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الوحدة األوىل:مدخل إىل احملادبة

احملادبة

أوًال
السؤال األول :ما ادلقصود ابحملاسبة

تسجيل العمليات ادلالية اليت حدثت يف شركة ما خالل وقت معُت وتبويبها وترتيبها يف رلموعات مًتابطة مث تلخيصها وعرضها
على األطراف ادلستفيدة منها مث ربليلها وتفسَتىا واإلفادة من التحليل والتفسَت يف عملية ازباذ القرارات
السؤال الثاين :وضح األنشطة الرئيسية للمحاسبة
األنشطة الرئيسية للمحاسبة
ب)تسجيل العمليات ادلالية

أ)العمليات ادلالية

ج)تصنيف البياانت ادلالية وتلخيصها

ىي مجيع العمليات اليت زبص الشركة

جيب أن يكون لكل عملية مالية أثر نقدي

تصنيف العمليات ادلالية ادلسجلة

واليت تؤثر فيها أتثَتا ماليا مباشرا

على الشركة من خالل أوراق ثبوتية

وتلخيصها هبدف عرضها على

(مستندات)؛بغية إثباهتا وتسجيلها يف

اجلهات ادلستفيدة الزباذ القرارات

سجالت خاصة وبطريقة منظمة
-1عمليات ذات األثر النقدي يف

-1مستندات داخلية :فواتَت البيع ،استالم

الشركة :شراء األاثث،دفع الفواتَت

البضاعة ،كشف الرواتب

ورواتب ادلوظفُت وبيع البضاعة ...
-2عمليات ليس ذلا أثر نقدي على

التقارير احملاسبية ،القوائم ادلالية

-2مستندات خارجية:فواتَت الشراء،كشف
البنك،الشيكات

الشركة :أداء ادلوظفُت ،مرض احد
ادلوظفُت ،نوعية ادلنتج

السلسة الذهبية في الثقافة المالية

2

@االوائل

السؤال الثالث :وضح الفرق مسك الدفاتر واحملاسبة
إن مسك الدفاتر جزء من العمل احملاسيب وليس سيان (متشاهبان) واجلدول التايل يوضح ىذه العالقة
مسك الدفاتر
تسجيل العمليات ادلالية فقط

احملاسبة
ربديد العمليات ادلالية وتسجيلها وتلخيصها وإيصاذلا إىل اجلهات ادلستفيدة
وتفسَت النتائج وتزويد متخذي القرارات دبعلومات أكثر من ادلعلومات اليت
يوفرىا مسك الدفاتر

السؤال الرابع :وضح الفرق بُت احملاسبة واإلدارة ادلالية
احملاسبة
توفر احملاسبة ادلدخالت الرئيسة لإلدارة ادلالية عن ماضي

اإلدارة ادلالية
يبدأ ادلدير ادلايل من حيث ينتهي احملاسب فهو يعمل على

وحاضر ومستقبل الشركة حيث يقوم احملاسب جبمع البياانت تقييم القوائم ادلالية وينمي بياانت إضافية ويتخذ القرارات
ادلالية وتسجيلها وتلخيصها وإعداد القوائم ادلالية

ادلبنية على ربليل البياانت ودراستها

السؤال اخلامس :اذكر أىم أىداف احملاسبة
-1االحتفاظ بسجالت مكتملة منتظمة دائمة دلختلف العمليات ادلالية للشركة
-2ربديد نتيجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة
-3ربديد مركز الشركة ادلايل يف حلظة زمنية معينة
-4توفَت البياانت وادلعلومات الالزمة للتخطيط وازباذ القرارات ورسم السياسات للفًتات القادمة
-5توفَت البياانت وادلعلومات الالزمة لعمليات الرقابة على أعمال الشركة
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السؤال السادس :وضح أىم ادلستفيدين من ادلعلومات احملاسبية
ادلستفيدين من داخل الشركة
-1إدارة الشركة :تساعد ادلعلومات احملاسبية يف

ادلستفيدين من خارج الشركة
-1ادلالك:تساعد ادلعلومات احملاسبية دلعرفة مدى صلاح مشروعاهتم يف

التخطيط ادلستقبلي ورسم السياسات وربديد حاجة ربقيق األرابح ومدى كفاءة إدارة الشركة يف استثمار شلتلكاهتم ومحايتها
الشركة إىل السيولة والرقابة على شلتلكات الشركة
وجودة األداء

-2ادلقرضون:تساعد ادلعلومات احملاسبية لتوضيح مدى قدرة الشركة
على الوفاء ابلتزاماهتا ادلالية وتساعدىم على ازباذ القرارات ادلتعلقة

-2ادلوظفُت :تساعد ادلعلومات احملاسبية دلعرفة
مدى صلاح الشركة اليت ينتمون إليها شلا يؤثر يف
أدائهم وجهودىم

إبمكانية تقدمي القروض ذلا
-3األجهزة احلكومية :تساعد ادلعلومات احملاسبية يف الرقابة على األداء
وربصيل الضريبة وتقدمي التسهيالت للشركة

السؤال السابع :وضح خصائص ادلعلومات ادلالية
-1ادلالءمة

احلصول على ادلعلومات ادلناسبة اخلاصة ابدلشكلة اليت جيب ازباذ القرار خبصوصها

-2الوضوح

عرض ادلعلومات ادلهمة اخلاصة ابدلشكلة بطرقو سهلة ومبسطة وواضحة واستبعاد ادلعلومات غَت ادلهمة
من اجل ازباذ القرار الصحيح

-3ادلوضوعية

يتعُت على معد ادلعلومات ادلالية أن يبتعد عن التقدير الشخصي ويعتمد على البياانت احلقيقية يف إعداد
التقارير ادلالية ويلتزم احلياد يف اختيار ادلعلومات ادلالية

-4الدقة

كلما قلت نسبة اخلطأ يف ادلعلومات ادلالية كانت أكثر فائدة يف ازباذ القرارات الصحيحة

-5ادلدة الزمنية

احلصول على ادلعلومات ادلالية احلديثة يف الوقت ادلناسب يسهم بفاعلية يف ازباذ القرار فادلعلومة ادلتأخرة
ليس ذلا قيمة يف عملية ازباذ القرار

السلسة الذهبية في الثقافة المالية

4

@االوائل

الفروض واملبادئ واملصطلحات احملادبية

ثانيا

السؤال األول :وضح الفروض احملاسبية التالية
-1الوحدة احملاسبية ادلستقلة

إن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن سجالهتا اخلاصة هبا وعن مالكيها ؛أي أن مجيع
ادلعامالت ادلالية اخلاصة ابدلالك اليت ليس ذلا عالقة ابلشركة ال تسجل يف سجالت الشركة
وجيب معاملة ادلالك بوصفة دائنا مثل غَته من الدائنون ويكون التزام الشركة ضلوه مثل
التزاماهتا ذباه اآلخرين

-2االستمرارية

أي أن الشركة وجدت لتستمر يف شلارسة نشاطها العادي دبدة زمنية غَت زلددة ما مل يثبت
عكس ذلك ؛ما يعٍت إبراز األصول الثابتة وتقييمها بكلفتها التارخيية واالستمرار يف اىتالكها
من سنة مالية إىل أخرى ما دامت ادلؤسسة مستمرة يف استخدام األصول ،وعلى ىذا فإن
احملاسبُت ال يلجأون إىل تقييم األصول الثابتة بقيمتها السوقية طادلا انتفت نية بيع األصول أو
نية تصفية الشركة

-3ادلدة احملاسبية

أي تقسم عمر الشركة إىل مدد زمنية متساوية ؛هبدف التعرف على نتائج أعماذلا بصورة دورية
وتزويد ادلستخدمُت هبذه النتائج ابنتظام سواء كان إبصدار القوائم السنوية أو نصف سنوية
وذلك هبدف االطالع ادلستمر على األوضاع ادلالية للشركة ونتائج أعماذلا شلا يساعد على
ازباذ القرار ادلناسب طادلا كانت ادلعلومات دورية

-4الوحدة النقدية

أي أن أساس النقد ىو األساس للمعامالت االقتصادية وابلتايل استخدامها يف القياس
والتحليل احملاسيب ،فجميع العمليات ادلالية اليت يقوم هبا الشركة تعتمد النقد أساسا لذلك
ديكن التعبَت عنها بوحدة النقد (الدينار مثال )

علل "جيب أن يتبع احملاسب أسسا اثبتة" لتكون البياانت ادلالية اليت تنشرىا الشركات متشاهبة وديكن ادلقارنة بينها وىذه
األسس تشمل رلموعة من الفروض وادلبادئ احملاسبية اليت جيب هبا معاجلة البياانت ادلالية
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السؤال الثاين :وضح ادلبادئ احملاسبية
-1التكلفة التارخيية

تسجيل العمليات ادلالية يف سجالهتا على أساس تكلفتها الفعلية دون النظر على القيمة السوقية
فيهدف ىذا ادلبدأ إىل ربديد قيم العمليات ادلالية اليت سبكن التحقق من صحتها موضوعيا من خالل
ادلستندات
مثل :شراء مبٌت دببلغ  100000دينار فيسجل هبذا السعر دون النظر إىل سعر السوق
ربميل كل مدة زمنية ما خيصها من إيرادات ومصاريف سواء صرفت أو مل تصرف وحصلت أو مل

-2االستحقاق

ربصل
أي ادلقارنة وادلقابلة بُت إيرادات ادلدة ادلالية ومصروفاهتا اليت أسهمت يف ربقيق اإليرادات ذلا بغض

-3ادلقابلة

النظر عن دفع ادلصروفات أو عدم دفعها أي أن حيمل إيراد ادلدة ابدلصروفات مجيعها اليت أسهمت يف
ربقيق ىذا اإليراد حيث يساعد ىذا ادلبدأ على ربديد نتيجة نشاط الشركة من ربح أو خسارة
أي التزام الشركة عند استخدامها إحدى طرائق احملاسبة وعدم تغيَت الطريقة من سنة إىل أخرى إال يف

-4الثبات

أحوال مربرة وشروط زلددة ،ففي حالة وجدت طريقة أخرى تتيح تزويد ادلستخدمُت دبعلومات أكثر
فيمكن اعتمادىا شرط اإلفصاح عن ذلك دلستخدمي البياانت
مثال:عند تقييم البضاعة اليت لديها جيب االستمرار يف استخدام ىذه الطريقة كل سنة وعدم تغيَتىا
من سنة إىل أخرى حىت ال يؤثر يف صايف رحبها
-5ربقق اإليرادات

أي عدم االعًتاف ابإليراد وتسجيلو يف السجالت إال بعد ربققو وذلك بتوفر شرطُت ومها
أ)وجود عملية مبادلة بُت الشركة وجهات أخرى
ب)تقدمي خدمة أو تسليم مبيعات
ويهدف ىذا ادلبدأ إىل ضمان الدقة يف ربديد إيرادات الشركة بناءا على األدلة ادلادية ادلوضوعة
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-6احليطة

أي عدم اخذ األرابح ادلتوقعة ابحلسبان إال عند ربققها يف حُت تؤخذ اخلسائر ادلتوقعة ابحلسبان قبل

واحلذر(التحفظ)

حدوثها
ويهدف ىذا ادلبدأ إىل عدم تضخيم أرابح الشركة وإظهار أرابحها احلقيقية واالستعداد ألي خسارة
متوقعة
أي إظهار مجيع ادلعلومات اليت تلزم ادلستفيدين واليت تساعدىم على ازباذ القرارات

-7اإلفصاح

ويهدف ىذا ادلبدأ إىل ضمان الشفافية يف أداء الشركة حبيث ال ربجب أي معلومة قد حيتاج إليها
ادلستفيدون يف عملية ازباذ القرار
السؤال الثالث  :ما ادلقصود بكل شلا يلي
كل ما سبلكو الشركة من موجودات وأموال ذات قيمة نقدية أو أي شيء ديكنو توفَت اخلدمات أو

-1األصول

ادلنافع للشركة مستقبال
ما سبلكو الشركة من موجودات تساعد على عملية اإلنتاج وليس إعادة بيعها ولكن لالستفادة من

-2األصول الثابتة

خدماهتا مدة طويلة
-3األصول ادلتداولة

ىي النقود وادلمتلكات األخرى اليت يتوقع ربويها إىل نقد أو بيعها أو استخدامها خالل السنة

-4أورق القبض

ىي مستند رمسي يثبت مديونية اآلخرين ادلستحقة للشركة وحيرر عندما تبيع الشركة ألجل أو تقدم
خدمة ألجل
ادلمتلكات اليت ليس ذلا كيان مادي ملموس لكنها تسهم يف نشاط الشركة

-5األصول غَت
ادللموسة

حقوق اآلخرين ذباه الشركة الواجبة األداء أو التزامات الشركة ذباه اآلخرين اليت ديكن قياسها وفقا

-6االلتزامات

للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها
-7االلتزامات طويلة

التزامات الشركة ذباه اآلخرين اليت يستحق سدادىا مدة أكثر من سنة مالية

األجل (اثبتة)
السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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-8التزامات قصَتة

االلتزامات اليت على الشركة ذباه اآلخرين اليت يستحق سدادىا خالل سنة

األجل (متداولة)
التزامات الشركة ذباه مالكيها وىي ادلوارد اليت يستثمرىا ادلالك واليت تساوي مجيع األصول مطروح

-9حقوق ادللكية

منها االلتزامات مجيعها كما تضاف األرابح وتطرح ادلسحوابت الشخصية
-10قائمة ادلركز

قائمة توضح ما سبلكو الشركة من األصول وما عليها من التزامات وقت إعدادىا وىي تتضمن

ادلايل

ملخصا جلميع األصول وااللتزامات وحقوق ادللكية

-11قائمة الدخل

قائمة توضح نتيجة أنشطة الشركة من ربح أو خسارة عن طريق مقابلة اإليرادات ابدلصروفات خالل
ادلدة احملاسبية
مجيع ما ربصل عليو الشركة من إيرادات لقاء بيع بضاعة أو تقدمي خدمة سواء حصلت أو مل ربصل

-12اإليرادات

ابإلضافة إىل أرابح االستثمارات
-13ادلصروفات

مجيع التكاليف اليت تتحملها الشركة لقاء حصوذلا على اإليرادات سواء دفعت أو مل تدفع

-14ميزان ادلراجعة

قائمة تتضمن مجيع حساابت دفًت األستاذ وأرصدهتا ويعد توازن ادليزان مؤشرا لصحة أرصدة
احلساابت لكنو ليس دليال قطعيا على عدم وجود أخطاء فيها

-15دليل احلساابت قائمة تضم أمساء مجيع حساابت دفًت األستاذ وىي حساابت ترتب حسب تسلسلها يف قائمة ادلركز
ادلايل وقائمة الدخل
-16ادلبادئ احملاسبية ىي القواعد اليت ربكم اإلجراءات والطرائق احملاسبية ادلستخدمة يف عملية ترمجة األحداث ادلالية عند
تسجيلها وتبويبها وتلخيصها
-17أوراق دفع

مستند رمسي يثبت ادلديونية وحيرر عندما تشًتي الشركة ألجل أو تقدم خدمة ألجل
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ثالثا

المجاميع المحاسبية
الطبيعة

الزايدة

النقصان

اجملموع احملاسيب
األصول

مدينة

مدينة

دائنة

ادلصاريف

مدينة

مدينة

دائنة

االلتزامات

دائنة

دائنة

مدينة

اإليرادات

دائنة

دائنة

مدينة

حقوق ادللكية

دائنة

دائنة

مدينة

( )1األصول  :تقسم األصول إىل أربعة أنواع
 -1أصول متداولة  :الصندوق  ،البنك  ،ادلدينون(ذمم مدينة)  ،أوراق القبض  ،بضاعة أخر ادلدة  ،استثمارات قصَتة
األجل  ،مصروف  .....مدفوع مقدما ،إيرادات  .....مستحقة القبض
 -2أصول اثبتة  :السيارات  ،األاثث  ،ادلباين  ،أجهزة احلاسوب  ،ادلعدات
 -3أصول غَت ملموسة  :شهرة احملل  ،العالمة التجارية  ،براءة االخًتاع  ،حقوق االمتياز
 -4استثمارات طويلة األجل  :أسهم  ،سندات
( )2ادلصاريف :مثل (مصروف رواتب  ،قرطاسية  ،مصروف إجيار  ،مصروف استهالك األصول  ،مصروف ماء وكهرابء و
ىاتف وضيافة وأتمُت  ،مصروفات نثرية ،مصروف نقل مبيعات  ،مصروف دعاية وإعالن  ،عمولة وكالء بيع  ،مصروف
فوائد مدينة  ،خسائر تلف بضاعة  ،خسائر بيع أصول )
( )3االلتزامات :وتقسم االلتزامات إىل نوعُت
أ -التزامات متداولة ( قصَتة األجل )  :الدائنون(ذمم دائنة)  ،أوراق الدفع  ،الكمبياالت  ،مصروف  .....مستحق
مكتسب )
ة
الدفع  ،إيرادات  .......مقبوضة مقدما ( غَت
السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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ب-التزامات طويلة األجل  :قروض بنك طويلة األجل
( )4اإليرادات  :مثل( ادلبيعات ،إيراد خدمة ،أرابح بيع أصول  ،إيراد فوائد دائنة  ،إيراد مبٌت مؤجر)
( )5حقوق ادللكية  " :رأس ادلال  ،ادلسحوابت الشخصية  ،صايف الربح  /اخلسارة ( ملخص الدخل )  ،االحتياطيات "

رابعا

المعادلة الميزانية

األصول =االلتزامات+حقوق ادللكية(رأس ادلال +اإليرادات-ادلصروفات)
مثال ( )1يف  2016 /1/1بدأت شركة اذلالل أعماذلا برأس مال مقداره  20000وقد أودع ادلبلغ ابلصندوق
ادلطلوب :بيان اثر العملية على ادلعادلة احملاسبية
التاريخ

األصول

حقوق ادللكية

االلتزامات

الصندوق

رأس ادلال

1 /1

20000 +

20000 +

اجملموع

20000

20000

مثال ( )2يف  1/13دفعت الشركة للدائنُت مبلغ  2000دينار نقدا (نقدا تعٍت الصندوق)
األصول

االلتزامات

التاريخ

الصندوق

دائنون

1 /1

2000 -

2000 -

اجملموع

2000 -

2000 -

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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مثال ()3بتاريخ  2016 /1/1بدأت شركة ىالل العمل برأس مال مقداره  20000وقد أودع الصندوق
ويف اتريخ 2016 /1/3اشًتت الشركة سيارة دببلغ  4000دينار على احلساب من شركة اجلواد
يف اتريخ 2016 /1/13سددت مبلغ  2000دينار للدائنُت(جواد)نقدا
يف اتريخ  2016 /1/17اشًتت الشركة أاثث دببلغ  1000دينار نقدا
التاريخ

األصول
الصندوق

1 /1

سيارة

أاثث

االلتزامات

حقوق ادللكية

دائنون

راس ادلال

20000 +

1 /3

20000 +
4000 +

1/13

2000 -

1/17

1000 -

اجملموع

17000

4000 +
 20001000 +

4000

1000

2000 +

رلموع األصول = 22000

20000 +
رلموع االلتزامات وحقوق ادللكية= 22000

مالحظات -1:استخدامات األموال =مصادر األموال

-5زايدة األصل يقابلها زايدة االلتزام

-2االلتزام ذباه ادلالك=حقوق ادللكية

-6نقص األصل يقابلها نقص االلتزام

-3االلتزام ذباه اآلخرين=االلتزامات

-7استخدامات األموال=األصول

-4حقوق ادللكية =رأس ادلال +اإليرادات-ادلصروفات
-8إذا كان اثر العمليات ادلالية يف طريف معادلة ادليزانية فان التأثَت يكون طردي مثل زايدة أصل وزايدة التزام
-9إذا كان اثر العمليات ادلالية يف احد طريف معادلة ادليزانية فان التأثَت بكون عكسي مثل زايدة أصل ونقص أصل

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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مثال ()4بتاريخ  1/1بدأت شركة السعيد أعماذلا برأس مال قدره  50000دينار وقد أودع ادلبلغ ابلبنك
1/5اشًتت الشركة سيارة دببلغ  10000بشيك مسحوب على البنك
1/6اشًتت الشركة أاثث دببلغ  2000دينار على احلساب من شركة زينة ( تعٍت على احلساب دائنون)
1/10سددت الشركة فاتورة اذلاتف دببلغ  600دينار دبوجب شيك ( الشيك يعٍت البنك )
 1/12اشًتت الشركة قرطاسية دببلغ  400دينار من مكتبة األمل ابألجل ( ابألجل تعٍت على احلساب )
1/15عملت الشركة على صيانة أجهزة حاسوب مبلغ  1600دينار واستلمت ادلبلغ دبوجب شيك أودع ابلبنك
ادلطلوب :ربليل العمليات ادلالية ابستخدام معادلة ادليزانية
التاريخ

األصول
الصندوق البنك

1 /1

أاثث

االلتزامات

حقوق ادللكية

دائنون

رأس ادلال

50000 +

1 /6

مصروف

إيراد

50000 +
 2000 + 2000 +شركة زينة

1/10

600 -مصروف ىاتف

600 -

1/12

400 +مكتبة األمل

1/15

1600 +

اجملموع

51000

 400قرطاسية1600 +

2000

50000

2400

رلموع األصول = 53000

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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مثال ()5فيما يلي معادلة ادليزانية لشركة فراس التجارية بتاريخ 2016 /12 /31
التاريخ

األصول
األاثث

السيارات

ادلدينون

البنك

الصندوق

االلتزامات

حقوق ادللكية

قرض

رأس ادلال

40000 + 50000 + 30000 + 30000 + 5000 + 16000 + 16000 + 12 /31
3000 +
رلموع االلتزامات وحقوق ادللكية = 90000

رلموع األصول = 90000
إليك العمليات ادلالية التالية
-1شراء سيارة دببلغ  6000دينار نقدا
-2شراء أاثث دببلغ  3500دينار دبوجب شيك مسحوب على البنك

-3ربصيل مبلغ  2000نقدا من شركة مصطفى ومبلغ  1000دينار نقدا من شركة بسام
-4سداد جزء من القرض وقدره  10000نقدا
-5إضافة مبلغ  5000دينار إىل رأس ادلال وإيداعو يف البنك
-6دفع رواتب ادلوظفُت البالغة  5000دينار نقدا
ادلطلوب :ربديد اثر العمليات ادلالية على معادلة ادليزانية

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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التاريخ

األصول
األاثث

السيارات

ادلدينون

5000 + 16000 + 16000 + 12 /31م

الصندوق

البنك

االلتزامات

حقوق ادللكية

قرض

رأس ادلال

مصروف

40000 + 50000 + 20000 + 30000 +

3000 +ب
-1
-2

6000 -

6000 +

3500 -

3500 +
2000 -م

-3

3000 +

 1000ب-4

10000 -

-5

5000 +

-6
اجملموع

 100005000 +

 500019500

22000

5000

رلموع األصول = 80000

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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 500021500

40000

45000
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5000 -

الوحدة الثانية  :الدورة احملادبية

حتليل العمليات املالية وتسجيلها

أوًال

(أ)نظرية القيد ادلزدوج البسيط ××× من حـ................/

(يقرأ من حساب)

××× إىل حـ(................/يقرأ إىل حساب)
من = مدين

نقدا=صندوق

إىل = دائن

عند شراء ( )...من حـ ......../دائما

شيك = بنك

على احلساب = مدينون أو دائنون

عند دفع مصروف من حـ ........../دائما

عند تقدمي خدمة (إيراد خدمة ) إىل حـ ........../دائما
ابتدأت \ استثمر (راس ادلال ) إىل حـ ............. /دائما
الصندوق والبنك عند الزايدة ××× من حـ .............../دائما
الصندوق والبنك عند النقصان ×××× إىل حـ................./دائما
شراء بضاعة (مشًتايت ) من حـ ...../دائما

دائنون :عند الشراء على احلساب
مدينون  :عند بيع أو تقدمي خدمة على احلساب
عند تسديد /دفع ديون للغَت

بيع بضاعة (مبيعات )إىل حـ ....../دائما

من حـ/دائنون
إىل حـ/الصندوق أو البنك

عند ربصيل /قبض ديون من الغَت

من حـ /الصندوق أو البنك
إىل حـ/مدينون

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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مثال ( )1إليك العمليات ادلالية التالية اخلاصة دبؤسسة الوحدة للدعاية واإلعالن
يف  1/1بدأت ادلؤسسة أعماذلا براس مال مقداره  30000دينار مت إيداعو ابلصندوق
 30000من حـ /الصندوق
 30000إىل حـ /راس ادلال
 1/2مت سحب مبلغ  10000من الصندوق وإيداعها ابلبنك
 10000من حـ /البنك
 10000إىل حـ /الصندوق
 1/3اشًتت ادلؤسسة أاثث دببلغ  2000دينار نقدا
 2000من حـ /أاثث
 2000إىل حـ /الصندوق
1/4اشًتت ادلؤسسة أجهزة حاسوب دببلغ  1500دينار دبوجب شيك مسحوب على البنك
1500من حـ /أجهزة حاسوب
 1500إىل حـ /البنك
1/5اشًتت ادلؤسسة معدات دببلغ  1000دينار من مؤسسة خالد على احلساب
 1000من حـ /معدات
 1000إىل حـ /دائنون(مؤسسة خالد)
 1/6دفعت ادلؤسسة مبلغ  800دينار دلؤسسة خالد كدفعة على احلساب دبوجب شيك
 30000من حـ /دائنون ( مؤسسة خالد)
 30000إىل حـ /البنك
السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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 1/8عملت ادلؤسسة دعاية دلؤسسة جواد دببلغ  4000دينار نقدا
 4000من حـ /الصندوق
 4000إىل حـ /إيراد خدمة
 1/9قدمت ادلؤسسة خدمة دعاية دلؤسسة صاحل دببلغ  5000دينار دبوجب شيك مسحوب على البنك
5000من حـ /البنك
5000إىل حـ /إيراد خدمة
1/10قدمت ادلؤسسة خدمة دعائية لشركة الفردوس دببلغ  2500دينار على احلساب
 2500من حـ /مدينون (الفردوس)
 2500إىل حـ /إيراد خدمة
 1/11قبضت ادلؤسسة ادلبالغ ادلستحقة على مؤسسة الفردوس وذلك نقدا
 2500من حـ /الصندوق
 2500إىل حـ /مدينون(الفردوس)
 1/12دفعت ادلؤسسة مصروف رواتب دببلغ  1500دينار نقدا
1500من حـ /مصروف رواتب
1500إىل حـ /الصندوق
مثال ( )2إليك العمليات ادلالية التالية اخلاصة دبؤسسة امحد التجارية وذلك عن شهر آذار
 3/1ابتدأ أمحد أعمالو أبن خصص مبلغ  15000دينار نقدا الستثمارىا يف مؤسسة ذبارية
3/2قامت مؤسسة امحد بشراء أاثث دببلغ  3000دينار من مؤسسة عمان وذلك على احلساب
 3/3مت شراء معدات دببلغ  5000دينار نقدا وذلك دبوجب فاتورة رقم 54
السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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3/4مت شراء أجهزة حاسوب دببلغ  2500دينار من مؤسسة احلكمة وذلك دبوجب شيك مسحوب على البنك العريب
 3/5مت شراء بضاعة دببلغ  1000دينار من مؤسسة الصداقة على احلساب
 3/7مت بيع بضاعة دببلغ  8000دينار دلؤسسة خالد نقدا
 3/8مت تقدمي خدمة دببلغ  7000دينار بشيك رقم  45ادلسحوب على البنك األىلي
 3/11مت سحب مبلغ  3000دينار من الصندوق وإيداعها ابلبنك
3/12مت دفع مصروف دعاية دببلغ  1500دينار نقدا
ادلطلوب  :أثبات القيود اليومية الالزمة يف دفاتر مؤسسة امحد التجارية وفقا لنظام اجلرد الدوري
رقم صفحة اليومية ( ) 1
منو

لو

رقم

البيان

التاريخ

القيد
من حـ/الصندوق

15000
15000
3000

إىل حـ/راس ادلال
من حـ/أاثث

3000
5000

2

2500

3

1000

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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3/4

إىل حـ/البنك العريب
من حـ/مشًتايت

1000

3/3

إىل حـ/الصندوق
من حـ/أجهزة حاسوب

2500

3/2

إىل حـ/دائنون مؤسسة عمان
من حـ/معدات

5000

1

3/1

5

3/5

إىل حـ/دائنون مؤسسة الصداقة
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من حـ/الصندوق

8000
8000
7000

إىل حـ/ادلبيعات
من حـ/البنك

7000
3000

7

1500

8

3/11

إىل حـ/الصندوق
من حـ/رواتب

1500

3/8

إىل حـ/إيراد خدمة
من حـ/البنك

3000

6

3/7

9

3/12

إىل حـ/الصندوق

(ب) القيد ادلزدوج ادلركب
إىل مذكورين

من مذكورين
حـ.........../

حـ............../

حـ............../

حـ.............../

مثال ( )1ابتدأت ادلؤسسة أعماذلا براس مال مقداره  50000حيث أودع نصف ادلبلغ ابلصندوق والباقي ابلبنك
من مذكورين
 25000حـ/الصندوق
 25000حـ /البنك
 50000إىل حـ /راس ادلال

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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مثال ( )2اشًتت ادلؤسسة معدات دببلغ  5000دينار من مؤسسة امحد حيث سددت  2000دبوجب شيك والباقي على
احلساب

 5000من حـ/معدات
إىل مذكورين
 2000حـ /البنك
3000حـ/دائنون(امحد)

مثال ( )3قدمت ادلؤسسة خدمة استشارية دببلغ  6000دينار دلؤسسة األمل حيث حصلت  4000نقدا والباقي على
من مذكورين

احلساب

 4000حـ/الصندوق
 2000حـ/مدينون (األمل)
إىل حـ/إيراد خدمة
مثال ( )4دفعت ادلؤسسة ادلصاريف التالية نقدا  200 :مصروف كهرابء  500 ،مصروف ىاتف  1000 ،رواتب
من مذكورين
200حـ/مصروف كهرابء
500حـ/مصروف ىاتف
1000حـ/رواتب
 1700إىل حـ /الصندوق

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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مثال ()5إليك العمليات ادلالية التالية اخلاصة دبؤسسة مؤتة التجارية وذلك عن شهر حزيران
يف  6/1أودع السيد زيد مبلغ  30000دينار ابلصندوق و  10000دينار ابلبنك كرأمسال لو يف مؤسسة مؤتة
يف  6/2قامت مؤسسة مؤتة بشراء أاثث دببلغ  5000دينار من مؤسسة زايد حيث دفع نصف الثمن نقدا والباقي على
احلساب
يف  6/3قامت مؤسسة مؤتة بتسديد مؤسسة زايد مبلغ  1500دينار كدفعة على احلساب
يف  6/4قامت مؤسسة مؤتة بشراء معدات دببلغ  1700دينار من مؤسسة الوحدة دبوجب شيك مسحوب على البنك
العريب
يف 6/5مت شراء أجهزة حاسوب دببلغ  5500دينار من مؤسسة احلكمة حيث يسدد ادلبلغ بعد أسبوع من اترخيو
يف  6/6مت بيع بضاعة دببلغ  6000دينار دبوجب شيك مسحوب على البنك األىلي
يف  6/7مت تقدمي خدمة دببلغ  5000دينار دلؤسسة الَتموك حيث حصلت ادلؤسسة مبلغ  1000دينار نقدا والباقي على
احلساب
يف  6/8حصلت ادلؤسسة ادلبالغ ادلستحقة على مؤسسة الَتموك نقدا
ادلطلوب  :إثبات القيود اليومية الالزمة يف دفاتر مؤسسة مؤتة التجارية وفقا لنظام اجلرد الدوري
رقم صفحة اليومية ( ) 2
لو

منو

البيان

رقم القيد

التاريخ

من مذكورين

1

6 /1

30000

حـ/الصندوق

10000

حـ/البنك
40000

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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من حـ/أاثث

5000

6 /2

2

إىل مذكورين
2500

حـ/مؤسسة زايد

2500

حـ/الصندوق
من حـ/مؤسسة زايد

1500
1500
1700

5500

6000

1000

حـ/الصندوق

6 /7

اىل حـ/إيراد خدمة
من حـ/الصندوق
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6 /6

7

4000

4000

5

اىل حـ/ادلبيعات

حـ/مؤسسة الَتموك

4000

6 /5

6

من مذكورين

5000

4

اىل حـ/مؤسسة احلكمة
من حـ/البنك

6000

6 /4

اىل حـ/البنك العريب
من حـ/أجهزة حاسوب

5500

3

إىل حـ/الصندوق
من حـ/معدات

1700

6 /3

6 /8

8

اىل حـ/مؤسسة الَتموك
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مالحظات ىامة
-1ما ىي األمور اليت جيب مراعاهتا عند ربليل العملية ادلالية
أ)تصنيف احلساابت ادلرتبطة ابلعملية ادلالية إىل أصول والتزامات
ب)إذا زادت قيمة األصول فإهنا تعد مدينا وإذا نقصت فتعد دائنا
ج)إذا زادت قيمة االلتزامات فإهنا تعد دائنا وإذا نقصت فتعد مدينا
-2اذكر أنواع احلساابت
أ)حساابت حقيقية :مجيع احلساابت اليت سبثل قائمة ادلركز ادلايل وتشمل (األصول ،االلتزامات ،حقوق ادللكية)
ب)حساابت االمسية :مجيع احلساابت اليت سبثل قائمة الدخل وتشمل (اإليرادات وادلصاريف)
-3اذكر خصائص القيد ادلزدوج
أ)لكل عملية مالية طرفان متساواين يف القيمة وسلتلفات يف االذباه ،أحدمها مدين (  )Debitواألخر دائن ()Credit
ب)يرمز إىل ادلدين بكلمة(من ) ويرمز إىل الدائن بكلمة (إىل )
ج)لكل عملية مالية آاثر مزدوجة تتمثل يف مديونية أحد األطراف الذي حصل على القيمة أو ادلنفعة ودائنة الطرف اآلخر
الذي فقد القيمة أو ادلنفعة
د)إلثبات عملية مالية جيب تسجيل القيد احملاسيب جبعل الطرف الذي حصل على القيمة مدينا والطرف الذي فقدىا دائنا
-4ما ادلقصود ابلدورة احملاسبية :ىي دورة حياة العمليات يف اإلدارة ادلالية وهبا ديكن تسجيل العمليات ادلالية منذ نشأة
العملية ادلالية حىت مرحلة إعداد التقارير ادلالية حبيث ربدث عملية التسجيل على ضلو متتابع مًتابط وتعتمد كل عملية على
سابقتها

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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-5تتبع مراحل الدورة احملاسبية
أ)ربديد العمليات ادلالية وربليلها

ب)تسجيل العمليات ادلالية يف دفًت اليومية

ج)الًتحيل إىل دفًت األستاذ

د)إعداد ميزان ادلراجعة

ىـ)التسوايت اجلردية

و)إعداد ميزان ادلراجعة بعد التسوايت اجلردية

ز)إعداد القوائم ادلالية

ح)إقفال احلساابت

-6اذكر أىداف ربديد العملية ادلالية
أ)ربديد العمليات اخلاصة ابلشركة  :دبعٌت استبعاد أي عملية ليس ذلا عالقة ابلشركة مثل العمليات اخلاصة دبالك الشركة
ب)ربديد العمليات القابلة للقياس (ديكن التعبَت عنها بوحدة النقد )وىي نوعان
-1عمليات ذلا أثر نقدي يف الشركة :مثل عمليات الشراء آالت وادلعدات ،شراء شاحنة لنقل البضائع
-2عمليات ليس ذلا أثر نقدي يف الشركة :مثل قرارات التعيُت ،قرارات نقل ادلوظفُت ،التغيَت يف سياسات واألىداف
-7ما ادلقصود بدفًت اليومية :سجل تدون فيو القيود احملاسبية للعمليات ادلالية اليت ذبري داخل الشركة
-8ما ىي األمور( الشروط) اليت جيب مراعاهتا عند التسجيل يف دفًت اليومية
أ)التسجيل وفق التسلسل التارخيي للعمليات ادلالية
ب)التسجيل وفق نظرية القيد ادلزدوج
ج)تدوين رقم واتريخ لكل عملية (قيد) ؛على أن تكون األرقام متسلسلة
د)كتابة شرح واف عن كل عملية
ىـ)عدم إجراء أي تعديالت على القيد بعد تسجيلو
-9اذكر البنود األساسية اليت يدون فيها القيد احملاسيب يف دفًت اليومية
مبلغ مدين ،مبلغ دائن ،البيان،رقم القيد،رقم ادلستند،رقم صفحة األستاذ،التاريخ
السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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الرتحيل والرتصيد وميزان املراجعة

ثالثا

-1ما ادلقصود بدفًت األستاذ:سجل ترحل إليو مجيع حركات دفًت اليومية إىل الصفحة اخلاصة بكل حساب على حدة ؛ما
يتيح معرفة رصيد كل حساب وحده مىت لزم األمر
-2الًتحيل  :نقل طريف القيد احملاسيب ( ادلدين والدائن ) من دفًت اليومية إىل الصفحة ادلخصصة لكل حساب يف دفًت
األستاذ العام
-3الًتصيد :استخراج نتيجة العمليات ادلالية اليت أثرت يف احلساب وذلك إبجياد الفرق بُت الطرف ادلدين والطرف الدائن يف
الًتحيل +الًتصيد يسمى تصوير

احلساب يف ما ديثل تلخيص دلا اثر يف احلساب

-4احلساب ادلقفل :ىو احلساب الذي تتساوى فيو طريف احلساب -5احلساب الفتوح :احلساابت اليت ذلا رصيد
-6تتبع خطوات ترحيل القيود من دفًت اليومية إىل دفًت األستاذ
أ)ربديد القيود اليومية ادلراد ترحيلها

ب)زبصيص صفحات للحساب اخلاصة ابلقيود

ج)ترحيل الطرف ادلدين للقيد

د)ترحيل مبلغ الطرف ادلدين

ىـ)تسجيل الطرف اآلخر للقيد يف خانة البيان
ز)تدوين التاريخ يف ادلكان ادلخصص

و)تدوين رقم صفحة اليومية
ح)ترحيل الطرف الدائن بنفس الطريقة

ط)ترحيل الطرف الدائن من القيد إىل الطرف الدائن للحساب نفسو يف دفًت األستاذ
-7تتبع خطوات ترصيد احلساب
أ)مجع طريف احلساب مث ربديد الطرف ذو اجملموع األكرب
ب)كتابة اجملموع األكرب يف خانة اجملموع لطريف احلساب
ج)استخراج الفرق بُت الطرفُت(رصيد احلساب) مث كتابة الرصيد يف اجلانب األصغر
السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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مثال ()1سيتم فتح حساب الصندوق وترحيل القيود إليو وترصيده
لو

منو

البيان

رقم القيد

التاريخ

من مذكورين

1

6 /1

30000

حـ/الصندوق

10000

حـ/البنك
40000

5000

إىل حـ/راس ادلال
2

من حـ/أاثث

6 /2

إىل مذكورين
2500

حـ/مؤسسة زايد

2500

حـ/الصندوق
من حـ/مؤسسة زايد

1500
1500
1700

إىل حـ/الصندوق
من حـ/معدات

1700
5500

6000

السلسة الذهبية في الثقافة المالية

5

6 /5

اىل حـ/مؤسسة احلكمة
من حـ/البنك

6000

4

6 /4

اىل حـ/البنك العريب
من حـ/أجهزة حاسوب

5500

3

6 /3

6

اىل حـ/ادلبيعات
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6 /6

من مذكورين

7

4000

حـ/مؤسسة الَتموك

1000

حـ/الصندوق
5000

6 /7

اىل حـ/إيراد خدمة
من حـ/الصندوق

4000
4000

6 /8

8

اىل حـ/مؤسسة الَتموك

ادلطلوب -1 :ترحيل وترصيد احلساابت السابقة
منو

لو

حـ /الصندوق

ادلبلغ

البيان

التاريخ

ادلبلغ

البيان

التاريخ

30000

اىل حـ/راس ادلال

6 /1

2500

من حـ/أاثث

6 /2

1000

اىل حـ /ايراد خدمة

6 /7

1500

من حـ/مؤسسة زايد

6 /3

4000

اىل حـ/مؤسسة الَتموك

6 /8

 31000رصيد مدين

35000

اجملموع

31000

رصيد مدور

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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منو

لو

حـ /البنك

ادلبلغ

البيان

التاريخ

ادلبلغ

البيان

التاريخ

10000

اىل حـ /راس ادلال

6 /1

1700

من حـ/معدات

6 /4

6000

اىل حـ /مبيعات

6 /6

 14300رصيد مدين

16000

اجملموع

14300

رصيد مدور

منو

16000

لو

حـ/راس ادلال
ادلبلغ

التاريخ

ادلبلغ

البيان

40000

رصيد دائن

 40000من مذكورين

40000

اجملموع

40000

التاريخ

البيان

6 /1

 40000رصيد مدور
منو

لو

حـ/أاثث

ادلبلغ

البيان

التاريخ

ادلبلغ

البيان

5000

اىل مذكورين

6 /2

5000

رصيد مدين

5000

اجملموع

التاريخ

5000

 5000رصيد مدور

السلسة الذهبية في الثقافة المالية

28

@االوائل

منو

لو

حـ/مؤسسة زايد

ادلبلغ

البيان

التاريخ

ادلبلغ

البيان

التاريخ

1500

اىل حـ/صندوق

6 /3

2500

من حـ/أاثث

6 /2

1000

رصيد دائن

2500

اجملموع

2500
1000

منو

رصيد مدور
لو

حـ/معدات

ادلبلغ

البيان

التاريخ

ادلبلغ

البيان

1700

اىل حـ /البنك

6 /4

1700

رصيد مدين

1700

اجملموع

1700

رصيد مدور

منو

التاريخ

1700

لو

حـ/أجهزة حاسوب

ادلبلغ

البيان

التاريخ

ادلبلغ

البيان

5500

اىل حـ/مؤسسة احلكمة

6 /5

5500

رصيد مدين

5500

اجملموع

5500

رصيد مدور

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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منو

حـ/مؤسسة احلكمة
التاريخ

ادلبلغ

البيان

5500

رصيد دائن

5500

5500

اجملموع

5500

ادلبلغ

البيان

التاريخ

من حـ/أجهزة حاسوب

6 /5

5500
منو

لو

رصيد مدور

حـ/ادلبيعات
التاريخ

لو
ادلبلغ

البيان

التاريخ

ادلبلغ

البيان

من حـ /البنك

6 /6

6000

رصيد دائن

6000

6000

اجملموع

6000
6000

منو

رصيد مدور
لو

حـ/مؤسسة الَتموك

ادلبلغ

البيان

التاريخ

ادلبلغ

البيان

4000

اىل حـ/ايراد خدمة

6 /7

4000

من حـ/صندوق

4000

اجملموع

منو

التاريخ

4000
حـ/إيراد خدمة

ادلبلغ

البيان

5000

رصيد دائن

5000

5000

اجملموع

5000
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لو
ادلبلغ

البيان
من مذكورين
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 -2إعداد ميزان ادلراجعة ابألرصدة
أرصدة مدينة

اسم احلساب

أرصدة دائنة

31000

الصندوق

14300

البنك
راس ادلال

40000

أاثث

5000

مؤسسة زايد

1000
1700

معدات

5500

أجهزة حاسوب

57500

5500

مؤسسة احلكمة

6000

مبيعات

5000

ايراد خدمة

57500

اجملموع

-3إعداد ميزان ادلراجعة ابجملاميع
رلموع ادلدين

رلموع الدائن

اسم احلساب

35000

4000

الصندوق

16000

1700

البنك

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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راس ادلال

40000

أاثث

5000
1500

مؤسسة زايد

2500

1700

معدات

5500

أجهزة حاسوب

64700

5500

مؤسسة احلكمة

6000

مبيعات

5000

ايراد خدمة

64700

اجملموع

مالحظات ىامة
-1ما ادلقصود دبيزان ادلراجعة :قائمة أو كشف حيتوي مجيع حساابت الشركة يف دفًت األستاذ
ويهدف إىل التحقق من سالمة عملية التسجيل يف دفًت اليومية ودفًت األستاذ ويعد توازن ادليزان مؤشرا لصحة أرصدة الشركة
-2وضح أنواع ميزان ادلراجعة
أ)ميزان ادلراجعة ابألرصدة  :وحيتوي الطرف ادلدين على األرصدة ادلدينة للحساابت مجيعها وحيتوي الطرف الدائن على
األرصدة للحساابت مجيعها حيث جيب أن يتساوى رلموع الطرفُت
ب)ميزان ادلراجعة ابجملاميع :وحيتوي الطرف ادلدين على رلموع ادلبالغ ادلدينة لكل حساب وحيتوي الطرف الدائن على رلموع
ادلبالغ الدائنة لكل حساب حيث جيب أن يتساوى رلموع الطرفُت

السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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-3علل "عدم توازن ميزان ادلراجعة "
إن عدم توازن ميزان ادلراجعة يشَت إىل وجود خطأ يف ادليزان أو دفًت اليومية أو دفًت األستاذ ولتحديد اخلطأ يفضل البحث
أوال يف ميزان ادلراجعة مث دفًت األستاذ مث دفًت اليومية
-4اذكر أىم األخطاء اليت ديكن أن ربصل يف ميزان ادلراجعة
أ)خطأ يف عملية مجع الطرف ادلدين أو الدائن
ب)حذف احد احلساابت من ادليزان
ج)خطأ يف مبلغ أو أكثر حلساب أو أكثر يف ادليزان
د)وضع أحد أرصدة احلساابت يف ادلكان اخلطأ
-5اذكر أىم األخطاء اليت ديكن أن ربصل يف دفًت األستاذ
أ)اخلطأ يف عملية اجلمع أو الًتصيد ألي احلساابت يف دفًت األستاذ
ب)اخلطأ يف عملية ترحيل احلساابت مثال ترحيل الطرف ادلدين إىل الدائن
ج)عدم ترحيل احد أطراف القيد إىل حسابو يف دفًت األستاذ
د)اخلطأ يف ادلبلغ الذي رحل إىل دفًت األستاذ
-6اذكر أىم األخطاء اليت ديكن أن ربصل يف دفًت اليومية
أ)اخلطأ يف تسجيل قيمة العملية ادلالية
ب)اخلطأ يف مجع القيد ادلركب
ج)اخلطأ يف اسم احلساب
د)اخلطأ الفٍت يف نوع احلساب
-7ملخص الدخل (ربح) دائن أما إذا كان خسارة (مدين)
السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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التسويات اجلردية

رابعا

-1ما ادلقصود ابلتسوايت اجلردية :ىي إجراءات عملية زلاسبية ختامية تتم يف هناية الفًتة ادلالية ،هبدف التحقق من القيمة
احلقيقية للحساابت ومعرفة النتيجة النهائية واحلقيقية ألعمال ادلشروع من ربح أو خسارة وبيان ادلركز ادلايل
-2تعتمد التسوايت اجلردية على مبدأ االستحقاق ومبدأ ادلقابلة
-3حاالت إجراء قيود التسوية:
( – )1اإليرادات مستحقة القبض :أي اإليرادات اليت مل تثبت يف دفاتر ادلؤسسة ومل يتم استالم قيمتها بعد ،وتعد (
أصال ) أي تظهر يف اجلانب ادلدين يف ادليزانية ألهنا سبثل مبالغ زبص الشركة لدى الغَت مشاهبا للذمم ادلدينة ( العمالء)
مثال :رصيد حساب إيراد الفوائد الدائنة  200دينار كما ظهرت يف ميزان ادلراجعة ادلعد يف 2003 /12 /31
إذا علمت ( يتم إعطاء معلومات اجلرد إبحدى الطرق التالية )
-1يبلغ رلموع الفوائد الدائنة اليت زبص الشركة للعام احلايل  275دينار مل تستلم وغَت مسجلو يف الدفاتر
-2ىناك مبلغ  75دينار إيراد فوائد دائنة غَت مستلمة وغَت مسجلة يف الدفا تر
نالحظ أن يف كال احلالتُت يظهر ىناك مبلغ  75دينار غَت مستلمة وغَت مسجلة كما أن يف هناية الفًتة ال يتم التعامل
ابلنقدية والذمم لذلك جيب أن يثبت يف الدفاتر أن ىناك مبلغ  75دينار إيراد فوائد دائنة غَت مقبوضة جيب إظهارىا يف
القوائم ادلالية ألهنا زبص العام احلايل.
فيكون قيد التسوية

 75من حـ /إيراد فوائد دائنة مستحقة القبض
 75إىل حـ /إيراد فوائد دائنة

نالحظ يف القيد السابق انو مت زايدة إيراد الفوائد الدائنة وذلك الن اإليرادات دائنة وإذا زادت تبقى دائنة ،وإيراد الفوائد
مستحق القبض مدين وذلك ألهنا تعد أصال واألصول مدينة وإذا زادت تبقى مدينة
السلسة الذهبية في الثقافة المالية
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( )2اإليرادات مقبوضة مقدما :أي ادلبالغ اليت مت استالمها من الغَت إال أن الشركة مل تقدم اخلدمة بعد وتعد ( التزام )
الن أصحاب اإليراد دفعوا ادلبالغ ومل يستفيدوا من اخلدمة بعد مثل ( الدائنون أو ادلوردون )
مثال :رصيد حساب عقار مؤجر  1500دينار كما ظهرت يف ميزان ادلراجعة ادلعد يف 2003 /12/31
إذا علمت ( يتم أعطاء معلومات اجلرد إبحدى الطرق التالية )
 -1تؤجر الشركة العقار دببلغ  100دينار شهراي
 -2يبلغ إيراد العقار ادلؤجر  1200دينار سنواي
 -3ىناك مبلغ  300دينار من إيراد العقار ادلؤجر خيص عام 2004
 -4إن مبلغ اإليراد الظاىر خيص الفًتة من بُت 2004 /4/1-2003 /1/1
نالحظ أن يف كل احلاالت السابقة ىناك مبلغ  300دينار زبص العام  2004ففي احلالة األوىل اإلجيار الشهري 100
دينار ففي السنة الواحدة يكون  1200 =12×100أي أن الشركة استلمت  300 = 1200 – 1500خيص العام
القادم
يكون قيد التسوية

 300من حـ /إيراد عقار مؤجر
 300إىل حـ /إيراد عقار غَت مكتسب (مقبوض مقدما)

نالحظ أن إيراد العقار ادلؤجر مدينا وذلك ألنو مت زبفيضو واإليرادات عندما زبفض تصبح مدينو كما نالحظ أن اإليراد
غَت ادلكتسب دائن ألنو يعد إلتزام وااللتزامات دائنة وإذا زادة تبقى دائنة
( )3ادلصاريف ادلدفوعة مقدما :وىي ادلبالغ اليت مت دفعها للغَت مقابل احلصول على اخلدمة إال أن الشركة مل تستفيد بعد
من اخلدمة وتعد ( أصال )
ماثل  :رصيد حساب مصاريف إجيار احملل  1400دينار كما ظهرت يف ميزان ادلراجعة ادلعد يف 2003 /12 /31
إذا علمت ( يتم إعطاء معلومات اجلرد إبحدى الطرق التالية )
 -1إن مصروف إجيار احملل الشهري  100دينار
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 -2إن اإلجيار السنوي للمحل  1200دينار
 -3ىناك مبلغ  200دينار من مصروف إجيار خيص عام 2004
نالحظ أن يف مجيع احلاالت السابقة ىناك مبلغ  200دينار خيص العام  2004فعلى سبيل ادلثال احلالة رقم واحد يبلغ
اإلجيار الشهري  100دينار إذا السنوي  1200 = 12 ×100إذا  200 = 1200 -1400خيص العام القادم
 200من حـ /مصروف إجيار زلل مدفوع مقدما

فيكون القيد

 200إىل حـ /مصروف إجيار زلل
نالحظ أن ادلصاريف مدينة وأصبحت دائنة ألنو مت زبفيضها وادلصاريف ادلدفوعة مقدما مدينة ألهنا تعد أصال واألصول
مدينة وعندما تزيد تبقى مدينة
( )4مصاريف مستحقة الدفع :وىي ادلصاريف اليت استفادت منها الشركة ومل تسدد قيمتها بعد وتعد التزام ألهنا مطلوبة
السداد على الشركة مثل ( الذمم الدائنة)
سبرين :رصيد حساب مصروف الرواتب  1000ديناركما ظهرت يف ميزان ادلراجعة ادلعد يف 2003 /12 /31
إذا علمت ( يتم إعطاء معلومات اجلرد إبحدى الطرق التالية )
 -1إن الرواتب الشهرية للموظفُت  100دينار
 -2إن الرواتب السنوية للموظفُت  1200دينار
 -3ىناك مبلغ  200دينار مل تدفع للموظفُت حىت هناية العام
 -4مل تدفع رواتب شهر  11و  12للموظفُت
نالحظ أن يف مجيع احلاالت السابقة ىناك مبلغ  200دينار مستحقة على الشركة مل تدفع بعد وغَت مسجلة ففي احلالة
الرابعة نالحظ انو مل يتم دفع رواتب شهر  11و  ،12إذا إن رصيد الرواتب ادلدفوعة الظاىرة يف ميزان ادلراجعة خيص عشرة
أشهر فيكون نصيب كل شهر  100 = 10 ÷1000فيكون لشهر  11و 12
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 200من حـ /مصروف الرواتب

فيكون القيد

 200إىل حـ /مصروف رواتب مستحقة الدفع
نالحظ إن ادلصاريف مدينة وعندما تزيد تبقى مدينة أما مصاريف مستحقة الدفع تعد التزام دائنة وعندما تزيد تبقى دائنة
( )5إثبات بضاعة أخر ادلدة :وىي البضاعة اليت تبقى يف هناية السنة ويتم تقييمها حسب سعر التكلفة والسوق أيهما أقل
أخذا دببدأ احليطة واحلذر ( التحفظ ) ويقصد دببدأ احليطة واحلذر:أي االعًتاف ابخلسارة وعدم االعًتاف ابألرابح غَت احملققة
مثال :قدرت بضاعة أخر ادلدة حسب سعر التكلفة دببلغ  500وحسب سعر السوق دببلغ  400دينار
يتم األخذ ابلسعر األقل وىو سعر السوق  400دينار
 400من حـ /بضاعة أخر ادلدة
 400إىل حـ /ملخص الدخل
نالحظ أن بضاعة أخر ادلدة تعد أصال واألصول عندما تثبت أو تزيد يبقى مدينة والطرف الثاين من القيد ملخص الدخل
وىو احلساب الذي يظهر نتيجة أعمال ادلشروع
مثال شامل :إليك بعض أرصدة احلساابت التالية ادلستخرجة من ميزان ادلراجعة ادلعد بتاريخ  2003 /12/31لشركة صاحل
التجارية
 5000مصاريف الرواتب

 4000مصاريف إجيار زلل

 5500إيراد عقار مؤجر

 1250إيراد فائدة دائنة

 1000مصاريف دعاية وإعالن

 10000أجهزة حاسوب

إذا علمت
-1الرواتب السنوية للعاملُت  5500دينار
-2إجيار احملل السنوي  3800دينار
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-3بلغت مصاريف الدعاية واإلعالن السنوية  1000دينار
-4يبلغ رلموع الفوائد الدائنة لشركة صاحل  1500دينار
-5يبلغ إيراد السنوي للعقار ادلؤجر  5000دينار
-6قدرت بضاعة أخر ادلدة حسب سعر التكلفة دببلغ  1500دينا وحسب سعر السوق دببلغ  1600دينار
ادلطلوب :إثبات قيود التسوية الالزمة
 -1نالحظ أن الرواتب السنوية تبلغ  5500دينار وادلثبت ابلدفاتر ىو  5000دينار إذا ىناك مبلغ  500دينار غَت مثبت
يف الدفاتر وغَت مسجل فيتم زايدة مصاريف الرواتب دببلغ  500دينار وادلصاريف مدينة وعندما تزيد تبقى مدينة ومصاريف
رواتب مستحقة الدفع تعد إلتزام وااللتزامات عندما تزيد تبقى دائنة
 500من حـ /مصاريف رواتب
 500إىل حـ /مصاريف رواتب مستحقة الدفع
 -2نالحظ أن إجيار احملل السنوي  3800وادلبلغ ادلدفوع ىو  4000دينار إذا ىناك مبلغ  200دينار خيص العام القادم
فيجب زبفيض مصاريف إجيار احملل وادلصاريف مدينة إذا خفضت تصبح دائنة كما أن ادلصاريف ادلدفوعة مقدما تعد أصال
واألصول مدينة وإذا زادت تبقى مدينة
 200من حـ /مصاريف إجيار زلل مدفوعة مقدما
 200إىل حـ /مصاريف إجيار زلل
 -3نالحظ أن مبلغ مصاريف الدعاية واإلعالن ال يوجد هبا قيد ألنو مت ربميل الفًتة ادلالية بكامل القيمة ادلطلوبة حىت هناية
السنة
 -4نالحظ انو مت استالم مبلغ  1250من إيراد الفوائد الدائنة وادلبلغ الذي خيص العام احلايل ىو  1500دينار إذا ىناك
مبلغ  250دينار مل يستلم بعد وخيص الشركة فيتم زايدة إيراد الفوائد الدائنة دببلغ  250و اإليرادات دائنة وعندما تزيد تبقى
دائنة أما إيراد مستحق القبض يعد أصال واألصول مدينة وعندما تزيد تبقى مدينو
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 250من حـ /إيراد فائدة دائنة مستحقة القبض
 250إىل حـ /إيراد فائدة دائنة
 -5نالحظ أن إيراد العقار ادلؤجر الذي مت استالمو يبلغ  5500واإليراد الفعلي يبلغ  5000دينار إذا ىناك مبلغ 500
دينار مقبوض مقدما أي غَت مكتسب فيجب زبفيض إيراد العقار دببلغ  500دينار ليصبح اإليراد احلايل  5000دينار
لتحقق العدالة واإليراد عندما خيفض يصبح مدين أما إيراد العقار غَت ادلكتسب يعد إلتزام وااللتزامات دائنة وعندما تزيد يبقى
دائنة
 500من حـ /إيراد عقار مؤجر
 500إىل حـ /إيراد عقار مؤجر غَت مكتسب
 -6نالحظ أن قيمة التكلفة اقل من قيمة السوق فيتم األخذ بسعر التكلفة دببلغ  1500دينار والبضاعة تعد اصل
واألصول مدينو
 1500من حـ /بضاعة أخر ادلدة
 1500إىل حـ /ملخص الدخل

خامسا

ميزان املراجعة بعد التسوية

يتم إعداد ميزان ادلراجعة كما يلي
 -1احلساابت اجلديدة اليت ظهرت من خالل قيود التسوية وىي اليت ذكرت سابقا فإهنا تظهر يف ميزان ادلراجعة حسب
مكاهنا يف القيد فاحلساب اجلديد الذي يكون يف اجلانب ادلدين من القيد أي (من حـ ) /فإهنا تظهر يف اجلانب ادلدين من ميزان
ادلراجعة ادلعدل واحلساب اجلديد الذي ظهر يف جانب (إىل حـ )/فإهنا تظهر يف اجلانب الدائن يف ميزان ادلراجعة ادلعدل
 -2احلساابت اليت تغَت رصيدىا كما ذكرت سابقا فييتم التعامل معها كما يلي :
 ادلصاريف :كما درسنا سابقا إن ادلصاريف مدينة فإذا ظهرت يف جانب قيد التسوية ابجلانب ادلدين فيتم إضافة ادلبلغالظاىر يف ميزان ادلراجعة قبل التسوية إىل ادلبلغ الظاىر يف قيد التسوية للوصول على رصيد احلساب بعد التسوية والظاىر يف
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ميزان ادلراجعة ادلعدل على سبيل ادلثال رصيد حساب مصاريف اإلعالن  1000دينار يف ميزان ادلراجعة قبل التسوية
ويف قيد التسوية ظهر جانب القيد ادلدين كمايلي

(  400من حـ /مصاريف اإلعالن) فيصبح رصيد حساب

مصاريف اإلعالن يف ميزان ادلراجعة بعد التسوية(  1400دينار ابجلانب ادلدين )
أما إذا كان رصيد ادلصروف يف قيد التسوية ابجلانب الدائن فيتم طرح ادلبلغ ادلوجود يف ميزان ادلراجعة قبل التسوية من ادلبلغ
الظاىر يف قيد التسوية للوصل إىل رصيد حساب ادلصروف بعد التسوية الذي يظهر يف ميزان ادلراجعة ادلعدل
ومن خالل ادلثال السابق نفًتض انو ظهر جانب القيد الدائن كما يلي
(  400إىل حـ /مصاريف اإلعالن) فيصبح رصيد مصاريف اإلعالن يف ميزان ادلراجعة دببلغ
 600 = 400 -1000رصيد مصروف اإلعالن بعد التسوية الظاىر يف ميزان ادلراجعة ادلعدل
 اإليرادات :كما درسنا سابقا إن اإليرادات دائنة فإذا زادة تبقى دائنا وإذا نقصت تصبح مدينة فإذا ظهر حساب اإليرادابجلانب الدائن يف قيد التسوية فيم زايدة ادلبلغ الظاىر يف قيد التسوية إىل ادلبلغ الظاىر يف ميزان ادلراجعة بعد التسوية
للوصول إىل رصيد حساب اإليراد بعد التسوية
مثال :ظهر رصيد إيراد عقار مؤجر دببلغ  1200دينار يف ميزان ادلراجعة قبل التسوية وظهر اجلزء الدائن يف قيد التسوية كما
يلي (  400إىل حـ /إيراد عقار مؤجر )
فيصبح رصيد حساب إيراد العقار ادلؤجر بعد التسوية  1600دينار و ىذا ادلبلغ الذي يظهر يف ميزان ا دلراجعة بعد التسوية
وإذا ظهر حساب اإليراد يف اجلانب ادلدين يف قيد التسوية فيتم طرح ادلبلغ من رصيد حساب اإليراد الظاىر يف ميزان
ادلراجعة قبل التسوية للوصول إىل رصيد حساب اإليراد بعد التسوية
فإذا عدان إىل ادلثال السابق حيث ظهر حساب إيراد العقار ادلؤجر كما يلي
 400من حـ /إيراد عقار مؤجر فيصبح رصيد حساب إيراد العقار ادلؤجر بعد التسوية  800 = 400 – 1200دينار
ىذا ادلبلغ الذي يظهر يف ميزان ادلراجعة ادلعدل
 -3أما احلساابت األخرى اليت مل يتغَت رصيدىا فتظهر كما كانت يف ميزان الراجعة قبل التسوية
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مثال شامل على إعداد قيود التسوية وإعداد ميزان ادلراجعة ادلعدل
إليك أرصدة بعض احلساابت اخلاصة بشركة خالد التجارية كما ظهرت يف ميزان ادلراجعة ادلعد بتاريخ 2003 /12 /31
مدين

اسم احلساب

دائن

2400

مصروف اإلعالن

1650

مصروف الرواتب

1000

مصروف إجيار زلل
1500

إيراد عقار مؤجر

500

إيراد فوائد دائنة
معدات

10000

رلمع استهالك معدات

500

مصاريف ماء وكهرابء

150
إذا علمت :

 -1قدرت بضاعة أخر ادلدة حسب سعر التكلفة دببلغ  2500دينار وحسب سعر السوق دببلغ  2450دينار
 -2إن مبلغ مصروف اإلعالن خيص العام 2003و 2004
 -3مل تدفع رواتب شهر كانون الثاين ومل تسجل بعد
 -4يبلغ إجيار احملل ادلتفق عليو مع صاحب ادلبٌت دببلغ  100دينار شهري
 -5يبلغ رلموع الفوائد الدائنة اليت زبص عام  2003مبلغ  800دينار
 -6يبلغ إيراد العقار ادلؤجر السنوي حسب االتفاق مع ادلؤجر دببلغ  1400دينار
 -7تبلغ مصاريف ادلاء والكهرابء ادلقدرة للعام احلايل  200دينار
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ادلطلوب:

 -1إثبات قيود التسوية الالزمة
-2إظهار التغَت يف احلساابت بعد إجراء قيود التسوية

احلل :
(أ) إثبات قيود التسوية
 - 1يثبت قيد بضاعة أخر ادلدة حسب مبدأ التحفظ ( احليطة واحلذر) أي سعر السوق األقل
 2450من حـ /بضاعة أخر ادلدة
 2450إىل حـ /ملخص الدخل
 -2يتم تقسيم مصروف اإلعالن على مدار العامُت 2003و  2004أي  1200 =2 ÷2400وىو مدفوع مقدما للعام
القادم 2004
 1200من حـ  /مصروف إعالن مدفوع مقدما
 1200إىل حـ /مصروف إعالن
 -3يتم حساب مصروف الرواتب لشهر كانون الثاين كما يلي  150 =11÷1650ومت التقسيم على  11لعدد األشهر
ادلدفوعة

 150من حـ  /مصروف الرواتب
 150إىل حـ  /مصروف رواتب مستحق الدفع

 -4يتم حساب اإلجيار السنوي للمحل للوصول إىل ادلبلغ الذي خيص العام احلايل
 1200 = 12×100إذا ىناك مبلغ  200دينار مستحق الدفع
 200من حـ  /مصروف إجيار زلل
 200إىل حـ /مصروف إجيار زلل مستحق الدفع
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 -5نالحظ أن ىناك مبلغ  300دينار إيرادات مستحق القبض مت حساهبا كما يلي  300 = 500 -800دينار
 300من حـ  /إيراد فوائد دائنة مستحقة القبض
 300إىل حـ  /إيراد فوائد دائنة
 -6نالحظ انو ىناك مبلغ مقبوض مقدما ( غَت مكتسب ) يبلغ  100دينار حسب كما يلي = 1400 – 1500
 100دينار
 100من حـ  /إيراد عقار مؤجر
 100إىل حـ  /إيراد عقار غَت مكتسب
 -7يف ىذه احلالة(  200مصروف ماء وكهرابء) ال يوجد قيد تسوية وذلك الن ادلبلغ مقدر واحملاسبة تتعامل مع معلومات
فعلية وليست مقدره )
(  )2بعد االنتهاء من إثبات قيود التسوية يتم إعداد ميزان ادلراجعة ادلعدل ( بعد التسوية )
احلساابت اليت ظهر ت جديدة ادلدينة ىي :بضاعة أخر ادلدة ،مصروف إعالن مدفوع مقدما ،إيراد فوائد دائنة مستحق
القبض ،مصروف استهالك معدات
احلساابت اليت ظهرت جديدة دائنة ىي :ملخص الدخل ،مصروف رواتب مستحقة الدفع ،مصروف إجيار زلل مستحق
الدفع ،إيراد عقار مؤجر غَت مكتسب
احلساابت اليت حصل عليها التغيَت ادلدينة ىي :مصروف إعالن ،مصروف رواتب ،مصروف إجيار زلل
احلساابت اليت حصل عليها التغيَت دائنة ىي :إيراد عقار مؤجر ،إيراد فوائد دائنة ،رلمع استهالك معدات
احلساابت اليت مل تتغَت ىي :معدات ،مصروف ماء وكهرابء ،أجهزة احلاسوب
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مدين

دائن

2450

اسم احلساب
بضاعة أخر ادلدة

2450

ملخص الدخل

1200

مصروف إعالن مدفوع مقدما

1200

مصروف إعالن

1800

مصروف الرواتب
150

1200

مصروف رواتب مستحق الدفع
مصروف إجيار زلل

200
300

مصروف إجيار زلل مستحق الدفع
إيراد فوائد دائنة مستحق القبض

800

إيراد فوائد دائنة

1400

إيراد عقار مؤجر

100

إيراد عقار مؤجر مقبوض مقدما

10000

معدات

950

مصروف استهالك معدات
1450

رلمع استهالك معدات

150

مصروف ماء وكهرابء

5000

أجهزة حاسوب
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