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  العاشرةاحملاضرة 
 ميزان املراجعةإعداد 

 الذ ي يتم على أساس نظرية القيد المزدوجية التسجيل في دفتر اليومية والترحيل إلى دفتر األستاذ بعد عمل    

 . إلى دفتر االستاذلترحيل والترصيد من عملية اوفي دفتر اليومية التسجيل يجب التأكد بصفة دورية من صحة 

 إعداد ميزان المراجعة الذي يمكن تعريفه باآلتي : ولتحقيق ذلك يتم

 هو أداة لقياس التوازن الحسابي للتأكد من صحة التسجيل بالدفاتر المحاسبية . :ميزان المراجعة

  هذه الحسابات في نهاية مدة معينة.بدفاتر األستاذ أو أرصدة مجاميع جانبي الحسابات الموجودة هو كشف تظهر به 

 كل شهر أو كل ثالثة ويمكن إعداده   .قبل عمليات الجرد في نهاية السنة الماليةعادة المراجعة  يتم إعداد ميزان

  أشهر أو كل ستة أشهر.

 يتكون ميزان المراجعة من ثالثة حقول هي : المبالغ المدينة  و المبالغ الدائنة  و أسم الحساب 

 ميزان المراجعة :  لغرض من إعدادا

وترحيل العمليات المحاسبية وفق نظرية القيد المزدوج وإجراء التعديالت تسجيل  التحقق األولي من سالمة (1

 .زنه بسبب األخطاء التي يكشف عنهاالضرورية في حالة عدم توا

 .لمالي ونتائج األعمال في المشروعالتمهيد إلعداد الحسابات الختامية إلظهار المركز ا (2

 أنواع ميزان المراجعة : 

 : ميع ميزان المراجعة بالمجا -1

  ستاذدفتر األهو كشف يبين االرصدة المدينة والدائنة المستخرجة من : ميزان المراجعة باألرصدة -2

 .ذات االرصدة حسب طبيعتهاحيث تصنف فيه جميع الحسابات 

 :الشكل التالي باألرصدةويأخذ ميزان المراجعة 

 اسم الحساب الدائنة األرصدة المدينة األرصدة

   

   

 مالحظات :

 باألرصدةفي ميزان المراجعة له رصيد  حساب مقفل )مغلق( ال يظهر كل. 

  المدة في الميزان  ال تظهر بضاعة أخرلذلك  قبل عمليات الجردباعتبار أن ميزان المراجعة يتم إعداده. 

 ئماً على صحة ، مع االشارة إلى أن التوازن ليس دليالً داساوى مجموع جانبي ميزان المراجعةيجب أن يت

 .ليات المحاسبيةالعم
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 خطوات اعداد ميزان المراجعة 

 تسجيل القيود اليومية -1

 كمايلي: األستاذترحيل وترصيد الحسابات في دفتر  -2

 

 

 

 
 دفتر األستاذ إعداد ميزان المراجعة باألرصدة المستخرجة من  -3

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدينة

 الصندوق - ×××

 المباني - ×××

 المدينون - ×××

 الدائنون ××× -

 المصروفات - ×××

 المشتريات - ×××

 تالمبيعا ××× -

 رأس المال ××× -

 المجموع  ××××× ×××××

 أي حساب مقفل )مغلق( ال رصيد له ميزان المراجعة باألرصدة 
  :ومر.مبيعات والحسم ممنوح  األصول بأنواعها والمصروفات والمشتريات والمسحوبات الشخصية األرصدة المدينة 
  : المشتريات و الحسم مكتسب   ومر. ومسموحاتالخصوم واإليرادات والمبيعات األرصدة الدائنة  
 بضاعة أول المدة التي بدء المشروع بها خالل العام تظهر ضمن األرصدة المدينة 
 :في حال كان رأس المال مجهول ؟؟؟ فيتم استخراجه من المعادلة التالية 

 مجموع األرصدة الدائنة –رأس المال = مجموع األرصدة المدينة                    

                    دائن            حـ/ مباني                 مدين                             

 إلى حـ/ ... ×××
 

 رصيد مدين ×××
×××× ××× 

   دائنمدين                           حـ/  مدينون                            

 إلى حـ/ ... ×××
 

 رصيد مدين ××××
×××× ×××× 

 دائن                       الصندوقحـ/          مدين                     

 إلى حـ/... ×××
 

 رصيد مدين ×××
××× ××× 

دائن                       حـ/ الدائنون                 مدين              

 رصيد دائن ××××
 

 من حـ/ ... ×××
×××× ×××× 

 

 دائن             حـ/ رأس المال                مدين                     
 من مذكورين ×××× رصيد دائن ××××

××× ××××  

دائن                    / مصروفاتحـ       مدين                       

 إلى حـ/ ... ×××
 

 رصيد مدين ×××
××× ××× 

دائن                      حـ/ مشترياتمدين                      

 إلى حـ/ ... ×××
 

 رصيد مدين ×××
××× ××× 

دائن                         حـ/ مبيعات                         مدين       

 رصيد دائن ×××
 

 من حـ/ ... ×××
××× ××× 
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  : 1مسألة 

 :11/11/1119في  وذلك منشأة الشام التجاريةستخرجت األرصدة التالية من دفاتر ا

، 22222، حسم مكتسب  02222 مسحوبات شخصية  ،122222، أثاث 2222222مشتريات  ،220222المدة  بضاعة أول

   ، 10222مصاريف نقل المشتريات  ،  02222  ، مردودات مشتريات 2022222، مبيعات 322222رواتب وأجور 

 ،002222  ، قرض مصرفي120222، أوراق قبض  1022222 مباني ،02222 فوائد دائنة، 12222عمولة وكالء شراء 

 مصرف/جاري شيكات واردة ،  02222 ، 222222صندوق  ،20222مدينة  ، فوائد0222 (آجيوالحسم )مصاريف 

، 200222، مدينون 32222ة وإعالن ، مصاريف دعاي10222حسم ممنوح    أ. قبض برسم التحصيل 02222 ،202222

                 ،  22222مصاريف كهرباء ومياه   ،02222إيجارات دائنة ،   3222تحصيل   ةعمول، 222222 دائنون

 المطلوب:؟؟؟    و رأس المال ،    شهرة محل 102222    ، 122222أوراق مالية 

 ل.س 222222قدرت بـ  المدة  بضاعة آخر أنب علماً  ، 31/12/2212إعداد ميزان المراجعة باألرصدة في  -1

          ميزان المراجعة باألرصدة                              :   الحل 
 اسم الحساب االرصدة الدائنة االرصدة المدينة

                     1/1أول المدة بضاعة  - 220222

        مبيعات     ال ،  مشتريات      ال 2022222 2222222

 ثاث              األ - 122222

  مسحوبات شخصية   -  02222

  األجوررواتب وال     - 322222

 مر. مشتريات     02222 -

 م نقل مشتريات  - 10222

 عمولة وكالء الشراء  - 12222

 فوائد دائنة  02222 -

 مبانيال - 1022222

 أوراق قبض - 120222

 قرض مصرفي 002222 -

 مصاريف الحسم - 0222

 مدينةقرض  فوائد  - 20222

 صندوقال - 222222

 شيكات واردة - 02222

 ح ج/ مصرفال - 202222

 أ. فبض برسم التحصيل  - 02222

 ، حسم مكتسب   حسم ممنوح 22222 10222

 دعاية واعالن - 32222

 دائنونال –مدينون ال 222222 200222

 عمولة تحصيل - 3222

 ايجارات دائنة 02222 -

 مصاريف كهرباء  - 22222

 أوراق مالية - 122222

 محلالشهرة  - 102222

 رأس المال 1111111 -

 المجموع 0022222 0022222

 يتم استخراج رأس المال إذا كان رصيد مجهوالً  من المعادلة التالية:      

 =   رأس المال األرصدة الدائنة موعمج    – األرصدة المدينة   موعمج     

 2222222=              3022222    ـــ                0022222     
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 : 1مسألة 

 : 31/12/2212في  منشأة الجزيرةفيما يلي األرصدة المستخرجة من دفاتر 

 ،       2222222مشتريات ال ، 022222بضاعة أول المدة  ،1222222سيارات ال ، 3222222عقارات ال

      ،10222حسم مكتسب  ،12222مصاريف نقل مشتريات  ،10222حسم ممنوح  ،102222 رواتب وأجور

 0222عمولة وكالء بيع  ـ، 2222عمولة وكالء شراء  ،302222 دائنون، 222222أوراق دفع  ،022222بائن ز

 ،     122222 األثاث ، 222222أوراق قبض  ،122222 الحسم أوراق قبض برسم ،3222222مبيعات 

 ـ0222، مصاريف االحتجاج  12222فوائد دائنة  ،0222مصاريف آجيو  ،02222المشتريات ع جمركيةرسوم 

 222222صندوق   ، 22222مردودات مبيعات ،12222مالية  أوراق إيراد،  2222وعمولة تحصيل مصاريف 

رباء مصاريف مياه وكه ،20222مردودات مشتريات  ـ،10222مصاريف هاتف  ، 022222 /مدين/جاري مصرف

        ،120222 شيكات برسم التحصيل ،02222 مصاريف تأسيس،  122222مسحوبات شخصية ،  02222

            ،32222 ديون معدومة، 0222 مصاريف نثرية ،22222 مصاريف قضائية، 20222تأمين على العمال

   رأس المال ؟؟؟؟ أوراق مالية ـ    322222

 المطلوب :  
 ل.س. 110000علمًا بأن بضاعة آخر المدة قدرت عند الجرد بـ  13/31/1037باألرصدة في  إعداد ميزان المراجعة

 الحل :
 31/12/2212ميزان المراجعة باألرصدة في 

 اسم الحساب أرصدة دائنة أرصدة مدينة

 عقارات - 3222222

 سيارات - 1222222

 1/1بضاعة  - 022222

 مشتريات - 2222222

 رواتب وأجور - 102222

 حسم ممنوح - 10222

 م. نقل مشتريات - 12222

 حسم مكتسب 10222 -

 )مدينون( زبائن - 022222

 أوراق دفع 222222 -

 دائنون 302222 -

 عمولة وكالء شراء - 2222

 عمولة وكالء بيع - 0222

 المبيعات 3222222 -

 الحسمأ. ق. برسم  - 122222

 أوراق قبض - 222222

 ثاألثا - 122222

 رسوم جمركية على المشتريات - 02222

 )الحسم( مصاريف آجيو - 0222

 فوائد دائنة 12222 -

 مصاريف وعمولة تحصيل - 2222
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 مالية إيراد أوراق 12222 -

 مردودات مبيعات - 22222

 مصرف جاري - 022222

 صندوق - 222222

 مصاريف هاتف - 10222

 مردودات مشتريات 20222 -

 م. مياه وكهرباء - 02222

 مسحوبات شخصية - 122222

 مصاريف االحتجاج - 0222

 مصاريف تأسيس - 02222

 شيكات برسم التحصيل - 120222

 تأمين على العمال   - 20222

 مصاريف قضائية - 22222

 مصاريف نثرية - 0222

 ديون معدومة - 32222

 أوراق مالية - 322222

 رأس المال 9111111 

 المجموع   9951111 9951111

 
 =  رأس المال مج االرصدة الدائنة  –مج االرصدة المدينة 

 

 رأس المال  9111111=        1951111    ـــ      9951111

 

  مصاريف التأسيس هي مجموعة المصاريف تنفق عند تأسيس المشروع )دراسات الجدوى للمشروع، رسوم
نات للتعريف بالمشروع قبل افتتاحه ....ال(( تعتبر من األصول تسجيل في غرف التجارة و الصناعة ، إعال 

 غير الملموسة
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 12+  11 احملاضرة                                                   

   التجارية الفردية املنشآتاحلسابات اخلتامية يف 
بإعدداد بإقفدال حسداباتها عدن الفتدرة المنتهيدة وقدوم الشدركات في نهاية السنة المالية وبعد إعدداد ميدزان المراجعدة ت     

 .الحسابات الختامية لمعرفة نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة

يددتم إقفددال الحسددابات فددي حسدداباتها المتعلقددة بهددا فمددثالً الحسددابات المتعلقددة بالبضدداعة تقفددل فددي حسدداب يسددمى حسدداب 

 األرباح و الخسائر.تقفل في حساب  ائر وباإليرادات واألرباحالمتاجرة والحسابات المتعلقة بالمصروفات والخس

 تمهيداً إلعداد الحسابات الختامية: اقفال الحسابات في نهاية العام 

 عند اقفال حساب يتم عكس طبيعته فإذا كان مديناً يصبح عند األقفال دائناً ويقفل في الحساب المخصص له 

  نكتب فمثالً عند اثبات المشتريات خالل العام 

 من حـ/ المشتريات ×××                         

 إلى حـ/ الصندوق أو الدائنون×××                                 

  القيدب الجانب المدين بحساب المتاجرة يل فففي نهاية العام فيجعل دائنا ويقأما عند اقفال حساب المشتريات: 

 تاجرة الممن حـ/ ×× ×                         

 إلى حـ/ المشتريات ×××                                     

 كذلك األمر بالنسبة للمبيعات فعند اثبات المبيعات خالل العام نكتب القيد 

 من حـ/ الصندوق أو المدينون×××                        

 إلى حـ/ المبيعات×××                                            

  اقفال حساب المبيعات في نهاية العام يجعل مديناً وحـ/ المتاجرة دائناً بالقيد:وعند 

 من حـ/ المبيعات×××                       

 إلى حـ/ المتاجرة×××                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومسموحات ومصاريف الشراء والبيع وبضاعة أول وأخر المدة. تعلقة بالبضاعة من مر.المسابات وهكذا لبقية الح

  الخسائر كمايلي:وكذلك االمر يتعلق بالمصروفات واإليرادات يتم اقفالها في نهاية العام في حساب األرباح 

 عند اثبات دفع الرواتب واألجور كمصروف خالل العام نثبت القيد 

 من حـ/ الرواتب واألجور ×××                        

 إلى حـ/ الصندوق×××                                         

  بحسدداب فدي نهايددة العدام تقفددل الرواتدب واألجددور باعتبارهدا مصددروفات عامدة تخددص المنشدأة فددي الجاندب المدددين

 األرباح والخسائر

 (أ.خسائر )األرباح والخمن حـ/ ×××                          

 إلى حـ/ الرواتب واألجور×××                                   

حـ/ مشتريات                      دائن                             مدين         

 الصندوقإلى حـ/  ×××
 

××× 
 

 من حـ/ المتاجرة رصيد مدين

××× ××× 
دائن                              حـ/ مبيعات                                                مدين       

 رصيد دائن إلى حـ/ المتاجرة ×××
 

 الصندوقمن حـ/  ×××
××× ×××× 
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  بالقيدد   حساب األربداح و الخسدائربعام في الجانب الدائن تقفل في نهاية الكذلك األمر بالنسبة لإليرادات أو األرباح

 القيد نسجل ايراد العقار خالل العام عند اثبات قبض فمثالً 

 من حـ/ الصندوق ×××                             

 إلى حـ/ ايراد العقار ×××                                          

   دالخسائر بالقيوبجعله مديناً في الجانب الدائن بحساب األرباح فيتم اقفاله في نهاية العام أما: 

 من حـ/ ايراد العقار ×××                          

 إلى حـ/ األرباح و الخسائر×××                                   

 

 إذاً تتألف الحسابات الختامية في المنشآت التجارية الفردية من حساب المتاجرة وحساب األرباح والخسائر ) أ.خ(.

 التجارية(: المنشآتمراحل تحديد نتيجة األعمال )في 

 ب المتاجرة(حساإعداد  عن طريق)مجمل الربح أو مجمل الخسارة  تحديد (1

 (حساب األرباح والخسائرإعداد  عن طريقتحديد صافي الربح أو صافي الخسارة ) (2

 

معرفة ما إذا كانت المنشأة قد حققدت أرباحداً إجماليدة الغرض من إعداد حساب المتاجرة هو : حساب المتاجرة  -أوالً  

 . المتاجرة بالبضاعة فقطأو خسائر إجمالية من عملية 

المشدددتريات والمدددردودات مبيعدددات والمدددن   المتعلقةةةة بالبضةةةاعة  فقةةة جميدددع العناصدددر  متددداجرةتقفدددل فدددي حسددداب ال

 للبضاعة. وجميع المصاريف المتعلقة بعمليات الشراء والبيعوالمسموحات والحسومات 

د بقيد الحسابات التدي طبيعتهدا مدينة)كالمشدتريات و هيرهدا( تقفدل بجعلهدا دائندة فدي الجاندب المددين بحسداب المتداجرة 

                         اجمالي كمايلي

  من حـ/ المتاجرة ×××××                                           

 إلى مذكورين                                                        

 1/1حـ/ بضاعة أول المدة ×××                                                  

 مشترياتالحـ/  ×××                                                  

 نقل المشتريات مصاريفحـ/  ×××                                                  

 حـ/ رسوم جمركية على المشتريات ×××       

 ءحـ/ عمولة وكالء وشرا ×××                                                 

 حـ/ تأمين على المشتريات ×××                                                 

 بيع وتوزيع مصاريف حـ/ ×××                                                 

 حـ/ عمولة وكالء وبيع ×××                                                 

 حـ/ مصاريف دعاية وإعالن×××                                                  

 حـ/ مردودات المبيعات×××                                                  

 مسموحات المبيعاتحـ/ ×××                                              

 منوححـ/ حسم م×××                                                   
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هيرهدا( تقفدل بجعلهدا مديندة بالجاندب الددائن بحسداب كالمبيعات و)طبيعتها دائنة  أما الحسابات المتعلقة بالبضاعة التي

 المتاجرة 

 من مذكورين                                                        

 31/12 حـ/ بضاعة آخر المدة××× 

 مبيعاتالحـ/ ×××                                                   

 حـ/ مردودات مشتريات×××                                                   

 مسموحات مشترياتحـ/ ×××                                                    

 حـ/ حسم مكتسب×××                                                    

 إلى حـ/ المتاجرة××××××                                                                    

 :يأخذ حـ/ المتاجرة الشكل التالي

 دائن           حـ/ المتاجرة                                                                                       مدين    

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

×××× 

 

 

 1/1إلى حـ/ بضاعة أول المدة

 مشترياتالإلى حـ/ 

 نقل المشتريات مصاريفإلى حـ/ 

 إلى حـ/ رسوم جمركية على المشتريات

 إلى حـ/ عمولة وكالء وشراء

 إلى حـ/ تأمين على المشتريات

 بيع وتوزيع مصاريف إلى حـ/

 إلى حـ/ عمولة وكالء وبيع

 ـ/ مصاريف دعاية وإعالنإلى ح

  إلى حـ/ مردودات المبيعات

 مسموحات المبيعاتإلى حـ/ 

 إلى حـ/ حسم ممنوح

 رصيد )مجمل الربح(       

 إلى حـ/ أ. خ          

 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

 

 31/12 من حـ/ بضاعة آخر المدة

 مبيعاتالمن حـ/ 

 من حـ/ مردودات مشتريات

 ت مشترياتمسموحامن حـ/ 

 من حـ/ حسم مكتسب

 

 

 

 

 

 

 

 
 رصيد )مجمل الخسارة(     

 من حـ/ أ.خ         

×××× ×××× 

 : ترصيد حساب المتاجرة 

 مجمةل الةربحويسةمى من مج الجاندب المددين فالرصديد دائدن الجانب الدائن من حـ/ المتاجرة أكبر  إذا كان مج   

 رادات أو األرباح( لحساب أ.خ بالقيدويرحل مجمل الربح إلى الطرف الدائن ) اإلي

          

 ربح(ال مجمل) المتاجرة/ حـ من×××   

 خسائرأرباح و/ حـ إلى ×××           

 

 ويسةةمى مجمةةل فالرصدديد مدددين الجانددب المدددين مددن حددـ/ المتدداجرة أكبددر مددن مددج الجانددب الدددائن  إذا كددان مددج

 الخسائر والمصروفات( لحساب أ.خ بالقيديرحل مجمل الخسارة إلى الطرف المدين ) و الخسارة

 خسائرأرباح ومن حـ/ ×××                                    

  إلى حـ/ المتاجرة ) مجمل الخسارة(×××                                                  
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 ثانياً : حساب األرباح والخسائر ) أ.خ( :

 واء كان مجمل ربح أو مجمل خسارة( إلى حساب األرباح والخسائربعد نقل رصيد حساب المتاجرة )س

.  تتعلدق بالبضداعة الالتدي وتخص بالمنشأة بشكل عدام  يتم بعد ذلك إقفال جميع المصروفات واإليرادات األخرى التي

رى التدي يظهر في الجانب الدائن منه أنواع اإليرادات األخدو المصروفات األخرى حيث يظهر في الجانب المدين منه

 عن طريق ترصيد حـ/أ.خ يمكننا معرفة نتيجة نشاط المشروع من صافي ربح أو صافي خسارة.حصلت عليها المنشأة

 اإليدرادات تقفدل فدي الجاندب الددائن الخسدائر وكافدة في الجانب المدين بحساب األرباح واقفال كافة المصرفات  يتم

 ا سابقاً فمثالً:الخسائر بقيود اقفال كما سبق أوضحنوبحساب األرباح 

 نب المدين بحساب األرباح و الخسائر بالقيد اتقفل المصرفات بالج 

 من حـ/ أ.خ×××                                                     

 إلى حـ/ الرواتب و األجور×××                                                                

  بالقيداإليرادات في الجانب الدائن بحساب األرباح والخسائر وتقفل كافة: 

 من حـ/ ايجارات دائنة×××                                                      

 إلى حـ/ أ.خ×××                                                                        

 شكل التالي:و يأخذ حساب األرباح و الخسائر ال 
           دائن     (األرباحو االيرادات )                خسائرالرباح و األحـ/                    (ئرالخساوالمصروفات )  مدين   

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

 ××× 

 إلى حـ/ المتاجرة )مجمل الخسارة(

 إلى حـ/  رواتب وأجور

 جارات مدينةإلى حـ/  إي

 إلى حـ/  م. كهرباء ومياه وهاتف

 إلى حـ/  عموالت تحصيل

 إلى حـ/  فوائد مدينة

 إلى حـ/  مصاريف الحسم )آجيو(

 إلى حـ/  أقساط تأمين على العمال

 إلى حـ/  ضرائب و رسوم

 إلى حـ/  مصاريف مالية وإدارية

 إلى حـ/  مصاريف نثرية

 إلى حـ/  ديون معدومة

 بيع أصول ثابتة إلى حـ/  خسائر

 صافي الربح ) ميزانية(    

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

××× 

 من حـ/ المتاجرة )مجمل الربح(

 من حـ/  إيجارات دائنة ) إيراد عقار(

 من حـ/  فوائد دائنة

 من حـ/  إيراد أوراق مالية  

 من حـ/  أرباح دعوى قضائية

 من حـ/  ديون معدومة محصلة

 اح بيع أصول ثابتةمن حـ/  أرب

 

 

 

 

 

 

صافي الخسارة)ميزانية(         

     

××××  ×××××  

 ترصيد حساب األرباح والخسائر: 

 يظهر بالميزانية +    صافي الربحمن  مج المصروفات  يكون الرصيد   اإليرادات أكبر*  إذا كانت مج 

 -يظهر بالميزانية  صافي الخسارةد مج اإليرادات.   يكون الرصي من   المصاريف أكبر* إذا كانت مج 

 يظهر صافي الربح أو الخسارة في الميزانية ضمن حقوق الملكية مضافاً  أو مطروحاً من رأس المال. 

 : التددي تنشددأ مددن نشدداطها الجدداري خددالل الدددورة المحاسددبيةو هددي التدددفقات الخارجددة مددن المنشددأة  المصةةروفات         

، فوائدد كهرباء والمياه والهداتف، إيجدار المحدل، مصداريف الدعايدة واإلعدالن مثال ) رواتب العمال، مصاريف ال

 .....الخ(مدينة

 : خالل الدورة المحاسبيةالتي تنشأة هي التدفقات الداخلة إلى المنشأة  اإليرادات 

 للغير، أرباح األسهم ، فوائد دائنة مصرفية ....الخ( مثال ) إيراد عقار مؤجر       

 : ي قائمة تبين نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة  خالل فترة معينة بمقابلة اإليرادات المحققة ه قائمة الدخل

 .مع المصروفات

   من المصروفات كانت النتيجة ربحاً    أكبر          فإذا كانت اإليرادات 

 النتيجة خسارة ف         من اإليرادات   أكبر  إذا كانت المصروفات أما و 
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 قائمة املركز املايل أو   )العمومية( امليزانية اخلتامية                                                 

ة األصول )الموجودات( التي تمتلكها المنشأة والخصوم )المطاليب( التي تبين الدديون المترتبدب أو بيانهي قائمة       

تعكدس و –عليها والتي تشدمل حقدوق الملكيدة ألصدحاب المشدروع وااللتزامدات األخدرى للغيدر المترتبدة علدى المنشدأة 

 للمنشأة في لحظة زمنية معينة. الوضع الماليالميزانية 

 المتعلقة بالمشروع.بل هي قائمة تحوي على مجموعة عناصر الميزانية ليست حسابمالحظة : 

المفتوحددة فددي حسددابات  المدينةةةاألصددول  أرصةةدة الخاصددة باألصددول والخصددوم تظهددر اذبعددد ترصدديد حسددابات األسددت

المفتوحدة فدي حسدابات األسدتاذ  الدائنةةالخصدوم  أرصةدةاألستاذ المختصة بها في الميزانية بالجانب األيمن كما تظهر 

 كمايلي : المختصة بها في الجانب االيسر من الميزانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخصوم ال تظهر في الميزانية ألن ال أرصدة لها. لألصول و الحسابات المغلقة

 :)هي موارد )ممتلكات( المنشأة المستخدمة في نشاطها والتدي تسداهم بشدكل مباشدر أو هيدر  األصول )الموجودات

  :ثالثة أنواعوتقسم األصول إلى  مباشر في تحقيق منافع مستقبلية

ولديس بغدرض وهي كل ما تقتنيه المنشأة بغرض استخدامه فدي العمليدة اإلنتاجيدة  )هير المتدوالة( ثابتةالصول األ -1

وتتميز هذه األصول  بضخامة مبالغها وطدول عمرهدا اإلنتداجي أي يسدتفاد منهدا المشدروع ألكثدر مدن  إعادة البيع

 دورة مالية واحدة ومن األمثلة عليها: 

 : واآلالت والسيارات واألثاث األراضي والمباني والعقاراتك أصول ثابتة مادية . 

 أصول ثابتة معنوية : شهرة المحل ، حق اإلمتياز ، براءة اإلختراع. 

                    دائنحـ/ مباني                                 مدين                         

 الصندوقحـ/ إلى  ×××
 

 )ميزانية( رصيد مدين ×××
×××× ××× 

   دائنمدين                           حـ/  مدينون                            

 المبيعاتإلى حـ/ .. ×××
 

 )ميزانية( رصيد مدين ××××
×××× ×××× 

 مدين                            حـ/ الدائنون                      دائن 

 )ميزانية(رصيد دائن ××××
 

 المشترياتمن حـ/  ×××
×××× ×××× 

 

 مدين                            حـ/ رأس المال                      دائن
 مذكورينمن  ×××× )ميزانية(رصيد دائن ××××

××× ×××× 
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أصول تدر منافع على فتدرة ماليدة واحددة وهي كل ماتقتنيه المنشأة  بغرض إعادة البيع  وهي  : متداولةالصول األ -2

 )كمبياالت(، واألوراق المالية )األسهم والسندات(لقبض أوراق ا البضاعة  والمدينون و مثل :

)حسدداب المنشددأة الجدداري  صددرفوالموجددودة بالمقديددة الموجددودة فددي صددندوق المنشددأة : وهددي الناألمةةوال الجةةاهزة -3

 بالمصرف أو حساب المصرف ودائع .

 ة نشاطها وتتألف من: المترتبة على المنشأة والناتجة عن ممارسوالديون  هي االلتزامات :ب(اليالخصوم )المط 

من أموال مسدتثمرة ما قدمه صاحب المنشأة )مال ال أي حق المالكين في المنشأة( وتشمل رأس ) حقوق الملكية :  -أ   

 والخسائر المدورةاألرباح هير الموزعة صافي األرباح أو صافي الخسارة و إضافة إلى االحتياطيات و( في المنشأة

وحسدداب  )كالدددائنين و أوراق الدددفع و القددروضيون المترتبددة علددى المنشددأة تجدداه الغيددر وهددي الددد : االلتزامددات –ب   

 (المصرف سحب عالمكشوف

  ألموال المشروع أوجه االستخدامفتمثل   األصولأما ، للمشروع  الخصوم مصادر التمويلتمثل 

 :عرض ) تبويب ( العناصر الواردة في ميزانية على الشكل التالييمكن 

 
 /...                    الخصوم31/12في كما هي الميزانية                        األصول    

  جزئي كلي  جزئي كلي

  

××× 

××× 

××× 

××× 

 )غير متدوالة(أصول ثابتة

 أراضي ومباني 

 األثاث

 وتجهيزاتآالت 

 السيارات

 أصول معنوية هير ملموسة  

 

 

 

 

××× 

××× 

) ××( 

) ××( 

 حقوق الملكية

 الرأس الم

 + صافي الربح  

 صافي الخسارة -أو

 مسحوبات شخصية

  

 

××××× 

××× 

××× 

 ××× 

 شهرة المحل  

 براءة االختراع 

 حق االمتياز

 

×××××   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

××××× 

 

 

 

×××× 

 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

 

××× 

××× 

 ××× 

 وشبه جاهزةأصول متداولة 

 31/12بضاعة 

 مدينون )زبائن (

 أوراق قبض

 ق ماليةأورا

 أوراق قبض برسم التحصيل

   شيكات واردة 

 أوراق قبض برسم الحسم

 

 االموال الجاهزة 

 المصرف /جاري

 المصرف / ايداع

 الصندوق

 

 

 

 

 

××× 

 

 

××× 

××× 

××× 

××× 

 االلتزامات

 

 دائنون ) موردون(

 أوراق دفع

 قروض

 المصرف سحب عالمكشوف

 المجموع  ×××× المجموع  ×××× 

 :مالحظات 
  اعة آخر المدة تظهر في حساب المتاجرة بالطرف الدائن وفي الميزانية بطرف األصول.بض 

  شارة سالبةإتظهر في الميزانية ضمن حقوق الملكية بفي المنشآت الفردية المسحوبات الشخصية. 
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 : 31/12/2212في  التجارية فيما يلي ميزان المراجعة باألرصدة إلحدى المنشآت :1مسألة
 م الحسابــــــــــــــــاس رصدة دائنةأ أرصدة مدينة

 بضاعة أول المدة - 1022222

 عقارات - 3222222

 سيارات - 102222

 مشتريات - 0222222

 أثاث - 022222

 حسم ممنوح - 102222

 دائنون 002222 -

 مبيعات 0022222 -

 مصرف/جاري - 002222

 مشتريات دودات ومسموحاتمر 122222 -

 ينونمد - 022222

 م. نقل مشتريات - 02222

 عموالت مصرفية - 20222

 عمولة وكالء بيع - 02222

 حسم مكتسب 132222 -

 دفعوراق أ 002222 -

 إدارية وماليةمصاريف  - 002222

 مسحوبات شخصية - 022222

 مبيعاتومسموحات  ردوداتم - 00222

 رواتب وأجور - 002222

 قبض وراقأ - 022222

 قرض مصرفي 2022222 -

 فوائد قرض - 00222

 أوراق مالية - 202222

 إيرادات أوراق مالية 30222 -

 مصاريف الحسم ) آجيو(  - 22222

 دعاية وإعالنصاريف م - 120222

 صندوق - 212222

 وهاتف كهرباء ومياهصاريف م - 112222

 فوائد دائنة 00222 -

 شهرة محل - 102222

 رسم الحسمأوراق قبض ب - 102222

 رأس المال 9911111 -

 وعــــــــــــــالمجم 10222222 10222222

 المطلوب :و ل.س    2222222   بلغت قيمتها 31/12/2212فإذا علمت أن البضاعة في 

 31/12/2212 عن الفترة المنتهية في (حـ/ األرباح والخسائروحـ/ المتاجرة )إعداد الحسابات الختامية   -

 .31/12/2212في  كما هي )قائمة المركز المالي( ية الختاميةإعداد الميزان -
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                      دائن                                            حـ/ المتاجرة                                                            مدين   

1022222 

0222222 

102222 

02222 

02222 

00222 

120222 

1111111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى حـ/ بضاعة أول المدة

 إلى حـ/ مشتريات

 إلى حـ/ حسم ممنوح

 إلى حـ/ م. نقل مشتريات

 عمولة وكالء بيعإلى حـ/

 مر. ومسموحات مبيعات إلى حـ/ 

 إلى حـ/ م. دعاية وإعالن

 (إلى حـ/ أ. خ )مجمل ربح

2222222 

0022222 

122222 

132222 

 

 من حـ/ بضاعة آخر المدة 

 حـ/ مبيعاتمن 

 مشترياتر. ومسموحات من حـ/ م

 من حـ/ حسم مكتسب

 

5111111  5111111 

 

    )إيرادات( دائن                              أرباح و خسائرحـ/                              )مصروفات( مدين           

20222 

002222 

002222 

00222 

22222 

112222 

1111111 

 ت مصرفيةعموالإلى حـ/ 

 إلى حـ/ مصاريف إدارية ومالية

 وأجورإلى حـ/ رواتب 

 إلى حـ/ فوائد قرض مدينة

 إلى حـ/ مصاريف الحسم

 كهرباء ومياه وهاتف إلى حـ/ م.

 رصيد )صافي ربح(

3222222 

30222 

00222 

 من حـ/ المتاجرة )مجمل ربح(

 من حـ/ إيرادات أ. مالية

 فوائد دائنة  حـ/  من

 

3122222  2223122  

                        

 الخصوم                     11/11/1119في كما هي  الختاميةالميزانية                            األصول 

   جزئي كلي

         )غير متدوالة(ثابتة أصول 

 عقارات

 سيارات

 أثاث

 محلالشهرة 

 

 أصول متداولة

   31/12بضاعة 

 مدينون 

 أ. قبض

 رسم الحسمأ. قبض ب

 ماليةوراق أ

 أموال جاهزة

 مصرف/جاري

 صندوق

 

 المجمــوع  

   جزئي كلي

 حقوق الملكية

 رأس المال

 + صافي الربح

 مسحوبات شخصية -

 

 

 لتزاماتا

 قرض مصرفي 

 دائنون

 دفع وراقأ

 

 

 

 

 

 

 المجمــوع  

  

 

 

 

0102222 

 

 

 

 

 

 

3202222 

 

 

 1202222 

 

3222222 

1022222 

022222 

102222 

0222222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0222222 

 

0022222 

1222222 

(022222) 

 

 

2222222 

022222 

022222 

102222 

202222 

 

002222 

212222 

 

 

2022222 

002222 

002222 

 

 

11111111 11111111 
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 : 31/12/2212في وذلك التجارية  لمنشأة الشامميزان المراجعة باألرصدة فيما يلي   : 1مسألة 

 اسم الحساب   أرصدة دائنة أرصدة مدينة

 بضاعة أول المدة - 302222

 مشترياتال - 2202222

 األراضي والمباني - 1022222

 السيارات - 022222

 مبيعاتال 2222222 -

 ثاثاأل - 322222

 مشترياتردودات م 30222 -

 وأجوررواتب  - 100222

  مصروفات نثرية  - 12222

 سحوبات شخصيةم - 202222

 حسم ممنوح - 02222

 عمولة وكالء شراء - 22222

 أرباح بيع أثاث 20222 -

 قرض مصرفي  022222 -

 كهرباء ومياه وهاتفم. - 32222

 حسم مكتسب 10222 -

 ) الزبائن( مدينونال  - 222222

 أوراق قبض - 132222

 مالية وراقأ - 132222

 لقبض برسم التحصي أوراق  - 02222

 رسوم جمركية على المشتريات - 33222

 ) الموردين( دائنون 202222 -

 دفع وراقأ 302222 -

 ديون معدومة  - 30222

 مصاريف قضائية - 132222

 شيكات برسم التحصيل  - 122222

 مصرف/جاري - 322222

 صندوق - 202222

 مالية وراقإيرادات أ 10222 -

 دائنة إيجارات 20222 -

 . آجيومصاريف - 0222

 قرض مدينة فوائد - 12222

 رأس المال 1111111 -

 المجموع 9111111 9111111

 

 المطلوب : ل.س    222202  قدرت بـ   31/12/2212فإذا علمت أن البضاعة في 

 31/12/2212في عن الفترة المنتهية  (األرباح والخسائرالمتاجرة ، )إعداد الحسابات الختامية  -1

 31/12/2212لمنشأة الشام كما هي في ية الختامية إعداد الميزان -2

 

 



 د. عبد الستار الظاهر                                                      1مبادئ المحاسبة                                                 السنة األولى

 
115 

 

 

                       دائن                                        حـ/ المتاجرة                                                       مدين   

302222 

2202222 

02222 

22222 

33222 

111111 

 

 إلى حـ/ بضاعة أول المدة

 إلى حـ/ مشتريات

 إلى حـ/ حسم ممنوح

 عمولة وكالء شراءإلى حـ/

 رسوم جمركية عالمشتريات إلى حـ/ 

 إلى حـ/ أ. خ )مجمل ربح(

202222 

2222222 

30222 

10222 

 

 من حـ/ بضاعة آخر المدة 

 من حـ/ مبيعات

 مشترياتردودات من حـ/ م

 من حـ/ حسم مكتسب

 

3022222 3022222 

 

 

 )ايرادات(دائن                         حـ/ األرباح والخسائر                               ت()مصروفا مدين

100222 

12222 

32222 

30222 

132222 

0222 

12222 

 وأجورإلى حـ/ رواتب 

  مصروفات نثرية إلى حـ/ 

 كهرباء ومياه وهاتف إلى حـ/ م.

 إلى حـ/ ديون معدومة

 يةإلى حـ/ خسائر ومصاريف قضائ

 إلى حـ/ م. آجيو

 قرض مدينةإلى حـ/ فوائد 

322222 

20222 

10222 

20222 

 

91111 

 من حـ/ المتاجرة )مجمل ربح(

 من حـ/ أرباح بيع أثاث

 من حـ/ إيرادات أ. مالية

 دائنة حـ/ إيجارات من

 

 )ميزانية(رصيد صافي خسارة

 

022222 022222 

 

  

 11/11/1119في كما هي انية الميز

 الخصوم جزئي كلي األصول يجزئ كلي

 

 

 

 

3222222 

 

 

 

 

 

 

1022222 

 

 

002222 

 

1022222 

022222 

32222 

 ـــــــــــــــــ

 

202222 

222222 

132222 

132222 

122222 

22202 

 

322222 

202222 

  

        )غير متدوالة(ثابتة  أصول 

 أراضي ومباني

 سيارات

 أثاث

 

 أصول متداولة

   31/12بضاعة 

 مدينونال 

 أوراق  قبض

 مالية وراق أ

 شيكات برسم التحصيل

 برسم التحصيل أ. ق

 أموال جاهزة

 مصرف/جاري

 صندوقال

 

 المجمــوع  

 

 

 

 

0222222 

 

 

 

 

 

1222222 

 

0322222 

(202222) 

(91111) 

 ــــــــــــــــــ

 

 

022222 

202222 

302222 

 ــــــــــــــــــ

 حقوق الملكية

 رأس المال

 مسحوبات شخصية -

 افي خسارةص

  

 

 لتزاماتا

 قرض مصرفي 

 دائنونال

 . دفعوراق أ

 

   

 

  

 

 لمجمــوعا

9111111  9111111  
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 : 33/31/1132في أرصدة الحسابات المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت التجارية فيما يلي :  3 مسألة   

أرصدة  اسم الحساب أرصدة دائنة أرصدة مدينة
 مدينة

 ساباسم الح أرصدة دائنة
 

 عمولة وكالء بيع - 30111 بضاعة أول المدة - 000111

 دائنة إيجارات 00111 - العمال رواتب - 081111

 دائن مصرف/ جاري 301111 - عقارات - 1201111

 قبض برسم التحصيل.  أ - 80111 مشتريات - 3011111

 مبيعاتمردودات  - 13111 مالية إيرادات أوراق 11111 -

 فوائد مدينة - 01111 وبات شخصيةمسح - 301111

 أوراق مالية - 111111 مبيعات 0101111 -

 ومياه  مصاريف كهرباء - 03111 مصرفية عمولة تحصيل - 31111

 حسم مكتسب 30111 - مشتريات سموحاتم 00111 -

 دائنون 300111 - مصاريف عمومية - 30111

 م. دعاية وإعالن - 00111 أثاث - 101111

 أرباح دعوى قضائية 30111 - مدينون - 130111

 خسائر بيع أوراق مالية - 30111 حسم ممنوح - 00111

 دفع أوراق 100111 - صاريف الحسمم - 30111

 صندوق - 301111 قرض مصرفي 301111 -

 رأس المال       0003333 - عمولة وكالء شراء - 00111

 قبض أوراق - 111111

 المجموع 0003333 0003333 تأرباح بيع آال 11111 -

 المطلوب :، ل.س  111031  قدرت بـ  33/31/1132فإذا علمت أن البضاعة في 

 33/31/1132عن الفترة المنتهة في  (حـ/ األرباح والخسائر ،حـ/ المتاجرة  )إعداد الحسابات الختامية  -3

 33/31/1132كما هي في إعداد الميزانية الختامية  -1

 الحل :

                       دائن                                     حـ/ المتاجرة                                             مدين   

000111 

3011111 

00111 

00111 

30111 

13111 

00111 

001111 

 إلى حـ/ بضاعة أول المدة
 إلى حـ/ مشتريات

 إلى حـ/ حسم ممنوح
 عمولة وكالء شراءإلى حـ/
 ـ/عمولة وكالء بيعإلى ح

 مبيعاتمردودات إلى حـ/ 
 إلى حـ/ م. دعاية وإعالن

 (إلى حـ/ أ. خ )مجمل ربح
 

031111 

0101111 

00111 

30111 

 

 من حـ/ بضاعة آخر المدة 
 من حـ/ مبيعات

 مشتريات سموحاتمن حـ/ م
 من حـ/ حسم مكتسب

 

0801111 0801111 
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 )إيرادات( دائن                     حـ/ األرباح والخسائر                      )مصروفات(مدين

081111 

31111 

30111 

30111 

01111 

03111 

30111 

  العمال إلى حـ/ رواتب
 ة تحصيل مصرفيةعمولإلى حـ/ 

 عمومية صاريفإلى حـ/ م
 مصاريف الحسمإلى حـ/ 

 مدينةإلى حـ/ فوائد 
 ومياه  كهرباء إلى حـ/ م.
 سائر بيع أوراق ماليةإلى حـ/ خ

 

001111 

11111 

11111 

00111 

30111 

 

 من حـ/ المتاجرة )مجمل ربح(
 مالية وراقمن حـ/ إيرادات أ

 حـ/ أرباح بيع آالتمن 
 دائنة حـ/ إيجارات من

 من حـ/ أرباح دعوى قضائية
 

001111 001111 

 
 

 33/31/1132 فيكما هي   العمومية )قائمة المركز المالي( الميزانية        

 الخصوم جزئي كلي األصول جزئي كلي

3111111 

 
 
 

3011111 

 
1201111 

101111 

 ــــــــــــــــ
 

031111 

130111 

111111 

80111 

111111 

 
301111 

         )غير متدوالة(ثابتة أصول
 عقارات

 أثاث
 

 وجاهزة أصول متداولة
   33/31بضاعة 

 مدينون 
 ضبق وراقأ 
 يلالتحصض برسم بق .أ
 مالية وراقأ

 
 صندوق

 
   

 المجمــوع

3211111 

 
 
 

011111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3801111 

(301111) 

 ــــــــــــــــ
 

301111 

301111 

300111 

100111 

 ــــــــــــــــ

 حقوق الملكية
 رأس المال

 مسحوبات شخصية -
  
 لتزاماتا

 قرض مصرفي 
    مصرف)سحب مكشوف(

 دائنون
 دفع وراقأ

 
   
 
 
  

 0011111 0011111 وعالمجمــ

 

 

 

 

 


