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 :مقدمة 
بعـد أن تناولنا في الجزء األول من هذا المقرر اإلطار الفكري المبسط              

لنظرية المحاسبة بصفة عامة ، ثم تلى ذلك شرح الجانب اإلجرائي من عمليات             
لتسجيل ، التبويب ، والقياس ،      الـدورة المحاسبية التي تبدأ من جمع البيانات ، ا         

اليومية وميزان المراجعة وتصحيح    ) دفاتر(وانتهـى هذا الجزء بعد إعداد دفتر        
األخطـاء المحاسبية ، الشرح لطرق اإلثبات والرقابة المحاسبية على العمليات           

 .المالية من خالل عرض الطرق المحاسبية لإلثبات بالدفاتر 

ن نشرح له كيف يمكن له بعد كل ما      يكـون من المناسب اآلن للطالب أ       
عادة (عن مدة مالية    ) الوحدة المحاسبية (تقـدم أن يحدد نتيجة أعمال المشروع        

والتـي قد تكون سنة ميالدية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية  ) سـنة مالـية   
ديسـمبر ، أو أن تكون هذه المدة المالية سنة متداخلة بين سنتين ميالديتين كأن               

، كما  ٣٠/٦/٢٠٠٥ وتنتهي السنة المالية في      ١/٧/٢٠٠٤شـروع في    يـبدأ الم  
في ) الحسابات الختامية (سنوضح في هذا الجزء أيضاً كيفية إعداد القوائم المالية          

نوعـية المشروعات الفردية والتي بدأنا شرح تفاصيل عملياتها في الجزء األول     
حدث على رأس مال    من هذا المقرر ، ويمكننا من التعرف على العمليات التي ت          

 .المشروع واتجاهاته من حيث الربح أو الخسارة 
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 . إعداد الحسابات والقوائم المالية -١

 إعـداد الحسـابات الختامـية والميزانية في المشروعات في حالة الدفاتر             -٢
 :المنتظمة 

 .إعداد ميزان المراجعة باألرصدة * 

 .بيان نتائج األعمال وتحديد المركز المالي * 

 . استخدام قوائم التسوية البسيطة -٣

 . حساب المتاجرة -٤

 . حساب األرباح والخسائر -٥

 . أثر الحسابات الختامية على حساب رأس المال -٦
 

 
Financial statements 

 
امية والقوائم المالية بعد شرح تفاصيل      تهدف عملية إعداد الحسابات الخت     

العملـيات إلـى بيان وتحديد المركز المالي للمشروع ، وهو ما يعرف محاسبياً           
 سواء كان ربحاً أو خسارة ، ويمكن إعداد Net worthبصـافي قيمة األصول  

 :هذه الحسابات الختامية من مدخلين أساسيين 

ز على القيام بعملية مقارنة بين       ، وهي ترك   نظـرية الميزانية  : المـدخل األول    
عناصـر قائمة المركز المالي في بداية الفترة المحاسبية ، ونفس هذه العناصر             

. هو الدخل الخاص بالمشروع     ) الصافي(فـي نهاية تلك الفترة ، ويكون الفرق         
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وتأخذ هذه النظرية وجهة النظر االقتصادية في قياس الدخل ، وذلك ألن الدخل             
سوف يتضمن دخل النشاط العادي إضافة إلى الدخل المحصل         ) سالمقا(المتولد  

نتـيجة التغيرات في قيمة عناصر األصول بقائمة المركز المالي ، وبذلك نحدد             
 .تماماً التغيرات التي تحدث على صافي حقوق أصحاب رأس المال 

 ، وهي النظرية التي تركز على حركة رأس         نظرية الدخل : المـدخل الثانـي     
امل في النشاط بالمشروع من مصروفات وإيرادات ، ثم تحديد النتيجة           المال الع 

النهائـية لهـذه الحـركة فـي نهايـة المدة المحاسبية ، وهو ما يعرف بالربح               
 ) .ربح العمليات(المحاسبي 

 :ويتركز دور المحاسبة بناء على ذلك في 

على  تحديـد العملـيات المالية التي تؤثر على حقوق أصحاب رأس المال و          -١
 .بيان نتيجة األعمال عن حركة النشاط 

 شـرح ودراسـة العمليات المالية المذكورة هذه من حيث أثرها على حقوق    -٢
 ) .األصول والخصوم(والتزامات المشروع ، أي على 

 
 
Balance Sheet 

 
 

كشف أو قائمة   "ركز المالي بأنها    تتمثل الميزانية أو ما يعرف بقائمة الم       
المشروع في تاريخ معين ، وفي      ) أصول(تمـثل فـي جانـب مجموعة حقوق         

التي تكون على المشروع سواء     ) االلتزامات(الجانـب اآلخر مجموعة الخصوم      
 " .ألصحابه أو للغير

حـيث ينظـر للمشروع بعد تكوينه على أنه شخصية اعتبارية منفصلة             
ومن ثم فإن ما يأخذ المشروع من أموال من أصحابه          عـن شخصية أصحابه ،      
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أو ما ) قرض(يصـبح التـزاماً عليه لهم ، كما أن ما يأخذه المشروع من الغير       
يصبح كل ذلك   ) على الحساب (يشـتريه مـن أصول من الغير دون دفع القيمة           

 .التزامات على المشروع قَبل من أعطى له هذه األموال 

 من  معادلة رياضية المركز المالي على أنها     ويمكـن النظـر إلى قائمة        
استخدامات هذه   واآلخر   مصادر األموال بالمشروع  طـرفين يمـثل أحـدهما       

 ) .افتراضية( وذلك في تاريخ محدد لحظة سكون األموال

 :ويستلزم التعريف السابق تحديد مفاهيم المصطلحات التالية  
Assets 

 :المشروع ، وتنقسم إلى ويتمثل في استخدامات ألموال  

  :Fixed Assetsأصول ثابتة * 

وهي األصول التي تقتنى ليس لغرض اإلتجار فيها ، وإنما الستخدامها            
 والحصـول علـى خـدماتها فـي النشاط ، مثل المباني ، اآلالت والمعدات ،                

 ... األثاث 

  :Current Assetsاألصول المتداولة * 

 عليها المشروع الستخدامها خالل     وهي مجموعة األصول التي يحصل     
أي أنها تقتني لإلتجار فيها ، مثل       ) المدة المحاسبية الواحدة  (دورة النشاط العادي    

في البضـاعة ، األوراق المالـية، والـنقدية سواء بالصندوق أو البنك ، وهنا               
 فإن اإلنتاج تحت    المشروعات الصناعية  ، بيـنما في      المشـروعات الـتجارية   

واإلنتاج تام الصنع فإنه يعد من األصول المتداولة ، في          ) صـنيع الت(التشـغيل   
 فإن المحاصيل الزراعية والحيوانات     المشـروعات الزراعية  حـين أنـه فـي       

 .بالمزرعة سواء للعمل أو التربية فإنها أصوالً متداولة 
 
Liabilities 
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ثل في  وتتمSources of Fundsوهـي تعرف أحياناً بمصادر األموال   
التـزامات المشـروع باعتباره شخصية قانونية منفصلة عن شخصية أصحاب           

 :رأس المال ، والخصوم نوعان 

 ، وهي األموال التي يضعها أصحاب       التزامات على المشروع ألصحابه   : األول  
المشـروع لالسـتثمار فيه سواء في بداية النشاط أو األرباح التي لم يصرفوها              

 .مال وتركت ليزيد بها رأس ال

 : وهي إما التزامات على المشروع لألطراف الخارجية: الثاني 

 .قروض نقدية أخذها المشروع من الغير سواء البنوك أو أفراد أو شركات ) ١

قـروض نتـيجة مشتريات عن عمليات النشاط ولم يسدد قيمتها في حينه ،              ) ٢
 .فإنها تصبح التزاماً على المشروع لمن أعطى هذه البضاعة له 

 

وهو الرقم الذي نحصل عليه من مقارنة أصول المشروع مع التزاماته            
 :فإذا كان هذا الرقم 

 . فإن المشروع يكون قد حقق أرباحاً :زيادة األصول عن الخصوم * 

 . فإن المشروع يكون قد حقق خسارة :نقص األصول عن الخصوم * 

يستطيع ) الميزانيات(ائم المالية   ومـن خـالل التمييـز بـين بنود القو          
المحاسـب المالـي أن يقوم بفرز الحسابات المدينة والدائنة ، وهي أهم خطوة              

 .واألولى في إعداد الحسابات الختامية والميزانية 
 

لعمليات المالية كما وضح من     فـي حالـة عدم التزام المشروع بإثبات ا         
قـبل فـي الجزء األول من المقرر بطريقة القيد المزدوج ، فإننا نستطيع تحديد             

 :نتيجة األعمال من أرباح أو خسائر عن مقارنة الميزانيات عن طريق 

 .القيام بعملية جرد عملي لألصول والخصوم في تاريخين متتاليين ) أ(
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 ألسس تقييم موضوعية وذلك بهدف معرفة       تقيـيم بـنود الميزانيتين وفقاً     ) ب(
 .  حقيقة المركز المالي في تاريخ محدد 

 
 

 "المبالغ باأللف جنيه"
 في المشروع الخاسر في المشروع الرابح

ص  افي األص  ول ف  ي   
 = نهایة المدة

 المسحوبات+ 

 ٢٥٠٠٠ 
 

٢٥٠٠ 

= صافي األصول في نهایة المدة
 ) الخصوم–األصول (

 مسحوبات+ 

 ١٧٠٠٠ 
 

١٥٠٠ 
 یطرح

ص  افي األص  ول أول  
 المدة

 إضافات رأس المال

 
٢٢٥٠٠ 

 
١٥٠٠ 

٢٧٥٠٠ 
)-( 

 یطرح
 صافي األصول أول المدة

 إضافات لرأس المال+ 

 
٢٢٥٠٠ 

١٥٠٠ 

١٨٥٠٠ 
)-( 

  ٢٤٠٠٠   ٢٤٠٠٠ 
 ٥٥٠٠  صافي الخسارة ٣٠٠٠  صافي الربح

 
ات  والتي يقوم كثير من المشروع     القـيد المفرد  وهـذه هـي طـريقة        

 :الصغيرة باستخدامها حيث يتم اإلثبات فقط لـ 

 . حساب المدينين -

 . حساب الدائنين -

بيـنما يقوم صاحب المشروع بنفسه بتتبع العناصر األخرى مثل النقدية            
فـي حسـاب خاص لذلك ، وال يكون التسجيل في الدفتر إال لما يتعلق بعالقته                

 .بالغير 

الق في إثبات صافي نتيجة وهـذه الطـريقة غيـر دقـيقة علـى اإلط         
 .العمليات، وال يعتمد عليها ألن الدفاتر تكون غير منتظمة 
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 :إعداد ميزان المراجعة باألرصدة * 

لمراجعة هو كشف يحتوى على كل كمـا سـبق أن عـرفنا أن ميزان ا      
، ويمثل العمل   ) أو المساعد (أرصـدة الحسـابات الخاصة بدفاتر األستاذ العام         

 .المحاسبي الذي يمهد إلعداد الحسابات الختامية 

 :االعتبارات التي يجب اتباعها عند إعداد ميزان المراجعة 

 : اعتبارات خاصة باألرصدة المدينة -

 يمثل أصالً من أصول المشروع وذلك بالنسبة        رصـيد الحسـاب المـدين     ) أ(
 .لحسابات األصول 

 رصيد حسابات المصروفات يمثل خسارة ألنه يمثل خفضاً في رأس المال ) ب(

 : اعتبارات خاصة باألرصدة الدائنة -

على اعتبار أن حسابات الخصوم     ) خصوم(كل رصيد حساب خاص بالتزام      ) أ(
 .حسابات دائنة في األساس 

 .د حسابات األرباح أو اإليرادات الدائنة تمثل زيادة في لرأس المال رصي) ب(

ولذلك فإنه عند إعداد ميزان المراجعة من األهمية بمكان مراعاة الدقة             
الـتامة فـي تصـنيف الحسـابات ، وال يعني توازن الميزان دليالً على صحة      

ا سبق أن عرفنا    التصنيف والتحليل الدقيق للحسابات نظراً لألخطاء المتكافئة كم       
 .من قبل 

وقد يصعب عن الطالب معرفة مدى دقة صحة توازن المراجعة في أي             
تمـرين إذا لـم يكـن رقم رأس المال معلوماً ، ولكن إذا عرف الطالب أهمية                 

 .مراعاة دقة معادلة الميزانية ما حدث له خطأ 
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 :والمثال التالي نوضح فيه بعض األرصدة 

 :وجيه بعض األرصدة نوضح فيه كيفية ت: مثال 
 أسماء الحسابات منه له تفسـيرات

 المشتريات/ حـ ××  أصل يمثل بضاعة تضاف للمخازن
تخفـيض من رصيد البضاعة من المخازن       

 )تخفيض أصول(
ـــ  ×× ــردودات / ح م

 المشتريات
تخفـيض فـي أصل نتيجة تخفيض رصيد      

 المخازن بالمبيعات
 المبيعات/ حـ  ××

اعة المرتدة تزيد   أصـل باعتـبار أن البض     
 المخازن

ـــ ××  ــردودات / ح م
 المبيعات

 البنك/ حـ ××  أصل يمثل نقدية ولكن موجود بالبنك
 الصندوق/ حـ ××  أصل يمثل نقدية حاضرة بالمشروع

أصـل يمـثل نقديـة حاضـرة بالمشروع      
 للعمليات الصغيرة

ـــ ××  ــندوق / ح ص
 المصروفات النثرية

ـــ ××  رأصل ألنه حقوق للمشروع لدى الغي ــنون / ح المدي
 )الذمم(، ) العمالء(

ـــ ××  ــى / حـ المبانـ
 )العقارات(واألراضي 

 اآلالت/ حـ ×× 

 أصول مملوكة للمشروع

 األثاث/ حـ ×× 
أربـاح داخلـة في المشروع تخفيض في        

 رأس المال
 خصم مكتسب/ حـ  ××

 المسحوبات/ حـ ×× 
 أجور ومرتبات/ حـ ×× 
 اإليجارات/ حـ ×× 

 مصروفات خاصة بالنشاط

ـ  ××  المصروفات / حـ
 العمومية واإلدارية

 خصم مسموح به/ حـ ××  )خسارة(تخفيض من رأس المال 
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١٣

 
 

بانـتهاء عملـيات اإلثـبات المحاسـبي للعمليات المالية والترحيل إلى             
صـة بكـل عملـية وانتهاء بإعداد ميزان المراجعة          حسـابات األسـتاذ المخت    

باألرصـدة، يكـون علـى المحاسب المالي أن يبدأ بإعداد الحسابات الختامية             
Final Accounts  والميـزانية Balance Sheet من خالل األرصدة المرحلة 

 وذلك بهدف تحديد Trial Balanceمـن حسابات األستاذ إلى ميزان المراجعة  
 .مشروع في نهاية المدة سواء كانت ربحاً أو خسارة نتيجة العمل بال

والحسـابات الختامـية التي ينبغي أن يبدأ المحاسب بإعدادها في نهاية             
 : هي Accounting periodالمدة المالية 

 ومن هذا الحساب نصل إلى رقم Trading Account حسـاب المتاجرة  -١
 ، وهو Trading loss أو خسارة العمليات Gross Profitمجمـل الـربح   

رقـم نتـيجة عمليات النشاط التجاري البحت بعيداً عن أي عمليات إدارية             
 .خاصة بإدارة المشروع 

 ومن هذا Profit and Losses Account حسـاب األربـاح والخسائر   -٢
 أو صافي Net Profitالحسـاب يصـل المحاسب إلى رقم الربح الصافي   

واإلداري للشركة ككل والذي  مـن النشـاط التجاري   Net lossالخسـارة  
 .سيؤثر حتماً هذا الرقم على حقوق أصحاب رأس المال بالميزانية 

 وهي قائمة يوضح بها Balance Sheet) الميزانية( قائمة المركز المالي -٣
كافـة حقوق المشروع ، وهي ما يعرف محاسبياً بالموجودات أي األصول            

Assets   ك على الجانب اآلخر هناك  وهـذا فـي الجانب المدين ، ومقابل ذل
والمفتـرض دائماً أن كال الجانبين البد أن يكون          . Liabilitiesالخصـوم   

متسـاويين نظراً ألن اإلثبات في الدفاتر يتم بالقيد المزدوج وأن كل عملية             
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١٤

مالـية تؤثر على جانبين أحدهما مدين واآلخر دائن بما يحفظ توازن قائمة             
 .المركز المالي باستمرار 

Work sheet 

حتـى يتمكن المحاسب المالي بطريقة سهلة ومختصرة إعداد الحسابات           
الختامية والميزانية الخاصة بالوحدة المحاسبية وعمل التسويات الجردية الالزمة         

 وكذلك إقفال   – والتـي سيأتي شرحها تفصيالً في جزء الحق من هذا الكتاب             –
ـ  ابات ، فـإن عليه القيام بإعداد تحليل لعناصر ميزان المراجعة باألرصدة     الحس

إلـى الحسـابات المالـية النهائية والميزانية حسب طبيعة هذا الحساب وعالقته      
بنـتائج األعمـال أو باعتـباره جـزء من عناصر الميزانية ، وهو ما يعرف                

 Balance Sheetبالتسـويات الالزمـة ، ويعـتمد ذلك على معادلة الميزانية    

Equation وعملية التسوية هذه بقائمة تسمى قائمة التسوية ، Work Sheet.  

 هي عبارة عن    ورقة العمل وقائمـة التسوية أو ما يطلق عليها البعض          
كشـف يـتم عمـل جمـيع العملـيات الحسابية التي تتم على أرصدة حسابات           

، وهي ما   ) المتاجرةاألرباح والخسائر وحساب    (الميـزانية، أو حسابات النتيجة      
 .يعرف بالتسويات الجردية 

 :ونوضح في الجدول التالي نموذجاً لشكل قائمة التسوية  

 المتاجرة/ حـ خ.أ/ حـ المیزانیة
میزان 

المراجعة بعد 
 التسویات

 التسویات

میزان 
 المراجعة

قبل 
 التسویات

أرصدة 
 دائنة

أرصدة 
 منه له منه له منه له منه له منه له مدینة

اسم 
 الحساب
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١٥

 :نالحظ عليه ما يلي ) قائمة التسويات(وبالنظر إلى الكشف السابق 

 أن أسـماء الحسـابات الموجـودة في ميزان المراجعة باألرصدة والتي تم         -١
يتم إدراجها جميعاً في    ) العام والمساعد (الحصـول عليها من دفاتر األستاذ       

 .خانة اسم الحساب 

ـ    -٢ ريقة القـيد المزدوج في كافة العمليات المالية في الخانة الخاصة       يتـبع ط
بالتسـويات ، بمعنى أن كل تسوية تتم في جانب البد أن ينعكس أثرها على               

كـل عملية تؤثر على طرف مدين واآلخر دائن بنفس          (الجانـب األخـرى     
 ) .القيمة

 : يتم إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات ويتم ذلك كما يلي -٣

المدين مع المدين ، والدائن مع      ( تجمـع العناصـر المتشابهة مع بعضها         ●
الجانب + أي يجمـع الجانب المدين في الميزان قبل التسوية           ) الـدائن 

المـدين فـي خانـة التسوية ليمثل بذلك الجانب المدين في الميزان بعد       
التسـوية لـنفس العنصر ، ونفس الشيء الجانب الدائن قبل التسوية مع          

نـب الـدائن في خانة التسوية ليكون إجمالي البند في الميزان بعد             الجا
 .التسوية 

 نحصـل على الناتج أمام كل حساب وذلك بطرح الجانبين المدين والدائن        ●
واسـتخراج الرصـيد في كل حالة ، وهذا الرصيد هو الرقم هو الذي              

 .نسجله في الحسابات المالية النهائية في الجزء األخير من القائمة 

وعـندما يفرغ المحاسب من التأكد جانبي ميزان المراجعة بعد التسوية            
/ حـ(يـبدأ فـي فـرز الحسابات إلى ما يخصها في الحسابات المالية الختامية           

بحسب ما يخص كل حساب بحيث ) أرباح وخسائر أو ميزانية  / متاجـرة ، حـ     
 :أن 
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جاري من مشتريات ومبيعات وما تـرحل إليه البنود الخاصة بالنشاط الت    

 .يتبع أي منهما من مردودات أو مصروفات نقل وعموالت وخالفه 
 

ويرحل إليه عمليات المصروفات واإليرادات والخسائر واألرباح بحيث         
 :تكون 

  .المدين الجانب في ← والخسائر المصروفات ●

  .دائنال الجانب في ← واألرباح اإليرادات ●
 
واألرصدة المدينة األخرى   ) متداولة+ ثابتة  (يـنقل إليها بنود األصول       

 .في الجانب المدين وبنود الخصم وااللتزامات في الجانب الدائن 

 :ويالحظ أن 

كـل مـن حساب المتاجرة وحساب األرباح والخسائر يتم إعدادهما عن فترة         ) أ
 . من نفس العام ٣١/١٢ي  وتنتهي ف١/١مالية تبدأ من مثالً 

بينما في قائمة الميزانية تعد عن لحظة محدودة ويفترض فيها أن المشروع            ) ب
 متوقفاً أي لحظة سكون افتراضية حتى تكون النتائج محددة عند هذه اللحظة 

وتـتم عملية إعداد الحسابات الختامية وإقفال الحسابات وتحديد المركز           
 :طوات التالية المالي للوحدة المحاسبية بالخ

 يجمع جانبي حساب المتاجرة ، والجانب األصغر يضاف إليه متمم حسابي،            -١
 :وهذا المتمم إذا 

فإنه يعني أن المشروع حقق     ) المدين( ظهر في ناحية الجانب األيمن       -
 .ربح إجمالي 

فإن المشروع  ) الدائن( بيـنما إذا ظهر هذا المتمم في الجانب األيسر           -
 .ئر إجمالية يكون محققاً خسا
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١٧

وبعد إضافة هذا المتمم إلى الجانب األصغر من حساب المتاجرة يكون            
 .الحساب متوازناً 

 تـرحل األربـاح اإلجمالية من حساب المتاجرة من الجانب المدين من هذا              -٢
الحساب إلى الجانب الدائن من حساب األرباح والخسائر ، والعكس صحيح،           

جانب الدائن من حساب المتاجرة إلى      حـيث تـرحل الخسـائر اإلجمالية بال       
 .الجانب المدين من حساب األرباح والخسائر

 : بعد إثبات عمليات حساب األرباح والخسائر فإنه -٣

 إذا كان المتمم الخاص به في الجانب المدين ، فإن نتيجة المشروع           -
 . تكون أرباحاً إضافية    

جة تكون خسائر    إذا كـان المـتمم هذا في الجانب الدائن ، فإن النتي            -
 .صافية 

 أرصدة حساب األرباح والخسائر المدينة تنقل إلى الجانب المدين بالميزانية           -٤
 .والدائنة إلى الجانب الدائن بالميزانية 

  
ومـا نود أن نوضحه هنا بالرغم من أهمية قائمة التسوية هذه ، فإنها ال تعد         

، وإنما هي كشف    قـوائم مالـية تعرض على أصحاب رأس المال أو المديرين            
 .تنظيمي داخل إدارة المحاسبة ليكون خطوة تمهيدية إلعداد القوائم المالية

  
ونوضح فيما يلي بيان مبسط عن قائمة تسوية افترضنا فيها عدم وجود            
تسـويات جـردية باستثناء البضاعة ، وذلك ليتعرف الطالب على طريقة تحليل    

 .مية والميزانية الحسابات وكيفية فرزها إلى الحسابات الختا
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 ١ رأس المال  ٤٣٠٠٠  
 ٢ آالت ومعدات ١٢٠٠   
 ٣ )١/١(بضاعة أول المدة  ٨٠٠٠   
 ٤ الخزينة ٢٨٠٠   
 ٥ أوراق القبض ٢٤٠٠   
 ٦ البنك ٤٠٠٠   
 ٧ اإليجارات ٨٤٠   
 ٨ أوراق الدفع  ١٦٠٠  
 ٩ المشتريات ٣٢٠٠٠   
 ١٠ األجور والمرتبات ١٦٠٠   
 ١١ المبيعات  ٤٤٠٠٠  
 ١٢ مردودات مبيعات ٨٠٠   
 ١٣ خصم مسموح به ٤٠٠   
 ١٤ مردودات مشتريات  ٦٠٠  
 ١٥ إيرادات  ٢٤٠  
 ١٦ مصاريف أخرى ٦٠   
 ١٧ مصروفات نقل بضاعة مشتراه ٦٠٠   
 ١٨  كتابيةإدوات ٥٦٠   
 ١٩ خصم مكتسب  ٣٦٠  
 ٢٠ مدينين ٢٨٠٠٠   
  ٨٣٣٤٠ ٨٣٣٤٠   
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 ٢١ ما قبله ٨٣٣٤٠ ٨٣٣٤٠  
 ٢٢ مصاريف تليفون ٨٠   
 ٢٣ مصاريف بريد ٤٠   
 ٢٤ اتصاالت ١٢٠   
 ٢٥ مصروفات صيانة ٨٠   
 ٢٦ الكهرباء ١٠٠   
 ٢٧ دائنون  ٧٢٠٠  
 ٢٨ مصروفات استهالك المياه ٨٠   
 ٢٩ تأمين حريق ٥٢٠   
 ٣٠ مصروفات اإلعالن ٣٠٠   
 ٣١ مصروفات نقل مبيعات ٦٨٠   
 ٣٢ إكراميات ١٤٠   
 ٣٣ صندوق مصروفات نثرية ٤٠   
 ٣٤ مصروفات عمومية ١٠٨٠   
 ٣٥ مسحوبات ١٤٤٠   
  ٣٦  ٨٨٠٠٠ ٨٨٠٠٠ 
 ٣٧ :إثبات البضاعة بالمخزن آخر المدة    
 

٦٠٠٠ 
 بضاعة آخر المدة/ من حـ   ٦٠٠٠

 المتاجرة/      إلى حـ 

٣٨ 

٣٩ 
رصيد مدين في حساب    = مجمل الربح       

 المتاجرة 

 خ.أ/ يرحل إلى حـ

٤٠ 

٤١    ٦٠٠٠ ٦٠٠٠ 
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١  ٣٤٠٠٠      ٣٤٠٠٠ 
 ٢ ١٢٠٠      ١٢٠٠ 
     ٣ ٨٠٠٠  ٨٠٠ 
 ٤ ٢٨٠٠      ٢٨٠٠ 
 ٥ ٢٤٠٠      ٢٤٠٠ 
 ٦ ٤٠٠٠      ٤٠٠ 
   ٧ ٤٨٠    ٤٨٠ 
      ٨  ١٦٠٠ 
     ٩ ٣٢٠٠٠  ٣٢٠٠٠ 

١٠ ١٦٠٠    ١٦٠٠   ١٦٠٠ 
    ١١  ٤٤٠٠٠  ٤٤٠٠٠ 
     ١٢ ٨٠٠  ٨٠٠ 
   ١٣ ٤٠٠    ٤٠٠ 
    ١٤  ٦٠٠  ٦٣٦ 
      ١٥  ٢٤٠ 
   ١٦ ١٠٠    ١٠٠ 
  ١٧ ٦٠٠  ٦٠٠   ٢٤٠ 
   ١٨ ٥٦٠    ٥٦٠ 
   ١٩  ٣٦٠   ٣٦٠ 
 ٢٨٠٠٠ 

 
 

     ٢٠ ٢٨٠٠٠ 

٨٣٣٠٠ ٨٠٨٠٠٠ ٤١٨٠٠ ٤٤٦٠٠ ٣١٤٠ ٦٠٠ ٣٨٤٠٠ ٣٥٦٠٠  
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٤١٨٠٠ ٤٤٦٠٠ ٣١٤٠ ٦٠٠ ٣٨٤٠٠ ٣٥٦٠٠    

   ٨٠    ٨٠  

   ٤٠    ٤٠  

   ١٢٠    ١٢٠  

   ٨٠    ٨٠  

   ١٠٠    ١٠٠  

٧٢٠٠      ٧٢٠٠   

   ٤٠    ٤٠  

   ٥٢٠    ٥٢٠  

   ٣٠٠    ٣٠٠  

     ٦٨٠  ٦٨٠  

   ١٤٠    ١٤٠  

       ٤٠  

   ١٠٨٠    ١٠٨٠  

       ١٤٤٠  

       ٦٠٠٠  

  ٤٠       

    ٦٠٠٠  ٦٠٠٠   

 ٨١٢٠   ٨١٢٠ ١٤٤٠    

٣٠٨٠ ٦٠٠٠ ٣٠٨٠       

٩٤٠٠٠ ٩٤٠٠٠ ٥٠٦٠٠ ٥٠٦٠٠ ٨٣٢٠ ٨٣٢٠ ٤٥٨٨٠ ٤٥٨٨٠  
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 هذا الحساب عن مدة محددة عادة سنة مالية ، وذلك لمعرفة            يـتم إعداد   
النتيجة اإلجمالية للمشروع عن نشاطه التجاري البحت سواء ربحاً أو خسارة ،            

 .لذلك فهو أحد حسابات النتيجة الذي يعد في نهاية المدة المالية 

 =ومجمل الربح 

 إيرادات المبيعات  ×× 

  )-( 

 تكلفة البضاعة المباعة  ×× 

 )أو مجمل الخسارة(مجمل الربح    ×××
 

. وإذا كانـت النتـيجة سـالبة فإنه يدل على أن النتيجة صافي خسارة                
 :وإلعداد هذا الحساب يلزم لنا 

 ××  تحديد تكلفة البضاعة الحاضرة بالمخزن أول الفترة * 

 ×× +   المشتريات خالل الفترة : يضاف* 

 )××( )-(مخزن آخر الفترة تكلفة البضاعة الحاضرة بال:  يطرح* 

 المجموع

 الرصيد هو تكلفة البضاعة المباعة ، وهو الرقم الذي يقارن

 اإلجمالية) الخسارة(بالمبيعات لنحصل على رقم الربح 
 

 
 بضاعة بمبلغ   ٢٠٠٤اشـترت شـركة الهنا بضاعة خالل العام المالي           
 جنيه ،   ٤٢٠٠٠بمبلغ   جنـيه وتمكنت من بيع هذه البضاعة خالل العام           ٣٠٠٠

 :النتيجة النهائية تكون 
 

 ٤٢٠٠٠    إيرادات المبيعات

 ٣٠٠٠٠    تكلفة المشتريات) -(
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٢٣

 جنيه ١٢٠٠٠     مجمل الربح
 

 
نفتـرض أن شركة الهنا تم رد إليها من مبيعاتها مبلغ        ) ١(فـي مـثال      
 جنيه،  ٦٠٠بلغ   جنيه وأن الوحدات التي اشترتها ردت منها إلى المورد بم          ٣٠٠

 :تكون النتيجة كما يلي 

 ٤٢٠٠٠    المبيعات

 ٣٠٠   مردودات المبيعات) -(

 ٤١٧٠٠      صافي المبيعات

 :تكلفة البضاعة المباعة ) -(

 )-   (  ٣٠٠٠٠    المشتريات 

 ٦٠٠مردودات مشتريات  ) -( 

       ٢٩٤٠٠ 

 ١٢٣٠٠      مجمل الربح
 
أن الوحدات المشتراه بيعت كاملة بدون وجود      افترضنا  ) ٢(،  ) ١( فـي مثال     -

ولكن الواقع العملي قد يسفر    ) . مخزون آخر المدة  (بضـاعة باقـية آخر الفترة       
عـن وجـود جزء باقي من البضاعة المباعة لم يباع ، وهذا هو مخزون آخر                

 .الفترة المالية والذي يكون مخزون أول الفترة المالية التالية 

جة األعمال بشركة الهنا على وجه صحيح فإنه        وحتـى يمكن تحديد نتي     
البـد من أخذ البضاعة المتبقية آخر الفترة من الحسبان أي جردها وهي عملية              

ونوضح ذلك تفصيالً في المثال     . حصـر وتقيـيم البضاعة الموجودة بالمخزن        
 :التالي 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 



٢٤

إذا أضـيفت إلى معلوماتك أن هناك جزء من         ) ٢(فـي المـثال رقـم        
 جنيه ، فإن اإلجابة تكون كما       ١٥٠٠لبضاعة متبقي آخر المدة بالمخازن بمبلغ       ا

 :يلي 

 ٤٢٠٠٠    المبيعات

 ٣٠٠   مردودات المبيعات) -(

 ٤١٧٠٠      صافي المبيعات

 :تكلفة البضاعة المباعة ) -(

 ٣٠٠٠٠    المشتريات 

 ٦٠٠مردودات مشتريات  ) -( 

       ٢٩٤٠٠ 

 ١٥٠٠    بضاعة آخر المدة) -( 

 ٢٧٩٠٠      مجمل الربح
 

 
  :٣١/١٢/٢٠٠٤البيانات التالية من دفاتر شركة النورس في 

 جنيه     

 ٧٢٠٠٠     مبيعات

 ٥٤٠٠٠    مشتريات

 ٩٩٠   مردودات مبيعات

 ١٠٨٠   مردودات مشتريات

 ٢٧٠  مصروفات نقل مشتريات

تم تقديرها بمبلغ   فـإذا علمـت أن بضـاعة آخر المدة في نهاية العام              
 . جنيه ١٦٢٠

 . بيان أثر ذلك على حسابات الشركة :المطلوب 
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٢٥

 ) . جنيه٢٢٥٠ تبلغ ١/١/٢٠٠٤البضاعة في المخزن بتاريخ : (ملحوظة 

 الحـل

 جنيه   ٧٢٠٠٠    المبيعات  * 

 جنيه    ٩٩٠  مردودات المبيعات) -* (

 جنيه ٧١٠١٠     تكلفة البضاعة المباعة

 جنيه      ٢٢٥٠ بضاعة أول المدة

 جنيه     ٥٤٠٠٠مشتريات                

 جنيه      ١٠٨٠مردودات مشتريات ) -(

 جنيه    ٥٢٩٢٠  صافي المشتريات+ 

 جنيه     ٢٧٠ مصروفات نقل المشتريات+ 

 جنيه    ٥٢٦٢٠    

 ١٦٢٠  بضاعة آخر المدة) -(

 جنيه ٥١٠٠٠     تكلفة البضاعة المباعة

 جنيه ٢٠٠١٠      مجمل الربح
 

 
  مردودات المبيعات–إجمالي المبيعات = صافي المبيعات ) أ(

 =تكلفة البضاعة المباعة ) ب(
 بضاعة أول المدة  ×× 

 صافي المشتريات  ×× +
 مصروفات المشتريات  ×× +
 بضاعة آخر المدة  ×× )-(

ونـود أن نوضـح للطالب أن إعداد هذه العمليات بشكل الحالي يمكن              
تسمى حساب  ) قائمة(اسـتبدالها بأسـلوب محاسـبي مبسـط في شكل حساب            

 :المتاجرة نعرض فيما يلي نموذجاً لنمط هذا الحساب 
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٢٦

 ...........المتاجرة لشركة / حـ

 / ..........٣١/١٢إلى /.......... ١/١عن المدة من 
 ×× بضاعة أول المدة/ إلى حـ ×× إيرادات المبيعات/ من حـ

ـ  ــ ــن ح ــردودا/ م ت م
 المشتريات

 ×× المشتريات/ إلى حـ ××

ـــ ــن ح ــموحات / م مس
 المشتريات

 ×× مردودات المبيعات/ إلى حـ ××

 ×× مسموحات المبيعات/ إلى حـ ×× بضاعة آخر المدة/ من حـ
ـ    مصروفات نقل المشتريات   / إلى ح

 )نقل للداخل(

×× 

 ×× عمولة المشتريات/ إلى حـ  
ـ       جمارك المشتريات من  / إلـى حـ

 البضاعة

×× 

ـ     مصروفات فتح اعتمادات   / إلـى ح
 مستندية لشراء خامات اإلنتاج

×× 

 ××× )مجمل الربح(خ .أ/ إلى حـ  
 ×××  ××× 

 
ـ           المتاجرة    /  ويالحظ أننا أثبتنا المشتريات في الجانب المدين من ح

ومردودات المشتريات في الجانب الدائن منه ، والعكس أثبتنا المبيعات في           
ـ  الجان المتاجرة ، ومردودات المبيعات في الجانب المدين من            / ب الدائن من ح

هذا الحساب ، ويمكن إجراء عمل آخر إلجراء تسوية بين المشتريات                
ومردوداتها في الجانب المدين لنطرح المردودات من المشتريات وتسجيل         

نب   المشتريات بالصافي ، ويتم إجراء مماثل لذلك للمبيعات ومردودات في الجا          
 . الدائن من هذا الحساب لنثبت المبيعات بالصافي في الجانب الدائن           
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٢٧

 :ونوضح ذلك كما يلي 

 ............المتاجرة لشركة / حـ

 / ........٣١/١٢إلى / ....... ١/١عن المدة من 
ـ   ×× المبيعات/ من حـ بضاعة أول المدة   / إلى ح

١/١ 

 ×× 

  ×× المشتريات  ×× مردودات المبيعات) -(

  ×× مردودات المشتريات) -(   

 ××   ××  

  ×× مسموحات المشتريات) -(  ×× مسموحات المبيعات) -(

 ××  صافي المشتريات ××  صافي المبيعات

/٣١بضـاعة آخر المدة     
١٢ 

 ××  نقل المشتريات. م/ إلى حـ ×× 

 ××  عمولة المشتريات/ إلى حـ   
ـــ    ــى ح ــروفات / إل مص

 االستيراد والجمارك

 ×× 

 )مجمل الربح(خ .أ/ إلى حـ   
 
 
 

 ×× 

  ×××   ××× 
  

 
وتكون نتيجة النشاط ربحاً إذا ظهر الرصيد في الجانب المدين ،         

 . وتكون خسارة إذا ظهر هذا الرصيد في الجانب الدائن         
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٢٨

 
  :٣١/١٢/٢٠٠٤فيما يلي ميزان المراجعة باألرصدة لشركة الفجر في  

    
 ١٣٠٠٠  ١/ ١بضاعة   
 ٣٣٠٠٠  مشتريات  
  ١١٠٠ ) مشتريات (مردودات خارجة    

  ٦٦٠٠٠ مبيعات  

 ٧٧٠  مردودات داخلة   
 ٣٣٠  مصروفات النقل الداخلية      
 ٢٢٠  جمارك المشتريات    
 ١٥٢٠  إيجار  
 ٣٩٦٠  األجور  
 ١١٠  ح به  خصم مسمو 
  ٥٥٠ خصم مكتسب 

  ٧٧٠ إيجار مكتسب  

  ٥٢٨ كوبات أوراق مالية      

 ٥٥  أدوات كتابية    
 ١٣٢  مصروفات خصم كمبياالت    
 ٦٦  مصروفات تليفون     
 ٢٢٠  تأمينات ضد الحريق    
 ٣٩٦  اإلضاءة   
 ١٣٢  عمولة المبيعات     
 ١٤٣  اإلعالنات   
 ٤٤  مصروفات نقل للخارج     
 ١١٠  ديون معدومة     
  ١١٠٠ خصم مكتسب 
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٢٩

    
 ٣٣٠  فوائد مدينة    
 ٥٥  انتقاالت  
 ٢٢٠  ضرائب 
 ١٣٠  مصروفات نثرية    
 ٦٥  مصروفات قضائية    
 ١٣٠  صيانة وإصالحات   
 ٣٩٠  مصروفات مكتبية    
 ٦٥٠٠٠  عقارات  
 ٣٩٠٠٠  آالت  
 ٢٦٠٠٠  أثاث 
 ٣٩٠٠٠  سيارات  
 ١٩٥٠٠  مدينين   
 ٩١٠٠  أوراق قبض    
 ٢٦٠٠٠  البنك  
 ٣٩٠٠  صندوق   
 ٢٤٧٠٠  أوراق مالية    
  ٢٦٠٠٠ دائنون   

  ٦٥٠٠ أوراق دفع    

  ١٣٠٠٠ قرض البنك األهلي     

 ١٨٢  تأمين تليفون     
 ٦٥  تأمين الكهرباء     
 ١٣٠٠  مسحوبات 
  ١٤٤٩١ رأس المال    

  ٣١٦٦٦٧ ٣١٦٦٧ 

  جنيه٦٥٠٠إذا علمت أن بضاعة آخر المدة بلغت * 
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٣٠

  .٢٠٠٤/ ٣١/١٢ إعداد حساب المتاجرة للشركة في     : المطلوب 

 الحـل

 المتاجرة لشركة الفجر/ حـ

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ – ١/١/٢٠٠٤عن الفترة من 

 ١٣٠٠٠ ١/١إلى بضاعة  ٧٨٠٠٠ المبيعات   / من حـ

ـ   مــردودات / مـن حـ
 مشتريات

 ٣٩٠٠٠ مشتريات/ ـإلى ح ١٣٠٠

 ٩١٠ مردودات مبيعات/ إلى حـ ٦٥٠٠ ٣١/١٢بضاعة 
ـ      مصروفات نقل  / إلـى حـ

 مشتريات

٣٩٠ 

ـــ   ــى ح ــروفات / إل مص
 الجمارك المشتريات

 خ.أ/ إلى حـ

٢٦٠ 

  
 
 
 

 ٣٢٢٤٠ )مجمل الربح(

 ٨٥٨٠٠  ٨٥٨٠٠ 
 

 المتاجرة ويمكـن إيضـاح إثبات القيود اليومية للعملية المالية المثبتة في حساب    
 :السابق كما يلي

 ٥٣٥٦٠  المتاجرة/ من حـ

   إلى مذكورين

  ١٣٠٠٠ ١/١بضاعة  / حـ

  ٣٩٠٠٠ المشتريات/ حـ
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٣١

  ٩١٠ مردودات مبيعات/ حـ

  ٣٩٠ مصروفات نقل المشتريات/ حـ

  ٢٦٠ مصروفات الجمارك على المشتريات/ حـ

   )المتاجرة/ إقفال األرصدة المدينة من حـ(

 
   ورينمن مذك

 ٧٨٠٠٠  المبيعات   / حـ

 ١٣٠٠  مردودات مشتريات/ حـ

ـ    ٧٩٣٠٠ المتاجرة   / إلى ح

   )إقفال الجانب الدائن من حساب المتاجرة(

 ٦٥٠٠  بضاعة آخر المدة/ من حـ

 المتاجرة/ إلى حـ

 )المتاجرة/ إثبات بضاعة آخر المدة في حـ(

٦٥٠٠  

 ٣٢٢٤٠  المتاجرة/ من حـ

 خ.أ/ إلى حـ

 خ.أ/ المتاجرة بترحيله إلى حـ/ فال رصيد حـإق(

٣٢٢٤٠  

 
 

 المشتريات/ حـ
 )له(         )منه(

 المتاجرة / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 
 

 رصيد منقول  ٣٩٠٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٠ 

٣٩٠٠٠ 

 ٣٩٠٠٠  ٣٩٠٠٠ 
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٣٢

 
 مردودات المشتريات/ حـ

 )له(         )منه(

 رصيد منقول   

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 
 

 المتاجرة / ى حـإل ١٣٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

١٣٠٠ 

 ١٣٠٠  ١٣٠٠ 
 

 المبيعات/ حـ

 )له(         )منه(

 رصيد منقول   

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 
 

 المتاجرة / إلى حـ ٧٨٠٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

٧٨٠٠٠ 

 ٧٨٠٠٠  ٧٨٠٠٠ 
 

 مردودات مبيعات/ حـ

 )له(         )منه(

 ٣١/١٢/٢٠٠٤المتاجرة / من حـ
 
 

 ٩١٠ رصــيد منقــول  ٩١٠

 ٩١٠  ٩١٠ 
 

 مصروفات الجمارك للمشتريات/ حـ

 )له(         )منه(
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٣٣

 المتاجرة     / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 
 

 رصيد منقول  ٢٦٠

٣١/١٢/٢٠٠٠ 

٢٦٠ 

 ٢٦٠  ٢٦٠ 
 

 بضاعة أول المدة/ حـ

 )له(         )منه(

 المتاجرة     / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 
 

 رصيد منقول  ١٣٠٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٠ 

١٣٠٠٠ 

 ١٣٠٠٠  ١٣٠٠٠ 
 
 

 بضاعة آخر المدة/ حـ

 )له(         )منه(

 رصيد مرحل  

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 
 

 المتاجرة / إلى حـ ٦٥٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

٦٥٠٠ 

 ٦٥٠٠  ٦٥٠٠ 
 

 

 : في شركة الفهد التجارية (S)البيانات التالية خاص بحركة الصنف 

  جنيه٦٠٠٠٠     بضاعة أول المدة-

  جنيه٤٥٠٠٠   مشتريات من النصف خالل العام-
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٣٤

  جنيه١٥٠٠    مصروفات نقل مشتريات-

  جنيه١١٠٠٠٠      المبيعات-

  جنيه٩٥٠    مصروفات نقل المبيعات-

  جنيه٤٥٠     عمولة وكالء البيع-

  جنيه٣٠٠٠     مردودات المشتريات-

  جنيه١٨٠٠     مردودات المبيعات-

  جنيه٦٠٠٠     بضاعة آخر المدة-

 .لمتاجرة للشركة في ضوء البيانات الموضحة ا/  إعداد حـ:المطلوب 
 
 
 
 
 

فـي المشـروعات التي يتسم النشاط فيها بالطابع الصناعي يكون من             
األفضـل إعـداد حسـاب توضـيحي إضافي من حسابات النتيجة ليعكس أداء          

ويمكن أن . الوظـيفة الصناعية ، كما يعكس حساب المتاجرة الوظيفية التجارية    
 .اب واحد لكل من حساب التشغيل وحساب المتاجرة يعد حس

ويـتم إعداد حساب التشغيل في نهاية المدة المحاسبية إليضاح تكاليف             
، ويمكن أن يقوم المحاسب المالي بإعداد هذا        ) تكاليف التشغيل (عمليات اإلنتاج   

الحسـاب لكل منتج من المنتجات على حدة ، أو القسم إنتاجي بمفرده ، أو لفرع       
وهكذا ، وسوف نتناول هنا حساب التشغيل للشركة        ...  الفـروع بالشركة     مـن 
 :ككل 

 :ويتضمن هذا الحساب ما يلي 

 :تكلفة المستلزمات السلعية وتشمل * 

 . المواد الخام -
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٣٥

 . اإلنتاج تحت التشغيل -

 . األجزاء من المنتج الجاهزة للتجميع ليصبح منتجاً تاماً -

 :وال يدخل في هذا الحساب 

 . مخزون الخامات في آخر الفترة -

 . مردودات المشتريات من الخامات -

 :تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل * 

وهـو اإلنتاج الذي لم ينتهي إنتاجه بعد ومازال يحتاج إلجراء عمليات             
 :ويتم إثباته عن طريق . تكميلية عليه 

 .غيل التش/ من حـ) منه( في جانب ١/١ إثبات اإلنتاج تحت التشغيل في -

 .التشغيل / من حـ) له( في جانب ٣١/١٢ إثبات اإلنتاج تحت التشغيل في -
 

 :تكلفة العمالة * 

 .وهي أجور عمال اإلنتاج فقط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  
 

٣١/١٢البيانات التالية من سجالت شركة القلب الجسور الصناعية في           
/٢٠٠٤:  

  منه له

 خامات ٢٧٥٠٠ 
 ١/١/٢٠٠٤إنتاج تحت التشغيل في  ٣٨٥٠٠ 
 منتجات تامة أول المدة ٥٥٠٠٠ 
 ٢٠٠٤خامات مشتراه خالل عام  ٨٢٥٠٠ 

 مردودات مشتريات  ٢٧٥٠
 أجور مباشرة ٤٩٥٠ 
 مرتبات عمال المصنع ١١٠٠٠ 
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 إيجار المصنع ٢٢٠٠ 
 صيانة وإصالحات  ٢٧٥٠ 
 مصروفات نقل المشتريات ٦٠٥ 
 حركةقوى م ٢٧٥٠ 
 مصروفات إدارية وعمومية ١٦٥٠ 
 مصروفات نقل المبيعات ٥٥٠ 

 مبيعــات  ٢٢٠٠٠٠
 مردودات مبيعات ١٦٥٠ 
 خصم مسموح به ٢٧٥ 

 خصم مكتسب  ٨٢٥
 وقود أول المدة ١١٠٠ 

  منه له

 وقود مشترى خالل العام ٥٥٠ 
 مرتبات عمال البيع ٢٧٥٠ 
 مباني ٥٥٠٠٠ 
 آالت ١١٠٠٠٠ 
 أثــاث ٢٧٥٠٠ 
 سيارات ٣٣٠٠٠ 
 بنك ٥٥٠٠٠ 
 صندوق ٥٥٠٠ 
 مدينين ١٦٥٠٠ 

 دائنين  ١١٠٠٠
 )ق.أ(أوراق قبض  ٢٧٥٠ 

 )د.أ(أوراق دفع   ٥٥٠
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٣٧

 مسحوبات  ٢٧٥ 
 تأمين تليفون ١١٠ 

 رأس المال  ٣١٠٠٩٠

٥٣٣٦٦٥ ٥٣٣٦٦٥  

 : المطلوب 

  . ٣١/١٢/٢٠٠٤التشغيل للشركة في    /  إعداد حـ-

  .٣١/١٢/٢٠٠٤المتاجرة للشركة في / ـ إعداد ح-

 : كما يلي ٣١/١٢/٢٠٠٤وذلك إذا علمت أن المخزون آخر المدة في 

 جـنيـه   

 ٢٢٠٠٠   خامات

 ٢٧٥٠٠ إنتاج تحت التشغيل

 ٣٣٠٠٠  إنتاج تام

 ٩٩٠   وقود

 الحـل

 ٣١/١٢/٢٠٠٤التشغيل عن السنة المالية المنتهية في / حـ
 ٢٧٥٠٠  ١/١الخامات /  حـإلى ٢٢٠٠٠ ٣١/١٢خامات / من حـ

ـ    إنـتاج تحت   / مـن حـ
 ٣١/١٢التشغيل 

ـ    ٢٧٥٠٠ اإلنتاج تحت  / إلـى حـ
 ١/١التشغيل 

 ٣٨٥٠٠ 

    ٩٩٠ ٣١/١٢وقود / من حـ

 ١١٠٠  ١/١وقود / إلى حـ  
  ٨٢٥٠٠ مشتريات الخامات  المتاجرة/ من حـ

تكلفـة اإلنتاج التام خالل     (
 )الفترة

١٢٤٤٦٥  
 مردودات المشتريات

)-( 

٢٧٥٠ 

 

    ٧٩٧٥٠ 
 ٤٩٥٠  أجور مباشرة/ إلى حـ  
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٣٨

ـ     مرتبات عمال  / إلـى ح
 المصنع

 ١١٠٠ 

 ٢٢٠٠  إيجار المصنع/ إلى حـ  
ـ    ــ ــى ح ــيانة / إل الص

 بالمصنع

 ٢٧٥٠ 

ـ      مصروفات / إلـى حـ
 أخرى

 ٣٣٠٠ 

ـ    مصروفات نقل  / إلى ح
 مشتريات

 ٦٠٥ 

 مشتريات وقود/ إلى حـ  
 
 

 ٥٥٠ 

 ١٧٤٩٥٥   ١٧٤٩٥٥ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤المتاجرة عن السنة المالية المنتهية في / حـ
ـ     ٢٢٠٠٠٠ المبيعات منتجات / إلـى حـ

 ١/١تامة 

٥٥٠٠٠ 

 ١٢٤٤٦٥ التشغيل/ إلى حـ   )-(

    ١٦٥٠ مرودات مبيعات

ـــ ــن ح صــافي / م
 المبيعات

 خ .أ/ إلى حـ ٢١٨٣٥٠ 

 )مجمل الربح(

٧١٨٨٥ 

ـ  إنتاج تام آخر   / من ح
 الفترة

 ٣٣٠٠٠   

  ٢٥١٣٥٠  ٢٥١٣٥٠ 
 

Profit and loss account 

 :بعد أن يكون المحاسب المالي انتهى من إعداد 

 .المتاجرة / التشغيل ورحل رصيده إلى حـ/  حـ-
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٣٩

 :المتاجرة وانتهى برصيد ، فإذا كان /  حـ-

 .خ .أ/  ربح يرحل إلى الجانب الدائن من حـ●

 .خ .أ/ حل إلى الجانب المدين من حـ خسارة ير●

أي أن إعـداد حساب األرباح والخسائر ال غنى عنه باعتباره المرحلة             
ـ     ) (أو الثانـية  (الثالـثة    لتحقيق نتائج  ) تشغيل أم ال  / حسـبما هل سيتم إعداد ح

 وفقاً لمبدأ   –أعمال المشروع ، والتي يتم الوصول إليها من خالل إجراء مقابلة            
ـ   –اإليرادات والمصروفات   المقابلـة بـين      المتاجرة وعناصر  /  بين رصيد ح

ـ          التشغيل أو  / المصروفات والخسائر من العناصر األخرى التي ال تظهر في ح
 .المتاجرة وتوجد في ميزان المراجعة / حـ

 :أي أن 
 
 
 
 

ـ        األرباح والخسائر مصروفات وأعباء    / ويـدخل بناء على ذلك في ح
مع عمليات النشاط المعتاد بالمشروع ،     ) مباشر(أخـرى ال ترتبط بشكل واضح       

كمـا يـرحل إلـيه أيضاً أية إيرادات أخرى قد توجد بالمشروع والتي ال يمكن        
كأن يؤجر المصنع البوفيه الخاص     ) مباشر(إرجاعهـا إلى النشاط بشكل واضح       

بـه إلـى أحـد األفراد فيدفع األخير مقابل ذلك إيجار البوفيه، فيعد بذلك إيراداً      
 .المتاجرة / للمصنع ، ولكنه يصعب أن نسجله في حـ) رعياًف(

ـ           خ .أ/ وتكـون النتيجة النهائية لنشاط المشروع محسومة من رصيد ح
 :فإذا كان 

المصروفات واألعباء 
بحساب األرباح 

 والخسائر

/ الرصيد المرحل من حـ >
 اإليرادات األخرى+ المتاجرة 

* 


 

 



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 



٤٠

    تكون النتيجة

    
    ربحاً 

    صافياً

   

 
 :بينما في حالة * 

المصروفات واألعباء 
بحساب األرباح 

 والخسائر

/ الرصيد المرحل من حـ <
 اإليرادات األخرى+ المتاجرة 

* 

    تكون النتيجة

    
   خسارة

   صافية

   

 
 ومـن قائمـة التسـوية التي سبق أن أوضحناها يمكن لك أن تتفهم كل هذه                 -

 .ح الدورة في شكل واض

يرحل " مجمل ربح"والرصـيد الـدائن لحساب المتاجرة والذي هو في واقعه         * 
ـ  األرباح والخسائر بالقيد التالي بالجانب الدائن من هذا الحساب وذلك          / إلى ح

 :في القيد التالي 

 ××  المتاجرة/ من حـ

  ×× خ.أ/ إلى حـ

   ٣١/١٢المتاجرة في / إقفال رصيد حـ(

يرحل إلى  " مجمل خسارة "ابات المتاجرة وهو في واقعه      والرصيد المدين لحس  * 
 :خ بالقيد التالي .أ/ الجانب المدين من حـ

 ××  خ.أ/ من حـ
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٤١

  ×× المتاجرة/ إلى حـ

   ٣١/١٢المتاجرة في / إقفال رصيد حـ(

 
 : وتقفل بنود المصروفات األخرى في حساب األرباح والخسائر بالقيد التالي -

 خ.أ/ من حـ

 ورينمذكإلى  

 ×× 

 أجور اإلدارة/ حـ

 مصروفات الصيانة العامة/ حـ

 اإلضاءة والتدفئة/ حـ

 اإليجارات / حـ

 األدوات الكتابية/ حـ

 التليفون والفاكس/ حـ

ـ       ( خ في  .أ/إقفـال أرصدة المصروفات عن الفترة في ح
٣١/١٢( 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 

 
 :خ بالقيد التالي .أ/  وتقفل اإليرادات األخرى في الجانب الدائن من حـ-

 من مذكورين 

 )أي إيرادات أخرى ال ترتبط بالنشاط(

 ×× 

  ×× خ.أ/ إلى حـ

   )٣١/١٢خ في .أ/ إقفال اإليرادات العرضية في حـ(

 
 خ.أ/ وفيما يلي نعرض للطالب نموذجاً لشكل نمطي إلعداد حـ
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٤٢

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ – ١/١/٢٠٠٤خ عن المدة من .أ/ حـ

 )له(         )منه(
  )المصروفات والخسائر(  )األرباح واإليرادات األخرى(

 المتاجرة/ من حـ

 )مجمل الربح(

 الخصم المكتسب/ من حـ

ـ    إيرادات األوراق  / مـن حـ
 المالية

 إيرادات العقارات/ من حـ

ـ    إيـرادات فوائد   / مـن حـ
 الودائع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أو إذا ظهر الرصيد هنا

×× 
 
×× 

×× 

×× 

×× 

 تاألجور والمرتبا/ إلى حـ

 الخصم المسموح به/ إلى حـ

ـ    مصـروفات خصم   / إلـى حـ
 الكمبياالت

 الكهرباء/ إلى حـ

 المياه/ إلى حـ

 تليفون وتلغراف/ إلى حـ

 مصروفات االنتقاالت/ إلى حـ

 تأمين ضد الحريق/ إلى حـ

ـ    مصروفات الدعاية  / إلـى حـ
 واإلعالن

 اإلكراميات/ إلى حـ

 مصروفات أخرى/ إلى حـ

 دومةالديون المع/ إلى حـ

ـ   المصروفات العمومية  / إلـى ح
 األخرى

 / ......إلى حـ
 

×× 

×× 

×× 
 
×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 
 
×× 

×× 

×× 

×× 
 
×× 

 )صافي الخسارة(الرصيد 
 

 ××× )صافي الربح(الرصيد  ×××

 ××××  ×××× 

 إلعداد حساب األرباح    "T"وبالرغم من شيوع استخدام طريقة الحرف        
 آخر وهو الحديث نسبياً بميل إلى إعداد هذا         والخسـائر ، إال أن هـناك اتجاهاً       
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٤٣

الحسـاب للوصول إلى جانب صافي الربح أو الخسارة باستخدام طريقة العمود            
 ، ونعرض نموذجاً Income Statementبقائمة الدخل الواحد وهي ما يعرف 

 :لها كما يلي 
 ××   إيرادات المبيعات

    ) :ناقصاً(

 ××   مردودات المبيعات) -(

 في المبيعاتصا

 ) :ناقصاً(

  ×× 

 ××   مصروفات نقل المبيعات) -(

 صافي القيمة للبيع

 يطرح

 :تكلفة المبيعات 

  ×× 

  ××  أول المدة) بضاعة(خامات 

   ×× المشتريات+ 

   ×× مصروفات نقل مشتريات+ 

   ×× إجمالي قيمة المشتريات

 )-(  ×× مردودات المشتريات) -(

  ××  شترياتصافي القيمة للم

  ××  )لم تباع(بضاعة متبقية بالمخازن آخر المدة ) -(

   ×× 

 مجمل الربح

 :يضاف اإليرادات األخرى 

  ×× 

 ××   خصم مكتسب
   ×× 

المصروفات والخسائر األخرى من العمليات     : يطـرح       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 



٤٤

 :العادية 
 اإليجارات

 المرتبات واألجور

 الخصم المسموح به

 االتمصاريف خصم الكمبي

 األدوات الكتابية والمطبوعات

 الكهرباء

 التليفون والتلغراف والفاكس

 االنتقاالت

 الصيانة العامة

 تأمين ضد الحريق

 مصروفات دعاية وإعالن

 إكراميات

 مصروفات أخرى

 ×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 

   ×× 
   ×× 

    :أي إيرادات أخرى بالمشروع : يضاف 

 العقاراتإيرادات 

 إيرادات أوراق مالية

........ 
 

  ×× 

×× 

×× 

 ×××   صافي الربح للمشروع ككل
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٤٥

 
 

 
 

إذا انتهـى ناتج حساب األرباح والخسائر في رصيد دائن ، فمعنى ذلك              
إيراداته على  أن المشـروع حقـق أرباحـاً خـالل السنة المالية ، أي تفوقت               

 .مصروفاته 

ومـن الطبيعـي أن رأس مال المشروع البد أن يتأثر حتماً بهذا الربح               
ـ       ـ      .أ/ الصافي ، أي أننا سنقوم بإقفال ح رأس / خ والذي هو صافي ربح إلى ح

 :المال وذلك بقيد اليومية التالي 
 ××  خ.أ/ من حـ

  ×× رأس المال/ إلى حـ

   )ل صاحب المشروعخ في رأس ما.أ/ إقفال رصيد حـ(

وإذا انتهـى حساب األرباح والخسائر في رصيد مدين أي أن المشروع           
حقـق خسـارة صافي عن عملياته خالل العام ، وهذا ناتج من أن مصروفات               
المشـروع زادت وتجـاوزت إيراداته ، وهي حالة إخفاق اإليرادات في تغطية             

 .المشروع 

ب المشروع في رأس ماله     وهذا الخسارة في واقعها تخفيض لحق صاح       
هـذا المشروع، ولذلك فإن العملية المالية السليمة هنا تستلزم أن يقوم المحاسب             
بتـرحيل هذه الخسارة إلى الجانب المدين من حساب رأس المال وذلك كما في              

 :قيد اليومية التالي 
 ××  رأس المال/ من حـ

  ×× خ.أ/ إلى حـ

   )لصافية عن الفترةتخفيض رأس المال بمقدار الخسارة ا(
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٤٦

 
 :رأس المال فإذا كان / خ في حـ.أ/ بانتهاء عملية إقفال رصيد حـ 

 . يتم زيادة رأس المال به ← رصيد دائن ، وهو يمثل ربح -

 . يتم تخفيض رأس المال به ← رصيد مدين ، وهو يمثل خسارة -

جد رصيداً مديناً   فـإن المحاسـب إذا مـا نظر في ميزان المراجعة سي            
مازال دون معالجة وهو يمثل حساب المسحوبات التي سحبها صاحب المشروع           
               مـنه نقـداً خالل السنة المالية ألغراضه الخاصة ، وليس لها أي عالقة سواء

 .مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة المشروع 

وهذا الحساب يمثل في الواقع خفضاً في رأس مال المشروع يجب إتمام             
 :رأس المال بالقيد التالي / اح أثر ذلك على حـإيض

 ××  رأس المال/ من حـ

  ×× المسحوبات/ إلى حـ

   )تخفيض رأس المال بمسحوبات صاحب المشروع(

 
 

، المطلوب  ) ٥(مـن خـالل البـيانات التي سبق عرضها بالمثال رقم             
  :٣١/١٢/٢٠٠٤خ عن السنة المالية المنتهية في .أ/ إعداد حـ

 الحـل
 المتاجرة/ من حـ

 )مجمل الربح(

ـ  ــ ــن ح ــم / م الخص
 المكتسب

ـ  ــ ــن ح ــار / م اإليج
 المحصل

 م.أرباح أ/ من حـ

 ٣٢٢٤٠ 
 
٦٥٠ 
 
٩١٠ 
 
٦٢٤ 

١٣٠٠ 

 اإليجار/ إلى حـ

 األجور والمرتبات/ إلى حـ

ـ   الخصم المسموح  / إلـى ح
 به

 األدوات الكتابية/ إلى حـ

مصروفات خصم  / حـإلى  
 كمبياالت

 ١٥٦٠ 

٤٦٨٠ 

١٣٠ 
 
٦٥ 

١٥٦ 

٧٨ 
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٤٧

 فوائد محصلة/ من حـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون/ إلى حـ

 تأمين الحريق/ إلى حـ

 الكهرباء/ إلى حـ

ـ    تأمـين عمولة   / إلـى حـ
 المبيعات

 اإلعالنات/ إلى حـ

ـ   مصروفات نقل  / إلـى ح
 مبيعات
 ديون معدومة/ إلى حـ

 الفوائد المدينة/ إلى حـ

 مصروفات النقل/ إلى حـ

 الضرائب/ إلى حـ

 ةمصروفات نثري/ إلى حـ

ـــ ــى ح ــروفات / إل مص
 قضائية

ـــ ــى ح ــروفات / إل مص
 الصيانة
 مصروفات مكتبية/ إلى حـ

 صافي الربح

 )رأس المال/ إلى حـ(
 
 
 

٢٦٠ 

٤٦٨ 

١٥٦ 

١٦٩ 
 
٥٢ 

١٣٠ 
 
٣٩٠ 

٦٥ 
٢٦٠ 

١٥٦ 

٦٥ 

١٣٠ 
 
٣٩٠ 
 

٢٠٦٣٦٤ 

  ٣٥٧٢٤   ٣٥٧٢٤ 

 قيــود اليوميــة
   من مذكورين

 خصم مكتسب/ حـ

 إيجار محصل/ ـح

 ٦٥٠ 

٩١٠ 
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٤٨

 مالية. أرباح أ/ حـ

 فوائد محصلة/ حـ

٦٢٤ 

١٣٠٠ 

 خ.أ/ إلى حـ

 )خ.أ/ إقفال الجانب الدائن من حـ(

٣٤٨٤  

 ٩٣٦٠  خ.أ/ من حـ

   إلى مذكورين

 اإليجار/ حـ

 األجور/ حـ

 خصم مسموح به/ حـ

 أدوات كتابية/ حـ

 مصروفات خصم الكمبياالت/ حـ

 التليفون/ حـ

 مين الحريقتأ/ حـ

 الكهرباء/ حـ

 عمولة المبيعات/ حـ

 اإلعالنات/ حـ

 مصروفات نقل المبيعات/ حـ

 ديون معدومة/ حـ

 الفوائد المدينة/ حـ

 االنتقاالت/ حـ

 الضرائب/ حـ

 مصروفات نثرية/ حـ

 مصروفات قضائية/ حـ

 مصروفات صيانة/ حـ

 أدوات كتابية/ حـ

١٥٦٠ 

٤٦٨٠ 

١٣٠ 

٦٥ 

١٥٦ 

٧٨ 

٢٦٠ 

٤٦٨ 

١٥٦ 

١٦٩ 

٥٢ 

١٣٠ 

٣٩٠ 

٦٥ 

٢٦٠ 

١٥٦ 

٦٥ 

١٣٠ 

٣٩٠ 
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٤٩

 )خ.أ/ إقفال الجانب المدين من حـ(

 خ.أ/ من حـ

 رأس المال/ إلى حـ

 )رأس المال/ ترحيل صافي الربح إلى حـ

 
٢٦٣٦٤ 

٢٦٣٤٦ 

 
 حسابات األستاذ

 اإليجــار/ حـ

 )له(         )منه(

 خ  .أ / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 
 

 رصيد منقول  ١٥٦٠

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

١٥٦٠ 

 ١٥٦٠  ١٥٦٠ 
 

 األجور/ حـ

 )له(         )منه(

 خ  .أ / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 

 رصيد منقول  ٤٦٨٠

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

٤٦٨٠ 

 ٤٦٨٠  ٤٦٨٠ 

 خصم مسموح به/ حـ

 )له(         )منه(

 ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ / من حـ
 
 

 ١٣٠ ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد منقول  ١٣٠

 ١٣٠  ١٣٠ 
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٥٠

 

 األدوات الكتابية/ حـ

 )له(         )منه(

 ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ / من حـ
 
 

 ٦٥ ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد منقول  ٦٥

 ٦٥  ٦٥ 
 

 مصروفات خصم الكمبياالت/ حـ

 )له(         )منه(

 ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ / من حـ
 
 

 ١٥٦ ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد منقول  ١٥٦

 ١٥٦  ١٥٦ 
 

 مصروفات التليفون/ حـ

 )له(         )منه(

 ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ / من حـ
 

 ٧٨ ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد منقول  ٧٨

 ٧٨  ٧٨ 

 الخصم المكتسب/ حـ

 )له(         )منه(

 ٣١/١٢/٢٠٠٠رصيد منقول   
 
 

 ٦٥٠ ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ/ إلى حـ ٦٥٠

 ٦٥٠  ٦٥٠ 
 

 اإليجار المحصل/ حـ
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 )له(         )منه(

 ٣١/١٢/٢٠٠٠رصيد منقول   
 
 

 ٩١٠ ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ/ إلى حـ ٩١٠

 ٩١٠  ٩١٠ 
 

 مالية. إيراد أ/ حـ

 )له(         )همن(

 ٣١/١٢/٢٠٠٠رصيد منقول   
 
 

 ٦٢٤ ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ/ إلى حـ ٦٢٤

 ٦٢٤  ٦٢٤ 
 

 الفوائد المحصلة/ حـ

 )له(         )منه(

 رصيد منقول   

٣١/١٢/٢٠٠٠ 

 خ .أ/ إلى حـ ١٣٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

١٣٠٠ 

 ١٣٠٠  ١٣٠٠ 
 

 .رة التشغيل والمتاج/ والخاص بإعداد حـ) ٦(في المثال رقم  

 ٣١/١٢/٢٠٠٤خ في .أ/  إعداد حـ:المطلوب 

 الحـل

 خ .أ/ حـ

 ٣١/١٢/٢٠٠٤عن السنة المالية المنتهية في 
 مجمل الربح

 )المتاجرة/ من حـ(

٧١٨٨٥ 
 
٨٢٥ 

ـــ ــى ح ــروفات / إل المص
 اإلدارية

١٦٥٠ 
 
٥٥٠ 
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٥٢

 الخصم المكتسب/ من حـ
 
 
 
 
 
 

ـ    مصروفات نقل  / إلـى حـ
 المبيعات

 خصم مسموح به/ إلى حـ

 جال البيعأجور ر/ إلى حـ

 )صافي الربح(الرصيد 

 رأس المال/ إلى حـ

٢٧٥ 

٢٧٥٠ 

٦٧٤٨٥ 

 ٧٢٧١٠  ٧٢٧١٠ 
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٥٣

 
 

 

وبعد ، خ.أ/ حـ، التشغيل/ حـ، بعـد االنتهاء من إعداد حساب التاجرة       
يـتم نقل أرصدة ميزان المراجعة المدين الخاصة        ، إعـداد ميـزان المـراجعة     

، ألصـول إلى الجانب المدين من كشف يعد في نهاية دورة الحسابات الختامية        با
وكـذلك يـنقل أرصدة الجانب الدائن لعناصر االلتزامات إلى الجانب الدائن من          

وهذا كله بعد أن يكون قد تم عمل جميع التسويات الجردية           ، الكشـف المذكور    
وبذلك ، رباح والخسائر وفي نهاية هذه المرحلة ينقل رصيد حساب األ       ، المطلوبة

 .تكون الميزانية قد تم إعدادها

 :ويمكن أن نعرض الشكل المبسط التالي كنموذج لقائمة الميزانية 
  

 ×× مباني وأراضي  ×× رأس المال

 ×× آالت ومعدات  ×× األرباح+ 
 ×× أثاث   

 ×× بضاعة أخر المدة  ×× المسحوبات) -(
 ×× نونمدي ××  
 ×× ق.أ   

 ×× البنك ××  الدائنون

 ×× الصندوق ××  أوراق الدمغ

المصروفات 
 المستحقة

المصروفات  ×× 
 المقدمة

×× 

 ×× اإليرادات المستحقة ××  اإليرادات المقدمة
     
  ×××  ××× 
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٥٤

بشكل ) الميزانية(وقـد يكون من األفضل تضيف قائمة المركز المالي            
 :عة التبويب المحاسبي لعناصر المركز المالي كما يليتام يتمشى مع طبي

 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية العمومية لشركة اإلسكندرية في 
  

  أصول ثابتة معنوية  الخصوم طويلة األجل

   ×× رأس المال

 ×× شهرة المحل  ×× جاري صاحب المشروع/ جـ

 ×× حق االختراع ×× القروض طويلة األجل
 ×× العالمات التجارية  

 ×× األراضي  الخصوم قصيرة األجل

 ×× المباني ×× د.أ

 ×× اآلالت والمعدات ×× الدائنون

 ×× األثاث ×× بنك سحب على المكشوف
  :األصول المتداولة  

 ×× المدينون  
 ×× ٣١/١٢بضاعة   
 ×× ق.أ  
 ×× المالية. أ  
 ×× البنوك  
 ×× )الصندوق(الخزينة   
 ×× صندوق المصروفات النثرية  

 :األرصدة الدائنة األخرى 
 المصروفات المستحقة

 اإليرادات المقدمة

 
×× 

×× 

 :أرصدة مدينة أخرى 
 المصروفات المقدمة

 اإليرادات المستحقة

 
×× 

×× 

 ×××  ××× 
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٥٥

والشـكل الموضـح لقائمة المركز المالي في الشكل األخير هو األكثر             
ة العملية وذلك في الشركات الصناعية والتجارية ، بينما هناك          شـيوعاً في الحيا   

منشـآت من نوع خاص يتم إعداد هذه القائمة على سبيل المثال في البنوك كما               
 :يلي 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية الخاصة ببنك األمانة في 
  

 :الخصوم طويلة األجل 
 رأس المال

 القروض طويلة األجل

 : األجل خصوم قصيرة
 )د.أ(أوراق الدفع 

 دائنون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أرصدة دائنة أخرى 
 المصروفات المستحقة

 اإليرادات المقدمة

 
×× 

×× 
 
×× 

×× 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×× 

×× 

 :أصول متداولة 
 صندوق المصروفات النثرية

 الخزينة

 أرصدة لدى البنوك

 أرصدة لدى البنك المركزي

 ق.أ

 )مدينون(عمالء 

 بضاعة آخر المدة

 : ثابتة أصول
 أراضي ومباني 

 آالت ومعدات

 أثـــاث

 عالمات تجارية

 حق االختراع

 شهرة المحل

 :أرصدة مدينة أخرى 
 المصروفات المقدمة

 اإليرادات المستحقة

 
×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 
 
×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 
 
×× 

×× 

 ×××  ××× 
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لتحقيق أهداف متعددة ، ولكن     ) قائمة المركز المالي  (يتم إعداد الميزانية     

 :من أبسط هذه األسباب التي نوضحها هنا هي 

 . إيضاح رأس المال الذي قدمه صاحب المشروع لالستثمار في مشروعه -١

 بـيان مقـدار القـروض التـي حصل عليها المشروع من آخرين بخالف             -٢
 .أصحابه 

 ) .٢ ، ١(ر األموال المذكورة في  عرض المجاالت التي تم فيها استثما-٣

 : توضيح أثر نتيجة العمليات على رأس المال ، فإذا كانت -٤

 . ربحاً ، يتم زيادة رأس المال بها -

 . خسارة ، يتم تخفيض رأس المال بها -

والميزانية تعد بداية النشاط عند بدء التشغيل وقبل أي عمليات في نشاط             
، كما أنها تعد في نهاية الفترة       " ية االفتتاحية الميزان"المشـروع ، وتسـمى هنا       

وتسمى الميزانية الختامية ، ويعكس في هذه   )  شهر ١٢عـادة سنة    (المحاسـبية   
األخيـر نـاتج حركة التشغيل وحركة رأس المال ، وتأثير العمليات على رأس              
المـال ، وهـذه القائمـة كـان قد درج الفكر المحاسبي التقليدي على تسميتها                

قائمة المركز  "ية العمومـية ، بيـنما يمـيل الفكر الحديث إلى تسميتها             الميـزان 
 ".المالي

 

 
وقـد اتجه الفكر الحديث إلى عرض شكل آخر لطريقة إعداد الميزانية             

وهـي شـكل العمـود الواحد يكون أسلوباً أقرب للفهم بدالً من الشكل الحالي               
 ، والشكل الحديث للعمود الواحد نعرض       (T)رف  المعـروض علـى هيـئة ح      

 :نموذجاً له كما يلي 
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 ٣١/١٢/٢٠٠٤لشركة الكرامة في ) المركز المالي(الميزانية 
 :مصادر األموال 

 رأس المال

 )من البنوك(قروض + 

 
×× 

×× 

 

 مجموع األموال المستثمرة

 :وهذه األموال مستثمرة كما يلي 
 )  الثابتةاألصول(استثمارات طويلة األجل 

 األثاث

 العدد واألدوات الصغيرة

 
 
×× 

×× 

×× 

×× 

 )األصول المتداولة(االستثمارات قصيرة األجل 

 البضــاعة 

 ق.أ

 )العمالء(المدينون 

 البنــك

 الصندوق

 
×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 :يطرح 
 )الخصوم المتداولة(االلتزامات قصيرة األجل 

 د.أ

 الدائنون 

 أي مستحقات أخرى

 
 
×× 

×× 

×× 

×× 

 ××  الفرق هو رأس المال العامل

 ×××  المجموع وهو يساوى األموال المستثمرة بالمشروع
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بعد انتهاء المحاسب من تصوير وإعداد ميزان المراجعة ، نتبع ما يلي             

 :حتى يتم إعداد الحسابات الختامية 
 

ـ  - د هـذا الحسـاب ليشمل األنشطة والعمليات المرتبطة بالتجارة األساسية            يع
 .بالمشروع ، ومنه نتوصل إلى مجمل الربح في نهاية الفترة المالية 

ـ   - في الجانب المدين منه ، وبضاعة      ) ١/١(المتاجرة بضاعة   /  نعرض في ح
 في  هي) بضاعة آخر المدة  (في الجانب الدائن منه ، وهذه األخيرة        ) ٣١/١٢(

الواقـع بضـاعة لم يتمكن المشروع من بيعها ولذلك نقوم بخصم قيمتها من              
 .، وينتج عن ذلك رقم تكلفة المبيعات ) المشتريات + ١/١بضاعة (تكلفة 

ـ    - يرحل إلى الجانب الدائن من     " مجمل الربح "المتاجرة إذا كان    /  رصـيد حـ
جانب المدين من   فإنه يرحل إلى ال   " خسارة"خ ، وإذا كان هذا الرصيد       .أ/ حـ
 .خ .أ/ حـ

 

 ينتج عن هذا الحساب في محصلته النهائية إما رقم صافي الربح ، أو صافي               -
 .الخسارة 

 المصـروفات والخسائر وهي بطبيعتها مدينة ، ترحل إلى الجانب المدين من             -
 .خ .أ/ حـ

 دائن من   اإليـرادات واألربـاح وهـي بطبيعتها دائنة ، ترحل إلى الجانب ال             -

 .خ .أ/ حـ

 :خ ، إذا كان .أ/  رصيد حـ-

ـ     ) رصيد دائن (ربحاً  *  رأس المال بحيث   / يرحل إلى الجانب الدائن من ح
 .يزيد رأس المال به 
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ـ     ) رصـيد مدين  (خسـارة   *  رأس المال  / يرحل إلى الجانب المدين من ح
 .بحيث يخفض رأس المال به 

 

ـ        - احب المشروع والذي نعتبره مديناً بما سحبه من    يمـثل هـذا الحسـاب ص
 .المشروع سواء كانت مسحوبات نقدية أو بضاعة 

ـ            - /  يخفـض رأس المال بقيمة مسحوبات صاحب المشروع ، بحيث بجعل ح
 .المسحوبات دائناً / رأس المال مديناً بقيمة المسحوبات وحـ

 :الميزانية 

ي أصول المشروع   وهـي كشـف تحتوي على األرصدة المدينة ، وه          
ـ            / وممتلكاته ، واألرصدة الدائنة ، وتمثل التزامات المشروع وخصومه ، مع ح

 :رأس المال والذي يتم التسوية على رصيده بكل من 

 . األرباح -

 . الخسائر -

 . المسحوبات -
 

 
، المطلوب إعداد الميزانية العمومية     ) ٥(مـن خالل بيانات المثال رقم        

  .٣١/١٢/٢٠٠٤في 

 الحـل
١٨٨٣٨٣ 

١٣٠٠ 

١٨٧٠٨٣ 
٢٦٣٦٤ 

 رأس المال

 مسحوبات) -(
 

 صافي الربح+ 

 

 
 
 
 

٢١٣٤٤٧ 

 :أصول ثابتة 
 عقارات 

 آالت

 أثاث
 سيارات

 
٦٥٠٠٠ 

٣٩٠٠٠ 

٢٦٠٠٠ 

٣٩٠٠٠ 
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٦٠

 
 

٢٦٠٠٠ 
 
 
٦٥٠٠ 

ــويلة  ــوم ط خص
 :األجل 
 قرض

ــيرة  ــوم قص خص
 :األجل 
  دائنون

 
١٣٠٠٠ 

 
 
 

٣٢٥٠٠ 

 :داولة أصول مت
 ٣١/١٢بضاعة 
 )عمالء(مدينون 

 ق.أ

 مالية. أ

 البنك

ــزينة  الخــــ
 )الصندوق(

 
٦٥٠٠ 

١٩٥٠٠ 

٩١٠٠ 

٢٤٧٠٠ 
٢٦٠٠٠ 

٣٩٠٠ 

١٦٩٠٠٠ 

    
 :أصول إسمية 
 تأمين التليفون

 تأمين الكهرباء

 
 
١٨٢ 

٦٥ 

٨٩٧٠٠ 

     ٢٤٧ 

  ٢٥٨٩٤٧   ٢٥٨٩٤٧ 

 
 

المطلوب من الطالب إعداد    ) ٦(ل رقم   باإلشـارة إلـى بـيانات المـثا        
  :٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية العمومية لشركة القلب الجسور الصناعية في 

 الميزانية العمومية لشركة القلب الجسور الصناعية

 ٣١/١٢/٢٠٠٤في 
٣١٠٠٩٠ 
٢٧٥ 

٣٠٩٨١٥ 

٦٧٤٨٥ 

 رأس المال
 مسحوبات) -(
 

 صافي الربح+ 

 

 
 
 
 

٣٧٧٣٠٠ 

 :أصول ثابتة 
 عقارات 

 آالت

 أثاث
 سيارات

 
٥٥٠٠٠ 

١١٠٠٠٠ 

٢٧٥٠٠ 

٣٣٠٠٠ 
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٦١

 
 
 

١١٠٠٠ 

٥٥٠ 

 
ــيرة  ــوم قص خص

 :األجل 
 دائنون

 د.أ
 

 
 
 
 
 

٣٢٥٠٠ 

 :أصول متداولة 
 ٣١/١٢خامات 

منـتجات تحت   
 ٣١/١٢التشغيل 

١٣منتجات تامة   
/١٢ 

 ٣١/١٢وقود 

 مدينون

 ق.أ

 البنك
 صندوق

 
٢٢٠٠٠ 

٢٧٥٠٠ 
 

٣٣٠٠٠ 
 

٢٣٤٠ 
١٦٥٠٠ 

٢٧٥٠ 

٥٥٠٠٠ 

٥٥٠٠ 

٢٢٥٥٠٠ 

    
 :أصول اسمية 
 تأمين التليفون

 
 
 

١٦٣٢٤٠ 
 
٢٦٠ 
 
 

  ٣٨٨٨٥٠   ٣٨٨٨٥٠ 

 
 

فـي نهايـة السنة المالية جرى العرف المحاسبي على إقفال الدفاتر أي           
بمعنـى إقفـال جمـيع حسابات األستاذ المساعد في نهاية السنة المالية ، بحيث       

 مركب يحتوى على أرصدة الحسابات التي لم يتم إقفالها بالحسابات           يجـرى قيد  
الختامـية ، وهـي أرصـدة حسابات األصول والخصوم الظاهرة في الميزانية             

 .الختامية 

والواقـع أن حسـابات األصـول الثابـتة ال تقفل بشكل فعلي إال عند                
به الـتخلص الكلـي مـن األصـل سواء عند بيعه والحصول على مقابل يقفل           

رصـيده ، أو عـند هالك األصل وإقفاله في رصيد مخصص إهالكه ، وعلى               
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٦٢

الجانـب اآلخـر فـإن حسابات الخصوم يتم إقفالها فعالً عند السداد الكامل لها               
وتالشـي أرصـدتها ، وعملـية إقفالهـا هـي عملية إجرائية تتم في كثير من         

ة ، ولذلك فإنه    المشـروعات كنوع من التنظيم الدفتري الستقالل السنوات المالي        
بقيد يـتم عمـل قيد افتتاحي لهذه الحسابات في بداية السنة المالية التالية وذلك               

 ، وذلك في ضوء القاعدة األساسية إلقفال الحسابات وهي أنه           عكس لقيد اإلقفال  
عـند إقفال حساب مدين نجعله عكس حالته األساسية أي بجعله دائناً ، وإلقفال              

 :حالته بجعله مديناً وبذلك فإن حساب دائن ينقل إلى عكس 

 . األصول أرصدتها في األصل مدينة إلقفالها نجعلها دائنة -

 . الخصوم أرصدتها في األصل دائنة إلقفالها نجعلها مدينة -
 

 
/٣١المطلوب إجراء اإلقفال في     ) ١٠(مـن خالل بيانات التمرين رقم        

 ، وإعداد حسابات األستاذ     ١/١/٢٠٠٥ ، وإعـادة فـتح الدفاتر في         ١٢/٢٠٠٤
 :لكل من 

 . الدائنين -   . المدينين -  . اآلالت -

 .مع إيضاح أثر قيود اإلقفال على هذه الحسابات 

 الحـل

 قيود إقفال شركة الفجر

 من مذكورين

 رأس المال/ حـ

 القرض/ حـ

 الدائنين/ حـ

 د.أ/ حـ

 إلى مذكورين

 
 
 
 
 
 

٦٥٠٠٠ 

٣٩٠٠٠ 

 
٢١٣٤٤٧ 

١٣٠٠٠ 

٢٦٠٠٠ 

٦٥٠٠ 
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٦٣

 العقارات/ حـ

 اآلالت/ حـ

 األثاث/ حـ

 لسياراتا/ حـ

 ٣١/١٢بضاعة / حـ

 المدينين/ حـ

 ق.أ/ حـ

 مالية. أ/ حـ

 البنك/ حـ

 الصندوق/ حـ

 التليفون/ حـ

 تأمين الكهرباء/ حـ

/٣١إقفـال الحسابات الخاصة بشركة الفجر في        (
١٢/٢٠٠٤( 

٢٦٠٠٠ 

٣٩٠٠٠ 

٦٥٠٠ 

١٩٥٠٠ 

٩١٠٠ 

٢٤٧٠٠ 

٢٦٠٠٠ 

٣٩٠٠ 

١٨٢ 

٦٥ 

 
 ١/١/٢٠٠٥قيد فتح الدفاتر لشركة الفجر في 

 من مذكورين 

 العقارات/ من حـ

 اآلالت / من حـ

 األثاث/ من حـ

 السيارات/ من حـ

 ١/١بضاعة / من حـ

 المدينين/ من حـ

 ق.أ/ من حـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
٦٥٠٠٠ 

٣٩٠٠٠ 

٢٦٠٠٠ 

٣٩٠٠٠ 

٦٥٠٠٠ 

١٩٥٠٠ 

٩١٠٠ 
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 مالية. أ/ من حـ

 البنك/ من حـ

 الصندوق/ من حـ

 تأمين التليفون/ من حـ

 تأمين الكهرباء/ من حـ

 رينإلى مذكو

 رأس المال/ حـ

 القرض/ حـ

 الدائنين/ حـ

 د.أ/ حـ

/١/١قـيد افتتاحـي الميزانية شركة الفجر في         (
٢٠٠٥( 

 
 

٢١٣٤٤٧ 

١٣٠٠٠ 

٢٦٠٠٠ 

٦٥٠٠ 

٢٤٧٠٠ 

٢٦٠٠٠ 

٣٩٠٠ 

١٨٢ 

٦٥ 

 
 حسابات األستاذ

 اآلالت/ حـ

 )له(         )منه(

 ن  من مذكوري

٣١/١٢/٢٠٠٠ 
 
 

 رصيد منقول  ٣٩٠٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

٣٩٠٠٠ 

 ٣٩٠٠٠ ١/١/٢٠٠٥إلى مذكورين  ٣٩٠٠٠ 
 
 

 الدائنين/ حـ

 )له(         )منه(
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 رصيد منقول    

٣١/١٢/٢٠٠٠ 
 
 

 إلى مذكورين  ٢٦٠٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

٢٦٠٠٠ 

 ٢٦٠٠٠  ٢٦٠٠٠ ١/١/٢٠٠٥من مذكورين 
 

 المدينين/ حـ

 )له(         )منه(

 ٣١/١٢/٢٠٠٠ورين من مذك
 
 

 ٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد منقول  ٢٠١٥

 ٢٠١٥  ٢٠١٥ 
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٦٦

 
 

 

تـم في الجزء السابق عرض الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي            
علـى اعتـبار أن العمليات المالية المدونة تخص سنة مالية مستقلة دون وجود              

ات متداخلة ، وبالتالي فإن األرقام الموضحة في        عملـيات مالية معلقة بين سنو     
ميـزان المراجعة لن تكون معبرة عن ما يخص السنة المالية التي تجرى عنها              
الحسـابات الختامية ، فقد تضمن مبالغ مستحقة لبعض البنود ، كما قد تتضمن              
مـبالغ مقدمـة في بنود أخرى ، وعلى ذلك فإن على المحاسب المالي أن يقوم                

تسويات الالزمة على مثل هذه البنود بحيث يتم تحديد المبالغ الدقيقة لكل            بعمل ال 
 .من حسابات النتيجة ، وحسابات الميزانية الخاصة بالسنة المالية 

والعمليات التي يقوم بها المحاسب هذه تسمى تسويات جردية ، تتم لكل             
اس مـن حسابات المصروفات واإليرادات ، واألصول والخصوم وذلك على أس          

مبدأ االستحقاق ، أي بمعنى أن المصروف الذي يتم عليه التسوية ال يشترط أن              
يكـون سـدد نقداً ، وكذلك اإليرادات ال يشترط فيها األساس النقدي بل أن كل                
التسـويات تـتم وفقـاً ألساس االستحقاق ، وعلى أساس مبدأ استقالل السنوات           

بكل ما يخصها من مصروف أو      المحاسبية والذي يعني أن السنة المالية تتحمل        
وأيضاً فيما  . إيـراد بصـرف النظر عن واقعة تسوية العملية المالية نقداً أم ال              

يخـص األصول الثابتة فإن التسويات تتم على أساس تحديد قيمة اإلهالك لهذه             
 .األصول على أساس ما يخص السنة المالية ووفقاً لمعدالت التشغيل 

بعد هذه التسوية سوف تعكس األداء المالي       وهكذا فإن حسابات النتيجة      
للشـركة عـن سـنة مالية محددة ، وأن قائمة المركز المالي تعبر عن المركز            

وسوف نوضح في الجزء التالي . المالـي للشـركة في نهاية فترة زمنية بعينها        
 .شرح للطريقة التي تتم بها إجراء هذه التسويات الجردية 
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٦٧

 
ببضـاعة آخـر المـدة بأنهـا المخزون المتوافر لدى الشركة         يقصـد    

بالمخازن في نهاية السنة المالية ولم تتمكن الشركة من بيعه ، ومن المنطقي أن              
المشروع حتى يمكنه أن يعلن نتائجه المالية في نهاية السنة فإنه البد أن يجرى               

 العام حتى   التسـوية الالزمـة على أرصدة األصناف المتبقية بالمخزن في آخر          
 .يستبعد أثرها من نتائج األعمال 

 :وبضاعة آخر المدة يتم إثباتها في 

 .المتاجرة /  الجانب الدائن من حـ-

 . جانب األصول من قائمة المركز المالي -

 وال يشترط أن تكون كل البضائع الموجود بالمخازن بضاعة آخر المدة بل             -
ملوكة للشركة كأن تكون    يمكـن أن تكـون بعضاً من هذه األصناف غير م          

 .بضاعة أمانة 

 : يقصد بجرد بضاعة آخر المدة -

  .٣١/١٢الحصر والعد لألصناف الموجودة بالمخازن في * 

 .التأكد من ملكية المشروع لها في تاريخ محدد * 

هل كل الرصيد الموجود من البضاعة آخر       : والتسـاؤل اآلن هو عن       
  ؟المدة بالمخازن هو قيمة هذه البضاعة

ولإلجابـة عـن هذا التساؤل نقول أن بضاعة آخر المدة يمكن تزيد أو               
 :تقل عن البضاعة الموجودة بالمخازن ، وذلك ألن بضاعة آخر المدة تشمل 

البضـاعة المشـتراه ومازالت في الطريق إلى الشركة ولم تتسلمها مخازن            ) أ(
 .الشركة بالفعل 

 على سبيل األمانة لبيعها نيابة      البضـاعة المملوكة للشركة وأرسلت للغير     ) ب(
 .عن الشركة وذلك مقابل عمولة للغير 
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٦٨

ـ ( بضاعة مملوكة للشركة وأرسلت تحت نظام البيع أو الرد ولم يتم بيعها            ) جـ
 .أو نقل الملكية إلى المشترى بعد 

كمـا أن هناك بضاعة قد تكون موجودة بالمخازن ولكنها ال تدخل عند              
 :ذه منها الجرد في قيمة البضاعة ، وه

البضـاعة الموجـودة بالشركة ويملكها الغير لكنها ضمان عن الغير مقابل            ) أ(
 .التزام مطلوب منه أدائه 

البضـاعة التي تتسلمها الشركة من الغير بغرض بيعها لحساب هذا الغير            ) ب(
 .مقابل عمولة بيع باعتباره وكيالً عن هذا الغير 

ـ ( أو الرد ولم يتم شرائها بعد ، وتشمل  البضاعة المشتراه تحت نظام البيع      ) جـ
 :بضاعة آخر المدة ما يلي 

 :في المشروع الصناعي 

 المواد الخام  ××

 ) مازال محتاجاً لعمليات صناعية أخرى(اإلنتاج تحت التشغيل  ××

 )غير تام        (

 المنتجات التامة التي لم تباع بعد ××
 

 :في المشروع التجاري 

 تشتريها الشركة لتبيعها بحالتها ولكن رصيد األصناف التي  ×× 

                 تبقى منها

 رصيد في آخر المدة  
 
 
 

 
 :يوجد أكثر من طريقة لتقويم بضاعة آخر المدة ، ومن أهم هذه الطرق 
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٦٩

 

 :تقوم البضاعة في هذه الطريقة على أساس 

 :و التكلفة أيهما أقل ، فإذا كانت سعر السوق أ

التكلفة هي األقل ، نأخذ بها قيمة البضاعة آخر المدة دون النظر في الزيادة              ) أ(
 .في القيمة السوقية وذلك تطبيقاً لسياسة الحيطة والحذر 

إذا كانت القيمة السوقية هي األقل والتكلفة أكبر نأخذ القيمة السوقية أساس            ) ب(
 عمل مخصص بالفرق بين القيمتين يسمى       بشرط المدة   لتقيـيم بضاعة آخر   

 .مخصص هبوط أسعار البضاعة 

وبذلك فإن المحاسب المالي يتحفظ في أخذ األرباح في االعتبار ، بينما             
ونوضح ذلك بأنه إذا كانت القيم التالية تعبر        . يحـتاط ألخذ أي خسائر متوقعة       

 :الشركات آخر المدة في إحدى ) أ(عن حالة مخزون آخر المدة من الصنف 
 
 


 


 

 ٨٠٠٠ ٨٠٠٠ كالهما واحد ونأخذ بأيهما

 ٨٠٠٠ ١٠٠٠٠ ألنها األقل) بالتكلفة (١٠٠٠٠

 ألنها األقل مع عمل مخصص هبوط أسعار        ٥٠٠٠
ـ   ٣٠٠٠بضـاعة بمـبلغ      خ جانب  .أ/  جنيه في ح

 )منه(

٨٠٠٠ ٥٠٠٠ 

 

ولكـن هـل نأخذ عند تقييم بضاعة آخر المدة بسعر السوق أو التكلفة               
أيهمـا أقل لكل صنف من األصناف الموجودة في المخزن على حدة ، أم نقوم               
بعمـل تقييم شامل لكل األصناف بسعر السوق وبالتكلفة ثم نأخذ القيم اإلجمالية             

 كأساس للمقارنة ونأخذ أقلهما كما أوضحنا آنفاً ؟
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 :بة على هذا التساؤل نعرض أرقام الحالة التالية لإلجا



 


 


 


 


   

٥٥٠ ٤٩٥ ٢٧٢٤٥٠ ٤٤٠ ٢٤٢٠٠٠ ٢٤٢٠٠٠ A 

٥٥٠ ٣٣٠ ١٨١٥٠٠ ٣٣٠ ١٨١٥٠٠ ١٨١٥٠٠ B 

٥٥٠ ٥٥٠ ٣٠٢٥٠٠ ٨٢٥ ٤٥٣٧٥٠ ٣٠٢٥٠٠ C 

٧٥٦٢٥٠  ٨٧٧٢٥٠ ٧٢٦٠٠٠    

من الوضع من أسعار األصناف المذكورة السوقية وتكلفتها أنه إذا أخذنا            
لكـل صـنف على حدة فإن اآلخر سوف يختلف إذا أخذنا التقييم لكل األصناف        

 :وبضاعة آخر المدة في الشركات الصناعية تشمل . مرة واحدة 

ألصناف التي تشترى إلجراء مراحل      وهـي ا   ) :الخـام ( المـواد األولـية      -
 :تصنيفية عليها ، وتسعر بعدة طرق من أكثرها شيوعاً 

 .الوارد أخيراً يصرف أوالً * 

 .الوارد أوالً يصرف أوالً * 
 الخامات المشتراه+        قيمة رصيد الخامات    

 ــــــــــــــــــــــ= المتوسط المتحرك وهو * 
 تكلفة المشتريات+ امات        تكلفة رصيد الخ   

 وتحسب قيمته على أساس مجمع تكاليف       : اإلنتاج الذي مازال تحت التشغيل       -
العناصـر الداخلة في تشغيله من خامات ، أجور ، ومصروفات  حتى نهاية       

 .السنة المالية 

 . بالطريقة الموضحة مسبقاً : اإلنتاج التام -

 :سعر السوق حالة تكلفة بضاعة آخر المدة أقل من : مثال 

 ٩٩٠٠تـبلغ القـيمة السـوقية لبضاعة آخر المدة في إحدى الشركات              
  .٣١/١٢/٢٠٠٤ جنيه في ٩٠٠٠جنيه، في حين أن تكلفتها كانت 
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٧١

 الحـل

 :حيث أن التكلفة أقل سيتم األخذ بها 

 :قيد اليومية 

 بضاعة آخر المدة/ من حـ

 المتاجرة/ إلى حـ 

٣١اجرة في   إثبات بضاعة آخر المدة بحساب المت     (
/١٢/٢٠٠٤( 

 
٩٠٠٠ 

٩٠٠٠ 

 
 ٣١/١٢/٢٠٠٤المتاجرة عن المدة المنتهية في / حـ

 )لـه   (        )منه    (

 بضاعة آخر المدة   /  من حـ
 
 

٩٠٠٠   

    
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية العمومية في 

 )خصوم(        )أصول(
 :أصول متداولة   

 بضاعة آخر المدة
 

 
١٠٠٠ 

 
 
 
 

 " :حالة سعر السوق لبضاعة آخر المدة أقل من التكلفة": تابع المثال 
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٧٢

فـي إحـدى الشـركات قـدرت القيمة السوقية لبضاعة آخر المدة من         
٣١/١٢ جنيه في    ٥٠٠٠ جنيه ، في حين أن تكلفتها كانت         ٤٠٠٠) س(الصنف  

/٢٠٠٤.  

 الحـل

كمـا سـبق القـول ، حـيث أن القـيمة السوقية هي األقل سيتم عمل              
 : جنيه بالقيد التالي ١٠٠٠ار البضاعة بالفرق وهو مبلغ مخصوص هبوط أسع

 بضاعة آخر المدة/ من حـ

 المتاجرة/ إلى حـ 

 )٣١/١٢/٢٠٠٤إقفال بضاعة آخر المدة في (

 
٥٠٠٠ 

٥٠٠٠ 

 خ.أ/ من حـ

 مخصص هبوط أسعار البضاعة/ إلى حـ 

عمـل مخصـص بقيمة الفرق بين سعر السوق         (
 )وتكلفة البضاعة

 
١٠٠٠ 

١٠٠٠ 

 المتاجرة/ حـ

 )لـه(        )منه(

 بضاعة آخر المدة   /  من حـ
 
 

٥٠٠٠   

    
 ٣١/١٢/٢٠٠٤خ في .أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
   

ـ    مخصص هبوط أسعار   / إلـى حـ
 البضاعة

 
١٠٠٠ 
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 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية العمومية في 

 )خصوم(        )أصول(
 بضاعة آخر المدة  

مخصـص هبوط   ) -(
 أسعار

٥٠٠٠ 

)١٠٠٠( 

 

    ٤٠٠٠ 
 

 :وعند تسوية قيمة بضاعة آخر المدة في السنوات التالية 

 عـند نهايـة السنة المالية التالية يتم عمل جرد للبضاعة بالمخازن وتحصر    -١
 المتاجرة / تكلفتها وتقارن بسعر البيع لها ، وتثبت البضاعة بتكلفتها في حـ

ة بضاعة آخر المدة بسعر      المخصص القديم يعدل بأي تغيير في عالقة تكلف        -٢
 :البيع ، حيث زيادته أو إنقاصه أو إلغائه أو االستمرار عليه كما هو 

 .خ .أ/ من حـ) منه( فالزيادة فيه تثبت في جانب -

 ) .له( النقص فيه تثبت في جانب -

 .خ .أ/ من حـ) له( عند إلغائه يثبت المخصص بالكامل في جانب -

 .المخصص الجديد ناقصاً ر المدة بالتكلفة  في الميزانية تثبت بضاعة آخ-٣
 

 

إذا علمت أن الرصيد الدائن مخصص البضاعة بميزان المراجعة في          
 .  جنيه ٧٥٠ بمبلغ  ٣١/١٢/٢٠٠٤إحدى الشركات الصناعية في    

 :وقد توافرت لديك المعلومات التالية عن حركة البضاعة خالل السنة المالية 

 . جنيه ١٧٥٠٠  = مدة  تكلفة البضاعة آخر ال-

  جنيه١٧٠٥٠  =  القيمة السوقية آخر المدة -

  جنيه٤٥٠ = بذلك فإن المخصص الجديد .: 
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٧٤

 . جنيه ٣٠٠وهكذا فإننا البد أن المخصص القديم بمبلغ  

 :وقيود اليومية بناء على ذلك تكون 

 ١٧٥٠٠  بضاعة آخر المدة/ من حـ

ـ   المتاجرة   / إلى ح

 )٣١/١٢/٢٠٠٤مدة في إثبات بضاعة آخر ال(

١٧٥٠٠  

 ٣٠٠  مخصص هبوط أسعار بضاعة     / من حـ

ـ إلى    خ .أ / ح

تسوية في مخصص هبوط أسعار البضاعة القديم       (
/٣١/١٢ليتسـاوى مـع المخصـص الجديد في         

٢٠٠٤( 

٣٠٠  

 

 مخصص هبوط أسعار البضاعة/ حـ

 )لـه    (        )منه(

 رصيد منقول    

٢٠٠٤/ ١/١ 

 ٢٠٠٤/ ١٢/ ٣١خ في  .أ / إلى حـ ٧٥٠

 الرصيد المرحل / إلى حـ

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

٣٠٠ 

٤٥٠ 

 ٧٥٠  ٧٥٠ 
 

 المتاجرة/ حـ

 )لـه(        )منه(

/٣١/١٢بضاعة / من حـ
٢٠٠٤ 

 
 

١٧٥٠٠   
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٧٥

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ – ١/١خ عن المدة من .أ/ حـ

 )لـه     (        )منه(

مخصص هبوط أسعار     / من حـ
 البضاعة 

 
 

٣٠٠   

    
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤عمومية في الميزانية ال

 ) خصوم    (        ) أصول(
 ٣١/١٢بضاعة   

مخصـص هـبوط أسعار     ) -(
 البضاعة

١٧٥٠٠ 

)٤٥٠( 

 

    ١٧٠٥ 
 

 
 

 
بمـوجب هـذه الطـريقة ال ننظر إلى التكلفة بضاعة آخر المدة كقيمة               

سواء كانت هذه القيمة ) القيمة السوقية(لجارية لإلثـبات حيث يتم إثباتها بقيمتها ا  
تزيد أن تنقص عن تكلفة هذه البضاعة ، والقصد من هذه الطريقة هو أن قائمة               
المركـز المالي من خالل قيمة بضاعة آخر المدة تكون دليل واقعي لإلثبات لها            
 بعيد عن سياسة الحيطة والحذر والتي تكيل بمكيالين ، حيث تحتفظ في مواجهة            
أي خسـائر محـتملة فـي هبوط أسعار البضاعة ، بينما ال تنظر ألي ربح قد                 

 .يحدث إذا زادت أرباح قيمة هذه البضاعة عن تكلفتها 
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٧٦

يترتب على هذه الطريقة زيادة مجمل الربح ومن ثم صافي الربح وذلك             
عـند زيادة سعر السوق لبضاعة آخر المدة عن تكلفتها ، وحتى تتجنب الشركة              

ـ    ن أرباح غير حقيقية ، أي غير محققة حالياً ، فإن المحاسب يقوم             اإلعـالن ع
/ حـ(بإعـداد حسـاب خاص ليضع فيه األرباح هذه غير المحققة يطلق عليه              

 .وذلك قبل تحديد الربح القابل للتوزيع ) أرباح غير محققة
 

 ) :الحسابات االسمية(تابع التسويات الجردية ) ٢

األرباح واإليرادات ، والمصروفات    يقصـد بالحسابات االسمية كل من        
ووفقاً لمبادئ نظرية المحاسبة التي عرفناها في الجزء األول من          . والخسـائر   

هذا المقرر ، تطبيق مبدأ االستحقاق ، أي تحديد ما يخص كل فترة مالية بشكل               
مسـتقل بصـرف النظـر عن كونه المصروف قد سدد أم ال ، واإليراد قد تم                 

 من ذلك يحتم على المحاسب المالي أن يقوم بعمل مجموعة        تحصيله أم ال ، فإنه    
من التسويات الالزمة على أرصدة الحسابات لتحديد ما يخص السنة المالية التي            
يجـرى عنها التسوية وذلك قبل أن يقوم بإقفال الحسابات المختلفة للعمليات في             

 :الحسابات الختامية ، وهذا يتطلب 

لمصروفات اإليرادية ، والمصروفات الرأسمالية ،      الـتحديد الدقيق لكل من ا     ) أ(
حـيث تحمـل حسابات السنة عن ما يخص من المصروفات اإليرادية عن             
طـريق عملـيات التسـوية التـي أشـرنا إليها في الجرد ، وبنود النفقات                
الرأسـمالية التـي توضـع فـي موجـودات وأصول المشروع بالميزانية             

ية بما يخصها منها عن طريق      العمومـية، وتحمـل حسـابات السـنة المال        
 .مخصصات اإلهالك مثالً 

القـيام بعمـل تسوية ضرورية للمصروفات واإليرادات لتحميل حسابات          ) ب(
 :الفترة بما يخصها، فإذا كانت 
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٧٧

 المصـروفات المسددة ، واإليرادات المحصلة تمثل ما يخص السنة دون            -
يات تسوية على زيـادة أو نقـص ، فإن المحاسب المالي ال يقوم بأية عمل        

 .األرصدة الخاصة بها 

 في حالة وجود مبالغ من المصروفات أو اإليرادات عن سنوات متداخلة،            -
 :فإن المحاسب المالي سوف يجرى التسويات المالية التالية 

 
حتى يتم حصر المصروفات الخاصة بالسنة المالية وكذلك إيراداتها يتم           

لة على كل منها لتحديد المدة التي يغطيها المصروف أو          فحـص المستندات الدا   
، وعند تحديد ما يخص  " جرد حسابي "اإليـراد ، وهـذا فـي الواقع هو عملية           

 .السنة منه هذه هي عملية خاصة بالتسويات الجردية 
Prepaid Expenses 

 أنه العتبارات   عند قيام المحاسب المالي بفحص المستندات قد يظهر له         
معيـنة قامـت الشركة بسداد مصروفات خالل فترة جزء من هذه المصروفات            
يخص سنة مالية تالية ، فمثالً قد تقوم الشركة بدفع مصروف الصيانة وفقاً لعقد              

وعلى ) نوفمبر ، ديسمبر ، يناير    (مـع إحدى الشركات يخص ثالثة شهور هي         
خص شهر يناير هو في واقعه ذلـك فـإن المبلغ من مصروف الصيانة والذي ي     

 .مصروفاً مقدماً خاصة لسنة مالية قادمة 

 :فمثالً في قائمة التسوية التالية 

 قائمة التسوية

  
 


  

          
 

   ٤٢٠   ٦٠ ٣٦٠  ٣٦٠ 


 
           

 ٦٠  ٦٠    ٦٠   
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٧٨

 

وهكذا فإن إعداد قائمة التسوية لبنود المصروفات من خالل إيضاح ما             
 يخص السنة، وعزل الفروق في خانة التسويات ، وعرض أثر ذلك على                 

 . خ والميزانية في آخر السنة     .أ / حـ

 :ففي القائمة التالي 
 

 

 



 


 



 



 


 

 ١٢٠٠ - - ١٢٠  ١٠٨٠  

 ٢١٠٠ - -  ٦٠ ٢٠٤٠  

 
 
 
 
 
 

 
صيد  لشركة النور ظهر ر    ٣١/١٢/٢٠٠٤فـي ميـزان المراجعة في        

 جنيه شهرياً ،    ٢٦٠بواقع  ) رصيد مدين ( جنيه   ٣٣٨٠حسـاب االنتقاالت بمبلغ     
 قد تم سداده مقدماً في      ٢٠٠٥وكمـا ظهـر أن حساب اإليجار عن شهر يناير           

  .٢٠٠٤ديسمبر 

 الحــل

 : شهر وما يخص السنة هو ١٣على ذلك فإن االنتقاالت تم سدادها عن 

  جنيه٢٦٠تقاالت المقدمة هي  ، ويكون مصروفات االن٣١٢٠ = ١٢ × ٢٦٠

)٢٦٠ = ٣١٢٠ – ٣٣٨٠( 
 
 
 

تظهر بالمیزانیة 
 جانب الخصوم

تظهر بالمیزانیة 
 جانب األصول

) منه(جانب 
 بالحسابات الختامیة
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٧٩

 :قيود اليومية 

 ٣١٢٠  خ.أ/ من حـ

ـ   االنتقاالت   / إلى ح

ـ   (  من ٢٠٠٤خ مـا يخـص عام     .أ/ تحمـل حـ
 )مصروفات االنتقاالت

٣١٢٠  

 
 االنتقاالت. م/ حـ

 )لـه(        )منه(

ــنقول  ٣١٢٠ خ.أ/ من حـ /٣١/١٢رصــيد م
٢٠٠٤ 

٣٣٨٠ 

 ٣٣٨٠  ٢٦٠ رصيد مرحل  
 ٢٦٠ ١/١/٢٠٠٥رصيد منقول    ٣٣٨٠ 

 
 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤خ في .أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
 االنتقاالت/ إلى حـ 

 
 

٣١٢٠ 

 
 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية في 

 )خصوم(        )أصول(
 انتقاالت مقدمة. م 

 
٢٦٠ 
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٨٠

Accrue Expenses 
 تغطى بعد من المبالغ المسددة عن       وهي تشير إلى المصروفات التي لم      

مصـروفات الفتـرة ، يحدث هذا عندما تأتي مطالبات من موردين عن توريد              
 ، أو عندما تأتي     ٢٠٠٥ وتأتي المطالبة في يناير      ٢٠٠٤بضاعة خالل ديسمبر    

 ، هذا يتطلب    ٢٠٠٥ في أول يناير     ٢٠٠٤فواتيـر تليفونات أو كهرباء ديسمبر       
 ٢٠٠٤ إلى أعباء الفترة المالية المنقضية في   أن نضـيف قـيمة هـذه المـبالغ        

 .باعتبارها مصروفات مستحقة 

/٣١/١٢فـإذا مـا يخـص مصروفاً ما عن السنة المالية المنتهية في               
 جنيه  ١٠ جنيه والـ    ٩٠ ٢٠٠٤ جنـيه سدد منه خالل عام        ١٠٠ هـو    ٢٠٠٤

 ، فإن قائمة التسوية عن هذا المصروف تكون         ٢٠٠٥الباقـية سددت في يناير      
 :كما يلي 

 
 

  
 


  

          
 

   ٩٠  ١٠  ١٠٠  ١٠٠ 


 
١٠    ١٠      

 
 

 
ـ     ان المراجعة إلحدى الشركات في     اإلعالنات في ميز  / كـان رصيد ح

 : كما يلي ٣١/١٢/٢٠٠٤

 إعالنات
 
 

 ١٥٠٠ 
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٨١

 شهور فقط   ١٠وقـد اتضـح للمحاسب أن اإلعالنات المدفوعة تخص           
  .٣١/١٠/٢٠٠٤ – ١/١اعتباراً من 

        ١٥٠٠ 
 ٢×  جنيه لمدة شهرين ـــــ ٣٠٠= اإلعالنات المستحقة 

          ١٠ 
 :النحو التالي وتكون قيود اليومية على 

 ١٨٠٠  خ.أ/ من حـ

ـ   اإلعالنات  / إلى ح

 من مصروفات   ٢٠٠٤إثـبات مـا يخـص عام        (
 )اإلعالنات

١٨٠٠  

 
 اإلعالنات/ حـ

 )لـه(        )منه(

 خ  .أ / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 
 
 

 رصيد منقول  ١٨٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 رصيد مرحل

١٥٠٠ 
 
٣٠٠ 

 ١٨٠٠  ١٨٠٠ 

   ٣٠٠ ١/١/٢٠٠٤رصيد منقول   

 
 خ. أ/حـ

 )لـه   (        )منه(
 
 
 

 ١٨٠٠ اإلعالنات/ إلى حـ  
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٨٢

    
 

 الميزانية

 ) خصوم (        ) أصول(
 
 

 إعالنات مستحقة

 
 
٣٠٠ 

   

     
 

 
 
 

عـندما يظهـر للمحاسـب المالي أن هناك أرصدة لبعض البنود تمثل              
فـي أول وآخر السنة المالية ، فإن ما يتم إثباته بالقوائم            مقـدمات ومسـتحقات     

 :المالية عن الفترة يكون من خالل المعادلة التالية 

 المدفوع من البند خالل الفترة  ×× 

 المقدم أول الفترة +   ××  

 المستحق آخر الفترة +   ××  

××  

××  

 المستحق أول الفترة ×× )-(  ↓  

 ر الفترةالمقدم آخ ×× )-(  )- (
  ↓ 

××  

 المبلغ الذي يخص السنة المالية     ××× 
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٨٣

علـى أن يتم إثبات المقدمات والمستحقات من أي بند في قائمة المركز              
 .المالي عن السنة المالية التي تتم فيها التسويات الجردية 

 
ظهـرت أرصـدة الحسـابات التالية في دفاتر شركة الرائد العربي في        
  :٢٠٠٤لعام المالي نهاية ا

 ١/١/٢٠٠٤إيجار مقدم في   جنيه٩٠ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ – ١/١إيجار مدفوع خالل الفترة من   جنيه٢٧٠٠ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤إيجار مستحق في   جنيه٤٥٠ 
 

 :المطلوب 

عمـل التسويات الالزمة لتحديد وإثبات ما يخص الفترة عن مصروف            
 .اإليجار 

  :٢٠٠٤اإليجار عن 

  جنيه٣٢٤٠=  ٤٥٠ + ٩٠ + ٢٧٠٠

 :ويتم إثبات ذلك بالدفاتر كما يلي 

 ٣٢٤٠  خ.أ/ من حـ

ـ   اإليجار  / إلى ح

/٣١/١٢ – ١/١إثـبات اإليجـار عن الفترة من       (
٢٠٠٤( 

٢٣٤٠  

 

 اإليجار/ حـ

 )لـه(        )منه(
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٨٤

 خ  .أ / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 
 
 

 ١/١/٢٠٠٤رصيد منقول  ٣٢٤٠

 الخزينة/ إلى حـ

 رصيد مرحل 

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

٩٠ 

٢٧٠٠ 

٤٥٠ 

 ٣٢٤٠  ٣٢٤٠ 
 

 خ.أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
 
 
 

 ٣٢٤٠ اإليجار/ إلى حـ 

    
 

 الميزانية العمومية

 )خصوم(        )أصول(
   

 إيجار مستحق
 
 

 
٤٥٠ 

     
 

 
يقـوم المحاسب المالي بعمل تسوية اإليرادات بإجراء مماثل لما تم في             

يث يقوم بإعداد قائمة تسوية لتحديد ما يخص السنة من          تسوية المصروفات ، ح   
 .كل بند من بنود اإليرادات 

وتوضـح قائمـة التسـوية التالـية نموذجاً لعملية تسوية لبعض البنود              
 :اإليرادات 
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٨٥

     
 ١٨٠٠ - -  ٢٠٠ ٢٠٠٠  

 ٧٥٠   ٢٥٠  ٥٠٠ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

قـد تسفر عملية جرد اإليرادات ، أن اإليرادات التي تم تحصيلها خالل            
فإذا كانت إيرادات العقارات    . ل اإليرادات التي يجب تحصيلها      الفتـرة ليست ك   

٪ من قيمتها في فترة ما على       ٨٠التي تخص سنة مالية قد تم تحصيل ما يعادل          
في هذا الحالة نثبت    . ٪ من السنة المالية التالية      ٢٠أن يتم تحصيل المتبقي وهو      

ـ    لى أن تثبت نسبة    ٪ ، ع  ١٠٠بنسبة  ) له(خ في جانب    .أ/ اإليراد بالكامل في ح
 .٪ في الميزانية في جانب األصول إيراداً مستحقاً ٢٠الـ 

 :وتوضح قائمة التسوية التالية نموذجاً لعملية تسوية اإليرادات المستحقة 
   

 

 


 

            

 

  ٨٠  ٢٠  ١٠٠    ١٠٠  
 

 ٢٠  ٢٠      ٢٠   
 

 
 

تثبت باألصول 
 یةبالمیزان

یثبت في الخصوم 
 بالمیزانیة

) له(ترحل إلى جانب 
 خ.أ/ من حـ
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٨٦

تبـين بعـض فحص بنود اإليرادات بإحدى الشركات أن إيراد العقار              
 جنيه وأن المستحق عن شهري نوفمبر       ١٠٠٠ظهـر برصـيد دائـنه بمـبلغ         
 ٢٠٠٤ وأنها سوف تحصل في مارس ٢٠٠٤وديسمبر لم يحصال بعد في نهاية 

 الحـل

 ١٠٠= إيراد العقار الشهر 

  جنيه٢٠٠= ديسمبر + المستحق نوفمبر 

  جنيه١٢٠٠ = ٢٠٠٤ما يخص عام 

 : كما يلي ٢٠٠٤ويكون قيد اليومية إلثبات إيراد العقار في عام 

 ١٢٠٠  إيراد العقار/ من حـ

ـ   خ .أ / إلى ح

 )٣١/١٢/٢٠٠٤إثبات بضاعة آخر المدة في (

١٢٠٠  

 
 إيراد العقار/ حـ

 )لـه    (        )منه(

 رصيد مرحل    

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 رصيد مرحل مستحق
 
 

١٠٠٠ 
 
٢٠٠ 

ـ   خ في   .أ / إلى ح

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 

١٢٠٠ 

 ١٢٠٠  ١٢٠٠ 
 ٢٠٠ رصيد منقول     

 

 خ.أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
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٨٧

 إيراد العقار/ إلى حـ
 

 

١٢٠٠   

    
 

 الميزانية

 ) خصوم (       ) أصول  (
 إيراد عقار مستحق  

 
٢٠٠ 

    
 

قـد يحدث أن تتمكن الشركة من تحصيل إيراداً خاص بأحد استثماراتها     
يزيد عما يخص السنة المالية ، مبلغ الزيادة في اإليراد والذي تم تحصيلها حالياً              

  أن تتم التسوية الالزمة يجب أال نعتبره من إيرادات السنة الحالية ، بل يجب

 . إلثبات تحصيله بالقيمة النقلية باعتباره حدثاً مالياً تم نقلها فعالً :أوالً 

 الستبعاد اإليرادات المحصلة بالزيادة من بند اإليرادات ، واعتبارها في     :ثانـياً   
 .الميزانية إيراداً مقدماً في الخصوم 

 :ة من هذا النوع وتوضح قائمة التسوية اآلتية نموذجاً لعملي
   

 
 

 
            

 

  ٥٠٠ ١٠٠   ٤٠٠    ٤٠٠  
 

١٠٠        ١٠٠     


 
 

 
 ٢٠٠٠بـين لشركة الهداية عند فحص بنود اإليرادات أن ضمن مبلغ            ت 

  جنيه إيراداً تم تحصيله مقدماً ، ٤٠٠جنيه قيمة إيراد أرباح ما هو قيمته 
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 عمل التسوية الجردية الالزمة ، مع إيضاح أثر ذلك على حسابات            :المطلـوب   
 .األستاذ 

 الحـل
  جنيه ١٦٠٠  =٤٠٠ – ٢٠٠٠= إيراد أرباح الودائع عن السنة 

 :قيد اليومية 
 ١٦٠٠  أرباح الودائع/ من حـ

 خ .أ / إلى حـ
 )خ.أ/ إقفال أرباح الودائع في حـ(

١٦٠٠  

 
 إيراد أرباح الودائع/ حـ

 )لـه(        )منه  (

 ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد 
 
 
 

ـ  ٢٠٠٠  خ في   .أ / إلى ح

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 )إيراد مقدم(رصيد مرحل 
 

١٦٠٠ 
 
٤٠٠ 

 ٢٠٠٠  ٢٠٠٠ 

 منقول    رصيد 

١/١/٢٠٠٥ 

٤٠٠   

 
 خ.أ/ حـ

 )لـه(        )منه(

 إيراد أرباح الودائع/ حـ
 

 

١٦٠٠   

    
 

 الميزانية
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 ) خصوم (        ) أصول(
 
 

 إيراد مقدم عن أرباح الودائع

 
 
٤٠٠ 

  

    
 
 

 :وعلى ذلك فإن البنود التالية تثبت في الميزانية كما يلي 

 الميزانية

 ) خصوم (        ) أصول(
 
 

 :األرصدة الدائنة األخرى 

 المصروف المستحق

 اإليراد المقدم

 
 
 
×× 

×× 

 
 

 األرصدة المدينة األخرى

 المصروف المقدم

 اإليراد المستحق

 
 
 
×× 

×× 

 
Depreciation 

بين رأس مال عامل ، وهي ) استثماراته(يـوزع المشـروع رأسـماله        
يلها في دورة النشاط الدوري السنوي وتولد       عناصـر األصـول التـي يتم تشغ       

اإليراد نتيجة لحركة هذا الجزء من االستثمارات ، وعلى الجانب اآلخر ، هناك             
رأس مـال ثابـت ، وهو مجموعة عناصر األصول التي يقتنيها المشروع ليس        

هذه األصول لتساعد   ) منافع(بغـرض اإلتجار فيها وإنما للحصول على خدمات         
اشرة في توليد اإليراد ، وهذه النوعية من األصول ال يستفيد           بطـريقة غيـر مب    

المشـروع مـنها في فترة محاسبية واحدة بل يمتد االنتفاع منها لعديد من هذه               
 .الفترات بالرغم من أن ثمنه يدفع عند بداية شرائه في أول فترة تم اقتنائه فيها 
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ها األصول  ونتـيجة استخدام هذه النوعية من األصول والتي يطلق علي          
 فإن قيمتها تنخفض وتتناقص تدريجياً بمقدار سنوي هو Fixed assetsالثابـتة  

المسـتخدم فـي اإلنتاج هو تكلفة من تكاليف اإلنتاج يدخل في حساب األرباح              
قبل أن نصل إلى نتيجة األعمال سواء ربحاً أو         ) منه(والخسـائر فـي جانـب       

 .خسارة 

ليميز بين استهالك السلع    " الكاسته"ولفـظ اإلهـالك هـو بديل لكلمة          
األخـرى ، واسـتهالك األصـول الثابـتة ، والمعنى هو استنفاد قيمة األصل               

 ٦٠٠ففـي إحدى الشركات إذا كانت قيمة آلة تستخدم في اإلنتاج            . بالـتدريج   
 جنيه، فإن حساب اإلهالك     ١٠٠هو  ) اإلهالك(جنيه وأن االستهالك السنوي لها      

 : قائمة التسوية كما يلي لهذه اآللة يمكن بيانه في
   

 

 

 

            

 

 ٦٠٠   ١٠٠ ٥٠٠      ٥٠٠  

   ١٠٠  ١٠٠    ١٠٠    

 
 

تـتعدد االعتـبارات في حدوث اإلهالك ، إال أن الفكر المحاسبي ركز              
 :االهتمام نحو أهم هذه االعتبارات وهي 

 حيث أن االستعمال هو العامل المتحكم األول في تحديد قيمة           : االسـتعمال    -١
 ٢٤اإلهـالك السـنوي لألصل الثابت ، فاألصول التي تستعمل على مدار             

ـ   ساعات يومياً ،    ٨اعة فـي اليوم إهالكها أكبر من األصول التي تعمل           س
وهكذا ، ويختلف األمر عن األصول التي تمتلك وتخزين بدون تشغيل حيث            

 .يصيبها التقادم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 



٩١

 وهـو نقص قيمة األصول الثابتة ليس نتيجة        ) :مضـي الـزمن   ( الـتقادم    -٢
متلك وال تستخدم   االسـتعمال ، ولكن لمرور الوقت حيث أن األصول التي ت          

حتـى ولـو لـم تركب في مواقع تشغيلها فإنها أيضاً تتناقص قيمتها نتيجة               
ظهـور أجـيال جديدة منها بما يعرف بالتقادم الفني ، أو نتيجة تواجدها في        
العـوامل الطبيعـية وتعرضها للرطوبة والحرارة وعوامل التعرية وغيره ،    

 الحتساب إهالك األصول    وبـذلك فإن عامل مرور الزمن وحده يكون كافياً        
الثابـتة ، وإن اختلفت نسب هذه اإلهالكات عن حالة تشغيل اإلهالك بشكل             

 .كامل 

 
تطور مفهوم اإلهالك في الفكر المحاسبي على مراحل ثالث مع تطوير            

 :تالية المفاهيم المحاسبية األخرى ، حيث مر مفهوم اإلهالك بالمراحل ال

 وفيها تم النظر إلى اإلهالك على أنه توزيع تكلفة األصل           : المرحلة األولى    -١
القابـل لإلهالك على عمره االقتصادي بطريقة مناسبة ، وبهذا فإن اإلهالك           
مـن وجهة النظر هذه هو مجرد التخلص من قيمة األصل وتوزيعها ونشر             

غيل األصل ، وحالة    عبـئها على فترات استخدامه دون مراعاة لمعدالت تش        
 .األصل ، وعما إذا كان مشترى قديماً أو مشترى جديداً 

 اختلفت األراء هنا المفهوم السابق حيث ذكر أنه في حالة           : المرحلة الثانية    -٢
المشروع المستمر ، فإن اإلهالك هو توزيع لعبء قيمة األصل الثابت على            

ويل شراء أصول   عمـره االفتراضـي بهدف استرداد قيمة هذا األصل لتم         
جديـدة ، ومـن ثم فإنه في حالة كون المشروع لن يستمر ، فإنه ال داعي                 

 .الحتساب قيمة اإلهالك 

 تطور هنا المفهوم المحاسبي للنظر لإلهالك حيث تم         : المـرحلة الثالـثة      -٣
اعتـباره جـزء من تكاليف اإلنتاج يجب احتسابه قبل الوصول إلى صافي             

العناصر التي تساهم في إنتاج المنتج مثله مثل        الـربح ، حيث أنه يمثل أحد        
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... الخامـات واألجـور والمصـروفات األخـرى مثل الكهرباء والصيانة       
وغيـرها ، وذلك بصرف النظر عن كون المشروع مستمراً أم سيتوقف في        

كما تم التمييز بين الحالة التي يشتري عليها        . الـيوم التالـي لبداية نشاطه       
م جديداً ، وهكذا فإن تم تحديد محددات وقواعد تنظيم          األصل هل هو قديماً أ    

 .عملية احتساب إهالك األصول الثابتة 
 

 
 ونقصد بذلك ما هو الرقم الذي يتم تحديده         :القـيمة الخاضـعة لإلهالك      : أوالً  

ا اعتباره قيمة   وإبـرازه باعتـباره هو قيمة األصل الثابت الذي سيتم بناء عليه           
لألصـل ويـتم تخصيصـها سنوياً بمقدار انتفاع المشروع من خدمات األصل             

 .الثابت 

 :وقد استقر الفكر المحاسبي على أن هذه القيمة هي 

 )أو عقد الشراء(قيمة األصول الثابتة من واقع فاتورة الشراء     ××

  +     

  أي مصروفات تنفق على األصل الثابت حتى يكون صالحاً  

                 لالستخدام بطريقة منتظمة ومن هذه المصروفات 

 تكاليف اإلعالن والتعاقد على األصل الثابت ×    

 تكاليف النقل والشحن والتأمين ×  

 تكاليف الجمارك والنولون ×  

 تكاليف القواعد التي يركب عليها األصل ×  

××   

 *قيمة األصل الثابت     ×××
 

                                                
 األصول ال یدخل ضمن قیمة األصل الثابت مبلغ الفوائد التي تدفع على أي فروق مستندیة في شراء *

 .الثابتة ألنها عبء تمویلي ال ینبغي اعتباره من التكالیف الضروریة 
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 :ريخ بدء اإلهالك تا: ثانياً 

 :اختلفت اآلراء لوقت طويل هل يحتسب اإلهالك على أساس  

 .تاريخ شراء األصل هو بداية احتساب اإلهالك * 

 .تاريخ استخدام األصل هو بداية احتساب اإلهالك * 

ونظـراً ألن اإلهـالك ال يحدث نتيجة االستعمال فقط بل لمضي المدة              
ني ، وعلى ذلك فإن مقدار نسبة اإلهالك سوف         ومرور الزمن وأيضاً للتقادم الف    

تحتوي على مقدار لكل سبب من أسباب اإلهالك ، فإذا كان قسط إهالك السيارة              
٪ مقابل  ٥٪ مقابل استعمال ،     ١٢٪ سنوياً ، فإنه مثالً يمكن اعتبار أن هناك          ٢٠

 .٪ مقابل مضى المدة ٣التقادم الفني ، 
 

 :العمر االفتراضي لألصل : ثالثاً 
  قيمة األصل كخردة–    قيمة األصل الثابت    

 ـــــــــــــــــــــــ= حيث أن قسط اإلهالك 
 عمر األصل     

 
وعـن عمـر األصل ، هل هو الوقت الذي يكون األصل مستمراً فيه                

للتشـغيل بصرف النظر عن حالته واقتصاديات تشغيله أم ال ، والواقع أن الفكر      
القتصادي لألصل ، وهي الفترة التي تغطي فيها        المحاسـبي فـرق بين العمر ا      

إيـرادات تشـغيل األصل الثابت تكاليف هذا األصل ويحقق فائض ، ويظل هذا      
الفـائض يتـناقص تدريجـياً بمرور الزمن حيث يتساوى إيرادات األصل مع             
تكالـيف تشغيله ، وهنا تبدأ تكاليف األصل في الزيادة عن اإليرادات ، وهنا ال               

ناسب اقتصادياً االستمرار في تشغيل األصل ، بل يجب التخلص          يكـون من الم   
 .منه كخرده

وبهذا فإن العمر الزمني ال ينظر إلى التشغيل االقتصادي لألصل حيث            
يسـتمر بصرف النظر عن العائد من وراء استخدام األصل ، وبهذا فإن الفكر              
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 تشغيل  المحاسـبي اسـتقر علـى اعتبار أن عمر األصل هو الفترة التي يكون             
 ).أي يحقق عائد يفوق تكاليفه(األصل فيها اقتصادياً 

 
 ) :أو النفاية(قيمة الخردة : رابعاً 

 بأنها القيمة التي يتمكن المشروع Scrap Valueويقصد بقيمة الخردة  
مـن تحصـيلها عـند بيع األصل في نهاية فترة تشغيله ، حيث أن هذه القيمة                 

التي تقسم على عمر األصل كما سبق       تخصـم مـن القيمة الخاضعة لإلهالك و       
وقيمة الخردة هذه تمثل إيراداً يتحصل عليه       . بـيانه في معادلة حساب اإلهالك       

المشـروع فـي آخر سنة من عمر األصل ، وبالطبيعي أن كثيراً من األصول               
الثابـتة قد ال يتمكن المشروع من بيعها والحصول على قيمة من وراء ذلك في               

 فإن القيمة الخاضعة لإلهالك هنا ستكون القيمة اإلجمالية         نهاية عمره ، ومن ثم    
 .التي يجب احتسابها وتقسيمها على العمر االفتراضي لألصل بطريقة مناسبة 

 

 :طرق حساب اإلهالك : خامساً 

وطرق اإلهالك هي األسلوب الذي يستخدمه المحاسب المالي في تحديد           
يرادات الفترة في حساب األرباح     اإلهالك الواجب تحميلها على إ    ) قيمة(تكلفـة   

 .والخسائر 

 :وهناك طرق عديدة الحتساب قيمة متوسط اإلهالك ، ومن هذه الطرق 
 (Revaluation) 

وفـي هذه الطريقة يقوم المحاسب المالي بتقدير قيمة لألصل الثابت في             
سنة المالية يعيد تقدير قيمة     آخر ال ) ٣١/١٢(ثم في   /  ) ١/١(بداية السنة المالية    

 هو قسط   – في بداية السنة وفي آخرها       –لـنفس األصـل والفرق بين القيمتين        
  .(Loose Toole)وتناسب هذه الطريقة العدد واألدوات الصغيرة . اإلهالك 
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ضـمن أصـول شركة السالم مجموعة من العدد والمفكات واألدوات            
 جنيه ، وفي آخر السنة ٩٠٠٠ بمبلغ ١/١/٢٠٠٤الصـغيرة قـدرت قيمتها في     

 أعيد تقدير نفس هذه المجموعة من العدد واألدوات فكانت       ٣١/١٢/٢٠٠٤فـي   
 . جنيه ٧٠٠٠

 =قسط اإلهالك 

 ١/١/٢٠٠٤القيمة في    جنيه٩٠٠٠  

 ٣١/١٢/٢٠٠٤القيمة في    جنيه٧٠٠٠  

  جنيه٢٠٠٠  
 The Strait Line Method 

تبـر هذه الطريقة أن األصل الثابت يستهلك بقيمة متساوية على مدار            تع 
مـدة العمـر االفتراضي لهذا األصل ، وبذلك فإن السنوات المالية سوف تحمل         
حسـاباتها الختامـية بقيمة متماثلة منذ بداية احتساب إهالك األصل وحتى آخر             

يمة الخردة أو   ويتم حساب القسط الثابت لإلهالك بعد خصم ق       . يـوم الستخدامه    
 :النفاية لألصل في نهاية عمره االفتراضي ، وذلك كما يلي 

  الخردة أو النفاية–     تكلفة األصل الثابت   
 ـــــــــــــــــــــــــ= قسط اإلهالك 

    العمر االفتراضي لألصل   
 

 ٧ جنيه والعمر االفتراضي لهذه اآللة يقدر بـ         ٨٠٠٠٠تـبلغ قيمة آلة      
ـ   ١٠٠٠٠= نوات ، فـإذا علمـت أن قيمة اآللة كخردة في نهاية استخدامها           س
 .احسب قسط اإلهالك . جنيه

    ١٠٠٠٠ - ٨٠٠٠٠ 
  جنيه١٠٠٠٠= ــــــــــــ = قسط اإلهالك 

      ٧ 
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٩٦

كمـا يمكـن أن يكون اإلهالك السنوي لألصول الثابتة متمثالً في نسبة           
 .مئوية من قيمة األصل 

 .٪ ١٠= بق قسط اإلهالك السنوي في المثال السا 

وهناك . وهـذه الطـريقة هـي من أكثر الطرق شيوعاً من المحاسبين        
 .مجموعة من المزايا والعيوب المرتبطة بهذه الطريقة ومنها 

 :مزايا طريقة القسط الثابت 

 . أنها طريقة سهلة التطبيق وال تتطلب حسابات معقدة -أ

 .تحمل عبء اإلهالك  تساوى بين الفترات المالية في -ب

ـ   يمكن تطبيقها بسهولة على األصول الثابتة واألصول المعنوية مثل حق           -جـ
 .االختراع 

 :العيوب 

أن تطبـيق هـذه الطريقة بشكل متماثل بين الفترات المالية يلغي معيار         
حيث أن الفترات التي تستخدم األصول      ) المنفعة(االسـتفادة من خدمات األصل      

أن تحمل بعبء أكبر هذا من جانب ، وعلى الجانب اآلخر           بطـريقة أكثر يجب     
فـإن األصـول الثابـتة في بداية تشغيلها تكون كفاءتها عالية ومعدالت إنتاجها        
مـرتفعة وفتـرات الـتوقف واألعطال محدودة وتحمل بعبء اإلهالك مساوياً            
للفتـرات األخيـرة من عمر األصل الثابت الذي يحتاج األصل فيه إلى صيانة              

 واحـتماالت األعطال والتوقف متكررة ، وهذا يمثل عدالة توزيع عبء            أكثـر 
 .إهالك األصل 

 
 جنيه ،   ٣٠٠٠٠ قدرها   ١/١/٢٠٠٢اشـترت الشركة الهندسية آلة في        

 سنوات ، وقيمتها التخديرية في نهاية عمرها        ٣ويقـدر عمـرها االفتراضـي       
 .٪ ٣٠ جنيه وقسط اإلهالك السنوي لها ٣٠٠٠االفتراضي ، 

 :المطلوب 
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٩٧

 . إجراء قيود اليومية الخاصة بإهالك األصل -

 : إعداد حسابات األستاذ لكل من -

 .أستاذ اآللة / حـ* 

 .األستاذ لإلهالك / حـ* 

 .خ وقائمة المركز المالي في الخمس سنوات .أ/  إعداد حـ-

 الحـل

 :يمكن تحديد قسط اإلهالك من خالل معادلة حساب اإلهالك وهي * 
    ٢٧٠٠٠      ٣٠٠٠ – ٣٠٠٠٠ 

  جنيه٩٠٠٠= ــــــ = ـــــــــــ = قسط اإلهالك 
 ٣           سنوات٣       

 :يمكن حساب قسط اإلهالك بالنسبة المحددة لإلهالك * 

 . جنيه ٩٠٠٠= ٪ ٣٠ × ٣٠٠٠٠= قسط اإلهالك 

وهـذا المبلغ يظل هو قسط اإلهالك طوال الثالث سنوات هي مدة حياة األصل              
 .ي التشغيل ف

 :المعالجة المحاسبية 

 :ونتبع اإلجراءات كما يلي : اإلهالك / باستخدام طريقة حـ) أ(

 .اآللة دائناً بقيمة اإلهالك / اإلهالك مديناً وحـ/  نجعل حـ-١

ـ   -٢ ـ       /  يقفـل ح ـ  .أ/ اإلهالك في نهاية كل سنة مالية في ح التشغيل / خ أو ح
 :إذا كان مفتوحاً بالقيد التالي 

 اإلهالك/ من حـ  ×× 

 اآللة / إلى حـ  ××  
 

 خ.أ/ من حـ  ×× 

 التشغيل / من حـ أو ×× 
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٩٨

 اإلهالك/ إلى حـ  ××  

 يطـرح اإلهالك من قيمة األصل طرحاً شكلياً في قائمة المركز المالي في              -٣
 .نهاية السنة المالية 

 إهالك اآللة/ من حـ

 اآلالت/ إلى حـ 

/٣١/١٢ك في   تخفـيض قيمة اآللة بقيمة اإلهال     (
٢٠٠٤( 

 
٩٠٠٠ 

٩٠٠٠ 

 خ.أ/ من حـ

 إهالك اآللة/ إلى حـ 

 )خ بقيمة اإلهالك في نهاية السنة.أ/ تحميل حـ(

 
٩٠٠٠ 

٩٠٠٠ 

 . يتم تكرار هذين القيدين بشكل مماثل تماماً طول حياة األصل :ملحوظة 
 

 اآللة/ حـ

 )لـه(        )منه(
 اإلهالك / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٢ 

ــرحل   ــيد م /٣١/١٢رص
٢٠٠٢ 

٩٠٠٠ 
 

٢١٠٠٠ 

 ٣٠٠٠٠ ١/١/٢٠٠٢البنك / إلى حـ

 ٣٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠ 

ـ   /٣١/١٢اإلهالك  / مـن ح
٢٠٠٣ 

ــرحل   ــيد م /٣١/١٢رص
٢٠٠٣ 

٩٠٠٠ 
 

١٢٠٠٠ 

/١/١رصــيد مــنقول فــي 
٢٠٠٣ 

٢١٠٠٠ 

 ٢١٠٠٠  ٢١٠٠٠ 

ـ   /٣١/١٢اإلهالك  / مـن ح  ١٢٠٠٠ ١/١/٢٠٠٤رصيد منقول  ٩٠٠٠
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٩٩

٢٠٠٤ 

ــرحل   ــيد م /٣١/١٢رص
٢٠٠٤ 

 
٣٠٠٠ 

 ١٢٠٠٠  ١٢٠٠٠ 

ـ  بيع اآللة  (الصندوق  / من ح
 )الخردة

 
 

 ٣٠٠٠ رصيد منقول ٣٠٠٠

 ٣٠٠٠  ٣٠٠٠ 
 

 إهالك اآللة/ حـ

 )لـه(        )منه(
ـ  ــ ــن ح /٣١/١٢خ .أ/ م

٢٠٠٢ 

ـ   ٩٠٠٠ /٣١/١٢اآللــة / إلـى حـ
٢٠٠٢ 

٩٠٠٠ 

ـ  ــ ــن ح /٣١/١٢خ .أ/ م
٢٠٠٣ 

ـ   ٩٠٠٠ /٣١/١٢اآللــة / إلـى حـ
٢٠٠٣ 

٩٠٠٠ 

ـ  ــ ــن ح /٣١/١٢خ .أ/ م
٢٠٠٤ 

ـ   ٩٠٠٠ /٣١/١٢اآللــة / إلـى حـ
٢٠٠٤ 

٩٠٠٠ 

 
 *٣١/١٢/٢٠٠٢خ في .أ/ حـ

 )لـه(       )منه   (
 
 
 
 

 ٩٠٠٠ إهالك اآللة / إلى حـ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ ، ٣١/١٢/٢٠٠٣تتم إعداد هذا الحساب بنفس القيمة في 

 ٣١/١٢/٢٠٠٢الميزانية العمومية في 
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١٠٠

 )خصوم(       )أصول  (
 آالت  

 اإلهالك) -(

٣٠٠٠ 

٩٠٠٠ 

 

    ٢١٠٠٠ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٣الميزانية في 

 )خصوم(        )أصول(
 آالت  

 اإلهالك) -(

٢١٠٠٠ 

٩٠٠٠ 

 

    ١٢٠٠٠ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية في 

 )خصوم(        )أصول(
 آالت  

 اإلهالك) -(

١٢٠٠٠ 

٩٠٠٠ 

 

    ٣٠٠٠ 
 

 :باستخدام طريقة مخصص اإلهالك 

يوعاً بين المحاسبين الممارسين ،     وهـذه الطـريقة هي األكثر قبوالً وش        
كمـا أوصـت بـه العديد من المنظمات المهنية للمحاسبة ، كما أنه يتمشى مع                
متطلـبات العرض واإلفصاح التام لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار          

 . من وزير االقتصاد ١٩٩٧ لسنة ٥٠٣الوزاري رقم 

 :الخطوات 

 :خ بالقيد التالي .أ/ إلى حـ يرحل قيمة قسط اإلهالك سنوياً -١
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١٠١

 خ.أ/ من حـ

 مخصص اإلهالك/ إلى حـ 

٣١/١٢قـيمة المخصـص السنوي لإلهالك في        (
(......./ 

 
×× 

×× 

 تظـل قـيمة األصل الثابت دون تغيير ، أي ال تخفض بمقدار المخصص               -٢
السنوات + السـنوي ، وإنمـا يـتم تجميع مخصص اإلهالك للسنة الحالية             

 في أي سنة هو مجموع مخصص اإلهالك عن الفترات          السابقة يكون رصيد  
ـ          مخصص اإلهالك سنوياً في    / المالـية السـابقة ككل ، وبالتالي ال يقفل ح

 .األصل / حـ

 تظهـر قـيمة األصـل الثابت في الميزانية في نهاية السنة المالية بقيمتها               -٣
إهالك السنوات  + مخصص إهالك العام الحالي     (التاريخـية مطروحاً منها     

ليكون الرقم الظاهر الواجب طرحه من األصل الثابت هو مجمع          ) السـابقة 
 .اإلهالك 

ـ        -٤ ـ   /  فـي نهاية عمر األصل االفتراضي يقفل ح / مخصص اإلهالك في ح
 .األصل 

 مجمع مخصص اإلهالك/ من حـ

 األصل/ إلى حـ 

 
×× 

×× 

 
 
 

 
ق استخدام  فـي المثال السابق مباشرة ، المطلوب حل التمرين عن طري           

 .مخصص اإلهالك / حـ

 الحـل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 



١٠٢

 خ.أ/ من حـ

 مخصص اإلهالك/ إلى حـ 

 في  ٣١/١٢/٢٠٠٢إثـبات مخصـص اإلهالك      (
 )خ.أ/ حـ

 
٩٠٠٠ 

٩٠٠٠ 

  .٢٠٠٤ ، ٢٠٠٣ويتم تكرار نفس القيد بالكيفية والقيمة في عامي 

 مخصص إهالك اآللة/ حـ

 )لـه  (        )منه(
ـ   /٣١/١٢خ في   .أ/ مـن ح
٢٠٠٢ 

ــرحل  ر ٩٠٠٠ ــيد م /٣١/١٢ص
٢٠٠٢ 

٩٠٠٠ 

 ٩٠٠٠  ٩٠٠٠ 

 ١/١/٢٠٠٣رصيد منقول 

ـ  ــ ــن ح /٣١/١٢خ .أ/ م
٢٠٠٣ 

٩٠٠٠ 

٩٠٠٠ 

ــرحل   ــيد م /٣١/١٢رص
٢٠٠٣ 

١٨٠٠٠ 

 ١٨٠٠٠  ١٨٠٠٠ 

 ١/١/٢٠٠٤رصيد منقول 

ـ  ــ ــن ح /٣١/١٢خ .أ/ م
٢٠٠٤ 

١٨٠٠٠ 

٩٠٠٠ 

 ٢٧٠٠٠ اآللة/ إلى حـ

 ٢٧٠٠٠  ٢٧٠٠٠ 
 
 

 :مخصص اإلهالك / قيد إقفال حـ

 مخصص اإلهالك/  حـمن

 اآللة/ إلى حـ 

 ")عمر اآللة"إقفال اآللة في نهاية الثالث سنوات (

 
٢٧٠٠٠ 

٢٧٠٠٠ 
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١٠٣

 اآللة/ حـ

 )لـه(        )منه(
 مخصص اإلهالك/ من حـ

ــرحل   ــيد م /٣١/١٢رص
٢٠٠٤ 

٢٧٠٠٠ 

٣٠٠٠ 

 ٣٠٠٠٠ ١/١/٢٠٠٢البنك / إلى حـ

 ٣٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠ 

 الصندوق/ من حـ

 ثمن بيع الخردة

 ٣٠٠٠ رصيد منقول ٣٠٠٠

 ٣٠٠٠  ٣٠٠٠ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٢خ .أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
 
 
 
 

 ٩٠٠٠ مخصص اإلهالك/ إلى حـ 

 
 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٣خ .أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
 
 
 

 ٩٠٠٠ مخصص اإلهالك/ إلى حـ 

 
 ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
 ٩٠٠٠ مخصص اإلهالك/ من حـ  
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١٠٤

 
 

 
 ٣١/١٢/٢٠٠٢عمومية في الميزانية ال

 )خصوم(        )أصول(
 آالت  

 مخصص اإلهالك) -(

٣٠٠٠٠ 

٩٠٠٠ 

 

    ٢١٠٠٠ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٣الميزانية العمومية في 

 )خصوم(        )أصول(
 آالت  

 مخصص اإلهالك) -(

٣٠٠٠٠ 

١٨٠٠٠ 

 

    ١٢٠٠٠ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية العمومية في 

 )خصوم(        )أصول(
 آالت  

 مخصص اإلهالك) -(

٣٠٠٠٠ 

٢٧٠٠٠ 

 

    ٣٠٠٠ 
 

 The Reducing Installment Method:  طريقة القسط المتناقص -٣

فـي هـذه الطـريقة تـوزع قـيمة األصل القابل لإلهالك على عمره           
االفتراضي بأسلوب تكون فيه الفترات المالية األولى تتحمل بعبء أكبر ويخفف           

السنوات األخيرة من عمر األصل الثابت أقل    هـذا العبء تدريجياً بحيث تتحمل       
 ) .أي أن قسط اإلهالك يتناقص تدريجياً(قسط إهالك 
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١٠٥

ويالحـظ علـى هذه الطريقة أنها تراعى معيارة المنفعة واالستفادة من           
خـدمات األصل ، حيث أن السنوات األولى من عمر األصل يكون فيها األصل          

حمل بعبء إهالك أكبر ، وتقل هذه  حالـته اإلنتاجـية عالـية الكفاءة ومن ثم تت         
 .الكفاءة تدريجياً ليقل معها عبء اإلهالك ، وهذا من مزايا هذه الطريقة 

 :المعالجة المحاسبية 

ـ      ـ   / يمكـن استخدام طريقة ح مخصص / اإلهالك مباشرة ، وطريقة ح
اإلهـالك دون مشاكل وكما سبق أن أوضحنا ، إال أننا ونظراً لميل المحاسبون              

دام طريقة مخصص اإلهالك ، فإننا سنقوم بإجراء العمليات في الدفاتر           إلى استخ 
 .وفقاً لها 
 
 جنيه  ٥٠٠٠ ١/١/٢٠٠٠تبلغ قيمة األثاث في شركة الناشر العربي في          

 ٥فإذا كان العمر االفتراضي لهذا األثاث       . ٪  ٣٠وقسـط اإلهـالك السـنوي       
 .سنوات 

 :المطلوب 

 .زمة  إجراء قيود اليومية الال-

ـ    - ـ   /  تصـوير حـ مخصص اإلهالك لمدة العمر االفتراضي     / األثـاث ، ح
 .لألصل 

ـ  - خ ، والميزانية الخاصة بالشركة خالل السنوات الخمس ، وذلك          .أ/  إعداد ح
 ٥٥٠علـى فـرض أن األصل يتم بيع قيمته في آخر السنة الخامسة بمبلغ               

 .جنيه 

 الحـل

 :يتم احتساب اإلهالك السنوي كما يلي 
 امع 

 ٢٠٠٠  جنيه١٥٠٠=   ٪ ٣٠ × ٥٠٠٠
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١٠٦

  جنيه١٥٠٠=    مجمع اإلهالك

١٥٠٠ – ٥٠٠٠=  

  جنيه١٠٥٠=   ٪ ٣٠ × ٣٥٠٠

  جنيه٢٥٥٠ = ١٠٥٠ + ١٥٠٠= مجمع اإلهالك 

٢٠٠١ 

٢٥٥٠ – ٥٠٠٠=  

  جنيه٧٣٥=    ٪ ٣٠ × ٢٤٥٠

  ١٥٠٠= مجمع اإلهالك 

 +                ١٠٥٠  

  جنيه٣٢٨٥=    ٧٣٥                + 

٢٠٠٢ 

 
 
 
 
 

 عام 

٣٢٨٥ – ٥٠٠٠=  

  جنيه٥١٤,٥=     ٪٣٠ × ١٧١٥

 ١٥٠٠= مجمع اإلهالك 

 +                ١٠٥٠ 

 +                ٧٣٥ 

  جنيه٣٧٩٩,٥=   ٥١٤,٥                + 

٢٠٠٣ 

٣٧٩٩,٥ – ٥٠٠٠=  

  جنيه٣٦٠,٥=    ٪ ٣٠ × ١٢٠٠,٥

 ١٥٠٠= مجمع اإلهالك 

  +        ١٠٥٠ 

٢٠٠٤ 
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١٠٧

  +        ٧٣٥ 

  +        ٥١٤,٥ 

  جنيه٤١٦٠=   ٣٦٠,٥        +  

  جنيه٨٤٠ = ٤١٦٠ – ٥٠٠٠= وبذلك تكون القيمة التخريدية لألثاث 

 :قيود اليومية 

 خ.أ/ من حـ

 ٣١/١٢/٢٠٠٠مخصص اإلهالك /     إلى حـ

 
١٥٠٠ 

١٥٠٠ 

 خ.أ/ من حـ

 ٣١/١٢/٢٠٠١مخصص اإلهالك /    إلى حـ

 
١٠٥٠ 

١٠٥٠ 

 خ.أ/ من حـ

 ٣١/١٢/٢٠٠٢مخصص اإلهالك /    إلى حـ

 
٧٣٥ 

٧٣٥ 

 
 

 خ.أ/ من حـ

 ٣١/١٢/٢٠٠٣مخصص اإلهالك /    إلى حـ

 
٥١٤,٥ 

٥١٤,٥ 

 خ.أ/ من حـ

 ٣١/١٢/٢٠٠٤مخصص / إلى حـ 

 
٣٦٠,٥ 

٣٦٠,٥ 

 :األثاث / إقفال حـ

 مخصص اإلهالك / من حـ

 األثاث/ إلى حـ 

 األصل/ ي حـإقفال رصيد مخصص اإلهالك ف

 
٤١٦٠ 

٤١٦٠ 

 
ـ         مخصص اإلهالك فيكون   / ويـتم ترحيل طرفي القيود السابقة يقفل ح

 :األثاث / بال رصيد ويكون رصيد حـ
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١٠٨

 مخصص اإلهالك/ حـ

 )لـه(        )منه  (
ـ   /٣١/١٢خ في   .أ/ مـن ح
٢٠٠٠ 

ــرحل   ١٥٠٠ ــيد م /٣١/١٢رص
٢٠٠٠ 

١٥٠٠ 

 ١٥٠٠  ١٥٠٠ 

 ١/١/٢٠٠١رصيد منقول 

ـ  ــ ــن ح /٣١/١٢ خ.أ/ م
٢٠٠١ 

١٥٠٠ 

١٠٥٠ 

ــرحل   ــيد م /٣١/١٢رص
٢٠٠١ 

٢٥٥٠ 

 ٢٥٥٠  ٢٥٥٠ 

 ١/١/٢٠٠٢رصيد منقول 

ـ  ــ ــن ح /٣١/١٢خ .أ/ م
٢٠٠٢ 

٢٥٥٠ 

٧٣٥ 

ــرحل   ــيد م /٣١/١٢رص
٢٠٠٢ 

٣٢٨٥٠ 

 ٣٢٨٥  ٣٢٨٥ 

 ١/١/٢٠٠٣رصيد منقول 

ـ  ــ ــن ح /٣١/١٢خ .أ/ م
٢٠٠٣ 

٣٢٨٥ 

٥١٤,٥ 

ــرحل   ــيد م /٣١/١٢رص
٢٠٠٣ 

٣٧٩٩,٥ 

 ١/١/٢٠٠٤رصيد منقول 

ـ  ــ ــن ح /٣١/١٢خ .أ/ م
٢٠٠٤ 

 

٣٧٩٩,٥ 

٣٦٠,٥ 

 ٤١٦٠ األثاث/ إلى حـ

 ٤١٦٠  ٤١٦٠ 
 

 األثاث/ حـ

 )لـه(       )منه   (
ـ    ٤١٦٠ مخصص اإلهالك/ من حـ /١/١الصندوق  / إلـى حـ ٥٠٠٠ 
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١٠٩

 ٢٠٠٠ ٨٤٠ رصيد مرحل
 ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ 

 الصندوق/ من حـ

 خسائر رأسمالية/ من حـ

٥٥٠ 

٢٩٠ 

 ٨٤٠ رصيد منقول

 ٨٤٠  ٨٤٠ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٠خ .أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
 
 
 
 

ـ   مخصص اإلهالك  / من ح
 لألثاث

١٥٠٠ 

 ٣١/١٢/٢٠٠١خ .أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
 
 
 

ـ   مخصص اإلهالك  / من ح
 لألثاث

١٠٥٠ 

 
 ٣١/١٢/٢٠٠٢خ .أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
 
 
 

ـ   مخصص اإلهالك  / من ح
 لألثاث

٧٣٥ 

 
 ٣١/١٢/٢٠٠٣خ .أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
 
 
 

ـ   مخصص اإلهالك  / من ح
 لألثاث

٥١٤,٥ 
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١١٠

 
 ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ/ حـ

 )لـه(        )منه(
 
 
 

ـ   مخصص اإلهالك  / من ح
 لألثاث

٣٦٠,٥ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٠الميزانية العمومية 

 )خصوم(        )أصول(
 أثاث  

 مخصص اإلهالك) -(

٥٠٠٠ 

١٥٠٠ 

 

    ٣٥٠٠ 
 
 ٣١/١٢/٢٠٠٢الميزانية العمومية 

 )خصوم(        )أصول(
 أثاث  

 مخصص اإلهالك) -(

٥٠٠٠ 

٢٥٥٠ 

 

    ٢٤٥٠ 
 
 ٣١/١٢/٢٠٠٢الميزانية العمومية 

 )خصوم(        )أصول(
 أثاث  

 مخصص اإلهالك) -(

٥٠٠٠ 

٣٢٨٥ 

 

    ١٧١٥ 
 
 ٣١/١٢/٢٠٠٣الميزانية العمومية 

 )خصوم(        )أصول(
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١١١

 أثاث  

 مخصص اإلهالك) -(

٥٠٠٠ 

٣٧٩٩,٥ 

 

    ١٢٠٠,٥ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية العمومية 

 )خصوم(        )أصول(
 أثاث  

 مخصص اإلهالك) -(

٥٠٠٠ 

٤١٦٠ 

 

    ٨٤٠ 
 

 : طريقة نسبة في مجموع أرقام السنين -٤
يحتسـب اإلهالك السنوي على أساس معدالت سنوية يتم الوصول إليها           

 :بخطوات منظمة ، نوضح ذلك من خالل المثال التالي 
 

 ،  ١/١/٢٠٠٠ جنيه في    ١٢٠٠٠اشـترت شركة الفتح للسيارات بمبلغ        
  سنوات ٦ جنيه ، وعمرها االفتراضي ١٥٠٠٠وقدرت قيمتها التخديرية بمبلغ 

 :المطلوب 

 .حساب اإلهالك السنوي للسيارة نسبة مجموع أرقام السنين  

 الحـل

 جنيه ١٠٥٠٠٠ = ١٥٠٠٠ – ١٢٠٠٠٠= القيمة الخاضعة لإلهالك * 

 :سنوات عمر السيارة هي * 

 السنة

٦ 

 السنة

٥ 

 السنة

٤ 

 السنة

٣ 

 السنة

٢ 

 السنة

١ 

  مجموع األجزاء ٢١ = ٦ + ٥ + ٤ + ٣ + ٢ + ١= مجموعها 
         ٤           ١ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 



١١٢

 السنة الرابعة ــــ  إهالك السنة األولى ــــ
        ٢١    ٢١ 

 
         ٥      ٢ 

 لسنة الخامسة ــــا   السنة الثانية ــــ
        ٢١      ٢١ 
         ٦             ٣ 

 السنة السادسة ــــ   السنة الثالثة ــــ
       ٢١      ٢١ 

 وتقلب عكس االتجاه ليكون هو اإلهالك المعبر عن نصيب السنوات عن القسط 
       ٦ 

  جنيه٣٠٠٠٠ =  ـــ  × ١٠٥٠٠٠ = ٢٠٠٠إهالك السنة .: 
      ٢١ 
     ٥ 

  جنيه٢٥٠٠٠ =  ـــ  × ١٠٥٠٠٠ = ٢٠٠١إهالك السنة 
           ٢١ 
     ٤ 

  جنيه٢٠٠٠٠ =  ـــ  × ١٠٥٠٠٠ = ٢٠٠٢إهالك السنة 
           ٢١ 
     ٣ 

  جنيه١٥٠٠٠ =  ـــ  × ١٠٥٠٠٠ = ٢٠٠٣إهالك السنة 
           ٢١ 
     ٢ 

 ه جني١٠٠٠٠ =  ـــ  × ١٠٥٠٠٠ = ٢٠٠٤إهالك السنة 
           ٢١ 
     ١ 

  جنيه٥٠٠٠ =  ـــ  × ١٠٥٠٠٠ = ٢٠٠٥إهالك السنة 
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١١٣

           ٢١ 
 
 : طريقة معدل الساعة -٥

يتـرجم عمر األصل الثابت في هذه الطريقة إلى ساعات تشغيل يمكن              
 .لألصل خالل أن يؤدي خدماته التي اشترى من أجلها 

الساعات التي تم   ويحسـب معـدل إهالك األصل هنا على أساس عدد            
 :عمله خاللها بالمعادلة التالية 

           القيمة الخاضعة لإلهالك لألصل الثابت   
 ــــــــــــــــــــــــــ= معدل اإلهالك الساعة 

     عدد الساعات المقدرة لألصل العمل خاللها بكفاءة   
 الساعةمعدل إهالك × عدد ساعات العمل خالل الفترة = إهالك أي فترة 

غيـر أن الواقـع العملي قد يكون من الصعب فيه ترجمة عمر األصل           
 .إلى ساعات تشغيل بشكل دقيق 

 

 : طريقة معدل النفاذ -٦
وتناسـب هـذه الطـريقة األصـول القابلـة للتناقص بمعدل نفاد مثل               

 .الصناعات التعدينية والمناجم والبترول 
                 قيمة البئر أو المنجم    

 ـــــــــــــــــــــــ= برميل / عدل اإلهالك للطن م
 برميل المتوقع المستخرج منه/   عدد األطنان     

 البرميل/ معدل إهالك الطن ×  عدد البراميل أو عدد األطنان =اإلهالك السنوي 
 

 
الغـرض مـن جـرد المدينين هو أن يظهر رصيد المدينين في قائمة               

ي في نهاية السنة المالية معبراً عن رصيد الديون الجيدة التي تمثل            المركز المال 
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١١٤

حـق للشـركة ال يـوجد لديها شك في تحصيله ، وعلى ذلك فإن عملية جرد                 
 :المدنين تستهدف تنقية رصيد المدينين من 

الديـون التـي تم الحكم بإعدامها فعالً ومن ثم تضمينها في رصيد المدينين              ) أ(
 .في قيمتها ويظهر قائمة المركز المالي مبالغ فيها يمثل تضليل وتضخيم 

الديـون المشـكوك فـي تحصيلها ، وهي الديون التي لدى عمالء ولكن              ) ب(
احـتماالت تحصـيلها محـل شـك ، ومن ثم فإن سياسة الحيطة والحذر               
تستوجب عمل مخصصاً لمواجهة احتماالت إعدام مثل هذه الديون ، ويكون           

 . للديون المشكوك في تحصيلهاذلك من خالل تكوين مخصصاً

 :وعلى ذلك فإن جرد مفردة المدينين يكون كما يلي 

 رصيد المدينين    ××

 الديون المعدومة) -( ×× 

 الديون المشكوك في تحصيلها) -( ×× 

××   

 قيمة الديون الجيدة التي يجب أن تظهر في قائمة المركز المالي   ×××
 

 
 

وهـي الديـون التـي انعدم األمل في تحصيلها ، ويجب أن ينقى منها                
رصـيد المدينين بميزان المراجعة وذلك عن مبالغ الديون المعدومة التي يتأكد            
إعـدامها خالل السنة المالية ، ويمكن أن تأتي في المعلومات الجردية بعد إثبات    

دام بعضاً من هذه الديون ، أي بعد عمل ميزان        مـبالغ المدينـين مـا يفـيد إع        
المـراجعة ، والمعالجـة المحاسبية تختلف في كل حالة عن األخرى ، ونتناول             

 : فيما يلي عرضاً لهذه الحاالت 
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١١٥

 
 إعـدام ديـون بعد عمل ميزان المراجعة مع عدم وجود رصيد المخصص     -١

 :الديون المشكوك فيها 
 
 ميزان المراجعة لشركة القدس البيانات التالية        جاء ٣١/١٢/٢٠٠٤في   

 :من مفردة المدينين 

 رصيد المدينين   جنيه٧٠٠٠ 

 ديون معدومة   جنيه٣٥٠ 

 تبين للشركة أن الديون المستحقة لدى شركة أبو         ٣١/١٢/٢٠٠٤فـي    
 . جنيه ١٧٥لهب تم إعدامه إلفالسه ويبلغ رصيد هذا الدين 

 الحـل

  =٢٠٠٤ بعام الديون المعدومة الخاضعة

 رصيد الديون المعدومة بميزان المراجعة  ٣٥٠ 

 ديون أعدمت في تاريخ الميزانية  ١٧٥ 

 إجمالي ما يجب إعدام من ديون وتخفض فيه المدينين  ٥٢٥ 

 :قيود اليومية 

 الديون المعدومة/ من حـ

 المدينين/ إلى حـ 

 )الديون المعدومة عند الجرد(

 
١٧٥ 

١٧٥ 

 خ.أ/ من حـ

 الديون معدومة/ حـإلى  

 إقفـال فـيه الديـون المعدومـة خالل العام في           (

 )خ.أ/ حـ

 
٥٢٥ 

٥٢٥ 
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١١٦

 الديون المعدومة/ حـ

 )لـه(        )منه(
 خ.أ/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 ١/١/٢٠٠٠رصيد منقول  ٥٢٥

ـ   دين أبو  (المدينين  / إلـى ح
 ٣١/١٢/٢٠٠٤) لهب

٣٥٠ 

١٧٥ 

 ٥٢٥  ٥٢٥ 
 

 المدينين/ حـ

 )لـه(        )منه(
ـ  ٣١/١٢ديون معدومة   / من ح

/٢٠٠٤ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد مرحل 

١٧٥ 
 

٦٨٢٥ 

 ٧٠٠٠ ١/١/٢٠٠٠رصيد منقول 

 ٧٠٠٠  ٧٠٠٠ 
 ٦٨٢٥ ١/١/٢٠٠٥رصيد منقول   

 
 الميزانية العمومية

 )الخصوم(       )األصول(
 )العمالء(المدينين   

 
 

٦٨٢٥ 

 

 

هـو مبلغ يحتجز من إيرادات الفترة المالية ،      Provisionالمخصـص    
أي يحمـل علـيها لمواجهة خسائر مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار ، وقد              
يحـدث أن تكون الشركة لديها معلومات شبه أكيدة عن إعدام بعض الديون لدى   
عمـالء سيتم إفالسهم وبالتالي لن تتمكن الشركة من تحصيل مستحقاتها لديهم ،         
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١١٧

فإن هذه الديون قد تعدم بالكامل ، وقد تتمكن الشركة من تحصيل  وعلـى ذلـك     
بعضـاً منها ، وبذلك فإن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يعد لمواجهة             

 .ديون معدومة مؤكد حدوثها وغير محدد مقدارها بشكل دقيق 

 :طرق تقدير مخصص الديون المشكوك فيها 

قدير قيمة مخصص الديون    يتوافر لدى المحاسب المالي طرق مختلفة لت       
المشـكوك في تحصيلها والذي يجب أن يخفض بقيمته مفرده المدينين ، من أهم        

 :هذه الطرق 

المشكوك فيها على أنه نسبة تقديرية من رصيد المدينين ، وهذه           . د. تقدير م  -١
النسـبة تحدد وفقاً لخبرة الشركة وتاريخ تعامالتها مع عمالئها ، كما يعتمد             

لى خبرة المحاسب القائم بعملية التقدير ، وتزيد هذه النسبة كلما           ذلك أيضاً ع  
كانـت هـناك احتماالت اإلفالس كبيرة لبعض العمالء ، والعكس فإذا كان             

المشكوك . د.  جنيه ، وتم تقدير م     ١٠٠٠٠رصيد المدينين بميزان المراجعة     
 :٪ ، فإن ٥فيها بنسبة 

               ٥ 
  ج٥٠٠٠=ــ  ×  ١٠٠٠٠٠= خ .أ/ ب تحميله على حـالمشكوك فيها الواج. د. م

             ١٠٠ 

المشكوك فيها كنسبة من المبيعات اآلجلة ، فكلما زادت         . د.  تحديـد قيمة م    -٢
اتجاهـات الشـركة للبيع اآلجل ، كلما زاد المخصص الواجب خصمه من             

 .قيمة مفردة المدينين في قائمة المركز المالي 

وذلك بعد تقسيم   ) العمالء( تحليلي ألرصدة المدينين      قـيام الشـركة بعمـل      -٣
المدنـين إلـى ديـون متحركة ، ديون ساكنة ، وديون شبه متحركة وشبه               

. د. سـاكنة ويتم دراسة موقف كل عميل على حدة ، ومن ثم تحديد قيمة م              
المشـكوك فـيها بعـد هذه الدراسة مع تقسيم كل نوع من الديون هذه وفقاً                

 .لتي تقدمها الشركة لعمالئها لفترات االئتمان ا
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١١٨

مـع مالحظة أنه قد يحدث أن يوجد ضمن رصيد المدينين بعضاً منها              
 أي  –يمـثل ديـون فروع الشركة في مناطق أخرى وتسمى هذه ديون داخلية              

 وقلما يتم عمل مخصصات لهذه النوعية من الديون نظراً          –داخل نطاق الشركة    
 .لكبر حجم الضمان لها 

 :اسبية بالدفاتر لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها المعالجة المح

المشكوك فيها الدفاتر   . د. يتوافـر لدى المحاسبون عدة طرق إلثبات م        
 :من أهمها 

 

+  تقفـل أرصـدة الديون المعدومة عن الفترة والموجودة بميزان المراجعة          -١
 .مخصص الديون المشكوك فيها / دومة عند الجرد في حـالديون للمع

 تـتم عملـية تسوية بين رصيد المخصص القديم للديون المشكوك فيها بعد              -٢
 معالجـة الديـون المعدومـة ومقارنـته مع المخصص الجديد وذلك في             

 :ونوضح تتابع ذلك محاسبياً كما يلي . خ .أ/ حـ

ـ  :الخطـوة األولى     ـ المعدومة  . د/  إقفال ح مشكوك فيها ، وهنا    . د. م/ في ح
 : احتماالت ٣توجد 

رصـيد الديـون المعدومـة أقل من رصيد مخصص الديون المشكوك فيها         ) أ(
ـ      ـ    / القـديم ، وهنا يقفل ح مشكوك . د. م/ الديون المعدومة بالكامل في ح

 .فيها 

 المشكوك فيها القديم بالتمام وهنا أيضاً     . د. رصيد م = المعدومة  . رصيد د ) ب(
 .مشكوك فيها . د. م/ الديون المعدومة بالكامل في حـ/ يقفل حـ

ـ ( ـ   ) جـ ـ . د/ رصـيد حـ المشكوك فيها . د. م/ المعدومة أكبر من رصيد ح
 :وهنا يتم 

 .الديون بالكامل . الديون المعدومة في رصيد م/  يقفل جزء من حـ-

 .خ .أ/ الديون المعدومة يقفل في حـ/  الجزء الباقي من حـ-
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١١٩

 :ة الثانية الخطو

 .مشكوك فيها . د.  يتم إقفال الديون المعدومة خالل السنة المالية في رصيد م-

المشكوك فيها  . د. فيها يتم مقارنته بمقدار م    . م. د.  الرصيد الباقي من قيمة م     -
 : احتماالت ٣الجديد وهنا قد ينتج عن ذلك 

لمعدومة يقل عن    الرصيد المتبقي من المخصص القديم بعد معالجة الديون ا         -أ
ـ    ، مخصـص الديـون المشكوك فيها الجديد       خ .أ/ وهنا يقفل الفرق في ج

 :بالقيد التالي

 خ .أ / من جـ

 فيها. م.فرق مخصص د/       إلى جـ

 
×× 

×× 

 = الرصيد المتبقي من المخصص القديم بعد معالجة الديون المعدومة       -ب 

 .المشكوك فيها. د. مخصص أ  

 . محاسبيةوهنا ال يثبت أي قيود   

ـ   الرصـيد المتبقي من المخصص القديم بعد اقفال الديون المعدومة به            -جـ
أي الفرق بالزيادة لصالح المخصص     ، يـزيد ثمـن المخصـص الجديد      

وهنا يقفل الفرق في    ، القـديم بمعنـى أنـه يزيد عن المخصص الجديد         
 خ.أ/ من جـ) له(جانب 

 :وفي الميزانية

فيها في جانب . م.د لـ د  يـتم خصـم قـيمة رصـيد المخصص الجدي          
 .األصول

 

وتـتجه هـذه الطـريقة إلـى معالجة موضوع الديون المعدومة بشكل           
 :المشكوك فيها وذلك كما يلي. د.منفصل عن رصيد م

الديون +  تجمع الديون المعدومة خالل الفترة الموجودة في ميزان المراجعة          -١
 )منه(خ .أ/ قفل في جـالمعدومة التي قد توجد عن الجرد وت
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١٢٠

 خ .أ / من جـ

 ٣١/١٢الديون المعدومة /       إلى جـ

 
×× 

×× 

 تقفل الزيادة في جانب     ← المخصـص الجديـد أكبر من المخصص القديم          -أ
 .خ.أ/ من جـ) منه(

 خ .أ / من جـ

 فيها. م.فرق مخصص د/       إلى جـ

 
×× 

×× 

سوية أو قيود    ال تجري أية ت    ←المخصص الجديد   =  المخصـص القـديم      -ب
 .محاسبية

ـ   يقفل النقص في جانب     ← المخصص الجديد أقل من المخصص القديم        -جـ
 .خ.أ/ من جـ) له(

 فيها .  م.فرق مخصص د  / من جـ

ـ       خ .أ /         إلى ج

 
×× 

×× 

المشكوك فيها الجديد من قيمة مفردة      . د. في كل األحوال يتم طرح رصيد م       -د
 . الماليةالمدينين بالميزانية في نهاية السنة

 : ويتم عن طريق الخطوات التالية :التصرف الثاني

 .خ.أ/ من جـ) له(إقفال المخصص القديم كما هو في جانب ) أ( 

 .خ.أ/ من جـ) منه(إقفال المخصص الجديد كما هو في جانب ) ب( 

ـ ( يطـرح المخصص الجديد من قيمة المدينين بالميزانية في آخر    ) جـ
 .السنة المالية

شـارة إليه أن الطريقة األولى هي األكثر استخداماً من          ومـا نـود اإل     
كما أنها  ، المحاسـبين وكذلك توصي بها المنظمات المهنية بالممارسة المحاسبية        

تتمشى مع الطبيعة الفنية والغرض من تكوين المخصصات وهي مقابلة الخسائر           
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١٢١

ـ         ، المحتملة خ سواء  .أ/ فإذا ما حدثت فيجب مواجهتها أوالً والفروق تقفل في ج
 .كانت هذه الفروق مدينه أو دائنه

 :واألمثلة التالية نوضح فيها المعالجة المحاسبية لهذه الحاالت
 
 ظهـر بميـزان المراجعة الشركة العال البيان التالي عن           ٣١/١٢/٢٠٠٣فـي   

 :مفردة المدين

 رصيد المدين  ٩٠٠٠ 

 ديون معدومة  ٢٧٠ 

  :  والمطلوب

 .ومية إجراءات قيود الي-

 .مشكوك فيها. د. إعداد حسابات األستاذ لكل من الديون المعدومة و م-

ـ           -  خ عن السنة المهنية في     .أ/  إيضـاح أثـر العملـيات المذكـورة علـى ج

 . والميزانية العمومية٣١/٢/٢٠٠٣

 .٪٥فيها بنسبة . م. تنوي الشركة عمل مخصص د-

 :وعند الجرد اتضح ما يلي

 . جنيه١٨٠ هناك ديون معدومة تبلغ -

 الحـــل

 . جنيه٤٤١  =   × ٨٨٢٠ = ١٨٠ – ٩٠٠٠= المخصص 

 :قيود اليومية
 ديون معدومة/ من حـ

 المدينين/ إلى حـ
٣١وتختص رصيد المدين بقيمة الديون المعدومة في 

/١٢/٢٠٠٣ 

 
١٨٠ 

١٨٠ 

 

٥ 
١٠٠ 
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١٢٢

 خ.أ/ من حـ

 ديون معدومة / إلى حـ

٣١/١٢خ في .أ/ المعدومة في جـ. د/ إقفال جـ
/٢٠٠٣ 

 
٤٥٠ 

٤٥٠ 

 خ.أ/ من حـ

 مشكوك فيها. مخصص د/ إلى حـ

تكوين مخصص جديد للديون المشكوك فيها (
)٪٥بمعدل   

 
٤٤١ 

٤٤١ 

 

 الديون المعدومة/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 خ .أ/من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٣ 

 رصيد منقول  ٤٥٠

٢٠٠٣/ ١٢/ ٣١ 

 المدينين / إلى حـ

٣١/١٢/٢٠٠٣ 

٢٧٠ 
 
١٨٠ 

 ٤٥٠  ٤٥٠ 
 

 خصص الديون المشكوك فيهام/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 خ . أ/ من حـ

٢٠٠٣/ ١٢/ ٣١ 
 
 

٤٤١   

 
 ٢٠٠٣/ ١٢/ ٣١خ في الفترة المهنية في .أ/ حـ
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١٢٣

 )لـه(       )منه   (
 الديون المعدومة/ إلى حـ  

ـ    . مخصص د / إلـى حـ
 مشكوك فيها

٤٥٠ 

٤٤١ 

 
 ٢٠٠٣/ ١٢/ ٣١الميزانية العمومية في 

 ) خصوم (       ) أصول     (
     
     
  ٨٨٢٠ المدينين  

مشكوك . مخصص د ) -(  
 فيها

٤٤١  

    ٨٣٧٩ 

 :مالحظات على الحل

 . تم خصم الديون المعدومة من رصيد المدينين-١

المشكوك فيها تم تكوينه عن طريق ضرب نسبة المخصص         .  مخصـص د   -٢
 .في رصيد المدينين بعد خصم الديون المعدومة

ـ     تم إقفال ال   -٣ خ نظرا لعدم وجود مخصص     .أ/ ديون المعدومة بالكامل في ج
 .ديون مشكوك فيها 

ـ   .  تم إثبات المخصص الجديد لـ د      -٤ خ بالكامل لعدم   .أ/ المشكوك فيها في ج
 .وجود رصيد لمخصص الديون

 . ظهر بند المدينين في الميزانية بعد طرح قيمة المخصص منه طرحا شكليا-٥
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١٢٤

 في  ٢٠٠٢/ ١٢/ ٣١ظهـرت البـيانات التالية عن مفردة المدينين في          
 :ميزان المراجعة ودفاتر شركة الصباح بالعاشر من رمضان 

 منه له 

 مدين 

 ديون معدومة 

 مشكوك فيها. مخصص د

 
 
٣٩٢ 

١٦٠٠٠ 

٢٨٠ 

 .٪ ٥مشكوك فيها .  تقدر قيمة مخصص د-١

 الحـل

) *بعد خصم الديون المعدومة عند الجرد (يد المدينين   رص= المخصـص الجديد    
 نسبة المخصص × 

        ٥ 

  جنيه٨٠٠= ــــ × )  صفر– ١٦٠٠٠= (

      ١٠٠ 

 :الطريقة األولى 

 :إقفال الديون المعدومة في المخصص * 

 مشكوك فيها. مخصص د/ من حـ

 الديون المعدومة/ حـإلى  

/٣١/١٢المعدومـة في المخصص في    . إقفـال د  (
٢٠٠٢ 

 
٢٨٠ 

٢٨٠ 

 مقارنـة المخصـص القـديم مـع المخصص الجديد مع معالجة الفروق في        * 

 خ.أ/ حـ

 ١١٢ = ٢٨٠ – ٣٩٢=  الباقي من المخصص القديم -

                                                
 صفر=  رصید الدیون المعدومة  *
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١٢٥

 : حيث هو ٦٨٨المخصص الجديد يزيد عن باقي المخصص القديم بمقدار .: 

  جنيه٦٨٨ = ١١٢ – ٨٠٠

 :ويكون قيد اليومية كما يلي 

 خ.أ/ من حـ

 ٣١/١٢/٢٠٠٢فيها . م. مخصص د/ حـإلى    

 ) جنيه٨٠٠الزيادة المطلوبة ليكون المخصص (

 
٦٨٨ 

٦٨٨ 

 
 الديون المعدومة / حـ

 )لـه(       )منه   (

.   م.  مخصص د / من حـ
 ٣١/١٢/٢٠٠٢فيها 

 

 رصيد منقول     ٢٨٠

٣١/١٢/٢٠٠٢ 
 

٢٨٠ 

 ٢٨٠  ٢٨٠ 
 

 المشكوك فيها. مخصص د/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 رصيد منقول    

٣١/١٢/٢٠٠٢ 

ـ  /٣١/١٢خ في   .أ/ من ح
٢٠٠٢ 

٣٩٢ 
 
٦٨٨ 

ـ   معدومة  .  د/ إلى ح

٣١/١٢/٢٠٠٢ 

 رصيد مرحل  
 
 

٢٨٠ 
 
٨٠٠ 

 ١٠٨٠  ١٠٨٠ 
 
 خ.أ/ حـ

 )لـه(       )منه   (
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١٢٦

ـ     . م.مخصص د / إلـى ح
 فيها

 

٦٨٨ 

    
 

 الميزانية العمومية

 )خصوم(       )أصول   (
   

 مدنين

 ك فيهامشكو. د. م) -(

 
١٦٠٠٠ 

٨٠٠ 

 

    ١٥٢٠٠ 
 

 : مالحظات على الحل    

ـ          - خ جانب  .أ/  زيادة المخصص الجديد عن باقي المخصص القديم أثبت في ح
 ) .منه(

 الديـون المعدومـة تقـل عـن المخصـص القديم ، ولذا أقفلت بالكامل في             -
 .المخصص 

 .يزانية من قيمة المدينين بجانب األصول بالم) الجديد( يتم طرح المخصص -

 خ.أ/ إقفال الديون المعدومة في حـ 
 خ.أ/ من حـ

 ديون معدومة/ حـإلى  

 )٣١/١٢/٢٠٠٢خ في .أ/ المعدومة في حـ. إقفال د(

 
٢٨٠ 

٢٨٠ 

إجراء مقارنة بين رصيد المخصص القديم بإجمالي المخصص القديم وتسوية          * 
 .الفروق 

  ٤٠٨ = ٣٩٢ – ٨٠٠=  الفرق -

  .٣١/١٢/٢٠٠٢خ .أ/ ت الفرق في حـ إثبا-
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١٢٧

 خ.أ/ من حـ

 ٣١/١٢/٢٠٠٢فيها . م. مخصص د/ حـإلى    

 )إثبات الزيادة في المخصص الجديد عن القديم(

 
٤٠٨ 

٤٠٨ 

 
 الديون المعدومة/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 خ  .أ / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٢ 

 رصيد منقول  ٢٨٠

٣١/١٢/٢٠٠٢ 
 

٢٨٠ 

    
 

 فيهامشكوك . مخصص د/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 رصيد منقول    

٣١/١٢/٢٠٠٢ 

 خ  .أ / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٢ 

٣٩٢ 
 
٤٠٨ 

 رصيد مرحل 

٣١/١٢/٢٠٠٢ 
 

٨٠٠ 

 ٨٠٠  ٨٠٠ 

/ ١/١رصيد منقول    
٢٠٠٣ 

٨٠٠   

 
 خ.أ/ حـ

 )لـه(       )منه   (
 ديون معدومة/ إلى حـ  

ـ   . م.مخصص د / إلـى ح
٢٨٠ 

٤٨٠ 
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١٢٨

 فيها
 

    
 

ـ :ملحوظة     جنيه تماماً كما هو بالطريقة األولى،          ٦٨٨نا مديناً بمبلغ    خ ه .أ /  ح
 . والفرق بين الطريقتين يكمن في اإلجراءات المحاسبية بينما النتائج واحد            

 

 ٣١/١٢/٢٠٠٢الميزانية في 

 )خصوم(       )أصول   (

   
 مدنين

 مشكوك فيها. د. م) -(

 
١٦٠٠٠ 

٨٠٠ 

 

    ١٥٢٠٠ 
 

 
األرصـدة التالية خاصة بمفردة المدينين في شركة الفهد والتي ظهرت            

 . والتي ظهرت في ميزان المراجعة بالشركة ٣١/١٢/٢٠٠١في 
 مدين دائن 

 مدينين

 ديون معدومة

 مشكوك فيها. مخصص د

 
 

٦٠٠ 

٩٠٠٠ 

٦٣٠ 

ر أن   جنيه ديون معدومة ، كما يقد      ٦٠وعـند الجـرد تبـين أن هناك          
 . جنيه ٥٢٨مخصص الديون المشكوك فيها 

 الحـل

   ٦٩٠ = ٣٦ + ٦٣٠= إجمالي الديون المعدومة  

  تخفيض قيمة رصيد المدينين بمقدار الديون المعدومة التي وجدت عند الجرد -
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١٢٩

  =٨٩٤٠ = ٦٠ – ٩٠٠٠ 

 : جنيه فإنه في ٥٢٨= وحيث أن مخصص الديون المشكوك فيها الجديد 
 

 . تخفيض رصيد المدينين عند الجرد بمقدار الديون المعدومة -

 الديون المعدومة/ من حـ

 المدينين/ حـإلى  

تخفـيض المدين بقيمة الديون المعدومة عند الجرد      (
 )٣١/١٢/٢٠٠٢في 

 
٦٠ 

٦٠ 

مشكوك فيها ، حيث يقل رصيد      . د. إقفال جزء الديون المعدومة في رصيد م      * 
  جنيه٩٠ = ٦٠٠ – ٦٩٠= ون المعدومة بمبلغ المخصص على مبلغ الدي

ـ          *  خ .أ/ مـبلغ عجز رصيد المخصص لمواجهة الديون المعدومة يقفل في ح
 :ذلك بالقيود اليومية التالية 

 من مذكورين

 مخصص ديون مشكوك فيها/ حـ

 خ.أ/ حـ

 ديون معدومة/ حـإلى  

 
 
 

٦٩٠ 

 
٦٠٠ 

٩٠ 

 حيث أقفل بالكامل في جزء       ال يوجد رصيد متبقي من مخصص الديون القديم        -
 .الديون المعدومة 

 : المخصص الجديد يزيد عن باقي المخصص الجديد حيث -

  جنيه٥٢٨) =  ديون معدومة٦٠٠ – المخصص القديم ٦٠٠ - (٥٢٨(

 :وبذلك يكون قيد اليومية كما يلي 

 خ.أ/ من حـ

 فيها. م. مخصص د/ حـإلى  

 
٥٢٨ 

٥٢٨ 
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١٣٠

 )تكوين المخصص الجديد(
 

 ديون المعدومةال/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 ٣١/١٢من مذكورين 

مشكوك   .  مخصص د /  حـ
 فيها

 خ .أ / حـ

 
٦٠٠ 

٩٠ 

 رصيد منقول 

٣١/١٢/٢٠٠١ 

 المدينين / إلى حـ

٣١/١٢/٢٠٠٢ 
 

٦٣٠ 
 
٦٠ 

 ٦٩٠  ٦٩٠ 
 

 المدينين/ حـ

 )لـه(       )منه   (

ـ   معدومة  .  د/ إلى ح

٣١/١٢/٢٠٠١ 

 رصيد مرحل  

٦٠ 
 

٨٩٤٠ 

ـ  /٣١معدومة  . د/ إلى ح
١٢/٢٠٠١ 

 

٩٠٠٠ 

 ٩٠٠٠  ٩٠٠٠ 
 
 
 

 مشكوك فيها. مخصص د/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 رصيد منقول    

٣١/١٢/٢٠٠١ 

 خ  .أ / من حـ

٦٠٠ 
 
٥٢٨ 

ـ  /٣١/١٢معدومة  . د/ إلى ح
٢٠٠١ 

 رصيد مرحل
 

٦٠٠ 

٥٢٨ 
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١٣١

٣١/١٢/٢٠٠١ 
 ١١٢٨  ١١٢٨ 

 
 ٣١/١٢/٢٠٠١خ في .أ/ حـ

 )له(       )منه   (
 ديون معدومة/ إلى حـ  

ـ   . م.مخصص د / إلـى ح
 فيها

 

٩٠ 

٥٢٨ 

    
 

 ٣١/١٢/٢٠٠١الميزانية في 

 )خصوم(       )أصول   (
   

 مدنين

 مشكوك فيها. د. م) -(

 
٨٩٤٠ 

٥٢٨ 

 

    ٨٤١٢ 
 

 
 

 ديون معدومة/ من حـ

 المدينين/ حـإلى  

٣١/١٢/٢٠٠١المعدومة عند الجرد    إثبات الديون   (
( 

 
٦٠ 

٦٠ 

 خ.أ/ من حـ

 ديون معدومة/ حـإلى  

 
٦٩٠ 

٦٩٠ 
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١٣٢

 )خ.أ/ ديون معدومة في حـ/ إقفال حـ(

ـ       *  خ   .أ / إثبات الزيادة في قيمة المخصص القديم عن المخصص الجديد في ح
  جنيه ٧٢ = ٥٢٨ –  ٦٠٠) = له (جانب  

 مشكوك فيها. مخصص د/ من حـ

 خ.أ/ حـإلى  

حيل زيـادة مخصـص الديون على الرصيد        تـر (
 )السابق لهذا المخصص

 
٧٢ 

٧٢ 

 
 ديون معدومة/ حـ

 خ  .أ / من حـ

٣١/١٢/٢٠٠١ 

/٣١/١٢رصـيد منقول     ٦٩٠
٢٠٠١ 

ـ  ٣١/١٢المدينين  / إلى ح
/٢٠٠١ 
 

٦٣٠ 
 
٦٠ 

 ٦٩٠  ٦٩٠ 
 
 

 المدينين/ حـ

 )لـه(        )منه(

ـ  /٣١/١٢معدومة  . د/ من ح
٢٠٠٢ 

 رصيد مرحل

٦٠٠ 
 

٨٩٤٠ 

/٣١/١٢رصيد منقول   
٢٠٠١ 

٩٠٠٠ 

 ٩٠٠٠  ٩٠٠٠ 
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١٣٣

 مشكوك فيها. مخصص د/ حـ

 )لـه(       )منه   (

ـ  ٦٠٠ ٣١/١٢/٢٠٠١رصيد منقول  /٣١/١٢خ في   .أ/ إلى ح
٢٠٠١ 

 رصيد مرحل

٧٢ 
 
٥٢٨ 

 ٦٠٠  ٦٠٠ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠١ – ١/١خ عن الفترة من .أ/ حـ

 )لـه(       )منه   (

ـ  مشكوك . مخصص د / إلى ح
 فيها

 

 ٦٩٠ ديون معدومة/ إلى حـ ٧٢

    
 

 .خ في كال الطريقتين واحد .أ/ يالحظ أن المبالغ التي تم ترحيلها إلى حـ** 

 ٣١/١٢/٢٠٠١الميزانية العمومية في 

 خصوم        أصول
   

 مدينين

مشكوك . مخصص د ) -(
 فيها

 
٨٩٤٠ 

٥٢٨ 

 

    ٨٤١٢ 
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١٣٤

ياالت والسندات اإلذنية ، ويتم تحرير هذه       يقصـد بأوراق القبض الكمب     
األوراق لتمـثل حـق للشركة قبل الغير عن ديون مستحقة بعد آجال محددة في    
الورقة ، إذاً فهذه الديون المستحقة للشركة لدى الغير تكون مضمونة قانوناً بهذه             
األوراق ، ومن ثم فإنها تكون أحد عناصر األصول المتداولة التي يحق للشركة             

دراجهـا ضـمن موجوداتها ، وبذلك فإنها تختلف عن مفرده للمدينين ، حيث              إ
 .تكون هذه الضمانات شخصية فقط 

والقـيمة االسمية لألوراق التجارية تتمثل في القيمة التي يمكن للشركة            
أن تحصـلها مـن عمالئها في تاريخ استحقاق الورقة ، وعلى ذلك فإنه عندما               

لختامية في تاريخ سابق لتاريخ استحقاق األوراق       يكون تاريخ إعداد الحسابات ا    
الـتجارية ، فـإن على المحاسب المالي أن يقوم بعمل التسويات الالزمة لتحديد         

 .قيمة الورقة التجارية في تاريخ إعداد الحسابات الختامية 

 :وهذه تتم من خالل التسوية التالية 
 
 
 

 )تاريخ االستحقاقالقيمة في (القيمة االسمية للورقة التجارية  ×× 

 )األجيو(مصروفات الخصم ) -( ×× 

 في ) القيمة التي يمكن أن نحصل الورقة بها(القيمة الحالية  ××  

                         تاريخ الميزانية

 :ويتم عمل قائمة جرد أوراق القبض كما يلي 
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١٣٥

 
 

 
وحتى يتمكن المحاسب من القيام بعملية تحديد القيمة الحالية لألوراق        

 : التجارية في تاريخ إعداد الميزانية العمومية فإنه يلزمه توافر البيانات التالية              

 . تحديد القيمة االسمية للورقة -

 . تحديد متوسط تواريخ االستحقاق -

 . حصر المدة بين تاريخ الميزانية ومتوسط تاريخ االستحقاق -

 معرفة معدل خصم األوراق التجارية ، وهو يماثل معدل الفائدة المعروف في             -
 .البنوك في تاريخ إعداد الميزانية 

 :ونستخدم المعادالت التالية 

 المدة× معدل الخصم × القيمة االسمية ) = األجيو(مصروفات الخصم 
 

  مصروفات الخصم–القيمة االسمية للورقة = ة الحالية للورقة القيم
 

ويمكـن أن يضـاف إلـى مصـروفات األجـيو عناصر أخرى من               
 :المصروفات قد تكون ضرورية لتحصيل الورقة التجارية مثل 

 . عمولة البنك عن تحصيل أوراق تجارية -

ع البنوك  مصـروفات تحصيل األوراق التجارية مثل الفاكسات والمراسالت م   -
 .والعمالء 

 :وهنا تكون 

مصروفات + مصروفات الخصم  (–القيمة االسمية = القيمة الحالية للورقة 
 )العمولة+ التحصيل 

 :ويفتح حساب خاص لهذه المصروفات يسمى 

 تجارية. مخصص مصروفات خصم أ/ أو حـ  مخصص األجيو/ حـ 
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١٣٦

/٣١ لشركة الظاهر في    بلـغ رصيد أوراق القبض في ميزان المراجعة        
وترغب .  جنيه   ١٧٥ جنـيه ومصروفات الخصم      ١٠٥٠٠ مـبلغ    ١٢/٢٠٠٣

وأن معدل  " مخصص مصروفات الخصم  "الشـركة فـي تكوين مخصص أجيو        
/٣٠٪ سنوياً ، ومتوسط تاريخ االستحقاق لهذه األوراق         ٤الخصم المستخدم هو    

٦/٢٠٠٤ .  

 :المطلوب 

 .قة  إجراء قيود اليومية للعمليات الساب-

 مصروفات خصم الكمبياالت/  تصوير حـ-

 )ق.أ(القبض . أ/   حـ 

 مخصص مصروفات الخصم/   حـ 

ـ       - خ والميزان الخاص بشركة الظاهر في      .أ/  توضـيح أثـر العمليات على ح
٣١/١٢/٢٠٠٣ 

 الحـل
             ١          ٤ 

ـ  × ١٠٥٠٠= (مخصص مصروفات الخصم       جنيه٢١٠=  ـــ × )  ـــ
                  ٢         ١٠٠ 

 :قيود اليومية 

 خ.أ/ من حـ

 مصروفات الخصم/ حـإلى  

ـ ( ـ   / إقفال ح /٣١خ في   .أ/ مصروفات الخصم في ح
١٢/٢٠٠٣( 

 
١٧٥ 

١٧٥ 

 خ.أ/ من حـ

 مخصص مصروفات الخصم / إلى حـ 

/٣١/١٢عمـل مخصـص مصروفات الخصم في        (

 
٢١٠ 

٢١٠ 
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١٣٧

٢٠٠٣( 
 

 مصروفات الخصم/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 ٣١/١٢/٢٠٠٢خ .أ/ من حـ
 

/٣١/١٢رصـيد منقول     ١٧٥
٢٠٠٣ 

١٧٥ 

    
 

 
 

 )ق.أ(القبض . أ/ حـ
 )لـه(       )منه   (

 
 

/٣١/١٢رصـيد منقول     
٢٠٠٤ 

١٠٥٠ 

    
 

 مخصص الخصم/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 ٣١/١٢/٢٠٠٣خ .أ/ من حـ
 

/٣١/١٢رصيد مرحل    ٢١٠
٢٠٠٣ 

٢١٠ 

 ٢١٠  ٢١٠ 

   ٢١٠ ١/١/٢٠٠٤ رصيد منقول

 
 ٣١/١٢/٢٠٠٣خ في .أ/ حـ

 )لـه(       )منه   (
ـ      مصروفات / إلـى حـ ١٧٥ 
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١٣٨

 الخصم

ــى حـــ مخصــص / إل
 مصروفات الخصم

 
٢١٠ 

    
 
 
 

 الميزانية العمومية

 )خصوم(       )أصول   (
   

 أوراق القبض

مخصـص مصروفات   ) -(
 الخصم

 
١٠٥٠٠ 

٢١٠ 

 

    ١٠٧١٠ 
 

 
بـيانات التالية خاصة بالعمليات المرتبطة بأوراق القبض والتي جاءت          ال 

  :٣١/١٢/٢٠٠٠في ميزان المراجعة الخاص بشركة القاهرة للمالبس في 

 أوراق القبض   جنيه٤٨٠٠٠ 

 ق.مصروفات خصم أ   ٢٤٠ 

 ق.مخصص مصروفات خصم أ   ٦٤٠ 

وترغب الشركة في عمل مخصص مصروفات الخصم علماً بأن معدل           
  .٣١/١٢/٢٠٠١٪ سنوياً ومتوسط تاريخ استحقاق أوراق القبض في ٦الخصم 

 :المطلوب 

 . إجراء التسويات الالزمة وإثبات ذلك في دفاتر اليومية -
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١٣٩

 . إعداد حسابات األستاذ ذات العالقة -

 .خ ، والميزانية العمومية الخاصة بالشركة.أ/  بيان أثر ذلك على كل من حـ-
 
 
 

 

تحـاول الشركات دائماً توزيع المخاطر المرتبطة باستثماراتها بحيث ال           
تركـز فـي مجـال واحد ، فإذا ما تعرض لخطر أصيب حركة االستثمارات               
بالشـركة بالشلل ، ومن المجاالت التي تدخل في تشكيل المحفظة االئتمانية في             

هم التي تطرح في    هـذه الشركات هي عملية شراء األسهم أو االكتتاب في األس          
سـوق األوراق المالـية ، وذلـك بالطبع يرتبط بالشركات المساهمة ، ويندرج              

ـ      األوراق المالية ، وهذا الحساب / تسـمية هـذا المجال من االستثمارات في ح
بطبيعـته يكـون ضـمن األصـول المتداولة إال إذا كان استثمارات الشركات              

ر هنا يتعلق باستثمارات الشركات     القابضـة في أسهم الشركات التابعة فإن األم       
القابضـة فـي أسـهم الشركات التابعة فإن األمر هنا يتعلق باستثمارات طويلة              

ـ    األوراق المالية ضمن األصول الثابتة ، وسنحاول هنا        / األجل وبذلك يكون ح
عـرض الموضوع من وجهة نظر اعتبار عملية االستثمار في األوراق المالية            

  .ضمن األصول المتداولة

 :وتختلف المعالجة المحاسبية عند جرد األوراق المالية بحسب 

 .نوع الورقة المالية وعددها ) أ(

هـل األوراق المالـية محتفظ بها في الشركة أم أنها مقدمة للغير كضمان              ) ب(
 .لعمليات أخرى 

 :ويقوم المحاسب المالي باإلجراءات المالية التالية 

 .اق المالية لدى الشركة في تاريخ الجرد تحديد القيمة السوقية لألور) أ(
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١٤٠

) ٣(مقارنة القيمة السوقية لألوراق المالية مع قيمتها الدفترية ، وهنا يوجد            ) ب(
 :احتماالت 

 
 
 

 
  
مالية في  وهـنا ال يـتم عمل أية إجراءات للتسوية ، وتثبت األوراق ال             

الميـزانية العمومية للشركة بهذه القيمة مع مفردات األصول المتداولة الخاصة           
 .بالشركة 

 
 > 
 وهـنا يقـوم المحاسـب بعمـل مخصـص بمقـدار الفـرق يســمى         

ـ  المالية التي بالدفاتر . كانت أمخصـص هبوط أسعار أوراق مالية ، فإذا       / حـ
 جنيه ، فإن مخصص هبوط أسعار       ٩٠٠٠ جنيه وبلغت قيمتها السوقية      ١٠٠٠٠

 : جنيه وتتم معالجته كما يلي ١٠٠٠= األوراق المالية 

 .خ ضمن بند المخصصات .أ/ من حـ) منه( جنيه في جانب ١٠٠٠* 

 .مومية للشركة  جنيه تخفض من رصيد األوراق المالية بالميزانية الع١٠٠٠* 

ـ         مخصص هبوط  / وتتم باستمرار عبر السنوات المالية المقارنة بين ح
أسعار األوراق المالية القديم والمخصص الجديد ، وعملية المقارنة هذه قد ينتج            

 :حاالت ) ٣(عنها أيضاً 

ـ : األولى   ـ = مالية القديم   . مخصص أ / رصيد ح مالية . مخصص أ / رصيد ح
 :الجديد 

 .خ .أ/ أية عمليات في حـال تتم * 
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١٤١

 ) .طرحاً شكلياً(المالية بالميزانية . يطرح مقدار المخصص من رصيد أ* 

المخصص ) أكبر من (> المالية الجديد   . رصيد الحساب المخصص أ   : الثانـية   
 :القديم 

 .باعتباره عبئاً إضافياً ) منه(خ جانب .أ/  في حـالزيادة فقطوهنا يثبت * 

المالية في الميزانية العمومية للشركة     . د من رصيد أ   يطرح المخصص الجدي  * 
 )طرحاً شكلياً(

المخصص ) أقل من(< المالية الجديد . مخصص أ/ نقص رصيد حـ: الثالـثة   
 :القديم 

 .خ .أ/ من حـ) له(يثبت مقدار النقص في جانب * 

 .المالية بالميزانية العمومية . يطرح المخصص الجديد من رصيد أ* 
 

 < 

سياسة الحيطة والحذر وذلك بعدم أخذ أي       ) وكل الشركات ( تطـبق الشـركة      -
المالية بالقيمة  . مكاسـب لـم تـتحقق بعدتـي االعتبار ، ومن ثم يتم إثبات أ              

قية أو القيمة الدفترية لهما أيهما أقل       الدفترية أي يتم تقويم األوراق بالقيمة السو      
 :وذلك مثل تقويم بضاعة آخر المدة تماماً ، وبذلك فإنه

 . ال يتم عمل أية مخصصات خاصة باألوراق المالية -

 .خ جانب منه .أ/ المالية قديم فإنه يقفل في حـ.  إذا وجد رصيد المخصص أ-

المعلومات المالية  اإلفصاح الكافي عن    ) مبدأ(ووفقـاً لمتطلـبات معيار       
بالقـوائم المالـية الخاصـة بالشـركة سواء المعيار الدولي أو المصري ، فإن             
المحاسـب البد أن يضمن القوائم المالية ما يفيد تغيير القيمة السوقية عن القيمة              
الدفترية المدرجة الميزانية ، فإذا كانت هذه الزيادة في القيمة السوقية عن القيمة             

 :اق المالية الدفترية لألور
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١٤٢

زيـادة مؤقتة سرعان ما تزول فإن المحاسب يضع ملحوظة في إيضاحات             ) أ(
الميـزانية دون تعـديل األرقام بصلب القائمة عن حدوث فرق بين القيمتين           

 .ليكون قارئ القائمة على علم بكافة الحقائق عن أصول الشركة 

فإن المحاسب البد إذا كانـت الزيادة تمثل واقع مستمر ومتوقع دوام ذلك ،     ) ب(
أن يعـدل القـوائم المالية بخصوص بند األوراق المالية بحيث تثبت بالقيمة            

ـ         خاص يمثل أرباح غير محققة     / السـوقية إال أن هذه الزيادة تجنب في ح
 .بعد وال يتم توزيعه إلى عند تحققها بالفعل 

 :جل فيها ونوضح فيما يلي قائمة جرد األوراق المالية ، وأهم البيانات التي تس
  

  

 


 

 
 

 

        
 
 
 
 
 

 
 
بلغـت القـيمة الدفتـرية لألوراق المالية ظهرت في ميزان المراجعة             

 . جنيه ١٣٥٠٠ مبلغ ٣١/١٢/٢٠٠٣الخاص بشركة اليسر في 

 ١٢٦٠٠= قيمة السوقية لهذه األوراق      اتضح أن ال   ٣١/١٢/٢٠٠٣في   
 .جنيه 

 :المطلوب 

 . إثبات قيود اليومية الالزمة عن ذلك -

 .األوراق المالية /  تصوير حـ-

 .مالية . مخصص هبوط أسعار أ/ وحـ
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١٤٣

ـ       - /٣١/١٢خ عن المدة المنتهية في      .أ/ إيضاح أثر العمليات التي تتم على ح
 .ذا التاريخ  وأيضاً قائمة المركز المالي في ه٢٠٠٣

 الحـل

  جنيه٩٠٠ = ١٢٦٠٠ – ١٣٥٠٠= مالية . مخصص هبوط أسعار أ

 :قيد اليومية 

 خ.أ/ من حـ

 مالية. مخصص هبوط أسعار أ/ حـإلى  

مالية بزيادة القيمة  . عمـل مخصـص هبوط أسعار أ      (
 )الدفترية عن القيمة السوقية

 
٩٠٠ 

٩٠٠ 

 
 المالية. أ/ حـ

 )لـه(       )منه   (
/٣١/١٢منقول  رصـيد     

٢٠٠٣ 
 

١٣٥٠٠ 

    
 

 مالية. مخصص هبوط أسعار أ/ حـ

 )لـه(       )منه   (

/٣١/١٢رصيد مرحل    ٩٠٠ ٣١/١٢/٢٠٠٣خ .أ/ من حـ
٢٠٠٣ 

 

٩٠٠ 

 ٩٠٠  ٩٠٠ 

   ٩٠٠ ١/١/٢٠٠٤رصيد منقول 
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١٤٤

 
 
 خ.أ/ حـ

 )لـه(       )منه   (
ـ    مخصص هبوط  / إلى ح

 مالية. أسعار أ
 

٩٠٠ 

    
 
 زانيةالمي

 )خصوم(       )أصول   (
   

 أوراق مالية

مخصص هبوط أسعار   ) -(
 مالية. أ

 
١٣٥٠٠ 

٩٠٠ 

 

    ١٢٦٠٠ 
 

 
الخـزينة من المفردات التي يتم جردها بشكل متكرر وفجائي ، كما يتم              

جـردها بشكل روتيني مع بقية عناصر الميزانية في نهاية السنة المالية ، وذلك              
ة الشـركة ومـراجعها في االحتفاظ باألرصدة النقدية بعيداً عن           بهـدف رغـب   

الـتالعب أو العـبث ، وتشـكل لجـرد الخزينة لجنة تقوم بعمل محضر جرد                
 :الخزينة ، وعملية الجرد هذه قد تسفر عن 

 .الرصيد الدفتري =  رصيد النقدية الفعلي -١

 .وهنا ال يوجد أية عمليات بالدفاتر المحاسبية 
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١٤٥

 .الرصيد الدفتري <  الفعلي أقل من  الرصيد-٢

 وهنا يكون عجزاً في الخزينة ، ويستوجب ذلك إجراء معالجة محاسبية مالئمة 

 .الرصيد الدفتري >  الرصيد الفعلي أكبر من -٣

 .وأيضاً يكون من الواجب عمل تسوية مالئمة 

 حيث تكون    وجـود عمـالت مزيفة أو غير صالحة للتداول لسوء حالتها           -٤
 ) .٢(قيمتها كنقود ، وهنا تكون المعالجة كما هو في البند نفذت 

 :ونعرض فيما يلي المعالجة المحاسبية لكل حالة على حدة 

 ال تستوجب أية عمليات بالدفاتر ،       التطابق بين الرصيدين  ) ١( الحالـة رقم     -
 .وتثبت النقدية بقيمتها في الميزانية كما هي 

 : وجود عجز في النقدية وهي حالة) : ٤(، ) ٢( الحالة رقم -

وهـنا يـتم معالجة العجز وسداده ، ويتخلف عن حدوث العجز بسبب              
إهمـال أمين الخزينة أم بسبب صاحب المشروع ، وعلى أي األحوال فالبد من              

 :تغطية العجز والمعالجة المحاسبية تتوقف عن المتسبب في العجز ، فإذا تم 
 

بسداد ) المتسبب في العجز  (وهـنا يقوم الصراف أو صاحب المشروع         
مـبلغ العجـز وذلك قبل أن تكتب اللجنة عن العجز في تقريرها ، وبذلك فكان                
. العجز لم يحدث ، ويكون الرصيد مطابقاً دون مخالفة مالية تسجل في الدفاتر              

 .الرصيد الدفتري = وبذلك يكون الرصيد الفعلي 
 

وفـي هذه الحالة ينهي التقرير الخاص بجرد الخزينة إلى إثبات حدوث             
العجـز ، ويتم معالجة التسوية المالية بأسلوب يتناسب عن من هو المتسبب في              

 .العجز ، هل هو الصراف ، موظف أم صاحب المشروع 
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١٤٦

 
 في ميزان   ٣١/١٢/٢٠٠٤في  ) الصندوق(تبـين أن رصـيد الـنقدية         

 جنيه ، بينما جاء بتقرير جرد       ٢٨٥٠المـراجعة الخـاص بشـركة الـتعاون         
 .  جنيه ٢٨٣١الميزانية أن الرصيد 

 :المطلوب 

 . إجراء قيود اليومية وإعداد حسابات األستاذ للعمليات المذكورة -

 .خ والميزانية العمومية .أ/  توضيح األثر على كل من حـ-

 الحـل

 ضوء عدة احتماالت ، وسوف تختلف المعالجة            سوف يتم الحل في     
 : المحاسبية مع كل احتمال مطروح ، وذلك كما يلي          

 :الصراف هو صاحب المشروع : االحتمال األول 

 : يتم إثبات العجز في ضوء هذا الفرض كما يلي -

  جنيه١٩ = ٢٨٣١ – ٢٨٥٠= العجز 

 :سوف يتم اعتبار العجز عن المسحوبات ) أ(

على أن المبالغ الخاص بالعجز مسحوبات نقدية شخصية        يـتم اإلجراء     
 :لصاحب المشروع ويكون القيد اليومية كما يلي 

 المسحوبات/ من حـ

 الصندوق/ حـإلى  

 )٣١/١٢/٢٠٠٤إقفال عجز الميزانية في (

 
٢٨٥٠ 

٢٨٥٠ 
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١٤٧

 الصندوق/ حـ

 )لـه(       )منه   (

ـ  /٣١/١٢المسحوبات  / من ح
٢٠٠٤ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد مرحل 

١٩ 
 

٢٨٣١ 

/٣١/١٢رصيد منقول   
٢٠٠٤ 

 

٢٨٥٠ 

 ٢٨٥٠  ٢٨٥٠ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية العمومية في 

 )خصوم(       )أصول   (

 رأس المال
 
 المسحوبات) -(

×× 
 
×× 

 ٢٨٣١ صندوق 

   ××  صافي رأس المال

 
 : االحتمال الثاني 

 خ.أ/ اعتبار العجز خسارة تثبت في حـ: التصرف األول 

 :د اليومية والحسابات الختامية كما يلي وتكون قيو

 عجز الصندوق/ من حـ

 الصندوق/ حـإلى  

 )٣١/١٢/٢٠٠٤إثبات عجز الخزينة في (

 
١٩ 

١٩ 

 خ.أ/ من حـ

 عجز الصندوق/ إلى حـ 

 )خ.أ/ إقفال عجز الصندوق في حـ(

 
١٩ 

١٩ 

 الصندوق/ حـ
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١٤٨

 )لـه(       )منه   (

ـ  /٣١/١٢المسحوبات  / من ح
٢٠٠٤ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤حل رصيد مر

١٩ 
 

٢٨٣١ 

/٣١/١٢رصيد منقول   
٢٠٠٤ 

 

٢٨٥٠ 

 ٢٨٥٠  ٢٨٥٠ 
ــنقول    /١/١رصــيد م

٢٠٠٥ 

٢٨٣١ 

 
 عجز الصندوق/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 ١٩ ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ/ من حـ
 

ـ  /٣١الصندوق  / إلى ح
١٢/٢٠٠٤ 

 

١٩ 

 ١٩  ١٩ 
 
 خ.أ/ حـ

 )لـه(       )منه   (
 عجز الصندوق/ إلى حـ  

 
١٩ 

    
 
 
 

 الميزانية العمومية

 )خصوم(       )أصول   (
 ٢٨٣١ الصندوق  
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١٤٩

 
 

 
ـ     : التصـرف الثانـي      حسابات تحت  / حـ(معلق أو   / إثـبات العجـز في ح

 ) :التسوية

 :باستخدام بيانات المثال السابق مباشرة 

 معلق/ من حـ

 الصندوق/ حـإلى  

 )٣١/١٢/٢٠٠٤إثبات عجز الصندوق في (

 
١٩ 

١٩ 

 

 ندوقالص/ حـ

 )لـه(       )منه   (

ـ    /٣١/١٢معلق  / مـن حـ
٢٠٠٤ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد مرحل 

١٩ 
 

٢٨٣١ 

/٣١/١٢رصيد منقول   
٢٠٠٤ 

 

٢٨٥٠ 

 ٢٨٥٠  ٢٨٥٠ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية العمومية في 

 )خصوم(       )أصول   (
 الصندوق  

 معلق/ حـ
 

٢٨٣١ 

١٩ 

 :الصراف موظف بالشركة : االحتمال الثالث 

ا تم تحديد مسئوليته في إهمال الصراف ، ومن ثم فإنه إدارياً  العجـز هن   
يـتحمل بمقدار عجز الخزينة ، فإذا كان العجز مبلغاً بسيطاً تم خصمه منه مرة               
واحـدة ، وإذا كـان العجـز ممـثالً في مبلغاً كبيراً تم تقسيطه على الموظف                 
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١٥٠

لى اعتبار  ويخصـم منه على عدة فترات مالية ، وينظر إلى مبلغ العجز هنا ع             
 :أجور مغلقة وذلك كما يلي 

 أجور مدفوعة مقدماً/ من حـ

 الصندوق/ حـإلى  

 )تحميل الصراف بمقدار عجز الخزينة(

 
١٩ 

١٩ 

 
 الصندوق/ حـ

 )لـه(       )منه   (

ـ  ٣١/١٢أجور مقدماً   / من ح
/٢٠٠٤ 

 رصيد مرحل

١٩ 
 

٢٨٣١ 

/٣١/١٢رصيد منقول   
٢٠٠٤ 

 

٢٨٥٠ 

 ٢٨٥٠  ٢٨٥٠ 

 
 ٣١/١٢/٢٠٠٤ العمومية في الميزانية

 )خصوم(       )أصول   (
 الصندوق  

 أجور معلقة
 

٢٨٣١ 

١٩ 

 
 

 :حالة وجود زيادة بالخزينة 

يحـدث فـي بعض األحيان عند جرد الخزينة أن نجد لجنة الجرد أن                
هـناك مبلغاً بالرصيد الفعلي يزيد عن الرصيد الدفتري للخزينة ، وهنا يجب أن       

 :الدفترية هذه الزيادة ، وذلك كما يلي تعكس أرصدة الصندوق 

 ××  الصندوق/ من حـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 



١٥١

 معلق/ حـإلى  

 حسابات تحت التسوية/ حـإلى  

×× 

×× 

 : في الميزانية -

الرصيد (يظهـر الصندوق في الميزانية برصيده بعد زيادة بمبلغ العجز          
ة ،  ، ونظراً ألن هذه الزيادة ال تمثل حقاً من ممتلكات الشرك          )الفعلـي الواقعـي   

ـ    ـ    / فـإن حـ حسابات تحت التسوية يظهر ضمن الخصوم      / المعلـق أو حـ
 .بالميزانية 

ـ ) العجز أو الزيادة  ( يحـدث أن تقوم الشركة بإثبات الفروقات         - معلق / في ح
ويـتم إجـراء المقاصـة بين أرصدة العجز به وأرصدة الزيادة عبر الفترات              

 .المالية 
 
 بشركة الكرامة وجد أن رصيده    ٣١/١٢/٢٠٠٤عند جرد الصندوق في      
ـ        ١١٠٠الفعلـي    الصندوق للشركة يوضح أنه    /  جنـيه ، في حين أن رصيد ح
 . جنيه ١٠٠٠

 :المطلوب 

 . إثبات القيود وإعداد حسابات األستاذ -

  .٣١/١٢/٢٠٠٤ بيان األثر على الميزانية في -

 الحـل
 

 الصندوق/ من حـ

 معلق/ حـإلى  

 )قإثبات الزيادة في الصندو(

 
١٠٠ 

١٠٠ 

 
 الصندوق/ حـ
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١٥٢

 )لـه(       )منه   (

/٣١/١٢رصيد منقول    ١١٠٠ ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد مرحل 
٢٠٠٤ 

 معلق/ حـ
 

١٠٠٠ 
 
١٠٠ 

 ١١٠٠  ١١٠٠ 
 

 الميزانية 

 )لـه(       )منه   (

 الصندوق ١٠٠ معلق/ حـ
 
 

١١٠٠ 

 
 :حالة وجود عمالت مزيفة أو رديئة 

 أن تستبعد فوراً من رصيد الصندوق العمـالت المزيفة أو الرديئة يجب      
باعتـبارها أن لـن تصلح لسداد أية التزامات تريد الشركة سدادها بها ومن ثم               

 .فهي تعجز عن القيام بوظيفة النقود 

 إذا كـان المسئول عن استالم النقود المزيفة أو الرديئة صاحب المشروع فإن      -
 :قيد اليومية يكون 

 الخسائر/ من حـ

 دوقالصن/ حـإلى  

 
×× 

×× 

 إذا كـان المسئول عن استالم العمالت المزيفة أو الرديئة موظفاً تعالج على              -
 .أنها خصماً منه وأنها بمثابة أجور مقدماً له 

 أجور مدفوعة مقدماً/ من حـ

 الصندوق/ حـإلى  

 
×× 

×× 
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١٥٣

 
 
 بشركة عمرو   ٣١/١٢/٢٠٠٤عـند القيام بالجرد الخاص بالخزينة في         
 جنيه ، وأن الرصيد الدفتري      ٥٠ية تبين أن هناك عمالت مزيفة بمبلغ        الـتجار 

 . جنيه ١٣٠٠للصندوق في هذا المبلغ هو 

 :المطلوب 

 .خ والميزانية .أ/ إثبات القيود ، وبيان األثر على حـ

 الحـل

 :إذا اعتبرنا هنا خسارة ولم تجد المسئولية عنها ) أ(

 )ةعملة مزيف/ أو حـ(خسائر متنوعة / من حـ

 الصندوق/ حـإلى  

 )٣١/١٢/٢٠٠٤وجود عجز نتيجة عمالت مزيفة (

 
٥٠ 

٥٠ 

 خ.أ/ من حـ

 خسائر متنوعة / حـإلى  

 )خ.أ/  في حـ٣١/١٢/٢٠٠٤إقفال الخسائر في (

 
٥٠ 

٥٠ 

 
 
 
 :إذا كان الصراف مسئوالً عنها ) ب(

 أجور مقدمة/ من حـ

 الصندوق/ حـإلى  

 )وجود عمالت مزيفة بالصندوق(

 
٥٠ 

٥٠ 

 
 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية في 

 )خصوم(       )أصول   (
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١٥٤

 الصندوق  

 أجور مقدمة
 

١٢٥٠ 

٥٠ 

 

 :حالة وجود عمالت أجنبية بالخزينة 

يحـدث أحـياناً أن يكـون للشركة تعامالت بالعمالت األجنبية ، ومن              
الطبيعي هنا أن تجد لجنة الجرد عمالت أجنبية ضمن أرصدة النقدية ، وهنا يتم              

ا إلـى قيمة معادلة بالعملة المحلية ، ومن المعلوم أن العمالت األجنبية             تحـويله 
عـند حصـول الشركة عليها تثبت بسعر الصرف في تاريخ الحصول على كل       
مـبلغ مـنها ، وفي نهاية السنة يتم تقييم هذه العمالت بسعر الصرف السائد في        

 فروق بين السـوق المصـرفية لهذه العمالت ، وعلى ذلك فإنه قد يحدث وجود       
سعر الصرف عند الحصول على العمالت وسعر الصرف في تاريخ الميزانية،           

 :وعلى ذلك سيتم تناول هذه األوضاع كما يلي 

 تسـاوى سـعر الصرف عند الحصول على العمالت مع سعر الصرف في     -١
 .تاريخ الميزانية 

  عنها في    /   ٣١/١٢ ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملة األجنبية في          -٢
تـاريخ الحصول على هذه العمالت خالل السنة المالية ، وبذلك يكون الناتج     

 .خسارة بالعملة المحلية في تاريخ إعداد الحسابات الختامية والميزانية 

   عنها في تاريخ الحصول على        ٣١/١٢ نقـص قيمة الجنيه المصري في        -٣
تج ربحاً عند التصرف    هـذه العمالت خالل السنة المالية ، وبذلك يكون النا         

 .في العمالت األجنبية في تاريخ الميزانية 

فإن القوائم المالية   ) ٣(،  ) ٢(وإذا فضلت الشركة عدم االكتراث بالحالة        
لـن تفصـح عـن األرقام الحقيقية لداللة بنود القوائم المالية ، وذلك نظراً ألن                

م القابلة للتحقيق نتيجة األرقـام الفعلية عن العمالت األجنبية لن تكون هي األرقا   
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١٥٥

تغيـرات سـعر الصـرف ، وعلى ذلك فإنه تطبيقاً لمعيار اإلفصاح المحاسبي              
 :سوف تكون المعالجة المحاسبية كما يلي 

 االحتفاظ بالرصيد الدفتري لمقابل العمالت األجنبية بالصندوق مع ذكر          :األولى  
ثبات بالدفاتر  بيان في إيضاحات الميزانية يوضح سعر الصرف المستخدم في اإل         

 .وسعر الصرف في تاريخ الميزانية وبيان األثر الكلي دون تعديل األرصدة 

ـ    :الثانـية    فـروق سعر الصرف نسجل به فروق سعر الصرف         /  يفـتح حـ
المسـتخدم فـي تقـويم العمالت األجنبية ، ومن الطبيعي أن يكون هناك فروقاً      

ينهما ، وفي نهاية السنة  موجـبة وفـروقاً سالبة ، ويتم عمل مقاصة باستمرار ب          
 :فروق سعر الصرف / المالية إذا كان رصيد حـ

 :موجب * 

ـ ) له( يثـبت ضمن األصول ، وبجانب        - خ دون أن يصرح بتوزيعه     .أ/ في ح
 .إال إذا تحقق الفرق بشكل فعلي 

 :سالب * 

 .خ .أ/ في حـ) منه( يبين ضمن الخصوم ، وبجانب -
 

 :تسوية رصيد البنك 

ـ   بنك مثل المرآة ذو الوجهين أحدهما طرف المنشأة ويمثله         ال/ رصيد ح
ـ    ـ       / رصـيد حـ جارى الشركة  / بنك الشركة ، واآلخر طرف البنك ويمثله ح

، والقـيام بعملـية مطابقـة بـين الحسابين أمر هام جداً حتى يكون كل                ..... 
معلومات الشركة عن عملياتها بهذا الحساب هي نفسها التي يحتفظ البنك بسجل            

 عنها ، غير أنه قد يحدث أحياناً اختالف بين الرصيدين ، وهذا قد يكون               كامـل 
 :بسبب 
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١٥٦

أخطـاء حسـابية وأخطـاء في التسجيل أو الترصيد ، وهنا البد من القيام          ) ١(
بتصـحيح ذلك في دفاتر الشركة وكشف حساب البنك ، فإذا تم التطابق بين              

 :الحسابين انتهى األمر بينهما فيكون ذلك بسبب 

ـ       و -أ البنك وغير مثبتة بدفاتر الشركة ألي      / جـود عملـيات مسجلة بكشف ح
سـبب سـواء مديـنة أو دائنة أو ما قام به البنك بتحصيالت من كمبياالت                
الشـركة لديـه وأثبـتت في كشف حساب الشركة طرفه ولم تأخذ الشركة              

 .معلومات عن ذلك نتيجة عدم إخطارها 

ـ           لبنك مديناً أو دائناً بحسب     ا/ وتـتم هـنا المعالجـة من خالل جعل ح
 .متطلبات عملية التسوية الخاصة بعمليات المطلوب تنفيذها 

ـ           -ب البنك /  وجـود عمليات بحساب البنك بدفاتر الشركة وال توجد بكشف ح
 :مثل 

شـيكات أرسـلتها الشـركة للبـنك للتحصيل ولم تحصلها بعد ، فإذا كانت            . ١
ـ ) منه(الشـركة قـد قامت بإثباتها في جانب          البنك بدفاترها وبذلك   / من ح
ـ        الشركة طرف البنك هذه الشيكات     / يزيد رصيد البنك ، بينما في كشف ح

لـم تحصـل بعد وبالتالي فهي شيكات تحت التحصيل فال يجب أن يزيد بها    
رصـيد الشركة طرف البنك إال بعد التأكد من تحصيل القيمة وإضافتها إلى             

 .الشركة طرفه / رصيد حـ

وبة على البنك ولم تقدم للصرف ، كما لو قامت الشركة بتسليم            شيكات مسح . ٢
دائنيها شيكات مسحوبة على رصيدها طرف البنك ، فتقوم الشركة بتخفيض           

لم يقدم الشيك   ) الدائن(رصيدها في دفتر البنك لديها ، بينما المستفيد بالشيك          
يخفض بعـد إلى البنك للتحصيل ، وبالتالي فإن رصيد الشركة في البنك لم              

 .بعد ، وبهذا يوجد عدم التطابق 

أي تعديالت في دفاتر الشركة ألنها      ) ٢ ،   ١(وال يتـرتب على كل من        
تكـون قـد أثبـتت وانتهت من العملية محاسبياً ، ولكن يتم عمل مذكرة تسوية                
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١٥٧

ـ            البنك طرف  / لتحقـيق تطابـق رصيد الشركة بدفتر البنك لديها ، وكشف ح
 .البنك 

 
  :٣١/١٢/٢٠٠٤ التالية خاصة بشركة النصر في البيانات

 . جنيه ٥٤٥٠البنك بدفتر الشركة /  رصيد حـ-١

 . جنيه ٤٤٦٠البنك /  رصيد جاري الشركة بدفتر البنك في كشف حـ-٢

 . هناك عمليات أخرى مسجلة بكشف البنك وغير مسجلة بدفاتر الشركة -٣

 . جنيه ١٠ عمولة البنك -

 . جنيه ٢٥ فوائد دائنة للشركة -

ـ        -٤ البنك الوارد للشركة   /  بنود ظاهرة بدفاتر الشركة وغير مسجلة بكشف ح
 :من البنك وبياناتها كما يلي 

 : شيكات أرسلت للتحصيل ولم تحصل بعد -

 . جنيه ٥٠٥ على بنك األمل بمبلغ ١٣٠رقم ) أ(شيك من العميل * 

 .جنيه  ٢٥٠ على بنك السعادة بمبلغ ٩١٠رقم ) ب(شيك من العميل * 

 . جنيه ٧٥٥ على بنك السعادة ١٤٠رقم ) جـ(شيك من العميبل * 

 شـيكات تـم سحبها على الشركة لصالح دائنيها غير أنهم لم يصروفها بعد ،      -
 :وبيانها كما يلي 

 . جنيه ٣٠٥ بمبلغ ٨١١٠رقم ) د(شيك ألمر المورد * 

 . جنيه ٢٠٠ بمبلغ ٤٥١رقم ) هـ(شيك ألمر المورد * 

القيام بالعمليات المحاسبية الالزمة لتطابق رصيد البنك بدفاتر                : المطلوب 
ـ    . البنك   / الشركة وبكشف ح
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١٥٨

 عمولة البنك  / من حـ

 البنك/       إلى حـ

ـ      ( الشركة طرفه  / العمـولة التي سجلها البنك عن ح
 )ولم تسجل بالشركة

 
١٠ 

١٠ 

 البنك  / من حـ

 الفوائد الدائنة/ حـإلى  

ت طرف البنك ولم تسجل إثبات فوائد للشركة سجل(
 )بالشركة

 
٢٥ 

٢٥ 

 
 بنك مصر/ حـ

 )لـه(       )منه   (

/ ٣١/١٢العمولة   /  من حـ
٢٠٠٤ 

ــرحل  ــيد م /٣١/١٢رص
٢٠٠٤ 

١٠ 

٥٤٦٥ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٥رصيد منقول   

ـ   الفوائد الدائنة   / إلى ح
 
 

٥٤٥٠ 

٢٥ 

 ٥٤٧٥  ٥٤٧٥ 
 
 
 

 )للبنك(مذكرة تسوية 

ـ      ٤٤٦٠  البنك  / الرصيد كما هو في كشف ح

 : يضاف إليه 

ـ  جارى   /  شيكات تحت التحصيل لم تسجل في ح
 : الشركة طرف البنك   

  

  ٥٠٥ ١٣٠رقم )  أ(شيك العميل   
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١٥٩

 ٩١٠رقم )  ب (شيك العميل   

 ١٤٠رقم )  جـ(شيك العميل   

٢٥٠ 

٧٥٥ 
  ١٥١٠ 
  ٥٩٧٠ 

 : يخصم منه  

 : شيكات مسحوبة على البنك ولم تقدم للصرف     

  

 ٨١١٠رقم )  د(شيك ألمر المورد   

ـ (شيك ألمر المورد     ٤٥١رقم )  ه

٣٠٥ 

٢٠٠ 

)-( 

  ٥٠٥ 

وهو نفس الرصيد الظاهر بحساب البنك في دفاتر             
 الشركة

 ٥٤٦٥ 

 
ويمكن أن تعد مذكرة التسوية بشكل آخر ، حيث تبدأ برصيد البنك            

الذي ظهر في دفاتر الشركة ، وعلى ذلك تكون مذكرة التسوية تسير في خط                  
 : آخر كما يلي    

 
 

 ٥٤٦٥  لبنك بدفاتر الشركة    رصيد ا

 : يضاف إليه 

 : شيكات مسحوبة على البنك لم تصرف بعد      

  

 ٨١١٠رقم )  د(شيك ألمر المورد   

ـ (شيك ألمر المورد     ٤٥١رقم )  ه

٣٠٥ 

٢٠٠ 

 

  ٥٠٥ 
  ٥٩٧٠ 
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١٦٠

 : يخصم منه  

ـ    جارى   /  شيكات تحت التحصيل ولم تثبت في ح
 : الشركة 

  

 ١٣٠رقم )  أ(شيك العميل   

 ٩١٠رقم )  ب   (شيك العميل 

 ١٤٠رقم )  جـ(شيك العميل   

٥٠٥ 

٢٥٠ 

٧٥٥ 

 

  ١٥١٠ 

ـ       ٤٤٦٠  البنك  /  وهو نفس الرصيد الذي ظهر بكشف ح
 

 
 

تمثل الخصوم عنصراً هاماً من عناصر المركز المالي ، حيث أنها                
ياطات ،     رأس مال ، االحت    (مصادر رأس المال سواء كانت مصادر داخلية        

، أو مصادر خارجية أي كانت طويلة األجل مثل القروض                )  واألرباح المحتجزة   
التي تسدد على فترات طويلة ، والقروض قصيرة األجل والدائنية التجارية            

 . العادية والتي تعرف بالدائنين     

 : ونتناول فيما يلي جرد أهم البنود بجانب الخصوم في قائمة المركز المالي              
 

تمثل مفردة الدائنين رصيد الديون المستحقة للموردين على المنشأة دون               
سحب أوراقاً تجارية عليها ، وتعرف كما سبق أن ذكرنا بأنها تكون مقابل                
أرصدة تجارية دائنة مستحقة للغير على المنشأة ، ويكون على المحاسب المالي                  

بها يحتوى على قيمة     أن يتناول مفردة الدائنين من خالل إعداد كشف مسلسل     
وتواريخ استحقاقها حتى ينظم الموقف النقدي المالئم لتوقيتات              .  هذه األرصدة   

السداد ، كما يكون على المحاسب أن يفحص الشروط واألوضاع المرتبطة بكل            
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١٦١

رصيد دائن من مفردة الدائنين من حيث شروط السداد ، وأي خصم نقدي         
ينة ومما يستوجب خصم هذه المبلغ من        مرتبط بها في حالة السداد خالل مدة مع   

الرصيد الدائن إذا تم السداد خالل المدة الممنوحة من الدائن كمحفز للشركة           
على المبادرة بسرعة السداد ، على أنه من المهم هنا أن نركز على أن قيمة هذا              
الخصم ال يتم استنزلها من الرصيد الدائن إال بعد السداد الفعلي وتسوية حساب                 

دين نهائياً ، ومن الطبيعي وفقاً لسياسة الحيطة والحذر أن من غير         المور
المفضل عمل مخصص للخصم المكتسب الذي قد يميل بعض المحاسبين لعمله          
ويتم تسويته وإقفاله عند تمام السداد ، وذلك ألن سياسة الحيطة والحذر تقتضي       

 . عدم أخذ أي أرباح في الحسبان إال بعد تحققها فعالً      
 

 أن ٣١/١٢/٢٠٠٤أوضح ميزان المراجعة الخاص بشركة األمين في        
 : مفردة المدينين كما يلي     

 دائنين  ١٤٠٠٠ -

 خصم مكتسب   ٣٥٠ -

 الدائن    الرصيد ٪ قيمة ٥وقررت الشركة عمل مخصص مكتسب       
 . بميزان المراجعة   

  جنيه٧٠٠٠= ٪ ٥ × ١٤٠٠٠= مخصص الخصم المكتسب   

 : قيود اليومية 
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١٦٢

 خصم المكتسب  ال / من حـ

 خ.أ/       إلى حـ

ـ  ( الخصم المكتسب في جانب له بحساب      / إقفـال ح
 )خ.أ

 
٣٥٠ 

٣٥٠ 

 مخصص الخصم المكتسب    / من حـ

 خ.أ/ حـإلى  

/٣١٪ في ٥عمل مخصص الخصم المكتسب بـ (
١٢/٢٠٠٤( 

 
٧٠٠ 

٧٠٠ 

 
 الخصم المكتسب/ حـ

 )لـه(       )منه   (

 رصيد منقول    

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤خ . أ/إلى حـ ٣٥٠
 

٣٥٠ 

 ٣٥٠  ٣٥٠ 
 

 مخصص الخصم المكتسب/ حـ

 )لـه(       )منه   (
ـ     ٣١/١٢/٢٠٠٤خ .أ / إلى ح

 
 

١٠٠ 

    
 
 خ.أ/ حـ

 )لـه(       )منه   (

   ٣٥٠ الخصم المكتسب   / من حـ
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١٦٣

ـ   مخصص الخصم  / إلـى ح
 المكتسب

٧٠٠ 

    
 

 الميزانية العمومية

 )خصوم(       )أصول   (
 

 نوندائ

مخصص خصم    ) -( 
 المكتسب 

 
١٤٠٠٠ 

٧٠٠ 

   

  ١٣٣٠٠   

 
 

تحتفظ الشركة بحافظة تسمى حافظة أوراق الدفع ، وهي عبارة عن              
كشف يحتوى على قائمة بجميع أوراق الدفع الواجبة على الشركة ، وتواريخ                 

 وإذا كان    ، ومكان الدفع ،  ) هل كمبيالة أم سند إذني    (سدادها ، ونوع الورقة   
هناك خصماً لتعجيل الدفع ، بحيث يتم إثبات كافة األوضاع التي قد تؤثر على           

 . قيمة الورقة واإلثبات المحاسبي لها ، بما يمثل جرداً أو حصراً لهذه األوراق              
 

 : ويتم تصنيف القروض إلى      

 .  قروض طويلة األجل   -

 .  قروض قصيرة األجل    -

هذه القروض من حيث مدى تحرك أو سكون            ويقوم المحاسب بتنظيم      
، واألوضاع    )  فترة سماح (هذه الديون ، وعما إذا كان هناك فترة إمهال أم ال        
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١٦٤

التي قد تؤثر على الفوائد التي تتحملها الشركة والتي تستحق نتيجة وجود هذه            
 . القروض  

 
فترة ، فإن هناك        عندما تنتهي السنة المالية ويكون هناك أرباحاً عن ال          

  الربح المحاسبي  ضرائب تكون واجبة السداد لمصلحة الضرائب ، ونظراً ألن         
الظاهر في الحسابات الختامية للشركة يكون محل تعديل نتيجة قيام الفاحص         

الربح   الضريبي بعمل بعض التسويات والتي ينتج عنها رقم أعمال يسمى         
الربح الضريبي تكون السنة        ، وعلى ذلك فإن الشركة حتى تصل إلى     الضريبي

 شهور ، ولن تكون الحسابات     ٣ –المالية قد انتهت على األقل من شهر   
الختامية معبرة بشفافية كاملة عن أعباء الفترة دون إدراج قيمة الضرائب           

ـ              خ   .أ/  المستحقة ، والتي يتم عمل مخصصاً لها يندرج ضمن األعباء في ح
حص الحسابات الختامية عن الفترة          إلى حين القيام بف   مخصص الضرائب يسمى 

بمعرفة مصلحة الضرائب ، وما ينطبق على مخصص الضرائب ينطبق بنفس                  
 والتي تكون عن منازعات انتهت        القضائية مخصص التعويضات الكيفية على   

 . السنة المالية ولم يحكم فيها بعد     

وعند انتهاء الفحص الضريبي وتحديد الضريبة بشكل محدد فإن قيمة        
ص الذي تم تحديده مسبقاً للضرائب قد يزيد أن ينقص عن هذه                المخص

 : الضريبة، وعلى ذلك فإنه     

 الضريبة المحددة بعد الفحص   =  إذا كان المخصص الخاص بالضرائب -١

 يتم إقفال رصيد المخصص في حساب الضريبة الفعلية          
 
 . الضريبة المدفوع  ) أكبر من  (>   مخصص الضريبة  -٢

ـ )  له(يرحل الفرق في جانب         خ .أ / من ح

ـ  ) أقل من  (<   مخصص الضريبة  -٣  خ . أ/  من ح
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١٦٥

 خ.أ /  من حـ)  منه (يرحل الفرق إلى جانب       
 

 
  : ٣١/١٢/٢٠٠٤ظهرت األرصدة اآلتية في دفاتر محالت السالم في        

 
 

 

٥٠٩٣٠ 

١٨٠٠٠ 

٣٥٠٠ 

١٠٠٠ 

٥٠٠ 

٨٠٠٠ 

٩٥٠٠ 

١٤٠٠ 

٣٠٠ 

٢٩٠٠٠ 

٩٠٠ 

٨٠٠ 

٥٠ 

١٢٠٠ 

١٥٠ 

٤٨٠٠٠ 

٢٤٠ 

٩٠٠ 

 رأس المال  

 المبـاني  

 األثاث والتركيبات    

 االستثمارات  

 احتياطي الديون المشكوك فيها   

 الهدايا والمكافآت    

 ١/١/٢٠٠٤البضاعة 

 اإليجــار 

 التصليحات والتجديدات   

 المشـتريات  

 عموالت وكالء البيع  

 الديون المعدومة

 صندوق المصاريف النثرية    

 المسحوبات   

 النور والمياه   

 المبيعات  

 مصاريف اإلعالن 

 مصاريف نقل المشتريات      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 



١٦٦

٣٠٠ 

٤٠٠ 

٩٠٠ 

٧٠٠ 

٤٦٠٠ 

١٧٥٠ 

٣٥٠ 

١١٠٠ 

١٢٠٠٠ 

٢٠٠ 

٦٠ 

٢٥٠٠٠ 

٦٠٠ 

٧٠ 

٢٠٠٠ 

 خصم مكتسب 

 مردودات المشتريات   

 المصاريف العمومية   

 الصندوق 

 البنـك 

 مصاريف سفر وانتقال     

 تأمين ضد الحريق  

 مصاريف نقل المبيعات     

 الدائنــون 

 دوات كتابية  أ

 مصاريف تليفون   

 المدينون

 خصم مسموح به 

 فوائد أرباح االستثمارات    

 مردودات المبيعات   

 جنيه       : فإذا علمت أن  

 ٩٣٠٠    أن البضاعة الباقية بالمخازن آخر المدة      -١

 ٢٠٠      اإليجار المدفوع مقدماً  -٢

 ٦٠٠  الزال مستحقاً على المشروع أن يدفع مهايا ومكافآت قيمتها         -٣

 . ٪ سنوياً   ٢ أنه قدر أن المباني تستهلك بمعدل     -٤

 . ٪ سنوياً  ١٠    أنه قدر أن األثاث يستهلك بمعدل       

 جنيهاً لم تقبض بعد من أرباح       ٥٠ وأنه ال يزال مستحقاً على المشروع      -٥
 . االستثمارات   
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١٦٧

 جنيه ، وأنه قدر    ١٠٠ أنه ظهر عند الجرد أن هناك ديون أعدمت قيمتها       -٦
 . ٪ من المدينين  ٣لديون المشكوك في تحصيلها بمعدل     أن قيمة ا

 : والمطلوب 

  .٣١/١٢/٢٠٠٤ عمل ميزان المراجعة كما ظهر في      : أوالً 

 .  إعداد قائمة التسوية الالزمة    :ثانياً 

/ ٣١/١٢ في تصوير الحسابات الختامية للمشروع عن السنة المنتهية في         :ثالثاً 
٢٠٠٤.  

  . ٣١/١٢/٢٠٠٤تظهر في   تصوير الميزانية كما      :رابعاً 

 الحـل

 : القيود الجردية في دفتر اليومية   
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١٦٨

 بضاعة بالمخزن آخر المدة      /  من حـ

 المتاجرة/       إلى حـ

إثبات قيمة البضاعة الباقية بالمخزن آخر المدة من        (
 )واقع قوائم الجرد العملي

 
٩٢٠٠ 

٩٢٠٠ 

 المتاجرة   / من حـ

 إلى مذكورين 

 بضاعة أول المدة/ حـ

 مشترياتال/ حـ

 عمولة وكالء البيع/ حـ

 مصاريف نقل المشتريات/ حـ

 مصاريف نقل المبيعات/ حـ

 مردودات المبيعات/ حـ

إقفال الحسابات المذكورة وترحيل أرصدتها (
 )لحساب المتاجرة

 
 

٩٥٠٠ 

٢٩٠٠٠ 

٩٠٠ 

٩٠٠ 

١١٠٠ 

٢٠٠٠ 

٤٣٥٠٠ 

 من مذكورين  

 المبيعات/ حـ

 مردودات المشتريات/ حـ

 رةالمتاج/ حـإلى  

إقفال الحسابات المذكورة بترحيل أرصدتها (
 )لحساب المتاجرة

 
 
 

٤٨٤٠٠ 

 
٤٨٠٠٠ 

٤٠٠ 

 المتاجرة   / من حـ

 األرباح والخسائر/ حـإلى  

األرباح / ترحيل أرباح المتاجرة إلى حـ(
 )والخسائر

 
١٤٢٠٠ 

١٤٢٠٠ 
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١٦٩

 من مذكورين

 خصم مكتسب/ حـ

 إيرادات استثمارات/ حـ

 األرباح والخسائر/ حـإلى  

إقفال حسابات اإليرادات المذكورة بترحيل (
 )األرباح والخسائر/ أرصدتها إلى حـ

 
 
 
٤٢٠ 

 
٣٠٠ 

١٢٠ 

 األرباح والخسائر    / من حـ

 مذكورينإلى  

 المهايا والمكافآت/ حـ

 اإليجار/ حـ

 التصليحات والتجديدات/ حـ

 الديون المعدومة/ حـ

 النور والمياه/ حـ

 مصاريف اإلعالن/ حـ

 ف العموميةالمصاري/ حـ

 مصاريف سفر وانتقال/ حـ

 تأمين ضد الحريق/ حـ

 أدوات كتابية/ حـ

 مصاريف تليفون/ حـ

 خصم مسموح به/ حـ

 إهالك المباني/ حـ

 إهالك األثاث/ حـ

 احتياطي الديون المشكوك فيها/ حـ

إقفال حسابات المصروفات المذكورة بترحيل (

 
 

٤٦٠٠ 

١٢٠٠ 

٣٠٠ 

٩٠٠ 

١٥٠ 

٢٤٠ 

٩٠٠ 

١٧٥٠ 

٣٥٠ 

٢٠٠ 

٦٠ 

٦٠٠ 

٢٦٠ 

٣٥٠ 

٢٤٧ 

١٢٢٠٧ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 



١٧٠

 )األرباح والخسائر/ أرصدتها إلى حـ

 األرباح والخسائر    / من حـ

ـ إلى    رأس المال  /  ح

ترحيل صافي أرباح المشروع إلى رأس المال (
 )لزيادته به

 
٢٤١٣ 

٢٤١٣ 

 رأس المال  /  من حـ

 المسحوبات/ حـإلى  

/ قفل حسابات المسحوبات بترحيل رصيده إلى حـ(
 )ل لتخفيضه بقيمة المسحوباترأس الما

 
١٢٠٠ 

١٢٠٠ 

 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤المتاجرة عن السنة المالية المنتهية في / حـ

 )لـه(       )منه   (

 المبيعات/ من حـ

ـــ ــن ح ــردودات / م م
 المشتريات

ـ    بضاعة آخر  / مـن حـ
 المدة

٤٨٠٠٠ 

٤٠٠ 

٩٢٠٠ 

 بضاعة أول المدة/ إلى حـ

 المشتريات/ إلى حـ

ـ    مصاريف نقل  / إلـى حـ
 المشتريات

 عمولة وكالء البيع/ إلى حـ

 مردودات المبيعات/ إلى حـ

 األرباح والخسائر/ إلى حـ

 "مجمل ربح"

٩٥٠٠ 

٢٩٥٠٠ 

٩٠٠ 

١١٠٠ 

٢٠٠٠ 

١٤٢٠٠ 

 ٥٧٦٠٠  ٥٧٦٠٠ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤حساب األرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 
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١٧١

 المتاجرة/ من حـ

 خصم مكتسب/ من حـ

ـ  ــ ــن ح ــرادات / م إي
 اتاالستثمار

١٤٢٠٠ 

٣٠٠ 

١٢٠ 

 الهدايا والمكافآت/ إلى حـ

 اإليجار/ إلى حـ

ـــ ــى ح ــليحات / إل التص
 والتجديدات

 الديون المعدومة/ إلى حـ

 النور والمياه/ إلى حـ

 مصاريف اإلعالن/ إلى حـ

ـــ ــى ح ــاريف / إل المص
 العمومية

ـ    مصاريف سفر / إلـى حـ
 وانتقال

 تأمين ضد الحريق/ إلى حـ

 أدوات كتابية/ إلى حـ

 مصاريف التليفون/ لى حـإ

 خصم مسموح به/ إلى حـ

ـ   استهالك األثاث  / إلـى ح
 والتركيات

ـ   مخصص الديون  / إلـى ح
 المشكوك فيها

 رأس المال/ إلى حـ

 صافي أرباح المشروع
 

٤٦٠٠ 

١٢٠٠ 

٣٠٠ 

٩٠٠ 

١٥٠ 

٢٤٠ 

٩٠٠ 

١٧٥٠ 

٣٥٠ 

٢٠٠ 

٦٠ 

٦٠٠ 

٢٦٠ 
 
٣٥٠ 
 
٢٤٧ 
 

٢٤١٣ 

 ١٤٦٢٠  ١٤٦٢٠ 
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١٧٢

 رأس المال/ حـ

 )لـه(       )همن   (

 من الرصيد

 خ .أ/ من حـ

 صافي األرباح المشروع

٥٠٩٣٠ 

٢٤١٢ 

 المسحوبات/ إلى حـ

 إلى الرصيد
 

١٢٠٠ 

٥٢١٤٣ 

 ٥٢٣٤٣  ٥٢٣٤٣ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانية في 

 )خصوم(       )أصول   (
٥٠٩٣٠ 

٢٤١٣ 
 

 رأس المال  

صافي أرباح     × 
 المشروع

٥٣٣٤٣ 

 الصندوق  

 صندوق المصاريف  

 البنك 

٧٠٠ 

٥٠ 

٤٦٠٠ 

 

 ٥٣٥٠   ٥٢١٤٣ ١٢٠٠ المسحوبات

 الدائنون 

المهايا والمكافآت  
 المستحقة 

٨٠٠٠ 

٦٠٠ 

  المدينون  ٢٤٩٠٠ 

 احتياطي    -٧٤٧
 الديون المشكوك فيها

  

  ٨٦٠    

 ٢٤١٥٣ البضاعة بالمخزن       

٩٢٠٠ 

 

     ٣٣٣٥٣ 
 إيجار مقدم    

إيراد االستثمارات    
 مستحق

٢٠٠ 

٥٠ 

 

     ٢٥٠ 
 االستثمارات    

 األثاث والتركيبات  

١٠٠٠ 

٣١٥٠ 
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١٧٣

 ١٧٦٤٠ المباني  
     ٢٢٧٩٠ 
     ٦٠٧٤٣ 
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١٧٤

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 : أجب عن األسئلة التالية   

 : السؤال األول  

حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية ، مع توضيح وجهة نظرك           )  أ(
 :بالتفصيل 

 ال تؤثر األخطاء التعويضية على توازن ميزان المراجعة ، وال على دقة          -١
 . الحسابات الختامية    

 بالمبيعات اآلجلة     – في الطريقة الفرنسية      – يختص دفتر يومية المبيعات      -٢
فقط ، بينما يختص نفس الدفتر بالمبيعات اآلجلة والنقدية في الطريقة          

 . اإلنجليزية  

ـ  -٣  كل ما يتعلق بالعملية        – في المنشآت الصناعية       –التشغيل    /   يتضمن ح
اإلنتاجية من خامات وأجور ومصروفات صناعية ، وكل ما يتعلق باإلنتاج                  

 . تحت التشغيل أو اإلنتاج التام      

علماً   (  بإحدى المنشآت عن شهر مارس        "النثريات"البيانات التالية تخص )  ب(
 )  :  جنيه ٣٥٠بأن السلفة المستديمة تبلغ 

 .  جنيه  ٧٠)   : الشهر السابق  ( المتبقي من سلفة شهر فبراير      -١

 طوابع بريد ودمغة ،      ٣٥ جنيه أدوات نظافة ،      ٤٠:  مدفوعات شهر مارس     -٢
 ٤٥ جنيه تبرعات ،      ٦٠وتليفون ،     جنيه مصروفات تليغراف     ٢٥

 جنيه أدوات كتابية        ٢٠ جنيه إكراميات ،       ٥٥مصروفات انتقال ،       
 .  جنيه مصروفات نثرية أخرى       ١٥ومطبوعات ،   
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١٧٥

 : المطلوب 

 ، ومرة      للطريقة الفرنسية   مرة تبعاً    (إعداد دفتر صندوق النثريات      
 )  . للطريقة اإلنجليزية   أخرى تبعاً   

 
 : السؤال الثاني 

لي األرصدة المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت التجارية في        فيما ي 
 ) : تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة  (٣٠/٩/١٩٩٩

ج ١٩٢٥٠ ج مخصص ديون مشكوك فيها ،    ١٥٠ ج مسحوبات ،  ٤٥٠
ج مردودات   ٢٥٠ج مردودات مبيعات ،    ٤٠٠ج مبيعات ،  ٣٢٤٠٠مشتريات ،   
ج فائدة   ٦٠٠،  )   ٪٨(ات   ج استثمار ٧٠٠٠ج موردون ،   ١٠٥٠٠مشتريات ،     

ج أوراق   ٥٠٠٠،  ) ٪١٠(ج قرض  ٨٠٠٠ج ديون معدومة ،    ١٥٠قرض ،  
ج خصم   ٦٠٠ج بضاعة أول المدة ،    ٦٠٠٠ج خصم مكتسب ،  ٩٠٠دفع، 

ج ٢٥٠٠ج مخصص إهالك أثاث ،      ٢٠٠٠ج أثاث ،   ٧٠٠٠مسموح به ،   
ج مخصص إهالك مباني ،     ١٠٠٠ج آالت ، ١٥٠٠٠مخصص إهالك آالت ،    

ج إيراد   ٤٦٠ج عمالء ، ٦٢٥٠، )  ج أراضي ٣٠٠٠منها (ج عقارات  ١٤٠٠٠
،   ) ١/١/٢٠٠٠ج للدخول مزاد في ٥٠٠منها  (ج تأمينات   ١٥٠٠استثمارات ،   

 إيرادات متنوعة ، ؟؟؟ بنك   ٢٣٤٠ج صندوق ، ٧٤٠٠ج رأس المال ، ٢٠٠٠
ج مصروفات عمومية    ٣٩٠٠ج أوراق القبض ،   ٩٠٠٠سحب على المكشوف ،   

 )  . عاملين علماً بأن مرتبات سبتمبر لم تسدد بعد        ج سلف لل٦٠٠منها  (وإدارية  

 : فإذا علمت أن  

،   )  ج بضاعة أمانة للغير  ٥٠٠منها (ج ٤٥٠٠ تكلفة بضاعة آخر المدة   -١
 . ج ٣٧٠٠وتقدر أسعار سوق بضاعة المنشأة بمبلغ       

٪ ١٠٪ ، واآلالت بمعدل    ٢٪ ، والمباني بمعدل      ٦ يستهلك األثاث بمعدل    -٢
 ). قسط متناقص (
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١٧٦

 .  شهور   ٤٪ ، ومتوسط مدة االستحقاق     ٦خصم أوراق القبض     معدل -٣

 . ج ، والصراف هو صاحب المنشأة        ١٥٠ هناك عجز بالصندوق قدره     -٤

ج ، ويراد عمل مخصص ديون    ٢٥٠ هناك ديون معدومة عند الجرد -٥
 . ٪  ٣مشكوك فيها بمعدل  

 ورد كشف حساب البنك يوضح عموالت وفوائد مدينة لم تسجل بدفاتر        -٦
 . ج ٥٠٠أة قدرها   المنش

 : والمطلوب 

  . ٣٠/٩/١٩٩٩ إعداد الحسابات الختامية للمنشأة عن السنة المنتهية في       -١

 .  الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ       -٢
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 : أجب عن األسئلة التالية   

 : السؤال األول  

حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية ، مع بيان وجهة نظرك          )  أ(
 :بالتفصيل

 كل األخطاء التي تقع بدفاتر اليومية أو األستاذ يمكن تصحيحها بالطريقة                 -١
 . المختصرة أو المطولة    

م في المشروعات الكبيرة التي تستخدم         تصلح الطريقة األمريكية لالستخدا  -٢
 . أجهزة الحاسبات   

 .  السنة المالية دائماً سنة ميالدية     -٣
 
البيانات التالية مستخرجة من سجالت إحدى المنشآت خالل شهر مارس                )  ب(

١٩٩٩:  
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١٧٧

ج في أول مارس ، مبيعات          ٦٠٠٠ج ، وبالبنك     ٩٠٠٠رصيد النقدية بالصندوق     
، تحويالت من البنك       )  صفها نقداً  ن (ج ١٧٠٠٠ج بشيك، مشتريات   ٧٠٠٠

ج بشيك ، مرتبات وأجور          ١٠٠٠ج ، إيراد أوراق مالية       ٥٠٠٠للصندوق 
 .ج نقداً ١٢٠٠

 : والمطلوب 

مرة باستخدام الطريقة الفرنسية ، ومرة أخرى             (تصوير دفتر النقدية التحليلي       
 )  . باستخدام الطريقة اإلنجليزية   

 : السؤال الثاني 

تخرجة من دفاتر إحدى المنشآت الصناعية          فيما يلي األرصدة المس   
   : ٣١/١٢/١٩٩٨في  ) بعد إعداد حساب التشغيل  (

ج ، مردودات    ٣٧٥٠٠ج ، مبيعات     ٤٠٠٠)  إنتاج تام   (بضاعة أول المدة     
ج ، مصروفات دعاية وإعالن     ٤٠٠ج ، عمولة وكالء البيع   ٥٠٠مبيعات  
  ج ، تكلفة ١٠٠٠، ديون معدومة محصلة )١٩٩٩ ، ٩٨تخص عامي  (١٦٠٠

ج ،   ١٤٦٠٠ج ، دائنون   ٢٠١٠٠ج ، عمالء  ١٥٠٠٠ ١٩٩٨اإلنتاج التام خالل    
ج ، أوراق    ٧٠٠ج ، خصم مكتسب   ٤٠٠ج ، خصم مسموح به  ٦٠٠مسحوبات  

منها    (١٢٠٠٠ج ، عقارات  ٦٠٠٠ج ، أثاث ١٠٠٠٠ج ، آالت ٦٠٠٠مالية 
 شهور محصلة    ٣منها (ج ١٥٠٠، إيراد أوراق مالية    ) ج٢٠٠٠أراضي  

ج ، تأمينات دخول مزادات      ٨٠٠٠ج ، أوراق دفع  ٧٠٠٠قبض ، أوراق  ) مقدماً
ج ١٧٠٠ج ، مصروفات عمومية وإدارية   ٨٠٠ج ، تأمين ضد الحريق ١٢٠٠

ج ، مخصص إهالك     ١٠٠٠، مخصص إهالك آالت       )  ج٣٠٠والزال مستحقاً    (
٣٠٠منها (ج ٢٧٠٠ج ، مرتبات   ١٥٠٠ج ، مخصص إهالك مباني   ٥٠٠أثاث 

سحب على    (ج ، بنك  ٢٠٠٠مدة من الخامات   ، بضاعة آخر ال   )  ج سلف عاملين
ج ، رأس    ١٠٠٠ج ، صندوق  ٧٠٠، إيرادات متنوعة    ) ج١٥٠٠٠المكشوف 
 . المال ؟؟؟  
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١٧٨

 : فإذا علمت أن  

ج ، وبسعر السوق   ٧٠٠٠ تقدر بضاعة آخر المدة من اإلنتاج التام بالتكلفة     -١
 .ج ٦٥٠٠

 .  شهور   ٣٪ ، ومتوسط مدة االستحقاق     ٦ق . معدل خصم أ -٢

٪  ٦٪ ، واألثاث بمعدل     ١٠٪ ، واآلالت بمعدل     ٢هلك المباني بمعدل     تست-٣
 ). قسط متناقص (

ج ، ويراد عمل مخصص ديون مشكوك      ١٠٠ الديون المعدومة عند الجرد -٤
 . ٪ ٣في تحصيلها بمعدل   

ج ، وقد ظهر أن هناك عموالت        ١٦٠٠٠ رصيد البنك بكشف الحساب       -٥
 . ج ١٠٠٠وفوائد مدينة لم تسجلها المنشأة قدرها     

 : والمطلوب 

/ ٣١/١٢ إعداد الحسابات الختامية للمنشأة عن السنة المالية المنتهية في        -١
١٩٩٨.  

 .  الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ       -٢
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١٧٩

 

 
 

 
 

 
 

 
 : أجب عن السؤالين اآلتيين    

 : السؤال األول  

ناقش بالتفصيل أهم أوجه االختالف بين الطريقة الفرنسية والطريقة             )  أ(
 . اإلنجليزية  

 . وضح كيفية تصحيح األخطاء التالية التي وقعت بدفاتر إحدى المنشآت           )  ب (

٢٦٠٠عة بمبلغ  ج على أنها شراء بضا ٦٢٠٠ إثبات مشتريات أثاث بمبلغ      -١
 . ج 

"   األهرام" ج لصالح شركة ٥٥٠بمبلغ  )  محمود حسن( تظهير كمبيالة العميل    -٢
 )  . محمد حسان (على أنها كمبيالة العميل     

ج ومن   ٥٦٤ج بشيك على أنه بمبلغ     ٦٤٥ إثبات سداد إيجار المحل بمبلغ       -٣
 . الصندوق  

 الحساب    بدالً)   أحمد محمود (ج بشيك إلى حساب المورد        ٢٥٠ ترحيل سداد   -٤
 . ، وعلى أنها من الصندوق     )  محمود أحمد (الصحيح للمورد  

 
 : السؤال الثاني 

/ ٣١فيما يلي األرصدة المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت الصناعية في        
١٢/١٩٩٩:  

 : أرصدة مدينة  

ج إنتاج غير تام ،     ٤٠٠٠ج خامات ،    ٥٠٠٠منها  (ج بضاعة أول المدة    ١٥٠٠٠
ج خامات والباقي    ٢٠٠٠٠(ج مشتريات منها   ٢٥٠٠٠،  )  وبالباقي إنتاج تام   
ج ٣٠٠،  )    شهور فقط ١٠عن (ج أجور صناعية    ٣٠٠٠، )   مشتريات إنتاج تام    

ج مردودات   ٦٠٠ج مصروفات نقل للخارج ،        ٤٠٠مصروفات نقل خامات ،        
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١٨٠

ج ٢٠٠٠منها   (ج عقارات   ١١٠٠٠ج أثاث وتركيبات ،       ٧٠٠٠مبيعات ،    
ج أوراق   ٧٨٠٠ق ، ج صندو٢٨٠٠ج ديون معدومة ، ٦٣٥٠، )  أراضي 
ج تأمين على   ٨٠٠ج مرتبات تسويقية ،   ٢٠٠٠ج مسحوبات ،  ٥٥٠قبض، 

 . ج آالت ٥٧٠٠،  )   شهر ١٥عن (ج إيجار المصنع   ١٥٠٠المصنع ،   

 : أرصدة دائنة 

ج مبيعات ،    ٤٢٦٠٠، )  ج خامات  ٧٠٠منها  (ج مردودات مشتريات   ١٠٠٠
ج ١٧٠٠ج موردون ،   ١٤٤٠٠،  )    شهور فقط  ٧عن  (ج إيراد عقارات    ١٤٠٠

ج ٦٠٠٠ج مخصص إهالك أثاث وتركيبات ،        ١٢٠٠مخصص إهالك آالت ،    
٪ ،    ٥ج قروض ١٠٠٠٠،   )  سحب على المكشوف    (ج بنك  ٢٩٠٠أوراق دفع ،    

   . مال الج رأس ٨٠٠٠ج خصم مكتسب ،  ٨٠٠٠

 : فإذا علمت أن  

ج ، بينما تقدر بضاعة آخر المدة        ٣٥٠٠ بضاعة آخر المدة من الخامات     -١
 . ج بسعر السوق   ٤٨٠٠ج بالتكلفة ، وبمبلغ     ٥٠٠٠لغ من اإلنتاج التام بمب  

٪ ، والمباني    ١٠٪ قسط متناقص ، واآلالت بمعدل   ٥ يستهلك األثاث بمعدل  -٢
 . ٪ ٤بمعدل 

ج ، ويراد عمل مخصص ديون        ٣٥٠ هناك ديون أعدمت عند الجرد بمبلغ       -٣
 . ٪ ٦مشكوك في تحصيلها بمعدل    

  . ج٢٠٠ متوسط المرتبات التسويقية في الشهر       -٤

 : والمطلوب 

  .٣١/١٢/١٩٩٩الحسابات الختامية عن السنة المنتهية في      )  أ(

 . الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ        ) ب (
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١٨١

/ ٣١/١٢األرصدة التالية مستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت التجارية في   
٢٠٠٠: 

٥٠٠مشتريات ،    ج ١٨٥٠٠ج مبيعات ،    ٣٦٤٠٠ج بضاعة أول المدة ،     ٢٠٠٠
ج خصم مكتسب ،   ١٥٠٠ج مردودات مبيعات ،   ٤٠٠ج مردودات مشتريات ،    

ج ٢٢٠٠ج مصروفات نقل مبيعات ،         ٤٠٠ج مصروفات نقل للداخل ،       ٢٠٠
،   )  شهور ١٠عن (ج مرتبات  ٢٠٠٠، )   شهر١١عن (إيراد أوراق مالية   

ج أوراق دفع ،   ٢٠٠٠ج إيجار،  ١٩٥٠، )  سحب على المكشوف(ج بنك ٨٠٠٠
ج خصم   ٧٠٠٪ ،   ٦ج قروض  ١٠٠٠٠ج مصروفات دعاية وإعالن ،     ١٤٠٠

ج أوراق   ٨٥٠٠ج مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ،    ٥٠٠مسموح به ،  
ج مصروفات عمومية ،       ١١٠٠ج مخصص إهالك آالت ،      ١٥٠٠مالية ،   
ج ١٢٠٠ق، .ج أ٨٠٠٠ج صندوق ،    ٧٠٠٠ج مخصص إهالك أثاث ،    ١٤٠٠

ج رأس المال    ١٥٠٠٠مة ،  ج ديون معدو٣٠٠ج موردون ،  ١٢٠٠٠عمالء ، 
ج ٣٥٠٠منها  (عقارات   ج ١١٥٠٠ج أثاث ،    ٦٤٠٠ج آالت ،   ٨٥٠٠، 

ج مصروفات     ٥٥٠ج فائدة قرض ،     ٤٠٠ج مسحوبات ،    ١٠٠٠،  )  أراضي 
 . تأسيس  

 : فإذا علمت أن  

 . ج بسعر السوق  ٧٥٠٠ج بالتكلفة ،   ٨٠٠٠ تقدر بضائع آخر المدة بمبلغ       -١

٪ والباقي    ١٠ ، واآلالت بمعدل   ٪ قسط متناقص ٦ يستهلك األثاث بمعدل    -٢
 . ٪ ٤بمعدل 

 . ج ١٥٠ اإليجار الشهري   -٣

  . ١/٧/٢٠٠٠ عقد اإلعالن لمدة سنتين اعتباراً من   -٤

ج ، ويراد عمل مخصص ديون        ٢٠٠ هناك ديون أعدمت عند الجرد بمبلغ       -٥
 . ٪  ٤مشكوك فيها بمعدل  

 : والمطلوب 
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١٨٢

  .٣١/١٢/٢٠٠٠الحسابات الختامية عن السنة المنهية في      )  أ(

 . الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ        ) ب (
 

 
 

 
 

 
 

 
 : أجب عن األسئلة اآلتية    

 : السؤال األول  

 :  ناقش -أ

 . ك   مذكرة تسوية البن  -١

 .  معدل نفاد األصول الطبيعية المتناقصة      -٢

 : السؤال الثاني 

/ ٣١فيما يلي األرصدة المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت الصناعية في        
١٢/٢٠٠١: 

ج ، إنتاج    ٣٠٠٠ج ، تحت التشغيل   ٢٠٠٠خامات   (ج بضاعة أول المدة  ٦٠٠٠
ج ٢٠٠ج مردودات مبيعات ،  ٤٠٠ –ج مبيعات  ٣٥٤٠٠، )ج١٠٠٠تام 
ج ، أجزاء   ١٤٢٠٠خامات   (ج مشتريات   ١٦٢٠٠دات مشتريات خامات ،       مردو

للخامات    (ج مصروفات نقل    ٥٠٠ج خصم مكتسب، ٢٩٠٠، ) ج٢٠٠٠مصنعة 
 عمولة   ٤٠٠ج إيرادات متنوعة ،  ٣٠٠٠،  ) ج٣٠٠ج ، لإلنتاج التام  ٢٠٠

٩٠٠٠ج آالت ومعدات ،   ١٢٠٠٠ عمولة وكالء البيع ،   ٦٠٠وكالء الشراء ،   
ج مرتبات    ١٠٠٠٠،  )  سحب على المكشوف   (ج بنك   ٦٥٠٠ج سيارات ،    

٣٠٠٠ج أوراق دفع ،   ٥٥٠٠، )  ج٧٠٠٠ج ، لإلداريين  ٣٠٠٠لعمال اإلنتاج    (
ج ٣٠٠٠منها  ( عقارات   ٨٠٠٠ج ، ١٢٠٠٠)  ٪١٠(ج أثاث ، قروض     

 وقود وزيوت     ٧٠٠ج رأس المال ،    ١٥٠٠٠ج تأمينات ،   ١٧٠٠،  )  أراضي 
ج ٧٥٠٠وفات صيانة ،   ج مصر١٠٠٠،  ) ج ٢٠٠متبقي منها آخر العام    (
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١٨٣

ج ٤٠٠٠ج خصم مسموح به ،     ٨٠٠ج مصروفات عمومية ،      ١٩٠٠موردون ،   
٦٤٠٠ج ديون معدومة ،  ١٠٠ج مخصص إهالك سيارات ،      ٢٠٠٠صندوق ،  

٦٥٠٠ج مخصص إهالك آالت ،   ٣٠٠٠ج أوراق قبض ، ٣٠٠٠ج عمالء ، 
ج ١٧٠٠ج مصروفات دعاية وإعالن ،  ١٨٠٠ج استثمارات في أوراق مالية ،     

ج فائدة قروض ،   ٨٠٠ج مصروفات متنوعة ،   ١٢٠٠ون معدومة محصلة ، دي
 . ج إيجار دائن ١٣٠٠

 : فإذا علمت أن  

ج ٧٠٠٠ج بالتكلفة ،  ٦٤٠٠ تقدر بضاعة آخر المدة من اإلنتاج التام بمبلغ      -١
 . بسعر السوق   

ج ، كما أن اإليرادات المتنوعة      ٦٠٠ هناك مرتبات مستحقة لعمال اإلنتاج       -٢
 .  فقط   شهور ١٠تخص 

ج تأمين على حياة صاحب        ٥٠٠ج تأمين تليفون ،    ٤٠٠ تشمل التأمينات     -٣
 . المنشأة ، والباقي تأمين على آالت المصنع         

ج ، وتقدر الديون المشكوك في        ٤٠٠ هناك ديون أعدمت عند الجرد بمبلغ       -٤
 . ٪ ٥تحصيلها بمعدل   

٪ ،    ١٠، واآلالت بمعدل  )  قسط متناقص (٪  ٢٠ تستهلك السيارات بمعدل    -٥
 . ٪ ٦واألثاث بمعدل   

 . م ٣١/٣/٢٠٠١ مصروفات الدعاية لمدة عام ينتهي في      -٦

 : والمطلوب 

 .م ٣١/١٢/٢٠٠١ إعداد الحسابات الختامية عن السنة المنتهية في      -١

 .  الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ       -٢
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١٨٤

 :السؤال األول

 التشغيل الذى تعده المنشآت الصناعية/ ناقش أهم العناصر حـ 

 :السؤال الثانى

/٣١األرصدة التالية مستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت التجارية فى           
 ):المبالغ بالجنيهات (١٢/٢٠٠١

 ٢٥٠ مشــتريات، ١٨٢٥٠ مبــيعات، ٢٩٧٥٠،  أول المــدة بضــاعة٤١٠٠
 ٣٠٠ خصم مكتسب،    ١٦٠٠ مردودات مبيعات،    ٧٥٠مـردودات مشـتريات،     

 مصروفات نقل للداخل،    ٢٠٠،  )إيرادات متنوعة  (١٩٠٠عمـولة وكالء البيع،     
 خصم مسموح به،    ٦٠٠ أوراق دفع،    ٦٠٠٠ مصـروفات نقـل للخارج،       ٤٠٠
 ٢٤٨٠ موردون،   ٦٥٠٠ومية،   مصروفات عم  ٢٠٠٠٪،  ١٠ قـروض    ٧٠٠٠

 ١٨٠٠ أوراق قبض، ٥٠٠٠ ديون معدومة محصلة،     ٧٠٠مـرتبات وأجـور،     
 عمالء،  ٧٣٠٠ فائدة قروض،    ٨٠٠ استثمارات،   ٦٠٠٠عمـوالت محصـلة،     

، )ج أراضي ٣٠٠٠منها  ( عقارات   ٩٠٠٠ شهرة،   ٢٠٠٠ ديون معدومة،    ٢٠٠
 ٣٠٠٠ أثاث، ٤٥٠٠ سيارات، ٦٥٠٠ بـنك سـحب علـى المكشوف،      ٦٤٠٠

 مخصص إهالك   ١٥٠٠ مسحوبات،   ٥٠٠ صندوق،   ٢٥٠٠صروفات تأسيس،   م
 أدوات  ٦٢٠ رأس المال،    ١٣٠٠٠ مخصـص إهالك مباني،      ٦٠٠سـيارات،   

 .كتابية ومطبوعات

 :فإذا علمت أن 

 .ج بسعر السوق ٥١٠٠ج بالتكلفة ، ٤٥٠٠ تقدر بضاعة آخر المدة بمبلغ -١

 الديون المشكوك في  ج ، وتقدر  ٣٠٠ هـناك ديون أعدمت عند الجرد بلغت         -٢
 .٪ ٤تحصيلها بمعدل 

٪ ، كما تستهلك السيارات     ٥٪ ، والمباني بمعدل     ٦ يسـتهلك األثاث بمعدل      -٣
 ) .قسط متناقص(٪ ٢٠بمعدل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 



١٨٥

ج سلف عاملين ، كما تتضمن العموالت المحصلة        ١٨٠ تتضـمن المرتبات     -٤
 .ج تخص صاحب المنشأة ٢٥٠

خاصة بصاحب  ) كروت(بع  ج تكلفـة ط   ١٢٠ تتضـمن األدوات الكتابـية       -٥
 .المنشأة 

 . سنوات ٣ تقسم مصروفات التأسيس على -٦

 :والمطلوب 

 .م ٣١/١٢/٢٠٠١ إعداد الحسابات الختامية عن السنة المنتهية في -أ

 . الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ -ب
 

 
 

 
– 

 
 

 
نـاقش أهم المصروفات الصناعية التي تدرج بحساب التشغيل في المنشآت           ) أ(

 .الصناعية

/ ٣١األرصـدة التالية مستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت التجارية في           ) ب(
٢٠٠٢/ ١٢:  

 مردودات  ٥٠٠ مبيعات،   ٣٩٧٠٠مردودات مبيعات،   ٢٠٠ مشتريات،   ٢٢٥٠٠
 ٢١٠٠ مصروفات نقل للداخل،     ٨٠٠ بضـاعة أول المدة،      ٣٥٠٠مشـتريات،   

 ٣٠٠منها  ( إيرادات متنوعة    ٢٣٠٠ ديـون معدومة،     ١٥٠خصـم مكتسـب،     
 ٩٠٠ خصم مسموح به،     ٨٥٠ عمولة وكالء الشراء،     ٧٠٠،  )محصـلة مقـدما   

كوك في   مخصص ديون مش   ٣٠٠،  ) مستحقة ٢٠٠هناك  (عمـولة وكالء البيع     
 مصروفات  ١٦٠٠ أجيو،   ٣٠٠ ديـون معدومـة محصلة،       ١٧٠٠تحصـيلها،   

 ٢٥٠٠منها ( عقارات   ٧٥٠٠،  )٢٠٠٢/ ٧/ ١لمدة عامين اعتبارا من     (دعايـة   
 سيارات،  ٩٥٠٠ أوراق دفع،    ٦٥٠٠ أثاث،   ٦٥٠٠ موردون،   ٨٢٠٠،  )أراضي
 إيرادات  ٣٠٠ أوراق قبض،    ٢٨٠٠ عمـالء،    ٧٤٠٠،  ٪١٠ قـروض    ٧٠٠٠
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١٨٦

 فائدة القروض،   ٥٠٠،  )سـحب على المكشوف   ( بـنك    ٣٤٠٠ أوراق مالـية،  
 استثمارات في   ٩٠٠٠ مصـروفات وعمـوالت بنك،       ٦٠٠ صـندوق،    ٣٢٠٠

 . رأس المال٦٠٠٠أوراق مالية، 

 :فإذا علمت أن

  ج٨٢٠٠وبأسعار السوق ،  ج ٧٠٠٠ تقدر بضاعة آخر المدة بالتكلفة -١

ل مخصص ديون   ويراد عم ، ج  ٤٠٠ تقـرر إعـدام دين عند الجرد قدره          -٢
 .٪٥مشكوك في تحصيلها بمعدل 

أما السيارات فتستهلك   ، ٪١٠واألثاث بمعدل   ، ٪٢ تسـتهلك المباني بمعدل      -٣
 ).قسط متناقض (٪٢٠بمعدل 

ج عمولة عن شراء أشياء تخص      ١٠٠ تتضـمن عمـولة وكـالء الشراء         -٤
 .صاحب المنشأة

ج ٢٠٠، ج تأمين الدخول في مناقصة    ٣٠٠ تشـمل المصـروفات العمومية       -٥
 .عجز بالصندوق خالل العام مع العلم بأن الصراف هو صاحب المنشأة

 :والمطلوب

 .٢٠٠٢/ ١٢/ ٣١إعداد الحسابات الختامية للمنشأة عن السنة المنتهية في ) ١(

 .الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ) ٢(
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١٨٧

 

 
 

 
 

 
 

 
 .التشغيل في المشروعات الصناعية/ ناقش أهمية إعداد حـ) أ(

 :٣١/١٢/٢٠٠٢األرصدة التالية من دفاتر إحدى المنشآت التجارية في ) ب(

 خصم ٩٠٠ مبيعات، ٣٥٧٠ مشتريات، ٢٤٣٠٠ بضـاعة أول المـدة،      ٦٠٠٠
 ٧٠٠ عمـولة وكـالء البيع،   ١٠٠٠ مـردودات مشـتريات،     ٣٠٠مكتسـب،   

 ديون معدومة،   ٢٥٠ مخصص ديون مشكوك فيها،      ٧٠٠مـردودات مبيعات،    
 ٩٠٠ إيراد استثمارات،   ٤٠٠ موردون،   ٦٥٠٠ مصـروفات نقل للداخل،      ٤٥٠

 مخصص إهالك ١٥٠٠ قروض، ٦٥٠٠ عمالء،   ٩٣٠٠خصـم مسـموح به،      
 مخصص إهالك مباني،    ٥٠٠٪،  ٥ استثمارات   ١٠٠٠٠ق،  .  أ   ٤٠٠٠معدات،  
 ٨٠٠٠ مصروفات عمومية،    ٣٠٠٠ مـرتبات وأجـور،      ٢٧٠٠د،  .  أ   ٧٠٠٠

 إيجارات مدفوعة لمعارض،    ١١٠٠ صندوق،   ٢٠٠٠التزامات أخرى متنوعة،    
  معدات، ٤٥٠٠

  بنك٢٥٠٠   ) أراضي٢٨٠٠منها ( عقارات ٧٨٠٠

ي يستخدم أحياناً ف( مصـروفات تلـيفون    ٩٠٠  ديون معدومة محصلة٦٠٠
 ).أغراض خاصة

 :فإذا علمت أن

 .ج١٦٠٠وبسعر السوق ، ج٢٥٠٠ تقدر بضاعة آخر المدة بالتكلفة -١

 . شهور٣ومتوسط مدة استحقاقها ، ٪ ٦ق لدى البنك .  معدل خصم أ -٢

 .ج١٠٠واإليجار الشهري للمعارض ، ج٢٠٠ متوسط األجور الشهرية -٣

ص ديون مشكوك فيها  ويراد عمل مخص  ، ج٣٠٠أعدم دين عند الجرد قيمته      -٤
 .٪٥بمعدل 
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١٨٨

ج لسـداد مصروفات دراسية لنجل      ٢٠٠ تتضـمن المصـروفات النثـرية        -٥
 .٢٠٠٢ج مطبوعات مشتراه في آخر ديسمبر ١٠٠، صاحب المنشأة

أما المباني فتستهلك بمعدل ، )قسط متناقص(٪ ١٠ تسـتهلك المعدات بمعدل     -٦
٥٪. 

 :والمطلوب

 .٣١/١٢/٢٠٠٢ة عن السنة المنتهية في إعداد الحسابات الختامية للمنشأ) ١(

 .الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ) ٢(
 

 
 

 
– 

 
 

 
 .روعات الصناعيةالتشغيل في المش/ ناقش أهمية إعداد حـ) أ(

/٣١األرصـدة التالية مستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت التجارية في           ) ب(
١٢/٢٠٠٢: 

 خصم  ٩٠٠مبيعات،  ٣٥٧٠٠مشتريات،  ٢٤٣٠٠ بشـاعة أول المـدة،       ٦٠٠٠
 ٧٠٠  عمولة وكالء البيع، ١٠٠٠ مردودات مشتريات، ٣٠٠مكتسب، 

عدومة،  ديون م  ٢٥٠ مخصص ديون مشكوك فيها،      ٧٠٠مـردودات مبيعات،    
 ٩٠٠  إيراد استثمارات، ٤٠٠  موردون، ٦٥٠٠ مصروفات نقل للداخل، ٤٥٠

 مخصص إهالك ١٥٠٠ قروض، ٦٥٠٠ عمالء،   ٩٣٠٠خصـم مسـموح به،      
  مخصص إهالك مباني،٥٠٠٪، ٥ استثمارات ١٠٠٠٠ق، .  أ ٤٠٠٠معدات، 

 ١٤٠٠ مصروفات عمومية،    ٣٠٠٠ مـرتبات وأجـور،      ٢٧٠٠د،  .  أ   ٧٠٠٠
 التزامات  ٨٠٠٠ مصروفات نثرية،    ٦٠٠ رأس المال،    ١٢٠٠،  إيرادات متنوعة 

 ٤٥٠٠ إيجارات مدفوعة للمعارض،     ١١٠ صندوق،   ٢٠٠أخـرى متـنوعة،     
 ديون  ٦٠٠،  ) أراضي ٢٨٠٠منها  ( بـنك،    ٢٥٠ عقـارات،    ٧٨٠٠معـدات،   

 ).يستخدم أحياناً في أغراض خاصة( مصروفات تليفون ٩٠٠ معدومة محصلة
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١٨٩

 :فإذا علمت أن

 . ج١٦٠٠وبسعر السوق ، ج٢٥٠٠ آخر المدة بالتكلفة  تقدر بضاعة-١

 . شهور٣ومتوسط مدة استحقاقها ، ٪ ٦ق لدى البنك .  معدل خصم أ -٢

 .ج١٠٠واإليجار الشهري للمعارض ،  ج٢٠٠ متوسط األجور الشهرية -٣

ويراد عمل مخصص ديون مشكوك     ، ج  ٣٠٠ أعـدم دين عند الجرد قيمته        -٤
 .٪٥فيها بمعدل 

 ج لسداد مصروفات دراسية لنجله      ٢٠٠لمصـروفات النثـرية      تتضـمن ا   -٥
 .٢٠٠٢ج مطبوعات مشتراه في آخر ديسمبر ١٠٠، صاحب المنشأة 

أما المباني فتستهلك بمعدل    ، ) قسط متناقض (٪  ١٠ تستهلك المعدات بمعدل     -٦
٥٪. 

 :والمطلوب

 .٣١/١٢/٢٠٠٢ إعداد الحسابات الختامية للمنشأة عن السنة المنتهية في -أ

 . الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ-ب
 

 
 

 
– 

 
 

 
ـ         ) أ( التشغيل الذي تعده المنشآت    / اذكـر أهـم عناصـر الجانب المدين في ج

 .الصناعية

/٣٠/٩األرصدة التالية مستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت التجارية في          ) ب(
٢٠٠٣: 

ــتريات، ٤٦٠٠ ــيعات، ٢٩٩٥ مش ــتريات، ١٦٠٠ مب ــردودات مش  ٤٥٠ م
.  م٦٠٠٠ موردون، ١٤٧٠٠ بضاعة أول المدة، ٢٤٠٠مـردودات مبـيعات،    

 عمولة وكالء   ١٢٠٠نقل للخارج،   . م٤٠٠ قـروض،    ٢٨٠٠٠نقـل للـداخل،     
 ٩عن  ( إيراد استثمارات    ٩٠٠،  ) للشراء والباقي للبيع   ٥٠٠مـنها   (وسماسـرة   
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١٩٠

 مخصص ٥٠٠٠ ديون معدومة،  ٣٠٠،) مقدم ٣٠٠منها  ( إيجار   ١٩٠٠،  )شهور
 خصم ٢٨٠٠ أوراق دفع، ١٣٥٠٠ أوراق قـبض،    ٢٥٠٠إهـالك سـيارات،     

 عقارات،  ١٦٥٠٠ بنك،   ٦٢٠٠ صندوق،   ٤٣٠٠ استثمارات،   ٩٥٠٠مكتسب،  
، ٤٨٠     =  ×  أثاث ٦٠٠ت متنوعة أخرى،  إيرادا٥٥٠٠ آالت، ٩٠٠٠
 مصروفات ٢٢٠، )عن نصف سنة فقط( فائدة قرض    ٩٠٠ سـيارات،    ٤٠٠٠٠

 ؟؟؟ رأس المال ، )٥٠٠وال زال مستحقاً (دعاية وإعالن 

 :فإذا علمت أن

كما تستهلك األثاث بمعدل    ، ٪٥وتستهلك المباني بمعدل    ، ٣٥٠٠ األراضي   -١
 .٪٢٠والسيارات بمعدل ، ٪٨

 ).قسط متناقص(٪ ١٠ تستهلك اآلالت بمعدل -٢

ويراد عمل مخصص ديون    ، ج٢٠٠ هـناك ديـن أعـدم عند الجرد قيمته           -٣
 .٪٣مشكوك في تحصيلها بمعدل 

 .ج بأسعار السوق٢٩٠٠، ج بالتكلفة ٢٥٠٠ تقدر بضاعة آخر المدة بمبلغ -٤

 .والصراف هو صاحب المنشأة،  ج ٣٠٠ هناك عجز بالصندوق -٥

 :والمطلوب

 .٣٠/٩/٢٠٠٣ إعداد الحسابات الختامية للمنشأة عن السنة المنتهية في -١

 . الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ-٢
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– 

 
 

 
 .التشغيل الذي تعده المنشآت الصناعية/  أهم عناصر الجانب الدائن في جـاذكر) أ(

 :٢٠٠٣األرصدة التالية مستخرجة إحدى المنشآت التجارية في آخر ديسمبر ) ب(
 ٢٨٤٠٠ مردودات مبيعات،    ٤٠٠ مـردودات مشتريات،     ٥٠٠ مشـتريات،    ١٧٥٠٠

 ١٠٠٠٠يعات،  فائدة مب٦٠٠ موردون،  ١٥٠٠٠ بضاعة أول المدة،     ١٥٠٠مبـيعات،   
 ٣٠٠٠ خصم مكتسب،    ٢٤٠٠ عمالء،   ٥٢٥٠ أوراق قبض،    ٦٠٠٠٪،  ١٠قـروض   

 خصم مسموح به،    ٢٠٠ ديون معدومة،    ٣٥٠،  ) شهراً ١٥عن  (إيـراد اسـتثمارات،     
 ٢٢٠  أثاث، ٧٥٠٠ استثمارات حالية، ١٢٠٠٠ مخصص إهالك أثاث، ٢٥٠٠

 رأس  ١٢٠٠٠ إيرادات أخرى،    ٣٠٠٠،  ) مقدم ٥٠٠منها  (مخصـص إهـالك آالت،      
 مصـــروفات ٣٠٠٠  إيجار، ١٠٠٠ مرتبات، ٢٦٠٠ إيراد عقاري، ٤٠٠٠المال، 

 ٦٠٠ تأمين ضد الحريق،    ٨٠٠،  ) شهور فقط  ١٠عن  ) ( مقدم ٢٠٠مـنها   (عمومـية،   
 مصروفات نقل للخارج،    ٨٠٠ مصروفات نقل للداخل،     ٦٠٠تأمين الدخول في مزاد،     

 . مصروفات نثرية، ؟؟؟ أراضي ومباني٦٠٠

 :فإذا علمت أن
 .ج٣٥٠٠ج وبسعر السوق ٣٨٠٠ تقدر بضاعة آخر المدة بالتكلفة -١

 .٪٤وتستهلك المباني بمعدل ،  ج ٥٠٠٠ قيمة األراضي -٢

 .٪١٠بينما تستهلك بمعدل ، ) قسط متناقص(٪ ٦ يستهلك األثاث بمعدل -٣

 . شهور٣ومتوسط مدة االستحقاق ، ٪ ٦ق .  معدل خصم أ -٤

ويراد عمل مخصص ديون    ، ج٢٥٠ قيمتها    هـناك ديـون أعـدمت عـند الجرد         -٥
 .٪٥مشكوك في تحصيلها بمعدل 

 :والمطلوب
 .٢٠٠٣ إعداد الحسابات الختامية للمنشأة المنتهية في آخر ديسمبر -١

 . الميزانية كما تظهر في ذلك التاريخ-٢
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