠٠  
  

  املبيعات / من حـ 
  السيارات / إىل حـ 

  
  
  

بيعات امل/ السيارات دائنا باعتباره احلساب الذى ميثل الطرف الصحيح هلذه املعاملة كم مت إلغاء حـ/ وقد مت مبوجب هذا القيد جعل حـ
  .باعتباره الطرف اخلاطئ من القيد وذلك جبعله مدينا 
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    مثال عملى
  

جنيه وقد مت  ٣٥.٠٠٠بشيك مببلغ  للتصوير  الرمحة قامت مدارس من العلوم والتقنية بسداد استحقاقات       ٦ -  ٦
  :إثباا ىف الدفاتر كما يلى 

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٣٥.٠٠٠    

٣٥.٠٠٠  
  

  النقدية بالبنك / من حـ 
    لرمحة للتصويرا/ إىل حـ 

  الرمحة سداد حساب 

  
  
  

  املطلوب
 :تصحيح اخلطأ وفقا لكل من 

 .الطريقة املطولة مث تصوير احلسابات املتأثرة بعد تصحيح اخلطأ 
  تصحيح اخلطأ   الطريقة املختصرة تصوير احلسابات املتأثرة بعد

 
  الطريقة املطولة 
  تصحيح اخلطأ

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٣٥.٠٠٠    

٣٥.٠٠٠  
  الرمحة للتصوير/ من حـ

  النقدية بالبنك / إىل حـ    
  إلغاء القيد اخلاطئ  

  

٣٥.٠٠٠    
٣٥.٠٠٠  

  الرمحة للتصوير/ من حـ
  النقدية بالبنك/ إىل حـ     

  إثبات القيد الصحيح 

  

   تصوير احلسابات املتأثرة
    النقدية بالبنك                               / حـ                                                                                           

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين  الرصيد
٣٥.٠٠٠  

-  
٣٥.٠٠٠  

٣٥.٠٠٠  
-  

  
  

٣٥.٠٠٠  
٣٥.٠٠٠  

  لتصويرالرمحة ل/ إىل حـ 
  الرمحة للتصوير/ من حـ

  الرمحة للتصوير/ من حـ 
  

  

  ٧٠.٠٠٠  ٣٥.٠٠٠      
  

  الرمحة للتصوير/ حـ                                                                        
  

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين  الرصيد
٣٥.٠٠٠  
٧٠.٠٠٠  
٣٥.٠٠٠  

-  

-  
-  

٣٥.٠٠٠  
٣٥.٠٠٠  

٣٥.٠٠٠  
٣٥.٠٠٠  

-  
-  

  رصيد
  النقدية/ حـ  من
  النقدية/ حـ  إىل

  النقدية/ إىل حـ 

  

  ٧٠.٠٠٠  ٧٠.٠٠٠      
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  الطريقة املختصرة 
  تصحيح اخلطأ

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  املبالغ الدائنة   مدين
٧٠.٠٠٠    

٧٠.٠٠٠  
  

  الرمحة/ من حـ 
  النقدية بالبنك/ إىل حـ 

  لقيد اخلاطئتصحيح ا

  
  
  

وكما يتضح فانه مت مبوجب هذا إلغاء وتصحيح طرىف القيد اخلاطئ وذلك بوضع كل حساب ىف الطرف الصحيح مع مضاعفة املبلغ ىف طرىف 
  .القيد

  تصوير احلسابات املتأثرة 
  

 النقدية بالبنك/ حـ
  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين  الرصيد

٣٥.٠٠٠  
٣٥.٠٠٠  

٣٥.٠٠٠  
-  

  
  

٧٠.٠٠٠  
  

  الرمحة للتصوير/ إىل حـ 
  الرمحة للتصوير/ من حـ

  

  

  ٧٠.٠٠٠  ٣٥.٠٠٠      
  

  الرمحة للتصوير/ حـ 
  

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين  الرصيد
٣٥.٠٠٠  
٧٠.٠٠٠  

-  

-  
-  

٧٠.٠٠٠  

٣٥.٠٠٠  
٣٥.٠٠٠  

-  

  رصيد
  النقدية/ حـ  من
  النقدية/ حـ  إىل

  

  ٧٠.٠٠٠  ٧٠.٠٠٠      
  

جنيه نتيجة للقيد اخلاطئ فانه إجراء قيد التصحيح أصبح  ٧٠.٠٠٠دائنا مببلغ  الرمحة للتصويرويالحظ أنه بعد أن كان رصيد حساب 
  .صفر رصيد احلساب 

  

  :أخطاء ىف جتميع مبالغ صفحات دفتر اليومية ونقلها 
يود احملاسبية ىف صفحات دفتر اليومية العامة أو عند قد حتدث بعض األخطاء أثناء جتميع مبالغ األطراف املدينة  والدائنة للق 

وال يتطلب األمر ىف مثل هذه احلاالت إجراء أى قيود حماسبية وإمنا يتم تصحيح هذه . نقل تلك ااميع من صفحة إىل أخرى 
  .األخطاء عن طريق تعديلها حتت إشراف مدير احلسابات 

  

  اذتصحيح أخطاء الترحيل والترصيد ىف دفتر األست
نظرا ألن دفتر  األستاذ يعد سجال عرفيا وليس قانونيا فإن أى خطأ حيدث فيه يتم تصحيحة بشطبة ومن مث إجراء التعديالت  

املناسبة حتت إشراف مدير احلسابات مع توقيعة ىف دفتر األستاذ مبا يفيد التصحيح واملثال األتى يبني إجراءات تصحيح 
  .ستاذاألخطاء الىت قد حتدث ىف دفتر األ

  

  

    مثال عملى
  

  جنيه إىل حساب التليفون بدفتر األستاذ ٦٣.٠٠٠مت عن طريق اخلطأ ترحيل مصاريف األنترنت مببلغ   ٧ -  ٦
       . تصحيح اخلطأ: املطلوب 

ب التليفون وترحيلها طاملا وأن اخلطأ حدث بدفتر األستاذ فإنه يتم ىف هذه احلالة تصحيح اخلطأ بشطب املعاملة من اجلانب املدين حلسا     
  .إىل حساب الصحيح واملتمثل ىف اجلانب املدين من حساب مصاريف األنترنت 

  تصحيح أخطاء الىت تكتشف بعد إعداد ميزان املراجعة 
زان ىف شف بعد إعداد ميزان املراجعة والىت مل يؤثر البعض منها على توازن امليتشارة إىل أن هناك بعض األخطاء الىت قد تكسبقت اإل    

وعلى هذا األساس فان إجراءات . حني أن البعض األخر من تلك األخطاء قد أثر على توازنه مما تطلب األمر فتح حساب معلق مببلغ اخلطأ 
  :تصحيح هذا النوع من األخطاء يتم على النحو األتى

  أخطاء مل توثر على توازن امليزان
رحلة احملاسبية الىت حدث فيها وذلك وفقا ألجراءات التصحيح السابق األشارة يتم تصحيح مثل هذه األخطاء حبسب طبيعة اخلطأ وامل

  .إليها
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  أخطاء أثرت على توازن امليزان
سبقت األشارة إىل أن حدوث مثل هذه األخطاء يستدعى فتح حساب معلق مببالغ تلك األخطاء ىف دفتر األستاذ ويظهر ىف ميزان املراجعة 

  .تلك األخطاء يتم تصحيحها مبوجب قيد حماسىب يقفل مبقتضاه احلساب املعلقوبالتاىل فأنه عند اكتشاف 
على أنه إذا اكتشف األخطاء ومت تصحيحها ىف نفس القترة احملاسبية فلن يظهر رصيد احلساب املعلق ىف اية الفترة ما مل فيتم إظهار  

  :هذا النوع من األخطاء من خالل املثالني التاليني  رصيد ذلك احلساب ىف امليزانية العمومية وميكن توضيح إجراءات تصحيح
  

  

    مثال عملى
  

جنيه ىف حني أن  ٥٣٠.٠٠٠م مببلغ  ٣٠/٧/٢٠٠٣ىف تاريخ  النصرظهرت إمجاىل األرصدة املدينة مليزان املراجعة ملركز   ٨ -  ٦
 يتم حتديد أسباب األختالف جنيه علما بأنه عند إعداد ميزان املراجعة مل ٦٢٠.٠٠٠إمجاىل األرصدة الدائنة بلغت 

  .بني إمجاىل رصيدى امليزان 
  :املطلوب 

 م٣٠/٧/٢٠٠٣تصوير ميزان املراجعة كما جيب أن يظهر ىف 
  . توضيح إجراءات معاجلة احلساب املعلق 

 

 تصوير ميزان املراجعة 
م٣٠/٧/٢٠٠٣ىف  النصرميزان املراجعة ملركز          

احلساب ىف دفتر رقم صفحة   أسم احلساب   دائن  مدين
  األستاذ

٥٣٠.٠٠٠  
ـــــــــــــــــــــ

٦٢٠.٠٠٠  

٦٢٠.٠٠٠  
  ــــــــــــــــــــــــــ

٦٢٠.٠٠٠  

مجاىل قبل إظهار الفرق حساب اإل
  معلق 

  األمجاىل بعد إظهار الفرق

  
  
  

 

 إجراءات معاجلة احلساب املعلق 
 فتح حساب ىف دفتر األستاذ     •

 معلق/ حـ                                                                                                 
  

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين  الرصيد
٩٠.٠٠٠  

  
٩٠.٠٠٠  -  

  
    رصيد  

     رصيد   -  ٩٠.٠٠٠  
  

 :إظهار رصيد احلساب املعلق ىف امليزانية العمومية  •
   

  بيــــــــان                كلى             جزئى     
    

  
  
  

٩٠٠٠٠  

  األصول الثابتة
  

  األصول املتداولة
  أعباء ونفقات مؤجلة

  حساب معلق
  

  حقوق امللكية
  

  األلتزامات
  

  األمجاىل     
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    مثال عملى
  

ف بني الختلوم والتقنية أن اإلم أسفرت مراجعة سجالت مركز الع ١/٩/٢٠٠٣إذا فرض ىف املثال السابق أنه ىف تاريخ   ٩ -  ٦
  .جنيه  ٩٠.٠٠٠رصيدى امليزان يعود إىل عدم ترحيل متحصالت نقدية مببلغ 

  املطلوب 
       .إجراء املعاجلة احملاسبية الالزمة مع توضيح األثر على احلساب املعلق    

  إثبات قيد التصحيح         
  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين

٩٠.٠٠٠    
٩٠.٠٠٠  

  

  النقدية/ من حـ 
  معلق/ إىل حـ 

  تصحيح اخلطأ

  
  
  

  

  األثر على احلساب املعلق
 معلق/ حـ 

  

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين  الرصيد
٩٠.٠٠٠  

-  
٩٠.٠٠٠  

-  
-  

٩٠.٠٠٠  
  

  رصيد  
  النقدية/ من حـ 

٣٠/٠٧  
٠١/٠٩  

  ٩٠.٠٠٠  ٩٠.٠٠٠       
  

  

    مثال عملى
  

عن الفترة احملاسبية املنتهية  نورم أثناء مراجعة دفاتر مؤسسة ال ٣١/١٢/٢٠٠٣تشفت األخطاء التالية ىف اك  ١٠ -  ٥
  :م ٣١/١٢/٢٠٠٣ىف 

 .جنيه  ٣٢.٠٠٠أتضح أن فاتورة  الفاكس قد رحلت خطأ إىل حساب األنترنت وذلك مببلغ  .١
طريق اخلطأ ىف  جنيه مقابل إصالح سيارة صاحب املؤسسة قد قيد عن ٩٨.٠٠٠أتضح أن ملغ  .٢

 .حساب مصروفات الصيانة مع العلم أنه مت سداد املبلغ نقدا
جنيه مت سدادها نقدا وقد سجلت ىف دفتر اليومية على  ١٢٠.٠٠٠أتضح أنه مت شلراء كتب مببلغ  .٣

 :النحو التاىل 
  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين

١٢٠.٠٠٠    
١٢٠.٠٠٠  

  

  املشتريات / من حـ 
  النقدية باخلزينة / حـ إىل 

  شراء كتب نقدا

  
  
  

  

جنيه وقد ظهرت هذه املعاملة ىف الدفاتر  ٣٥.٠٠٠على احلساب مببلغ  أمت بيع بضاعة للعميل سب .٤
 . ةجني ٥٣.٠٠٠مببلغ 

ع العلم أنه مت دفـع مقابـل تلـك    مجنيه مرتني  ٤٥.٠٠٠مت قيد مصروفات نقل مشتريات مببلغ  .٥
 .املصروفات نقدا

 ١٠٠.٠٠٠جنيه مضافا إليها رسوم مجركية  ٥٠٠.٠٠٠مببلغ  أجهزة كمبيوترة بشراء قامت املؤسس .٦
 :جنيه مت سدادها نقدا ، وقد سجلت هذه املعاملة ىف الدفاتر كما يلى

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
  

٥٠٠.٠٠٠  
١٠٠.٠٠٠  

  
  
  

٦٠٠.٠٠٠  
  

  من مذكورين 
  أجهزة كمبيوتر –ث . أ/ حـ 
  م مجركية رسو/ حـ
  النقدية باخلزينة  / إىل حـ    

مع الرسوم اجلمركية  أجهزة كمبيوترشراء 
  نقدا
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جنيه من اخلزينة و أودعته البنك وقد اثبت احملاسب هذه  ٣٥.٠٠٠قامت املؤسسة بسحب مبلغ  .٧
 :املعاملة كما يلى 

  

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٤٥.٠٠٠    

٣٥.٠٠٠  
  

  النقدية باخلزينة/ ن حـ م
  النقدية بالبنك / إىل حـ 

  حتويل نقدية من اخلزينة  إىل البنك

  
  
  

  

جنيه غري أن احملاسب مل يثبت هذه  ١٣٠.٠٠٠مببلغ  G.Sاء بضاعة على احلساب من حمالت مت شر .٨
 .املعاملة بالدفاتر 

جنيه  ٢٢٠.٠٠٠اد مببلغ كمبيالة مسحوبه على العميل عادل إىل املورد فؤ بتظهريقامت املؤسسة  .٩
 :وتستحق بعد شهر وقد سجلت هذه املعاملة ىف دفتر اليومية كما يلى 

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٢٢٠.٠٠٠    

٢٢٠.٠٠٠  
  

  املوردين فؤاد/ من حـ 
  أوراق الدفع / إىل حـ 
كمبيالة مسحوبه على عادل للمورد  تظهري
  فؤاد

  
  
  

  

جنيه سداد جزء من حسابه ، وقد سجلت هذه املعاملة  ٣٥٠.٠٠٠مببلغ  حممودرد مت إصدار شيك للمو .١٠
 :على النحو التاىل 

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٣٥٠.٠٠٠    

٣٥٠.٠٠٠  
  

  ) حممود(املوردين / من حـ 
  النقدية باخلزينة  / إىل حـ 

   حممودمن مستحقات  سداد جزء

  
  
  

 :وقد سجلت كما يلى  يسىجنيه مبوجب شيك من العميل الع ٢٤٨.٠٠٠مت حتصيل مبلغ  .١١
 

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٢٤٨.٠٠٠    

٢٤٨.٠٠٠  
  

  النقديه بالبنك/ من حـ 
  )   العيسى( العمالء / إىل حـ 

  لعيسىحتصيل جزء من املستحق ا

  
  
  

 

جنيه غـري أن   ٨٩.٠٠٠سة قيمتها مت سداد املستحق حملالت عمر بكمبيالة مسحوبة على املؤس .١٢
 :احملاسب أثبتها ىف الدفاتر بالقيد األتى 

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٨٩.٠٠٠    

٨٩.٠٠٠  
  

  )عمر(املوردين / من حـ 
  أوراق القبض  / إىل حـ 

  .  قبولنا كمبيالة مستحقة حملالت عمر

  
  
  

الذى حرره العميل عبد العزيز مببلغ  ٤٩٠األذىن رقم تبني من إشعار البنك أنه حصل قيمة السند  .١٣
 :على النحو التاىل  النورجنيه وقد سجلت املعاملة ىف دفاتر مؤسسة  ٧٥.٠٠٠

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٧٥.٠٠٠    

٧٥.٠٠٠  
  

  النقديه بالبنك/ من حـ 
  أوراق القبض  / إىل حـ 

  ).  ٤٩٠(سداد قيمة السند األذىن رقم 
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جنيه غري أن احملاسب أثبت هذه املعاملة ىف  ٥٦.٠٠٠مت بيع بضاعة على احلساب للعميل مؤمن مببلغ  .١٤
 :الدفاتر على النحو التاىل 

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  دائن  مدين
٥٦.٠٠٠    

٦٥.٠٠٠  
  

  )مأمون( العمالء / من حـ 
  املبيعات   / إىل حـ 

  ساب للعميل مؤمنبيع بضاعة على احل

  
  
  

  املطلوب 
  :اجراء املعاجلة احملاسبية الالزمة لتصحيح األخطاء السابق 

  

عند حل هذا املثال سيتم إتباع الطريقة املطولة ىف تصحيح األخطاء احملاسبية الىت تتطلب إجراء قيود حماسبية ىف دفتر    
  :اليومية وذلك على النحو األتى 

األخطاء يتم تصحيح اخلطأ فيه بشطب مصاريف األنترنت ىف اجلانب املدين من حساب األنترنت ، ويتم  ىف البند األول من قائمة .١
 .إعتماد ذلك بتوقيع مدير احلسابات جبوار التعديالت ىف احلسابات املتأثرة 

  

  دفتر اليومية العامة

  التاريخ  بيـــــــــــــــــــــان  املبالغ الدائنة   املبالغ املدينة 
٩٨.٠٠٠    

٩٨.٠٠٠  
  النقدية باخلزينة / من حـ
  مصروفات الصيانة/ إىل حـ

  إلغاء القيد اخلاطئ

٢  

٩٨.٠٠٠    
٩٨.٠٠٠  

  املسحوبات / من حـ 
  النقديه باخلزينة / إىل حـ

  إثبات املسحوبات بالطريقة الصحيحة 

  

١٢٠.٠٠٠    
١٢٠.٠٠٠  

  النقديه باخلزينة/ من حـ
  املشتريات / إىل حـ

  إلغاء القيد اخلاطئ

٣  

١٢٠.٠٠٠    
١٢٠.٠٠٠  

  الكتب / من حـ
  النقديه باخلزينة/ إىل حـ

  إثبات قيد شراء الكتب بصورة سليمة

  

٥٣.٠٠٠    
٥٣.٠٠٠  

  املبيعات/ من حـ
  )سبأ( العمالء / إىل حـ

  إلغاء القيد اخلاطئ

٤  

٣٥.٠٠٠    
٣٥.٠٠٠  

  )سبأ( العمالء / من حـ
  املبيعات/ إىل حـ

  صحيحة  إثبات املبيعات للعميل سبأ بصورة

  

٤٥.٠٠٠    
٤٥.٠٠٠  

  النقديه باخلزينة/ من حـ
  مصاريف نقل املشتريات / إىل حـ

  .إلغاء القيد املكرر لنقل املشتريات 

٥  

        
٦٠٠.٠٠٠    

٥٠٠.٠٠٠  
١٠٠.٠٠٠  

  النقديه باخلزينة/ من حـ
  إىل مذكورين

  أجهزة كمبيوتر –ث .أ/ حـ 
  رسوم مجركية/ حـ 

  إلغاء القيد اخلاطئ

٦  

٦٠٠.٠٠٠    
٦٠٠.٠٠٠  

  النقديه باخلزينة/ من حـ
  أجهزة كمبيوتر –ث .أ / إىل حـ 

  .إثبات القيد بصورة سليمة 

  

٣٥.٠٠٠    
٣٥.٠٠٠  

  النقدية بالبنك / من حـ
  النقديه باخلزينة/ إىل حـ 

٧  
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  إلغاء القيد اخلاطئ
٣٥.٠٠٠    

٣٥.٠٠٠  
  النقدية بالبنك/ من حـ
  النقديه باخلزينة/ إىل حـ 

  سحوب من اخلزينة بصورة سليمة إثبات املبلغ امل

  

١٣٠.٠٠٠    
١٣٠.٠٠٠  

  املشتريات / من حـ
  )السياىن ( املوردين / إىل حـ 

  .إثبات املشتريات من السياىن 

٨  

٢٢٠.٠٠٠    
٢٢٠.٠٠٠  

  أوراق الدفع / من حـ
  )فؤاد( املوردين / إىل حـ 

  إلغاء القيد اخلاطئ

  

٢٢٠.٠٠٠    
٢٢٠.٠٠٠  

  )فؤاد( املوردين / من حـ
  أوراق القبض/ حـ  إىل

  .إثبات جتيري الورقة للمورد فؤاد

٩  

٣٥٠.٠٠٠    
٣٥٠.٠٠٠  

  النقديه باخلزينة/ من حـ
  )الكسىب( املوردين / إىل حـ 

  إلغاء القيد اخلاطئ

  

٣٥٠.٠٠٠    
٣٥٠.٠٠٠  

  )الكسىب( املوردين / من حـ
  النقدية بالبنك/  إىل حـ 

  .إثبات السدد بشكل صحيح 

١٠  

٢٤٨.٠٠٠    
٢٤٨.٠٠٠  

  )العيسى ( العمالء / من حـ
  النقدية بالبنك/ إىل حـ

  إلغاء القيد اخلاطئ

  

٢٤٨.٠٠٠    
٢٤٨.٠٠٠  

  النقدية بالبنك/ من حـ
  )العيسى ( العمالء / إىل حـ 

  إثبات املتحصل من العميل العيسى 

١١  

٨٩.٠٠٠    
٨٩.٠٠٠  

  أوراق القبض/ من حـ
  ) عمر ( املوردين / إىل حـ 

  إلغاء القيد اخلاطئ

  

٨٩.٠٠٠    
٨٩.٠٠٠  

  )عمر ( املوردين / من حـ
  أوراق الدفع / إىل حـ 

  إثبات سداد املستحق بكمبيالة 

١٢  

٧٥.٠٠٠    
٧٥.٠٠٠  

  أوراق القبض/ من حـ
  النقدية بالبنك / إىل حـ 

  إلغاء القيد اخلاطئ

  

        
٧٥.٠٠٠    

٧٥.٠٠٠  
  النقدية بالبنك/ من حـ
  أوراق قبض حتت التحصيل / إىل حـ

  السند األذىن عن طريق البنك حتصيل قيمة

١٣  

٦٥.٠٠٠    
٥٦.٠٠٠  

  املبيعات / من حـ
  ) مأمون (العمالء / إىل حـ 

  إلغاء القيد اخلاطئ 

  

٥٦.٠٠٠    
٥٦.٠٠٠  

  )مأمون (العمالء / من حـ
  املبيعات / إىل حـ 

بصورة ) مؤمن ( إثبات املبيعات للعميل 
  صحيحة 

١٤  
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  مستندات فعلية:  الثامنة / لسابعة االوحدة 
  

 .الدورة املستندية للمشتريات  - 

 
 .طلبات الشراء  - 

  
 .طلبات عروض األسعار  - 

  
 .عروض األسعار  - 

  
 أمر التوريد  - 

  
 .فاتورة املشتريات  - 

  
 الدورة املستندية للمخازن   - 

 
 .أذون اإلضافة  - 

  
 .كروت الصنف   - 

  
 .أذون الصرف  - 

  
  .كشوف اجلرد  - 

  
  . ملدفوعات دورة ا - 

  
  . الشيكات - 
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    حالة عملية

 -: ة لشركة اإلخالص للتجارة و كانت كالتايليلي األرصدة اإلفتتاحيما يف  
نة أخرى يأرصدة مد – ٨٩٠٠٠قبض . أ – ٨٨٨٥٠٠العمالء  – ٦٣٠٠٠٠املخزون  – ٣٤٥٠٠٠األصول الثابتة 

 ٧٥٥٠٠٠ك البن – ٢٢٦٠٠٠ة يالنقد -)ار املكتب جيإ( ة يجن ٢٤٠٠٠مصروفات مدفوعة مقدماً  – ١٧٣٠٠٠
 ١٣٤٥٠٠الك هجممع اإل -  ١٠٥٨٠٠٠موردون  - ١٠٠٠٠٠٠رأس املال  - ١٣٥٠٠٠ل يكات حتت التحصيش –
   . ١٨٦٠٠٠كات حتت الطلب يش - ٥٢٧٠٠٠أرصدة دائنة أخرى  – ٣٦٠٠٠٠دفع . أ –

  ٢٠٠٨ر ير فرباهة خالل شيات التاليو متت العمل
بالبنـك مـن    ) ة يـ فقط مائة وعشرون ألف جن(ة يجن ١٢٠.٠٠٠داع مبلغ يمت إ  ٠٢/٠٢/٢٠٠٨بتاريخ  – ١

  .نة الشركة يخز
ورد من البنك ما يفيد بتحصيل مجيع الشيكات و إيداعها حبساب الشـركة   ٠٣/٠٢/٢٠٠٨بتاريخ  – ٢

خاص بالشركة العربية للتجارة و التوريدات إرتد لعدم كفاية الرصيد و مت  ٢٠.٠٠٠فيما عدا شيك مببلغ 
 ٠٦/٠٢/٢٠٠٨تقدمي الشيك مرة أخرى للبنك و مت حتصيله بتاريخ   ةإعاد ك و طلب مناإخطار العميل بذل

  .جنية مت خصمها من حساب الشركة  ٢٥علماً بأن البنك إحتسب مصروفات بنكية مببلغ 
ورد من البنك ما يفيد بصرف مجيع الشيكات الصادرة مـن الشـركة حـىت     ٠٧/٠٢/٢٠٠٨بتاريخ  – ٣

 . تارخيه
تسعة و  فقط( جنية ٨٩.٠٠٠قامت الشركة بشراء سيارة على احلساب مببلغ  ١٢/٠٢/٢٠٠٨بتاريخ  – ٤

  . بالشركةمن شركة غبور و ذلك إلستخدامها يف األعمال اخلاصة  )جنيةمثانون ألف 
           فقط سـتة و عشـرون ألـف    ( جنية  ٢٦.٧٠٠مت سداد دفعة من السيارة مببلغ   ١٥/٠٢/٢٠٠٨بتاريخ   – ٥

      . ١٢١٠من قيمة السيارة وذلك بشيك رقم ) ائة جنية ال غري و سبعم
) فقط مائة و سبعة و ثالثون ألف جنية ال غـري ( جنية  ١٣٧.٠٠٠مت سداد مبلغ  ١٧/٠٢/٢٠٠٨بتاريخ  – ٦

 .  ١٢١١من أوراق  الدفع بشيك رقم 
           ) فقط ستمائة و مخسون ألـف جنيـة   ( جنية   ٦٥٠.٠٠٠مت بيع بضاعة مببلغ  ٢١/٠٢/٢٠٠٨بتاريخ  – ٧

   .  ٢٢٢٧٦ومت حتصيل القيمة بشيك رقم 
  فقط سبعمائة و سبعون ألف جنيـة ال  (جنية  ٧٠٠.٠٠٠مت شراء بضاعة مببلغ  ٢٥/٠٢/٢٠٠٨بتاريخ  –٨

  . ١٢١٢و مت سداد القيمة بشيك رقم ) غري
مت ) فقط ستة و سبعون ألـف جنيـة ال غـري   ( جنية ٧٦.٠٠٠يلغت املصروفات العمومية واإلدارية  – ٩    

  .سدادها نقداً 
      

 -:تسجيل التسويات التالية  -:املطلوب     
  .جنية  ٦٦٤٠اإلهالك اخلاص بالفترة احلالية بلغ  – ١
 ) .مل يتم صرفها ( جنية  ٣٢٠٠٠مرتبات املوظفني لشهر فرباير بلغت  – ٢
اإلهالك اخلاص ا  جنية و جممع ٩٥٠٠٠علماً بأنه مت شراؤها مببلغ ( ية جن٤٦٠٠٠مت بيع سيارة مببلغ  – ٣

  .و مت حتصيل القيمة نقداً )جنية  ٤٠٠٠٠
  .جنية و مت سداد القيمة نقداً  ٦٠٠٠٠بلغت مردودات املبيعات  – ٤
 داملصروفات املدفوعة مقدماً عبارة عن إجيار املركز الرئيسي عن شهر فرباير و املطلوب إعدا – ٥

  .التسوية اخلاصة بذلك       
  :-املطلوب

  .  ات املذكورة أعالهيل مجيع العمليتسج -١
  .  ل لدفتر األستاذ املساعديالترح -٢
  .  ع و باألرصدةيزان املراجعة بااميإعداد م -٣
  .  جنية ٩٢٠٠٠٠د خمزون آخر املدة يإعداد قائمة الدخل علماً بأن رص -٤
   . ٢٠٠٨ر ير فرباهملايل لشإعداد قائمة املركز ا -٥
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