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مقدمة لالطالع فقط
مفهوم الوظٌفــــــة المحاسبٌة
نظررشج شررمىليح الررً الىليحررح المحاسررثيح سر ررااذ ر ذىسرريم مررذاس والرعررشع الررً المررادج ت ر أ ض ر و هررم مضررمى الىليحررح
المحاسررثيح  ،مررا الغايررح ماهررا ؟؟ لم ر نع مر ؟ ي ررح نح ر نرىلر تعملاررا ؟؟ مررارا سررا ذ لهررم ؟؟؟ مررا ً الىسررا واودواخ الرررً
سا رعي تها لرح يق ذل الغايح ؟؟؟؟ وما ً ا سس والمحا يم والمثادئ الرً ساشذ ز ونحر م اليها ؟؟
 .1هناك فً بٌئة االعمال وحدة اقتصادٌة ما سٌتم المحاسبة عنها  ،تتخذ هذه الوحدة شكل قانونى معٌن قد تكون ( مشروع فررد
رزه الىحرذة نشااطا ماا (
يمل ويذيشه شخص واحذ أو شش ح ذضام يمل هرا شخارا أو ا رش أو شرش ح م را مح )  ،وذمراس
خدمى او تجار او مهنى او صناعى او مالى او زراعى  ....الخ ) .
سنركز هنا فى هذه المادة على المشروعات الفردٌة الخدمٌة والتجارٌة فقط .
 .2خالل ممارسة هذه الوحدة لنشاطها تحدث لها ( احداث اقتصادٌة متنوعة ) قد تكون داخلٌرة ا وقتر ضرمن الوحردة االقتصرادٌة
نفسها .كاستخدامها للمبانً والمتدا فً عملٌا الشرركة ،أو اسرتخدام المرواد الخرام فرً عملٌرا ا نترا او االسرتفادة مرن خردما
الماء والكهرباء او تتٌٌن الموظفٌن .اوقٌامها باالجتماعا والتتٌٌنا .......الخ
وقررد تكررون هررذه االحرردا خارجٌررة تتضررمن تفرراعال قررد حررد بٌنهررا وبررٌن بٌئتهررا الخارجٌررة بارادتهررا كتملٌررا تبادلٌررة بٌنهررا وبررٌن
شركا أخر مثل شراء المواد الخام والبضائع وبٌع السلع واقتراض االموال او تقدٌم خدما . ....الخ أو تكون هرذه االحردا
خارجة عن ارادتها كالحواد والكوار الطبٌتٌة والحرائق والزالزل ....ألخ
 .3سواء كان هذه االحدا داخلٌة او خارجٌة سٌنشأ عنها تبعات وآثار علاى المنشاأة قرد تكرون هرذه االثرار مالٌرة او اٌرر مالٌرة و
المحاسب ٌهتم فقط بالعملٌات التى لها اثر مالى  ،كما ستؤدى هذه العملٌات اٌضا سواء بشكل مباشر او غٌر مباشار الاى رباط
المنشأة بعالقات ومصالح مع اطراف مان داخال المنشاأة ( االدارة بكافرة مسرتوٌاتها والمروظفٌن ) او مان خاارا المنشاأة مثرل (
الموردون والتمالء والمقرضون والمستثمرون والجها الحكومٌة والمحللون ...
 .4هؤالء األطراف خالل تعاملهم مع المنشأة بحاجة ماسة إلى اتخاذ قرارات معٌنة ذا اهمٌة بالغة لهم  ،كل طرف له قراره
الخاص به ؟ وٌتتمد ن وع القرار على موقع هذا الشخص بالنسبة للمنشؤة هل هو من داخلها او من خارجها؟ وعلى مسإولٌاته
وصالحٌاته واهدافه الخاصة به  ،فهناك قرارا استثمارٌة او تموٌلٌة او ادارٌة اوتشغٌلٌة او انتاجٌة او تسوٌقٌة ٌجب ان تتخذ
 .5لكررى ٌسررتطٌع هررإالء االطررراف اتخرراذ القرررارا الخاصررة بهررم ٌلاازمهم تااوفر معلومااات ذات عالقااة بقاارارتهم متلومررا متتلقررة
بالمنشؤة تساعدهم فً دراسة وتقٌٌم البدائل المتاحة امامهم وازالرة حالرة الشرك وعردم التؤكرد حولهرا واالجابرة عرن التسراإال الترى
تدور باذهانهم اتجاه هذه المنشؤة كمتلوما عن :
مواردها  ،ممتلكاتها  ،التزاماتها ودٌونها  ،مركزها المرالى  ،سرٌولتها  ،تردفقاتها النقدٌرة  ،قردرتها االٌرادٌرة  ،سرمتتها االئتمانٌرة
والتزامهرا فرً تسردٌد دٌونهرا فررً مواعٌردها  ،جرودة منتجاتهرا ومالئمررة اسرتارها مرع اسرتار المنافسررٌن  ،نتائجهرا المالٌرة مرن ربر
وخسررارة  ،قرردرتها علررى االسررتمرارٌة ا الٌكررون هنرراك نٌررة لتصررفٌتها فررً المررد القرٌررب  ،متلومررا عررن هٌكلهررا التظٌمررى
ومستوٌاتها االدارٌة و اداء االقسام االنتاجٌة ،تكالٌف انتا منتجاتها  ،فاعلٌة انشطتها ..الخ
 .6هؤالء االطراف ٌختلفون فٌما بٌانهم فاً اهادافهم ومصاالحهم ونوعٌاة قارارتهم ٌ ،ختلفرون فرً طبٌترة المتلومرة الترى ٌرٌردونها
لقرارهم وٌختلفون فً امكانٌاتهم ومإهالتهم ومواقتهم بالنسبة للمنشؤة وسرعتهم فً الوصول الرى المتلومرة بالوقر المناسرب ،
وفً مقدرتهم على فهم وتحلٌل وتفسٌر المتلومة .
 .7وٌتفقون بانهم ٌرٌدون معلومات تتوفر فٌها خصائص وصفا متٌنة مثل المالئمة من حٌ انهم ٌرٌدون المتلومة ان تتوفر
لهم بالوق المناسب بدون تؤخٌر وانها ستساعدهم فً تقٌٌم بردائلهم وفرً اتخراذ قررارهم  ،باالضرافة الرى انهرم ٌرٌردون متلومرا
تتوفر فٌها صفة المصداقٌة ا ٌمكن التؤكد من صحتها هناك مستندا تإٌدها  ،متلوما ذا موضوعٌة غٌر متحٌزة لطررف
،
متٌن ٌ،مكنهم الوثوق بها واالعتماد علٌها  ،معبرة تعبٌرا صاادقا عماا حادث فعاال ا تمثرل مراهو موجرود فترال ومرا حرد
ٌرٌدون متلومرة ٌسرتطٌتون مرن خاللهرا اجاراء المقارناات باٌن المنشاأة وباٌن المنشاأت االخارى بمتنرى انهاا قاد خضاعت لانف
المعالجاة الساائدة برٌن المنشرا الترى تتمرل فرً نفررج المجرال ٌ ،رٌردون متلومرا ٌسرتطٌتون مرن خاللهرا عمرل مقارنررة داء
المنشاة من فترة الخر ا ان نفج اسالٌب المتالجة التى اتبت فً القٌاج والتقٌٌم والترض قد تم تطبٌقها من سنة الخر .
وٌرٌدونها بنفج الوق اٌر تفصٌلٌة ومجمتة بشكل ال ٌإثر على محتواها المتلوماتى واٌر متقدة وقابلة للفهم .
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 .8من اجل ذلك وجدت المحاسبة لخدمة هؤالء االطراف بتوفٌر ذلك النوع من المتلوما محمولرة الرٌهم علرى وسرائط تتخرذ شركل
قااوائم مالٌااة ذات غاارع عااام تنشررر و تخرردم اكبررر قاعرردة ممكنررة مررن المسررتخدمٌن وتفص ر عررن نتررائا االعمررال والمركررز المررالى
والترردفقا النقدٌررة وعررن متلومررا متنوعررة تسرراعد فررً التخطررٌط والرقابررة واالشررراف واتخرراذ القرررارا الرشررٌدة وتترروفر فٌهررا
الخصائص المطلوبة من دقة وموثوقٌة ومصداقٌة وامانة فً الترض واالفصاح .
 .9هذه القوائم المالٌة متتارف علٌها عالمٌا من ناحٌرة الشركل والمحترو والبنرود الترى تتضرمنها  ،واهمٌتهرا ترؤتى مرن انهرا تتتبرر
المصدر المتلوماتى الوحٌد المتاح لهإالء االطراف .و تعتبر هدف المحاسبة الرئٌسى وهى الناتا النهائى لها وخالصة كافرة
التملٌا واالحدا المالٌة التى مر بها المنشؤة وهى على الترتٌب :
قائمة الدخل  :والتى تظهر نتائا اعمال المنشؤة من رب او خسارة خالل فترة زمنٌة متٌنة وذلك بمقابلرة اٌراداتهرا ومصرروفاتها
( وعناصرها الرئٌسٌة االٌرادات والمصروفات ) .قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة والتى تظهر التغٌرا التى حدث على
حقروق اصررحاب المنشررؤة خررالل فترررة زمنٌررة متٌنرة ( عناصاارها تشاامل رأ المااال  ،المسااحوبات صرراحب المشررروع ،
صاافً الااربح او الخساارة )  .قائمااة المركاز المااالى  :الترى تظهررر مركرز المشررروع المرالى فررً ترارٌخ متررٌن وتبرٌن ممتلكاترره
وأصرروله والتزاماترره وحقرروق مالكرره  (.عناصاارها الرئٌسااٌة هااى االصااول وااللتزاماات وحقااوق الملكٌااة)  .قائمااة التاادفقات
النقدٌة  :التى تظهر التدفقا النقدٌة الداخلة والخارجة للمنشؤة ( وعناصرها الرئٌسٌة بند الصاندوق وجمٌرع البناود التاى اثارت
علٌه زٌادة او نقصانا ).هذه القائمة اٌر مطلوبة فً هذه المادة
 .11كل قائمة لها دورها واهمٌتها وكل منها ٌفصح عان معلوماات معٌناة ولهاا عناصارها الخاصاة بهاا والتاى ٌجا قٌاساها بدقرة
وموضوعٌة واالفصاح عنها بصورة عادلرة وٌجرب علرى ا شرخص فرً برداٌا فهمره للمحاسربة ان ٌسرتطٌع التفرقرة مرا برٌن تلرك
التناصر و ي قائمرة ٌنتمرى كرل عنصرر  .وهرذه التناصرر بمجموعاتهرا الرئٌسرٌة هرى ( االصاول  ،االلتزاماات  ،حقاوق الملكٌاة ،
االٌرادات  ،المصروفات) وكل مجموعة منها تتفرع الى بنود تفصٌلٌة هرى محرور عملٌرة القٌراج  .علرى سربٌل المثرال مجموعرة
االصرررول تتضرررمن بنرررد النقدٌرررة والمخرررزون والرررذمم المدٌنرررة واوراق القررربض و البضرررائع واللررروازم والمتررردا واالثرررا والمبرررانى
والسررٌارا  ،ومجموعررة االلتزامررا تتضررمن الرردائنون واوراق الرردفع والقررروض ومجموعررة االٌرررادا تتضررمن اٌررراد المبٌتررا
واٌرراد الخرردما والتمروال واالربرراح ومجموعرة المصررروفا تتضرمن مصررروفا الرواترب واالجررور والكهربراء واالٌجررارا
ومصروفا النقل والدعاٌة والصٌانة .
 .11كل بند لكى ٌتم قٌاسه بدقة ٌلزم حصر كل العملٌات التى اثرت علٌه خالل فترة معٌنة  ،فكل عملٌة مالٌة ستحدث فً المنشأة
ٌج ان تؤثر على بندٌن على االقل من تلك المجموعات سواء بالزٌادة او النقصان ومن المهرم فرً برداٌا فهمنرا للمحاسربة ان
نستطٌع تحلٌل كل عملٌة وتحدٌد تؤثٌرها على عناصر القوائم المالٌة كاول خطوة رئٌسٌة .
 .12ولتحقٌق هذا الهدف والوصول الى قٌاج دقٌق لهذه التناصر سنقوم باخضاع كافة العملٌات المالٌه التاى قامات بهاا المنشاأة الاى
عملٌااة معالجااة محاساابٌة تشررمل تحلٌررل وقٌرراج وتسررجٌل فررً الرردفاتر حسررب تسلسررل حرردوثها التررارٌخى ومررن ثررم تبوٌررب وترحٌررل
وتلخٌص لكى تتوض لدٌنا النتٌجة النهائٌة علرى القروائم المالٌرة والترى هرى هردف التملٌرة المحاسربٌة وسرنطلق علرى هرذه المراحرل
التى ستمر بها كل عملٌة بدون استثناء ( الدورة المحاسبٌة ) النها ستتٌد تكرار نفسها .
 .13خالل تنفٌذنا لكافة مراحل الدورة المحاسبٌة سٌتم االسترشاد واالحتكام إلى أعراف ومبادئ وفروع وأس وقواعاد محاسابٌة
متعارف علٌه تمثل ا طار التام الذي ٌتمل مرن خاللره المحاسربون  ،هرذه االعرراف قرد تمر صرٌااتها مرن قبرل جمتٌرا مهنٌرة
دولٌة منظمة لمهنة المحاسبة وذلك ضفاء الدقة والموثوقٌة والمالئمرة المطلوبرة علرى المتلومرا المالٌرة ولكرى ٌطمرئن اصرحاب
القرار ان القوائم المالٌرة قرد اعرد وفقرا لمبراد محاسربٌة متترارف علٌهرا  ،ومرن اهرم االسرج الترى سرنرتكز علٌهرا خرالل عملنرا
الفروض المحاسبٌة االربتة التالٌة باالضافة الى اربتة مباد محاسبٌة ساقوم باالشارة الٌها الحقا .
أ -فرع الوحدة المحاسبٌة المستقلة :
سنفترض ان المنشؤة مستقلة تماما عن مالكها وسنتتبرهم مثرل ا طررف خرارجى ارٌرب تتتامرل متره المنشرؤة لاذلك ابادا لان
ولن نقوم باثبات اٌة ممتلكات او التزامات تعود للمالك شخصٌا فً دفاتر المشروع وحقوقه لد المشروع واٌة اموال ٌقردمها
للمشروع سنثبتها له فً حساب خاص به سنطلق علٌره راج المرال واٌرة امروال سٌسسرحبها مرن المشرروع السرتتماالته الشخصرٌة
سنخصمها منه ونثبتها فً حساب مسحوبا شخصٌة  ،كما سنخصرص سرجال ودفراتر خاصرة باسرم المنشرؤة سرنثب بهرا كافرة
المتامال المالٌة الترى تكرون بهرا المنشرؤة طرفرا فٌهرا وسرتكون مسرتقله تمامرا عرن ا مشرروع اخرر اى لان نثبات اٌاة عملٌاات او
ممتلكات تعود لمنشأة اخرى فً دفاترالمنشأة التى نعمل بها حتى ولو كان مالكها واحد .
 فرع وحدة القٌا النقدىسنقوم فقرط باثبرا التملٌرا الترى نسرتطٌع تقٌٌمهرا بوحردة النقرد السرائدة الترى تتمرل بهرا المنشرؤة وهنرا سسنسرتخدم الرل السرتود
وسنفترض ان قٌمته الشرائٌة ثابتة ولن نقوم باثبا اٌة عملٌة الٌمكن ترجمتها وقٌاسها بالنقود .
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ا -فرع االستمراٌة
سنفترع ان المشروع مستمر فً اعماله وال ٌوجد نٌه لتصفٌته فً القرٌ العاجل  ،لذلك من الطبٌعى ان العملٌات االجلة من
شااراء وبٌااع ومااا ٌاانجم عنهااا ماان دٌااون ممكاان ان نقرروم بتؤجٌررل عملٌررة دفتهررا او قبضررها للفترررا المقبلررة  ،فالمشررروع مسررتمر
والخوف على حقوق االطرراف الخارجٌرة مرن تحصرٌل دٌونهرا طالمرا ان المشرروع نراج ومسرتمر فرً اعمالره والخروف علٌنرا ان
نبٌع على الحساب طالما ان المشروعا االخر اٌضا مستمرة فً اعمالهرا  ،ومرن الطبٌترى اٌضرا ان نقروم بتصرنٌف اصرولنا الرى
متداولة قصٌرة االجل سٌتم تسٌٌلها خالل سنة والى اصول طوٌلة االجل ستبقى مرع المشرروع سرنٌن طوٌلرة الن المشرروع مسرتمر
وسٌستخدمها فً عملٌاته التشغٌلٌة المستمرة واٌضا من الطبٌتى ان نقوم بفصل دٌوننا التى ستسرتحق خرالل سرنة عرن الردٌون الترى
ستستحق بترد سرنوا طوٌلرة  ،ومرن الطبٌترى جردا ان نإجرل اعترافنرا لالٌررادا او المصرروفا للفتررا المقبلرة لحرٌن تحقرق
الفائدة منها فتلٌا . ..
د -فرع الفترة الزمنٌة (الدورٌة )
حترى نسرتطٌع قٌراج عناصرر القروائم المالٌرة بدقرة وحترى ال نترؤخر عرن االطرراف الخارجٌرة بالمتلومرا الترى ٌرابرون بهرا سرنقوم
بتقسٌم عمر المشروع الطوٌال الاذى افترضاناه الاى فتارات متسااوٌة عاادة سانوٌة سانقوم بنهاٌاة كال سانة باعاداد تلاك القاوائم
المالٌة وبالتالى سٌكون باالمكران ومرن السرهل علٌنرا ان نحصررونقٌج التملٌرا الترى اثرر علرى عناصرر القروائم المالٌرة وادراجهرا
ضمن هذه الفترة المطلوبة محل القٌاج  .ولن ننسى ابدا انه بامكاننا أن نسرع فً توفٌر القوائم المالٌة وتوصٌل المتلومرة بسررعة
اكبر لالطراف المتنٌة بؤن نجتل الفترة المالٌرة نصرف سرنوٌة او ربرع سرنوٌة او حترى شرهرٌة ولكرن ذلرك سرٌكون علرى حسراب
الدقة .
وبالنهاٌة ٌمكننا تصور المحاسبة على شكل نظام ٌتكون من األجزاء الرئٌسٌة التالٌة والتى تلخص االمور السابقة :




مدخالت :ممثلة بالبٌانا المالٌة المتتلقة بالمترامال التجارٌرة الترً تقروم بهرا المنشرؤة مرع الغٌرر والترً تكرون مثبترة بمسرتندا
(مصادر القٌد الرئٌسٌة ).
عملٌات تشغٌل :تتم بتطبٌق سلسرلة مرن ا جرراءا المحاسربٌة علرى البٌانرا المالٌرة المدخلرةٌ ،طلرق علٌهرا الردورة المحاسربٌة
تكون محكومة بقواعد ومباد وفروض متتارف علٌها ٌتم االستتانة بها خالل مراحرل التشرغٌل وقرد ٌرتم زنجراز هرذه المرحلرة
ٌدوٌا باستخدام سجال ودفاتر منتظمة أو آلٌا باستخدام برمجٌا محاسبٌة جاهزة
مخرجات :ممثلة بمتلوما مالٌة مفٌدة فً اتخاذ القرارا منشورة لألطراف ذا التالقرة علرى شركل (تقرارٌر مالٌرة ) تظهرر
نتائا أعمال المنشؤة ومركزها المالً.

مبادئ وفروع محاسبٌة متعارف علٌها
المدخالت

عملٌات التشغٌل
الدورة المحاسبٌة :

عملٌات مالٌة
مثبتة بمستندات :
 سند قبض
 سند صرف
 سند قٌد









تحلٌل التملٌة المالٌة
تسجٌل فً دفتر الٌومٌة
ترحٌل لدفتر ا ستاذ
ترصٌد وزعداد مٌزان
المراجتة
زجراء تسوٌا جردٌة
زعداد مٌزان مراجتة بتد
التسوٌا
زعداد القوائم المالٌة

سلوك واخالقٌات الفصل االول المحاسبة لغة المال واالعمال
مزاولة المهنة
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المخرجات
إعداد القوائم المالٌة:





قائمة الدخل
قائمة التغٌرا فً حقوق الملكٌة
قائمة المركز المالً
قائمة التدفقا النقدٌة

االطراف ذات العالقة











المستثمرون
أصحاب المشروع
المقرضون
الموردون والدائنون
التمالء والمدٌنون
الجها الحكومٌة
الباحثون المالٌون والمستشارون
السلطا القضائٌة
نقابا التمال
ا دارة والموظفون

الفصل االول
المحاسبة لغة المال واالعمال
الفصل مطلو بالكامل ما عدا قائمة التدفقا النقدٌة (ص  29و ( ) 31الجزء النظر من تترٌفا واهداف ووظائف وفروع
المحاسبة ومستخدمو المتلوما واشكال المنشا االقتصادٌة تم شرحها باختصار ضمن المصطلحا المحاسبٌة فً اخر هذا الفصل
وهنا سٌتم التركٌز على جزئٌن اوال استخدام المعادلة المحاسبٌة فً اٌجاد بنود مجهولة  ،ثانٌا استخدام المعادلة فً تحلٌل
العملٌات المالٌة وتحدٌد اثر المعامالت المنشأة على المعادلة واعداد القوائم المالٌة من المتادلة
اوال معادلة المٌزانٌة ( المحاسبٌة ) وتنمٌة مهارات استخدامها فً اٌجاد بنود مجهولة بمعلومٌة البنود االخرى :
انًعبدنخ انًحبسجيخ انشئيسيخ
اولرزاماخ
=
اوصىل
ثُىد حمىق انًهكيخ رعبدل :
ح ىق المل يح نهايح الحرشج = سا

+
المال

ح ىق المل يح
تذايح الحرشج  +اويشاداخ  -الماشو اخ  -الم حىتاخ  +اسر ماساخ اضا يح

عُذ احالل انجُىد انًكىَخ نحمىق انًهكيخ يحم ثُذ حمىق انًهكيخ فزصجح انًعبدنخ انًىسعخ
(سا المال  +اويشاداخ  -الماشو اخ  -الم حىتاخ  +اسر ماساخ اضا يح)
اوصىل = اولرزاماخ +
وحيث اٌ االيشاداد وانًصشوفبد هًب ثُىد رحذيذ صبفي انذخم
صا الذخ ( ستح او خ اسج ) = اويشاداخ  -الماشو اخ
يًكٍ احالل صبفي انذخم يحم االيشاداد واالنززايبد نزصجح انًعبدنخ :
اوصىل = اولرزاماخ ( +سا المال  +صا الشتح او  -صا الخ اسج  -الم حىتاخ  +اسر ماساخ اضا يح )
ويًكٍ اسزخذاو انًعبدالد انزبنيخ في ايجبد حمىق انًهكيخ :
ح ىق المل يح = اوصىل  -اولرزاماخ
ح ىق المل يح = سا المال  +صا الشتح او  -صا الخ اسج  -الم حىتاخ  +اسر ماساخ اضا يح
ح ىق المل يح = سا المال  +اويشاداخ  -الماشو اخ  -الم حىتاخ  +اسر ماساخ اضا يح
اوس لح المرعل ح تايجاد تعض الثاىد المجهىلح تمعلىميح تاىد اخشي ويم الرا تي زه
زه المعادوخ يم اسرخذامها
المعادوخ ايجاد الثاىد المجهىلح ح ة معطياخ ال ؤال  ،ووذعذو زه العمليح سىي ا ىنها املياخ ذعىيض سياضيح
ااديح والح شج تها ذحذيذ ما ً المعادلح الرً سا رخذمها ايجاد المطلىب  .وقذ يرطلة اومش اوسرعانح تا ش م معادلح .
االسئهخ انزبنيخ رىضح كيفيخ اسزخذاو هزِ انًعبدالد
اسئهخ يزُىعخ :
 -1يُشبح اصىنهب رجهغ  022222لاير وانززايبرهب  02222لاير كى حمىق انًهكيخ ؟
انحم :
ح ىق المل يح = اوصىل  -اولرزاماخ
=  200000 = 00000 -100000لاير
 -0يُشبح اصىنهب  022222لاير وحمىق انًهكيخ  002222لاير فكى انززايبرهب ؟
انحم
اولرزاماخ = اوصىل  -ح ىق المل يح
=  200000 = 100000 – 000000لاير
 -3يُشبح انززايبرهب  302222لاير وحمىق انًهكيخ  022222لاير فكى اصىنهب ؟؟
انحم :
اوصىل = اولرزاماخ  +ح ىق المل يح
=  000000 = 100000 + 000000لاير
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ويم ا نلجأ وسرخذا معادلح الميزانيح المىسعح و ً
االصىل = انززايبد  ( +ساس انًبل في ثذايخ انفزشح  +االيشاداد – انًصشوفبد – انًسحىثبد  +االضبفبد انشأسًبنيخ )
 -1يُشبح اصىنهب  022222لاير وانززايبرهب  022222لاير وايشادارهب  102222لاير ويصشوفبرهب  02222لاير
وساس انًبل في ثذايخ انًذح ثهغ  002222لاير
انًطهىة ايجبد :
حمىق انًهكيخ في َهبيخ انًذح؟
صبفي انذخم ؟
ليًخ انًسحىثبد في حبنخ نى يمى صبحت انًششوع ثعًم اسزثًبساد اضبفيخ ؟
ليًخ انًسحىثبد في حبنخ كبَذ هُبن اسزثًبساد اضبفيخ ثًجهغ  32222لاير؟
ليًخ االسزثًبساد االضبفيخ في حبنخ ثهغذ يسحىثبد صبحت انًششوع  02222لاير ؟
انحم :
 -2ح ىق المل يح مم ايجاد ا تالمعادلح = اوصىل  -اولرزاماخ
=  000000 = 100000 – 000000لاير
 -1صا

الذخ = اويشاداخ – الماشو اخ
= 00000 = 00000 – 200000

 -0انًسحىثبد عهً فشض اليىجذ اضبفبد ساسًبنيخ :
يم ايجاد ا تاسرخذا معادلح ح ىق المل يح ط
ح ىق المل يح = سا المال  +اويشاداخ – الماشو اخ – الم حىتاخ  +اوسر ماساخ اوضا يح
اويم اسرثذال اويشاداخ والماشو اخ تاا الشتح مثاششج
ح ىق المل يح = سا المال  +صا الشتح  -الم حىتاخ  +اوسر ماساخ اوضا يح
 +صحش
- 00000 +
= 100000
000000
= - 000000
000000
= 000000 - 000000
=  00000لاير قيمح م حىتاخ صاحة المح
 -0انًسحىثبد في حبنخ هُبن اضبفبد  32222لاير
ح ىق المل يح = سا المال  +اويشاداخ – الماشو اخ – الم حىتاخ  +اوسر ماساخ اوضا يح
او ح ىق المل يح = سا المال  +صا الشتح  -الم حىتاخ  +ا وسر ماساخ اوضا يح
00000 +
= 00000 + 100000
000000
= - 000000
000000
= 000000 - 000000
=  00000لاير قيمح م حىتاخ صاحة المح
 -0االضبفبد في حبنخ كبَذ انًسحىثبد  02222لاير
ح ىق المل يح = سا المال  +صا الشتح – الم حىتاخ  +اوضا اخ
 + 10000= 00000 + 100000
000000
= + 100000
000000
= 100000 - 000000
=
200000
قيمح اوسر ماساخ اوضا يح ذ اوي  200000لاير
سؤال اخش :
يُشبح ثهغذ انززايبرهب  102222لاير  ،وساس يبنهب في ثذايخ انسُخ  322222لاير وصبفي انشثح انًحمك خالل انسُخ ثهغ
 02222لاير
 02222لاير وانًسحىثبد انشخصيخ
انًطهىة :
م تلغد اويشاداخ ارا المد ا الماشو اخ تلغد 00000
·
م سرثلغ ح ىق المل يح نهايح ال اح
·
ما ى المالً قيمح اوصىل ؟؟
·
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انحم :
 -2اويشاداخ يم ايجاد ا م معادلح صا
صبفي انشثح = االيشاداد – انًصشوفبد
 00000= 00000
= 200000 = 00000 + 00000

الشتح

 -0حمىق انًهكيخ = ساس انًبل  +صبفي انشثح  -انًسحىثبد
= 00000 – 00000 + 000000
=  000000لاير
 -3االصىل = االنززايبد  +حمىق انًهكيخ
=  000000 = 000000 + 200000لاير
قم بتجربة حل السؤال التالى
ثهغذ اجًبنً اصىل احذي انًُشبد في  31ديسًجش  002222لاير ارا عهًذ اٌ انززايبرهب ثهغذ  322222لاير واٌ
اجًبنً يصشوفبرهب  02222لاير وايشادرهب  102222لاير
اوجذي َبرج كم يًب يهً :
 -1صبفي انذخم =

 -0حمىق انًهكيخ =

 -0ارا المد ا الم حىتاخ قذ تلغد 00000لاير ولم ذ

 -0تاسرخذا نحس معطياخ ال ؤال والً شض ا سا
اضا يح كى سزجهغ ليًخ انًسحىثبد ؟

اا اسر ماساخ اضا يح كى ليًخ ساس انًبل في ثذايخ انسُخ ؟

المال

تذايح المذج تلغ  100000لاير ولم ي

اا اسر ماساخ

 -0تاسرخذا نحس معطياخ ال ؤال والً شض ا سا المال تذايح المذج تلغ  100000لاير و قيمح الم حىتاخ 00000
لاير كى ليًخ االسزثًبساد االضبفيخ انزً لبو ثهب صبحت انًششوع ؟
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ثانٌا  :تحدٌد اثر معامالت المنشأة على معادلة المٌزانٌة (ص ) 43- 51من الكتا
الهدف من هذا الموضوع هو تنمٌة مهارا الطالب فً تحلٌل التملٌا المالٌة وبٌان اثرها على المتادلة النها متطلب هام لبدء تطبٌق
خطوا الدورة المحاسبٌة ( الفصل الثانى ) وبالتحدٌد فً الخطوة االولى والخاصة بتحلٌل العملٌة المالٌة الى اطرافها المدٌنة
والدائنة  ،حٌ سنجد اننا لكى نقوم باثبا التملٌة فً الدفاتر على شكل قٌود محاسبٌة بحاجة اوال الى تحدٌد اطرافها المدٌنة والدائنة
 ،وهذا لٌج باالمر السهل فً بداٌة االمر لذلك ٌتم االستتانة بوسائل تساعد الطالب فً عملٌة تحدٌده للطرف المدٌن من الدائن لكل
عملٌة واول وسٌلة ٌتم االستتانه بها هى المتادلة المحاسبٌة .
ٌتم اللجوء الى المتادلة فً بداٌة االمر لتوضٌ االساج النظر الذ ٌرتكز الٌه علم المحاسبة حٌ ان القاعدة التامة للمحاسبة :
ممتلكا ا مشروع ( اصوله ) ٌجب ان تساو (اجمالى مطلوباته) سواء للغٌر( التزاما ) او لمالكه ( حقوق الملكٌة )
وقد تم صٌااة هذا المفهوم على شكل متادلة حسابٌة :
االصول
االصول

= االلتزامات
= االلتزامات

المعادلة الرئٌسٌة
 +حقوق الملكٌة
 +را المال  +االٌرادات  -المصروفات – المسحوبات

المعادلة الموسعة

وهناك قاعدة عامة ان اى عملٌة مالٌة تحدث فً اٌة منشأة ٌج ان تؤثر على بنود المعادلة بحٌث ٌبقى دائما التوازن قائما
منشؤة ان تستخدم هذه المتادلة فً اثبا عملٌاتها واعداد قوائمها المالٌة كما سوف نر  ،ولكن المشكلة ستصب اٌر
وٌمكن
عملٌة ومضٌتة للوق وتزداد فرصة حدو االخطاء الحسابٌة عندما تزداد عدد التملٌا وتتنوع بنودها وتتتقد حٌ لن تتسع نطاق
المتادلة فً اثبا كافة البنود التفصٌلٌة المكونة لكل مجموعة ( االصول وتصنٌفاتها المختلفة  ،االلتزاما وتصنٌفاتها  ،حقوق
) لذلك هى فقط اداة تستخدم فقط لتوضٌ فكرة عملٌة تحلٌل التملٌة المالٌة
الملكٌة وبنودها وتفاصٌل المصروفا واالٌرادا
واكتساب مهارا تحدٌد االطراف التى تاثر بكل عملٌة وتحدٌد نوع التؤثٌر الذ حد لها سواء زٌادة او نقصانا ثم سٌتم االنتقال
بتدها الى توضٌ فكرة نظرٌة القٌد المزدو وكٌف سٌتم تحوٌل كافة التاثٌرا الموجبة والسالبة الى مصطلحا المدٌن والدائن .
و ٌمكن تلخٌص الخطوات التى سٌتم اتباعها بعملٌة التحلٌل (اثر المعامالت على المعادلة) بالشكل التالى :
ٌ تم تحلٌل التملٌة وتحدٌد البنود التى تؤثر بالتملٌة حٌ ٌجب ان التقل عن عدد اثنٌن ( حسابٌن )
 تحدٌد المجموعة التى ٌنتمى لها كل بند تؤثر ( اصل  ،التزام  ،مصروف  ،اٌراد  ،راج المال  ،مسحوبا )
 تحدٌد نوع االثر الذي احدثته التملٌة على البند زٌادة او نقصانا
 اثبا االثر الموجب والسالب اسفل كل بند متنى بالتملٌة فً متادلة المٌزانٌة .
 التؤكد من تساو جانبى المتادلة بتد كل عملٌة تحلٌل
 سنجد ان تؤثٌر ا عملٌة مالٌة على المتادلة لن ٌخر عن احد االحتماال التالٌة :
أ  -زٌادة بنفج القٌمة فى كال جانبى المتادلة
ب  -نقص بنفج القٌمة فً كال جانبى المتادلة
 زٌادة ونقص بنفج القٌمة فً احد جانبى المتادلةوالمثال المحلول التالى ٌوضح كٌفٌة بٌان اثر المعامالت المنشأة على المعادلة واعداد القوائم عن طرٌقها :
القائمة خالل شهر اكتوبر 2116

الٌك بتض التملٌا التً حدث فً زحد المشروعا
 -1تم دفع مصروف اٌجار 2811ل نقدا
 -2تم شراء اثا قٌمته  14111ل دفع منها  11111والباقى على الحساب.
-3تم شراء لوازم بمبلغ  41111ل نقدا
 -4تم تقدٌم خدمة للغٌر بمبلغ  3511ل على الحساب
 -5تم شراء لوازم بمبلغ  511ل على الحساب
-6سحب صاحب المشروع مبلغ  711ل نقدا الستتماله الخاص
 -7تم سداد  4111ل نقدا جزء من الدٌن المستحق على المنشؤة
 -8دفع مصروف الرواتب البالغ  2111ل نقدا
 -9تم تقدٌم خدمة بمبلغ  5111ل نقدا
– 11قرر صاحب المشروع زٌادة رأسماله بمبلغ  15111ل مقابل تقدٌم (  5111ل متدا
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 11111 ،ل اثا )

المطلو :
أ -بٌان تاثٌر التملٌا السابقة على متادلة المحاسبٌة التالٌة :
مدٌنون

الصندوق

+

41111

3511 +

لوازم مكتبٌة +

+
+

951

معدات +

14111 +

اثاث

7111 +

=
=

المال

دائنون

 +را

9111

56451 +

ب -اعداد قائمة دخل  ،قائمة التغٌرا فً حقوق الملكٌة  ،قائمة المركز المالى فً 2116/11/31
مالحظة على الحل  :لقد تم بٌان التحلٌل لكل عملٌة وتم اثبات االثر على المعادلة فً الصفحة التالٌة  ،لذلك بعد قراءة كل عملٌة
مع التحلٌل الخاص بها راجعى الصفحة التالٌة لبٌان كٌف تم اثبات هذا التاثٌر على المعادلة .
 -1تم دفع مصروف االٌجار  0022نقدا
من الواض ان هناك مصروف قد تم دفته واٌة مدفوعا نقدٌة تإثرعلى بند الصندوق سلبا اما مصروف االٌجار فدائما تاثٌره
سلبً على حقوق الملكٌة فهو اذا سٌإد الى نقص فً اصل ونقص فً حقوق الملكٌة بمبلغ  2811فً كال الجانبٌن  ،وٌمكن ان
ٌتم تخصٌص عمود للمصروفا ولكن بسبب مساحة ا لصفحة ٌتم اختصارها بوضتها اسفل راج المال مع بٌان نوع المصروف او
االٌراد و المسحوبا  .انظرى لل صفحة التالٌة كٌف تم اثبات العملٌة رقم  5فً المعادلة ..
 -2تم شراء اثاث قٌمته  53222لاير دفع منها  52222والباقى على الحسا
ا عملٌة شراء االصل ٌتنى حدو زٌا دة فً االصل الذي تم شراإه وعملٌة التسدٌد النقدي اثر على بند الصندوق سلبا والمبلغ
المتبقى الغٌر مسدد اد الى نشوء التزام ٌجب تسدٌده وبالتالى تاثٌرها زٌادة فً اصل ونقص فً اصل اخر وزٌادة فً التزام .
 -3شراء لوازم بقٌمة  5222لاير نقدا .
ا عملٌة شراء تإد الى زٌادة فً البند الذ تم شراإه وهواللوازم المشتراه ا زٌادة فً اصل وبنفج الوق
اصل اخر بنفج القٌمة وهو الصندوق الن التملٌة دفت نقدا .

اد الى نقص فً

 -4تقدٌم خدمة للغٌر بقٌمة  4122على الحسا .
تقدٌم الخدمة هى من مصادر االٌرادا فهى تتتبر اٌرادا وتإد الى زٌادة فً حقوق الملكٌة وبنفج الوق تإد الى زٌادة فً
اصل حسب طرٌقة تحصٌل قٌمة الخدمة وهنا كان على الحساب ا ترتب على هذه التملٌة نشوء حق للمنشؤة على الغٌرممثل ببند
المدٌنون  ،وكما حد فً بند المصروفا تم وضع بند االٌراد اسفل حقوق الملكٌة على اعتبار انه من ضمن بنودها
 -5شراء لوازم على الحسا بمبلغ  122لاير .
زٌادة فً اصل وهو اللوازم التى تم شراإها وزٌادة فً التزام بسبب نشوء التزام على المنشؤة  (.ا عملٌة شراء تتم على الحساب
سٌنشؤ عنها التزام )
 -6سح صاح المشروع مبلغ  022لاير نقدا الستعماله الخاص .
المسحوبا الشخصٌة تاثٌرها سلبً على حقوق الملكٌة فاد الى نقص فً حقوق الملكٌة وقد ظهر فً اسفل راج المال
مطروحة الن تاثٌرها سلبً وبالمقابل اد الى نقص فً الصندوق ا تاثٌرها نقص فً اصل ونقص فً حقوق الملكٌة
 -7تم سداد  3222لاير نقدا جزء من الدٌن المستحق على المنشأة .
ا عملٌة دفع نقد تإد الى نقص فً الصندوق واٌة عملٌة سداد التزام تإد الى نقص فً هذا االلتزام .ا ان التاثٌر هو نقص
فً اصل ونقص فً التزام
 -8دفع مصروف الروات والبالغ  0222لاير نقدا .
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دفع نقد ٌتنى نقص فً اصل وهو الصندوق وحدو

مصروف ٌتنى نقص فى حقوق الملكٌة .

 -9تم تقدٌم خدمة للغٌر بقٌمة  1222لاير نقدا .
االٌراد دائما ٌإد الى زٌادة فً حقوق الملكٌة وزٌادة فً اصل الصندوق
المال بمبلغ  51222لاير بتقدٌم االصول التالٌة ( معدات  ، 1222اثاث . )52222

-11زٌادة را

الى زٌادة فً را

تقدٌم االصول عادة تإد الى زٌادة فى االصول المقدمة وبنفج الوق

المال بنفج القٌمة .

الحل :
صندوق  +مدٌنون  +لوازم مكتبٌة  +معدات  +اثاث =

دائنون

=

9111

41111
.1

3511 +

7111 + 14111 + 951 +

0022-

0022 -

مصروف االٌجار

4111 + = 14111 +

1111-

.4

56451 +

=

11111 - .2
.3

 +را

المال

1111 +
3511 +

.5

=
511 +

3511 +

اٌراد خدما

= 511 +

711 – .6

=

4111 – .7

= 4111 -

711 -

مسحوبا

2111- .8

=

2111-

مصروف رواتب

5111 + .9

=

5111 +

اٌراد خدما

=

15111 +

اضافا

5111 +

.11
7111+ 24511

31111 + 19111 + 2451+

83951
اوال  :قائمة الدخل
عن الفترة المنتهٌة فً 0222/52/45
االٌرادات
0655
اٌراد خدمات
6555 +
0655
اجمالى االٌرادات
المصروفات
مصروف االٌجار 0055
0555
مصروف رواتب
4055
اجمالى المصروفات
0055
صافً الربح
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11111 +

= 9511

+

=

8395 1

74451

ثانٌا  :قائمة حقوق الملكٌة
عن الفترة المنتهٌة فً 0222/52/45
65465
راس المال فً 9/1
16555 +
 +اال ضافات
 055 مسحوبات0055 +
 +صافً الربح
حقوق الملكٌة فً 04465 15/01
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االصول
04655
0555
0465
19555
01555
03931

ثالثا قائمة المركز المالى فً 6112/11/31
االلتزامات
دائنون
9655
الصندوق
+
المدٌنون
 04465حقوق الملكٌة
لوازم مكتبٌة
معدات
اجهزة
03931

اجمالى االصول

اجمالى الخصوم

اسئلة متنوعة على معادلة المٌزانٌة وتحلٌلها واعداد القوائم المالٌة
مثال آخر محلول :
زلٌك بتض التملٌا التً حدث فً زحد المشروعا المطلوب تحدٌد تؤثٌر كل عملٌة على متادلة المٌزانٌة
-1بدا احمد مشروعه برأسمال قدره  61111ل  ،وقد قدم اثا بمبلغ  15111ل واودع  35111ل فً البنك والباقى
اودعه فً الصندوق
-2قام بشراء أجهزة للمحل من محال رائد بمقدار  11111ل دفع  2111نقدا والباقى على الحساب .
-3سحب  1111ل من الصندوق الستتماله الخاص.
 -4حصل  9111ل اودعها فً البنك قٌمة زٌراد خدما
 -5دفع مصروفا متنوعة البالغ  6111ل نقدا
رقم العملٌة

=
األصول
الصندوق  +البنك  +االثاث  +االجهزة

1

15111+ 35111+ 11111+

2

2111-

3

1111-

4
5
االجمالى

االلتزامات
دائنون

 +حقوق الملكٌة
رأ

المال

61111 +
11111+

8111+
 1111مسحوبا 9111 +اٌراد خدما

9111 +

 6111-مصروفا

611111111 + 15111+ 44111+ 1111

8111+

62111

تابع السؤال اعتمادا على السؤال السابق قومى باعداد القوائم المالٌة التالٌة ( ٌحدد مهارتك فً اعداد القوائم من خالل ارصدة
بنود معادلة المٌزانٌة
 -1زعداد قائمة الدخل عن الفترة منتهٌة فً 1431/12 /31
 -2زعداد قائمة التغٌرا فً حقوق الملكٌة عن الفترة المنتهٌة فً 1431/12/31
 -3زعداد قائمة المركز المالً كما هً فً 1431/12/31
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ثانٌا  :قائمة حقوق الملكٌة

اوال  :قائمة الدخل
عن الفترة المنتهٌة فً 5345/50/42
اٌراد الخدمات

عن الفترة المنتهٌة فً 5345/50/42
رأ

0222

 مصروفات 2222صافً الربح 4222

22222

المال

 المسحوبات+صافً الربح
حقوق الملكٌة

( )5222
4222+
62111

ثالثا قائمة المركز المالى فً 5345/50/42
االلتزامات

االصول

8111

 1111الصندوق

دائنون

+

 44111البنك

 62111حقوق الملكٌة

 15111االثا
 11111االجهزة
71111

 02222اجمالى الخصوم

اجمالى االصول

مثال غٌر محلول
إلٌك بعع العملٌات التً حدثت فً إحدى المشروعات المطلو تحدٌد تأثٌر كل عملٌة على معادلة المٌزانٌة
 -1افتت سالم مشروعه برأسمال قدره  25111ل أودعها فً الصندوق
-2قام بشراء متدا للمحل من محال رائد بمقدار  16111ل على الحساب .
-3سحب  611ل من الصندوق الستتماله الخاص.
 -4قدم خدما بمبلغ  9511ل لمحال االٌمان على الحساب
 -5دفع مصروف ا ٌجار البالغ  911ل نقدا
 -6سدد  5111ل نقدا لمحال سالم سدادا لجزء من الدٌن المستحق علٌه
-7حصل مبلغ  3111ل من محال االٌمان اودعها فً البنك
 -8قرر زٌادة رأسماله بمبلغ  12111ل وقد اودع المبلغ فً البنك
المطلو :
 -1تحلٌل التملٌا المالٌة باستخدام متادلة المٌزانٌة
 -2زعداد قائمة الدخل عن الفترة منتهٌة فً 1431/12 /31
 -3زعداد قائمة التغٌرا فً حقوق الملكٌة عن الفترة المنتهٌة فً 1431/12/31
 -4زعداد قائمة المركز المالً كما هً فً 1431/12/31
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رقم العملٌة

األصول

االلتزامات

=

 +حقوق الملكٌة

1
2
3
4
5
6
7
8
االجمالى

ثانٌا  :قائمة حقوق الملكٌة

اوال  :قائمة الدخل

عن الفترة المنتهٌة فً 5345/50/42

عن الفترة المنتهٌة فً 5345/50/42

ثالثا قائمة المركز المالى فً 5345/50/42
االلتزامات

االصول

+
حقوق الملكٌة

اجمالى االصول
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المصطلحات المحاسبٌة الواردة فً الفصل االول من الكتا ( ص ( )42- 41خاصة ببنود القوائم المالٌة )
 .5األصول :عبارة عن موجودا المنشؤة ومالها من حقوق لد الغٌر ،وتنقسم زلى أصول متداولة وأصول ثابتة وأصول
أخر .
 .2أصول متداولة :عبارة عن ا صول السائلة وا صول التً ٌمكن تحوٌلها زلى نقدٌة فً فترة قصٌرة (عادة تكون أقل من
سنة)  ،وذلك مثل النقدٌة بالصندوق ولد البنوك وا وراق المالٌة والمدٌنون والمخزون من البضائع والمصروفا المقدمة
(تؤمٌن مقدم ،و زٌجار مقدم).
 .4أصول ثابتة :عبارة عن الممتلكا المنقولة واٌر المنقولة ،الملموسة واٌر الملموسة (مثل الشهرة ،و براءة االختراع،
وحقوق االمتٌاز)  ،التً تقتنٌها المنشاة لغٌر أاراض البٌع ،وزنما الستخدامها فً تؤدٌة نشاطها ،وذلك مثل ا راضً
والمبانً واآلال والمتدا وا جهزة ووسائل النقل وا ثا ومتدا المكاتب.
 .3االلتزامات (المطلوبات) :عبارة عن مطالبا للدائنٌن على زجمالً ا صول (الموجودا ) مقابل تقدٌمهم سلع أو خدما أو
قروض للمنشؤة .وتنقسم زلى مطلوبا (متداولة) قصٌرة ا جل ،ومطلوبا طوٌلة ا جل.
 .1التزامات (مطلوبات) متداولة (قصٌرة األجل) :عبارة عن االلتزاما المتوقع سدادها خالل عام من تارٌخ زعداد قائمة
المركز المالً أو خالل دورة التشغٌل التادٌة للمنشؤة أٌهما أطول وذلك من ا صول المتداولة أو من خالل زٌجاد التزاما
متداولة جدٌدة .وذلك مثل الدائنون ،وأوراق الدفع ،و قرض قصٌر ا جل.
 .2التزامات طوٌلة األجل :عبارة عن االلتزاما والحقوق للغٌر والتً ال تستحق السداد خالل السنة الحالٌة ،وذلك مثل
القروض طوٌلة ا جل ،وقروض السندا  ،و قرض برهن عقار ،وقرض صندوق التنمٌة التقارٌة أو الصناعٌة.
 .0حقوق الملكٌة هً عبار ة عن الموارد أو ا موال التً استثمرها المالك فً المنشاة وتمثل التزام على أصول المنشؤة بتد
سداد االلتزاما للغٌر ،أي أن حقوق الملكٌة = ا صول – المطلوبا  ،ولذلك تترف بصافً ا صول ،أو صافً حقوق
الملكٌة.
 .0المصروفات :هً التدفقا النقدٌة الخارجة أو النقص فً ا صول ا خر للمنشؤة ،أو الزٌادة فً االلتزاما أو االثنان
متا ،والناتجة من زنتا وتسلٌم السلع ،أو تؤدٌة الخدما  ،أو تنفٌذ ا نشطة ا خر الناتجة من ممارسة المنشاة لنشاطها
الرئٌسً الهادف زلى تحقٌق الرب  ،وبالتالً نقص حقوق الملكٌة.
 .0اإلٌرادات :هً التدفقا النق دٌة الداخلة ،أو الزٌادة فً ا صول ا خر للمنشؤة ،أو النقص فً االلتزاما أو االثنان متا،
والناتجة من زنتا وتسلٌم السلع ،أو تؤدٌة الخدما أو ا نشطة ا خر الناتجة من ممارسة المنشؤة لنشاطها الرئٌسً
الهادف زلى تحقٌق الرب  ،وبالتالً زٌادة حقوق الملكٌة.
 .52صافً الربح أو(صافً الخسارة) :وٌترف أٌضا بصافً الدخل ،هو عبارة عن الفرق بٌن ا ٌرادا والمصروفا
الخاصة بالمنشؤة خالل الفترة ،فاذا زاد ا ٌرادا على المصروفا كان النتٌجة صافً رب  ،وزذا زاد المصروفا
على ا ٌرادا كان النتٌجة صافً خسارة .
المصطلحات التالٌة تم اضافتها فً هذا الجزء وهى متعلقة بالجزء النظرى الوارد فً الفصل االول
فروع المحاسبة تنقسم الى :
 .5المحاسبة المالٌة :هً ا ساج لتلم المحاسبة ،وتهتم بتسجٌل وتبوٌب المتامال المالٌة للوحدة االقتصادٌة وزعداد
الحسابا والقوائم المالٌة الختامٌة فً نهاٌة كل فترة محاسبٌة وفقا للقواعد المحاسبٌة المتتارف علٌها والمقبولة قبوال عاما.
 .0المحاسبة اإلدارٌة :تهتم بالبٌانا الالزمة لتخطٌط موارد واستخداما الوحدة االقتصادٌة والتترف على البدائل المتاحة
واختٌار أفضلها ،ثم مقارنة النتائا الفتلٌة بالمخططة وتحدٌد االنحرافا والوقوف على أسبابها
 .3محاسبة التكالٌف :تهتم بتحدٌد تكالٌف نشاط الوحدة االقتصادٌة وتستٌر منتجاتها ،وتقوم بتوفٌر البٌانا الالزمة لتخطٌط
تكالٌف التملٌا المستقبلٌة ورقابتها عن طرٌق مقارنة التكالٌف الفتلٌة بالمخططة وبٌان االنحرافا
 .4المحاسبة الحكومٌة :تهتم بتلخٌص وعر ض التملٌا التً تقوم بها الوحدا ا دارٌة الحكومٌة ،والتى ال تهدف زلى الرب
فً ضوء القواعد واللوائ المالٌة والتتلٌما الدورٌة لتحقٌق الرقابة على ا ٌرادا والمصروفا
 .5محاسبة الزكاة والضرٌبة :تهتم بحساب الدخل الخاضع للضرٌبة ( وعاء الضرٌبة) فً ظل اللوائ والتتلٌما الصادرة
فً هذا الشؤن ،وتحدٌد الوعاء الزكوي الخاضع للزكاة فً ظل القواعد الشرعٌة.
 .6المحاسبة الدولٌة :تهتم بتسجٌل التملٌا المالٌة للوحدا االقتصادٌة متتددة الجنسٌة ،من تسجٌل التملٌا بتمال مختلفة
وزعداد القوائم المالٌة المجمتة فً ظل اختالف القوانٌن و التمال المتداولة المختلفة
 .7المحاسبة االجتماعٌة :تهتم بقٌاج التكالٌف والمزاٌا االجتماعٌة والتً كان ٌصتب قٌاسها من قبل ،وبٌان أثرها على
الوحدة االقتصادٌة وعلى المجتمع ،وقد انبثق منها المحاسبة البٌئٌة التً تهتم بقٌاج التكالٌف التً ٌتحملها المجتمع نتٌجة
تلو المٌاه أو الهواء أو البٌئة المحٌطة بصفة عامة.
 .8المراجعة :تتضمن النظرة الفاحصة والمستقلة للقوائم المالٌة والتحقق من دقة المتلوما المحاسبٌة ومراجتة الدفاتر
والمستندا المإٌدة وتنتهً باعداد تقرٌر ٌفٌد بفحص المجموعة المستندٌة والمجموعة الدفترٌة وٌتضمن رأي فنً محاٌد
ٌظهر مد عدالة القوائم المالٌة وأنها تتكج حقٌقة نشاط الوحدة االقتصادٌة ومركزها المالً فً ضوء القواعد المحاسبٌة
المتتارف علٌها والمقبولة قبوال عام.
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 .9الرقابة المالٌة ونظم المعلومات المحاسبٌةٌ :هتم بتصمٌم المجموعة المستندٌة والدفترٌة والتقارٌر المالٌة الالزمة للوحدة
االقتصادٌة تبتا لطبٌتة نشاطها وحجم التمل بها ،كما تتمل على المحافظة على أصول وممتلكا الوحدة.
خصائص المعلومات المحاسبٌة الرئٌسٌة تتمثل فى :
 .1المالئمة والتى تتحقق من خالل توفٌر المتلومة فً الوق المناسب  ،قدرة المتلومة على التنبوء  ،مساعدتها فً التقٌٌم
 .2المصداقٌة تتحقق من خالل قابلٌتها للتحقق  ،االمانه فً عرضها  ،الحٌاد وعدم التحٌز
خصائص المعلومات الثانوٌة تتمثل  :فً قابلٌة المتلوما للمقارنة والثبا فً اتباع نفج السٌاسا المحاسبٌة من سنة الخر
مستخدمو المعلومات المحاسبٌة
 .1المستخدم الداخلى من داخل المشروع الذٌن لهم عالقة مباشرة بتسٌٌر اعمال المنشؤة وامورها الٌومٌة ( االدارة والتاملون
 .2المستخدم الخارجى من خار المشروع ( المالك  ،الدائنون والمقرضون  ،التمالء  ،االجهزة الحكومٌة  ،الراي التام
والمستشارون والباحثون  ،ونقابا التمال  ،والخبراء ) ...
اشكال المنشأت االقتصادٌة
 .1المنشاة الفردٌة  :وحدة اقتصادٌة مملوكة لفرد وتدار من قبل المالك ومسئولٌته عن دٌون وخسائر المنشؤة اٌر محدودة
وتطال امواله الخاصة .
 .2شركات االشخاص  :مملوكة من شخصٌن او اكثر كل له حصة متٌنة براج المال وٌتم االتفاق على توزٌع االرباح
والخسائر ،ومسئولٌتهم عن دٌون الشركة وخسائرها اٌر محدودة حٌ تطال اموالهم الخاصة
 .3شركات االموال  :شركة لها شخصٌة قانونٌة اعتبارٌة وراسمالها مقسم الى اسهم متساوٌة القٌمة وقابلة للتداول ومسئولٌة
المساهمٌن عن دٌونها وخسائرها محدودة بمقدار حصتهم براج المال .وتدار من قبل مجلج ادارة منتخب من المساهمٌن
الفرق بٌن المحاسبة وامساك الدفاتر
 .1امساك الدفاتر  :احد وظائف المحاسبة تهتم بالجانب الفنى للمحاسبة وتختص بتسجٌل المتامال المالٌة فً الدفاتر اما
ٌدوٌا او بالوسائل االلكترونٌة وٌغلب على عملهم عامل التكرار.
 .2المحاسبة  :تقوم بدراسة نشاط الوحدة االقتصادٌة وتصمٌم المستندا والدفاتر واعداد القوائم المالٌة وتحلٌلها وتشرف على
عمل ماسك الدفاتر وظٌفتهم اشمل من امساك الدفاتر وتحتا الى مإهال اعلى فً المحاسبة
تعرٌفات المحاسبة من وحهات النظر المختلفة :
 .1من حٌث الوظٌفة تقوم المحاسبة بتحدٌد وقٌاج وتوصٌل المتلوما عن نشاط الوحدة االقتصادٌة لمساعدة المهتمٌن بتلك
المتلوما فً اتخاذ القرارا .
 .2من حٌث األسلو تقوم المحاسبة بتسجٌل وتبوٌب وتلخٌص وعرض البٌانا المالٌة المتتلقة بالوحدة االقتصادٌة وتحلٌلها.
 .3من حٌث الهدف تترف المحاسبة بؤنها ذلك النشاط الخدمً أو نظام المتلوما الذي ٌهدف زلى توفٌر المتلوما المالٌة عن
ا نشطة االقتصادٌة للوحدة االقتصادٌة للمساعدة فً اتخاذ القرارا ا دارٌة واالقتصادٌة.
اهداف المحاسبة كما وردت بالكتا
 .1تحدٌد نتٌجة أعمال الوحدة االقتصادٌة من رب أو خسارة خالل الفترة المحاسبٌة.
 .2تحدٌد المركز المالً للوحدة االقتصادٌة فً لحظة زمنٌة متٌنة.
 .3توفٌر البٌانا والمتلوما عن توقٌ التدفقا النقدٌة للوحدة االقتصادٌة.
 .4توفٌر البٌانا والمتلوما الالزمة للتخطٌط المالً.
 .5توفٌر البٌانا والمتلوما الالزمة حكام الرقابة والمحافظة على ممتلكا الوحدة االقتصادٌة.
 .6االحتفاظ بسجال كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفا المالٌة بحٌ ٌمكن الرجوع زلٌها عند الحاجة.
 .7توضٌ التالقة بٌن الوحدة االقتصادٌة والغٌر
 .8قٌاج الموارد والممتلكا الخاصة بالوحدة االقتصادٌة ،أي تحدٌد قٌمتها فً لحظة متٌنة.
وظائف المحاسبة كما وردت بالكتا
 .1قٌاج االلتزاما المستحقة على الوحدة االقتصادٌة والممثلة فً ما علٌها من دٌون للغٌر.
 .2قٌاج التغٌرا فً الموارد والحقوق خالل الفترة للتترف على نتٌجة نشاط الوحدة االقتصادٌة.
 .3تخصٌص وتوزٌع التغٌرا على فترا زمنٌة محددة (االبا سنة).
 .4التتبٌر عن التملٌا المالٌة فً صورة نقدٌة على اعتبار أن النقود هً وحدة القٌاج المقبولة قبوال عاما والقابلٌة للتجمٌع.
 .5زٌصال المتلوما زلى ا طراف المستفٌدة فً صورة القوائم المالٌة والتقارٌر المالٌة.

taghreed blaibleh

Page 15

اسئلة موضوعٌة محلولة على الفصل االول
اختار اإلجابة الصحٌحة مما ٌلً :
 -1تقدٌم خدمة على الحسا ٌؤدى إلى :
د -جمٌع ما سبق
 االٌراداب -حقوق الملكٌة
أ -االصول
 -2تعتبر مسؤولٌة المالك محدودة فً شركات :
د -المساهمة التامة
 ا شخاصب -التضامن
أ -الفردٌة
-3احد البنود التالٌة ٌظهر فً قائمة المركز المالً :
 الدعاٌة واالعالن د -االٌجارب-اٌراد الخدما
أ -اوراق القبض
-3احد البنود التالٌة ٌعتبر اصل :
د -الرواتب
 راج المالأ – اللوازم الغٌر مستتملة ب -أوراق دفع
-5عملٌة تؤدى إلى زٌادة فً األصول وزٌادة فً االلتزامات :
ب -سداد حساب احد الدائنون
أ -شراء سٌارة نقدا
د -تقدٌم خدمة على الحساب
 شراء متدا على الحساب-6جمٌع البنود التالٌة تتتبر مصروفا ماعدا :
د -نقل مشترٌا
 الصٌانةب -اٌراد خدما
أ -دعاٌة وزعالن
-7جمٌع العملٌات التالٌة تؤدى إلى زٌادة الصندوق ( تاثٌرها اٌجابى ) ماعدا :
ب -تحصٌل قٌمة زٌراد نقدا
ا -بٌع سٌارة على الحساب
د -تحصٌل حساب احد المدٌنون
 اقتراض مبلغ نقدي من المال*** المعلومات التالٌة استخدمٌها لإلجابة عن األسئلة من 52-0
منشاة بلغ زجمالً زٌراداتها  31111ل وزجمالً مصروفاتها  21111ل  ،والمسحوبا
االلتزاما للغٌر  15111ل  ،زذا علم ان راج المال فً بداٌة السنة بلغ  61111ل .
 -8صافً الدخل للسنة )11111=21111 -31111 ( :
ب 11111 -خسارة
أ 11111 -رب
د 5111 -خسارة
  5111رب-9حقوق الملكٌة فً نهاٌة السنة 65111= 5111 – 11111+61111 :
ب 65111 -ل
أ 45111 -ل
د 51111 -ل
  75111ل-11إجمالً األصول 81111= 15111 + 65111 :
ب 81111 -ل
أ 65111 -ل
د 91111 -ل
  61111ل -11فرع محاسبً ٌختص بمراجعة الحسابات والدفاتر إلبداء رأى حول عدالتها :
د -االدارٌة
 التكالٌفب -المراجتة
أ -الحكومٌة
 -12بٌع معدات قٌمتها  4222على الحسا  ،تاثٌر العملٌة على معادلة المٌزانٌة :
ا-نقص اصل  3111ونقص فً االلتزاما .3111
ب-نقص اصل  3111ونقص فً حقوق الملكٌة .3111
زٌادة اصل  3111دٌنار ونقص فً اصل آخر . 3111د-نقص التزام  3111ونقص فً حقوق الملكٌة .3111
 -13سح أموال من المشروع الستعمال صاح المشروع الشخصً ٌؤدى إلى :
أ -نقص فً االصول فقط
ب -نقص فً ا صول وحقوق الملكٌة
 زٌادة فً ا صولد -نقص فً التزام
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الشخصٌة  5111ل وزجمالً

حاول حل االسئلة التالٌة
 -1حقل محاسبً ٌختص بإعداد القوائم الموحدة :
د -االدارٌة
 الدولٌةب -تدقٌق الحسابا
أ -الحكومٌة
 -2شراء معدات قٌمتها  53222نقدا  ،تاثٌر العملٌة على معادلة المٌزانٌة :
ا-نقص اصل  14111ونقص فً االلتزاما . 14111
ب-زٌادة اصل  14111وزٌادة فً التزام 14111
زٌادة اصل  14111ونقص فً اصل آخر 14111د-زٌادة التزام  14111ونقص فً حقوق الملكٌة . 14111
 - 3احد البنود التالٌة ٌظهر فً قائمة حقوق الملكٌة :
د-أوراق القبض
 أوراق الدفعب -المسحوبا
أ -االٌجار
 -4العملٌة التً ستؤدى إلى نقص فً حقوق الملكٌة  ،قٌام صاح المشروع :
أ -بشراء سٌارة للمشروع نقدا.
ب -بتحوٌل ملكٌة أحد أصول المشروع زلى أحد أفراد عائلته.
 بتسدٌد فاتورة الكهرباء الخاصة بمنـزله من حسابه الخاص بالبنك .د -بسحب مبلغ نقدي من الصندوق وزٌداعه فً الحساب الحاري للمشروع لد البنك .
 -6حقل محاسبً ٌهتم بتسجٌل اٌرادات الدولة ونفقاتـــها :
د -محاسبة حكومٌة
 محاسبة مالٌةب -محاسبة دولٌة
أ -محاسبة ادارٌة
 - 6قائمة المركز المالً هً قائمة توضح :
أ -الوضع المالً للمشروع فً لحظة زمنٌة محددة .
ب -ممتلكا المشروع وما ٌستحق علٌه من دٌون للغٌر وحقوق أصحاب المشروع .
 الموارد المتاحة للمشروع ومصادر تموٌل تلك الموارد .د -جمٌع ما سبق .
 -7واحدة من العملٌات التالٌة تعد عملٌة مالٌة لها تاثٌر على معادلة المٌزانٌة:
 -1زرسال الشركة أحد موظفٌها للبنك قناع المسإولٌن بمنحهم قرض لتموٌل أحد مشارٌتهم.
 -2تم تحدٌد مواعٌد لمقابلة موظفٌن جدد وقد تم تتٌٌن بتضهم بتد اجتٌازهم االمتحان المقرر .
 -3حرٌق أصاب مخازن الشركة بالكامل .
 -4اتفق زدارة الشركة مع أحد الموردٌن على تورٌد قطع اٌار للسٌارا .
 - 8المسحوبات الشخصٌة تمثـل عملٌة متعلقـــة بــــ -:
د-أصحاب المشروع
 المدراءب -الموردون
أ -التمالء
 -9أطراف العملٌة المتعلقة بشراء أثاث على الحسا هما حسابً :
د -ا ثا والدائنون ( الموردون)
 ا ثا والمدٌنون ( التمالء)أ  -ا ثا والصندوق ب -ا ثا والبنك
 -11بلغ را المال فً بداٌة العام  01222لاير وخالل العام بلغ إجمالً اإلٌرادات  52222لاير والمصروفات  2222لاير
،المسحوبات الشخصٌة 0222لاير حقوق الملكٌة فً 50/45ستكون:
 19111 -ل

ب 31111 -ل
أ –  27111ل
 -11اى من التالٌة ٌعتبر مستخدم معلومات داخلى :
د -نقابا التمال
 المدراءب -المقرضون
أ -الدائنون
 -12مالئمة المعلومات المحاسبٌة تتحقق من خالل التالى ما عدا :
ب -االمانة فً الترض
أ -توفٌرها فً الوق المناسب
د -مساعدتها فً التقٌٌم
 قدرتها على التنبوء -12اى من فروع المحاسبة التالٌة تهتم بحسا الدخل الخاضع للضرٌبة (وعاء الضرٌبة ) المحاسبة :
د -الضرٌبٌة
 التكالٌفب -االجتماعٌة
أ  -الحكومٌة
 – 54اى من التالٌة تعتبر من الخصائص الثانوٌة للمعلومات المحاسبٌة :
د -القابلٌة للمقارنة
 الحٌادٌة وعدم التحٌزب -الموضوعٌة
أ -التوقٌ المناسب
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د 29111 -ل

سؤال محلول ٌوضح لك التفرقة مابٌن عناصر القوائم المالٌة
تذكر ان :
االصل  :هو ممتلكا المشروع او الموارد التى ٌسٌطر علٌها او حقوقه لد الغٌر المتوقع تحصٌلها وٌتضمن منفتة مستقبلٌة متوقع
الحصول علٌها .
االلتزام :هو دٌن على المنشؤة او حقوق الغٌر على المنشؤة المتوقع سدادها وٌتضمن تضحٌة مستقبلٌة متوقتة بمنفتة
المصروف  :هى تدفق سلبً ناتا من خدمة تم االستفادة منها او سلتة تم استهالكها او استخدام ممتلكا الغٌر بمقابل
االٌراد :هى تدفق اٌجابً ناتا عن بٌع سلتة او تقدٌم خدمة او استخدام ممتلكا المشروع من قبل الغٌر بمقابل
المسحوبات  :االصول التى ٌسحبها صاحب المشروع من المنشؤة الستتماله الخاص
را المال  :هى اموال صاحب المشروع التى استثمرها فى المنشؤة
صنف البنود التالٌة الى اصل او التزام او مصروف او اٌراد او را

مال او مسحوبات شخصٌة غٌر ذلك

؟؟؟

 .5االموال فً صندوق المنشأة ......اصل  .....النه من ممتلكا المنشؤة.
 .0مبانى المنشأة .........اصل من ممتلكا المنشؤة .
 .4اوراق دفع ...............التزام ....

ٌجب ان ٌسدد

 .3مصروف كهرباء المحل ..............مصروف ٌتتلق بخدمة تم االستفادة منها فتلٌا ( خدما الكهرباء )
 .1اٌجارمنزل صاح المنشاة .....غٌر ذلك .....النه من مصروفا صاحب المنشاة الخاصة
 .2الموردون .....................التزام وهم االشخاص التى اشتر

منهم الشركة على الحساب وٌجب تسدٌد مستحقاتهم

 .0تقدٌم خدمة للغٌر .....اٌراد ( نشاط منتا لالٌراد ٌتوقع من وراءه عائد ممثال فً زٌادة اصول المنشؤة وحقوق المالك
 .0العمالء .............اصل

النهم ٌتوقع ان تقبض منهم المنشاة وهم االشخاص التى باع لهم المنشاة على الحساب

 .0بضائع موجودة فً المخازن  ..............اصل من ممتلكا المنشاة ومنفتته تتحقق عند قٌام المنشاة ببٌع البضاعة وتحقٌق
اٌراد من وراءها وستتحول لمصروف عند بٌتها ( تكلفة بضاعة مباعة )...
 .52اموال صاح المشروع التى استثمرها فً المنشأة ...........را
 .55اٌجار المحل التى تمار

مال  ....من حقوق الملكٌة

به المنشأة عملها............مصروف للمنشاة .....

 .50مبالغ مدفوعة مقدما مقابل حملة دعائٌة للمشروع تستمر  1اشهر ( دعاٌة مدفوعة مقدما) ...............اصل  ...المنفتة
لم تتحقق بتد ٌوجد للمنشاة حق لد الغٌر باالستفادة من خدمة الدعاٌة  ،عند تحقق المنفتة سٌتحول الى
مصروف.........
 .54روات العمال ..............مصروف ....تم مقابل االستفادة من خدما التاملٌن .......
 .14قٌام صاح المشروع بسح اموال لشراء سٌارة البنه... ...........مسحوبات شخصٌة  ..........صاحب المنشاة استخدم
اموال المنشاة الستتماله الخاص ولٌج الستتمال المنشاة .وتسٌٌر امورها.
 .51عموالت مقبوضة مقابل خدمات تم تقدٌمها  .......اٌراد .....الن التموال اكتسب لقاء تقدٌم الخدمة ....
 .16مبالغ قبضت مقدما مقابل خدمات لم تقدم بعد (.خدمات مقبوضة مقدما )........التزام  ......الن المبلغ المقبوض ترتب
علٌه التزام على المنشؤة بتقدٌم خدمة للغٌر .وفً حالة تقدٌم الخدمة فتلٌا سٌتحول الٌراد ...
فاالوراق المالٌة ( االسهم ) ملك للمنشاة وتتوقع المنشاة ان
 .17استثمارات الشركة فً االوراق المالٌة ..........اصل.....
ممثلة بالتوائد السنوٌة التى سٌتم توزٌتها على مالك االسهم
تحقق من وراءها منافع مستقبلٌة
 .50ارباح االوراق المالٌة  .....اٌراد .........القٌمة المضافة التى تحقق على ملكٌتنا للورقة المالٌة ....
 .50مهمات مكتبٌة مستعملة ..............مصروف  ....الن المنفتة تحقق باستتمال المهما
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( سلع استهلك ) ...

 .02مهمات مكتبٌة غٌر مستعملة .................اصل .....الن المنفتة لم تتحقق بتد لم ٌستتمل بتد...
 .05اموال مودعة فً البنوك باسم صاح المشروع .........غٌر ذلك ......انها ممتلكا صاحب المشروع الشخصٌة
 .00اموال مودعة فً البنوك باسم المشروع ..........أصل ......

ملك للمنشؤة..

 .04فوائد اموال المنشأة المودعة لدى البنوك ..............اٌراد .....مبلغ اضافى تم اكتسابه ناتا من استخدام الغٌر الموال
المنشؤة
 .03قرع للمنشأة على الغٌر .............اصل ....النه ٌتوقع ان ٌقبض من الغٌر..فهى حق للمنشؤة على الغٌر واجب تحصٌله
 .25قرع للغٌر على المنشأة .............التزام ....متوقع سداده فهى حقوق للغٌر على المنشؤة واجب سدادها)....
 .26استهالك االصل  ...مصروف ...

ٌمثل الجزء الذ تم استتماله او استنفاذه او تقادمه نتٌجة استخدام االصل

 .00مدٌنون ........اصل ....وهم نفسهم التمالء ٌتوقع ان تقبض المنشاة منهم....
 .00الدائنون........التزام .....وهم الموردون ستقوم المنشاة بتسدٌد اموال لهم ...
 .29ارباح تحققت عن اسهم تملكها الشركة ( ارباح اسهم ) ......اٌراد............فاالسهم تتتبر اصل اما القٌمة المضافة على
االسهم وهى الرب تتتبر اٌراد..
 .42سٌارة مملوكة لزوجة صاح المحل ......غٌر ذلك الدخل للمنشاة بها ................
 .31سٌارات تستخدمها المنشأة لنقل موظفٌها ........اصل .....النها من ممتلكا
امورها واالستفادة منها....
 .40اثاث مكت

المنشاة والتى اقتنتها المنشاة من اجل تسٌٌر

مدٌر المشروع .......اصل............

 .44اثاث منزل صاح المشروع ...........غٌر ذلك...............
 .43فاتورة هاتف المنشأة ...............مصروف (.منفتة مستنفذة )....
 .41ارباح تحققت من بٌع ارع تملكها المنشأة ( ارباح بٌع اصول ) .اٌراد ..................
 .42روات الموظفٌن استحقت ولكن لم ٌتم سدادها ( روات مستحقة الدفع .....).التزام  ..النه لم ٌدفع فٌتتبر التزام
 .37عموالت مقابل خدمة تم تقدٌمها للغٌر ولم تقبع بعد ( عموالت مستحقة القبع ).......اصل الننا قدمنا الخدمة ولم
تقبض قٌمتها فترتب للمنشاة حق على الغٌر ٌجب ان ٌتم تحصٌله.....
 .40معدات فً المصنع .........اصل ...............
 .40اٌجار المحل الذى ٌقع بجاور للمنشأة ....غٌر ذلك ....الشؤن للمنشاة بممتلكا الغٌر ..
 .32اوراق حررتها المنشأة للغٌر تتعهد فٌه بالسداد (اوراق دفع)........التزامٌ .....جب سداده...
 .35اوراق سحبتها المنشأة على الغٌر بموجبها ستقبع مبلغ من المال ( اوراق قبع )..........اصلٌ ....جب تحصٌله.
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الفصل الثانى الدورة المحاسبٌة
الفصل الثانى مطلو بالكامل ( التوجد موضوعات محذوفة )
جمٌع المتامال المالٌة للمنشؤة الاراض تسجٌلها بالدفاتر تمر بخطوا متسلسلة تبدأ من المستندا ثم التسجٌل فً دفتر الٌومٌة
والترحٌل لدفتر االستاذ التام ومن ثم اعداد مٌزا ن المراجتة وانتهاءا باعداد القوائم المالٌة وٌطلق على هذه المراحل التى تمر بها
المتامال باسم ( الدورة المحاسبٌة ) وٌمكن حصرها على النحو التالى :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تحلٌل العملٌة المالٌة وتحدٌد اطرافها المدٌنة والدائنة ( هذه المرحلة تكون ضمنٌة وذهنٌة والبتض الٌدرجها ضمن
كخطوة من خطوا الدورة المحاسبٌة )
تسجٌل التملٌا المالٌة فً دفتر الٌومٌة على شكل قٌود محاسبٌة
ترحٌل القٌود الى حسابا دفتر االستاذ التام
ترصٌد الحسابا واعداد مٌزان المراجتة
اجراء التسوٌا الجردٌة ( هذه المرحلة ٌتم تؤجٌلها للفصل الثال من الكتاب )
اعداد القوائم المالٌة ( قائمة الدخل  ،قائمة حقوق الملكٌة ؛ قائمة المركز المالى )

فً عملٌة شرح هذه الخطوا ٌتم عادة البدء بتحلٌل التملٌة المالٌة وتحدٌد البنود التى تؤثر بكل عملٌة ونوع التؤثٌر زٌادة او
نقصان ومن ثم ٌتم اٌجاد االثر النهائً للتملٌا التى اثر على كل بند كما تم توضٌحه بمتادلة المٌزانٌة فً الفصل االول وكٌف تم
استخدام االشارا الموجبة والسالبة فً بٌان تاثٌر كل عملٌة على البنود المتؤثرة وكٌف استطتنا اٌضا ان نتد القوائم المالٌة باستخدام
نتائا هذه المتادلة النهائٌة  ،ولكن بالواقع التملى هذا االمر ٌبدو مستحٌال مع تتقد وتتدد التملٌا التى تنشؤ فً المنشؤة وتنوع البنود
التى تتؤثر بؤ عملٌة فتم التوصل الى فكرة الحساب وهو على شكل حرف .T

والحساب ٌتكون من جانبٌن اٌمن ( مدٌن ) والجانب االٌسر ( دائن ) حٌ سٌخصص لكل بند من بنود المتادلة حساب مستقل
خاص به  ،وفً كل جانب سٌخصص له نوع متٌن من التاثٌرا االٌجابٌة او السلبٌة سٌتم اثباتها به فالتملٌا التى اد الى زٌادة
البند ستسجل فً جانب والتملٌا التى اد الى تخفٌضه ستسجل فً الجانب المتاكج  ،ا ان كل عملٌة تحد سٌتم تحدٌد بنودها
المتؤثرة وسٌتم مباشرة اثبا التاثٌراالٌجابً او السلبً فً الجانب المناسب الذ خصص له فً الحساب المتنى  ،بدال ان نقوم
باثبا اطراف كل عملٌة على سطر واحد فً المتادلة المحاسبٌة .
السإال هو؟؟ فً اي جانب سنثب التؤثٌرا الموجبة والتاثٌرا السالبة لكل بند  ،تم التوصل الى قاعدة ترشدنا فً عملٌة اثبا
الزٌادا والتخفٌضا لجمٌع الحسابا وذلك بؤن تم اعادة صٌااة المتادلة المحاسبٌة واعادوا ترتٌب بنودها فؤرجتو المصروفا
والمسحوبا الى الجانب االٌمن لتصب على هذا الشكل :
االيشاداد
ساس انًبل +
االصىل  +انًصشوفبد  +انًسحىثبد = االنززايبد +
واتفقو ان الحسابا التى تقع على ٌمٌن المتادلة ( االصول والمصروفا والمسحوبا ) ٌتم تخصٌص الجانب االٌمن من حسابها
فً اثبا التملٌا التى اثر علٌها بالزٌادة ا ستجتل مدٌنة والتملٌا التى اد الى تخفٌضها ستسجل فً الجانب االٌسر من
حساباتها ا ستجتل دائنة والتكج صحٌ بالنسبة للحسابا التى تقع على ٌسار المتادلة التملٌا التى اد الى زٌادتها ستثب فً
الجانب االٌسر من حساباتها ا ستجتل دائنة والتملٌا التى اثر علٌها بالنقصان ستسجل فً الجانب االٌمن من حساباتها ا
ستجتل مدٌنة وٌمكن تلخٌص قواعد اثبا المتامال بالحسابا على النحو التالى :
االصىل  +انًصشوفبد  +انًسحىثبد =
 +مدٌن

االنززايبد

 -دائن

+

ساس انًبل +

االيشاداد

 +دائن  -مدٌن

مع مالحظة ان الحسابا فً الجانب االٌمن ارصدتها دائما مدٌنة ،والحسابا فً الجانب االٌسر ارصدتها دائما دائنة وٌجب دائما
فً ا وق ان تتساو الحسابا المدٌنة مع الدائنة تطبٌقا لنظرٌة القٌد المزدو ان لكل عملٌة طرفان احدهما مدٌن واالخر دائن
وٌجب ان ٌتساو الطرف المدٌن مع الطرف الدائن
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هذا ٌقودنا بالنهاٌة الى االستنتا باننا نستطٌع اثبا اثر ا متاملة مالٌة مباشرة فً الحسابا وفقا لقواعد التسجٌل السابقة واالستغناء
عن متادلة المٌزانٌة فً اثبا المتامال واستبدال االشارا الموجبة والساالبة بمصطلحى مدٌن ودائن.
وٌمكن توضٌ ذلك باستخدام بٌانا المثال السابق الوارد فً الفصل االول المحلول حٌ
اٌجار نقدا بمبلغ  2811ل وقد تم اثبا التاثٌر على متادلة المٌزانٌة بالشكل التالى
صندوق +
.1

مدٌنون  +لوازم مكتبٌة  +معدات +

2811-

اثاث

=

دائنون

=

العادة اثبا نفج التملٌة ولكن باستخدام مفهوم الحسابا

كان
 +را

التملٌة االولى هى دفع مصروف
المال

 2811 -مصروف االٌجار

سٌتم الحل بالشكل التالى :

ٌج ان نحلل كل عملٌة ونوضح من الحسا المدٌن ومن الحسا الدائن وهنا حسا الصندوق قد نقص وهو اصل ونقص
االصل ٌجتله دائن ا سٌثب المبلغ فً الجانب الدائن لحساب الصندوق وفقا للقاعدة اما المصروف فقد زاد وزٌادة المصروفا
مدٌنة حسب القاعدة اذا مصروف االٌجار هو الطرف المدٌن ا سٌثب المبلغ فً الجانب المدٌن من حساب مصروف االٌجار
كما ٌظهر بالشكل
(بالنسبة لالشارة السالبة للمصروف فً المتادلة ٌتم تجاهلها النها خاصة بحقوق الملكٌة وال تخص المصروف فهو فً الواقع زاد
ا مدٌن ولكن تاثٌره على حقوق الملكٌة سلبً )
مدٌن

ح/م االٌجار

مدٌن

دائن

ح /الصندوق

دائن

2811

2811

وتتكرر هذه الطرٌقة لجمٌع التملٌا  ،بان نحدد لكل عملٌة طرفها المدٌن وطرفها الدائن ومن ثم تثب المبالغ فً الجانب المناسب
للحساب  ،المشكلة التى نجم عن اسلوب اثبا التملٌا مباشرة فً الحسابا (تطبٌق خطوة  3من خطوا الدورة المحاسبٌة دون
المرور على خطوة  ) 2اننا لن نتمكن من تتبع اطراف كل عملٌة فٌما بتد الاراض التدقٌق والمراجتة واكتشاف االخطاء حٌ ان
كل طرف ٌسجل فً حساب مستقل وصفحة مستقلة فً دفتر االستاذ  ،من هنا جاء فكرة تجمٌع الطرف المدٌن والطرف الدائن فً
قٌد واحد وٌتم اثباتهم فً دفتر مخصص لهذا الهدف اطلق علٌه دفتر الٌومٌة سٌسجل به جمٌع التملٌا على شكل قٌود لها طرفٌن (
مدٌن ودائن) وٌجب ان ٌتساو الطرف المدٌن مع الدائن وٌجب ان ٌسجل الطرف المدٌن اوال مسبوقا بتبارة من ح  .... /ثم ٌسجل
الطرف الدائن على السطر التالى مع ترك فراغ فى اول السطرمسبوقا بتبارة الى ح ..... /وسٌؤخذ القٌد بنوعه البسٌط الشكل
التالى :
من ح........... /اسم الطرف المدٌن
الى ح ..................../اسم الطرف الدائن
حٌ ان هناك نوع اخر من القٌود ٌطلق علٌها قٌود مركبة عندما ٌكون هناك اكثر من حساب مدٌن او دائن او كالهما متا
وسٌؤخذ الشكل التالى :
من مذكورٌن
ح..............
ح..............
ح.............
الى مذكورٌن
ح................
ح.............
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وٌمكننا مرة اخر ان نتود للمثال السابق ونحول التملٌة السابقة الى قٌد محاسبً  ،مصروف االٌجار كان الطرف المدٌن
والصندوق كان الطرف الدائن ٌتنى القٌد سٌكون :
 0022من ح /مصروف االٌجار
 0022الى ح /الصندوق
بتد ان ٌتم تسجٌل التملٌة بطرفٌها بدفتر الٌومٌة ٌتم ترحٌل االطراف الى الحسابا المختصة بتملٌة تسمى ترحٌل القٌود للحسابا
خطوة  3وستظهر الحسابا تماما كما فً المثال اعاله .
ٌمكن توضٌ ذلك مرة اخر باستخدام التملٌة الثانٌة من المثال .
العملٌة الثانٌة كانت شراء اثاث بمبلغ  53222لاير دفع  52222نقدا والباقى على الحسا
التالى :
صندوق +

مدٌنون  +لوازم مكتبٌة  +معدات +

11111 - -2

اثاث

14111 +

من الواض ان الصندوق اصل ونقص ٌتنى دائن واالثا
فاصب عندنا حساب مدٌن وحسابٌن دائنٌن
اذا اردنا االثبا مباشرة فً الحسابا سٌكون الحل كالتالى :
ح/الصندوق
11111

=

دائنون

وكان التأثٌر على المعادلة بالشكل
 +را

المال

= 4111 +

اصل اخر وزاد ٌتنى مدٌن اما الدائنون فهم التزام وزاد ٌتنى دائن

ح /اثا

ح/الدائنون

14111

4111

اذا اردنا ان نحولها الى قٌد محاسبً
 53222من ح  /االثاث
الى مذكورٌن
 52222ح /الصندوق
 32222ح  /الدائنون
نستطٌع ان نستنتا ان باالمكان ان نسجل ا عملٌة  -1باستخدام معادلة المٌزانٌة  ،وباالمكان  -0تسجٌل العملٌة مباشرة فً
الحسابات المتتلقة بها دون المرور على مرحلة االثبا فً دفتر الٌومٌة  ،وٌمكننا ان  - 4نسجل اوال العملٌة على شكل قٌود فً
دفتر الٌومٌة ومن ثم ترحٌل اطرافها الى الحسابات المتعلقة بها والنتٌجة واحدة فً النهاٌة با اسلوب  ،ولكن الطرٌقة االخٌرة هى
االفضل النها اكثر تنظٌما وافصاحا واكثر اكتشافا لالخطاء الن تسجٌل الطرفٌن ٌكون على نفج الدفتر .
وهذا ما تم االتفاق علٌه بان تم اضافة خطوة  2االثبا فً دفتر الٌومٌة ومن ثم االثبا فً حسابا دفتر االستاذ واستكمال باقى
مراحل الدورة المحاسبٌة ا اننا سنقوم اوال بكتابة القٌد المحاسبً المناس لكل عملٌة وٌلزمنا بذلك تحدٌد الطرف المدٌن والدائن
قبل عملٌة االثبا وهنا تؤتى وظٌفة التحلٌل قبل عملٌة االثبا فً دفتر الٌومٌة
والتالى طرق اخر ٌمكن استخدامها فً تحدٌد االطراف المدٌنة والدائنة واثبا

القٌود المحاسبٌة دون اللجوء الى التحلٌل السابق

استخدام مبدا االخذ والعاطى (كل من اخذ مدٌن وكل من اعطى دائن )
هذه القاعدة ممكن تطبٌقها بسهولة على الحسابا الشخصٌة ( االشخاص ) مثل المدٌنون والدائنون  ،فاي شخص ٌقبض ماال او
تنتقل له قٌمة متٌنة ٌجتل مدٌنا  ،وا شخص ٌقدم وٌتطى ماال او شئ ذو قٌمة ٌجتل دائنا .
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مثل عملٌة  0فً السؤال السابق
قمنا بتسدٌد مبلغ  4111الى احد الدائنون ٌمكن القول ان الدائنون هو الطرف اآلخذ النه استلم  4111فهو مدٌن والصندوق عاطى
النه هو الذ اعطى 4111
 3222من ح /الدائنون ( الطرف الذى اخذ)
 3222الى ح /الصندوق ( الطرف الذى اعطى )
العملٌات المتعلقة بصاح المنشأة ( ٌعنى ٌكون صاح المشروع هو طرف فً العملٌة )
عندما ٌقدم امواال فهو عاطى ٌتنى دائن ولكن النذكر اسمه وٌحل محله اسم راج المال
وعندما ٌسحب اموال فهو آخذ ٌتنى مدٌن واٌضا النذكر اسمه وٌحل محله اسم مسحوبا
مثال عملٌة 52زٌادة را المال بمبلغ  51222لاير بتقدٌم االصول التالٌة ( معدات  ، 1222اثاث 52222
قام صاحب المشروع بتقدٌم اصول فه و عاطى ٌتنى راج المال دائن  ،واالصول زاد او دخل للمنشؤة فهى اخذة للقٌمة مدٌنة
من مذكورٌن
 1222ح  /المعدات
 52222ح  /االثاث
 51222الى ح  /رأ المال
عملٌة رقم  0سح صاح المشروع مبلغ  022لاير نقدا الستعماله الخاص
قٌام صاحب المشروع بالسحب ٌتنى اخذ للقٌمة فهو مدٌن وبدال من ان نكتب اسم صاحب المحل نكتب مسحوبا والصندوق اعطاه
المبلغ فهو دائن
 022من  /المسحوبات
 022الى ح  /الصندوق
او ٌمكننا استخدام هذه القاعدة
ا  -كل من دخل مدٌن وكل من خرا دائن
ٌمكن تطبٌقها على االصول المادٌة ذا الكٌان الماد الملموج مثل ( اموال فً الصندوق او لد البنك  ،االثا
االراضى ....الخ ) فا اصل ٌدخل للمنشؤة ٌجتل مدٌنا وا اصل ٌخر من المنشؤة ٌجتل دائنا .
كما فً عملٌة رقم  4شراء لوازم نقدا
اللوازم عند شراإها ستدخل للمنشؤة ٌتنى مدٌنة وعملٌة الدفع سٌتإد الى خرو اموال من الصندوق ٌتنى دائن
( االصل الذى دخل )
 5222من ح  /اللوازم
( االصل الذى خرا)
 5222الى ح /الصندوق

 ،المتدا

،

العملٌات ال متعلقة بالمصروفات او االٌرادات عادة تأخذ طابع قاعدة عامة
المصروفا عندما تحد دائما مدٌنة ( زٌادة فً المصروفا ) وٌمكن تفسٌر ذلك انها احدث نقص فً حقوق الملكٌة ا ان راج
المال ٌجب ان ٌكون مدٌن النه نقص ولكن الاراض االفصاح ٌتم كتابة البند الذ اثر علٌه بالتخفٌض وهو المصروف .
مثال عملٌة  0دفع مصروف الروات والبالغ  0222لاير نقدا واٌضا عملٌة 0
بما انها عملٌة متتلقة بمصروفا ٌتنى ان المصروف زاد وبالتالى فهو مدٌن حسب قاعدة متادلة المٌزانٌة
والصندوق اصل ونقص فهو دائن او ٌمكن ان نقول هو الطرف التاطى الذ دفع فهو دائن
 0222من ح /مصروف الروات
 0222الى ح /الصندوق
اما بالنسبة لالٌرادات فتند حدوثها ٌتنى ان اٌراداتنا زاد ا انها دائنة حسب القاعدة التامة  ،وٌمكن ان نفسرها بطرٌقة اخر
ان االٌراد عند حدوثه سٌإد الى زٌادة فً راج المال ا ان راج المال دائن ولكن الاراض االفصاح ٌتم استبداله بذكر ما هو
البند الذ اد الى زٌادته وهو االٌراد ،و اٌضا ٌمكن ان ننظر الى ان االٌراد هو الطرف ال تاطى للقٌمة فهو دائن
مثال عملٌة رقم  0تم تقدٌم خدمة للغٌر بقٌمة  1222لاير نقدا
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واٌضا عملٌة 3

تقدٌم خدمة ٌتنى ان المنشؤة حقق اٌراد ا ان حقوق الملكٌة زاد واالٌراد زٌادته دائنة  ،وهذه االٌراد عادة ٌإد الى زٌادة فً
االصول وهنا الصندوق آخذ ٌ 5111تنى مدٌن  ،وٌمكن ان تفسراٌضا ان االٌراد هو الذي اعطى القٌمة فهو دائن .والصندوق
اخذ القٌمة استلمها فهو مدٌن
 1222من ح /الصندوق
 1222الى ح /اٌراد خدمات

ارشادات عامة ستساعدك فً تحدٌد االطراف المدٌنة والدائنة للقٌود وفً حل اسئلة اثبات القٌود الواردة بالكتا
اٌة منشؤة سواء تجارٌة او خدمٌة تحد بها عملٌا مالٌة متنوعة وتح ظروف مختلفة ( مثل عملٌا نقدٌة او اجلة )
وكل عملٌة عادة تدور حول حول نوع معٌن من التملٌا ( مبٌتا  ،مشترٌا  ،مسحوبا  ،اقتراض ،شراء اصول  ،مصروفا
 ،.اٌرادا  ،عملٌا متتلقة براج المال ـ تحصٌال  ،تسدٌدا .......الخ ) وفً متظم هذه التملٌا ٌتم تثبٌ البند المتتلق به
التملٌة اما كطرف مدٌن او دائن حسب نوعه  ،والطرف االخر من القٌد ٌكون عادة متغٌر حسب السإال وٌتتمد على الظروف
المحٌطة التى تم بها تنفٌذ هذا البند  ،وهذا النوع من التملٌا عادة ٌتم تغطٌتها عند شرح متادلة المٌزانٌة وعند شرح خطوا
الدورة المحاسبٌة ( فً الفصل االول والثانى من الكتاب ) ،ولقد قم بتلخٌص الهم تلك التملٌا التى تاخذ طابع متٌن فً المتالجا
 .1عادة اول عملٌة تكون هو استثمار او افتتاح صاحب المشروع لمحله أومشروعه التجار براج مال متٌن ......مقابل تقدٌم
اصول نقدٌة او عٌنٌة  ،فً هذه الحالة دائما سٌجعل حسا را المال دائنا واالصول المقدمة مدٌنة ٌ ،تنى ان حساب راج المال
هو الحساب الثاب فً هذا القٌد ومكانه فً الطرف الدائن اما الطرف المدٌن فٌختلف حسب نوع االصل الذ قدمه صاحب
المشروع ،هل هو أموال نقدٌة (صندوق او بنك ) او اصول مادٌة ( اثا  ،متدا  ،سٌارا ......الخ ) او خلٌط  ،وبشكل عام

ٌكون القٌد مع مالحظة الطرف المدٌن ٌمكن ان ٌكون حساب او اكثر حسب عدد االصول المقدمة :
اذا اودع المبلغ فً الصندوق
من ح  /الصندوق
اذا اودع المبلغ فً البنك
من ح /البنك
اذا قدم اصول عٌنٌة ( االثاث ،المعدات  ،المٌانى  ،السٌارات )
من ح /اسم االصل المقدم
الى ح  /رأ المال ( بمجموع االصول المقدمة )
 .0احٌانا قد ٌقدم صاحب المشروع اصول وعلٌها بتض االلتزاما ان تكون مشتراه بالدٌن مثال ( الدائنون او اوراق الدفع ) وهنا
سٌنقل الدٌن الى المنشؤة وهنا سٌ تم تثبٌ راج المال كطرف دائن واالصول المقدمة كطرف مدٌن مع اضافة االلتزاما كطرف
دائن الن طبٌتتها دائنة وسنالحظ ان قٌمة راج المال ستتادل الفرق بٌن االصول المقدمة وااللتزاما ا ان بشكل عام ا االصول
مدٌنة ورا المال وااللتزامات دائنة
من مذكورٌن
ح /الصندوق
ح /البنك
ح /االثاث
ح  /المعدات او السٌارات حس السؤال
الى مذكورٌن
ح  /اوراق الدفع
ح /الدائنون
ح /رأ المال ( مجموع االصول المقدمة – مجموع االلتزامات المقدمة )
 .3عند شراء صاحب المنشؤة ا اصل ( مثل السٌارا او المتدا او االثا او االجهزة او المبانى او االراضى ) دائما ٌجعل
االصل الذى تم شراؤه مدٌنا وهو الطرف الثاب بالقٌد وطرٌقة السداد دائنة وهى متغٌر حسب االتفاق على طرٌقة السداد ( نقدا
او بشٌك او على الحساب او بكمبٌالة )
من ح /اسم االصل ( الذي تم شراؤه حس السؤال )
اذا دفع نقدا
الى ح  /الصندوق
اذا دفع بشٌك
الى ح /البنك
اذا حرر كمبٌالة بالمبلغ
الى ح /اوراق دفع
اذا كانت على الحسا
الى ح /الدائنون
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 .4اذا سدد ( دفع) مصروف للمنشؤة ( رواتب  ،كهرباء  ،اٌجار  ،عموال  ،مصروفا نقل  ،وقود  ،دعاٌة واعالن  ،صٌانة ....
الخ ) ٌجتل المصروف دائما مدٌنا ( هو الطرف الثاب فً القٌد) وطرٌقة السداد دائنة ( هى الطرف المتغٌر) اى حسب طرٌقة
السداد هل تم نقدا او على الحساب او بشٌك  ،وٌكتب عادة بجانب حساب المصروف نوعه مثل ان نكتب مصروف رواتب او
مصروف اٌجار او مصروف كهرباء ......
من ح /مصروف  (........حس السؤال روات  ،اٌجار  ،كهرباء ....وٌمكن ان ٌكون اكثر من مصروف فً السؤال )
اذا دفع نقدا
الى ح  /الصندوق
اذا دفع بشٌك
الى ح  /البنك
على الحسا
الى ح /الدائنون
 .5عندما تقدم المنشاة خدما للغٌر او تبٌع بضاعة او تإجر اصولها للغٌر بمقابل او ان تكون وسٌطة فً احد المتامال بمقابل
ماد  ،عندها سٌتحقق لدٌها اٌرادا حسب نوع االٌراد فً السإال  ،ودائما االٌرادا تإد الى زٌادة فً االصول وتجتل دائما
االٌرادات دائنة فً القٌد ( االٌراد هو الطرف الثاب فً القٌد ولكن مع مراعاة كتابة نوع هذا االٌراد هل هو اٌراد خدما او اٌراد
اٌجار او مبٌتا  ....الخ ) وطرٌقة القبع دائما مدٌنة حسب الحالة ( نقدا او بشٌك او على الحساب او بكمبٌالة )
اذا قبضت نقدا
من ح /الصندوق
اذا بشٌك
من ح /البنك
اذا على الحسا
من ح /المدٌنون
على الحسا
من ح /اوراق القبع
الى ح  /االٌرادات حس السؤال ( اٌراد خدمات او مبٌعات او عموالت او اٌراد عقار ).....
 .2قد ٌقوم صاحب المشروع بسحب اموال من المنشؤة الستتماله الخاص كسداد فواتٌر الكهرباء او الهاتف او االٌجار الخاصة
بمنزله وقد ٌقوم بسحب اصول او اثا او بضاعة الستتماله  ،سٌفت حساب مسحوبات شخصٌة وٌجعل دائما مدٌنا وطرٌقة
السح متغٌرة حسب الحالة وهى دائما دائنة
من ح /المسحوبات
اذا سح اموال من الصندوق
الى ح /الصندوق
اذا سح اموال من البنك
الى ح /البنك
اذا سح اصل ( سٌارة  ،اثاث  ،معدات  .....الخ )
الى ح /اسم االصل المسحو
اذا سح بضاعة وقٌمت بالتكلفة
الى ح /المشترٌات
اذا سح بضاعة قٌمت بسعر البٌع
الى ح /المبٌعات
 .7قد ٌقرر صاحب المشروع زٌادة راج ماله ( اضافا راسمالٌة ) نقدا او عٌنا مثل تقدٌم اثا او متدا او مبانى
هنا ٌجتل حساب را المال دائما دائنا بالقٌد ونوع االصول المقدمة مدٌنة ( طرٌقة الزٌادة )
اذا اودع المبلغ فً الصندوق
من ح  /الصندوق
اذا اودع المبلغ فً البنك
من ح /البنك
اذا قدم اصول عٌنٌة ( االثاث ،المعدات  ،المٌانى  ،السٌارات )
من ح /اسم االصل المقدم
الى ح  /رأ المال ( بمجموع االصول المقدمة مقدار الزٌادة )
 .8والعك صحٌح فً حالة قرر تخفٌع راسماله بسح
التخفٌع واالصول المسحوبة دائنة وهى متغٌرة حسب السإال
من ح /را المال
الى ح  /الصندوق
الى ح /البنك
الى ح /االصل
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المال دائما مدٌنا عند

القرع دائنا عند االقتراض وحساب

 .0قد تحتا المنشؤة الى اموال اضافٌة وتقوم باالقتراض من البنك دائما ٌجتل حسا
الصندوق أوالبنك مدٌنا حسب اٌن تم اٌداع المبلغ
من ح  /الصندوق او البنك
الى ح /القرع
 .11عند سداد القرض ٌجتل القرع دائما مدٌنا وطرٌقة السداد دائنة حسب كٌفٌة السداد اما نقدا او بشٌك
من ح  /القرع
الى ح /الصندوق او البنك
 .11هناك نوع من التملٌا ٌحد فً المنشؤة ولكن الٌــ ؤثر على حسابات المنشأة وبالتالى لن ٌثبت لها قٌد مثل قٌام صاحب
المشروع بسحب اموال من حساب الخاص لسداد مصروفاته الخاصة او قٌام المنشؤة بتتٌٌن موظفٌن او قٌامها بتقد اتفاقا او
اجتماعا مع الغٌر او التفاوض مع البنك بشان صفقة ما هذه لن ٌكون لها قٌد فً الدفاتر .
 .12عند قٌام المنشؤة بتملٌا اجلة ( بٌع او تقدٌم خدمة على الحساب ٌنشؤ حساب المدٌنون ( التمالء) وٌجتل دائما مدٌنا عند
حدو التملٌة االجلة كما حد فً عملٌة رقم  ، 5وٌتوقع من المدٌنون فٌما بتد ان ٌتم تحصٌل المبالغ المترتبة علٌهم وفى هذه
الحالة ٌجتل دائما حسا المدٌنون دائنا وطرٌقة التحصٌل مدٌنة حسب نوعها اما نقدا او بشٌك او كمبٌالة
اذا تم استبدال الدٌن بورقة قبض
تحصٌل نقدا
من ح  /الصندوق
تحصٌل بشٌك
من ح /البنك
من ح /اوراق القبع سح كمبٌالة على المدٌنون
الى ح  /المدٌنون (ٌكت اسم الشخص المدٌن )
 .54والتكج صحٌ فً حالة الشراء على الحساب او االنتفاع بمصروف على الحساب ٌنشؤ حساب دائنون ( الموردون ) وهوالء
ٌتوقع ان ٌتم تسدٌد حساباتهم من قبل المنشؤة النهم بمثابة دٌون على المنشؤة ٌجب سدادها  ،وٌجعل دائما حسا الدائنون مدٌنا
وطرٌقة السداد دائنة حس نوعها اما نقدا او بشٌك او ٌتم االتفاق على استبدال الدٌن بورقة دفع
من ح /الدائنون (ٌكت اسم الشخص الدائن)
سداد نقدا
الى ح  /الصندوق
سداد بشٌك
الى ح /البنك
تحرٌر كمبٌالة الحد الدائنون
الى ح /اوراق الدفع
 .14عندما ٌقوم المشروع بدفع اموال مقابل خدما لم ٌقم بتد باالستفادة منها ( اٌجار مقدم او اعالن او صٌانة او تامٌن.....الخ )
ٌجتل حساب الخدمة التى لم ٌتنفع منها بتد دائما مدٌنة ا تتامل كاصل النها تنطو على منفتة مستقبلٌة ( اٌجار مقدم او تامٌن
مقدم ) مدٌن و دائما طرٌقة السداد حسب نوعها نقدا او بشٌك تجعل دائنة  .وعادة السإال ٌكون بصٌغة انه دفع او سدد مبلغ
 ......قٌمة تامٌن او اٌجار او صٌانة و تغطى فترة مستقبلٌة عدد من االشهر او السنوا  ....الخ
من ح /االٌجار المقدم
من ح /تامٌن مقدم
من ح /صٌانة مقدم
الى ح  /الصندوق او البنك حس السؤال
 .15على التكج قد ٌقوم المشروع بقبض مبالغ مقدمة من عمالئه مقابل تقدٌم خدما الحقة وهذه تتالا كالتزام وتجعل دائنة فً
القٌد تحت اسم اٌرادات مقبوضة مقدما او اٌرادات غٌر مكتسبة اما طرٌقة القبع اما نقدا او بشٌك فتجعل مدٌنة  ،والسإال عادة
ٌكون انه استلم مبلغ من المال مقابل خدما مستقبلٌة
من ح /الصندوق او البنك
الى ح  /اٌراد مقبوع مقدما او اٌراد غٌر مكتس
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سؤال ٌ :حدد مهاراتك فً تحدٌد المدٌن والدائن وفقا لقاعدة معادلة المٌزانٌة المصروفات واالصول والمسحوبات اذا
و  -مدٌن
اما االلتزامات واالٌرادات ورا المال  +د ائن
و  -دائن
 +مدٌن
اكتبى بجان كل بند من البنود التالٌة ما اذا كان س ٌجعل مدٌنا او دائنا فً القٌد المحاسبً حس القواعد السابقة :
 ،تخفٌض النقدٌة
 ،تخفٌض اوراق القبض
 ،زٌادة المسحوبا
زٌادة اوراق الدفع
 ،تخفٌض الدائنون
 ،زٌادة االثا
 ،زٌادة اٌرادا االٌجار
زٌادة مصروفا الصٌانة
 ،خفض االٌرادا
 ،زٌادة راج المال
زٌادة المدٌنون
شكل دفتر الٌومٌة وطرٌقة اثبات القٌد المحاسبً
ٌظهر دفتر الٌومٌة بشكله التام كالتالى :
البٌان
الدائن
المدٌن

رقم صفحة االستاذ

التارٌخ

حٌ ٌتم تخصٌص عمود لكتابة المبلغ المدٌن وعمود الثبا المبلغ الدائن
وعمود البٌان حٌ ٌكتب به القٌد كامال مع وضع شرح مختصر للتملٌة اسفل القٌد  ،وهناك عمود مخصص لرقم الحساب فً دفتر
االستاذ سٌتم استخدامه عند عملٌة الترحٌل للحسابا المتنٌة واخٌرا هناك عمود ٌخصص الثبا تارٌخ حدو كل عملٌة والتالى
مثال فً كٌفٌة االثبا فً دفتر الٌومٌة لنفج قٌد المصروف وعلى افتراض انه سجل فً صفحة رقم  5من صفحا الٌومٌة :
 0022من ح /مصروف االٌجار
 0022الى ح  /الصندوق
صفحة 5
التارٌخ
رقم صفحة االستاذ
البٌان
الدائن
المدٌن
من ح مصروف االٌجار
315
2811
11/ 1
الى ح الصندوق
121
2811
( سداد مصروف االٌجار نقدا)
ٌمكن التدرب على استخدام دفتر الٌومٌة فً اثبا باقى القٌود المحاسبٌة السابقة التى تم تحدٌدها .
من مزاٌا دفتر الٌومٌة انه ٌساعد على تجنب االخطاء فً توجٌه القٌود حٌ ٌتم اثبا طرفى كل عملٌة بنفج الصفحة  ،كما ٌتطى
صورة كاملة عن التملٌة واطرافها وشرح عنها  ،وٌتتبر سجل كامل لكافة التملٌا التى حدث حسب تسلسلها التارٌخى .
الخطوة الثالثة هو ترحٌل طرفً كل قٌد الى الحسابات المناسبة له فً دفتر االستاذ العام
كل حساب ظهر فً القٌد سٌتم تخصٌص حساب له فى دفتر االستاذ كما سبق ان ذكرنا وسٌاخذ رقم خاص به والحساب مقسم الى
جانبٌن االٌمن وهو الجانب المدٌن وٌتم به اثبا كافة التملٌا التى ظهر بها هذا الحساب مدٌنا بالقٌد  ،والجانب االٌسر هو الجانب
الدائن وٌثب به جمٌع التملٌا التى ظهر بها هذا الحساب دائنا فً القٌد  .مع اهمٌة مالحظة انه بتد كل عملٌة ترحٌل ٌجب اثبا
رقم كل حساب فً عمود صفحة االستاذ فً دفتر الٌومٌة لتسهٌل عملٌة تتبع الحسابا وترحٌلها ورقم الحساب ٌخضع لنظام ترقٌم
متٌن وٌختلف حسب طرٌقة المنشؤة فً ترمٌز حساباتها  ،وللتسهٌل دائما نستتمل ارقام متسلسلة من .......3 ،2 ،1الخ
له
ح /مصروف االٌجار
منه
رقم 421
رقم صفحة التارٌخ
البٌان
المبلغ
رقم صفحة التارٌخ
البٌان
المبلغ
الٌومٌة
الٌومٌة
5
الى ح الصندوق
2811
11/1

رقم 502
البٌان
المبلغ

رقم صفحة
الٌومٌة

ح /الصندوق
المبلغ
التارٌخ
2811
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البٌان
من ح مصروف االٌجار

له
رقم صفحة
الٌومٌة
5

التارٌخ
11/1

الاراض التسهٌل ٌتم االستتاضة عن الشكل السابق بحرف  Tفً حل المسائل واذا لم ٌتم اعطاء رقم حساب متٌن ٌتم اعطاء
ارقام متسلسلة للحسابا الواردة فً السإال .
مثال صغٌر ٌقٌ مهارات التسجٌل فً دفتر الٌومٌة والترحٌل لدفتر االستاذ
اثبت القٌود الالزمة فً دفتر الٌومٌة للعملٌات التالٌة :
فً  1/15بدأ سالم اعماله بتقدٌم االصول التالٌة  61111 :ل اودعها فً الصندوق  41111متدا
فً  1/21قام بشراء لوازم مكتبٌة بقٌمة  341ل على الحساب من مكتبة االمل .
فً  1/28حصل مبلغ  5211ل نقدا مقابل تقدٌم خدمة .
رقم صفحة االستاذ
البٌان
الدائن
المدٌن

التارٌخ

قوم بترحٌل العملٌات السابقة الى الحسابات التالٌة :
ح  /الصندوق

ح /المعدات

ح  /را

ح  /لوازم مكتبٌة

ح /مكتبة االمل

ح  /اٌراد خدمات

الخطوة الرابعة من خطوات الدورة المحاسبٌة ترصٌد الحسابات
فً نهاٌة كل فترة مالٌة عادة شهرٌة ٌتم ترصٌد الحسابا
.1
.2
.3
.4
.5

وذلك باتباع التالى :

جمع الجانب المدٌن
جمع الجانب الدائن
اٌجاد الفرق بٌن الجانبٌن ( الجانب ذو المجموع االكبر – الجانب ذو المجموع االصغر )
وضع الفرق اسفل الجانب االكبر لٌتبر عن نوع الرصٌد
ستظهر عند مقارنة الجانبٌن  3احتماال :
الجانب المدٌن اكبر من الدائن اذا الرصٌد مدٌن بالفرق
الجانب الدائن اكبر من المدٌن اذا الرصٌد دائن بالفرق
الجانب المدبن ٌساو الجانب الدائن الرصٌد صفر الٌوجد رصٌد بمتنى ان الحساب مقفل
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المال

مثال محلول
على فرض ظهر حساب الصندوق فً نهاٌة الشهر كالتالى المطلوب اٌجاد الرصٌد لحساب الصندوق
البٌان
المبلغ
رقم صفحة التارٌخ
البٌان
المبلغ
الٌومٌة
مصروف رواتب
6111
راج المال
11111
مسحوبا
4111
اٌراد خدما
12511
دائنون
1111
مدٌنون
3111
مصروف اٌجار
511
اٌرادعقار
9111

رقم صفحة
الٌومٌة

11511

التارٌخ

34511
رصٌد مدٌن او منقول
23111
طرٌقة الترصٌد :
جمتنا الجانب المدٌن  ، 34511وجمتنا الجانب الدائن  ، 11511ثم طرحنا  23111 = 11511 – 34511ووضتنا
الرصٌد اسفل الجانب االكبر وهو المدٌن لٌتبر عن الرصٌد المدٌن
هناك طرق اخر فً كتابة الرصٌد باستخدام المتتم الحسابً ووضع الفرق فً الحانب االصغر لٌتساو الجانبٌن ولكن مع التجربة
وجد ان هذه الطرٌقة اسهل للطلبة ونسبة الخطؤ قلٌلة فٌها .
سؤال ٌقٌ

مهارات الترصٌد قومى بترصٌد الحسابات التالٌة
ح /الصندوق
ح /دائنون

4111
9111
3511
2111

1111
511
2111
1211

3111
511
911

ح /قرض
6511
3211
4111
1111

12111
6111
2111

سؤال شامل محلول فً اثبات القٌود والترحٌل والترصٌد
حدث التملٌا التالٌة فً احد المنشا خالل شهر ٌولٌو 2119
 7/1استثمر صاحب المشروع مبلغ 11111ل نقدا اودعها فً الصندوق
 7/11اشتر متدا بمبلغ  5111ل على الحساب من محال الصالح
 7/12قبض مبلغ  21111ل نقدا مقابل تقدٌم خدمة
 7/14دفع مبلغ  7111ل مقبل مصروفا متنوعة
 7/15قدم خدمة لشركة االحسان على الحساب بمبلغ  3111ل
 7/31سحب صاحب المشروع مبلغ 511ل نقدا
المطلو
-1تسجٌل التملٌا السابقة فً دفتر الٌومٌة
 -2ترحٌل الى دفتر االستاذ
-3ترصٌد الحسابا .
-4اعداد مٌزان مراجتة
-5اعداد القوائم المالٌة ( قائمة الدخل  ،التغٌرا فً حقوق الملكٌة  ،المٌزانٌة )
اجمالى االصول = 31311
Chick figure
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12111
8111

 -1التسجٌل بدفتر الٌومٌة
الدائن
المدٌن

البٌان

11111
11111
5111
5111
21111
21111
7111
7111
3111
3111
511
511

 -2الترحٌل لدفتر االستاذ مع الترصٌد
ح /الصندوق 1
)7/1( 11111
)7/12( 21111
31111
22511مدٌن

رقم صفحة
االستاذ
1
2
3
4
1
5
6
1
7
5
8
1

من ح /الصندوق
الى ح /راج المال
من ح /المتدا
الى ح /محال الصالح
من ح /الصندوق
الى ح /اٌراد خدما
من ح /مصروفا متنوعة
الى ح /الصندوق
من ح /شركة االحسان
الى ح /اٌراد خدما
من ح /المسحوبا
الى ح /الصندوق

ح /راج المال 2

)7/14( 7111
)7/31( 511
7511

ح/محال الصالح 4
)7/11( 5111
 5111دائن

7/1
7/11
7/12
7/14
7/15
7/31

ح /المتدا

)7/1( 11111

)7/11( 5111

 11111دائن

 5111مدٌن

ح /اٌراد خدما

ح/مصروفا

5

)7/12( 21111
()7/15
3111
 23111دائن

()7/15

 3111مدٌن

متنوعة 6

 7111مدٌن
ح /المسحوبا

511

3

)7/14( 7111

ح /شركة االحسان 7
3111

التارٌخ

8

()7/31

 511مدٌن

تم االجابة على االسئلة المطلوبة من  3-1ا حتى ترصٌد الحسابا
الحل بتد شرح الخطوا المتتلقة بهما فً الدورة المحاسبٌة

 ،بالنسبة العداد مٌزان المراجتة والقوائم سٌتم استكمال

تابع الخطوة الرابعة اعداد مٌزان المراجعة
بتد ان ٌتم ترصٌد جمٌع الحسابا ٌتم نقل جمٌع االرصدة الى كشف مستقل ٌظهر االرصدة المدٌنة فً عمود واالرصدة الدائنة فً
عمود اخر وذلك للتاكد من تساو ارصدة الحسابا المدٌنة والحسابا الدائنة تمهٌدا العداد القوائم المالٌة وٌطلق على هذا الكشف
مٌزان المراجتة باالرصدة  ،وهدفه التؤكد من صحة اثبا التملٌا المختلفة  ،والمساعدة فً اكتشاف االخطاء فً حالة عدم تساو
مجموع الجانب المدٌن مع الدائن  ،وٌساعد فً اعداد القوائم المالٌة .

والتالى مٌزان المراجعة باالرصدة للمثال السابق وكٌفٌة اظهار ارصدة الحسابات والتأكد من التساوى واكمال باقى الحل
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اسم الحساب
الصندوق
راس المال
المعدات
محالت صالح
اٌراد خدمات
مصروفات متنوعة
شركة االحسان
المسحوبات

رقم الحساب
1
0
0
4
6
5
0
0
المجموع

رصٌد دائن

رصٌد مدٌن
00655

15555
6555
6555
00555
0555
0555
655
30111

30111

الخطوة الخامسة اعداد القوائم المالٌة
بعد التاكد من صحة الترصٌد وتساوى مٌزان المراجعة ٌتم ارسال كل حساب الى القائمة التى ٌتبعها  ،فاالٌرادات والمصروفات
ستظهر فً قائمة الدخل  ،راس المال والمسحوبات ونتٌحة قائمة الدخل ستظهر قً قائمة حقوق الملكٌة  ،وماتبقى من الحسابات هً
من االصول وااللتزامات ونتٌجة قائمة حقوق الملكٌة ستظهر فً قائمة المركز المالى كما سٌظهر بالشكل التالى وهو بقٌة الحل
قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة
الفترة المنتهٌة فً 6119/7/31
11111
راس المال فً 7/1
 311مسحوبات
12111 +
صافً الربح
حقوق الملكٌة فً 01122 50/45

قائمة الدخل
عن الفترة المنتهٌة فً 6119/7/31
االٌرادات
63111
اٌراد خدمات
تطرح المصروفات
7111
مصروفات متنوعة
52222
صافً الربح

قائمة المركز المالى فً 0220/0/45
الصندوق
66311
المعدات
3111
شركة االحسان ( المدٌنون)
3111
31311

محالت صالح ( دائنون)
حقوق الملكٌة
63311

اجمالى االصول

اجمالى الخصوم

31311

سؤال ٌقٌ مهارات تحدٌد طبٌعة رصٌد كل حسا بدون اجراء عملٌة ترصٌد وذلك اعتماد على قاعدة ان االصول
والمصروفات والمسحوبات طبٌعة ارصدتهم مدٌنة واال ٌرادات وااللتزامات ورا المال طبٌعة ارصدتهم دائنة
حدد بجانب كل بند طبٌعة رصٌده ( مدٌن او دائن )
 ،اوراق قبض
 ،المسحوبات
المعدات
 ،القروض
مصروف الكهرباء
خدمات

 ،اوراق دفع
 ،الدائنون

 ،المعدات المكتبٌة
 ،العمالء

سؤال ٌقٌس مهارات اعداد القوائم المالٌة من مٌزان مراجعة
اسم الحساب
دائنون
مدٌنون
الصندوق
المعدات
مصروف فائدة
راس المال
مسحوبات
اوراق دفع
لوازم مكتبٌة
مصروف رواتب
اٌراد خدمات
قرض
المجموع

taghreed blaibleh

رصٌد مدٌن

رصٌد دائن
0555

9655
15555
0555
155
05655
16555
0555
0555
0555
36211
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19555
0655
36211

،

راس المال
 ،الرواتب

 ،اٌراد



المطلوب :
استخدم االرصدة السابقة وقم باعداد القوائم المالٌة
 اجمالى االصول  09655 :لاير
الحل :
قائمة الدخل عن الفترة المنتهٌة فً 111/16/31

check figure
قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة عن الفترة
المنتهٌة فً 1111/16/31

قائمة المركز المالى فً 11111/16/31

اجمالى الخصوم

اجمالى االصول

سؤال فى مهارات اعداد القوائم المالٌة اعتمادا على ارصدة بنود مستخرجة من مٌزان المراجعة وكٌف ٌج ان نفرق بٌن ما هو
اصل او مصروف او اٌراد او التزام او حقوق ملكٌة ومكان ظهور كل منهم فً القوائم المالٌة
اعطٌ لك االرصدة التالٌة فً 2111/12/31
 2551مصروف اٌجار  681مصروف هاتف  661مصروف الكهرباء والماء
 15111اٌراد خدما
 12111الصندوق
 84111راج المال فً  6111 1/1مصروف رواتب  3361مسحوبا
 2251بضاعة
 36111سٌارا
 15111المدٌنون  7511دائنون  28111االال
المطلو :
 اعداد قائمة الدخل عن الفترة المنتهٌة فً 0252/50/45
 اعداد قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة عن الفترة المنتهٌة فً 0252/50/45
 اعداد قائمة المركز المالى فً 0252/50/45
(

CHECK FIGURE

االصول = ) 04012

اوال  :قائمة الدخل
عن الفترة المنتهٌة فً 0252/50/45
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ثالثا قائمة المركز المالى فً 0252/50/45
االلتزامات

االصول
+

حقوق الملكٌة

اجمالى الخصوم

اجمالى االصول

سؤال شامل غٌر محلول ٌقٌس مهارات االثبات والترحٌل والترصٌد واعداد مٌزان المراجعة ( الدورة المحاسبٌة ) والقوائم
المالٌة
حدثت العملٌات التالٌة فً احدى شركات خدمات الكمبٌوتر خالل شهر 0515/6
 6/1بداٌة اعمال الشركة براس مال قدره  104555لاير ممثلة باالصول التالٌة :
 155555الصندوق  04555 ،معدات مكتبٌة
 6/0دفع مصروف االٌجار  0055لاير نقدا .
 6/0شراء على الحساب معدات مكتبٌة بمبلغ  10555لاير  ،لوازم وقرطاسٌة  0455لاير
 6/5تحصٌل مبلغ  0555لاير نقدا مقابل تقدٌم خدمات
 6/9تقدٌم خدمة الحد العمالء مقابل مبلغ  0555لاير على الحساب
 6/15سداد كامل حساب الدائنون نقدا ( الناتجة من العملٌة ) 6/0
 6/19دفع  5555لاير مقابل مصروف تأمٌن
 6/00قبض مبلغ  5455لاير من المدٌنون مقابل العمل الذي انجز فً 6/9
 6/06تقدٌم خدمة قٌمتها  0545لاير على الحساب
 6/01سحب مبلغ  5055لاير نقدا الستعماله الشخصً
 6/01شراء لوازم وقرطاسٌة بمبلغ  055لاير على الحساب
 6/01دفع  055لاير نقدا مصروفات نثرٌة
المطلوب :
تسجٌل العملٌات السابقة فً دفتر الٌومٌة
ترحٌل العملٌات الى دفتر االستاذ
ترصٌد الحسابات واعداد مٌزان المراجعة
( اجمالى االرصدة المدٌنة او الدائنة ) 137331 :
رصٌد حساب الصندوق 73911

التسجٌل بدفتر الٌومٌة
الدائن
المدٌن
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رقم صفحة
االستاذ
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التارٌخ

 -2الترحٌل لدفتر االستاذ مع الترصٌد
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مٌزان المراجعة :
رقم الحساب
1
0
0
4
6
5
0
0
9
15
11
10
المجموع
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رصٌد دائن

القوائم المالٌة :
قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة عن الفترة
المنتهٌة فً 1111/16/31

قائمة الدخل عن الفترة المنتهٌة فً 111/16/31

قائمة المركز المالى فً 11111/16/31

اجمالى الخصوم

اجمالى االصول
المصطلحات المحاسبٌة الواردة فً الكتاب ( ص  - 06ص ) 03

 .1الحساب  :هو وسٌلة لتجمٌ ع العملٌات المتعلقة ببند معٌن حٌث ٌتكون من جانبٌن االٌمن هو الطرف المدٌن واالٌسر هو
الطرف الدائن
 .0دفتر الٌومٌة العامة  :هو من دفاتر القٌد االولٌة ،وهوسجل تارٌخى لجمٌع عملٌات المنشأة حسب ترتٌب حدوثها وٌتم القٌد
به وفقا لطرٌقة القٌد المزدوج حٌث ٌجب تساوى الطرف المدٌن مع الطرف الدائن لكل قٌد .
 .0دفتر االستاذ العام  :هو من دفاتر القٌد النهائٌة وٌتولى تبوٌب العملٌات المتعلقة بالحسابات و ٌشتمل على كافة حسابات
االصول وااللتزامات وحقوق الملكٌة واالٌرادات والمصروفات  ،وٌتم الترحٌل الٌه ٌومٌا من واقع دفتر الٌومٌة.
 .4دلٌل الحسابات ( الدلٌل الحسابً )  :هو خرٌطة لجمٌع الحسابات المستخدمة فً المنشأة وٌساعد فً تحلٌل المعامالت
المالٌة الى اطرافها المدٌنة والدائنة واعداد القوائم المالٌة.
 .6طرٌقة القٌد المزدوج  :تسجٌل كل معاملة مالٌة فً طرفٌن مختلفٌن احدهما مدٌن واالخر دائن وفً حسابٌن مختلفٌن
 .5الرصٌد  :هو الفرق بٌن مجموع الجانب المدٌن ومجموع الجانب الدائن لكل حساب وٌتوقف على طبٌعة الحسابات فأرصدة
حسابات االصول والمصروفات والمسحوبات دائما مدٌنة وارصدة االلتزامات واالٌرادات وراس المال دائمة دائنة.
 .0الترصٌد  :استخراج رصٌد كل حساب
 .0الترحٌل  :نقل قٌود الٌومٌة اول باول الى الحسابات الخاصة بها فً دفتر االستاذ العام  ،مع االشارة فً دفتر الٌومٌة الى
رقم صفحة االستاذ او رقم الحساب الذى نقل الٌه القٌد  ،واالشارة فً دفتر االستاذ الى رقم صفحة دفتر الٌومٌة التى اخذ
منها القٌد .
المستندات  :الم صدر الرئٌسى للقٌد فً الدفاتر المحاسبٌة وهى دلٌل اثبات على قٌام المنشأة فً العملٌة مثل
.9
الفواتٌروالشٌكات واٌصاالت القبض والدفع وكشف حساب البنك .
 .15الدورة المحاسبٌة  :تبدا من المستندات الدالة على حدوث العملٌة ثم التسجٌل فى دفتر الٌومٌة والترحٌل لدفتر االستاذ
والترصٌد واعداد مٌزان المراجعة وتنتهى باعداد القوائم المالٌة .
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مفاهٌم اضافٌة مطلوبة وردت بالكتاب وقمت باختصارها هنا :
 .1الرصٌد المتحرك  :هو احد اشكال الحسابات الشائعة االستخدام فً االنظمة االلٌة حٌث ٌكون الحساب مكون من ثالثة اعمدة
( الجانب المدٌن والجانب الدائن والرصٌد ) وٌتم استخراج رصٌد كل حساب عقب كل عملٌة .
 .0االخطاء التى الٌكتشفها مٌزان المراجعة وال تؤثر على توازنه  :اخطاء السهو او الحذف الكلى اى عدم اثبات او عدم
ترحٌل عملٌة بالكامل او اثبات او ترحٌل عملٌة بالكامل مرتٌن ـ االخطاء الكتابٌة مثل توجٌه العملٌة الى الحسابات الخطأ
فً دفتر الٌومٌة او االخطاء المعوضة او المكافئة فً تسجٌل المبالغ فً الجانبٌن المدٌن والدائن وهى ارتكاب خطا ما
ٌعوض ارتكاب خطا اخر.
 .0االخطاء التى ىكتشفها مٌزان المراجعة وتؤثر على توازنه  :جمٌع االخطاء فً العملٌات الحسابٌة من جمع اوطرح و
ترصٌد  ،االخطاء الجزئٌة المتمثلة فً عدم اثبات او ترحٌل احد اطراف العملٌة  ،اواالخطاء الكتابٌة فً ترحٌل احد
اطراف القٌد الى الجانب الخاطئ للحساب او خطأ فً نقل االرصدة الى الجانب الخاطئ لمٌزان المراجعة .
 .4مٌزان المراجعة بالمجامٌع  :هو كشف ٌظه ر كافة مجامٌع حسابات االستاذ العام حٌث تظهر مجامٌع الجانب المدٌن فً
عمود ومجامٌع الجانب الدائن فً عمود اخر ولكل حساب ومن ثم اظهار رصٌد كل حساب المدٌن او الدائن وٌجب ان
ٌتساوى عمود المجامٌع المدٌنة مع عمود المجامٌع الدائنة
 .6مٌزان المراجعة باالرصدة  :كشف ٌظهر جمٌع ارصدة حسابات دفتر االستاذ بحٌث ٌتم وضع االرصدة المدٌنة فً عمود
واالرصدة الدائنة فً عمود اخر وٌجب ان ٌتساوى اجمالى ارصدة المدٌنة مع اجمالى االرصدة الدائنة .
 .5دفاتر القٌد االولى  :تشمل دفتر الٌومٌة العامة ودفاتر الٌومٌة المساعدة والفرعٌة
 .0دفاتر القٌد النهائى  :وهى دفاتر االستاذ العام
 .0مستندات داخلٌة  :تحرر من قبل المنشأة ( تنشأ من داخل المنشأة ) كشوف الرواتب واذونات الصرف ومستندات القبض
والشٌكات الصادرة وفواتٌر البٌع .
 .9مستندات خارجٌة  :تحرر من قبل الغٌر ( تنشأ خارج المنشأة وترسل للمنشأة ) فواتٌر الشراء والشٌكات الواردة
والكمبٌاالت وكشوفات حساب البنك وفواتٌر التلفون والكهرباء والمٌاه واٌصاالت سداد النقدٌة .
 .15معادلة مٌزان المراجعة  :االرصدة المدٌنة ( االصول +المصروفات  +المسحوبات ) = االرصدة الدائنة (االلتزامات +
حقوق الملكٌة  +االٌرادات )
اسئل ة موضوعٌة متنوعة محلولة عن الدورة المحاسبٌة
 .5خطوات الدروة المحاسبٌة :
أ -ترحٌل  -تسجٌل فً الٌومٌة – ترصٌد – اعداد مٌزان المراجعة
ب -تسجٌل فً الٌومٌة – ترصٌد – ترحٌل –اعداد القوائم المالٌة
ج-تحلٌل – تسجٌل فً الٌومٌة – ترحٌل – ترصٌد واعداد مٌزان المراجعة –اعداد القوائم المالٌة
د -تحلٌل – ترصٌد – ترحٌل – تسجٌل فً الٌومٌة
 .6اذا كان الجانب المدٌن لحساب  9111لاير والجانب الدائن  3111لاير فان رصٌد هذا الحساب
د 10555 -دائن
ج 10555 -مدٌن
ب 6555 -دائن
أ 6555 -مدٌن
 .3الطرف الدائن من قٌد شراء سٌارة على الحساب :
ب -السٌارة
أ -البنك

ج -الدائنون

د -المدٌنون

ٌ .3قصد بعملٌة الترحٌل :
أ -هو ترحٌل الحسابات الى مٌزان المراجعة
ب -نقل ارصدة الحسابات الى القوائم المالٌة
ج-ترحٌل القٌود الٌومٌة الى الحسابات فً دفتر االستاذ
د -ترحٌل ارصدة الحسابات الى دفاتر الٌومٌة
 .3جمٌع الحسابات التالٌة اذا زادت تجعل مدٌنة ماعدا :
ب -راس المال
أ -مصروف االٌجار

ج -اوراق القبض

د -المسحوبات

 .2اى من الحسابات التالٌة طبٌعة رصٌدها دائن :
ب -االثاث
أ -اوراق دفع

ج -مصروف الكهرباء

د -الصندوق

 .7بلغ رصٌد حساب الصندوق فً اول المدة  2111لاير وتم تحصٌل مبلغ  ، 3111ودفع مبلغ  1111لاير فان رصٌد حساب
الصندوق بعد هذه العملٌتٌن سٌصبح 9555=1555- 4555+5555 :
د9555 -
ج1555 -
ب0555 -
أ11555 -
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 .0اى العبارات التالٌة صحٌحة :
أ -المصروفات واالصول تجعل مدٌنة بالزٌادة ودائنة بالنقصان
ب -االٌرادات والمسحوبات تجعل دائنة بالزٌادة ومدٌنة بالنقصان
ج -راس المال وااللتزامات تجعل مدٌنة بالزٌادة ودائنة بالنقصان
د -المصروفات والمسحوبات تجعل مدٌنة بالنقصان ودائنة بالزٌادة
 .9اطراف العملٌة الخاصة بشراء اثاث نقدا
ب -االثاث والصندوق
أ -االثاث وراس المال

د -االثاث والمدٌنون

ج -االثاث والدائنون

 2111الى ح االٌراد سٌؤدى الى :
 .11ترحٌل القٌد  2111من ح الصندوق
أ -ظهور مبلغ  5555فً الجانب الدائن من حساب الصندوق
ب -ظهور مبلغ  5555فً الجانب الدائن من حساب االٌراد
ج -ظهور مبلغ  5555فً الجانب المدٌن من حساب االٌراد
د -ظهور مبلغ  5555فً الجانب المدٌن من حساب البنك
حاول حل االسئلة الموضوعٌة التالٌة على الفصل االول والثانى
-1أطراف العملٌة المتعلقة بسحب صاحب مشروع مبلغ معٌن من الصندوق لسداد مصروفات شخصٌة هما حسابً :
ب -المسحوبات والصندوق
أ  -المصروفات والصندوق
د -المسحوبات والمصروفات
ج -المسحوبات والبنك
 -0واحدة من العملٌات التالٌة تؤدى إلى زٌادة النقدٌة فً الصندوق :
ب -باقتراض مبلغ من المال واٌداعه الصندوق
أ -شراء سٌارة على الحساب
د -تسدٌد حسابات الدائنون
ج -بٌع بضاعة على الحساب
*** المعلومات التالٌة استخدمها لإلجابة عن األسئلة من 2-3
منشاة بلغ إجمالً إٌراداتها  19111لاير وإجمالً مصروفاتها  16111لاير  ،والمسحوبات الشخصٌة  3111لاير وإجمالً االلتزامات
للغٌر  ، 0111إذا علمت ان راس المال فً بداٌة السنة بلغ  31111لاير
 -0صافً الدخل ( الربح او الخسارة ) للسنة :
ب 0555 -خسارة
أ 0555 -ربح
-4حقوق الملكٌة فً نهاٌة السنة :
ب 00555 -لاير
أ 40555 -لاير
-3إجمالً األصول :
أ 66555-دٌنار

ب 09555-لاير

ج 4555 -خسارة
ج 44555 -لاير

د 65555 -لاير

ج 41555-لاير

د 60555 -لاير

-5إذا بلغ مجموع األصول الثابتة  31111لاير فان مجموع األصول المتداولة :
ج 9555 -لاير
ب 11555 -لاير
أ 00555 -لاير
ٌ -0صنف بند القروض فً المشروع ضمن -:
ب-االلتزامات
ا -األصول المتداولة

د 4555 -ربح

ج-المصروفات

د 06555 -لاير
د-اإلٌرادات

 -0تحصٌل مبلغ  311لاير من احد المدٌنون تأ ثٌر هذه العملٌة على معادلة المٌزانٌة
ب -زٌادة اصل  655وزٌادة فً حقوق الملكٌة 655
ا -زٌادة اصل  655وزٌادة فً االلتزامات 655
د -زٌادة التزام  655نقص فً حقوق الملكٌة 655
ج -زٌادة اصل  655ونقص فً اصل آخر 655
-9احد الحسابات التالٌة ٌجعل مدٌنا فً القٌد المحاسبً
ب -زٌادة اٌراد
أ-نقص فً الصندوق

ج-زٌادة راس المال

د -زٌادة اوراق قبض

-15بلغ اجمالى الجانب المدٌن الحد الحسابات  7111واجمالى الجانب الدائن  11111رصٌد هذا الحساب :
د 10555-رصٌد دائن
ج 10555-رصٌد مدٌن
ب 0555 -رصٌد دائن
أ 0555 -رصٌد مدٌن
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-11بلغت االصول فً  31111 11/1لاير وااللتزامات فً  61111 11/1لاير اذا علمت ان االصول زادت بمقدار  11111لاير خالل
شهر  11وااللتزامات نقصت بمقدار  3111لاير اذا حقوق الملكٌة فً  11/31ستبلغ 55555=15555 +65555 :
اذا حقوق الملكٌة 46555= 16555-55555
16555 = 6555-05555
أ46555 -لاير

ج 05555 -لاير

ب 45555 -لاير

 -10جمٌع الحسابات التالٌة طبٌعة ارصدتها مدٌنة ماعدا :
ج -االثاث
ب -البنك
أ -مصروف اٌجار
-10اي الحسابات التالٌة ال تصنف ضمن االصول :
ب -اوراق مالٌة
أ -لوازم غٌر مستعملة

ج -اوراق قبض

د 06555 -دٌنار
د -اٌراد خدمات
د -لوازم مستعملة

 -14فً عملٌة شراء اثاث سدد نصف قٌمتها نقدا والباقى على الحساب ٌكون القٌد المحاسبً:
أ -حساب االثاث مدٌن وحساب الصندوق مدٌن وحساب الدائنون دائن
ب -حساب االثاث مدٌن وحساب الصندوق دائن وحساب الدائنون دائن
ج -حساب الصندوق مدٌن وحساب االثاث دائن وحساب الدائنون دائن
د -حساب الدائنون مدٌن وحساب االثاث مدٌن وحساب الصندوق دائن
 -16كان رصٌد الصندوق فً  3111 1/1لاير وخالل شهر  1تم تحصٌل  6111لاير نقدا وسداد  1111لاير جزء من قٌمة قرض وبٌع
بضاعة على الحساب بمبلغ  3111لاير وسحب مبلغ  1311لاير من البنك سداد مصروف اٌجار رصٌد ح /الصندوق فً  1/31سٌبلغ
أ0555 -

ب5555 -

د0655 -

ج9555 -

-15اذا كان تأ ثٌر احد اطراف عملٌة ما زٌادة فً اصل ما فان احتمال الطرف تاثٌر االخر سٌكون :
د -زٌادة فً التزام
ج -نقص فً حقوق ملكٌة
ب -نقص فى التزام
أ -زٌادة فً اصل اخر
-10اي العملٌات التالٌة تؤدى الى نقص فً اصل ونقص فً التزام :
ب -سحب ورقة دفع على احد الدائنون
أ-شراء سٌارة على الحساب
د -سداد حساب احد الدائنون
ج-دفع مصروف اٌجار نقدا
-10ترحٌل الطرف المدٌن من القٌد التالً  1111من ح /المعدات  1111الى ح /البنك ٌكون باثبات مبلغ  1111لاير فً الجانب :
د -الدائن لحساب الصندوق
ج -المدٌن لحساب المعدات
ب -الدائن لحساب المعدات
أ -المدٌن لحساب البنك
-19اي من العملٌات التالٌة تعتبر عملٌة مالٌة :
أ -شراء بضاعة نقد
ج -التفاوض على تأجٌر شقة

ب -توقٌع عقد تعٌٌن مع احد الموظفٌن
د-االستفسار عن شروط عقد شراء مصنع .

-05حقل محاسبً ٌهتم بتحدٌد تكلفة انتاج السلعة :
ب -محاسبة التكالٌف
أ –محاسبة ضرٌبٌة

ج -محاسبة دولٌة

د -محاسبة حكومٌة

 .61اى من االخطاء التالٌة ال ٌكتشفها مٌزان المراجعة :
ب -نقل رصٌد حساب مدٌن الى عمود االرصدة الدائنة
أ -عدم ترحٌل احد طرفى القٌد
د – ترحٌل الطرف المدٌن للقٌد الى الجانب الدائن للحساب المعنى
ج -عدم اثبات عملٌة بالكامل
 .06جمٌع المستندات التالٌة تنشأ داخل المنشأة ماعدا :
ب -كشف الرواتب
أ -فاتورة البٌع

ج -مستند قبض

د -كشف حساب البنك

 .00جمٌع الدفاتر التالٌة دفاتر قٌد اولٌة ماعدا :
أ -دفتر الٌومٌة العامة [ب -دفتر المبٌعات

ج -دفتر االستاذ العام

د -دفتر النقدٌة

 .63جمٌع الحسابات مدٌنة ماعدا :
ب -االٌرادات
أ -االصول

ج -المسحوبات

د -المصروفات

 .06هو سجل تارٌخى لجمٌع عملٌات المنشأة حسب ترتٌب حدوثها التارٌخى :
ج -دفتر الٌومٌة
ب -مٌزان المراجعة
أ -دفتر االستاذ
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د -الحساب

( الفصل الثالث) تسوٌة الحسابات
قواعد عامة تساعدك فً حل المسائل المتعلقة بالتسوٌات الجردٌة
الفصل مطلو بالكامل
فً نهاٌة كل سنة مالٌة ٌتم تحدٌد نتائج اعمال المشروع من ربح أو خسارة بمقارنة ارصدة حسابات االٌرادات بارصدة حسابات
المصروفات الواردة بالدفاتروفقا لمبدأ مقابلة االٌرادات بالمصروفات و لكً ٌتم تحدٌد نتٌجة االعمال بشكل دقٌق وعادل ٌجب التحقق
من صحة تلك االرصدة والتأكد من انها تخص السنة وتماشٌا مع اساس االستحقاق الذي ٌنص على " وجوب تحمٌل الفترة المالٌة
بما ٌخصها من المصروفات التى استحقت سواء دفعت او لم تدفع واالعتراف باالٌرادات المكتسبة سواء قبضت او لم تقبض "
سٌتم االعتراف بأٌة مصروفات تخص الفترة ولم تدفع بعد و أٌة إٌرادات تخص الفترة المالٌة لم تقبض كما سٌتم استبعاد اٌة
مصروفات مدفوعة مقدما أواٌرادات مقبوضة مقدما وردت فً الدفاتر و تخص فترات مالٌة الحقة لٌتم فً النهاٌة تحمٌل كل فترة
مالٌة بنصٌبها العادل م ن المصروفات واالٌرادات مما سٌؤدى الى عدالة فً تصوٌر الحسابات الختامٌة .
وقٌود التسوٌات تضم نوعٌن ( تسوٌة المقدمات ) و( تسوٌة المستحقات )
تسوٌة المقدمات:
وتضم نوعٌن من الحسابا

واالٌرادات المقدمة او الغٌر مكتسبة

التى سٌتم تسوٌتها  ،المصروفات المقدمة

اوال  :تسوٌة المصروفات المقدمة :
تمثل مبالغ دفعت مقدما مقابل خدمات لم ٌتم االستفادة منها بعد وقد عولجت كأصلل متلداول و جعللت مدٌنلة فلً القٌلد كملا حلدث فلً
العملٌة رقم  14السابقة فً الفصل السابق  ،ومع مرور الوقت ستتحول تدرٌجٌا هذه البنلود اللى مصلروف نتٌجلة االسلتفادة الفعلٌلة
منها واستنفاذها ،وٌلزم تسوٌتها باستبعاد ذلك الجزء الذى تحول الى مصروف وانتهت منفعته بتخفٌضها وجعلها دائنلة عللى اعتبلار
انها هى اصال مدٌنة وعند تخفٌضها ٌلتم عكلس طبٌعتهلا وجعلهلا دائنلة بقٌلد تسلوٌة معلٌن ٌلتم بموجبله االعتلراف بالمصلروف اللذي
استنفذ وجعله مدٌنا وبنفس الوقت ٌتم تخفٌض االصل وجعله دائنا بقٌد تسوٌة والقٌد بشكله العام ٌاخذ الشكل التالى :
اى

من ح /المصروف حسب نوعه
الى ح  /مصروف مقدم

من ح  /المصروف

الى ح  /االصل
وٌالحظ ان القٌد الخاص بالمصروفا المقدمة سٌؤدى الى زٌادة فً المصروفات ونقص فً االصول
سنالحظ ان جمٌع البنود التى تندر ضمن فئة المقدما تتشابه فً قٌود التسوٌة باختالف المسمٌا والمبالغ  ،والتحرد هنرا فرً كٌفٌرة
احتساب الجزء الذ تحول لمصروف ا الجزء الذ استنفذ  ،فكل بند له طرٌقته الخاصة فً احتساب الجزء المستنفذ له
والتالى امثلة على بنود االصول التى تندر تح
أ-

هذا النوع من التسوٌا

:

بند اللوازم اوقطع ا لغٌار اوالمهمات المكتبٌة او العدد الصغٌرة او مخزون االدوات الكتابٌة

هى نوع من المصروفا المقدمة التى تقوم المنشاة بشراإها بغرض استخدامها فً اعمالها وتقل قٌمتها مرع عملٌرة االسرتتمال حٌر
تتحول تدرٌجٌا الى مصروف وٌلزم لتحدٌد الجزء المستنفذ لها ( المصروف ) ان نقوم بتمل جرد فتلرى لهرا بترارٌخ التسروٌا وتحدٌرد
الجزء المتبقى الغٌر مستتمل
احتسا الجزء المستعمل ( المستنفذ) = رصٌد اول المدة الوارد فً مٌزان المراجعة  -رصٌد اخر المدة المتبقى
والقٌد ٌكون :

من ح /لوازم مستعملة
الى ح /اللوازم

او قطع اٌار مستتملة او مهما

مستتملة او ادوا

اومخزون قطع الغٌار او المهما

كتابٌة

او مخزون ادوا

كتابٌة

احٌانا قد ٌتم اعطاء قٌمة الجزء المستتمل مباشرة فً السإال كؤن ٌقول ان قٌمة المواد او قطع الغٌار المستتملة كذا وكرذا  .......هنرا
ال داعى لتمل ا احتساب الن المبلغ محسوب جاهز وٌتم اثبا المبلغ مباشرة كما فً القٌد السابق
مثال على اعطاء الجزء المتبقى من اللوازم (الغٌر مستعمل ) :
ظهار رصاٌد ح /مخازون قطااع الغٌاار فاً مٌاازان المراجعاة قبال التسااوٌات بمبلاغ  0022لاير وبتاارٌخ الجاارد وجاد ان قطاع الغٌااار
المتبقٌة بلغت  5022لاير ماهو قٌد التسوٌة ؟
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الحل :
قطع الغٌار المستعملة = مخزون اول المدة – المخزون اخر المدة المتبقى
 1555من ح /قطع غٌار مستعملة
قٌد التسوٌة
 1555الى ح /مخزون قطع الغٌار

= 1555=1055-0055

هذه القٌد سٌخفض رصٌد ح مخزون قطع الغٌاربالجزء المستعمل بمبلغ لٌصبح  1055 =1555-0055وسٌظهر فً قائمة المركز المالى
 1055وسٌظهر قطع الغٌار المستعملة  1555لاير ضمن المصروفات فً قائمة الدخل
مثال على اعطاء الجزء المستعمل من اللوازم

ظهر رصٌد ح /مخزون اللاوازم المكتبٌاة فاً مٌازان المراجعاة قبال التساوٌات بمبلاغ  5022لاير وبتاارٌخ الجارد وجاد ان قٌماة
اللوازم المستعملة بلغت  022لاير ماهو قٌد التسوٌة ؟
الحل :

الجزء المستتمل اعطى فً السإال مباشرة وما علٌنا اال اثبا القٌد

قٌد التسوٌة

 955من ح /لوازم مكتبٌة مستعملة
 955الى ح /مخزون لوازم مكتبٌة

هذه القٌد سٌخفض رصٌد ح مخزون اللوازم المكتبٌة بمبلغ  955لٌصبح  055 =955-1055وسٌظهر فً قائمة المركز المالى 055
وستظهر اللوازم المستعملة  955ضمن المصروفات فً قائمة الدخل

 بند تامٌن مقدم او صٌانة مقدمة او اٌجار مقدم  ....الخ اى بند مقدمٌتم تسوٌته باحتساب ذلك الجزء الذ استنفذ منه وتحول لمصروف وقٌد تسوٌته دائما ٌكون :
من ح  /مصر وف تامٌن او اٌجار او دعاٌة

.... ...حس السؤال ...

الى ح  /تأمٌن مقدم او اٌجار مقدم او دعاٌة مقدمة

......الخ

وٌتم احتساب الجزء المستنفذ منها حسب متطٌا السإال فاذا ذكر فً السإال ان البند المقدم ٌغطى عدد مرن الفتررا سرواء شرهرٌة او
سنوٌة تبدأ بتارٌخ متٌن كان ٌقول ان بند التامٌن المقدم ٌغطى سنتٌن تبدأ من  1جماد االول مثال  ....نقوم باتباع التالى :
المبلغ المقدم  /اجمالى عدد االشهر حس الفترة المعطاة
 اٌجاد حصة الشهر الواحد من كامل المبلغ =
 اٌجاد قٌمة المصروف المستنفذ ( الفعلٌة ) = حصة كل شهر * عدد الشهور التى تمت االستفادة منها فعلٌا من تاارٌخ
بدء سرٌان المبلغ حتى تارٌخ اعداد التسوٌة
 ثم ٌتم اثبات القٌد كالمعتاد مع مراعاة تغٌٌر المسمٌات حس نوع المصروف
 احٌاناا قاد ٌعطااى ماا ٌجا ان ٌكاون علٌااه المصا روف المقاادم فاً نهاٌاة العااام هناا سااٌتم احتساا الجاازء المساتنفذ بطاارح
المصروف المقدم اول المدة – مصروف المقدم اخر المدة ومن ثم ٌثبت القٌد كالمعتاد
 احٌانا قد ٌتم اعطاء الجزء المستنفذ مباشرة فً السإال هنا ٌتم اثبا القٌد مباشرة بقٌمة الجزء المستنفذ
امثلة على عدم اعطاء الجزء المستنفذ مباشرة وٌج احتسابه :
فً  0222/50/45ظهر ح /مصروف إٌجار مدفوع مقدما برصٌد مدٌن 0322لاير  ،علما بأنه ٌخص عقد إٌجار سنوي ٌبادأ مان
 ، 0222/0/5ما هو قٌد التسوٌة الالزم وتأثٌره على الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة ؟؟
الحل :
1555 = 6 *055 = 10 /0455

أ -القٌمة المستنفذة التً تخص السنة وتحولت لمصروف=
بدال من خطوتٌن وٌمكن ان ٌتم حلها على خطوتٌن )
 1555من ح /مصروف اإلٌجار
ب -قٌد التسوٌة :
 1555إلى م /إٌجار مدفوع مقدما

( قمت باٌجاد القٌمة بخطوة واحدة

هذا القٌد سٌخفض رصٌد ح /اٌجارمدفوع مقدما بقٌمة  1111لٌصب =  1411 = 1111 – 2411وسٌظهر فً المٌزانٌرة ضرمن
االصول المتداولرة بهرذا الرصرٌد الجدٌرد والرذي ٌتبررعن المبرالغ الترً لرم تسرتهلك بترد والترً تخرص الفتررا المقبلرة وسرٌظهر حسراب
مصروف االٌجار فً قائمة الدخل بمبلغ 1111ل.
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مثال 0
فى نهاٌة عام  6111ظهر ح /تامٌن مدفوع مقدما برصٌد مدٌن مقداره  1011لاير علما بأنه ٌخص عقد تأمٌن لمدة  3سنوات
تبدأ من  ، 6111/ 3/1ما هو قٌد التسوٌة الالزم ؟؟
نصٌب الشهر =  ( 65 = 10 / 555 = 0/ 1055اوجدنا نصٌب السنة ثم اوجدنا نصٌب الشهر )
( من شهر  4الى شهر  10تعادل  9اشهر )
= 465 = 9 * 65
القٌمة الفعلٌة التً استنفذت وتحولت لمصروف
 465من ح /مصروف التامٌن
ب -قٌد التسوٌة :
 465إلى م /تأمٌن مدفوع مقدما

هذا القٌد سٌخفض رصٌد ح /تامٌن مدفوع مقدما بقٌمة  451لٌصب =  1351 = 451 – 1811وسٌظهر فً المٌزانٌة بهذا
الرصٌد الجدٌد وال ذي ٌتبر عن المبالغ التً لم تستهلك بتد والتً تخص الفترا المقبلة وحساب مصروف التامٌن سٌظهر فً 465
مثال على اعطاء الجزء المستنفذ مباشرة فً السؤال

فً نهاٌة عام  6111ظهر ح /دعاٌة مدفوع مقدما برصٌد مدٌن مقداره  3211لاير اذا علمت مصروف الدعاٌة الذى ٌخص
العام هو  211لاير  .ماهو قٌد التسوٌة الالزم ؟؟
هنا تم اعطاء المبلغ مباشرة وٌتم كتابة القٌد مباشرة
 555من ح /مصروف الدعاٌة
قٌد التسوٌة :
555إلى م /دعاٌة مدفوعة مقدما

ا  -بند االصول الثابتة ( المعدات واالجهزة والمبانى والسٌارات واالثاث )
االصول الثابتة خالل عمرها االنتاجى تتناقص قٌمتها باالستخدام وٌجب تحدٌد الجزء الذى تم اسلتهالكه سلنوٌا وهنلاك طلرق متعلارف
علٌها فً كٌفٌة احتساب اقساط االهالك سنوٌا سٌتم التعرض الٌها الحقا فً الفصل التاسع .
لغاٌات تحدٌد مصروف االهالك ( الجزء الذى استنفذ من قٌمة االصل ) سٌتم استخدام طرٌقة القسط الثابت وذلك بقسمة تكلفة االصلل
الواردة فً مٌزان المراجعة قبل التسوٌات على عدد سنوات عمرها االنتاجى المقدرة وفً حاللة تلم اعطلاء قٌملة الخلردة المتبقٌلة ٌلتم
طرحها من التكلفة كالتالى :
مصروف االهالك = (تكلفة االصل – قٌمة الخردة ان وجدت ) /عدد سنوات االصل
ومن ثم ٌتم اثبا قٌد التسوٌة الخاص بها مع مراعاة تغٌٌر اسم االصل حسب اسم االصل المتطى فً السإال
من ح  /مصروف اهالك االصل  ........كتابة اسم االصل المراد استهالكه
الى ح  /مخصص اهالك االصل

 ......كتابة نف

اسم االصل المراد استهالكه

مصروف االهالك سٌظهر فً قائمة الدخل ومخصص االهالك سٌظهر فً المٌزانٌة مطروحا من االصل للوصول الى القٌمة الدفترٌة لالصل

طرٌقة حل االسئلة المتعلقة بهذا البند تعتمد على ما اذا اعطى االهالك السنوى مباشرة فً السؤال وبالتالى ٌتم اثبات قٌد االهالك
مباشرة دون المرور على عملٌة االحتساب  ،او ان ٌطلب احتساب قسط االهالك بذكر المعلومات الخاصة بعمراالصل االنتاجى
وقٌمة الخردة ان وجدت وهنا ٌلزمنا احتساب القسط اوال ثم كتابة القٌد  .وتاثٌر القٌد على قائمة المركز المالى اٌضا تعتمد على
وجود او عدم وجود مخصص اهالك سابق ففى حالة وجود مخصص سابق ٌجب تعدٌل قٌمته فً المٌزانٌة باضافة االهالك الجدٌد
على المخصص السابق .
مثال  5مع عدم وجود مخصص اهالك سابق واعطاء قٌمة االهالك مباشرة فً السؤال :
ظهر رصٌد ح االثاث فً مٌزان المراجعة بمبلغ  31111لاير اذا علمت ان قٌمة االهالالك السالنوى لالثالاث بلغالت  3111لاير مالا
قٌد التسوٌة ؟؟؟
الحل :
 6555من ح /مصروف اهالك اثاث
 6555الى ح /مخصص اهالك اثاث
هذا القٌد سٌؤدى الى ظهور حساب جدٌد مصروف اهالك االثاث  6555لاير فً قائمة الدخل اما مخصص االهالك فال ٌوجد هنا رصٌد
سابق حٌث سٌظهر فً المٌزانٌة بمبلغ مطروحا من االثاث  06555 = 6555 - 05555لتعبر عن القٌمة الدفترٌة لالثاث كما فً
الشكل :
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05555
6555
06555
مثال 6

االثاث
مخصص االستهالك
القٌمة الدفترٌة لالثاث

مع وجود مخصص اهالك سابق واحتساب قسط اهالك

ظهر رصٌد ح السٌارات فً مٌزان المراجعة بمبلغ  33111لاير  ،اذا علمت ان القٌمة التخرٌدٌة للسٌارة قدرت بمبلغ 6111
لاير والعمر االنتاجى  7سنوات وهناك مجمع استهالك سابق للسٌارة ٌبلغ  16111لاير  ،ماهو قٌد التسوٌة ؟
الحل :
مصروف االهالك = (  5555 = 0 /( 0555 - 44555قٌمة االهالك السنوى او مقدار الجزء الذي تحول لمصروف
قٌد التسوٌة
 5555من ح /مصروف اهالك سٌارات
الى ح /مخصص اهالك سٌارات
5555
هذا القٌد سٌؤدى الى ظهور حساب مصروف اهالك السٌارات  5555فً قائمة الدخل اما مخصص اهالك السٌارات ٌوجد له رصٌد سابق
سٌزداد بمبلغ  5555لٌصبح  10555 = 5555 + 10555وسٌظهر فً المٌزانٌة مطروحا من السٌارات 05555 = 10555 - 44555
لتعبر عن القٌمة الدفترٌة للسٌارات كما فً الشكل :
السٌارات
44555
مخصص االهالك
10555
القٌمة الدفترٌة للسٌارات
05555

ثانٌا تسوٌة االٌرادات المقدمة
وهذ ه تمثل مبالغ قبض مقدما مقابل خدما سٌتم تقدٌمها الحقا وعند اثباتها جتل دائنة فً القٌد وعومل كالتزام ولم ٌتم االعتراف
با اٌراد على اعتبار ان الخدمة لم تقدم بتد ا ان المنشؤة لم تكتسب حق االعتراف باالٌراد فً دفاترها كماحد فً عملٌة رقم 15
 ،مع مرور ال وق المنشؤة ستقوم بتقدٌم الخدمة وستتحول هذه االلتزاما الى اٌرادا لذلك ٌلزم استبتاد ذلك الجزء المكتسب والذى
تحول الٌراد بجعلها مدٌنة فً قٌد التسوٌة والقٌد بشكله العام
من ح  /االٌراد المقدم او الغٌر مكتسب
الى ح  /االٌراد

من ح  /االلتزام

اى

الى ح  /االٌراد

وكما هو واض القٌد الخاص باالٌرادا المقدمة سٌؤدى الى تخفٌع فً االلتزام وزٌادة فً االٌراد
وقبل اثبا القٌد ٌلزم تحدٌد ذلك الجزء المكتس الذى تحول كاٌراد حسب متطٌا السإال والتى قد تؤخذ االحتماال التالٌة :
 ان ٌتطى مباشرة بالسإال بذكر المبلغ الذ تم اكتسابه فتلٌا وهنا ٌكتب القٌد مباشرة
 او ان ٌحدد ان نسبة من قٌمة االٌراد المقدم قد تم اكتسابها وهنا ٌتم ضرب النسبة * قٌمة االٌراد المقدم
 او ان ٌحدد رصٌد قٌمة االٌراد المقدم المفترض وبالتالى ٌتم احتساب الجزء الذي تم اكتسابه من المتادلة :
رصٌد االٌراد المقدم الوارد فً مٌزان المراجعة – االٌراد المقدم الفعلى الذى تم تحدٌده فً السؤال
 او أن ٌحدد عدد الفترا التى ٌغطٌها االٌراد مثل ان االٌراد المقدم ٌغطى  3سنوا تبدأ من 1شوال ....وهنا ٌجب :
أ -اٌجاد نصٌ الشهر الواحدة = كامل المبلغ المقبوع مقدما  /على عدد الفترات المعطاة باالشهر
فً حالة اعطٌ الفترة بالسنوا ٌفضل تحوٌلها الى اشهر
ب -احتس ا قٌمة االٌراد المكتس الذى ٌخص السنة المالٌة = نصاٌ الشاهر الواحاد * عادد الشاهور مرن بردء
التقد حتى تارٌخ اعداد التسوٌة الجردٌة
من ح  /اٌراد مقدم
 اثبا القٌد كالمتتاد :حس نوعه
الى ح  /االٌراد......
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امثلة على احتسا الجزء المكتس
مثال : 5
فً  42ذى الحجة  5345ظهر رصٌد ح اٌراد صٌانه مقدم بمبلغ  0222لاير ٌغطى  2اشهر تبدأ مان / 5ذى القعادة ، 5345
قٌد التسوٌة الالزم ؟
الحل  :هنا تم اعطاء الفترة التى ٌغطٌها االٌراد المقدم وهى  6اشهر تبدأ من  1ذ القتدة
 – 1احتسا الجزء المكتس الذ تحول الٌراد سنقوم بالقسمة على  6الٌجاد نصٌب الشهر الواحد ثرم نقروم بضرربه ب  2الٌجراد
الجزء الذ ٌخص السنة الفتلٌة من  1ذ القتدة الى  31ذ الحجة = 3111= 2 * 1511 = 6 / 9111
 3111من ح /اٌراد صٌانة مقدمة
ب -قٌد التسوٌة :
 3111زلى ح /اٌراد صٌانة
هذا القٌد سٌخفض من رصٌد ح /اٌرادصرٌانة مقردم لٌصرب  6111 = 3111 -9111حٌر سرٌظهر فرً المٌزانٌرة ضرمن االلتزامرا
بهذا الرصٌد الجدٌد  ،وسٌإد زلى فت حساب جدٌد ح /اٌراد صٌانة رصٌدها دائن  3111وسٌظهر فً قائمة الدخل .
مثال0
فً  42ذى الحجة  5345ظهر رصٌد ح اٌراد عقار مقدم بمبلغ  03222لاير فً مٌزان المراجعة قبل التسوٌات اذا علمت ان
اٌراد العقار المقدم بلغ  02222لاير  ،قٌد التسوٌة الالزم ؟
الحل  :هنا تم اعطاء ما ٌجب ان ٌكون علٌه رصٌد االٌراد المقدم وبالتالى ٌلزم اٌجاد الفرق والذ ٌمثل الجزء الذ تحول الٌراد
 – 1الجزء المكتس الذ تحول الٌراد وتم اكتسابه سنقوم بالطرح = 4111 = 21111 – 24111
 4111من ح /اٌراد عقارمقدم
ب -قٌد التسوٌة :
 4111زلى ح /اٌراد عقار
هذا القٌد سٌخفض من رصٌد ح /اٌراد عقار مقدم لٌصب  21111 = 4111 -24111حٌ سٌظهر فً المٌزانٌة ضرمن االلتزامرا
بهررذا الرصررٌد الجدٌررد  ،وسررٌإد زلررى فررت حسرراب جدٌررد ح /اٌررراد عقررار رصررٌدها دائررن  4111وسررٌظهر فررً قائمررة الرردخل ضررمن
االٌرادا .
مثال 4
فً  42ذى الحجة  5345ظهر رصٌد ح اٌرا د اشاتراكات مقادم بمبلاغ  50222لاير فاً مٌازان المراجعاة قبال التساوٌات اذا
علمت ان هذا المبلغ ٌغطى مدة سنة ونصف ابتداءا من اول شعبان  ، 5345ما هو قٌد التسوٌة الالزم ؟
الحل  :المدة التى تم اكتساب االٌراد هى من  1شتبان حتى  31ذ الحجة ا  5اشهر
 – 1الجزء المكتس الذ تحول الٌراد وتم اكتسابه ٌجب ان نوجد نصٌب الشهر الواحد وبالتالى ٌفضل تحوٌرل السرنة ونصرف الرى
اشهر وهنا المدة تتادل  18شهرا)
اذا نصٌب الشهرالواحد = 1111 = 18 / 18111
نصٌب  5اشهر وهى الفترة التى تم بها اكتساب االٌراد = ( 5111= 5 * 1111المدة من شتبان الى ذ الحجة )
 5111من ح /اٌراد اشتراكا مقدمة
ب -قٌد التسوٌة :
 5111زلى ح /اٌراد اشتراكا
هررذا القٌررد سررٌخفض مررن رصررٌد ح /اٌررراد اشررتراكا مقرردم لٌصررب  13111 = 5111 -18111حٌر سررٌظهر فررً المٌزانٌررة ضررمن
رصرٌدها دائرن  5111وسرٌظهر فرً قائمرة
االلتزاما بهذا الرصٌد الجدٌد  ،وسٌإد زلى فت حسراب جدٌرد ح /اٌرراد اشرتراكا
الدخل .
مثال 3
فً  42ذى الحجة  5345ظهر رصٌد ح اٌاراد عماوالت مقدماة بمبلاغ  5222لاير اذا علمات ان  %42مان المبلاغ تام اكتساابه
ماهو قٌد التسوٌة الالزم ؟
الحل :
الجزء المكتس = 422 = 5222 * % 42
 311من ح  /اٌراد عموال مقدمة
قٌد التسوٌة :
 311الى ح  /اٌراد عموال
هذا القٌد سٌخفض من رصٌد ح /اٌراد عموال مقدم لٌصب  711 = 311 -1111و سرٌظهر فرً المٌزانٌرة ضرمن االلتزامرا بهرذا
رصٌدها دائن  711وسٌظهر فً قائمة الدخل
الرصٌد الجدٌد  ،وسٌإد زلى فت حساب جدٌد ح /اٌراد عموال
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مثال على اعطاء الجزء المكتس مباشرة فً السؤال
فاً  42ذى الحجااة  5345ظهاار رصاٌد ح اٌااراد عقااار مقادم
ماهو قٌد التسوٌة الالزم ؟
الحل :
 5111من ح  /اٌراد عقار مقدم
قٌد التسوٌة :
 5111الى ح  /اٌراد عقار

بمبلااغ  00222لاير اذا علماات المبلاغ الااذى تاام اكتسااابه 1222

هذا القٌد سٌخفض من رصٌد ح /اٌراد عقارمقدم لٌصب  17111و سرٌظهر فرً المٌزانٌرة ضرمن االلتزامرا بهرذا الرصرٌد الجدٌرد ،
وسٌإد زلى فت حساب جدٌد ح /اٌراد عقار رصٌده دائن  5111وسٌظهر فً قائمة الدخل
تسوٌة المستحقات  :اٌضا تضم نوعٌن ( مصروفات مستحقة ) او( اٌرادات مستحقة )
اوال المصروفات المستحقة :
عبارة عن خردما تمر االسرتفادة منهرا فتلٌرا ولرم ٌرتم سردادها بترد وبالترالى لرم ٌرتم اثباتهرا بالردفاتر  ،وٌلرزم االعترراف بهرا وتضرمٌنها
حساب المصروفا حتى ال تكون قٌمة المصروفا تظهر باقل مما ٌجب  ،وبالتالى سرٌكون هنراك مغراالة فرً احتسراب الردخل واٌضرا
اتباعا الساج االستحقاق بانه ٌجب االعتراف بالمصروفا سواء دفت او لم تدفع .
وقٌد التسوٌة الخاص بها سٌإد الى زٌادة فى المصروفا وجتلها مدٌنة وبنفج الوق سٌتم اثبرا االلترزام الناشرئ مرن عردم سردادها
تح مسمى مصروف مستحق الدفع وسٌجتل دائنا بقٌمة هذه المبلغ الغٌر مدفوع حٌ سٌظهر فً المٌزانٌة بجانب االلتزاما
من ح  /المصروف
اى
من ح  /مصروف..............حس نوعه
الى ح  /االلتزام
الى ح /مصروف مستحق الدفع
من الواض ان قٌد التسوٌة الخاص بالمصروفا المستحقة ٌؤدى ا لى زٌادة فً مصروف وزٌادة فً التزام


كٌفٌة الحل
ان نحدد الجزء المستحق الدفع وعادة ٌتطى بالسإال مباشرة مثل هناك رواتب مستحقة الدفع مثال قٌمتها  .......لم تدفع بتد
وهنا ٌتم اثبا القٌد مباشرة بالجزء الغٌر مدفوع

مثال  5على اعطاء الجزء المستحق الدفع مباشرة فً السؤال :
هناك فاتورة كهرباء عن شهر  50استحقت ولم تدفع بعد قٌمتها  122لاير
الحل :
هنا مصروف الكهرباء المستحق الدفع قد اعطى فً السإال مباشرة وٌلزم فقط اثباته
 511من ح /مصروف كهرباء
 511الى ح /مصروف كهرباء مستحق الدفع


احٌانا ٌلزمنا ان نقوم بتحدٌد الجزء المستحق الغٌر مدفوع وذلك فرً حالرة ترم اعطراء مرا ٌخرص السرنة مرن المصرروف وهنرا
ٌجب مقارنرة الرصرٌد الردفتر الروارد فرً مٌرزان المراجترة مرع الفتلرى الرذ حردد فرً المتلومرة الجردٌرة للسرإال وفرً حالرة
وجدنا ان الرصٌد الدفتر اقل من الفتلى ٌتنى ان هناك مصروف مستحق الدفع ٌتادل قٌمة الفرق ( الدفتر – الفتلى )

مثال  0على عدم اعطاء الجزء المستحق وٌج احتسابه :
بلغ رصٌد ح مصروف روات فً مٌزان المراجعة قبل التساوٌات  32222لاير اذا علمات ان الرواتا السانوٌة  12222لاير ،
ماهو قٌد التسوٌة الالزم ؟؟
الحل :
هنا تم اعطاء ما ٌجب ان ٌكون علٌره رصرٌد مصرروف الرواترب وهرو  51111ل وبمقارنره الردفتر  46111مرع الفتلرى 51111
ٌتبٌن ان الدفتر اقل من الفتلى بمبلغ  4111ل وهو ٌمثل رواتب مستحقة الدفع
 4111من ح  /مصروف الرواتب
 4111الى ح  /مصروف رواتب مستحق الدفع
هذا القٌرد سرٌإد الرى ظهرور رواترب مسرتحقة الردفع فرً المٌزانٌرة ضرمن االلتزامرا بمبلرغ  4111ل امرا مصرروف الرواترب سرٌتم
تتدٌل رصٌده بالزٌادة لٌبلغ  51111ل لٌظهر فى قائمة الدخل .
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مثال اخر :
فً نهاٌة عام  0220ظهر رصٌد ح مصروف روات بمبلغ 50222لاير اذا علمت ان الروات الشهرٌة بلغت  5122لاير
مصروف الروات :
12111
القٌمة الدفترٌة المثبتة
القٌمة الفتلٌة التً تخص السنة = 18111 = 12 * 1511
هناك رواتب مستحقة الدفع لم تثب فً الدفاتر ولم تدفع
الدفتر < الفتلى بمقدار 6111
قٌد التسوٌة  6111 :من ح /مصروف رواتب
 6111زلى ح /رواتب مستحقة الدفع
القٌرد سررٌإد الررى زٌررادة حسرراب مصررروف الرواتررب لٌصررب  18111وزٌرادة االلتزامررا بظهررور حسرراب رواتررب مسررتحقة الرردفع فررً
المٌزانٌة بمبلغ  6111ضمن االلتزاما
ثانٌا االٌرادات المستحقة :
عبرارة عرن خردما تمر تقردٌمها للغٌرر واكتسرب ولرم ٌرتم تحصرٌلها بترد وبالترالى لرم تثبر بالردفاتر وٌجرب االعترراف بهرا وتضرمٌنها
االٌرررادا حتررى الٌكررون رصررٌد االٌررراد اقررل ممررا ٌجررب وبالتررالى الرردخل سررٌكون اقررل ممررا ٌجررب وقٌررد التسرروٌة سررٌإد الررى زٌررادة فررً
االٌرادا بجتلها دائنة وزٌادة فً االصول ٌمثل قٌمة المبلغ المستحق القبض وٌثب تح مسمى اٌراد مستحق القبض
اى

من ح /اٌراد مستحق القبع
الى ح  /االٌراد ..........حس نوعه

من ح  /االصل
الى ح  /االٌراد

ومن الواض ان قٌد التسوٌة الخاص باالٌرادا المستحقة القبض سٌؤدى الى زٌادة فً االصل وزٌادة فً االٌراد
كٌفٌة حل مثل هذا النوع من التسوٌات ان نحدد الجزء المستحق القبع اى الغٌرمقبوع وهذا ٌعتمد على السؤال


فؤما ان ٌتطى مباشرة فً السإال كؤن ٌقرول ان هنراك اٌررادا قٌمتهرا  .......لرم تقربض او تحصرل بترد أو ان هنراك اٌررادا
قٌمتها  .........لم تثب بتد فً الدفاتر  ،هنا ال داعى ال عملٌة احتساب وٌتم اثبا القٌد مباشرة .

مثال على اعطاء االٌراد المستحق مباشرة فً السؤال :
بتارٌخ الجرد تبٌن ان هناك اٌراد عموالت قٌمتها  0322لاير لم تقبع ولم تثبت فً الدفاتر
هنا االٌراد المستحق القبض محسوب جاهز بالسإال  ،وما علٌنا سو اثبا قٌد التسوٌة ؟؟؟؟
 2411من ح اٌراد عموال مستحق القبض
 2411الى ح اٌراد عموال
بمبلرغ  2411حٌر سرٌظهر فرً قائمرة الردخل  ،وسرٌإد زلرى فرت حسراب جدٌرد ح/
هذا القٌد سٌزٌد من رصٌد ح /اٌراد التمروال
اٌراد عموال مستحقة القبض برصٌد  2411فً المٌزانٌة ضمن االصول .


أو ان ٌحدد فً السإال الجزء الفتلى لما ٌجب علٌه ان ٌكرون رصرٌد االٌرراد وهنرا ٌجرب مقارنرة الردفتر الروارد فرً مٌرزان
المراجتة مع الفتلى الذ حدد فً المتلومة الجردٌة للسإال وفً حالة وجردنا ان الرصرٌد الردفتر اقرل مرن الفتلرى ٌتنرى ان
هناك اٌراد مستحق القبض و ٌتادل قٌمته الفرق بٌن ( الدفتر – الفتلى )

مثال على عدم اعطاء الجزء المستحق وٌج احتسابه :
ظهر رصٌد ح اٌراد خدمات بمبلغ  51222لاير بمٌزان المراجعاة قبال التساوٌات اذا علمات ان الخادمات التاى انجازت هاذا العاام
 50222لاير  ،ماهو قٌد التسوٌة اللالزم ؟
الحل :
الرصٌد المثب فً الدفاتر  15111ل  ،والرصٌد الفتلى الذ ٌجب ان ٌكون علٌه حساب االٌراد 18111
وبمقارنررة الرردفتر مررع الفتلررى سررنجد ان الرردفتر اقررل بمقرردار  3111وٌلررزم زٌادترره لٌصررب  18111بجتلرره دائنررا بمقرردار الفرررق ،
وسٌظهر حساب جدٌد باسم اٌراد خدما مستحقة القبض بمبلغ  3111فً المٌزانٌة ضمن االصول
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قٌد التسوٌة

 3111من ح /اٌراد خدما

مستحقة القبض

 3111الى ح /اٌراد خدما
بمبلرغ  3111حٌر سرٌظهر فرً قائمرة الردخل  ،وسرٌإد زلرى فرت حسراب جدٌرد ح/
هذا القٌد سٌزٌد مرن رصرٌد ح /اٌرراد الخردما
اٌراد خدما مستحقة القبض برصٌد  3111فً المٌزانٌة ضمن االصول .
معلومات هامة عن التسوٌات الجردٌة :
 ان قٌود التسوٌة المتعلقة بالمقدمات والمستحقات سٌنشأ عنها  3انواع من الحسابات :
المصررروف المرردفوع مقرردما واالٌررراد المسررتحق القرربض ارصرردتهم دائمررا مدٌنررة وٌتتبررران اصرروال وٌظهررران ضررمن مجموعررة
االصول فً قائمة المركز المالى
 المصرررروف المسرررتحق الررردفع واالٌرررراد المقبررروض مقررردما ارصررردتهم دائمرررا دائنرررة وٌتتبرررران التزامرررا وٌظهرررران ضرررمن مجموعرررة
االلتزاما فً قائمة المركز المالى .
 اى قٌد تسوٌة ٌجب ان ٌكون احد اطرافه من حسابا قائمة الدخل ( اٌرراد او مصرروف ) والطررف االخرر مرن حسرابا قائمرة
المركز المالى ( اصل او التزام )
 المصروفا دائما طبٌتتها مدٌنة وعند الزٌادة تجتل مدٌنة وعند النقص تجتل دائنة.
 االٌرادا دائما طبٌتتها دائنة وعند الزٌادة تجتل دائنة وعند النقص تجتل مدٌنة .
ٌ جب اعداد مٌزان مراجتة بتد التسوٌا عند االنتهاء من اثبا كافة قٌود التسوٌا الجردٌة وترحٌلهرا وتتردٌل ارصردة الحسرابا
باالرصدة الجدٌدة بتد التسوٌة .
 سرنالحظ عنرد اعررداد مٌرزان مراجترة بتررد التسروٌا ان هنرراك ارصردة حسرابا سرروف تتتردل بالزٌرادة وهنرراك حسرابا سررتنخفض
ارصدتها وهناك حسابا لن ٌطرأ علٌها ا تتدٌل وهناك حسابا لرم تكرن واردة فرً مٌرزان المراجترة قبرل التسروٌا وظهرر
بتد التسوٌا .
 عنررد اعررداد قائمررة الرردخل مررن واقررع مٌررزان المراجتررة بتررد التسرروٌا ٌجررب التؤكررد مررن اثبررا االرصرردة الجدٌرردة لبنررود االٌرررادا
والمصروفا بتد التسوٌة
 ارصدة الحسابا التى تكون واردة فً مٌزان المراجتة قبل التسوٌا ٌطلق علٌها االرصدة الدفترٌة ( المثبتة فتلٌا فً الدفاتر)
 االرصدة الفتلٌة ( ما ٌجب ان ٌكون ) وعادة تتطى فً المتلومة الجردٌة او ٌتم التوصل الٌها .
 قٌود تسوٌة المصروفات المقدمة تإد الى نقص فً االصول وزٌادة فً المصروفا ( عردم تغٌرر فرً مجمروع جرانبً مٌرزان
المراجتة ) .نقص فً حساب مدٌن وزٌادة فً حساب مدٌن اخر لن ٌإثر على المجموع
 قٌود تسوٌة االٌرادات المقدمة تإد الى نقص فً االلتزاما وزٌادة فً االٌرادا ( عدم تغٌر مجموع جانبً مٌزان المراجترة.
نقص فً حساب دائن وزٌادة فً حساب دائن اٌضا لن ٌإثر على المجموع
 قٌود تسوٌة المصاروفات المساتحقة ترإد الرى زٌرادة فرً مصرروف وزٌرادة فرً االلتزامرا ( زٌرادة فرً مجمروع جرانبً مٌرزان
المراجتة ) .زٌادة فً حساب مدٌن وزٌادة فً حساب دائن سٌإد الى زٌادة جانبً المٌزان
 قٌود تسوٌة االٌرادات المستحقة تإد الى زٌادة فً االصول وزٌادة فً االٌرادا ( زٌرادة فرً مجمروع جرانبى مٌرزان المراجترة
.زٌادة فى حساب مدٌن وزٌادة فً حساب دائن سٌإد الى زٌادة فً جانبى المٌزان
امثلة متنوعة محلولة
مثال  : 5على جرد المصروفات

ظهرت األرصدة التالٌة فً مٌزان المراجعة قبل التسوٌات فً 0220 /50/45

 18111تؤمٌن مدفوع مقدما
 27111زٌجار مدفوع مقدما
 12111مصروف رواتب
إذا علمت ما ٌلً :
 - 1التامٌن ٌخص عقد تؤمٌن لمدة  3سنوا تبدأ من . 2119/ 4/1
 - 2ا ٌجار ٌخص عقد زٌجار لمدة سنة تبدأ من 2119 /11/1
 - 3الرواتب الشهرٌة بلغ  1511ل
الحل :
بند مصروف التامٌن المدفوع مقدما :
 – 1قٌمة الجزء المستنفذ = 4511 = 12/9* 6111 = 3/ 18111
 4511من ح /مصروف التامٌن
ب -قٌد التسوٌة :
 4511زلى م /تؤمٌن مدفوع مقدما
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او 4511 =9 * 511 =36/ 18111

هررذا القٌررد سررٌخفض رصررٌد ح /تررامٌن مرردفوع مقرردما بقٌمررة  451لٌصررب =  13511 = 4511 – 18111وسررٌظهر فررً
المٌزانٌة بهذا الرصٌد الجدٌد والذي ٌتبر عن المبالغ التً لم تستهلك بتد والتً تخص الفترا المقبلة .
ومصروف التامٌن سٌظهر فً قائمة الدخل بمبلغ  4511ل لٌتبر عن مصروف التامٌن الفتلى
بند االٌجار المدفوع مقدما
 – 1الجزء المستنفذ = 6751= 3 * 225 1 = 12/ 27111
 6751من ح /مصروف االٌجار
ب -قٌد التسوٌة :
 6751زلى م /اٌجار مدفوع مقدما
هرذا القٌررد سررٌخفض رصررٌد ح /اٌجررار مرردفوع مقرردما بقٌمررة  6751لٌصررب =  21251 = 675 1 - 27111وسررٌظهر فررً
المٌزانٌررة بهررذا الرصررٌد الجدٌررد والررذي ٌتبررر عررن المبررالغ التررً لررم تسررتهلك بتررد والتررً تخررص الفترررا المقبلررة وسررٌظهر حسرراب
مصروف اٌجار فً مٌزان المراجتة بمبلغ  6751لٌظهر فٌما بتد فً قائمة الدخل
بند مصروف الروات :
12111
القٌمة الدفترٌة الواردة فً مٌزان المراجتة
= 18111 = 12 * 1511
 - 1القٌمة الفتلٌة التً تخص السنة
الدفترٌة اقل من الفتلٌة بمقدار  6111ا ان هناك رواتب تخص السنة استحق ولم تدفع
ب -قٌد التسوٌة  6111 :من ح /مصروف رواتب
 6111زلى ح /رواتب مستحقة الدفع
هذا القٌد سرٌزٌد رصرٌد الرواترب فرً مٌرزان المراجترة لتصرب  18111وسرٌظهر حسراب جدٌرد رواترب مسرتحقة الردفع دائنرة
بمبلغ  6111لتمثل التزام حٌ ستظهر فً قائمة المركز المالى ضمن االلتزاما
مثال  0شامل محلول

على جرد المصروفات المقدمة والمستحقة

استخرجت األرصدة التالٌة من مٌزان مراجعة إحدى الشركات فً : 0220/50/45
لوازم مكتبٌة
1911
مصروف رواتب
23111
دعاٌة مدفوع مقدما
2711
تامٌن مدفوع مقدما
3611
مٌاه وكهرباء
181
السٌارا
31111
المتدا
11111
مخصص اهالك المتدا
4111
إذا علمت :
 .1قٌمة اللوازم المتبقٌة بدون استتمال  811ل.
 .2قٌمة الرواتب الشهرٌة  2111ل .
 .3بند مصروفا دعاٌة وزعالن ٌشمل حملة دعائٌة تستمر  3شهور وتبدأ فً . 2119/11/1
ٌ .4تتلق التامٌن ببولٌصة تامٌن تم شراإها فً  7/1بمبلغ  3611وتغطى  3سنوا .
 .5هناك فاتورة مٌاه تخص شهر  2119/ 12قٌمتها  71ل لم تسدد بتد .
 .6تسنهلك السٌارا بالقسط الثاب وقدر التمر االنتاجى للسٌارا ب  11سنوا
 .7قسط االهالك السنو للمتدا  2111ل
المطلو  :اثبات قٌود التسوٌة الالزمة
بند اللوازم المكتبٌة:
 – 1قٌمة الجزء المستنفذ = اول المدة  -اخر المدة =1111 = 811 -1911
 1111من ح /لوازم مستتملة
ب -قٌد التسوٌة :
 1111زلى م /اللوازم المكتبٌة
هذا القٌد سٌخفض رصٌد ح /اللروازم بقٌمرة  1111لٌصرب =  811وسرٌظهر فرً المٌزانٌرة بهرذا الرصرٌد الجدٌرد والرذي ٌتبرر عرن
اللوازم التً لم تستهلك بتد والتً تخص الفترا المقبلة .

taghreed blaibleh

Page 48

بند مصروف الروات :
23111
القٌمة الدفترٌة الواردة فً مٌزان المراجتة
= 24111 = 12 * 2111
 - 1القٌمة الفتلٌة للرواتب التً تخص السنة
الدفترٌة اقل من الفتلٌة بمقدار  1111ا ان هناك رواتب تخص السنة استحق ولم تدفع
ب -قٌد التسوٌة  1111 :من ح /مصروف رواتب
 1111زلى ح /رواتب مستحقة الدفع
هذا القٌد سٌزٌد من رصرٌد حسراب مصرروف الرواترب الروارد فرً مٌرزان المراجترة مرن  24111 = 1111 + 23111وسرٌظهر
حساب جدٌد رواتب مستحقة الدفع بمبلغ  1111ل فً المٌزانٌة ضمن االلتزاما
بند دعاٌة مدفوع مقدما
 – 1الجزء المستنفذ الذ تحول للمصروف = 1811= 2* 911 = 3/ 2711
 1811من ح /مصروف الدعاٌة
ب -قٌد التسوٌة :
 1811زلى م /دعاٌة مدفوع مقدما
هذا القٌد سٌخفض رصٌد ح /دعاٌرة مردفوع مقردما بقٌمرة  1811لٌصرب =  911وسرٌظهر فرً المٌزانٌرة بهرذا الرصرٌد الجدٌرد لٌتبرر
عن المبالغ التً لم تستهلك بتد والتً تخص الفترة المقبلة وسٌظهر حساب جدٌد فً مٌزان المراجتة مصروف الدعاٌة بمبلرغ 1811
لٌصار الى اظهاره فٌما بتد فً قائمة الدخل .
بند تامٌن مدفوع مقدما :
=  111 = 36/3611للشهر الواحد * 611 = 6
 - 1الجزء المستنفذ الذ تحول للمصروف
ب -قٌد التسوٌة  611 :من ح /مصروف تامٌن
 611زلى ح /تامٌن مدفوع مقدما
هذا القٌد سٌخفض رصٌد ح /تامٌن مدفوع مقدما بقٌمة  611لٌصرب =  3111وسرٌظهر فرً المٌزانٌرة بهرذا الرصرٌد الجدٌرد والرذي
ٌتبر عن المبالغ التً لم تستهلك بتد والتً تخص الفترة المقبلة وسٌظهر حساب جدٌد مصروف تامٌن بمبلغ  611فً قائمة الدخل
بند مٌاه والكهرباء
 – 1تم تحدٌد الجزء المستحق الدفع بشكل مباشرفً السإال وال داعى الحتسابه

 71ل

 71من ح /مصروف مٌاه وكهرباء
ب -قٌد التسوٌة :
 71زلى م /مصروف مٌاه وكهرباء مستحقة الدفع
هذا القٌد سٌزٌد من رصٌد حساب مصروف الكهرباء الوارد فً مٌزان المراجتة من  911 = 71 + 181وسٌظهر حسراب جدٌرد
مٌاه وكهرباء مستحقة الدفع بمبلغ  71ل فً المٌزانٌة ضمن االلتزاما
نحتاا الحتسا االهالك
بند السٌارات
31111
تكلفة السٌارا
11
عمرها االنتاجى
مصروف االهالك =  3111 = 11/ 31111االهالك السنو او مقدار الجزء الذي تحول لمصروف
 3111من ح /مصروف اهالك سٌارا
قٌد التسوٌة
الى ح /مخصص اهالك سٌارا
3111
 3111فرً قائمرة الردخل امرا مخصرص اهرالك السرٌارا فرال
هذا القٌد سٌإد الى ظهور حساب جدٌد مصرروف اهرالك السرٌارا
ٌوجررد لرره رصررٌد سررابق وسررٌظهر فررً المٌزانٌررة مطروحررا مررن السررٌارا  27111 = 3111 - 31111لتتبررر عررن القٌمررة الدفترٌررة
للسٌارا كما فً الشكل :
السٌارا
31111
مخصص االهالك
 3111 27111القٌمة الدفترٌة للسٌارا
بند المعدات
تم احتساب قٌمة االستهالك مباشرة فً السإال  2111ل وما علٌنا سو كتابة القٌد
 2111من ح /مصروف اهالك المتدا
قٌد التسوٌة
الى ح /مخصص اهالك المتدا
2111
 2111فً قائمة الدخل اما مخصص االهالك فٌوجد لره رصرٌد
هذا القٌد سٌإد الى ظهور حساب جدٌد مصروف اهالك المتدا
- 11111
سابق وسٌإد القٌد الى زٌادة رصٌده لٌصب  6111 =2111 +4111وسرٌظهر فرً المٌزانٌرة مطروحرا مرن المتردا
 4111 = 6111لتتبر عن القٌمة الدفترٌة للمتدا كما فً الشكل :
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11111
 61114111

المتدا
مخصص االهالك
القٌمة الدفترٌة للمتدا

مثال محلول على جرد االٌرادات بنوعٌها المقدم والمستحق
ظهرت األرصدة التالٌة فً مٌزان المراجعة قبل التسوٌات فً 0220 /50/45
7111
5611
8111
4211
5111
إذا علمت ما ٌلً :
1
2
3
4
5
المطلو

-

رسوم مقبوضة مقدما
زٌراد عقار اٌر مكتسب
اٌراد اشتراكا
عموال مقبوضة مقدما
اٌراد اتتاب

 % 51من الرسوم المقبوضة تم اكتسابها خالل عام 2118
ا ٌجار الشهري للتقار  411ل تبدأ من 2118/3/1
هناك اٌراد اشتراكا قٌمتها  1411استحق ولم تقبض بتد
بلغ التموال التً تم اكتسابها  3111ل
بلغ االتتاب التً تخص التام  6111ل
قٌود التسوٌة ؟

-5بند رسوم مقبوضة مقدما :
 – 1الجزء المكتسب الذ تحول الٌراد ( الرسوم المكتسبة ) = 3511 = 7111 * % 51
 4122من ح /رسوم مقبوضة مقدما
ب -قٌد التسوٌة :
 4122إلى ح /رسوم مكتسبة
هررذا القٌررد سررٌخفض مررن رصررٌد ح /رسرروم مقبوضررة مقرردما لٌصررب  3511 = 3511 -7111حٌرر سررٌظهر فررً المٌزانٌررة ضرررمن
االلتزامرا بهررذا الرصررٌد الجدٌررد  ،وسرٌإد زلررى فررت حسرراب جدٌرد ح /رسرروم مكتسرربة رصررٌدها دائرن  3511وسررٌظهر فررً قائمررة
الدخل ضمن االٌرادا .
 -0بند اٌراد عقار غٌر مكتس 1222
 – 1الجزء المكتسب الذ تحول الٌراد ( الرسوم المكتسبة ) = 3611 = 9 * 411
 4222من ح /اٌراد عقار غٌر مكتس
ب -قٌد التسوٌة :
 4222إلى ح /اٌراد عقار
هررذا القٌررد سررٌخفض مررن رصررٌد ح /اٌررراد عقررار اٌررر مكتسررب لٌصررب  2111 = 3611 -5611حٌر
االلتزاما وسٌإد ظهور حساب جدٌد ح /اٌراد عقار رصٌده دائن  3611فً قائمة الدخل

سررٌظهر فررً المٌزانٌررة بجانررب

 -4اٌراد االشتراكات :
تم اعطاء المبلغ المستحق القبض مباشرة فً السإال  1411وسٌتم كتابة القٌد مباشرة
ب -قٌد التسوٌة :
 5322من ح /اٌراد اشتراكات مستحقة القبع
 5322إلى ح /اٌراد اشتراكات
هذا القٌد سٌإد الى زٌادة رصٌد ح /اٌراد االشتراكا فً مٌزان المراجترة لٌصرب 9411 = 1411 +8111حٌر سرٌظهر فرً
قائمة الدخل وسٌظهرحساب جدٌد اٌراد اشتراكا مستحقة القبض بمبلغ  1411بجانب االصول فً قائمة المركز المالى
– 1بند عموالت مقبوضة مقدما 3022
الجزء الذ تم اكتسابه  3111تم احتسابه بصورة مباشرة فً السإال وٌتم تخفٌض حساب التموال المقبوضة بالجزء الذ تحرول
الٌراد بجتله مدٌنا وٌتم االعتراف بالجزء الى تم اكتسابه بجتله دائنا
ب -قٌد التسوٌة :
 4222من ح /عموالت مقبوضة مقدما
 4222إلى ح /اٌراد عموالت
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هرذا القٌرد سرٌخفض مرن رصرٌد حسراب عمرروال مقبوضرة لٌصرب  1211 = 3111 -4211حٌر
رصٌدها دائن  3111فً قائمة الدخل
االلتزاما وسٌإد ظهور حساب جدٌد ح /اٌرادعموال

سرٌظهر فرً المٌزانٌرة بجانررب

-2بند اٌراد االتعا
= 5111
الدفترٌة
6111
 القٌمة الفتلٌة التً تخص السنة المكتسبة ( محسوبة فً السإال )الدفترٌة اقل من الفتلٌة بمقدار  1111ا ان هناك  1111اتتاب اكتسب ولم تقبض بتد ولرم تسرجل وٌلرزم زٌرادة اٌرراد االتتراب
بها بجتله دائنا والفرق ٌمثل اصل سٌجتل مدٌنا وسٌظهر فً المٌزانٌة ضمن االصول
قٌد التسوٌة :
 5222من ح /اتعا مستحقة القبع
 5222إلى ح /اٌراد اتعا
سؤال شامل غٌر محلول
استخرجت األرصدة التالٌة من مٌزان مراجعة إحدى الشركات فً : 0220/50/45
اسم الحسا
لوازم مكتبٌة
مصروف رواتب
اٌراد عقار
اٌراد خدما
اعالن مدفوع مقدما
مصروف االٌجار
تامٌن مدفوع مقدما
عموال دائنة مقبوضة مقدما
اثا
اجهزة
مخصص اهالك االجهزة

رصٌد دائن

رصٌد مدٌن
1111
45111

12111
7511
2511
21111
4811
5111
8111
24111
8111

المطلو اثبات قٌود التسوٌة الالزمة اذا علمت ان :
 - 1اللوازم المتبقٌة بلغ  411ل
 - 2قٌمة الرواتب الشهرٌة  5111ل .
 - 3اٌراد التقار الذ تم اكتسابه وٌخص التام  13111ل
 - 4بلغ قٌمة الخدما التى قدمتها الشركة لتمالئها ولم تقبض بتد  1511ل .
 - 5فً  11/1تم دفع مبلغ  2511ل مصروفا دعاٌة واعالن مقابل حملة دعائٌة تستمر  5شهور .
 - 6قٌمة ا ٌجار السنو  24111ل .
ٌ - 7تتلق التامٌن ببولٌصة تامٌن تم شراإها فً  7/1بمبلغ  4811ل وتغطى  4سنوا .
 - 8رصٌد التموال المقبوضة مقدما فً نهاٌة التام  2111ل
 - 9قٌمة االهالك السنو لالثا  2111ل سنوٌا
 - 11االجهزة قدر عمرها االنتاجى  5سنوا وقٌمة الخردة . 4111
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المصطلحات المحاسبٌة الواردة فً الكتا ص ( ) 541 -543
 .5اسا االستحقاق  :تسجٌل االٌرادا والمصروفا التى تخص السنة بغض النظر عن قبضها او دفتها  ،التبرة فً
التسجٌل حدو واقتة اكتساب االٌراد او االستفادة من المصروف
 .2االسا النقدى  :اثبا االٌرادا المحصلة والمصروفا المدفوعة بغض النظر عن الفترة التى تخصها  ،التبرة فً
التسجٌل حدو واقتة القبض او الدفع النقد .
 .4االٌرادات المقدمة :اٌرادا محصلة مقدما قبل تقدٌم الخدمة وتثب كالتزام متداول قبل ان تتحول الٌراد عند تؤدٌة الخدمة
 .3االٌرادات المستحقة :اٌرادا محققة نتٌجة تادٌة خدما ولكنها لم تحصل ولم تثب فً الدفاتر
 .1المصروفات المقدمة  :مصروفا مدفوعة للحصول على خدما مستقبلٌة وتثب كاصل متداول قبل ان تتحول لمصروف
عند االستفادة منها او مرور الزمن
 .2المصروفات المستحقة :مصروفا مستحقة عن خدما تم االستفادة منها فتلٌا ولكنها لم تدفع ولم تسجل فً الدفاتر
 .0قٌود التسوٌة  :قٌود تثب فً نهاٌة الفترة المحاسبٌة للتاكد من اثبا االٌرادا والمصروفا التى تخص الفترة المحاسبٌة
الجراء المقابلة السلٌمة بٌنهما
 .0فرع االستمرارٌة :هو من الفروض المحاسبٌة التى تنص على ان المشروع وجد لٌستمر وال توجد ا نٌة لتصفٌته فً
االجل القرٌبٌ .تماشى مع التوقع الطبٌتى الصحاب المشروع واالدارة وان حالة التصفٌة هى حالة استثنائٌة
 .0فرع الفترة الزمنٌة  :من الفروض المحاسبٌة تقسٌم حٌاة المشروع الى فترا متساوٌة عادة سنة ٌتم فً نهاٌة كل سنة
التترف على نتٌجة نشاط المنشؤة والوقوف على مركزها المالى
 .11مبدأ المقابلة  :من المباد المحاسبٌة والتى تنص على ان ٌجب مقابلة االٌرادا بالمصروفا ا لتحدٌد نشاط ا منشؤة
ٌتطلب مقابلة المصروفا الالزمة للقٌام بنشاطها باال ٌرادا المحققة من هذا النشاط خالل نفج الفترة  (.مقابلة االنجازات
ٌالمجهودات ) بمتنى طرح ا اٌراد تحقق بالمصروف الذ انفق فً سبٌل الحصول على االٌراد
 .55ا الهالك  :توزٌع تكلفة االصل القابل لالهالك على مدة عمره االنتاجى بطرٌقة مناسبة
 .50القٌمة الدفترٌة :الفرق بٌن تكلفة االصل ومخصص االهالك الخاص به
المصطلحات التالٌة قمت باضافتها وتستكمل المبادئ والفروع المحاسبٌة الواردة فً هذا الفصل وهى مطلوبة :
.5

.0

.3
.3
.5

.6

مبدأ تحقق االٌراد :تحدٌد النقطة الزمنٌة التى ٌتم بها االعتراف باالٌراد فً الدفاتر والقاعدة التامة ٌتم االعتراف باالٌراد عند
نقطة البٌع وحدو عملٌة مبادلة حقٌقٌة الن االستار تكون محددة وٌمكن التحقق منها وهناك اسج مختلفة فً توقٌ
االعتراف حسب نوع نشاط المنشؤة مثل نقطة االنتا فً المنتجا الزراعٌة او عند استالم النقدٌة فً منشا البٌع بالتقسٌط
او حسب نسبة االنجاز فً حالة شركا المقاوال
مبدأ االفصاح الكامل  :ان تفص القوائم المالٌة عن كافة المتلوما الجوهرٌة والهامة والالزمة لمساعدة مستخدمى
المتلوما المحاسبٌة على اتخاذ القرارا وعدم اخفاء اٌة متلوما من شؤنها ان تإثر على قرارهم  ،مثل االفصاح عن
السٌاسا المحاسبٌة المتبتة فً المتالجا المحاسبٌة حٌ ٌلزم الثبا فى اتباع نفج السٌاسا من سنة الخر وفً حالة
التحول من طرٌقة الخر ٌجب االفصاح عنها وبٌان االثر الرجتى لها لتحقٌق المقارنة السلٌمة لنتائا المنشؤة من سنة الخر
مبدأ التكلفة التارٌخٌة  :االستار تتغٌر صتودا وهبوطا واذا اردنا اثبا عتاصر المٌزانٌة باستار السوق ستصب القوائم
المالٌة اٌر مستقرة والمتنى لها لذلك تم اعتماد التكلفة التى تكبدتها المنشؤة وق حدو الصفقة فً الحصول على البند
كاساج فً عملٌة القٌاج وذلك النها تمتاز بموضوعٌتها وتوفر مستندا مإٌدة للتملٌة واٌر خاضتة للحكم الشخصى
فرع وحدة النقد ( القٌا النقدى )  :وحدة النقود اداة سهلة للقٌاج والتحلٌل وٌتم استخدامها فى قٌاج واثبا المتامال
المالٌة بوحدة النقد الخاصة فً البلد ( الل ) وٌفترض ثبا واستقرار قوتها الشرائٌة وعدم اخذ اٌة تقلبا تحد فً
استارها .
فرع الوحدة المحاسبٌة المستقلة  :تم التترض لهذا الفرض فً الفصل االول وٌفترض ان الوحدة االقتصادٌة وسجالتها
وممتلكاتها مستقلة تماما عن مالكها وعن سجال اوممتلكا ا منشؤة اخر حتى ولو كان مالكها واحد وٌتم اثبا كافة
المتامال المالٌة من وجهة نظر المنشؤة  .وٌتم التقاضى والبٌع والشراء باسم المشروع ولٌج اسم صاحب المشروع  ،وفً
حالة حدو عملٌا متبادلة بٌن المشروع وصاحبها ٌتم اثباتها تح مسمى راج المال فً حالة قام صاحب المشروع بتقدٌم
اموال للمشروع  ،وتح مسمى مسحوبا فً حالة قام صاحب المشروع بسحب اموال من المشروع الستتماله الشخصى.
الفروع والمبادئ المحاسبٌة  :هى االساج التى تتتمد علٌه كافة المتالجا المحاسبٌة وهى مرشدا لتحسٌن وتطوٌر المتاٌٌر
وهى عبارة عن اربتة فروض محاسبٌة واربتة مباد محاسبٌة .
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اسئلة موضوعٌة محلولة على جرد المصروفات واالٌرادات
شهر  0252/50لم ٌتم سدادها  ،قٌد التساوٌة الخااص بمصاروف الرواتا ساٌؤدى

 .5فً  0252/50/45تبٌن أن روات
إلى ظهور حسا مصروف :
أ-رواتب مدفوعة مقدما فً جانب ا صول
-رواتب مدفوعة مقدما فً جانب االلتزاما

ب -رواتب مستحقة الدفع فً جانب ا صول
د -رواتب مستحقة الدفع فً جانب االلتزاما

 .0عند جرد اإلٌرادات تبٌن أن اإلٌرادات المسجلة فً الدفاتر تقل عن اإلٌرادات الفعلٌة التً تخص السنة المالٌة  ،قٌد التسوٌة
الخاص باإلٌرادات سٌكون :
ب -من ح /زٌراد مقبوض مقدما زلى ح /زٌراد
أ -من ح /زٌراد زلى ح/زٌراد مقبوض مقدما
د -من ح /زٌراد مستحق القبض زلى ح/زٌراد
 من ح /زٌراد زلى ح /زٌراد مستحق القبض .4ظهر رصٌد ح /الروات قبل التسوٌات بمبلغ  05222لاير إذا علمت أن الروات الشهرٌة تبلاغ  0222لاير الطارف الادائن
من قٌد التسوٌة الخاص بالروات سٌكون  :الحل ٌ 24111 = 12* 2111تنى ان هناك  3111مستحقة الدفع
ب 2111 -ح /مصروف رواتب مستحقة الدفع
أ 2111 -ح /مصروف الرواتب
د 3111 -ح /مصروف رواتب مستحقة الدفع
  3111ح /مصروف الرواتب .4صٌانة مدفوعة مقدما قٌمتها  2222لاير تغطى  2اشهر تبدأ من  ، 0/5قٌد التسوٌة الخاص بهاذا المصاروف ساٌؤدى إلاى
الحل  :الجزء المستنفذ 4111 = 4 * 1111 = 6 / 6111
جعل ح /صٌانة مدفوع مقدما :
ب -دائنا بمبلغ  3111دٌنار
أ -دائنا بمبلغ  4111دٌنار
د -مدٌنا بمبلغ  3111دٌنار
 مدٌنا بمبلغ  4111دٌنار .1بلغ رصٌد ح /أرباح األسهم قبل التسوٌات  5222لاير ،إذا علمت أن أرباح األساهم بلغات  5122لاير تاأثٌر قٌاد التساوٌة
 511 = 1511 – 1111مستحقة القبض
سٌؤدى إلى ظهور حسا :
أ 1511 -ح /أرباح ا سهم فً جانب االلتزاما
ب 511 -ح /أرباح اسهم مستحقة القبض فً جانب ا صول
  511ح /أرباح اسهم مستحقة القبض فً جانب االلتزاماد 1511 -ح /أرباح ا سهم فً جانب ا صول
 .6إذا ظهر رصٌد حسا إٌرادات غٌر مكتسبة قبل إجراء التسوٌات الجر دٌة  ، 3022فان قٌد التسوٌة سٌكون فً نهاٌة العام
الحل  :المكتسبة = 3111 = 1211 – 4211
إذا بلغت اإلٌرادات الغٌر مكتسبة فً نهاٌة العام 5022
ا -حساب زٌرادا اٌر مكتسبة مدٌن  ، 1211وحساب ا ٌراد دائن .1211
ب -حساب ا ٌراد الغٌر مكتسبة مدٌنة  ، 3111وحساب ا ٌراد دائن . 3111
 حساب ا ٌراد مدٌن  ، 4211وحساب ا ٌرادا الغٌر مكتسبة دائنة . 4211د -حساب ا ٌراد مدٌن  ، 3111وحساب ا ٌرادا الغٌر مكتسبة دائنة . 3111
 .0إذا كان رصٌد اللوازم  0012لاير فً بداٌة العام  ،وظهر رصٌد اللوازم آخر المدة  012لاير فان قٌد التسوٌة سٌكون :
ا 951-من حساب اللوازم  951 ،زلى حساب مصروف اللوازم.
ب 1311-من حساب اللوازم  1311 ،زلى حساب مصروف اللوازم.
 951من حساب مصروف اللوازم  1311 ،زلى حساب اللوازم .د 1311-من حساب مصروف اللوازم  1311 ،زلى حساب اللوازم.
 .8فً نهاٌة السنة قٌد التسوٌة الخاص بتسجٌل روات مستحقة لم ٌتم إثباته  ،ولام ٌاتم تصاحٌحه  ،فاان تاأثٌر هاذا الخطاا علاى
الحسابات الختامٌة سٌكون :
د-جمٌع ما سبق
بتخفٌض االلتزاماب -بتضخٌم صافً الدخل
ا-بتخفٌض المصروفا
 .0أحد الحسابات التالٌة تظهر فً جان االلتزامات من المٌزانٌة :
ب -مصروفا مدفوعة مقدما
أ -قرطاسٌة مستهلكة
د-زٌرادا اٌر مكتسبة
زٌرادا مكتسبة اٌر مقبوضةٌ .52عتبر ح /اٌراد عقار مستحق القبع :
 اٌرادب -التزام
أ – اصل
taghreed blaibleh

د -مصروف

Page 53

حاول حل االسئلة التالٌة :
 .5ظهر فً مٌزان المراجعة ح /دعاٌة مدفوع مقدما ٌ ، 2222تضمن هذا المبلغ  5222لاير تخص العام الحالى قٌاد التساوٌة
سٌؤدى الى جعل ح /دعاٌة المدفوع مقدما :
د -مدٌنا 5111
 دائنا 5111ب -دائنا 1111
أ -مدٌنا 1111
بلغ ح /اٌجار مدفوع مقدما  22222دٌنار ٌغطى  4سنوات تبدأ من 0252/0/5اساتخدم المعلوماات الساابقة لالجاباة عان الفقارات
الثالثة التالٌة :
 .0قٌد التسوٌة :
أ 11111 -من ح /اٌجار مدفوع مقدما  11111الى ح /مصروف االٌجار
ب 11111 -من ح /مصروف االٌجار  11111الى ح /االٌجار المدفوع مقدما
 51111من ح /مصروف االٌجار  51111الى ح /اٌجار مدفوع مقدماد 11111 -من ح /مصروف االٌجار  11111الى ح /نتٌجة النشاط
 .4رصٌد ح /اٌجار مدفوع مقدما :
أ 51111 -ضمن االصول
  51111ضمن الخصومٌ .3عتبر ح /تامٌن مدفوع مقدما
ب -التزام
أ -اصل

ب 51111 -ضمن المصروفا
د  41111-ضمن االصول
 -مصروف

د – اٌراد

 .1ظهر ح /م .روات  20222لاير فً مٌزان المراجعة اذا علمت ان الروات الشهرٌة  52222لاير  ،قٌمة مصروف الروات
التى تخص السنة :
د188111 -
 52111ب121111 -
أ68111 -
 .2ظهر ح /اٌراد عقارمقبوع مقدما بمبلغ ٌ 50222خص عقاد لمادة  4سانوات تبادأ مان  5/5السانة الحالٌاة رصاٌد ح /اٌاراد
العقار المقبوع مقدما سٌظهر فً المٌزانٌة بمبلغ :
الحل :
د8111 -
 12111ب6111 -
أ4111 -
 .0رصٌد ح /مصروفات النثرٌة  2222لاير  ،والمصروفات الفعلٌة  0222لاير قٌد التسوٌة :
 9111الى االرباح والخسائر
أ 9111 -من ح /مصروفا نثرٌة
3111ح /مصروفا نثرٌة مدفوع مقدما
ب 3111 -من ح /مصروفا نثرٌة الى
 3111الى ح /مصروفا نثرٌة مستحقة الدفع
  3111من ح /مصروفا نثرٌةد 3111 -من ح /مصروفا نثرٌة مدفوعة مقدما  3111الى ح /مصروفا نثرٌة
 .8قدرت القرطاسٌة المتبقٌة فً نهاٌة السنة بمبلغ  122لاير إذا علمت أن رصٌد أول المدة قد بلغ  5022لاير الطرف المدٌن من
قٌد التسوٌة المتعلق بالقرطاسٌة سٌكون :

ا 511 -ح /مصروف قرطاسٌة مستتملة
–  511ح /مخزون قرطاسٌة
 . 0قٌود التسوٌة الجردٌة تؤثر على :
ب -قائمة المركز المالى فقط
ا -قائمة الدخل فقط

ب 711 -ح /مصروف قرطاسٌة مستتملة
د 711 -ح /مخزون قرطاسٌة
-

قائمتى الدخل والمركز المالى

د -ال شئ مما ذكر

 52أحد القٌود التالٌة ٌعبر عن قٌد تسوٌة صحٌح :

أ .من ح /مخصص اهالك االصل زلى ح/مصروف االهالك
ج .من ح /لوازم غٌرمستعملة إلى ح /االصل

ب .من ح /مصروف إلى ح /م  .مستحق الدفع
الى ح /زٌراد مستحق القبض
د .من ح /زٌراد

 . 55بلااغ رصااٌد ح /مصااروف اإلٌجااار قباال التسااوٌات  53222لاير  ،علمااا بااان اإلٌجااار الساانوى الااذي ٌخااص العااام بلااغ
 03222لاير  ،قٌد التسوٌة سٌؤدى الى جعل ح /المصروف االٌجار :
أ -مدٌنا 11111
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د-

دائنا 24111

الفصل الرابع
اعداد القوائم المالٌة واتمام الدورة المحاسبٌة
هذا الفصل فقط الصفحات (  ) 501 – 502مطلوبة
الجزء المطلوب من الفصل متتلق بكٌفٌة اعداد القوائم المالٌة  ،وهو قد سبق شرحه فً الفصول السابقة قائمة الدخل وقائمة حقوق
الملكٌة وقائمة المركز المالى .
الفكرة الجدٌدة التى ٌتضمنها اننا بتد ان نقوم بتمل التسوٌا الجردٌة لكافة الحسابا المتنٌة ٌتم اعداد مٌزان مراجتة بتد التسوٌا
ٌتضمن االرصدة الجدٌدة للحسابا بتد التتدٌل ومن واقع هذا المٌزان سٌتم نقل حسابا المصروفا واالٌرادا الى قائمة الدخل
( نتٌحة النشاط ) بقٌود اقفال ٌتم بواسطتها اقفال كافة حسابا االٌرادا والمصروفا فً حساب نتٌجة النشاط او ما ٌطلق علٌه
ملخص قائمة الدخل لبٌان نتٌجة االعمال من رب او خسارة  .وتتم عملٌة االقفال بتكج طبٌتة البند فالمصروفا طبٌتتها مدٌنة
سنقوم باقفالها بجتلها دائنة واالٌرا دا طبٌتتها دائنة سنقوم باقفالها بجتلها مدٌنة وذلك بقٌود اقفال ٌكون حساب نتٌجة النشاط احد
اطراف القٌد والطرف االخر هو الحساب الذ ٌتم اقفاله  .وتتم هذه التملٌة الن حسابا االٌرادا والمصروفا هى حسابا (
وهمٌة ) مإقتة تخص الفترة التى ٌتم المحاسبة عنها وقد تم فتحها خالل السنة لتجمٌع المصروفا واالٌرادا التى نشؤ خالل
الفترة المالٌة وٌجب ان تقفل فً نهاٌة الفترة لبٌان نتٌجتها النهائٌة من رب او خسارة لنبدأ بفترة مالٌة جدٌدة بمصروفاتها واٌراداتها
الجدٌدة  ،وبذلك نضمن عدم تداخل نتائا االعمال بٌن الفترا المالٌة  ،كما سٌتم اٌضا اقفال نتٌجة ح /ملخص الدخل و ح/
المسحوبا فً ح /راج المال لنصل الى نتٌجة نهائٌة لحقوق الملكٌة ممثلة برصٌد راج المال المتدل .
وهذا االجراء ٌتم الن حسابا االٌرادا والمصروفا والمسحوبا هى مشتقة اصال من حساب رأ ج المال وقد تم فتحها
الاراض بٌان اسباب التغٌٌرا التى حدث على راج المال فبدال من اثباتها مباشرة براج المال تم تخصٌص حسابا مستقلة
للمصروفا ولالٌرادا والمسحوبا لبٌان نتٌجة الرب او الخسارة ولتحدٌد اجمالى مسحوبا صاحب المشروع  ،وبتد اتمام
الغرض منها سٌتم اقفالها فً النهاٌة فى حساب راج المال .
اما باقى االرصدة التى مازال مفتوحة فً مٌزان ال مراجتة بتد التسوٌا فهى حسابا االصول وااللتزاما وراج المال المتدل
فهى سٌتم نقلها الى قائمة المركز المالى وهى تمثل حسابا حقٌقٌة دائمة لن تقفل وتنتقل ارصدتها من فترة محاسبٌة الى الفترة
التالٌة
مقارنة بٌن الحسابات المؤقتة والحسابات الدائمة :
الحسابات المؤقتة
تضم حسابا المصروفا واالٌرادا
المسحوبا
تتتبر حسابا

.
الحسابات الدائمة
و تضم حسابا االصول وااللتزاما
المال ( قائمة المركز المالى )

وهمٌة( ستقفل )

حسابا حقٌقٌة ( لن تقفل)

تم فتحها الاراض بٌان اسباب التغٌٌرا التى
حدث على راج المال فبدال من اثباتها مباشرة
براج المال تم تخصٌص حسابا مستقلة
للمصروفا ولالٌرادا والمسحوبا لبٌان
نتٌجة الرب او الخسارة ولتحدٌد اجمالى
مسحوبا صاحب المشروع  ،وبتد اتمام
الغرض منها سٌتم اقفالها فً النهاٌة فى حساب
راج المال .
تقفل فً نهاٌة كل فترة مالٌة
المصروفا واالٌرادا تقفل فً قائمة الدخل .
المسحوبا تقفل فً حساب راج المال .
نتٌجة قائمة الدخل ستقفل فً حساب راج
المال.
ارصدة حساباتها تجمٌتٌة متراكمة  ،رصٌد ا
حساب منها ٌمثل متامال الحساب خالل
الفترة المالٌة من اول الفترة حتى تارٌخ
استخرا الرصٌد
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المنشاة
حقٌقٌة لممتلكا
تتتبر حسابا
والتزاماتها وحقوق مالكها ولها صفة الدوام
حٌ تنتقل من فترة محاسبٌة الى اخر
النها ما زال تتضمن منافع مستقبلٌة او
تضحٌا مستقبلٌة لم تتم بتد ولم تتحقق

التقفل وتنتقل ارصدتها من سنة الخر

ارصدة حساباتها لحظٌة ا ان رصٌد
الحساب الذ ٌتم استخراجه فً تارٌخ متٌن
ٌتبر عن وجود هذا الرصٌد فً الواقع والذ
ٌتغٌر من تارٌخ الخر ممكن ان ٌزٌد او ٌنقص
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مثل رصٌد ح /مصروف االٌجار فً نهاٌة حسب موقفه المالى مثل الصندوق ممكن ان
ٌكون فً ٌوم رصٌده  5111وٌوم اخر ٌكون
التام هوعبارة عن مجموع مصروفا
االٌجار من اول السنة حتى تارٌخ اعداد القوائم  3111ثم فً ٌوم ٌصب  11111ل ثم
ٌتود لالنخفاض حسب الحالة .
المالٌة .
تتد قائمة المركز المالى التى ستظهر بها
تتد قائمة الدخل التى ستحتو على االٌرادا
والمصروفا للتتبٌر عن نتائا اعمال المنشؤة الحسابا الحقٌقٌة للتتبٌر عن المركز المالى
للمنشؤة فً تارٌخ متٌن لذلك تتنون
خالل فترة مالٌة متٌنة لذلك تتنون باسم
قائمة المركز المالى
فً ......./12 /31

قائمة الدخل
عن الفترة المالٌة المنتهٌة
فً...............12/31

ممكن اعادة صٌا غة خطوات الدورة المحاسبٌة بعد استكمال شرح التسوٌات الجردٌة واالقفال بالشكل التالى
حدو التملٌة اوال مع وجود مستند ٌإٌدها وٌثب حدوثها ومن ثم تحلٌلها الى اطرافها وتبدأ هنا مراحل الدورة المحاسبٌة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تسجٌل التملٌا فً دفتر الٌومٌة ( مرحلة التسجٌل)
ترحٌل لدفتر االستاذ التام ( مرحلة الترحٌل والتبوٌ )
ترصٌد الحسابا واعداد مٌزان المراجتة قبل التسوٌا ( مرحلة التلخٌص )
عمل تسوٌا جردٌة
اعداد مٌزان مراجتة بتد التسوٌا
اقفال الحسابا المإقتة ( االٌرادا والمصروفا فً قائمة الدخل  ،والمسحوبا تقفل فً حساب راج المال )
اعداد مٌزان مراجتة بتد االقفال
اعداد القوائم المالٌة
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الفصل الخام
المحاسبة للمنشأت التجارٌة
الصفحات المحذوفة ( :من ص  212حساب مخزون البضاعة الى ص  ( )227ومن ص  235قٌود التسوٌة الى ص ) 238
القٌود المحاسبٌة للتملٌا المتتلقة بالبضاعة وفقا لنظام الجرد الدورى ومن ثم ٌتم اعطاء مسائل على جمٌع هذه الحاال

اوال  :العملٌات المتعلقة بالمشترٌات
 .1المشترٌات  :عند شراء المنشؤة بضاعة ٌجتل حساب المشترٌا
من ح /المشترٌات
اذا دفعت نقدا
الى ح  /الصندوق
اذا دفعت بشٌك
الى ح /البنك
اذا حرر بها كمبٌالة بالمبلغ
الى ح /اوراق دفع
اذا كانت على الحسا
الى ح /الدائنون

دائما مدٌنا وطرٌقة السداد دائنة

 .2مردودات المشترٌات ومسموحاتها  :فً حالة رد بضاعة مشتراه لمخالفتها المواصفا ( مرردودا مشرترٌا ) او فرً حالرة
االتفرراق علررى االحتفرراظ بالبضرراعة المخالفررة مررع تنزٌررل جررزء مررن قٌمتهررا ( مسررموحا المشررترٌا ) ٌجتررل حسرراب مررردودا
المشترٌا ومسموحاتها دائنة وحساب الصندوق او الدائنون مدٌنة حسب اصل عملٌة الشراء هل كان نقدا او على الحساب
اذا كانت مشترٌات نقدٌة
من ح /الصندوق
اذا كانت المشترٌات على الحسا
من ح  /الدائنون
الى ح /مردودات المشترٌات ومسموحاتها
قد ٌتم احٌانا فصل المردودا عن المسموحا كل فً حساب مستقل ونفج المتالجة السابقة ٌتم تطبٌقها
تتتبر مردودا المشترٌا ومسموحاتها تخفٌضا للمشترٌا وستظهر فً قائمة الدخل مطروحرة مرن المشرترٌا للوصرول الرى صرافً
المشترٌا .
 .3مصروفات المشترٌات  :جمٌع المصروفا التى تنفق علرى البضراعة المشرتراه مرن شرحن وترامٌن وجمرارك وعمروال لروكالء
الشراء ٌتم جعلها مدٌنة فً القٌد كل فً حسا مستقل حس نوع المصاروف وطرٌقاة الساداد دائناة امرا نقردا او بشرٌك او علرى
الحساب
من ح  /مصروف شحن مشترٌات
من ح  /عمولة وكالء شراء
من ح  /مصروف تامٌن مشترٌات
الى ح  /الصندوق او البنك او الدائنون
 .4مصروفات نقل البضاعة ٌ :تتمد اثباتها على شروط التسلٌم بٌن المشتر والبائع ما اذا كانر تسرلٌم محرل المشرتر او محرل
البائع حٌ ٌجب هنا ان نفرق بٌن الحاال التالٌة :
أ -تسلٌم محل البائع:
فً هذه الحالة تكرون مسرإولٌة نقرل البضراعة علرى المشرتر وٌجرب علٌره ان ٌقروم بتسردٌدها وتثبر فرً دفراتره باسرم مصرروف نقرل
مشترٌا وهنا ٌجب ان نفرق بٌن حالتٌن :
أ 1/اذا قام المشترى نفسه بسدادها سٌثبت المشترى القٌد التالى والبائع لن ٌثبت اى قٌد :
من ح /مصروف نقل مشترٌات
اذا سددت نقدا
الى ح /الصندوق
اذا سددت بشٌك
الى ح /البنك
أ  0 /اذا قام البائع بدفعها نٌابة عن المشترى :
ا ذا قام البائع بدفع اجور النقل نٌابه عن المشتر هنا سٌقوم البائع باضافة المبلغ على حساب المشتر وٌرسرل لره اشرتار ٌفٌرد باضرافة
اجور النقل على حسابه (ا تزداد مدٌونٌة المشتر ) وسٌثب المشتر القٌد التالى :
من ح /مصروف نقل مشترٌات
اذا سددها البائع ( كما لوانها مصروفات على الحسا )
الى ح /اسم البائع
وهذ القٌد سٌإد الى زٌادة رصٌد حساب البائع ا المبلغ المطلوب تسدٌده له  ،والبائع بدوره سٌثب قٌد ٌفٌد بدفته هذا المبلغ.
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 تسلٌم محل المشترى :تكون مسإولٌة نقل البضاعة على البائع وستظهر بردفاتر البرائع باسرم مصرروفا نقرل مبٌترا ا الدخرل للمشرتر بهرا  ،وهنرا اٌضرا
ٌجب التفرقة بٌن حالتٌن :
 5 /قام البائع بسدادها بنفسه
لن ٌثب المشتر ا قٌد فً دفاتره طالما البائع قام بدفتها بنفسه وستظهر فقط فً دفاتر البائع .
 0/قام المشترى بدفعها نٌابه عن البائع
أما فً حالة قٌرام المشرتر بسرداد اجرور نقرل البضراعة نٌابرة عرن البرائع هنرا سرٌثب المشرتر قٌرد فرً دفراتره ٌفٌرد بقٌامره برذلك وسرٌقوم
بتسجٌل المبلغ على البائع ولكن لن ٌفت ا حساب الجور النقل النها لٌس من مسئولٌته والقٌد سٌظهر كالتالى :
من ح /اسم البائع ( الدائنون)
الى ح /الصندوق اذا سددت نقدا
اذا سددت بشٌك
الى ح /البنك
هذا القٌد سٌإد الى تخفٌض المبلغ المطلوب من المشتر ان ٌسدده للبائع
 .1خصومات متعلقة بالمشترٌات
أ  -الخصم التجارى :
عند شراء بضاعة بخصم تجاري لن ٌظهر الخصم التجار فً الدفاتر ولن ٌتتبر الربحا للمشتر او خسارة للبائع
وسٌتم احتساب صافً قٌمة المشترٌا مباشرة قبل اثبا قٌد الشراء
صافً قٌمة المشترٌات = قٌمة البضاعة المشتراه – قٌمة الخصم التجارى
وٌثب القٌد بصافى القٌمة :
من ح /مشترٌات
الى ح  /الصندوق او البنك او الدائنون  .....حس طرٌقة السداد
الخصم التجار قد ٌكون محسوب جاهز فً السإال (كؤن ٌقول اشرتر بضراعة قٌمتهرا  11111ل بخصرم تجرار  511ل ) هنرا
ٌتم طرح الخصم مباشرة من قٌمة المشترٌا ( ) 9511 = 511 -11111
أو قد ٌلزم احتسابه كؤن ٌذكر اشتر بضاعة بمبلغ  11111ل وبخصم تجار . %11
هنا ٌجب ان ٌتم احتساب الخصم اوال = 1111 = 11111 * % 11
= 9111 = 1111 – 11111
قٌمة المشترٌا
 0222من ح  /مشترٌات ( القٌمة الصافٌة )
اثبا القٌد كالمتتاد
 0222الى ح /الصندوق او البنك ......حس الطرٌقة السداد
 الخصم النقدى ( خصم المشترٌات) او الخصم المكتس او خصم تعجٌل الدفعهو خصم ٌمنحه البائع للمشرتر اذا قرام بالسرداد خرالل مهلرة محرددة وٌرتم التتبٌرر عنره مرثال (  11/ 2صرافى  ) 31ا ان المشرتر
سٌمن خصما مقداره  %2اذا قام بالسداد خالل  11اٌام من تارٌخ الشراء واال سٌفقد حقه بالخصرم وسٌسردد كامرل المبلرغ فرً حالرة قرام
بالسداد بتد انتهاء المهلة وٌتتبر مكسبا للمشتر وٌظهر باسم خصم مشترٌا او خصم مكتسب فً الطرف الدائن من قٌد السداد
قٌمة الخصم = نسبة الخصم * ( قٌمة المشترٌات  -مردودات المشترٌات ومسموحاتها )
وٌحس بالمعادلة التالٌة :
من ح  /الدائنون ( اسم البائع )
الى ح /خصم مشترٌات
الى ح  /الصندوق ( المبلغ المتبقى بعد الخصم )
اما قٌد السداد فً حالة انتهاء المهلة :
من ح  /الدائنون
الى ح  /الصندوق او البنك (بكامل المبلغ المستحق )

ثانٌا  :العملٌات المتعلقة بالمبٌعات
 .6المبٌعات  :عند بٌع بضاعة ٌجتل حساب المبٌتا دائنا وطرٌقة القبض مدٌنة انا نقدا او بشٌك او على الحساب
اذا قبضت نقدا
من ح  /الصندوق
اذا قبضت بشٌك
من ح  /البنك
اذا بٌع بكمبٌالة
من ح  /اوراق قبع
اذا كانت على الحسا
من ح /المدٌنون( اسم المشترى )
الى ح  /المبٌعات
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 .7مردودات المبٌعات ومسموحاتها  :فً حالة قام المشتر برد بضاعة مباعة لمخالفتها المواصفا ( مردودا مبٌتا ) او
فً حالة االتفاق على االحتفاظ بالبضاعة المخالفرة مرع تنزٌرل جرزء مرن قٌمتهرا ( مسرموحا المبٌترا ) ٌجترل حسراب مرردودا
المبٌتا ومسموحاتها مدٌنة وحساب الصندوق او المدٌنون دائن حسب اصل عملٌة البٌع كان نقدا او على الحساب
من ح /مردودات المبٌعات ومسموحاتها
اذا كانت نقدٌة
الى ح /الصندوق
اذا كانت على الحسا
الى ح /المدٌنون
قد ٌتم احٌانا فصل المردودا عن المسموحا كل فً حساب مستقل ونفج المتالجة السابقة ٌتم تطبٌقها
تتتبررر مررردودا المبٌتررا ومسررموحاتها تخفٌضررا للمبٌتررا وسررتظهر فررً قائمررة الرردخل مطروحررة مررن المبٌتررا للوصررول الررى صررافً
المبٌتا .
 .8مصروفات المبٌعات  :جمٌع المصروفا التى تنفق على البضاعة المباعة من شرحن وترامٌن وعمروال لروكالء البٌرع ودعاٌرة
واعالن ولف وتغلٌف ٌتم جعلها مدٌنة فً القٌد كل فً حسا مستقل حس نوع المصروف وطرٌقاة الساداد دائناة امرا نقردا او
بشٌك او على الحساب
من ح  /مصروف شحن مبٌعات
من ح  /عمولة وكالء بٌع
من ح  /مصروف تامٌن مبٌعات
من ح  /مصروفات لف وتغلٌف
الى ح  /الصندوق او البنك او الدائنون
 .9مصروفات نقل البضاعة ٌ :تتمد اثباتها على شروط التسلٌم بٌن المشتر والبائع ما اذا كان تسلٌم محرل المشرتر او محرل
البائع .
أ . -اذا كانت تسلٌم محل البائع :
تكون مسإولٌة نقل البضاعة على المشتر وستظهر باسرم مصرروفا نقرل مشرترٌا فرً دفراتر المشرتر  ،وعملٌرة اثباتهرا فرً
دفاتر البائع تتتمد على من قام بدفتها حٌ ٌجب التفرقة بٌن حالتٌن :
أ 5 /اذا قام المشترى بنفسه بسدادها
لن ٌثب البائع ا قٌد فً دفاتره طالما قام المشتر بسدادها بنفسه وستظهر فقط فً دفاتر المشتر ..
أ 0/قام البائع بدفعها نٌابه عن المشترى :
أما اذا قام البائع بدفع اجور النقل نٌابة عن المشتر فانه هنا سٌضرٌف المبلرغ علرى حسراب المشرتر وسرٌزٌد مرن مدٌونٌترة ولرن
ٌفت ا حساب الجور النقل النه لٌس من مسئولٌته وسٌثب القٌد التالى:
من ح /اسم المشترى
الى ح /الصندوق اذا سددت نقدا
اذا سددت بشٌك
الى ح  /البنك
 تسلٌم محل المشترى :تكون مسإولٌة نقل البضراعة علرى البرائع وستصرب مصرروفا
مبٌتا وهنا اٌضا ٌوجد حالتٌن :
 5 /اذا قام البائع بدفعها بنفسه
سٌثب البائع القٌد التالى ولن ٌثب المشتر ا قٌد
من ح /م نقل مبٌعات
الى ح /الصندوق اذا سددت نقدا
اذا سددت بشٌك
الى ح  /البنك
 0 /قام المشترى بدفعها نٌابة عن البائع :
اما اذا قام المشتر بسداد اجور النقل نٌابه عن البائع ٌتم هنا خصم المبلرغ الرذ قرام بدفتره المشرتر نٌابره عرن البرائع مرن الردٌن
المستحق علٌه حٌ سٌتم اثبا القٌد التالى :
من ح /م نقل مبٌعات
الى ح /اسم المشترى
متتلقرة بالمبٌترا

وسرتظهر فرً دفراتر البرائع باسرم مصرروفا نقرل

هذا القٌد سٌإد الى تخفٌض المبلغ المطلوب تحصٌله من المشتر  ،ا تخفٌض مدٌونٌة المشتر .
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 .52الخصومات المتعلقة بالمبٌعات
أ  -الخصم التجارى :
كما حد فً المشترٌا ٌتم تطبٌق نفج الفكرة
عند بٌع بضاعة بخصرم تجراري ٌرتم احتسراب (صرافً قٌمرة المبٌترا = قٌمرة المبٌترا – قٌمرة الخصرم التجرار ) وٌرتم اثبرا التملٌرة
بالصافى حٌ الٌظهر الخصم التجار فً الدفاتر والٌتتبر ربحا للمشتر او خسارة للبائع
من ح /الصندوق او البنك او المدٌنون
الى ح /المبٌعات ( القٌمة الصافٌة )
 الخصم النقدى ( خصم المبٌعات او الخصم المسموح به او خصم تعجٌل الدفع)هو خصم ٌمنحه البائع للمشرتر اذا قرام بالسرداد خرالل مهلرة محرددة وٌرتم التتبٌرر عنره مرثال (  11/ 2صرافى  ) 31ا ان المشرتر
سٌمن خصما مقداره  %2اذا قام بالسداد خالل  11اٌام من تارٌخ الشراء واال سٌفقد حقه بالخصرم وسٌسردد كامرل المبلرغ فرً حالرة قرام
بالسداد بتد انتهاء المهلة وٌتتبر خسارة للبائع وسٌظهرفً الطرف المدٌن من قٌد التحصٌل باسم خصم مسموح به :
من مذكورٌن
ح  /الصندوق
ح  /خصم مسموح به
الى ح  /اسم المشترى ( مدٌنون )
وقٌد التحصٌل فً حالة قام المشتر بالسداد بتد انتهاء المهلة نفج القٌد السابق ولكن بتدم اثبا الخصم وٌسجل بكامل الدٌن
من ح  /الصندوق
الى ح /اسم المشترى ( مدٌنون )
مسائل متنوعة محلولة على جمٌع ما سبق :
السؤال االول ( عملٌات شراء وبٌع البضاعة واجورنقل ومردودات )
حدثت العملٌات التالٌة فً دفاتر محالت السعادة :
فررً  9/1اشررتر محررال السررتادة بضرراعة مررن محررال النجمررة ( تسررلٌم محررل البررائع) بمبلررغ  5111ل علررى الحسرراب وقررد دفت ر
المصروفا التالٌة نقدا  151 :ل عمولة وكالء شراء  111 ،ل تامٌن على المشترٌا
دفت محال الستادة  91ل أجرة نقل البضاعة نقدا .
فً  9/11رد محال الستادة ما قٌمته  111ل من البضاعة الغٌر صالحة لالستهالك
فرً  9/15باعر بضراعة زلرى محررال الولٌرد بمبلرغ  6111ل بشرروط تسرلٌم محررل البرائع وقرد دفتر محرال السررتادة  111ل
أجرة نقل البضاعة
فً  9/21سدد محال الستادة المستحق علٌها لمحال النجمة بشٌك على البنك .
المطلو :
إثبات العملٌات السابقة فً دفاتر محالت السعادة ومحالت النجمة
الحل اوال فً دفاتر محالت السعادة
اثبات عملٌة الشراء
9/1
 5111من ح /المشترٌا
 5111الى ح /محال النجمة
0 /5

taghreed blaibleh

اثبات مصروفات الشرا ء
من مذكورٌن
 151ح /عمولة وكالء شراء
 111ح /تامٌن على المشترٌا
 251الى ح /الصندوق

Page 60

اثبات اجور نقل البضاعة:
ٌتتمد اثباتها علرى شرروط تسرلٌم البضراعة وبمرا ان شرروط التسرلٌم محرل البرائع اذا مصرروفا نقرل البضراعة علرى المشرتر محرال
الستادة وستظهر فً دفاتره باسم مصرروفا نقرل مشرترٌا والنره قرام بردفتها بنفسره فلرن ٌسرجل البرائع ( محرال النجمرة) ا قٌرد فرى
دفاتره والقٌد هو :
 91من ح /مصروفا نقل مشترٌا
 91الى ح /الصندوق
اثبات رد البضاعة المشتراة
0/52
 111من ح /محال النجمة
 111الى ح /مردودا المشترٌا
اثبات عملٌة البٌع
0/51
 6111من ح /محال الولٌد
 6111الى ح /المبٌتا
اثبات اجور نقل البضاعة :
تتتمررد علررى ش رروط تسررلٌم البضرراعة فهررى محررل البررائع ا مسررئولٌتها علررى المشررتري ( محررال الولٌررد ) وسررتظهر فررً دفرراتره باسررم
مصروفا نقل مشترٌا ولكن الن محال الستادة دفت االجور نٌابه عن المشتر ستثب القٌد التالى :
111من ح /محال الولٌد
 111الى ح /الصندوق
( اجور نقل مدفوعة نٌابة عن المشتر )
 0/02اثبات سداد دٌن محالت النجمة
المبلغ الواجب سداده المشترٌا  – 5111مردودا المشترٌا 4911 = 111
4911من ح /محال النجمة
 4911الى ح /البنك
ثانٌا  :اثبات العملٌات فً دفاتر محالت النجمة ( البائع )
اثبات عملٌة البٌع
0/5
 5111من ح /محال الستادة
 5111الى ح /المبٌتا
اجور النقل لن ٌسجلها البائع النها من مسئولٌة المشتر وقام المشتر بدفتها .
0 /52

اثبات مردودات المبٌعات
 111من ح /مردودا المبٌتا
 111الى ح /محال الستادة

0/02

اثبات عملٌة التحصٌل
 4911من ح /البنك
 4911الى ح /محال الستادة

السؤال الثانى ( العملٌات المتعلقة بالمٌٌعات )
الٌك بتض التملٌا التى حدث فً منشاة النصر التجارٌة خالل شهر ٌونٌو :
 6/1باع بضاعة قٌمتها  5111ل الى شفٌق على الحساب بشروط بٌع  21/2صافً  31تسلٌم محل البائع
 6/3باع بضاعة قٌمتها  15111ل الى خلٌل على الحساب بشروط  14/2تسلٌم محل المشتر
 6/5باع بضاعة قٌمتها  25111ل الى صبحى على الحساب بشروط تسلٌم محل البائع
 6/8استلم اشتار من شفٌق ٌفٌد بتسدٌده اجور نقل البضاعة والبالغة  211ل
 6/9استلم اشتار من خلٌل ٌفٌد قٌامه بسداد اجور نقل البضاعة والبالغة  111ل
 6/12استلم اشتار من صبحى ٌفٌد بقٌامه بسداد اجور نقل البضاعة والبالغة  75ل
 6/15رد شفٌق بضاعة قٌمتها  511ل لمخالفتها المواصفا
 6/16سدد شفٌق كامل المستحق علٌه نقدا .
 6/17سدد خلٌل كامل المستحق علٌه نقدا .
اثبات ماسبق فً دفاتر منشأة النصر التجارٌة
المطلو :
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الحل :
 2/5اثبات عملٌة البٌع لشفٌق
 5111من ح /شفٌق
 5111الى ح /المبٌتا
 2/4اثبات عملٌة البٌع لخلٌل
 15111من ح /خلٌل
 15111الى المبٌتا
 2/1اثبات عملٌة البٌع لصبحى
 25111من ح /صبحى
 25111الى ح /المبٌتا
 2/0اجااور النقاال  022لررن ٌثب ر اي قٌررد بهررا الن شررروط التسررلٌم محررل البررائع ( النصررر ) ا ان مسررإولٌة نقررل البضرراعة علررى
المشتر شفٌق وهو قام بسداده بنفسه اذا لن ٌسجل البائع ا قٌد .
 2/0اجور النقل  111ل هى تسلٌم محل المشرتر ا علرى البرائع (منشرؤة النصرر) وسرتظهر باسرم مصرروفا نقرل المبٌترا
ولكن بما ان المشتر خلٌل قام بدفتها نٌابه عن البائع سٌكون القٌد :
 111من ح /مصروفا نقل المبٌتا
111الى ح /خلٌل
 2/50اجور النقل  01لن ٌثب بها اي قٌد الن مسئولٌة نقلها من مسئولٌة المشتر صبحى وهو قام بدفتها .
2/51

اثبات مردودات المبٌعات
 511من ح /مردودا المبٌتا
 511الى ح /شفٌق

 2/52تحصٌل دٌن شفٌق
المطلوب من شفٌق = 4511 = 511- 5111
 4511من ح /الصندوق
 4511الى ح /شفٌق
 2/50تحصٌل دٌن خلٌل
المطلوب من خلٌل = 14911 = 111- 15111
 14911من ح /الصندوق
 14911الى ح /خلٌل
السؤال الثالث ( عملٌات مختلفة متعلقة بشراء وبٌع البضاعة )
حدثت العملٌات التالٌة فً منشأة صبٌح التجارٌة خالل شهر دٌسمبر :
 12/4اشتر بضاعة على الحساب من رجرب بمبلرغ  25111ل تسرلٌم محرل البرائع  ،وقرد قامر المنشراة بسرداد  251ل اجرور
نقل البضاعة
 12/6باع منشؤة صبٌ بضراعة علرى الحسراب الرى سرالم بمبلرغ  35111ل تسرلٌم محرل المشرتر وقرد دفتر منشرؤة صربٌ 411
اجور نقل البضاعة .
 12/8اشتر منشؤة صبٌ من راشد بضاعة قٌمتها  31111ل بخصم تجراري  %5تسرلٌم محرل المشرتر وسردد منشرؤة صربٌ
 211ل اجور نقل البضاعة
 12/12قام منشؤة صبٌ بسداد قٌمة مشترٌاتها من رجب نقدا .
 12/16باعر بضرراعة الررى فرراروق علررى الحسرراب بمبلررغ  41111ل تسررلٌم محررل البررائع  ،وقررد سرردد المنشررؤة  711ل اجررور نق رل
البضاعة
 12/21حصل المنشؤة من سالم قٌمة مبٌتاتها التً تم فً 12/6
 12/31حصل من فاروق قٌمة مبٌتاتها التً تم فً 12/16
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المطلو :
اثبات ما سبق فــــى منشأة صبٌح التجارٌة
الحل :
اثبات عملٌة الشراء من رج
50/3
 25111من ح /المشترٌا
 25111الى ح /رجب
اثبات اجور النقل تسلٌم محل البائع ا على المشتر منشاة صبٌ وهو قام بدفتها نقدا
 251من ح /مصروفا نقل المشترٌا
 251الى ح /الصندوق
50/6

اثبات عملٌة البٌع لسالم
 35111من ح /سالم
 35111الى ح /المبٌتا

اثبات اجور نقل البضاعة تسلٌم محل المشتر
 411من ح /مصروفا نقل مبٌتا
 411الى ح /الصندوق
50/8

على البائع منشؤة صبٌ

وهو قام بدفتها

اثبات عملٌة شراء من راشد بخصم تجارى
الخصم التجاري = 1511 = 31111 * %5
قٌمة المشترٌا = 28511 = 1511-31111

 28511من ح /المشترٌا
 28511الى ح /راشد
اثبات اجور النقل بما انها تسلٌم محل المشترى اى على البائع راشد ولكن منشأة صبٌح سددتها نٌابه عنه
 211من ح /راشد
 211الى ح /الصندوق
هذا القٌد سٌإد الى تخفٌض المبلغ المطلوب سداده لراشد بمبلغ 211
المطلوب سداده للراشد اصب = 28311 = 211- 28511
 50/50اثبات قٌد السداد لراشد
 28311من ح /راشـــد
 28311الى ح /الصندوق
 12 / 16اثبات قٌد البٌع لفاروق
 41111من ح /فاروق
 41111الى ح /المبٌتا
اثبات اجور نقل البضاعة تسلٌم محل البائع على المشترى فاروق ولكن منشأة صبٌح دفعتها نٌابه عنه
 711من ح /فاروق
 711الى ح /الصندوق
هذا القٌد سٌإد الى زٌادة دٌن فاروق لٌصب 41711
 12/21اثبات تحصٌل دٌن سالم
 35111من ح /الصندوق
 35111الى ح /سالم
 12 /31اثبات تحصٌل دٌن فاروق
 41711من ح /الصندوق
 41711الى ح /فاروق
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السؤال الرابع

( بٌع وشراء مع وجود الخصم التجاري والنقدي )

حدثت العملٌات التالٌة فً شركة االٌمان التجارٌة خالل شهر ماٌو :
 5/1باع بضاعة الى شركة النصرر قٌمتهرا 1111ل بخصرم تجراري  %5وخصرم نقردي  %11اذا ترم السرداد خرالل اسربوع
من تارٌخه
 5/2اشتر بضاعة من محال احمد قٌمتها  3111ل بخصم نقدي  %11اذا تم السداد خالل اسبوعٌن
 5/4حصل الشركة كامل حساب شركة النصر نقدا .
 5/8رد جزء من البضاعة المشتراه من محال احمد قٌمتها  511ل
 5/11سدد المنشاة حساب محال احمد نقدا .
المطلوب :
اثبات ماسبق فً دفاتر شركة االٌمان التجارٌة
الحل :
 1/5اثبات عملٌة البٌع بخصم تجارى
الخصم التجار = 51 = 1111 * %5
 951من ح شركة النصر
 951الى ح /المبٌتا

قٌمة المبٌتا الصافٌة 951 =51-1111

 1/2اثبات عملٌة الشراء من محالت احمد
 3111من ح /المشترٌا
 3111الى ح /محال احمد
1/3

اثبات عملٌة تحصٌل دٌن شركة النصر
ست من المنشاة خصم نقد لشركة النصر بما انها قام بالسداد خالل المهلة = 95 = %11 *951
855 = 95 -951
وٌظهر فً الطرف المدٌن من قٌد التحصٌل فً دفاتر شركة االٌمان النها البائع باسم خصم مسموح به
من مذكورٌن
 95ح /خصم مسموح به
 855ح /الصندوق
 951الى ح /شركة النصر

 1/0اثبات مردودات المشترٌات لمحالت احمد
 511من ح /محال احمد
 511الى ح /مردودا المشترٌا
 1/52ا ثبات سداد الدٌن المستحق الحمد خالل مهلة الخصم
المطلوب سداده الحمد بدون الخصم =  ( 2511 = 511 - 3111المشترٌا – مردودا المشترٌا
بما ان المنشاة سدد خالل مهلة الخصم ستمن خصما نقدٌا= 251 = 2511 * %11
=  2251 = 251 – 2511المطلوب سداده لمحال احمد
 2511من ح /محال احمد
الى مذكورٌن
 251ح /خصم مكتسب
 2251ح /الصندوق
ثانٌا نظام الجرد المستمر
ٌطبق هذا النظام فً المنشآ التً تتتامل بؤصناف قلٌلة وسلع االٌة الثمن ( السٌارا  ،الثالجا  ،المتدا ...الخ
حٌ ٌتم مسك سجال خاصة بكل صنف ٌتم بها تحدٌد اوال بؤول حركرة كرل سرلتة الروارد والصرادر منهرا وبالترالً ٌمكرن مرن تحدٌرد
قٌمرة المخرزون فرً أي وقر بالسرنة ممرا ٌحقرق رقابرة مسرتمرة علرى المخرزون ومتابترة حردوده الردنٌا والتلٌرا  .ووفقرا لهرذا النظرام لسررنا
بحاجة لتمل جرد فتلى للمخزون لتحدٌد قٌمة بضاعة آخر المدة  ،وعندما نقوم بذلك ٌكون لغرض التؤكرد مرن صرحة التسرجٌل ومتالجرة
االنحرافا .
)
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وتختلف المتالجة المحاسبٌة للتملٌا المتتلقة بالبضاعة فً هذا النظام عنها فً نظام الجرد الدوري  ،حٌ ٌتم هنا فت حسراب واحرد
للبضرراعة ٌطلررق علٌرره ( مراقبررة المخررزون او مخررزون البضررائع ) ٌجتررل مرردٌنا عنررد الشررراء وبجمٌررع مصررروفا الشررراء وفررً حالررة
مردودا المبٌتا ودائنا عند البٌع وفً حالة مردودا المشترٌا ورصٌد هذا الحساب ٌمثل دائما قٌمة بضاعة آخر المدة .
وٌمكن توضٌ ذلك بالشكل التالى :
 -1عند الشراء ٌثبت القٌد التالى من ح /مخزون البضائع
زلى ح /الصندوق أو البنك أو المورد
 -2عند رد بضاعة مشتراة

من ح /الصندوق أو المورد
زلى ح /مخزون البضائع

 -3مصااروفات المشااترٌات ( النقررل بشررروط تسررلٌم محررل البررائع  ،التررامٌن  ،الرسرروم الجمركٌررة  .....الررخ ) جمٌتهررا تضرراف الررى ح
مخزون البضائع ا لن ٌفت بها حسابا مستقلة
من ح مخزون البضائع
الى ح الصندوق
 - 3قٌد السداد الدائنون لن ٌختلف عن نظام الجرد الدور سواء كان بخصم اوبدون خصم
-5عند بٌع بضاعة سٌتم اثبات قٌدٌن :
من ح /الصندوق أو ح /المدٌنون أو أوراق القبض
أ 1قٌد اثبات االٌراد
زلى ح /المبٌتا
ب -قٌد اخراا البضاعة من المخازن ( قٌد تكلفة البضاعة المباعة )
من ح /تكلفة البضاعة المباعة
زلى ح /مخزون البضائع
 -2قٌود اثبات مصروفات البٌع  :مصروفا نقل المبٌتا بشروط تسرلٌم محرل المشرتر او مصرروفا اللرف والحرزم او االعرالن
 .....الررخ لررن تختلررف اثباتهررا عررن نظررام الجرررد الرردور  ،سررٌفت حسرراب مسررتقل لكررل مصررروف حسررب نوعرره وٌجتررل مرردٌنا بقٌمررة
المصروف وٌجتل حساب الصندوق او البنك حسب طرٌقة السداد دائنا
-7عند رد بضاعة ٌثبت قٌدٌن :
من ح /مردودا مبٌتا
أ -اثبات قٌد الرد
زلى ح /مدٌنون
ب -إثبات قٌد إرجاع البضاعة للمخازن
من ح /مخزون البضائع
زلى ح /تكلفة البضاعة المباعة
 -8اثبات تحصٌل دٌن المدٌنون سواء بخصم او بدون خصم لن ٌختلف عن نظام الجرد الدور
سؤال شامل محلول على نظام الجرد المستمر
حدث التملٌا التالٌة فً شركة السالم التجارٌة خالل شهر ماٌو :
 5/1اشررتر بضرراعة مررن محررال احمررد قٌمتهررا  31111ل علررى الحسرراب وبخصررم تجررار  1111وبشررروط تسررلٌم محررل البررائع
وبخصم نقدي ( ) 31 / 11/ 5
 5/2دفت شركة السالم  511اجور نقل البضاعة
 5/5رد جزء من البضاعة المشتراة قٌمتها  3111لمخالفتها المواصفا
 5/9سدد كامل المستحق علٌها نقدا لمحال احمد
 5/11باع بضاعة الى شركة جابر بستر  25111ل و بخصرم تجراري  % 11وخصرم نقردي  %5اذا ترم السرداد خرالل اسربوع
من تارٌخه علما بان تكلفة البضاعة المباعة  21111ل وان شروط البٌع كان تسلٌم محل المشتر
 5/ 12دفت شركة السالم  711ل اجور نقل البضاعة .
 5/14رد شركة جابر جزء من البضاعة المباعة قٌمتها  5111ل وكلفتها  3511ل
 5/16حصل الشركة كامل الدٌن المستحق على شركة جابر نقدا .
المطلو اثبات العملٌات فً دفاتر شركة السالم وفقا للجرد المستمر
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الحل :
 1/5اثبات عملٌة الشراء بخصم تجارى
قٌمة المشترٌا = 31111 = 1111 – 31111
 31111من ح  /مخزون البضائع
 31111الى ح /محال احمد
 1/2اثبات اجور النقل  :بما ان الشروط محل البائع اذا هى من مسئولٌة المشترى شركة السالم وقام هو بدفعها بنفسه
 511من ح /مخزون البضائع
 511الى ح  /الصندوق
 5/5اثبات رد البضاعة المشتراة
 3111من ح /محال احمد
 3111الى ح /مخزون البضائع
 1/0اثبات سداد حسا الدائن احمد
بما انه تم السداد خالل مهلة الخصم اذا سٌمن الخصم النقد والبالغ % 5
الخصم = 1351 = ) 3111 – 31111 ( * %5
صافً المبلغ الواجب سداده = 25651 = 1351 – 27111
قٌد السداد :
 27111من ح /احمد
الى مذكورٌن
 1351ح /خصم مكتسب او مخزون البضائع
 25651ح  /الصندوق
 1 /55اثبات عملٌة البٌع سٌتم اثبات قٌدٌن
أ  -اثبات عملٌة البٌع بخصم تجارى
الخصم = 2511 = 25111 * % 11
قٌمة المبٌتا = 22511 = 2511 - 25111
 22511من ح /شركة جابر
 22511الى ح  /المبٌتا
 اثبات اخراا البضاعة المباعة من المخازن بالتكلفة 21111من ح  /تكلفة البضاعة المباعة
 21111الى ح  /مخزون البضائع
 1/50اثبات اجور نقل البضاعة
بما ان الشروط تسلٌم محل المشتر ا ان مسإلٌتها على البائع ( شركة السالم) وهى قام بدفتها
 711من ح  /مصروف نقل مبٌتا
 711الى ح  /الصندوق
 1/53اثبات رد البضاعة المباعة سٌتم اثبات قٌدٌن :
أ -اثبات مردودات المبٌعات
 5111من ح /مردودا المبٌتا
 5111الى ح  /شركة جابر
 اثب ات ارجاع البضاعة المرتدة الى المخازن بالتكلفة 3511من ح /بضاعة بالمخازن
 3511الى ح /تكلفة البضاعة المباعة
 1 /51اثبات تحصٌل دٌن شركة جابر اذا سدد خالل مهلة الخصم
ستمن المنشاة خصم نقد لشركة جابر بما انه قام بالسداد خالل المهلة = ) 5111 – 22511( * % 5
= 875 = 17511 * % 5
صافً المبلغ المحصل = 16625 = 875 - 17511
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من مذكورٌن
ح /خصم مسموح به
875
 16625ح /الصندوق
 17511الى ح /شركة جابر
 -5اعٌااد حاال السااؤال السااابق فااً دفاااتر شااركة السااالم وعلااى افتااراع اسااتخدام نظااام الجاارد ال ادورى( التنسااى ان عملٌااة البٌااع
ومردودات المبٌعات فقط قٌد واحد لكل منهما )
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ملخص بكافة عملٌات البضاعة فً الجرد الدورى والمستمر
الجرد الدورى
العملٌة
شراء بضاعة
من ح المشترٌا
الى ح الصندوق او البنك او الدائنون
رد بضاعة مشتراه
من ح /الصندوق او البنك او الدائنون
الى ح /مردودا المشترٌا
مصروفات الشراء
من ح /مصروف تامٌن او شحن او عمولة ..
الى ح  /الصندوق او البنك
سااااداد الاااادائنون باااادون خصاااام من ح  /الدائنون
نقدى
الى ح  /الصندوق او البنك
سداد الدائنون بخصم
من ح  /الدائنون
الى مذكورٌن
ح  /الصندوق او البنك
ح  /خصم مكتسب
المبٌعات
من ح الصندوق او البنك او المدٌنون
الى ح المبٌتا

الجرد المستمر
من ح /بضاعة بالمخازن
الى ح /الصندوق او البنك او الدائنون
من ح  /الصندوق او البنك او الدائنون
الى ح  /بضاعة بالمخازن
من ح /بضاعة بالمخازن
الى ح  /الصندوق او البنك
من ح  /الدائنون
الى ح  /الصندوق او البنك
من ح  /الدائنون
الى مذكورٌن
ح  /الصندوق او البنك
ح  /خصم مكتسب اوبضاعة بالمخازن
أ  -من ح الصندوق او البنك او المدٌنون
الى ح المبٌتا
ب -من ح  /تكلفة البضاعة المباعة
الى ح  /بضاعة بالمخازن

ماااااااااااااااااردودات المبٌعاااااااااااااااااات
ومسموحاتها

من ح  /مردودا المبٌتا ومسموحاتها
الى ح  /المدٌنون او الصندوق

أ  -من ح  /مردودا المبٌتا ومسموحاتها
الى ح  /المدٌنون او الصندوق
ب -من ح  /بضاعة بالمخازن
الى ح  /تكلفة البضاعة المباعة

مصروفات المبٌعات
من ح /مصروف الدعاٌة او التغلٌف....الخ
الى ح  /الصندوق او البنك
تحصااٌل دٌااان المااادٌنون بااادون من ح  /الصندوق او البنك
خصم
الى ح  /المدٌنون
تحصااااٌل دٌاااان الماااادٌنون مااااع
من مذكورٌن
خصم نقدى
ح الصندوق
ح  /خصم مسموح به
الى ح  /المدٌنون
معالجة مصروفات النقل
تسلٌم محل البائع
مسئولٌة نقلها على المشترى
أ -اذا دفعها المشترى

دفاتر المشترى

من ح /مصروفا نقل مشترٌا
الى ح  /الصندوق او البنك
من ح /مصروفا نقل المشترٌا
الى ح  /اسم البائع

 اذا دفعهااا البااائع نٌابااة عاانالمشترى
تسلٌم محل المشترى
مسئولٌة نقلها على البائع
أ -اذا قام بدفعها البائع

لن ٌسجل المشتر ا قٌد

 اذا قااااام باااادفعها المشااااترىنٌابة عن البائع

من ح  /اسم البائع
الى ح  /الصندوق او البنك
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من ح /مصروف الدعاٌة او التغلٌف.. .الخ
الى ح  /الصندوق او البنك
من ح  /الصندوق او البنك
الى ح  /المدٌنون
من مذكورٌن
ح الصندوق
ح  /خصم مسموح به
الى ح  /المدٌنون
دفاتر البائع

لن ٌسجل ا قٌد البائع
من ح  /اسم المشتر
الى ح  /الصندوق او البنك
من ح  /مصروفا نقل مبٌتا
الى ح  /الصندوق او البنك
من ح م مصروفا نقل المبٌتا
الى ح  /اسم المشتر

المصطلحات المحاسبٌة الواردة فً الكتا المقرر ص (  )032- 040هامة وتفٌد فً حل المسائل
 .5نظام الجرد الدورى ٌ:قوم على اساج عدم االحتفاظ بسرجال تفصرٌلٌة للمخرزون  ،وٌرتم تحدٌرد تكلفرة البضراعة المباعرة فرً نهاٌرة
الفترة بتمل جرد فتلى للمخزون
 .0نظام الجرد المستمرٌ:تم عمل تحدٌ لمخزون البضائع اوال باول بالمشترٌا والمبٌتا ومن ثم ٌتم تحدٌد المخزون با وق
 .3حسا المشترٌاتٌ:ستخدم فً نظام الجرد الدور وٌتم به اثبا كافة البضائع المشتراه بغرض اعادة بٌتها
 .4حسا مردودات المشترٌات ومسموحات المشترٌات ٌ :سرتخدم فرً نظرام الجررد الردور الثبرا رد البضرائع المشرتراه لمخالفتهرا
المواصفا والثبا التخفٌضا التى ٌحصل علٌها المشتر من البائع مقابل االحتافظ بالبضائع المشتراة وعدم ردها
 .1مصارٌف نقل المشترٌات ( النقل الداخل ) :مصروفا ٌتحملها المشتر لنقل البضاعة المشتراه بتسلٌم محل البائع
 .6خصم المشترٌات ٌعرف بالخصم المكتس وهو الخصم الرذ ٌحصرل علٌره المشرتر اذا ترم السرداد خرالل فتررة الخصرم وٌحسرب
على القٌمة المستحقة بتد خصم المردودا
 .0حسا المبٌعات تثبت فٌه البضائع المباعة نقدا او باآلجل
 .8ماردودات المبٌعااات ومسااموحات المبٌعاات تثبر فٌرره البضررائع المرتردة مررن التمررالء او المسررموحا الممنوحرة لهررم مقابررل احتفرراظ
بالبضاعة
 .0نقل المبٌعات ( نقل للخارا )  :المصروفا التى ٌتحملها البائع لنقل البضاعة المباعة تسلٌم محل المشتر .
 .52خصم المبٌعات( خصم المسموح به )  :خصم ٌمنحه البائع للمشتر اذا سداد خالل فترة الخصم
 .55صافً المبٌعات:اجمالى المبٌتا – مردودا المبٌتا ومسموحاتها وخصم المسموح به
 .50صافً المشترٌات :اجمالى المشترٌا – مردودا المشترٌا ومسموحاتها والخصم المكتسب
 .54تكلفة المبٌعات :تكلفة البضاعة المباعة خالل الفترة
 .53مجمل الربح :صافً المبٌتا – تكلفة المبٌتا
معلومات اضافٌة
 .1صافً الربح او الخسارة  :مجمل الرب –المصروفا التشغٌلٌة
 .0المصااروفات التشااغٌلٌة  :تشررمل المصررروفا البٌتٌررة ( نقررل المبٌتررا والدعاٌررة واالعررالن )والمصررروفا االدارٌررة والتمومٌررة (
الرواتب ومصروفا الكهرباء والماء واالٌجارا واالهالكا والتامٌن والصٌانة )
 .4الخصم النقدى ٌ :ظهر فً دفاتر المشتر باسم خصم مكتسب وفً دفاتر البائع باسم خصم مسموح به
 .4فً نظام الجرد الدوري ستظهر الحسابات التالٌة فً مٌزان المراجعة  :بضاعة اول المردة  ،المشرترٌا  ،مرردودا المشرترٌا
ومسموحاتها والخصم المكتسب والمبٌتا ومردودا المبٌتا ومسرموحاتها والخصرم المسرموح بره وجمٌرع مصرروفا الشرراء
والبٌع وكافة المصروفا التشغٌلٌة اما بضاعة اخر المدة فال تظهر فً مٌزان المراجتة .
 .5فااً نظااام الجاارد المسااتمر سااتظهر الحسااابات التالٌااة فااً مٌاازان المراجعااة  :مخررزون البضررائع  ،المبٌتررا ،تكلفررة المبٌتررا ،
مردودا المبٌتا ومسموحاتها والخصم المسموح به  ،مصروفا البٌع وكافة المصروفا التشغٌلٌة اما الخصرم المكتسرب قرد
ٌظهر او الٌظهر حسب المتالجة واالصل انه الٌظهر .
 .6فً نظام الجرد المستمر ٌ :تم اثبا قٌدٌن بتد كل عملٌة بٌع او عملٌة رد مبٌتا

اسئلة موضوعٌة متنوعة محلولة :
 .5قام أحد التجار برد بضاعة قٌمتها  012لاير مخالفة للمواصفات كان قد قام بشرائها على الحسا  ،القٌد المحاسابً الخااص
بمردودات المشترٌات الذي سٌسجله المشتري بدفاتره :
ب 251 -من ح /مردودا مشترٌا
ا 251-من ح /الصندوق
 251زلى ح/الصندوق
 251زلى ح /مردودا مشترٌا
د 251-من ح /المدٌنون
 251من ح/الدائنون 251زلى ح/مردودا مشترٌا
 251زلى ح/مردودا مشترٌا
- .2قٌام المشتري بدفع أجور نقل بضاعة مشتراة بشروط تسلٌم محل المشترى ٌكون القٌد فً دفاتره :
أ  -من ح/مصروف نقل مشترٌا زلى ح /اسم البائع
ب -من ح /اسم البائع زلى ح /مصروف نقل مشترٌا
 من ح/اسم البائع زلى ح/الصندوقد-من ح /مصروف نقل مشترٌا زلى ح /الصندوق

taghreed blaibleh

Page 69

 .3تم شراء بضاعة قٌمها  52222لاير وبخصم نقدي  %0إذا تم السداد خالل أسبوع وقد تم السداد خالل مدة الخصم فاان القٌاد
الخاص بعملٌة السداد سوف تظهر بدفاتر البائع على النحو التالً :
8111 = 211 – 11111
211 = 11111 * % 2
 من مذكورٌن 0222ح /الصندوق
 022ح/خصم مسموح به
 52222إلى ح /المدٌنون
د 11111-من ح /الصندوق
 11111زلى ح/مدٌنون

ا 11111 -من ح/المدٌنون
زلى مذكورٌن
 8111ح /الصندوق
 211ح/خصم مكتسب
 8111من ح/الصندوق 8111زلى ح/مدٌنون

 .3شراء بضاعة ( بشروط تسلٌم محل البائع ) تعنً أن مصارٌف نقل البضاعة سوف تكون من مسئولٌة :
ب -البائع
أ -المشتري
د -الوسٌط
 الطرفٌن ( المشتر والبائع) .5اشااترى مشااروع بضاااعة بمبلااغ  51222لاير وكاناات شااروط البٌااع  52/3صااافى  42وقااد قااام المشااروع بالسااداد خااالل ماادة
الخصم  ،فان قٌمة الخصم الذي سٌحصل علٌه المشتري هو :
611 = 15111 * % 4
أ 1511 -ل
 611 -ل

ب 311 -ل
د 111-ل

 .6اشترى أحد التجار بضاعة بقٌماة ( ) 1222لاير علاى الحساا بخصام تجااري  ، %52وخصام نقادي  %1إذا تام التسادٌد
خالل أسبوع  ،قٌمة الخصم الذي سٌسجل فً دفاتر المشتري إذا قام بالسداد خالل المهلة الممنوحة سٌكون :
اذا الخصم = 225 = 4511 * % 5
= 4511 = 511-5111
511 = % 11 * 5111
أ  225-خصم مكتسب
 251-خصم مكتسب

ب 225 -خصم مسموح به
د 251 -خصم مسموح به

 .0قامت منشاة السالم بشراء بضاعة من محالت الولٌد بمبلغ  1222لاير وبخصم تجااري  %52وقاد قامات بادفع  5222لاير
نقدا والباقً على الحسا  ،رصٌد حسا محالت الولٌد فً دفاتر منشأة السالم بعد هذه العملٌة سٌبلغ :
4122 = 5222 - 3122
= 3122 = 122 – 1222
122 = % 52 * 1222
د 5111 -ل
  4111لب 4511 -ل
أ 4122 -لاير
 -8الخصم النقدي فً دفاتر البائع ٌثبت باسم :
أ  -خصم مسموح به فً الطرف الدائن من القٌد
 -خصم مكتسب فً الطرف الدائن من القٌد

ب  -خصم مسموح به فً الطرف المدٌن من القٌد
د  -خصم مكتسب فً الطرف المدٌن من القٌد

 - 0شروط خصم (  0/3صافً  ) 31معناه سٌتم منح خصم مقداره :
ب  %7 -زذا تم السداد خالل  4اٌام
أ  %7 -زذا تم السداد خالل ٌ 45وم
د  %4 -زذا تم السداد خالل  7أٌام
  % 4زذا تم السداد خالل ( ٌ 45وم )اعطٌت لك المعلومات التالٌة والمتعلقة بعناصر قائمة الدخل الحد المشروعات التجارٌة :
مبٌترررا  26111ل مرررردودا المبٌترررا  1111ل المشرررترٌا  12111ل مرررردرودا المشرررترٌا 1511
ل بضرراعة اول المررردة  11111ل مصرررروف نقرررل مشررترٌا  511ل بضررراعة اخرررر المررردة  2111ل اسرررتخدم
البٌانا السابقة لالجابة على الفقرا من رقم  11الى رقم 13
 -52صافً المبٌعات :
25111 = 1111 - 26111
ب  27111 -ل
أ  26111 -ل
د  23111 -ل
 25111 -ل
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 -55تكلفة البضاعة المتاحة للبٌع :
اول المدة  +المشترٌا – مردودا المشترٌا  +مصروفا النقل مشترٌا
05222 = ) 511 + 1511 – 12111 ( + 11111
ب  21111 -ل
أ  11111 -ل
د  22111 -ل
  22511له-
 -50تكلفة البضاعة المباعة :
تكلفة البضاعة المتاحة – مخزون اخر المدة = 19111 = 2111 – 21111
ب  21111 -ل
أ  19111 -ل
د  8111 -ل
  21511له-
 - 54مجمل الربح :
صافً المبٌتا – تكلفة البضاعة المباعة = 6111 = 19111 - 25111
ب  4511 -ل
أ  5111 -ل
د  18111 -ل
  6111لحاول حل االسئلة التالٌة :
 . .5الطرف المدٌن من قٌد شراء بضاعة نقدا فً نظام الجرد المستمر هو حسا :
د -بضاعة بالمخازن
 تكلفة البضاعة المباعةب -الصندوق
أ  -المشترٌا
 .0قٌام البائع بدفع اجور نقل بضاعة بشروط تسلٌم محل المشترى ٌكون الطرف المدٌن من القٌد هو حسا :
د -اسم المشتر
 م نقل مبٌتاب -م نقل مشترٌا
أ -الصندوق
 .4فً نظام الجرد المستمر ٌجعل حسا بضاعة بالمخازن مدٌنا بــــــــ :
ب -المشترٌا ومصروفا المشترٌا فقط
أ – المشترٌا فقط
د -المشترٌا ومصروفا الشراء ومردودا المبٌتا
 المشترٌا ومصروفا الشراء ومردودا المشترٌا .3اى الحسابات التالٌه لن نجدها فً نظام الجرد الدورى :
 مردودا المبٌتاب -تكلفة المبٌتا
أ -المشترٌا

د -الخصم المكتسب

 .1اى من الحاالت التالٌة لن ٌقوم المشترى باثبات قٌد فً دفاتره فٌما ٌتعلق باجور نقل البضاعة :
أ -دفع البائع اجور نقل بضاعة تسلٌم محل البائع
ب -دفع المشتر اجور نقل بضاعة تسلٌم محل البائع
 دفع البائع اجور نقل بضاعة تسلٌم محل المشترد -دفع المشتر اجور نقل بضاعة تسلٌم محل المشتر
 .2اى من الحسابات سٌتكرر ظهورها فً نظام الجرد الدورى والجرد المستمر
 مردودا المبٌتاب-تكلفة المبٌتا
أ-المشترٌا
 .0الطرف المدٌن من قٌد بٌع بضاعة على الحسا
ب -المدٌنون
أ -الصندوق

هو حسا :
 -الدائنون

 .0اى من التالٌة ال ٌدخل فً معادلة احتسا تكلفة البضاعة المباعة
 المشترٌاب -م نقل مبٌتا
أ -بضاعة اول المدة

د -م نقل مشترٌا
د -المبٌتا
 -بضاعة اخر المدة

 .9الطرف الدائن من قٌد اخراا البضاعة من المخازن فً نظام الجرد المستمر هو حسا :
د -مردودا المشترٌا
 تكلفة المبٌتاأ -بضاعة بالمخازن ب -المبٌتا
 .52شراء بضاعة بمبلغ  52222لاير وبخصم تجارى  %52وخصم نقدى  ، % 1صافً المبلغ الواج سداده اذا تم اكتساا
الخصم :
أ9111 -
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د8551 -

الفصل الساد
الرقابة الداخلٌة والمعامالت النقدٌة
الصفحات المطلوبة فقط من  025الى ص 020
العملٌات النقدٌة  :هى التملٌا التى تتم عن طرٌق حساب الصندوق او البنك او حساب صندوق المصروفا النثرٌة وٌجب ان ٌتم
احكام الرقابة الداخلٌة علٌها من خالل الفصل ما بٌن وظٌفة استالم النقدٌة وصرفها ووظٌفة التسجٌل فً السجال المحاسبٌة ومابٌن
الجهة التى تحرر اٌصاال القبض  ،والفصل بٌن الجهة المخولة بالموافقة على النفقا عن الجهة التى تحرر الشٌكا  ،القٌام بجرد
مفاجئ بالصندوق من حٌن الخر  ،اٌداع كافة المتحصال النقدٌة بالبنك بنفج الٌوم  ،تخصٌص صندوق مصروفا نثرٌة ٌكون
تح مسئولٌة احد الموظفٌن .
اوال حسا الصندوق
ٌترد ح /الصررندوق احررد اهررم بنررود االصررول المتداولررة التررى تظهررر فررً قائمررة المركررز المررالى واكثرهررا سررٌولة واكثرهررا تترضررا للسرررقة
والتالعب لذلك ٌلزم احكام اجراءا الرقابة على التملٌا النقدٌة ( المقبوضا والمدفوعا )
وحساب الصندوق طبٌتة رصٌده مدٌن حٌ ٌجتل مدٌنا عنرد الزٌرادة وذلرك بالمقبوضرا النقدٌرة  ،ودائنرا عنرد الرنقص بالمردفوعا
النقدٌة .
من اهداف جرد الصندوق التؤكد من مطابقة الرصٌد الدفتر مع الرصٌد الفتلى ومتالجة االنحرافا ان وجد .
وٌررتم الجرررد بحصررر النقدٌررة الموجر ودة بالصررندوق لتحدٌررد الرصررٌد الفتلررى ومقارنتهررا بالرصررٌد الرردفتر الرروارد فررً الرردفاتر او فررً (
مٌزان المراجتة قبل التسوٌا ) حٌ ستظهر امامنا  3احتماال :
الرصٌد الفتلى = الرصٌد الدفتر .......................ال حاجة لقٌود تسوٌة
الرصٌد الفتلى > الرصٌد الدفتر .. .............الفرق ٌمثل عجز فً الصندوق
.الفرق ٌمثل زٌادة فً الصندوق
الرصٌد الفتلى < الرصٌد الدفتر ............
حالة العجز فً الصندوق
أٌ -تم اثبات قٌمة العجز والذي ٌمثل الفرق بٌن الرصٌد الدفتر والرصٌد الفتلى بالقٌد التالى :
من ح /عجز فً الصندوق
الى ح /الصندوق
هذا القٌد سٌخفض رصٌد الصندوق الدفتر لٌماثل الرصٌد الفتلى
ب -تحدٌد الجهة المسؤولة عن العجز والتى قد تكون :
 اذا كان الصراف هو المسإول
من ح  /الرواتب واالجور
الى ح /عجز فً الصندوق
 الشركة تحمل قٌمة التجز واعتبر خسارة تقفل فً حساب نتٌجة النشاط :
من ح  /نتٌجة النشاط
الى ح  /التجز فً الصندوق
 الصندوق بتهدة صاحب المشروع ٌتم اعتبارها مسحوبا شخصٌة وٌكون القٌد
من ح /المسحوبا
الى ح /عجز فً الصندوق
حالة الزٌادة فً الصندوق
عندما ٌكون الرصٌد الفتلى اكبر من الدفتر ٌثب الفرق فً حساب متلق او حساب زٌادة فً الصندوق حتى ٌتم مترفة السبب
من ح /الصندوق
الى ح  /المتلق

مثال شامل محلول

فااً  0220 /50/45تاام جاارد الصااندوق وكااان الرصااٌد الاادفترى  4222لاير المطلااو اجااراء قٌااد التسااوٌة فااً كاال ماان الحاااالت
المستقلة التالٌة :
أ  -الجرد الفعلى بلغ  0122لاير وتم تحمٌل الصراف بكامل العجز
 511 = 3111 – 2511عجز
اثبات قٌمة العجز
 511من ح /عجز فً الصندوق
 511الى ح  /الصندوق
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اثبات تحمٌل الصراف بقٌمة العجز
 511من ح  /الرواتب واالجور
 511الى ح  /عجز فً الصندوق
 الجرد الفعلى بلغ  4022ولم ٌتم تحدٌد سب الزٌادة 711 = 3111 - 3711زٌادة فً الصندوق
اثبات الزٌادة
 711من ح الصندوق
 711الى ح  /المتلق
ا  -الجرد الفعلى  5022والعجز تحملته الشركة بالكامل
 1111 = 3111 – 1911عجز
اثبات العجز
 1111من ح  /عجز فً الصندوق
 1111الى ح الصندوق
اثبات تحمل الشركة
 1111من ح  /نتٌجة النشاط
 1111الى ح  /عجز فً الصندوق
د  -الجرد الفعلى  5222والصندوق بعهدة صاح الشركة .
 1411 = 3111 – 1611عجز
اثبات العجز
 1411من ح  /عجز فً الصندوق
 1411الى ح الصندوق
اثبات تحمل صاح المنشأة بقٌمة العجز
 1411من ح  /المسحوبا
 1411الى ح  /عجز فً الصندوق
مثال غٌر محلول:
فً  0220 /50/45تم جرد الصندوق وكان الرصٌد الدفترى  50122لاير  ،المطلو اجراء قٌد التسوٌة فً كال مان الحااالت
المستقلة التالٌة :
 .1الجرد الفتلى بلغ  11111ل وتم تحمٌل الصراف بكامل التجز
 .2الجرد الفتلى بلغ  11111ل والصندوق بتهدة صاحب المشروع
 .3الجرد الفتلى بلغ  9111ل وتم تحمل الشركة بكامل قٌمة التجز
 .4الجرد الفتلى بلغ  11811ل وتم تحمٌل الصراف بمبلغ  711ل والباقى تحملته الشركة
 .5الجرد الفتلى بلغ  14111ل ولم ٌتم تحدٌد السبب
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ثانٌا حسا البــنك
حساب البنك ٌتتبر من االصول المتداولة وٌجتل مدٌنا دائما باٌة مقبوضا والتى قد تكون على شكل اٌداعا نقدٌة او بشٌكا او قرد
تكون على شكل اضافا تم من قبل البنك بموجب اشرتارا اضرافة مثرل الفوائرد الترى ٌضرٌفها البنرك لتمالئره  ،وٌجترل البنرك دائنرا
بالمدفوعا سواء النقدٌة او كانر بشرٌكا مصرروفة او تمر عرن طرٌرق البنرك كالمصرروفا البنكٌرة بموجرب اشرتارا خصرم ،
وفً نهاٌة كل فترة ٌتم ترصٌد الحساب ومقارنته مع كشف الحساب المرسل من قبل البنك وفً متظم االحٌران ال ٌتسراو الرصرٌدان
بسبب الفروقا الزمنٌة فً اثبا التملٌا بٌن المنشؤة والبنك ا أن البنك ممكن ان ٌسبق المنشؤة فً اثبا عملٌة ما او أن المنشرؤة
قرد تسرربق البنرك فررً اثبرا عملٌررة مرا  ،وفررً جمٌرع الحرراال ٌجرب عمررل مرذكرة تسرروٌة للبنرك لبٌرران الفروقرا مررا برٌن الرصررٌد الرردفتر
والرصٌد فً كشف البنك وتحدٌد الرصٌد الفتلى المتدل و عادة سبب الفروقا تتود الى ان هناك :
أ -عملٌات ظهرت بكشف البنك ولم تثبت بالدفاتر لعدم وصول اشعار بها وتنقسم الى نوعٌن :
 عملٌررا اضررافها البنررك لحسرراب المنشرررؤة ( سررجلها لحسررابها ) مثررال فوائررد دائنرررة  ،كمبٌرراال محصررلة ( اوراق قرربض برسرررم
التحصٌل)  ،اٌرادا حصلها البنك نٌابة عنا مثل ارباح االسهم ولم تقم المنشؤة باضافتها
 عملٌررا خصررمها البنررك مررن حسرراب المنشررؤة ( سررجلها علررى حسررابها ) فوائررد مدٌنررة  ،مصررروفا وعمرروال بنكٌررة  ،شررٌكا
مرتجتة  ،كمبٌاال مسددة (اوراق الدفع ).ولم تقم المنشؤة بخصمها
ب -عملٌات ظهرت بالدفاتر ولم تظهر بكشف البنك وهى نوعٌن :
 عملٌا اضافتها المنشؤة لحساب البنك بالدفاتر مثل االٌداعا بالطرٌق (المبالغ المودعرة ولرم تظهرر بالكشرف ) ولرم ٌقرم البنرك
باضافتها
 عملٌا خصمتها المنشؤة من حساب البنرك بالردفاتر مثرل الشرٌكا الترى لرم ٌتقردم اصرحابها لصررفها ( الشرٌكا المصردرة ولرم
تصرف ) ولم ٌقم البنك بخصمها
 عملٌا اثبت خطؤ اما فً دفاتر المنشؤة او فً كشف البنكٌتم اعداد مذكرة تسوٌة البنك بالشكل التالى :
****
الرصٌد الوارد بكشف حسا البنك
 -1تسجٌل العملٌات التً ظهرت بالدفاتر ولم تظهر بالكشف
 +اٌداعا بالطرٌق ( المبالغ المودعة )
 -شٌكا لم تقدم للصرف ( الشٌكا المصدرة )

****
رصٌد حسا البنك فً سجالت المنشأة
 -1تسجٌل العملٌات التى ظهرت بالكشف ولم تظهر بالدفاتر
اضافة العملٌات التى اضافها البنك
 +كمبٌاال محصلة (أوراق قبض برسم التحصٌل )
 +اٌرادا محصلة
 +فوائد دائنة
طرح العملٌات التى خصمها البنك
 مصروفا بنكٌة عمولة تحصٌل كمبٌاال شٌكا مرتجتة ( مرفوضة ) فوائد مدٌنة -كمبٌاال مسددة ( اوراق دفع )

 -2تصحٌح االخطاء التى وردت بالكشف

 -2تصحٌح االخطاء التى وردت بالدفاتر
الرصٌد الفتلى المتدل

=

*****

الرصٌد الفتلى المتدل

= ******

عند االنتهاء من اعداد المذكرة والتاكد من تساو الرصٌدان ٌلزم اثبا قٌود تسوٌة بالردفاتر فقرط بالتملٌرا الترى ظهرر بالكشرف ولرم
تثب بالدفاتر وذلك لتتدٌل الرصٌد الدفتر لٌساو الفتلى وٌتم ذلك :
الى ح /البند المتنى
بجتل ح /البنك مدٌنا بالتملٌا التى اضافها البنك من ح /البنك
الى ح  /البنك
من ح /البند المتنى
وجتله ح /البنك دائنا بالتملٌا التى خصمها البنك
مثال محلول
كرران رصررٌد البنررك بسررجال المنشررؤة  54151ل ،والرصررٌد الظرراهر فررً كشررف الحسرراب الرروارد مررن البنررك  42111ل وبتررد
المطابقة تبٌن أن سبب االختالف هو :
-1شٌكا لم تقدم للصرف بقٌمة  24611ل.
-2زبداعا بالطرٌق  24111ل .
-3مصروفا بنكٌة خصم من الحساب الجاري ولم ٌصل بها زشتار  411ل .
-4كمبٌالة تم تحصٌلها لصال الشركة 2111ل ولم ٌصل بها زشتار وخصم مبلغ  51ل عمولة تحصٌل كمبٌالة .
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-5شٌك صرف خطا من حساب الشركة فً البنك بقٌمة  6211ل .
 -6كمبٌاال سددها البنك نٌابة عن المنشؤة لم ٌصل بها اشتار قٌمتها  5111ل
 -7شٌكا مرتجتة  3111ل تتود للتمٌل راشد
المطلو :
إعداد مذكرة تسوٌة البنك
إثبات قٌود الٌومٌة الالزم تسجٌلها فً دفاتر الشركة
الحل :
54151
الرصٌد الوارد فً السجال
تسجٌل العملٌات التى ظهرت بالكشف ولم تظهر بالدفاتر
411
 مصروفا بنكٌة2111 +
 +كمبٌالة محصلة
 51 عمولة تحصٌل كمبٌاال 5111 اوراق الدفع 3111 شٌكا مرتجتة=

الرصٌد الفعلى المعدل

30222

42111
الرصٌد الوارد بالكشف
تسجٌل العملٌات التً ظهرت بالدفاتر ولم تظهر بالكشف
 24611 شٌكا لم تقدم للصرف24111 +
 +االٌداعا
 +تصحٌ الخطؤ ارجاع المبلغ الذ تم خصمه

الرصٌد الفعلى المعدل

6211 +

= 30222

القٌود الالزمة :
سٌتم اثبات فقط قٌود بالعملٌات التى ظهرت بالكشف ولم تظهر بالدفاتر
 411من ح  /مصروفا بنكٌة
 411الى ح البنك
 2111من ح  /البنك
 2111الى ح /اوراق قبض برسم التحصٌل
 51من ح /عمولة تحصٌل كمبٌاال
 51الى ح  /البنك
 5111من ح  /اوراق الدفع
 5111الى ح  /البنك
 3111من ح  /راشد
 3111الى ح /البنك
مثال  0محلول
كان رصٌد البنك بسجال المنشؤة  9197ل ،والرصٌد الظاهر فرً كشرف الحسراب الروارد مرن البنرك  4111ل وبترد المطابقرة
تبٌن أن سبب االختالف هو :
 .1زٌداعا بالطرٌق  711ل
--2شٌكا لم تقدم للصرف قٌمتها ( ) 211 ، 191
-3مصروفا بنكٌة خصم من الحساب الجاري ولم ٌصل بها زشتار  15ل .
 -4شٌك مرتجع للتمٌل خالد بقٌمة 4911
 -5شٌك قٌمته  79ل صرف لشركة الكهرباء سجل خطؤ فً الدفاتر بمبلغ  97ل.
المطلو :
إعداد مذكرة تسوٌة البنك
إثبات قٌود الٌومٌة الالزم تسجٌلها فً دفاتر الشركة
الحل
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9197
الرصٌد الوارد فً الدفاتر
أ  -تسجٌل التملٌا التى ظهر بالكشف ولم تظهر بالدفاتر
 15 مصروفا بنكٌة 4911 شٌكا مرتجتةب -تصحٌ الخطؤ الوارد بالدفاتر
97 +
الغاء الخطاء بتكسه
 79تصحٌ الخطؤ
الرصٌد الفتلى المتدل

=

4311

4111
الرصٌد الوارد بالكشف
تسجٌل التملٌا التً ظهر بالدفاتر ولم تظهر بالكشف
711 +
 +اٌداعا بالطرٌق
 19 1 شٌكا لم تقدم للصرف ( شٌكٌن )211 -

الرصٌد الفتلى المتدل

قٌود الٌومٌة
 4911من ح /خلٌل
 4911زلى ح /البنك

= 4311

 15من ح /مصروفا بنكٌة
 15زلى ح /البنك

الغاء القٌد الخاطئ  97 :من ح /البنك
 97زلى ح /مصروف كهرباء
اثبا القٌد الصحٌ  79 :من ح /مصروف كهرباء
 79زلى ح /البنك
حاول ان تحل هذا السؤال :
فً زحد المنشا ظهر رصٌد البنك فرً دفاترهرا  19251ل  ،ورصرٌد البنرك الروارد فرً كشرف البنرك المرسرل  22881ل وعنرد
المقارنة بٌن الكشف والدفاتر تبٌن زن سبب الخالف بٌن الرصٌد ٌن ٌرجع زلى ما ٌلً -:
-1هناك شٌكا حررتها تسدٌدا اللتزاماتها ولم ٌتقدم أصحابها لصرفها .
شٌك بمبلغ  3111ل
شٌك بمبلغ  1511ل
-2شٌكا قبضتها الشركة من أحد عمالئها قٌدتها الشركة فً دفاترها ولكن لم تظهر فً كشف البنك .
شٌك بمبلغ  275 1ل
شٌك بمبلغ  1251ل
-3هناك شٌك مرتجع قٌمته  5111ل
-4قام البنك بتحصٌل كمبٌالة لحساب الشركة بمبلغ  7511ل
 -5شٌك وارد للمنشؤة من التمٌل صال قٌمته  951ل سجل خطؤ بالدفاتر بمبلغ  591ل
المطلو :
- 0إثبات قٌود الٌومٌة الالزمة
-1إعداد مذكرة تسوٌة البنك
الرصٌد الوارد بالكشف
الرصٌد الوارد فً الدفاتر
تسجٌل التملٌا التً ظهر بالدفاتر ولم تظهر بالكشف
أ  -تسجٌل التملٌا التى ظهر بالكشف ولم تظهر بالدفاتر

ب -تصحٌ الخطؤ الوارد بالدفاتر

الرصٌد الفتلى المتدل

الرصٌد الفتلى المتدل

=

قٌود الٌومٌة
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=

المصطلحات المحاسبٌة المطلوبة الواردة فً الكتا ص ( )001- 003
 .1الرقابة الداخلٌة  :االجراءا الموضوعة للمحافظة على االصول وضمان دقة ومصداقٌة السجال المحاسبٌة
 .0النقدٌة بالصندوق :النقدٌة الموجودة فً المنشؤة نتٌجة التدفقا النقدٌة الداخلة والخارجة من والى التملٌا النقدٌة
 .3النقدٌة بالبنوك :النقدٌة المملوكة للمنشؤة ومودعة فً حسابها بالبنك
 .3كشف حسا البنك  :كشف مرسل من البنك ٌوض متامال المنشؤة مع البنك خالل فترة متٌنة مرع بٌران الرصرٌد فرً نهاٌرة
تلك الفترة.
 .5مصروفات بنكٌة :مصروفا ٌتقاضاها البنك لقاء تقدٌم خدما للتمٌل وتخصم من رصٌد التمٌل وتوض بكشف البنك
 .2اٌداعات بالطرٌق  :المبالغ المودعة لد البنك بتد ارسال كشف الحساب
 .0شٌكات معلقة  :شٌكا اصدرتها لمنشؤة للغٌر ولم ٌتقدم اصحابها لصرفها بتد
 .8شٌكات مرفوضة  :شٌكا عمالء لم تحصل لتدم كفاٌة رصٌد حسابهم
 .0مذكرة تسوٌة البنك  :تقوم المنشؤة باعدادها لبٌان الخالفا بٌن رصٌد البنك فً الدفاتر والرصٌد الوارد فً كشف البنك
اسئلة موضوعٌة محلولة
 .5الطرف المدٌن من قٌد التسوٌة الخاص باثبات الفرق مابٌن رصٌد ح /الصندوق الدفتري والبالغ  0022لاير والرصٌد الفعلً
والبالغ  2012لاير :
د -زٌادة فً الصندوق
 عجز فً الصندوقب -مصروف الكهرباء
أ -الصندوق
 .0بلغ الرصٌد الدفتري للصندوق  4122لاير والرصاٌد الفعلاً  0122لاير والصاندوق فاً عهادة صااح المشاروع  ،الطارف
المدٌن من قٌد التحمٌل هو حسا :
د-عجز فً الصندوق
 المتلقب -المسحوبا
أ -الصندوق
 .4بلغ رصٌد ح /الصندوق بعد التسوٌات  5122لاير وكان قٌد التسوٌة الخاص بالصندوق
 522إلى ح /الصندوق
 522دٌنار من ح /مسحوبات
اذا رصٌد حسا الصندوق الدفترى قبل التسوٌات كان :
د 111 -ل
  1411لب 1511 -ل
أ 1611 -ل
 .3قٌد الٌومٌة الخاص بكمبٌاالت قام البنك بتحصٌلها ولم ٌصل بها اشعار سٌؤدى إلى جعل حسا :
ب -البنك مدٌن وحساب أوراق قبض برسم التحصٌل دائن
أ -البنك مدٌن وحساب أوراق دفع دائن
د -أوراق الدفع مدٌن وحساب البنك دائن
 أوراق القبض مدٌن وحساب البنك د ائن .1جمٌع العملٌات التالٌة تحتاا إلى قٌود تسوٌة فً الدفاتر ماعدا :
أ -اخطاء ورد فً الكشف المرسل من البنك
 عموال قٌدها البنك على حساب المنشؤة ولم ٌصل بها اشتار.2

.0

.0
.0

ب  -كمبٌاال حصلها البنك ولم ٌصل بها اشتار
د -كمبٌاال سددها البنك نٌابه عن المنشؤة

بلغ رصٌد الوارد بكشف البنك  1222لاير  ،وتبٌن وجود إٌداعات بالطرٌق  222لاير وشٌكات لم تقدم للصارف  322لاير ،
وعموالت قٌدها البنك على حسا المنشأة قٌمتها  522لاير رصٌد حسا البنك المعدل سٌبلغ :
5211= 411- 611+5111
د 5111 -ل
  5211لب 5911 -ل
أ 6111 -ل
بلغ رصٌد البنك بالدفاتر  2122لاير وتبٌن وجود اٌداعات بالطرٌق  5122لاير وشٌكات لم تقادم للصارف  012لاير وهنااك
خطأ ورد فً كشف البنك سجل البنك شٌك وارد من احاد العماالء قٌمتاه  102لاير ساجل خطاأ  012لاير وهنااك فوائاد دائناة
قٌدها لحسا المنشأة قٌمتها  522لاير الرصٌد الفعلى للبنك سٌكون 6611= 111+6511 :
د2222 -
 6781ب6421 -
أ7251 -
فى الفقرة السابقة سٌتم اثبات قٌود تسوٌة للبنك فً دفاتر المنشأة بجعله :
ب -مدٌنا باالٌاداعا ودائنا بالشٌكا التى لم تقدم للصرف
أ -مدٌنا باالٌداعا ودائنا بالفوائد الدائنة
د -مدٌنا  571ودائنا بمبلغ 751
 دائنا فقط بالفوائد الدائنةفً مذكرة تسوٌة البنك لكى ٌتم التوصل الى الرصٌد الفعلى المعدل للبنك :
أ -اضافة االٌداعا وطرح الشٌكا التى تصرف الى الرصٌد الوارد فً الدفاتر
ب -اضافة الشٌكا المرتجتة والكمبٌاال المسددة وطرح الكمبٌاال المحصلة من الرصٌد الوارد فً الدفاتر
 ٌتم اضافة الكمبٌاال المحصلة و طرح التموال البنكٌة من الرصٌد الوارد فً الدفاتردٌ -تم طرح الشٌكا المرتجتة والشٌكا التى لم تقدم للصرف من الرصٌد الوارد فً الكشف
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حاول حل االسئلة التالٌة
 .5بلغ الرصٌد الدفتري  0022ورصٌد الوارد بكشف البنك  0212لاير وتبٌن وجود إٌداعات باالطرٌق  422لاير وشاٌكات
لام تقاادم للصارف  022لاير وكمبٌاااالت محصالة  222لاير وعمااوالت قٌادها البنااك علاى حسااا المنشاأة  12لاير  ،الرصااٌد
الفعلً للبنك الذي سٌظهر فً المٌزانٌة :
د7111 -
 8211ب7751 -
أ7311 -
 .2فً السؤال السابق قٌود التسوٌة الالزمة ستجعل حسا البنك :
ب -مدٌنا با ٌداعا ودائنا بالشٌكا
أ -مدٌنا بالكمبٌاال ودائنا بالتموال
د -مدٌنا بالتموال ودائنا بالكمبٌاال
 مدٌنا بالكمبٌاال وا ٌداعا ودائنا بالتموال .4ب لغ رصٌد البنك بالكشاف الاوارد مان البناك  0222لاير  ،وقاد قٌاد البناك مصاروفات علاى حساا المنشاأة  022لاير  ،وقٌاد
 222لاير لحسا المنشأة فوائد دائنة  ،وبلغات االٌاداعات باالطرٌق  022لاير والشاٌكات التاى لام تقادم للصارف  512لاير ،
رصٌد حسا البنك الفعلى :
د8851 -
 9151ب9551 -
أ8451 -
 .4الطرف المدبن من قٌد اثبات شٌكات مرتجعة :
ب -أوراق قبض
أ -البنك

 -اسم التمٌل

د -أوراق دفع

 .1ورد فً دفااتر المنشاأة خطاأ فاً اثباات شاٌك وارد مان العمٌال راماى قٌمتاه  122لاير ساجل بمبلاغ  212لاير  ،قٌاود التساوٌة
الخاصة بتصحٌح هذا الخطا بالطرٌقة المطولة سٌؤدى إلى جعل حسا البنك فً القٌدٌن على التوالى
أ -دائنا بمبلغ  561ل ثم مدٌنا بمبلغ 651
ب -دائنا بمبلغ  651ل ثم مدٌنا بمبلغ 561
 مدٌنا مرتٌن بمبلغ  561لد -دائنا مرتٌن بمبلغ  651ل
 .2بلغ رصٌد البنك بالكشف  3022لاير وتبٌن وجود اٌاداعات باالطرٌق  022لاير وشاٌكات لام تقادم للصارف  222لاير وهنااك
خطاأ ورد فاً الاادفاتر شاٌك حارر الحااد الماوردٌن قٌمتااه  302دٌناار ساجل خطااا بمبلاغ  032لاير الرصاٌد الفعلااً للبناك الااذي
سٌظهر فً المٌزانٌة سٌبلغ :
أ5111 -

ب-

4511

4981 -

د4621 -

 .0قٌود التسوٌة فً السؤال السابق ستكون متعلقة :
أ -ا ٌداعا والشٌكا التً لم تقدم للصرف
ب -متالجة الخطؤ فقط
 االٌداعا وفً متالجة الخطؤد -متالجة الخطؤ وا ٌداعا والشٌكا التً لم تقدم للصرف
 .8بلااغ رصااٌد حسااا البنااك بالكشااف  0122لاير وهناااك اٌااداعات  022لاير وشااٌكات لاام تصاارف  022لاير وخطااا وارد فااً
الكشف شٌكات واردة قٌمتها  531لاير سجلت خطا بمبلغ  513لاير  ،الرصٌد الفعلى :
أ8345 -

ب8191 -

د8211 -

8219 -

- .0شٌك حرر الحد الموردٌن قٌمته  001لاير ورد خطأ بالدفاتر بمبلغ  010لاير ،قٌد التسوٌة الخاص بتسجٌل القٌد الصحٌح :
 957زلى ح /المورد
أ 957 -من ح /البنك
ب 975 -من ح /البنك  975زلى ح /المورد
 957زلى ح /البنك
 957من ح /الموردد 975 -من ح /المورد  975زلى ح /البنك
 .52الطرف المدٌن من قٌد اثبات الفرق عند زٌادة الرصٌد الفعلى للصندوق عن الرصٌد الدفترى هو حسا :
د -اٌرادا اخر
 المتلقب -عجز فً الصندوق
أ -الصندوق
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الفصل السابع
المعامــــــالت اآلجــلة
الصفحات المحذوفة من (  ) 423 – 420ومن ص ()404 - 455
اوال المدٌنون ( الذمم المدٌنة) وقد ٌطلق علٌها العمالء
ٌتتبر بند المدٌنون احد بنود االصول المتداولة التى تظهر فً المٌزانٌة والتى تنشؤ نتٌجة متامال المنشؤة اآلجلة ( االئتمان ) مع
الغٌر من بٌع او تقدٌم سلتة على الحساب ( ا متتلقة بنشاط المنشاة الرئٌسى ) وهى تمثل حقوق للمنشؤة على الغٌر ( دٌون على
الغٌر لصال المنشاة  .واٌر مدعمة بورقة تجارٌة ) وتكون مبنٌة على الثقة الشخصٌة بٌن المنشؤة والتمالء
و ٌجتل حساب المدٌنون مدٌنا ( عند الزٌادة ) عند نشؤة الدٌن  ،ودائنا عند رد بضاعة مباعة واٌضا عند تحصٌل الدٌن ( عند
النقص) وذلك كما فى القٌود المحاسبٌة التالٌة :
نشأة حسابات المدٌنون :
من ح /المدٌنون
الى ح /المبٌتا ( بٌع بضاعة على الحساب )
او الى ح /اٌراد خدما ( تقدٌم خدمة على الحساب)
تحصٌل الدٌن اما بدون خصم او مع خصم حس الحالة :
او
من ح /البنك او الصندوق
الى ح /المدٌنون

من مذكورٌن
ح /الصندوق
ح  /خصم مسموح به
الى ح /المدٌنون

تقوٌم حسابات المدٌنون وعرضها فً القوائم المالٌة :
فً نهاٌة السنة ٌتم جرد حساب المدٌنون و ذلك بغرض فصل الدٌون الجٌدة ( المإكد تحصٌلها ) عن الدٌون المتدومة ( التى ثب
بشكل قطتى عدم امكانٌة تحصٌلها) والواجب تخفٌض حساب المدٌنون بها  ،عن الدٌون المشكوك فٌها ( التى ٌوجد شك فً امكانٌة
تحصٌلها نتٌجة تؤخر التمٌل عن السداد ) والتى ٌتم االحتٌاط لها عادة بتمل مخصصا  ،وذلك بهدف ان ٌتبر رصٌد ح /المدٌنون
فً المٌزانٌة عن القٌمة الفتلٌة القابلة للتحصٌل ( الدٌون الجٌدة المإكد تحصٌلها ) وذلك اتباعا لمبدأ الحٌطة والحذر الذ ٌقضى بؤخذ
الخسائر المحتملة فً االعتبار  .وحتى ٌتم ذلك امام المنشؤة عدة طرق لتحقٌق ذلك :
الطرٌقة المباشرة :
طرٌقة سهلة وبسٌطة وهى ان تقوم المنشؤة بتؤجٌل زعدام اي دٌن لحٌن التؤكد من عملٌة ا عدام ( تؤكد بشكل قطتً عدم امكانٌة
التحصٌل نتٌجة وفاة التمٌل أو زفالسه أو هجرته وانقطاع أخباره ) .وفً حالة اقرار المنشؤة عملٌة اعدام دٌن ما ٌثب قٌد االعدام
التالى :
من ح /دٌون متدومة
الى ح /المدٌنون
وهذا القٌد سٌإد الى تخفٌض ح /المدٌنون بقٌمة الدٌن المتدوم واالعتراف به كخسارة ٌتم ترحٌلها الى ح /نتٌجة النشاط .
و ٌتاب على هذه الطرٌقة ان المنشؤة التحتاط الى الدٌون المتدومة قبل حدوثها وبالتالى ٌتم اعدام الدٌن بفترة تختلف عن الفترة التى
تم بها عملٌة البٌع وبالتالى خرو عن تطبٌق مبدأ مقابلة االٌرادا بالمصروفا ا التتم مقابلة سلٌمة بٌن االٌرادا
والمصروفا المتتلقة بها  ،كما ان حساب المدٌنون فً المٌزانٌة لن ٌظهر بالقٌمة الفتلٌة القابلة للتحصٌل ا سٌكون مضخما .
مثال :
بلغ رصٌد حسا المدٌنٌن قبل التسوٌات  22222لاير اذا علمت انه تقرر اعدام دٌن العمٌل سامى والبالغ  4222لاير نظرا
لوفاته والٌوجد تركة تغطى هذا المبلغ  ،ما هو قٌد االعدام ؟
الحل :
من الواض انه الٌوجد هناك مخصص دٌون مشكوك فٌها وبالتالى سٌتم االعدام مباشرة باستخدام حساب الدٌون المتدومة
 3111من ح  /الدٌون المتدومة
 31111الى ح  /المدٌنون  -سامى
هذا القٌد سٌإد الى تخفٌض حساب المدٌنٌن بمبلغ  3111لٌظهر فً المٌزانٌة بمبلغ  57111اما حساب الدٌون المتدومة سٌقفل
فى حساب نتٌجة النشاط وٌظهر ضمن المصروفا .
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الطرٌقة الغٌر مباشرة ( طرٌقة مخصص دٌون مشكوك فٌها ):
وفقا لهذه الطرٌقة تحتاط المنشؤة مسبقا للدٌون المتدومة وذلك بتمل مخصص دٌون مشكوك بتحصٌلها فً نهاٌة كل سنة بقٌمة
الدٌون المشكوك بتحصٌلها وٌظهر هذا المخصص مطروحا من رصٌد المدٌنون فً المٌزانٌة للوصول الى صافى القٌمة المتوقع
تحصٌلها  .وتتالفى هذه الطرٌقة عٌوب الطرٌقة المباشرة وذلك بمقابلة االٌرادا بالمصروفا وباظهار المدٌنون بالقٌمة الفتلٌة
القابلة للتحصٌل .
وقٌد التسوٌة الخاص بتكوٌن مخصص الدٌون المشكوك بتحصٌلها ٌتتم د على الطرٌقة التى اتبت بتقدٌر الدٌون المشكوك فٌها وعلى
اٌضا وجود او عدم جود مخصص قدٌم مكون سابقا
بصفة عامة قٌد تكوٌن المخصص فً حالة عدم وجود مخصص سابق :
من ح /دٌون مشكوك بتحصٌلها
الى ح/مخصص دٌون مشكوك بتحصٌلها
وٌقفل ح /الدٌون المشكوك فً تحصٌلها فً حساب نتٌجة النشاط حٌ ٌظهر ضمن المصروفا
المٌزانٌة مطروحا من المدٌنون للوصول الى صافً القٌمة القابلة للتحصٌل

 ،اما المخصص فٌظهر فً

المٌزانٌة
المدٌنون
 مخصص دٌون مشكوك فٌهاالقٌمة القابلة للتحصٌل
مثال  ( 5على تكوٌن مخصص جدٌد مع عدم وجود مخصص سابق )
فً  42ذى الحجة بلغ حسا المدٌنٌن فً مٌزان المراجعة قبل التسوٌات  04222لاير وقد تقرر تكوٌن مخصص دٌون
مشكوك فٌها بمبلغ  0222لاير  ،ما هو قٌد التسوٌة وما تثٌره على قائمة المركز المالى ؟؟؟؟
قٌد تكوٌن المخصص
 8111من ح  /الدٌون المشكوك فٌها
 8111الى ح  /مخصص دٌون مشكوك فٌها
حساب الدٌون المشكوك فٌها  8111سٌقفل فى حساب نتٌجة النشاط وحساب المخصص سٌظهر فً المٌزانٌة بالشكل التالى
المٌزانٌة
 93111المدٌنون
  8111مخصص دٌون مشكوك فٌهاالقٌمة القابلة للتحصٌل
85111
فً حالة وجود مخصص سابق ( مكون من فترة سابقة ) ٌتم مقارنة المخصص القدٌم مع المخصص المطلوب تكوٌنه ( التقدٌرا
الجدٌدة للخسائر المحتملة للدٌون المشكوك فٌها للفترة المقبلة ) وتتدٌل المخصص القدٌم زٌادة او نقصانا حسب الحالة
وستظهر عندنا االحتماال التالٌة :
 المخصص القدٌم ( تقدٌرا الفترة السابقة للدٌون المشكوك ) = المخصص الجدٌد ( تقدٌرا الدٌون المشكوك فٌها للفترة
المقبلة ) ..........هنا  .لن ٌتم اثبا ا قٌد حٌ ان المخصص القدٌم ٌتادل قٌمة التقدٌرا الجدٌدة للدٌون المشكوك فٌها
ٌلزم زٌادة المخصص بجتله دائنا بالفرق
 القدٌم > الجدٌد
من ح /دٌون مشكوك فٌها
الى ح /مخصص دٌون مشكوك فٌها ( الفرق )


القدٌم < الجدٌد ٌلزم تخفٌض المخصص بجتله مدٌنا
من ح /مخصص دٌون مشكوك فٌها
الى ح /نتٌجة النشاط ( الفرق )
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وفً جمٌع الحاال السابقة ٌظهر مخصص دٌون مشكوك فٌها بقٌمة الدٌون المشكوك فٌها المقدرة للفترة المقبلة ( الجدٌدة ) فً
المٌزانٌة مطروحا من المدٌنون.
مثال محلول على وجود مخصص دٌون مشكوك فٌها قدٌم ولجمٌع االحتماالت
ظهر رصٌد ح /المدٌنون فً مٌزان المراجتة قبل التسوٌا بمبلغ  51111ل  ،وقد قدر
 9111ل ما هو قٌد التسوٌة فً كل من الحاال التالٌة :
 .1عدم وجود مخصص دٌون مشكوك فٌها سابق
 .2وجود رصٌد سابق لمخصص الدٌون المشكوك فٌها 9111
6111
قٌمته
"
"
" .3
11111
قٌمته
"
"
" .4

الدٌون المشكوك للفترة المقبلة بمبلغ

الحل :
 -1عدم وجود مخصص سابق ٌتم اثبات القٌد مباشرة بقٌمة الدٌون المشكوك فٌها
 9111من ح /دٌون مشكوك فٌها
 9111الى ح /مخصص دٌون مشكوك فٌها
 -0المخصص القدٌم 0222
المخصص القدٌم = 9111
الجدٌدة للدٌون المشكوك فٌها

المخصص الجدٌد ....... 9111الداعى الثبا

قٌد حٌ

ان المخصص السابق ٌكفى التقدٌرا

 -3المخصص القدٌم 2222
المخصص القدٌم  > 6111المخصص الجدٌد ٌ....... 9111لزم زٌادته بمبلغ 3111
 3111من ح /دٌون مشكوك فٌها
 3111الى ح /مخصص دٌون مشكوك فٌها
 -3المخصص القدٌم 52222
المخصص القدٌم  < 11111المخصص الجدٌد 9111
 1111من ح /مخصص دٌون مشكوك فٌها
 1111الى ح /نتٌجة النشاط
فً جمٌع الحاال

ٌ.....لزم تخفٌضه بمقدار 1111

سٌظهر المخصص فً المٌزانٌة بقٌمة الدٌون المشكوك فٌها المقدرة للفترة المقبلة  9111مطروحا من المدٌنون
المٌزانٌة
المدٌنون
51111
  9111مخصص دٌون مشكوك فٌها 41111القٌمة القابلة للتحصٌل

مثال  0غٌر محلول
ظهر رصٌد ح /المدٌنون فً مٌزان المراجتة قبل التسوٌا
 6111ل ما هو قٌد التسوٌة فً كل من الحاال التالٌة :
 .1عدم وجود مخصص دٌون مشكوك فٌها سابق
 .2وجود رصٌد سابق لمخصص الدٌون المشكوك فٌها 6111
4111
قٌمته
"
"
" .3
8511
قٌمته
"
"
" .4

بمبلغ  75111ل  ،وقد قدر

الحل :
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الدٌون المشكوك للفترة المقبلة بمبلغ

 -1عدم وجود مخصص سابق

 -0المخصص القدٌم 2222

 -3المخصص القدٌم 3222

 -3المخصص القدٌم 0122

المٌزانٌة
75111
-

المدٌنون
مخصص دٌون مشكوك فٌها
القٌمة القابلة للتحصٌل

اعدام الدٌون
الهدف من تكوٌن المخصص مقابلته باٌة دٌون قد تتدم مستقبال  ،فلو تم اعدام دٌن وكان المخصص ٌكفى لتغطٌة الدٌن ٌتم تخفٌض
قٌمة المخصص بقٌمة الدٌون المتدومة بجتله مدٌنا بالقٌد التالى :
من ح /مخصص دٌون مشكوك ٌتحصٌلها
الى ح /المدٌنون
وهذا القٌد سٌإد الى تخفٌض رصٌد المخصص بقٌمة الدٌون المتدومة والرصٌد الجدٌد للمخصص سٌلزم تتدٌله زٌادة او نقصانا
فً نهاٌة التام حسب تقدٌرا الدٌون المشكوك فٌها للفترة المقبلة
اما فً حالة عدم كفاٌة المخصص لتغطٌة الدٌون المعدومة ا ان الدٌون متدومة اكبر من قٌمة المخصص ٌتم اثبا الفرق فً
حساب دٌون متدومة كما فً القٌد التالى :
من مذكورٌن
ح  /مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها
ح /الدٌون المتدومة ( الفرق )
الى ح /المدٌنون
مثال محلول على اعدام الدٌون
تقرر اعدام دٌن مقداره  0122لاير ما هو قٌد االعدام فً الحاالت المستقلة التالٌة :
 .1رصٌد مخصص الدٌون المشكوك فٌها 4111
2111
"
"
" .2
صفر
"
"
" .3
الحل :
 -5رصٌد مخصص الدٌون المشكوك فٌها 3222
هنا المخصص ٌكفى لتغطٌة كامل الدٌن المتدوم
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قٌد االعدام :
 2511من ح  /مخصص دٌون مشكوك فٌها
 2511الى ح  /المدٌنون
هذا القٌد سٌإد لتخفٌض قٌمة المخصص لٌصب رصٌده 1511
 -0رصٌد مخصص الدٌون المشكوك فٌها 0222
هنا الٌكفى المخصص لتغطٌة كامل الدٌن المتدوم وبالتالى سٌتم اثبا
المخصص صفر
من مذكورٌن
 2111ح  /مخصص دٌون مشكوك فٌها
ح  /الدٌون المتدومة
511
 2511الى ح  /المدٌنون

الفرق  511ل فً الدٌون المتدومة وسٌصب رصٌد

 -4رصٌد المخصص صفر
هنا الٌوجد رصٌد لمخصص الدٌون المشكوك فٌها كما فً الطرٌقة المباشرة فٌتم اثبا
المتدومة
 2511من ح  /الدٌون المتدومة
 2511الى ح  /المدٌنون
مثال غٌر محلول
تقرر اعدام دٌن مقداره  1222لاير ما هو قٌد االعدام فً الحاالت المستقلة التالٌة :
 .1رصٌد مخصص الدٌون المشكوك فٌها 9111
4111
"
"
" .2
صفر
"
"
" .3
الحل :
 -5رصٌد مخصص الدٌون المشكوك فٌها

0222

 -0رصٌد مخصص الدٌون المشكوك فٌها 3222

 -4رصٌد المخصص صفر
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كامل الدٌون المتدومة فً حساب الدٌون

طرق تقدٌر الدٌون المشكوك بتحصٌلها
فً الحاال السابقة كان ٌتم اعطاء قٌمة الدٌون المشكوك المقدرة للفترة المقبلة جاهزة فً السإال وهنا سٌتم شرح الطرق التى تلجؤ
الٌها المنشؤة بتقدٌر الدٌون المشكوك فى تحصٌلها  ،حٌ تتتمد المنشؤة فى التقدٌر على الخبرة السابقة وعلى الوضع االقتصاد
السائد فً البلد وحجم مبٌتاتها ومن الطرق الشائتة :
 .5نسبة من المبٌعات االجلة  ......مخصص الدٌون المشكوك فٌها = النسبة * صافً المبٌتا االجلة
مخصص الدٌون المشكوك فٌها = النسبة * رصٌد المدٌنون فً نهاٌة التام
 .0نسبة من رصٌد المدٌنون......
 .3طرٌقة اعمار المدٌنون
طرٌقة نسبة من المبٌعات
ٌتم تقدٌر الدٌون المشكوك فٌها كنسبة من المبٌتا اآلجلة او ا جمالٌة ( النسبة * المبٌتا ) وٌثب القٌد التالى
من ح /دٌون مشكوك بتحصٌلها
الى ح /مخصص دٌون مشكوك بتحصٌلها
مالحظة الٌتم مقارنة المخصص القدٌم اذا وجد بالمخصص الجدٌد بل ٌتم اثبا القٌد السابق مباشرة بقٌمة الدٌون المشكوك فٌها
والذ سٌإد الى زٌادة رصٌد المخصص القدٌم فً حالة وجوده .
مثال :
بلغت قٌمة المبٌعات االجلة  522222لاير وقد قدرت الدٌون المشكوك فٌها بنسبة  % 1من المبٌعات
المطلو اثبات القٌد الخاص بالمخصص؟؟
الحل :
قٌمة المخصص =  5111 = 111111 * %5ل
قٌد التسوٌة :
5111

من ح /دٌون مشكوك بتحصٌلها
 5111الى ح /مخصص دٌون مشكوك بتحصٌلها

طرٌقة نسبة من رصٌد المدٌنون
ٌتم استخدام رصٌد المدٌنون كاساج فً تقدٌر الدٌون المشكوك فٌها باستخدام المتادلة التالٌة :
مخصص الدٌون المشكوك فٌها = النسبة * رصٌد المدٌنون
اما قٌد التسوٌة الخاص بالمخصص ٌتتمد على عدم وجود او وجود مخصص قدٌم
عدم وجود مخصص قدٌم
من ح /دٌون مشكوك فٌها
الى ح /مخصص دٌون مشكوك فٌها ( بقٌمة المخصص الجدٌد )
وفً حالة وجود مخصص قدٌم ٌتم مقارنة القدٌم بالجدٌد وتتدٌله زٌادة او نقصانا حسب مقتضٌا الحالة
مثال محلول
بلغ رصٌد المدٌنون  42122لاير وقدرت الدٌون المشكوك فٌها بنسبة  %52من رصٌد المدٌنون
ماهو قٌد التسوٌة فً الحاالت التالٌة ؟؟
 .1عدم وجود مخصص دٌون مشكوك فٌها سابق
3651
 .2المخصص الدٌون المشكوك فٌها قٌمته
4511
قٌمته
"
"
"
.3
2111
قٌمته
"
"
" .3
قٌمة مخصص الدٌون المشكوك فٌها الجدٌد =  ( 4212 = 42122 * % 52المطلو تكوٌنه )

 -1عدم وجود مخصص قدٌم
 3651من ح /دٌون مشكوك فٌها
 3651الى ح /مخصص دٌون مشكوك فٌها
 -2المخصص القدٌم  = 4212الجدٌد  3651الٌتم اثبا قٌد
 -3المخصص القدٌم  > 3122المخصص الجدٌد ....... 3651تخفٌضه 851
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 851من ح  /مخصص دٌون مشكوك فٌها
 851الى ح  /نتٌجة النشاط
 -4المخصص القدٌم  < 0222المخصص الجدٌد 3651
 1651من ح /دٌون مشكوك فٌها
 1651الى ح /مخصص دٌون مشكوك فٌها

.....زٌادته بمقدار 1651

وفً ا من الحاال السابقة سٌظهر المخصص فً المٌزانٌة بقٌمة  3651مطروح من المدٌنون
المٌزانٌة
المدٌنون
36511
  3651مخصص دٌون مشكوك فٌهاالقٌمة القابلة للتحصٌل
32851
مثال اخر غٌر محلول
بلغ رصٌد المدٌنون  01222لاير وقدرت الدٌون المشكوك فٌها بنسبة  %1من رصٌد المدٌنون
ماهو قٌد التسوٌة فً الحاالت التالٌة ؟؟
 .1عدم وجود مخصص دٌون مشكوك فٌها سابق
1511
 .2المخصص الدٌون المشكوك فٌها قٌمته
1111
قٌمته
"
"
"
.3
3211
قٌمته
"
"
" .4
قٌمة مخصص الدٌون المشكوك فٌها الجدٌد =
.1

.2

.3

.4

المٌزانٌة
-
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طرٌقة اعمار المدٌنون
التختلف المتالجة المحاسبٌة للمخصص وفقا لهذه الطرٌقة عن طرٌقة نسبة من رصٌد المدٌنون باستثناء فقط الكٌفٌة التى ٌتم بها
احتسا قٌمة المخصص الجدٌد حٌ ٌتم تقسٌم المدٌنون الى شرائ حسب التمر الزمنى ( وٌقاج بمد التاخر عن سداد الدٌن
والذي قد ٌكون ٌ31وم او  61او 91او  181الخ ) وكلما زاد عدد اٌام التاخٌر كلما زاد نمسبة الدٌون المشكوك فٌها  ،حٌ
ٌتم ضرب كل شرٌحة بنسبة الدٌون المشكوك فٌها المحددة لها  ،ومن ثم ٌتم جمع اجمالى الدٌون المشكوك فٌها المحسوبة لجمٌع
الشرائ ٌجا د اجمالى مخصص الدٌون المشكوك فٌها وٌتم اكمال الحل كالمتتاد .
مثال محلول :
الرصٌد
العمر الزمنى
3111
اقل من ٌ 31وم
1111
61-31
2111
91-61
811
181-91
1211
365-181
5111
اكثر من سنة
13111
المجموع
اذا علم ان المخصص القدٌم 1611

الدٌون المشكوك فٌها ( الرصٌد * النسبة )
61 = %2 *3111
51 = %5 * 1111
211 = %11 *2111
161= %21 *811
361 = %31 *1211
2511 = %51 *5111
3331

نسبة عدم التحصٌل
%2
%5
%11
%21
%31
%51

ٌلزم زٌادته بجتله دائنا بمقدار 1731

القدٌم  > 1611الجدٌد 3331
 1731من ح /دٌون مشكوك فٌها
 1731الى ح /مخصص الدٌون المشكوك فٌها

الدٌون المعدومة المحصلة
قد ٌحد ان ٌتم اعادة تحصٌل واسترداد دٌن سبق اعدامه هنا ٌتم احد المتالجتٌن :
-5عك

قٌد ا العدام السابق بارجاع مدٌونٌة العمٌل مرة اخرى

من ح /مدٌنون
الى ح /مخصص دٌون مشكوك فٌها
ومن ثم ٌتم اثبا تحصٌل المبلغ كالمتتاد
من ح  /الصندوق
الى ح  /المدٌنون
 -0ان ٌتم اعتبارها اٌرادا وٌتم مباشرة اثبات المبلغ المسترد كاٌراد
من ح الصندوق
الى ح  /دٌون متدومة مستردة او سبق اعدامها

او اٌرادا

اخر

مثال على اعدام دٌن ثم استرداده:
فً  02محرم اعدم دٌن العمٌل زاٌد والبالغ  3222لاير وذلك الفالسه اذا علمت ان مخصص الدٌون المشكوك فٌها بلغ 0222
لاير
 4111من ح  /مخصص دٌون مشكوك فٌها
 4111الى ح /المدٌنون  -زاٌد
فً  52ربٌع االول تم استرداد دٌن زاٌد لتحسن اموره المالٌة وتم تحصٌل المبلغ نقدا .
 4111من ح /المدٌنون – زاٌد
 4111الى ح  /مخصص دٌون مشكوك فٌها
 4111من ح  /الصندوق
 4111الى ح  /المدٌنون  -زاٌد
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ثانٌا االوراق التجارٌة
تضم االوراق التجارٌة الشٌكا والسندا االذنٌة والكمبٌاال  ،وتترٌفا كل منها سٌتم توضٌحها الحقا ضمن المصطلحا
المحاسبٌة  .وهنا فً هذا الفصل سٌتم التركٌز فقط على الكمبٌاال والسندا االذنٌة ( اوراق القبض واوراق الدفع )
تنشؤ الكمبٌاال من المتامال االجلة التى تتم ما بٌن البائع والمشتر  ،وهى عبارة عن تتهد ٌقوم المدٌن ( المشتر او المسحوب
علٌه او التمٌل ) بتوقٌته لصال الدائن (البائع او الساحب او المورد ) ٌلتزم بموجبه بالوفاء بقٌمة الورقة فً تارٌخ محدد .
وتتتبر بالنسبة للمشتر (المدٌن ) ورقة دفع وبالنسبة للبائع ( الدائن ) ورقة قبض .
ما ٌمٌزها اكتسابها الصفة القانونٌة وسهولة تداولها بتظهٌرها ( نقل ملكٌتها ) مر شخص اخراو ببٌتها للبنوك ( خصمها ) او رهنها
للبنك مقابل الحصول على قرض .
اوال اوراق القبع
تصنف من االصول المتداولة وهى اوراق تستلمها او تسحبها المنشؤة على عمالئها ( المدٌنون ) وتثب
الورقة فً تارٌخ محدد  ،وتجتل مدٌنة عند النشوء ودائنة عند التحصٌل او عند رفض المدٌن سداد قٌمتها .
نشوء الورقة :
تنشؤ الورقة عند سحب او استالم المنشؤة كمبٌالة من احد عمالئها حٌ ٌتم اثبا القٌد التالى :
من ح /اوراق القبض
الى ح /المدٌنون

حق المنشؤة بقبض قٌمة

بتارٌخ استحقاق الورقة قد ٌحد احد االحتمالٌن :
أ -ان ٌتم تحصٌل الورقة وهنا ٌثبت قٌد التحصٌل :
من ح /الصندوق او البنك
الى ح /اوراق القبض
ب -أو ان ٌرفع المدٌن سداد قٌمتها وهنا سٌتم التالى :




الغاء الورقة وارجاع مدٌونٌة العمٌل :
من ح /المدٌنون
الى ح /اوراق القبض
اقامة دعوى على المدٌن واثبات امتناعه عن السداد رسمٌا بمكت االحتجاجات وتحمٌله بمصروفات البروتستو
من ح /المدٌنون
الى  /الصندوق
عند قٌام العمٌل بالسداد سٌقوم بسداد قٌمة الدٌن مضافا له مصروفات البروتستو
من ح  /الصندوق
الى ح  /المدٌنون ( قٌمة الدٌن االصلى  +م .البروتستو)

ثانٌا اوراق الدفع :
تصنف من االلتزاما المتداولة وهى ا وراق التى تحررها المنشؤة لموردٌها ( دائنٌها ) وتثب
الورقة فً تارٌخ متٌن  .وتجتل دائنة عند النشوء ومدٌنة عند السداد او الرفض
نشوء الورقة :
تنشؤ الورقة عند قٌام المنشؤة بتحرٌر كمبٌالة ضدها للدائنون حٌ ٌتم اثبا
من ح /الدائنون
الى ح /اوراق الدفع
بتارٌخ استحقاق الورقة قد ٌحد احد االحتمالٌن :
أ -ان ٌتم سداد الورقة
من ح /اوراق الدفع
الى ح /الصندوق
ب -أو ان ترفع المنشأة سداد قٌمة الورقة وهنا سٌتم التالى :
 الغاء الورقة وارجاع دائنٌة المورد
من ح /اوراق الدفع
الى ح /الدائنون
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القٌد التالى :

تتهد والتزام المنشؤة بسداد قٌمة




عند استالم دعوى االحتجاا وتحمٌل المنشأة بمصروفات البروتستو
من ح /مصروفا البروتستو
الى  /الصندوق
عند قٌام المنشأة بالسداد ستقوم بسداد قٌمة الدٌن مضافا له مصروفات البروتستو
من ح  /الدائنون
الى ح  /الصندوق

امثلة محلولة
ٌمكن حل اى سؤال من وجهة نظر المشترى ومن وجهة نظر البائع بالنسبة للمشترى تكون الكمبٌالة ورقة دفع وبالنسبة للبائع تكون ورقة
قبع .
مثال شامل لمنشاة معٌنة حدثت فٌها عملٌات شراء وبٌع بكمبٌاالت .
حدث التملٌا التالٌة فً منشؤة السالم التجارٌة خالل شهر صفر : 1431

 /1صفر اشتر المنشؤة بضاعة قٌمتها  11111ل من محال الغامد على الحساب
/ 3صفر حرر المنشؤة كمبٌالة لمحال الغامد بكامل الدٌن المستحق علٌها تستحق بتد  11اٌام
/ 5صفر باع بضاعة بمبلغ  8111ل لمحال االسراء على الحساب
/ 7صفر سحب كمبٌالة على محال االسراء بكامل الدٌن المستحق علٌه تستحق فً  21صفر
 /8صفر اشتر بضاعة بمبلغ  5111ل من محال البٌرق على الحساب
 / 9صفر سحب محال البٌرق كمبٌالة على المنشؤة بالدٌن المستحق له تستحق فً  26صفر
 /13صفر سدد قٌمة الكمبٌالة المستحقة لمحال الغامد نقدا
/ 21صفر ام تنت محال االسراء عن سداد قٌمة الكمبٌالة فقام المنشؤة برفع دعو احتجا ضدها كلفتها  111ل وقد
قام بتحمٌلها على محال االسراء
 /25صفر حصل كامل الدٌن المستحق على محال االسراء بشٌك اودع البنك
 / 26صفر امتنت المنشؤة عن تسدٌد قٌمة الكمبٌالة المستحقة لمحال البٌرق
 /29صفر استلم المنشؤة دعو احتجا من محال البٌرق قٌمتها  71ل
 / 31صفر سدد كامل المستحق علٌها نقدا لمحال البٌرق .
المطلو اثبات العملٌات السابقة فً دفاتر منشأة السالم ؟؟
الحل :
 5صفر اثبات عملٌة الشراء
 11111من ح /المشترٌا
 11111الى ح /محال الغامد
 4صفر اثبات الكمبٌالة المسحوبة على المنشأة
 11111من ح  /محال الغامد
 11111الى ح  /اوراق الدفع
 1صفر اثبات عملٌة البٌع
 8111من ح  /محال االسراء
 8111الى ح  /المبٌتا
 0صفر اثبات الكمبٌالة المسحوبة على محالت االسراء
 8111من ح /اوراق القبض
 8111الى ح  /محال االسراء
 0صفر اثبات عملٌة الشراء
 5111من ح /المشترٌا
 5111الى ح  /محال البٌرق
 0صفر اثبات الكمبٌالة المسحوبة على المنشأة
 5111من ح /محال البٌرق
 5111الى ح /اوراق الدفع
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 54صفر اثبات سداد ورقة الدفع المسحوبة المر الغامدى
 11111من ح /اوراق الدفع
 11111الى ح  /الصندوق
 02صفر اثبات رفع محالت االسراء السداد وتحمٌلها مصروفات البروتستو
 8111من ح  /محال االسراء
 8111الى ح  /اوراق القبض
 111من ح  /محال االسراء
 111الى ح  /الصندوق
 01صفر اثبات تحصٌل دٌن محالت االسراء بشٌك
 8111من ح  /البنك
 8111الى ح  /محال االسراء
 02صفر اثبات االمتناع عن السداد ( الغاء ورقة الدفع المسحوبة المر البٌرق )
 5111من ح /اوراق الدفع
 5111الى ح /محال البٌرق
 00صفر اثبات مصروفات االحتجاا
 71من ح /مصروفا البروتستو ( االحتجا )
 71الى ح  /محال البٌرق
 42صفر اثبات سداد كامل دٌن محالت البٌرق نقدا
 5171من ح  /محال البٌرق
 5171الى ح  /الصندوق
سؤال :
قم باعادة اثبات العملٌات السابقة فً دفاتر كل من محالت الغامدى ومحالت االسراء ومحالت البٌرق
اوال محالت الغامدى (  4قٌود )

ثانٌا محالت االسراء (  1قٌود)
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ثالثا محالت البٌرق (  1قٌود)

مقارنة سرٌعة بٌن اوراق القبع واوراق الدفع :
اسا

المقارنة

تعرٌفها
تصنٌفها
طبٌتتها
نشؤتها
قٌد نشوءها
التصرف المتوقع بشؤنها
رفضها ( الغاإها)
لم ٌتم الوفاء بقٌمتها بتارٌخ استحقاقها
اجراءا البروتستو ( مصروفا
االحتجا ) ٌتحملها المدٌن

اوراق الدفع ( دفاتر المشترى )
اوراق القبع ( دفاتر البائع)
هى حقوق للمنشؤة على الغٌر تثب حق المنشؤة هى اوراق تحررها المنشؤة للغٌر تتتهد
فٌها بسداد قٌمة الورقة فً تارٌخ متٌن
فً قبض قٌمة الورقة بتارٌخ متٌن
التزام متداول
اصل متداول
دائنة
مدٌنة
عند قٌام المنشؤة بسحب كمبٌالة على عمالئها ( عند قٌام المنشؤة بتحرٌر كمبٌالة مر
المدٌنون ) ٌتتهدون بها للمنشؤة بسداد قٌمة دائنٌها ( الموردٌن ) تتتهد بها بسداد قٌمة
الورقة
الورقة
من ح /الدائنون ( اسم المورد)
من ح  /اوراق القبض
الى ح  /اوراق الدفع
الى ح  /المدٌنون (اسم التمٌل)
ان ٌتم سدادها
ان ٌتم تحصٌلها
من ح /اوراق الدفع
من ح  /الصندوق
الى ح /الصندوق
الى ح  /اوراق القبض
رفض السداد ٌتم ارجاع دائنٌة المورد
رفض التحصٌل ٌتم ارجاع مدٌونٌة التمٌل
من ح  /اوراق الدفع
من ح /المدٌنون
الى ح /الدائنون
الى ح  /اوراق القبض
من ح /المدٌنون
الى ح /الصندوق

من ح /مصروفا البروتستو
الى ح /الدائنون

المصطلحات المحاسبٌة الواردة فً الكتا ص ( ) 401 – 403
 .5االئتمان  :التوسع فً التملٌا االجلة عن شراء اوبٌع البضائع او الحصول على خدما او تقدٌمها لتحقٌق المزٌد من الرب
 .0حسابات العمالء ( المدٌنٌن)  :حسابا شخصٌة تقوم المنشؤة بفتحهاعند بٌع بضائع اوتقدٌم خدما على الحساب.
 .3حسابات الموردٌن ( الدائنٌن)  :حسابا شخصٌة تقوم بها المنشؤة عند شراء بضائع او الحصول على الخدمة على الحساب
 .4اوراق القبع  :عبارة عن متامال تجارٌة مدونة فً اوراق تجارٌة مثل الكمبٌاال والسندا االذنٌة والتى تتطى
لحاملها تحصٌل قٌمتها فً تارٌخ استحقاقها من المسحوبة علٌه .
 .1اوراق الدفع  :عبارة عن متامال اجلة مدونة فً اوراق تجارٌة مثل الكمبٌاال والسندا االذنٌة والتى ٌجب بمجرد
قبولها والتوقٌع علٌها االلتزام بسداد قٌمتها فً تارٌخ استحقاقها لمن ٌحملها.
 .2الساح  :هو الشخص الذي ٌقوم بتحرٌر الورقة
 .7المسحو علٌه  :هو الشخص الذ تسحب علٌه الورقة وبقوم بقبولها والتوقٌع علٌها بما ٌفٌد التزامه بسداد قٌمتها لمن
ٌحملها فً تارٌخ استحقاقها.
 .8المستفٌد  :هو الشخص الذ ٌحمل الورقة وهو الوحٌد الذ له حق التصرف بها باالنتظار لتارٌخ استحقاقها لتحصٌلها او
ارسالها للبنك للتحصٌل او الخصم او تظهٌرها لشخص اخر سدادا لدٌنه او االقتراض بضمانها .
 .9الدٌون المشكوك فى تحصٌلها  :دٌون ٌوجد شك فً تحصٌلها لسوء االحوال المالٌة للمدٌنٌن واحتمال تتثرهم او توقفهم عن
سداد ما علٌهم .
 .11الدٌون المعدومة  :هى الدٌون التى ثب بشكل قطتى عدم امكانٌة تحصٌلها بسبب وفاة المدٌن او افالسه .
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 .11مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها  :مخصص ٌتم تكوٌنه فً نهاٌة كل سنة لمقابلة الخسائر المحتملة من الدٌون
المشكوك فٌها وظهر فً المٌزانٌة مطروحا من المدٌنٌن للوصول الى الدٌون الجٌدة .
 .12قائمة اعمار الدٌون  :قائمة تحتو على ارصدة المدٌنٌن مبوبة على اساج فترة التاخٌر بتد الفترة اللمنوحة للسداد وتحتو
على نسبة الدٌون المشكوك فً تحصٌلها لكل فئة .
 .13الورقة المرفوضة  :ورقة ٌرفض المسحوب علٌه سدادها لحاملها فً تارٌخ استحقاقها .
مفاهٌم اضافٌة وردت بالكتا :
 .1المعامالت اآلجلة تشمل :المتامال الشخصٌة المبنٌة على الثقة ( المدٌنون والدائنون ) والمتامال قصٌرة االجل المدونة
باوراق تجارٌة ( الكمبٌاال والسندا االذنٌة ) والمتامال طوٌلة االجل مدونة فً اوراق مثل الدٌون طوٌلة االجل.
 .2الشٌك  :امر من الساحب ( صاحب الحساب فً البنك) للمسحوب علٌه ( البنك) بان ٌدفع المر شخص ثال وهو المستفٌد
مبلغا متٌنا من المال بمجرد االطالع .
 .3السند االذنى  :تتهد كتابى من المدٌن بان ٌدفع لدائنه مبلغا متٌنا من المال فً تارٌخ متٌن او بتد مضى مدة متٌنة
 .4الكمبٌالة  :هو امر من الساحب الى المسحوب بان ٌدفع مبلغا متٌنا المره او المر شخص ثال هو المستفٌد عند االطالع او
فً تارٌخ متٌن .
 .5اوجه التصرف فً اوراق القبع  :االحتفاظ بها لحٌن تحصٌلها  ،تظهٌرها  ،ارسالها للبنك للتحصٌل او للخصم او للرهن.
 .6مزاٌا االوراق التجارٌة  :دلٌل الثبا الدٌن  ،تتامل كالنقود لسهولة تداولها  ،امكانٌة بٌتها للبنوك او االقتراض بضمانها
 .7مصروفات االحتجاا  :مصروفا تنتا من اقامة الدائن ( الساحب ) دعو احتجا ضد المدٌن الثبا امتناعه او توقفه عن
سداد قٌمة الورقة  ،وٌتحملها دائما المسحوب علٌه ( المدٌن ) وتظهر فقط بسجالته .
اسئلة موضوعٌة محلولة
 .5الطرف المدٌن من قٌد اعدام دٌن مع عدم وجود مخصص دٌون مشكوك فٌها :
د -الدائنون
 مخصص دٌون مشكوك فٌهاب -الدٌون المتدومة
أ -المدٌنون
 .0الورقة التجارٌة فً دفاتر البائع ستظهر باسم :
 شٌكاأ -اوراق قبض ب -اوراق دفع
 .4الذى ٌتحمل مصروفات االحتجاا هو :
 المسحوب علٌهأ -الساحب ب -المستفٌد

د -قروض
د -الدائن

 .3اعدم دٌن مقداره  2222لاير وكان مخصص الدٌون المشكوك فٌها  3222الطرف المدٌن من قٌد االعدام:
ب 6111 -مدٌنون
أ 6111 -دٌون متدومة
  4111مخصص دٌون مشكوك  2111دٌون متدومة د 2111 -مخصص دٌون مشكوك  4111دٌون متدومة .1بلغ رصٌد حسا المدٌنون  522222لاير وحسا المخصص الدٌون المشكوك فٌها  4222لاير وقدرت الدٌون
المشكوك فٌها للفترة المقبلة بمبلغ  0222لاير فان قٌد تكوٌن المخصص سٌؤدى الى جعل مخصص الدٌون المشكوك :
( زٌادة المخصص بالفرق)
 مدٌنا  5111د -مدٌنا 5111ب -دائنا 5111
أ -دائنا 8111
 .2فً الفقرة السابقة القٌمة القابلة للتحقق لحسا المدٌنون( الدٌون الجٌدة ) فً قائمة المركز المالى ستظهر بمبلغ :
 ( 8111 – 111111المخصص الجدٌد ) = 92111
د 97111 -ل
  95111لأ 111111 -ل ب 92111 -ل
 .0بلغ رصٌد حسا المدٌنون  12222لاير وحسا مخصص دٌون مشكوك  3222لاير وتقرر اعدام دٌن بمبلغ 4222
لاير  ،كما قدرت الدٌون المشكوك فٌها للفترة المقبلة  2222لاير فان مخصص دٌون مشكوك فٌها فً المٌزانٌة
سٌظهر بمبلغ  :دائما المخصص سٌظهر بالقٌمة الجدٌدة
د 6111 -ل
  3111لب 1111 -ل
 4111 .8ل
 .0فً الفقرة السابقة صافً حسا المدٌنون فى المٌزانٌة ( الدٌون الجٌدة ) سٌظهر بمبلغ = 6111-3111-51111 :
د 44111 -ل
  41111لب 47111 -ل
أ 51111 -ل
 .52عند رفع مدٌن سداد قٌمة ورق ة القبع وتحمٌله بمصروفات البروتستو فان حسا المدٌنون سٌجعل :
ب -مدٌنا بقٌمة الورقة ومصروفا البروتستو
أ -مدٌنا بقٌمة الورقة فقط
د -دائنا بقٌمة الورقة ومصروفا البروتستو
 -مدٌنا بقٌمة الورقة ودائنا بمصروفا البروتستو
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حاول حل االسئلة التالٌة :
 .5االوراق التجارٌة تشمل :
أ -الكمبٌاال والسندا االذنٌة
 -الكمبٌاال والسندا االذنٌة والفواتٌر

ب -الكمبٌاال والسندا االذنٌة والشٌكا
د -الكمبٌاال والسندا االذنٌة والقروض

 .0الورقة التجارٌة فً دفاتر المشترى ستظهر باسم :
 شٌكاب -اوراق دفع
أ -اوراق قبض
 .4تظهر مصروفات البروتستو فً دفاتر :
أ -الدائن ( البائع ) ب -المدٌن ( المشتر )

 -المشتر والبائع

د -قروض
د -التظهر فً الدفاتر

 .3اعدم دٌن مقداره  4222لاير وكان مخصص الدٌون المشكوك فٌها  1222الطرف المدٌن من قٌد االعدام:
ب 3111 -مدٌنون
أ 3111 -دٌون متدومة
  1111مخصص دٌون مشكوك  3111دٌون متدومة د 3111 -مخصص دٌون مشكوك  2111دٌون متدومة .1بلغ رصٌد حسا المدٌنون  22222لاير وحسا المخصص الدٌون المشكوك فٌها  0222لاير وقدرت الدٌون
المشكوك فٌها للفترة المقبلة بمبلغ  4222لاير فان قٌد تكوٌن المخصص سٌؤدى الى جعل مخصص الدٌون المشكوك :
د -مدٌنا 3111
 مدٌنا 4111ب -دائنا 4111
أ -دائنا 3111
 .2فً الفقرة السابقة القٌمة القابلة للتحقق لحسا المدٌنون( الدٌون الجٌدة ) فً قائمة المركز المالى ستظهر بمبلغ :
د 51111 -ل
  53111لب 57111 -ل
أ 61111 -ل
 .0بلغ رصٌد حسا المدٌنون  02222لاير وحسا مخصص دٌون مشكوك  0222لاير وتقرر اعدام دٌن بمبلغ 3222
لاير  ،كما قدرت الدٌون المشكوك فٌها للفترة المقبلة  0222لاير فان مخصص دٌون مشكوك فٌها فً المٌزانٌة
سٌظهر بمبلغ :
د 2111 -ل
  5111لب 7111 -ل
 3111 .8ل
 .0فً الفقرة السابقة صافً حسا المدٌنون فى المٌزانٌة ( الدٌون الجٌدة ) سٌظهر بمبلغ :
أ 69111 -ل

ب 74111 -ل

 76111 -ل

د 73111 -ل

 .52عند رفع سداد ورقة تجارٌة فان الطرف المدٌن فً دفاتر المشترى سٌكون حسا :
د -الدائنون
اوراق دفعب -المدٌنون
أ -اوراق قبض
 .55تعهد كتابى من المدٌن بان ٌدفع لدائنه مبلغا معٌنا من المال فً تارٌخ معٌن او بعد مضى مدة معٌنة
 الشٌكب -السند االذنى
أ -الكمبٌالة
 .50الدٌون التى ثبت بشكل قطعى عدم امكانٌة تحصٌلها :
أ -الدٌون المتدومة

ب -الدٌون المشكوك فٌها

 -الدٌون الجٌدة

د -الفاتورة
د -الدٌون الغٌر مثبتة فً الدفاتر

 .54حرر احد الموردٌن ( المشترى ) كمبٌالة قٌمتها  1222لاير  ،وفً ت ارٌخ استحقاقها امتنع عن السداد فقام الدائن (
البائع ) بتحمٌله بمصروفات البروتستو البالغة  522لاير  ،اج على الفقرات 51 – 54
قٌد تحرٌر الكمبٌالة فً دفاتر ( المشترى ) :
أ 5111 -من ح /اوراق دفع  5111الى ح  /الدائنون ب 5111 -من ح  /الدائنون  5111الى ح/اوراق الدفع
  5111من ح  /اوراق القبض  5111الى ح /مدٌنون  5111من ح  /المدٌنون  5111الى ح /اوراق القبض .53قٌد دفع مصروفات البروتستو فً دفاتر البائع ( الساح )
أ 111 -من ح  /مصروفا البروتستو  111ح /الصندوق ب 111 -من ح /المدٌن  111الى ح  /الصندوق
د 111 -من ح  /اوراق الدفع  111الى ح  /الصندوق
 111 -من ح /الدائن الى ح /الصندوق
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 .51قٌد الغاء الكمبٌالة فً دفاتر البائع :
أ 5111 -من ح /المدٌنون  5111الى ح  /اوراق القبض
 5111 -من ح  /اوراق الدفع  5111الى ح  /الدائنون

ب 5111 -من ح /اوراق القبض  5111الى ح  /المدٌنون
د 5111 -من ح /الدائنون  5111الى ح /اوراق الدفع

 .52قدرت نسبة الدٌون المشكوك فٌها  %52من صافً المبٌعات  ،اذا علمت ان المبٌعات بلغت  522222لاير ومردودات
المبٌعات ومسموحاتها  0222لاير  ،ف ان قٌمة مخصص الدٌون المشكوك فٌها الذى سٌظهر فً المٌزانٌة :
أ 11111 -ل

ب 117111 -ل

-

 9311ل

 .17جمٌع العملٌات التالٌة قد ٌنشأ عنها اوراق دفع ماعدا :
ب -شراء اصل بكمبٌالة
أ -شراء بضاعة بكمبٌالة
د -تحرٌر كمبٌالة مقابل اقتراض مبلغ من المال
 -بٌع بضاعة بكمبٌالة
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د -ال شئ مما ذكر

الفصل الثامن
مخزون البضائع
معظم موضوعات هذا الفصل محذوفة ماعدا الصفحات ص  430 ، 432 ، 440فهى مطلوبة
ٌتد بند البضاعة احد ال بنود الهامة فً مٌزانٌة المشروعا التجارٌة حٌ ٌدخل ضمن مجموعة ا صول المتداولة التً تم اقتناإها من
اجل زعادة بٌتها .وٌتتبر من اهم عناصر االصول المتداولة وٌظهر باسم مخزون بضائع فً المشروعا التجارٌة اما فً
المشروعا الصناعٌة فٌتكون عادة من  3بنود :
مخزون المواد  :تشمل على المواد التى تقوم المنشؤة بشراإها الستخدامها فً التصنٌع واالنتا مثل المواد االولٌة والوقود وقطع
الغٌار ..الخ
مخزون االنتاا تحت التشغٌل ٌ :شمل المواد التى تم اجراء عملٌا تصنٌع لها ولكن لم تصل بتد الى االنتا التام
مخزون االنتاا التام  :تشمل االنتا التام الصنع ا الجاهز والمتد للبٌع ولكن لم ٌتم بٌته بتد
وٌإثر بند المخزون ( مخزون اخر المدة ) على كل من قائمتى الدخل وقائمة المركز المالى
فهو ٌدخل فً احتساب تكلفة البضاعة المباعة والتى تتتبر عنصرا رئٌسٌا فً قائمة الدخل كما ٌتتبر من االصول المتداولة فً قائمة
المركز المالى  ،وٌمكننا مالحظة التاثٌر الذ سٌحدثه بند المخزون على كل من قائمتى الدخل والمركز المالى بتتبع المتادال التالٌة
وهى متادال قائمة الدخل والمتتلقة باحتساب مجمل الرب او الخسارة
صافً المبٌعات = المبٌعات – مردودات المبٌعات ومسموحاتها
صافً المشترٌات = المشترٌات – مردودات المشترٌات ومسموحاتها
تكلفة المشترٌات = صافً المشترٌات  +جمٌع مصروفات المشترٌات ( النقل  +الرسوم الجمركٌة  +التامٌن ....الخ)
تكلفة البضاعة المتاحة للبٌع = بضاعة أول المدة  +تكلفة المشترٌات
تكلفة البضاعة المباعة ( تكلفة المبٌعات )= تكلفة البضاعة المتاحة للبٌع  -مخزون أخر المدة
مجمل الربح = صافً المبٌعات – تكلفة البضاعة المباعة
فلو تم زٌادة بند مخزون اخر المدة فً متادلة احتساب تكلفة المبٌتا سٌإد الى تخفٌض كلفة البضاعة المباعة وبالتالى زٌادة
مجمل الرب وهذا بدوره سٌإد الى زٌادة فً حقوق الملكٌة وزٌادة االصول المتداولة
والتكج صحٌ فً حالة تخفٌض مخزون اخر المدة سٌإد الى زٌادة كلفة البضاعة المباعة وتخفٌض مجمل الرب وحقوق
الملكٌة واالصول المتداولة
تقٌٌم المخزون باتباع طرٌقة التكلفة أو السوق اٌهم اقل :
ٌتم تطبٌق قاعدة التكلفة أو السوق أٌهم اقل وذلك تطبٌقا لمبدأ الحٌطة والحذر واخذ اٌة خسارة متوقتة فً الحسبان عند انخفاص الستر
السوقى للمخزون عن تكلفته
وٌتم تطبٌق هذه القاعدة اما
أ -بناء على كل سلعة على حدة  ( item to itemالمقارنة تكون لكل سلتة ) وهذه اكثر تحفظا تتطى المخزون اقل قٌمة .
ب -على المخزون ككل ( القٌمة ا جمالٌة لتكلفة المخزون  ،والستر السوقً االجمالى للمخزون ككل ) وهذه الطرٌقة اقل تحفظا .
 بناء على كل مجموعة سلتٌة متجانسة على حدةوالمثال التالى ٌوض الفرق بٌن الطرق الثالثة :
التكلفة
السلتة
عدد
المجموعة
الوحدا
السلتٌة
8
51
أ
ألبسة رجالٌة 111
6
21
ب
5 311
المجموع
11
81
و
ألبسة نسائٌة 211
3 121
المجموع
8 111
ج
251
مالبج
4
71
ص
أطفال
9
81
ع
المجموع
551
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9
7
4
11
5
7
3
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اجمالى التكلفة
411
121
1511
2121
811
361
1161
811
281
721
1811
4981

اجمالى
السوقً
451
141
1211
1791
881
611
1481
711
211
961
1871
5141

الستر القٌمة االقل
411
121
1211
811
361
711
211
721

 -5بناء على كل سلعة او صنف على حدة سٌتم اعتماد القٌم االقل لكل سلتة ( التمود االخٌر من الجدول ):
411
أ
121
ب
1211
811
و
361
ي
711
ج
211
ص
721
ع
3152
مخزون اخرالمدة
 -0بناء على كل مجموعة على حدة سٌتم اعتماد القٌم التالٌة ( ٌتم المقارنة على اساج اج مالى تكلفة كل مجموعة واجمالى الستر
السوقى لها ومن ثم اختٌار الرقم االقل ) :
1791
البسة رجالٌة
1161
البسة نسائٌة
1811
مالبج اطفال
3012
المجموع
 - 4بناء على المخزون ككل سٌتم التالً مقارنة التكلفة االجمالٌة لجمٌع السلع مع القٌمة السوقٌة االجمالٌة لجمٌع السلع واختٌار
القٌمة االقل :
القٌمة األقل
القٌمة السوقٌة
التكلفة اإلجمالٌة
مجموع السلع
3002
5141
4981
جدول مقارنة ما بٌن ا سج الثالثة :
بناء على كل سلعة
االسا
4511
قٌمة بضاعة آخر المدة

بناء على كل مجموعة
4751

بناء على المخزون ككل
4981

من الواض طرٌقة بناء على المخزون تتطى اقل قٌمة للمخزون .
مثال غٌر محلول
عند جرد المخزون تبٌن وجود  611وحدة مفصلة كماٌلً :
السعر
تكلفة
عدد
السلعة
الوحدة السوقى
الوحدات
للوحدة
25
21
311
أ
15
18
211
ب
11
12
111
611
المجموع

التكلفة االجمالٌة

المطلو :
تحدٌد قٌمة المخزون أ -بناء على كل سلعة على حدة
 -بناء على المخزون ككل
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القٌمة السوقٌة

التكلفة او السوق
اٌهم اقل

المصطلحات المحاسبٌة المطلوبة الواردة فً الكتا ص ( : ) 415 – 412
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مخزون البضائع  :هو عبارة عن المخزون من البضائع التى تمتلكها المنشؤة بغرض اعادة بٌتها
مخزون المواد :هو عبارة عن المخزون من المواد التى تشترٌها المنشؤة بغرض االستخدام (المواد االولٌة والوقود وقطع الغٌار
مخزون االنتاا غٌر التام ( تحت التشغٌل )  :هو مخزون من المواد التى تم اجراء بتض التملٌا الصناعٌة ولكنها لم تصل بتد
الى مرحلة االنتا التام
مخزون االنتاا التام  :عبارة عن المخزون من االنتا التام المتد للبٌع ولم ٌتم بٌته بتد
تكلفاااة البضااااعة المشاااتراه :عبرررارة عرررن صرررافً تكلفرررة البضررراعة المشرررتراة ( ثمرررن الشرررراء  +م نقرررل المشرررترٌا – مرررردرودا
ومسموحا المشترٌا – الخصم المكتسب )
تكلفة البضاعة المتاحة للبٌع :مجموع تكلفة مخزون البضاعة اول المدة  +تكلفة البضاعة المشتراة
طرٌقة التكلفة او السوق اٌهم اقل  :تتتمد على مقارنه تكلفة المخزون بستر السوق او االحالل واختٌار االقل من قبرل الحٌطرة
والحذر.

معادالت اضافٌة مطلوبة
 .1صافً المبٌعات = المبٌتا – مردودا المبٌتا ومسموحاتها – الخصم المسموح به
 .2صافً المشترٌات = المشترٌا – مردودا المشترٌا ومسموحاتها – الخصم المكتسب
 .3تكلفة المشترٌات ( البضاعة المشتراة ) = صافً المشترٌا  +مصروفا المشترٌا
 .4تكلفة البضاعة المباعة = بضاعة اول المدة  +تكلفة المشترٌا  -بضاعة اخر المدة
 .5مجمل الربح = صافً المبٌتا – تكلفة المبٌتا
اسئلة موضوعٌة محلولة :
 .5تكلفة البضاعة المتاحة للبٌع :
أ -صافً المشترٌا  -مصروفا نقل المشترٌا
ب -بضاعة اول المدة  +صافى تكلفة المشترٌا  -اخر المدة
 بضاعة اول المدة  +المشترٌا – مردودا المشترٌا – مصروفا المشترٌاد -بضاعة اول المدة  +المشترٌا – مردودا المشترٌا  +مصروفا المشترٌا  +الخصم المكتسب
 .0بلغت تكلفة بضاعة اول المدة  12222لاير والمشترٌات خالل الفترة  22222لاير وبضاعة اخر المدة  02222لاير
تكلفة البضاعة المباعة 91111 = 21111 – 61111 + 51111 :
د 02222 -لاير
  31111لب 11111 -ل
أ 131111 -ل
 .3بلغت المشترٌات  32222لاير ومردودات المشترٌات  1222لاير والخصم المكتس  4222لاير ومصروفات نقل
المشترٌات  0222لاير فان صافً تكلفة المشترٌات 34111 = 2111+ 3111-5111-41111 :
د 31111 -ل
  34111لب 32111 -ل
أ 51111 -ل
 .3بلغت المبٌعات  02222لاير وتكلفة المبٌعات  32222لاير و بضاعة اخر المدة  52222لاير فان مجمل الربح
31111 = 41111 – 71111
د 61111 -ل
  21111لب 11111 -ل
أ 31111 -ل
 .1بلغت المبٌعات االجمالٌة  032222لاير مردودات المبٌعات ومسموحاتها  52222لاير  ،الخصم المسموح به 2222
لاير والخصم المكتس  0222لاير ومصروفات نقل المبٌعات  3222لاير فان صافً المبٌعات :
 042222 = 2222- 52222- 032222لاير
د 234111 -ل
  231111لأ 223111 -ل ب 221111 -ل
اعطٌت لك المعلومات التالٌة ال متعلقة بمخزون اخر المدة اجٌ على الفقرتٌن 0&2
السلتة

أ
ب

التكلفة االجمالٌة

القٌمة السوقٌة

5111
9111
6111

7111
8111
4111

المجموع
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التكلفة او السوق اٌهم اقل

 .6قٌمة مخزون اخر المدة وفقا لقاعدة التكلفة او السوق اٌهم اقل بناء على كل سلعة على حدة :
نختار القٌم االقل لكل سلتة ونجمع ( )4111 +8111+5111
د 16111 -ل
  17111لب 18111 -ل
أ 19111 -ل
 .7قٌمة مخزون اخر المدة وفقا لقاعدة التكلفة او السوق اٌهم اقل بناء على المخزون ككل :
مجموع التكلفة  21111ومجموع الستر السوقى  19111نختار االقل = 19111
د 16111 -ل
 17111لأ 19111 -ل ب 18111 -ل
 .0مخزون االنتاا التام هو مخزون :
ا -مواد اول المدة  +االنتا التام
 -االنتا التام والمتد للبٌع

ب -االنتا التام المباع
د -االنتا التام مضاف له االنتا تح التشغٌل

ٌ .0عتبر مخزون البضائع :
ب -اصل متداول
أ -اصل ثاب

د -التزام متداول

 -مصروفا تشغٌلٌة

 .52بلغت قٌمة المشترٌات  12222لاير ومخزون اول المدة  52222لاير وتكلفة البضاعة المباعة 32222لاير
فان مخزون اخر المدة سٌكون 21111 = 41111- 51111 + 11111 = :
د 111111 -ل
 صفرب 91111 -ل
أ 21111 -ل
واآلن حاول حل االسئلة التالٌة :
 .5تكلفة البضاعة المباعة :
ب -اول المدة – صافً تكلفة المشترٌا – اخر المدة
أ -اول المدة  +صافً تكلفة المشترٌا  +اخر المدة
د -اخر المدة  +صافً المشترٌا – اول المدة
 اول المدة  +صافً تكلفة المشترٌا  -اخر المدة .0بلغت تكلفة بضاعة اول المدة  522222لاير والمشترٌات خالل الفترة  512222لاير وبضاعة اخر المدة 22222
لاير تكلفة البضاعة المباعة :
د 111111 -ل
  311111لب 161111 -ل
أ 191111 -ل
 .3بلغت المشترٌات  02222لاير ومردودات المشترٌات  0222لاير والخصم المكتس  52222لاير ومصروفات نقل
المشترٌات  1222لاير فان صافً تكلفة المشترٌات :
د 68111 -ل
  78111لب63111 -ل
أ 58111 -ل
 .3بلغت المبٌعات  502222لاير وتكلفة المشترٌات  02222لاير و بضاعة اخر المدة  52222لاير وبضاعة اول
المدة  02222لاير فان مجمل الربح
د 21111 -ل
  61111لب 41111 -ل
أ 51111 -ل
 .1بلغت المبٌعات االجمالٌة  322222لاير مردودات المبٌعات ومسموحاتها  02222لاير  ،الخصم المسموح به
 52222لاير ومصروفات نقل المشترٌات  0222لاير فان صافً المبٌعات :
أ 381111 -ل

ب 362111 -ل

د 378111 -ل

 371111 -ل

اعطٌت لك المعلومات التالٌة المتعلقة بمخزون اخر المدة اجٌ على الفقرتٌن 0&2
السلتة

أ
ب

التكلفة االجمالٌة

القٌمة السوقٌة

2111
4111
11111

5111
3111
6111

التكلفة او السوق اٌهم اقل

المجموع
 .6قٌمة مخزون اخر المدة وفقا لقاعدة التكلفة او السوق اٌهم اقل بناء على كل سلعة على حدة :
أ 14111 -ل
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د 15111 -ل

 .7قٌمة مخزون اخر المدة وفقا لقاعدة التكلفة او السوق اٌهم اقل بناء على المخزون ككل :
د 12111 -ل
 16111لب 14111 -ل
أ 15111 -ل
 .0اى من حسابات المخزون سنجدها فً المشروعات التجارٌة مخزون :
 االنتا الغٌر تامب -االنتا التام
ا -المواد االولٌة

د -البضائع

ٌ .0ؤثر مخزون البضائع على قائمة :
 الدخل والمركز المالى د -الشئ مما ذكرب -المركز المالى
أ -الدخل
 .52بلغت قٌمة المشترٌات  512222لاير ومخزون اخر المدة  02222لاير وتكلفة البضاعة المباعة  542222لاير
فان مخزون اول المدة سٌكون :
أ 81111 -ل
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د 91111 -ل

الفصل التاسع
االصــــــــــول الثابتة
المواضٌع المطلوبة من ص  424الى ص  420و ص 405 - 402

ومن ص  402الى ص 400

االصررول الثابتررة هررى عنصررر مررن عناصررر قائمررة المركررز المررالى  ،وهررى التررى تقتننٌهررا المنشررؤة مررن اجررل االحتفرراظ بهررا واسررتخدامها فررً
التملٌا االنتاجٌة او االدارٌة او او التسروٌقٌة ولرٌج اعرادة بٌتهرا وتمثرل عرادة نسربة كبٌررة مرن اصرول المنشراة وتتمٌرز بطرول عمرهرا
االنتاجى حٌ ٌتم استخدامها الكثر من فترة محاسبٌة وتنقسم الى نوعٌن:
اصول ملموسة  ،لها كٌان ماد ملموج ( االال  ،االراضى  ،االثا  ،المبانى  ،السٌارا  ،ووسائل النقل والتركٌبرا والمروارد
الطبٌتٌة مثل ابار البترول والغاز والمحاجر والمناجم ...الخ )
اصول غٌر ملموسة  ،لٌج لها كٌان ماد ملموج ولٌج هناك تاكٌد حول منافتها المستقبلٌة مثرل ( برراءة االخترراع  ،شرهرة المحرل ،
حقوق التالٌف  ،التالمة التجارٌة  ،حقوق االمتٌاز ) .
وٌتم تقٌٌم االصول وفقا لمبدأ التكلفة التارٌخٌة والذي ٌنص على ان ٌتم اثباتها بالتكلفة الترى تكبردتها المنشرؤة مرن اجرل الحصرول علرى
االصررل حتررى اصررب جرراهز لالسررتخدام وفررً المكرران المخصررص لرره وللغرررض الررذي اقتنررى مررن اجلرره ،وتشررمل ( ثمررن الشررراء  +جمٌررع
المصررروفا التررى انفق ر علررى االصررل حتررى اصررب جرراهز لالسررتخدام مثررل مصررروفا االقتنرراء ومصررروفا التركٌررب وقٌم رة القواعررد
الخرسانٌة التى سٌثب علٌها االصل ) وٌجتل االصل مدٌنا بالتكلفة عند الشراء ودائنا بالتكلفة عند البٌع .
قٌد شراء االصل :
من ح /االصل ( التكلفة )
الى ح /الصندوق ( شراء نقدا )
او الى ح /البنك ( شراء بشٌك )
او الى ح /الدائنون ( على الحساب )
او الى ح /اوراق الدفع ( بكمبٌالة )
مثال :
فً  5/5اشترت منشأة سٌارة بمبلغ  50222دٌنار ودفعت المبالغ التالٌة نقدا :
رسوم جمركٌة  1222دٌنار ،رسوم شحن  5222دٌنار  ،رسوم تسجٌل  0222دٌنار .
المطلو  :اثبات قٌد الشراء
تكلفة السٌارة= 19111 = 2111 + 111 + 5111 + 12111
قٌد الشراء

 19111من ح السٌارة
 19111الى ح الصندوق

االهالك
تكلفة االصل  :هى ثمن خدما االصل المستقبلٌة التى سٌتم االسرتفادة منهرا خرالل عمرره االنتراجى  ،والن ا صرل الغررض مرن اقتنراإه
عررردم اعرررادة بٌتررره واسرررتخدامه فرررً عملٌرررا المنشرررؤة المتنوعرررة وبالترررالى لررره دور فرررً تولٌرررد االٌررررادا ووفقرررا لمبررردا مقابلرررة االٌررررادا
والمصروفا ٌجب ان ٌتم مقابلة االٌرادا التى حققتها هذه الخردما بتكلفرة هرذه الخردما وذلرك بتوزٌرع تكلفرة هرذه الخردما ( تكلفرة
االصل ) على الفترا التى استفاد منها  ،وهذا ما ٌترف باالهالك  :توزٌرع تكلفرة االصرل علرى سرنوا عمرره االنتراجى وفقرا لطررق
توزٌع لطرق متٌنة تتتمدها المنشؤة متتارف علٌها .
كما ٌمكن تترٌفها بانه " النقص التدرٌجى الذي ٌطرأ على قٌمة االصل نتٌجة عوامل االستخدام او التقادم او التلف ".
ٌجب مالحظة ان جمٌع االصول ٌتم احتساب اهالك لها ماعدا االراضى
الغاٌة من احتسا االستهالك
 اظهار االصول الثابتة بقٌمتها الحقٌقٌة .
 التوصل لنتجٌة اعمال صحٌحة من خالل تحمٌل قائمة الدخل بمصروف االستهالك السنو .
 توزٌع تكلفة االصل بشكل عادل على سنوا عمراالصل
 تطبٌق مبدأ مقابلة االٌرادا بالمصروفا بتحمٌل االٌرادا بالمصروفا التى ساهم فً تحقٌقها
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عوامل احتسا قسط االهالك
حتى نستطٌع احتساب اقساط استهالك االصل نحتا لتوفر متلوما
تكلفة االصل  :سبق ان تم تحدٌدها
العمر االنتاجى  :التمر المقدر لالصل والمتوقع ان ٌكون االصل خالله صال لالستتمال
قٌمة الخردة  :القٌمة البٌتٌة المنتظر الحصول علٌها عند االستغناء عن االصل فً نهاٌة عمره االنتاجى
متتلقة باالصل :

طرق االهالك
 .1طرٌقة القسط الثاب
 .2طرٌقة القسط المتناقص
اوال  :طرٌقة القسط الثابت
تفترض هرذه الطرٌقرة ان االصرل ٌقردم خردما متسراوٌة خرالل عمرره االنتراجً وبالترالى ٌجرب تحمٌرل حسراب االربراح والخسرائر بقسرط
استهالك متساو وٌتم احتساب القسط مرة واحدة وٌكرر على مد السنوا وذلك بالمتادلة التالٌة :
قسط االهالك = التكلفة – قٌمة التخرٌدٌة
عمر االصل المتوقع
او قد ٌتم احتسابه باٌجاد متدل القسط الثاب ( والذي قد ٌتطى مباشرة بالسإال ) =  / 1عمر االصل * %111
ومن ثم ضرب متدل القسط الثاب فً (  -خ ) الٌجاد قسط االستهالك
وقد ٌتم اعطاء القٌمة القابلة لالستهالك مباشرة بالسإال (  -خ )
قسط االستهالك = متدل القسط الثاب * القٌمة القابلة لالستهالك
مثال محلول :
ظهرت االرصدة التالٌة فً مٌزان المراجعة احدى الشركات
سٌارا 11111
االال 5511
اذا علم ان االال تستهلك بطرٌقة القسط الثاب وقدر عمرها االنتاجى  5سنوا وقٌمة الخردة  511دٌنار
السٌارا تستهلك بمتدل  %21قسط ثاب والخردة قٌمتها  1111ل
المطلو :احتسا قسط االستهالك ومجمع االستهالك والقٌمة الدفترٌة لالالت والسٌارات للسنوات الثالثة االولى
الحل :
قسط استهالك االال = ( 1111 = 5 / ) 511- 5511
قسط استهالك السٌارا = 2111 = ) 1111 – 11111 ( * %21
السنة
1
2
3

قسط االستهالك
السٌارات
االالت
2111
1111
2111
1111
2111
1111

مخصص االهالك
السٌارات
االالت
2111
1111
4111
2111
6111
3111

القٌمة الدفترٌة( التكلفة – مخصص االهالك )
السٌارات
االالت
9111=2111-11111
4511= 1111- 5511
7111= 4111-11111
3511=2111- 5511
5111= 6111 -11111
2511=3111- 5511

مثال  0محلول
فً  2115/1/1اشتر منشؤة اثا بمبلغ  8111ل ودفع  211ل م نقل  ،وقد قدر قٌمرة الخرردة  211ل والتمرر االنتراجى
 4سنوا وٌستهلك بطرٌقة القسط الثاب المطلوب :
 .1احتساب تكلفة االثا
 .2قٌد الشراء
 .3قسط االهالك للسنة االولى 2115
 .4مخصص االهالك فً سنة 2115
 .5القٌمة الدفترٌة لالثا فً 2117/12/31
الحل :
تكلفة االثاث = 8211 = 211 + 8111
قٌد الشراء  8211 :من ح االثا
 8211الى ح الصندوق
قسط االهالك فً 2111 = 4 / ) 211- 8211 ( = 0221/50/45
مخصص االهالك فً  = 0222/50/45اهالك سنة  + 2115اهالك سنة 2116
= 4111 = 2111 + 2111
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القٌمة الدفترٌة فً  = 0220/50/45ا نرٌد احتساب قٌمة االثا فً السنة الثالثة
نحس اوال مخصص االهالك = السنة االولى  +الثانٌة  +الثالثة = 6111 = 2111 + 2111 + 2111
2222 = 4 * 0222
او بطرٌقة اخرى
اذا القٌمة الدفترٌة لالثاث فً  = 0220التكلفة – مخصص االهالك = 2211 = 6111 -8211
المعالجة المحاسبٌة لالهالك :
بتد ان ٌتم احتساب قسط االهالك ٌتم اثبا قٌد التسوٌة التالى فً نهاٌة كل سنة من سنوا عمر االصل :
من ح مصروف االهالك االصل
الى ح مخصص االهالك االصل
حٌ ٌتتبرمصروف االهالك مصروف سٌقفل فً حساب نتٌجة النشاط اما مخصص االهالك فرصٌده دائن وهو ٌتتبر حساب
مقابل ٌظهر فً المٌزانٌة مطروحا من االصل المتتلق به للوصول الى القٌمة الدفترٌة لالصل وٌتتبر حساب مخصص االهالك
حساب تجمٌتى ٌتم به تجمٌع اقساط االهالك سنوٌا الى ان ٌتم االستغناء عن االصل فٌتم اقفاله بجتله مدٌنا كما سوف نر عند
بٌع االصل .
مثال على اثبات قٌود االهالك :
بلغت تكلفة االالت  40222لاير وقٌماة الخاردة  0222لاير والعمار االنتااجى  52سانوات وقاد تقارر اساتهالكها بطرٌقاة القساط الثابات  ،قٌاد
اال هالك للسنتٌن االولى والثانٌة مع بٌان تاثٌرعلى قائمة المركز المالى
قسط االهالك = (3111 = 11 / ) 2111 - 32111

قٌد االهالك لن ٌختلف سواء فً السنة االولى او الثانٌة او فً ا سنة من سنوا عمر االال

:

 3111من ح مصروف اهالك متدا
 3111الى ح مخصصص اهالك االال
اما مخصص االهالك فهو سٌتغٌر وٌتزاٌرد سرنوٌا بمقردار  ، 3111ا ان فرً السرنة االولرى سرٌبلغ  ، 3111وفرً السرنة الثانٌرة 6111
وفً الثالثة  9111الخ
قائمة المركز المالى فً السنة الثانٌة
 32111االال
  6111مخصص اهالك االال 26111القٌمة الدفترٌة لالال

وستظهر قائمة المركز المالى فً السنة االولى
االال
32111
مخصص اهالك االال
3111
القٌمة الدفترٌة لالال
29111
ثانٌا طرٌقة القسط المتناقص

ٌتم تحمٌل السنوا االولى بمبالغ استهالك اكبر من السنوا االخٌرة على افتراض ان الخدما التى ٌقدمها االصل فً سنواته االولى
تكون اكبر وتتناقص مع مرور الزمن .ووفقا لهذه الطرٌقة سٌلزمنا احتسا القسط كل سنة على التكج من طرٌقة القسط الثا الذي
ٌحسب مرة واحدة وٌكرر لباقً السنوا وذلك باتباع الخطوا التالٌة :
 .1احتساب متدل االهالك المضاعف =  / %111الزمن * 2
 .2تثبٌ متدل القسط المتناقص على مدار السنوا ( ٌحسب مرة واحدة )
 .3احتساب القٌمة الدفترٌة لالصل فً بداٌة السنة االولى = تكلفة االصل – مخصص االهالك فً 1/1
مع اهمٌة مالحظة ان القٌمة الدفترٌة لالصل فً سنة االصل االولى = تكلفة االصل الن مخصص االهالك ٌتادل صفر
.4
.5
.6
.7
.8
.9

احتساب قسط االهالك للسنة االولى = متدل االهالك المضاعف * القٌمة الدفترٌة فً اول الفترة
لكى ٌتم احتساب قسط اهالك السنة الثانٌة ٌلزم احتساب اوال مخصص االهالك فً بداٌة السنة الثانٌة
ثم احتساب القٌمة الدفترٌة لالصل = التكلفة – مخصص االهالك
قسط اهالك السنة الثانٌة = المتدل * القٌمة الدفترٌة لالصل فً بداٌة السنة الثانٌة
وهكذ ا ٌتم اعادة الخطوا السابقة واحتساب اقساط اهالك السنوا التالٌة بنفج الطرٌقة ماعدا السنة االخٌرة
ٌتم احتساب قسط اهالك السنة االخٌرة = القٌمة الدفترٌة فً بداٌة السنة االخٌرة – قٌمة الخردة
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بشكل عام :

قسط اهالك السنة االولى = معدل االهالك المضاعف * تكلفة االصل
قسط االستهالك الي سنة = معدل االهالك المضاعف * ( التكلفة – مخصص االهالك فً بداٌة السنة المطلوبة )
قسط اهالك السنة االخٌرة = ( التكلفة – مخصص االهالك فً بداٌة السنة االخٌرة ) – قٌمة الخردة
مثال :
فً  2111/1/1اشتر
القسط المتناقص
المطلو

 :احتسا

منشؤة سٌارة بمبلغ  11111دٌنار وقدر عمرها االنتاجى  5سنوا

وقٌمة الخردة  1111وتستهلك بطرٌقة

قسط االهالك  ،مخصص االهالك  ،القٌمة الدفترٌة للسٌارة على مدى السنوات الخمسة

الحل
متدل القسط المتناقص =  %41 = 2 * 5 / % 111سٌثب

لجمٌع السنوا ماعدا السنة االخٌرة

السنة

القٌمة الدفترٌة فً بداٌة
السنة
()5

المعدل
()0

5

 -52222صفر =52222

% 32

3222=52222 * %32

0

هى القٌمة الدفترٌة فً نهاٌة
السنة السابقة اى 2222
4222

% 32

0322 = 2222 * % 32

% 32

5332 = 4222 * % 32

3

0522

% 32

023 = 0522 * % 32

0023

1

5002

002 = 5222 – 5002

0222

4

مخصص االهالك
()3

القٌمة الدفترٌة فً 50/45

قسط االهالك
()4
عمود  * 5عمود 0

مجموع عمود 4

تكلفة  -مخصص االهالك

3222

2222 = 3222- 52222

0322 + 3222
= 2322
0032

4222 = 2322 – 52222
0522 = 0032 – 52222
5002 =0023 -52222
5222 = 0222 -52222

حاول حل السؤال التالى بطرٌقتى الثابت والمتناقص
تكلفة الحاسو  ، 3322العمر االنتاجى  3سنوات  ،قٌمة الخردة 322
اوال بطرٌقة القسط المتناقص
متدل القسط المتناقص =
السنة

القٌمة الدفترٌة فً بداٌة
السنة
()5

المعدل
()0

قسط االهالك
()4

مخصص االهالك
()3

القٌمة الدفترٌة فً 50/45

عمود  * 5عمود 0

مجموع عمود 4

تكلفة  -مخصص االهالك

5
0
4
3
ثانٌا بطرٌقة القسط الثابت
قسط االهالك =

taghreed blaibleh

Page 102

قسط االهالك

السنة
1
2
3
4
االستغناء عن االصل بطرٌقة البٌع

مخصص االهالك

القٌمة الدفترٌة

ٌتم التخلص من االصل بالبٌع او المبادلرة او الشرطب  ،وفرً جمٌرع الحراال ٌجرب ان ٌرتم اقفرال ح /االصرل بجتلره دائنرا وح /مخصرص
االهالك الخاص به بجتله مدٌنا بالقٌد مع مراعاة احتساب االهالك فً سنة البٌع من بداٌة السنة حتى تارٌخ االستغناء عن االصل .
ٌتم اتباع الخطوات التالٌة فً عملٌة البٌع :
-1
-2
-3
-4
-5

-6

احتساب قسط االهالك كالمتتاد وحسب الطرٌقة المتبتة ( ثاب او متناقص )
احتساب قسط االهالك بتارٌخ البٌع فقط عندما ٌتم البٌع خالل السنة = قسط االهالك * المدة من  1/1حتى تارٌخ البٌع
مقسوم على 12
احتساب مخصص االهالك حتى تارٌخ البٌع
احتساب القٌمة الدفترٌة لالصل المباع = التكلفة – مخصص االهالك
احتساب نتٌجة البٌع = ستر البٌع – القٌمة الدفترٌة
 +رب سٌظهر فً الطرف الدائن
اذا كان الناتا
 خسارة تظهر فً الطرف المدٌنصفر ال رب وال خسارة
اثبا قٌد البٌع

 - 0القٌد فً حالة الربح :
من مذكورٌن
ح /الصندوق ( ستر البٌع )
ح /مخصص االهالك
الى مذكورٌن
ح /االصل ( التكلفة )
ح /ارباح راسمالٌة
 - 8القٌد فً حالة الخسارة :
من مذكورٌن
ح /الصندوق ( ستر البٌع )
ح /مخصص االهالك
ح /خسائر رأسمالٌة
الى ح /االصل ( التكلفة )
-1 1القٌد فً حالة الربح او خسارة :
من مذكورٌن
ح /الصندوق ( ستر البٌع )
ح /مخصص االهالك
الى ح /االصل ( التكلفة )
سؤال محلول

فً  0225/5/5تم شراء معدات  12222لاير  ،وقد قدر العمر االنتاجى  ، 52وقٌمة الخردة  5222لاير وتستهلك
بطرٌقة القسط الثابت  ،المطلو اثبات قٌد البٌع فً كل من الحاالت التالٌة :
-5قٌد البٌع فً حالة تم البٌع فً  0222/5/5بمبلغ  02222لاير
 قسط االهالك = (5511 = 11 / )1111 – 56111
 مخصص االهالك حتى تارٌخ البٌع =مر  5سنوا من تارٌخ الشراء حتى البٌع ا استهلك لمدة  5سنوا = 27511 = 5511 * 5
 القٌمة الدفترٌة = 28511 = 27511- 56111
 نتٌجة البٌع =  2511 - = 28511 – 26111خسارة ستظهر فً الطرف المدٌن من قٌد البٌع
 قٌد البٌع :
taghreed blaibleh

Page 103

من مذكورٌن
 27511ح مخصص اهالك متدا
 26111ح الصندوق
 2511ح خسائر راسمالٌة
 56111الى ح المتدا
ٌجب التاكد من تساو

مجموع الطرفٌن المدٌن والدائن

 -0اعادة حل السؤال على افتراع تم البٌع بسعر  41222لاير
فً هذه الحالة لن ٌتغٌر شئ سو نتٌجة البٌع =  6511 = 28511- 35111رب

سٌظهر فً الطرف الدائن

من مذكورٌن
 27511ح مخصص اهالك متدا
 35111ح الصندوق
الى مذكورٌن
 56111ح المتدا
 6511ح ارباح راسمالٌة ستظهر فً الطرف الدائن من قٌد البٌع
 -4اعادة حل السؤال على افتراع تم البٌع بسعر  00122لاير
اٌضا فً هذه الحالة لن ٌتغٌر شئ سو نتٌجة البٌع =  = 28511- 28511صفر الرب وال خسارة
من مذكورٌن
 27511ح مخصص اهالك متدا
 28511ح الصندوق
 56111الى ح المتدا
سؤال غٌر محلول

تم شراء سٌارة  0221 / 5/5بمبلغ  501222لاير وقد قدر عمرها االنتاجى
المطلو قٌود البٌع فً الحاالت التالٌة :
 .1تم بٌع السٌارة فً  2119 / 1/1بستر  81111ل
 .2تم بٌع السٌارة فً  2111 /1/1بستر  51111ل
 .3تم بٌع السٌارة فً  2111 / 7/1بستر  45111ل
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 52سنوات وقٌمته كخردة بمبلغ  1222لاير

المصطلحات المحاسبٌة المطلوبة الواردة فً الكتا ( )403 – 404
 .1االصول الثابتة  :هى االصول التى تقتنٌها المنشؤة للٌج بغرض البٌع ولكن الستخدامها فً تؤدٌة نشاطها
 .2االهالك  :توزٌع تكلفة االصل الثال على سنوا عمره االنتاجى
 .3المصروف الرأسمالى  :هو المصروف الذ ٌإد الى زٌادة استثمارا المنشؤة فً وحداتها االنتاجٌة
 .4التكلفة القابلة لالهالك  :تكلفة االصل بتد استبتاد قٌمة الخردة المتوقته فً نهاٌة عمره االنتاجى
 .5العمر االفتراضى  :هو عمر االصل المتوقع من تارٌخ استخدامه حتى التارٌخ المتوقع االستغناءعنه
 .6مخصص االهالك :مجموع اهالك االصل من تارٌخ استخدامه حتى تارٌخ اعداد القوائم المالٌة
 .7القٌمة الدفترٌة :قٌمة االصل فً تارٌخ اعداد المٌزانٌة وتتادل( تكلفة االصل – ومخصص االهالك الخاص به حتى هذا التارٌخ
 .8القٌمة التخرٌدٌة  :هً القٌمة البٌتٌة المنتظر الحصول علٌها عند االستغناء عن االصل فً نهاٌة عمره االفتراضى
 .9طرق االهال ك  :هى طرق توزٌع تكلفة االصل على سنوا عمره االنتاجى
 .11طرٌقة القسط الثابت  :توزٌع تكلفة االصل على سنوا عمر االصل بقٌم متساوٌة وتتتمد على عنصر الزمن فً التوزٌع
 .55طرٌقة القسط المتناقص :تحمٌل فترا المحاسبٌة بمتدل اهالك ثاب ( ضتف متدل المستخدم فً القسط الثاب ) من القٌمة
الدفترٌة المتناقصة لالصل اول الفترة = المتدل * ( التكلفة – مخصص االهالك فً بداٌة الفترة المطلوب المحاسبة عنها )
 .12نفقات الصٌانة واالصالح  :نفقا متتلقة بالمحافظة على االصل وكفاءته االنتاجٌة طوال عمره االنتاجى
 .54االستغناء عن االصل  :عندما تصب المحافظة على االصل الثاب مكلفة او عندما ال ٌتمل بكفاءة فانه ٌتم االستغناء عنه اما
بالتخرٌد او البٌع او االستبدال
 .53بٌع االصل  :بٌع االصل قبل او فً نهاٌة عمره االنتاجى اذا كان له قٌمة اقتصادٌة
.51
اسئلة موضوعٌة متنوعة محلولة
 -1فً  00/5/5بلغ رصٌد ح/اآلالت  55222لاير ومخصص اهالك االالت  3222لاير  ،إذا علمت أن عمرها اإلنتاجً  1سنوات
وقٌمتها كخردة  5222دٌنار وتستهلك بنسبة  %02قسط ثابت  ،مصروف استهالك اآللة فً  00/50/45سٌبلغ :
الحل حسب القانون = (2111 = 5 /)1111- 11111
د711 -
 1411ب2211 -
أ2111 -
 -2القٌمة الدفترٌة لآللة فً  00/50/45ستبلغ  :الحل = ٌجب تتدٌل المخصص اوال لٌصب  6111ومن ثم نطرح التكلفة – مخصص
االهالك 5111 = ) 2111 + 4111 ( – 11111
د9111 -
 8811ب5111 -
أ4811 -
 -3إذا تم بٌع اآللة فً السؤال السابق فً  0222/5/5بمبلغ  2222دٌنار نتٌجة عملٌة البٌع ستكون :
الحل  :سٌتم احتساب اهالك  2111لسنتٌن حتى تارٌخ البٌع ا  4111واضافته للمخصص السابق لٌصب  8111اذا الحل ستر البٌع –
 3111 = 3111 – 6111 = ) 8111 – 11111 ( – 6111رب
القٌمة الدفترٌة =
د -ربحا مقداره 3111
د -صفر ( رب وال خسارة )
ب -خسارة 5111
أ -رب بمبلغ 1111
 -4فً  01/5/5اظهر ح /السٌارات رصٌدا مقداره  51222لاير ومخصص االهالك  0012لاير ومعدل االستهالك المتبع  %52قسط
متناقص  ،فكم رصٌد مخصص االهالك فً  01/50/45سٌبلغ :
القٌمة الدفترٌة فً بداٌة الفترة وٌجب اٌجاد القٌمة الدفترٌة اوال ( التكلفة -مخصص االهالك )ا
قسط االهالك = ( المتدل *
( الحل =  1215 = % 11 * 12151 = 2851- 15111هو قسط االستهالك ولكن هو طالب المخصص اذا 4165=2851 + 1215
د4351-
 4165ب1511 -
أ1215 -
 -5فً  00/5/5بلغت تكلفة السٌارات  50222ومجمع االستهالك  3222ومعدل القسط الثابت  %02قسط االستهالك فً 00/50/ 45
بطرٌقة القسط الثاب 2411 = 12111 * % 21 :
د4811 -
 3211ب2411 -
أ1611 -
 -6اشترت منشأة فً  00/5/5معدات تكلفتها  00222والخردة  4222والعمر االنتاجى  0سنوات وتستهلك بطرٌقة القسط المتناقص
قسط استهالك سنة : 00
قسط اهالك السنة االولى = المتدل * التكلفة = (5511 = 22111 * %25 = ) 2 * 8 / %111
د4813 -
 5511ب2751 -
أ4185 -
 -7فً  0222 /5/5بلغ رصٌد ح /االالت  4222ومخصص االهالك  422ومعدل االستهالك المتبع  %52قسط متناقص  ،مخصص
االهالك فً 0222/50/45

:

الحل = قسط االهالك =  271 = ) 311 – 3111 ( * % 11وهو طالب المخصص اذا نضٌفه للمخصص السابق 571= 271+ 311
أ 571 -
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 -8الة كلفتها  22222ومعدل القسط المتناقص  %32قسط اهتالك السنة الثانٌة باستخدام معدل القسط المتناقص
اهالك السنة الثانٌة = 14411 = ) 24111 – 61111 ( * 41
اهالك االولى 24111 = 61111 * % 41
د18111 -
 24111ب12111 -
أ 14411 -
 - 9فً  0222/5/5اشترت منشأة معدات قٌمتها  32222وقد قدرت قٌمة الخردة  5222والعمر االنتاجى 52سنوات وتستهلك بطرٌقة
الحل = ( 4511 = 11 / )1111 – 46111
القسط الثابت  ،قسط استهالك المعدات فً  0225/50/45ستبلغ :
د9211 -
 9111ب4511 -
أ4611 -
 -11القٌمة الدفترٌة للمعدات فً  0225/50/45ستبلغ :
الحل الزم نحسب مخصص االهالك لسنتٌن بتد  2سنة من الشراء حسب التارٌخ المطلوب = 37111 = ) 4511 + 4511 ( – 46111
د36111 -
 37111ب41511 -
أ – 41411
 -11تكلفة معدات تم شراؤها بقٌمة  12222لاير نقدا مع دفع أجور نقل وتركٌ  0222لاير ورسوم جمركٌة  5122لاير و 5222لاير
قسط أول من عقد صٌانة للمعدات لمدة  1سنوات تساوي:
ٌتم تحمٌل االصل فقط بالمصروفا الرأسمالٌة التى تكبدتها المنشؤة
الحل  :التكلفة = 53511 = 1511 + 2111+ 51111
للحصول على االصل اما المصروفا االخر التى تحد خالل حٌاة المشروع وارضها المحافظة على االصل مثل مصروفا صٌانة ،
التامٌن ،رسوم الترخٌص لسنو للسٌارا تتتبر مصروفا اٌرادٌة والتدخل فً احتساب كلفة االصل وعادة هذه المصروفا تكون متكررة
ودورٌة ومبالغها قلٌلة وال تإد الى زٌادة فً عمر او طاقة االصل االنتاجٌة لذلك هنا لن تضاف مصروف التامٌن على كلفة المتدا
د53511 -
 54511ب52111 -
ا51111 -
 -12عند بٌع سٌارة تكلفتها  0222ومخصص اهالكها  0222بمبلغ  2222تكون نتٌجة عملٌة البٌع:
ستر البٌع  -القٌمة الدفترٌة =  1111- = 7111 – 6111 = ) 2111 – 9111 ( – 6111خسارة
د -خسارة 1111
 رب 1111ب -خسارة 3111
رب 3111
أ-
 - 13قٌد إثبات مصروف االستهالك فً  0222/50/45الخاص بأثاث قٌمته  3222ورصٌد مجمع استهالكه  ، 5332وقٌمة الخردة 322
= 512 = 2651 * % 21 = ) 1441 – 4111 ( * %21
دٌنار ،وٌستهلك بطرٌقة القسط المتناقص بنسبة  %02هو
 512زلى ح /مخصص اهالك اثا
 721زلى ح /مخصص اهالك اثا

ا 512 -من ح /م .اهالك
 721 -من ح /م .اهالك

ب 811-من ح /م .اهالك
د  432-من ح  /م .اهالك

 811زلى ح /مخصص اهالك اثا
 432زلى ح /مخصص اهالك اثا

حاول حل االسئلة التالٌة :
 -1بلغ رصٌد ح  /األثاث  4122لاير وقٌمته كخردة  122لاير والعمر اإلنتاجً  52سنوات  ،فان قسط االستهالك السنوي تبعا لطرٌقة
القسط الثابت للسنة الثانٌة سٌبلغ :
د711 -
351ب611 -
أ311 -
 -2فً  02200/5/5اشترت منشأة سٌارة تكلفتها  05222لاير وقٌمتها كخردة  5222لاير وعمرها اإلنتاجً  1سنوات وتستهلك بطرٌقة
القسط الثابت  ،قٌد إثبات مصروف االستهالك فً  0220/50/45سٌكون بجعل حسا مصروف االستهالك :
د -دائنا 2111
 مدٌنا 2111ب -دائنا 4111
أ -مدٌنا 4111
 -3فً الفقرة السابقة القٌمة الدفترٌة للسٌارة فً  0220/50/45ستبلغ :
 19111ب15111 -
أ17111 -

د13111 -

- 4فً  0222/5/5اظهر ح/اآلالت رصٌدا مقداره  1222لاير  ،ومخصص االستهالك  122لاير  ،وكان معدل االستهالك السنوي المتبع
 %52قسط متناقص فان مجمع استهالك اآلالت فً  0222/50/45سوف ٌظهر بقٌمة :
أ-

511

ب1111 -

451-

د951-

 -5كان رصٌد ح  /األثاث  3122لاير وقٌمته كخاردة  122لاير والعمار اإلنتااجً  52سانوات  ،فاان قساط االساتهالك السانوي تبعاا لطرٌقاة
القسط المتناقص للسنة االولى :
د811 -
 911ب451 -
ا411 -
 -6فً  5000/5/5اظهر ح /األجهزة رصٌدا مقداره  12222لاير  ،ومخصص االستهالك  1222لاير  ،وكان معدل االستهالك السنوي
المتبع  %52قسط متناقص فان مخصص استهالك اآلالت فً  5000/50/45سوف ٌظهر بقٌمة :
ا5111-

taghreed blaibleh

ب4511 -

 9511انتهى الملخص بالتوفٌق انشاء هللا
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