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 اسبة والقيد المزدوجحالم مفهوم

تساعد داث االقتصادية إىل معلومات مفيدة حوم برتمجة األنظام للمعلومات يق: بأنها اسبةحتعرف الم
داث االقتصادية وفقاً حاالقتصادية وذلك من خالل تسجيل وتبويب وتلخيص األالقراراتيف عملية اختاذ 

 اسبية.وأساليب مستمدة من املبادئ والفروض احملإجراءات لقواعد و 

 :مبايلياسبة عليه تقوم احمل

  سب وقوعها التارخيي.حمن واقع املستندات املؤيدة هلا تسجيل العمليات املالية 
  هبدف، سابات مستقلةحيف تبويب وتصنيف العمليات املالية 

 اسبة إىل:هتدف احمل: اسبةحأهداف الم

 قوق.افظة على احلحلملمديونية ودائنية املشروع  بيان -1
 مصروفات املشروع وإيراداته. بيان -2
 موجودات املشروع والتزاماته. بيان -3
 أو خسارة( خالل الفرتة املالية. حتخراج نتائج األعمال )رباس -4
 بيان املركز املايل للمشروع يف تاريخ معني. -5
 توفري املعلومات املالية املالئمة إلدارة املشروع ملساعدهتا يف عملية التخطيط والرقابة. -6
قراراهتم املتعلقة اخلارجيني ملساعدهتم يف اختاذ  للمستخدمنيتوفري املعلومات املالية املالئمة  -7

  للمشروع.املتوفرة املوارد االقتصادية أو تقييم درجة السيولة و  القروض حباالستثمار أو من

  الفروض المحاسبية:

الفروض هي نقطة البداية يف اهليكل العام للنظرية، واملقصود بالفرض التكهن باحللول اليت ميكن عن 
 اء هبا إىل مستوى احلقيقة.طريق التجريب التأكد من صحة الظواهر لالرتق

 إن أهم الفروض احملاسبية اليت كانت االنعكاس املباشر لتطور احملاسبة يف مراحلها املختلفة هي:

 فرض الوحدة احملاسبية. -1
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 فرض االستمرارية. -2

 فرض القياس النقدي وثبات وحدة النقد. -3

 فرض التوازن احملاسيب. -4

 فيما يلي شرح هلا موجز هلا:

القانونية واكتساهبا الصفة إنشائها اقتصادية عند منشأة يعين أن أي  رض الوحدة المحاسبية:ف -1
تكون مستقلة ومنفصلة مبلكيتها عن ملكية املالكني لذلك يتم إعداد قوائم مالية خاصة باملنشأة ليس هلا 

ا والتزاماهتا وبناء عالقة باملالكني، أي أن للمنشأة شخصية معنوية مستقلة عن املالكني من حيث حقوقه
 عليه يتم التفريق بني االلتزامات لألطراف اخلارجية وحقوق امللكية.

يعين الفصل بني عمر املنشأة وعمر املالكني باعتبارمها شخصيتني مستقلتني  فرض االستمرارية: -8
الالحقة وأن هذه املنشأة مستمرة على املدى البعيد دون انفصال يف نشاطها عن الفرتات السابقة أو 

حلني تصفيتها التصفية الفعلية، وهو ما يربر تقييم األصول الثابتة بسعر التكلفة مطروحًا منها االهتالك 
 .املرتاكم

يعين استخدام النقود كوحدة لقياس القيم باعتبارها فرض القياس النقدي وثبات وحدة النقد:  -3
االقتصادية على شكل أرقام. وكذلك  وسيلة متعارف عليها يف القياس، وذلك للتعبري عن األحداث

 ثبات القوة الشرائية للنقود مما يتيح امكانية املقارنة بني الفرتات املختلفة.

اس احملاسيب تنطلق من اخلاضعة للقي االقتصادية يعين أن مجيع العملياتفرض التوازن المحاسبي:  -4
هذه اخلاصية هلذا القيد دائمًا صفرًا ومن  توازن الطرفني ألي قيد حماسيب وبالتايل يكون اجملموع اجلربي

 تستمد معادلة امليزانية توازهنا املستمر.

  المحاسبية: المبادئ

املبدأ كمفهوم يعين حقيقة أساسية تبىن عليها حقائق أخرى، وتستند املبادئ احملاسبية على الفروض 
 :باعتبارها الدليل الذي يسرتشد به يف صياغتها، من املبادئ احملاسبية
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 مبدأ الدورية. -1

 مبدأ التكلفة التارخيية. -2

 مبدأ املوضوعية. -3

 .اإليرادمبدأ حتقق  -4

 باملصروفات.اإليرادات مبدأ مقابلة  -5

 مبدأ اإلفصاح التام. -6

 مبدأ الثبات أو االتساق.-7

 مبدأ احليطة واحلذر. -8

 فيما يلي شرح هلا موجز هلا:

حياة املنشأة إىل فرتات زمنية قصرية تسمى كل منها فرتة حماسبية  مبوجبه يتم تقسيممبدأ الدورية:  -1
حتديد نتيجة عملها من ربح أو خسارة من كل عام، وذلك هبدف  31/12وتنتهي يف  1/1تبدأ يف 

 ومن مث معرفة مركزها املايل وعدم االنتظار حىت هناية عمر املنشأة وتصفيتها بشكل فعلي.

وجبه يتم تقييم كافة عناصر املوارد االقتصادية ومصادر ومويلها ومجيع مب مبدأ التكلفة التاريخية: -8
اليت يتم التعبري عنها بتكلفتها األصلية، وتعترب األصول الثابتة أكثر العناصر تأثراً اإليرادات املصروفات و 

 هبذا املبدأ ويرجع السبب يف استخدام التكلفة التارخيية عند تقييم هذه األصول إىل:

 ثل التكلفة احلقيقية وقت احلصول عليها.أهنا وم 
 .أهنا نامجة عن عملية تبادل حقيقية وليست افرتاضية لذا ميكن االعتماد عليها 

ويدخل ضمن تكلفة األصل باإلضافة لثمن شرائه كل ما ينفق عليه من مصاريف حىت يصبح ضمن 
 ممتلكات املنشأة.
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مادية من حدوث الواقعة املالية، وقد اعتربت مبوجبه يتم التأكد بأي وسيلة مبدأ الموضوعية:  -3
دفع..( دلياًل ماديًا كافياً إيصاالت قبض، إيصاالت املستندات احملاسبية )فواتري، شيكات، كمبياالت، 

 لذلك، كربهان مكتوب يؤيد حدوث الواقعة.

ليمها للعميل من بيع البضاعة مبجرد بيعها وتس اإليرادمبوجبه يتم االعرتاف ب :اإليرادمبدأ تحقق  -4
سواء كانت طريقة البيع نقدًا أو على احلساب وهذه هي القاعدة األساسية اليت يستند عليها احملاسبون 

 متحققاً وهي: اإليراديعترب فيها إال أن هناك حاالت أخرى  اإليراديف حتقق 

  بعد البيع: كبيع التقسيط. اإليرادحتقق 
  بيع املعادن الثمينة اليت هلا سوق منتظمة ومؤكدة.ا عند االنتهاء من اإلنتاج: كاإليرادحتقق 
  أو اإلومام طويلة األجل اليت يتم احملاسبة عنها بنسبة اإلنشاء أثناء اإلنتاج: كعقود  اإليرادحتقق

 االجناز.
  أثناء اإلنتاج: وذلك عندما يكون اإلنتاج بناء على طلبات العمالء وسعر البيع حمدد  اإليرادحتقق

اإلنتاج ميكن حتديدها أيضاً، أو عندما يكون هناك سوق تنافس كامل وميكن مسبقًا وتكلفة 
 تصريف اإلنتاج يف وقت قصري ودون ختفيض يف سعر البيع.

كل فرتة حماسبية لتحمل إيرادات  مبوجبه يتم حتديد بالمصروفات: اإليرادات مبدأ مقابلة  -5
ومصروفات الفرتات إيرادات ري الفصل بني على أن جياإليرادات باملصروفات اليت تكبدهتا لتحقيق تلك 

وذلك تطبيقًا ألساس االستحقاق  اإليراداحملاسبية املختلفة دون النظر لتاريخ دفع املصروف أو استالم 
 احملاسيب.

ات مع توفري مبوجبه يتم إعداد القوائم املالية حبيث تشمل مجيع املعلوممبدأ اإلفصاح التام:  -6
ألجل حتقيق هذا املبدأ ال بد من توفر بعض اخلصائص يف املعلومات احملاسبية الوضوح املناسب فيها، و 

 مثل الشمول والدقة واملالءمة والوضوح واملوضوعية.

والطرق واملبادئ والسياسات احملاسبية بصورة إجراءات المبوجبه يتم اتباع مبدأ الثبات واالتساق: -7
داث املتماثلة يف املنشأة ولكل عنصر من عناصر ثابتة ومنتظمة من فرتة حماسبية ألخرى على األح

 القوائم املالية.
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احملاسيب الذي يأخذ اخلسائر احملتملة يف املستقبل اإلجراء مبوجبه يتم اختيار مبدأ الحيطة والحذر:  -2
بعني االعتبار دون األرباح كتقييم املخزون السلعي آخر املدة بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل وتكوين 

 ملخصصات للخسائر احملتملة.ا

 القيد المزدوج:

تتكون أي عملية مالية من طرفني، طرف يأخذ يسمى مدينًا وطرف يعطي يسمى دائناً، وهذا شيء 
ل.س من قريبك فإنك تصبح مدينًا له هبذا املبلغ وهو يصبح  1111منطقي، فلو قمت باقرتاض مبلغ 

 دائناً لك أي يطلب منك هذا املبلغ.

يتم تسجيل القيود م تطبيقه عند حتليل وتسجيل األحداث االقتصادية اخلاصة باملنشأة، حيث وهذا ما يت
 اليت تتلخص مبا يلي: اسبةيف احمل لقواعد القيد المزدوجيف دفرت اليومية وفقاً 

 .لكل عملية مالية طرفان، طرف مدين وطرف دائن متساويان يف القيمة -1
 .ائنكل من أخذ فهو مدين وكل من أعطى فهو د -2

 تعترب كل عملية مالية قائمة بذاهتا. -3
 

 الشكل العام للقيد المزدوج:
 املدين  حـ/من  ×××  

 الدائن  حـ/إىل  ×××            

 : وهي نوعانأنواع القيود المحاسبية

 هي القيود اليت تتضمن حسابني األول مدين والثاين دائن :القيود البسيطة

انب املدين أو الدائن أو يف كليهما وهي اجلضمن أكثر من حساب يف هي القيود اليت تت :القيود املركبة
 على ثالثة أنواع

 .حساب مدين وعدة حسابات دائنة 
 .عدة حسابات مدينة وحساب دائن 
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 .عدة حسابات مدينة وعدة حسابات دائنة 

 معادلة الميزانية:

  طرريني: تعكس امليزانية املركز املايل للمشروع يف حلظة معينة، وتتألف من جانبني

التاجر أو املشروع أو هو ميلكها اليت   هو جانب األصول طاملوجودات:  األمين طالطرف: اجلانب
 اجلانب الذي يبني كيفية استعمال التاجر لألموال املتاحة لديه.

يشمل حقوق امللكية وااللتزامات للغري  هو جانب االلتزامات طاخلصوم:  األيسر طالطرف: اجلانب
 ب الذي يبني منشأ األموال املتاحة للتاجر أو املشروع.أو هو اجلان

 ودائماً جيب أن يتساوى جانيب امليزانية 

 

 )المطاليب( الخصوم      األصول )الموجودات(
 حقوق امللكية  أصول ثابتة

 االلتزامات للغري  واألموال اجلاهزة أصول متداولة
 تساوي أو توازن دائم

 :ة كما يليعليه تكتب معادلة امليزاني

 (1)    )المطاليب( الخصوماألصول )الموجودات( = 

 (2) االلتزامات للغيراألصول )الموجودات(= حقوق الملكية + 

 -على رأس المال خالل الفترةإضافات حقوق الملكية = رأس المال + أي لكن 
 الخسائر – األرباحالمسحوبات الشخصية+ 

شارة سالبة ألهنا حسابات مدينة وعندما وضعت حيث ظهرت املسحوبات الشخصية واخلسائر بإ
 ألهنا تؤثر على حقوق امللكية فال بد أن تأخذ إشارة سالبة. يف اجلانب الدائن من امليزانية

 : 2وبالتعويض يف املعادلة ط
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 -على رأس المال خالل الفترةإضافات رأس المال + أي طاألصول )الموجودات(= 
 (3)   االلتزامات للغير+ (خسائرال – األرباحالمسحوبات الشخصية+ 

 

حسابات مدينة ، تبعًا لطريف القيد احملاسيب إىل صنفنيتصنف احلسابات  الحسابات: تصنيف
 .وحسابات دائنة

.(، .املوجودات الثابتة )كاملباين واألراضي واألثاث والسيارات. األصول )املوجودات(: وتشمل -1
موال اجلاهزة )كالصندوق وأوراق القبض...(، األ املدينونأو  املوجودات املتداولة )كالبضاعة والزبائن
تبقى حمافظة على طبيعتها املدينة وإذا نقصت تصبح ازدادت واملصرف(، وهي حسابات مدينة إذا 

 دائنة.
 كاملوردون أو الدائنون: وتشمل حقوق امللكية )سبق بياهنا( وااللتزامات للغري )(االلتزاماتاخلصوم ) -2

تبقى حمافظة على طبيعتها الدائنة ازدادت روض الدائنة(، وهي حسابات دائنة إذا وأوراق الدفع والق
 مدينة.وإذا نقصت تصبح 

 املصروفات: كمصروف الكهرباء ومصروف الرواتب واألجور وهي حسابات مدينة. -3
 وهي حسابات دائنة.اإليرادات عقار أو إيراد أوراق مالية وغريها من  إجيارات: كإيراد اإليراد -4
رتيات: مدينة دائماً ألنه عند الشراء تزيد البضاعة وهي من حسابات األصول املدينة وقد زادت املش -5

 فتبقى مدينة.
مردودات املشرتيات: دائنة دائماً ألنه عند رد املشرتيات تنقص البضاعة وهي من حسابات األصول  -6

 .فتصبح دائنة نقصتاملدينة وقد 
وقد نقصت البضاعة وهي من حسابات األصول املدينة  تنقص البيعدائماً ألنه عند  دائنةاملبيعات:  -7

 فتصبح دائنة.
مردودات املبيعات: مدينة دائمًا ألنه عند رد املبيعات تزيد البضاعة وهي من حسابات األصول  -8

 املدينة وقد زادت فتبقى مدينة.

حساب األرباح ( ختص 4، 3( هي حسابات ختص امليزانية، والبنود )2، 1واجلدير بالذكر أن البنود )
 ( ختص حساب املتاجرة.8حىت  5واخلسائر، والبنود )
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 تسجيل القيود المحاسبية: قواعد

 .كل من أخذ فهو مدين وكل من أعطى فهو دائن -1
 تعترب األصول مدينة واخلصوم الدائنة. -2
 .تسجل الزيادة يف األصول يف اجلانب املدين والنقص يف األصول يف اجلانب الدائن -3
  اخلصوم يف اجلانب الدائن والنقص يف اخلصوم يف اجلانب املدين.تسجل الزيادة يف -4
 دائنة.اإليرادات تعترب املصروفات مدينة و  -5
 تعترب املشرتيات مدينة واملبيعات دائنة. -6
 .مدينةتعترب مردودات املشرتيات دائنة ومردودات املبيعات  -7

 مثال: 

أصول حمل األناقة وتعهد  أعماله التجارية بأن اشرتى عصام بدأ التاجر 2115/ 1/3يف  -1
 بتسديد اخلصوم املرتتبة عليه وقد كانت أصول وخصوم حمل األناقة كما يلي 

 دائنون 25111مدينون،  15111بضاعة،  01111أثاث،  21111مباين،  111111

والدائنون  أصول زادت فهي مدينة، رأس املال حقوق امللكيةمباين وأثاث وبضاعة ومدينون التحليل: 
 زادت فهي دائنة ت للغريالتزاما

 من مذكورين
 مباين حـ/ 111111

 أثاث حـ/ 21111
 بضاعة حـ/ 01111
 مدينون حـ/ 15111
  إىل مذكورين  

 رأس املال حـ/ 211111

 دائنون حـ/ 25111
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 نوع القيد: مركب عدة حسابات مدينة وعدة حسابات دائنة

 .لرية على احلساب 111111مببلغ  حسانإىل بضاعة  عصامباع التاجر  3/2115/ 5يف  -2
 يهو مدين واملبيعات دائن دائماً، يكون القيد زبون طأصل: زاد حسانالتحليل   

 حسانالزبون  حـ/من  011111
 املبيعات حـ/إىل  011111  

 نوع القيد  قيد بسيط
ل.س على  012111مببلغ  اخلريبضاعة من شركة  عصاماشرتى التاجر  2102/ 3/ 01يف  -3

 احلساب
 واملشرتيات مدينة دائماً، يكون القيد مورد طالتزام: زاد يهو دائن اخلريشركة التحليل  

 املشرتيات حـ/من  012111
 اخلريشركة املورد  حـ/إىل  012111  

 نوع القيد  قيد بسيط
ل.س   3111ل.س رواتب موظفني ،  75111  عصامدفع التاجر  31/3/2115يف  -4

 نقداً. فاتورة هاتفل.س  2511هرباء، ك
نقص فهو  أصل حليل: مجيع العمليات املذكورة هي مصاريف وهي مدينة أما الصندوقالت

 دائن، يكون القيد
 من مذكورين

 رواتب موظفني حـ/ 75111
 م.كهرباء حـ/ 3111
 م. هاتف حـ/ 2511

 الصندوق حـ/إىل  81511  
 وعدة حسابات مدينة: نوع القيد  قيد مركب طحساب دائن

وحصل على حسم  اخلريقدًا قيمة البضاعة املشرتاة من شركة ن عصامسدد  2115/ 7/4يف  -5
 ل.س. 1111مكتسب مببلغ 



10 

 

املكتسب إيراد وهو دائن دائماً، مدين، احلسم  )التزام( نقص فهو مورد اخلريشركة  التحليل:
 نقص فهو دائن الصندوق أصل

 اخلريشركة املورد  حـ/من  012111
 إىل مذكورين  
 حسم مكتسب حـ/ 0111  
 الصندوق حـ/010111  

 وعدة حسابات دائنة: نوع القيد  قيد مركب طحساب مدين
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 وترحيل الحساباتالدفاتر المحاسبية 

 تقسم الدفاتر التجارية من الناحية القانونية إىل قسمني:: أقسام الدفاتر التجارية

وري بأنه جيب على كل تاجر أن من قانون التجارة الس 16: نصت املادة اإللزاميةالدفاتر  -لقسم األولا
 ينظم ثالث دفاتر على األقل هي:

 دفرت اليومية: تسجل فيه العمليات املالية املتعلقة باملشروع التجاري يوماً فيوم. -1

دفرت صور الرسائل: حيفظ به نسخ عن الرسائل والربقيات اليت يرسلها وكذلك الرسائل والربقيات اليت  -2
 يتلقاها.

 وامليزانية: ينظمها التاجر مرة على األقل كل سنة. دفرت اجلرد -3

 ولكي تعترب الدفاتر السابقة قانونية جيب أن تستويف الشروط التالية:

  وال نقل إىل اهلامش ودون حمو أو شطب أو   فراغأن تنظم حبسب تسلسل التواريخ ودون بياض أو
 كتابة بني السطور.

 ها من رئيس احملكمة البدائية املدنية أو من قاضي ترقيم صفحات الدفرت والتأشري عليها وتوقيع
 الصلح.

 .حيتفظ التاجر بالدفاتر مدة عشر سنوات بعد اختتامها 

الدفاتر االختيارية: مل يلزم هبا القانون وإمنا جرت العادة بني التجار على استخدامها ومن  -القسم الثاين
 أمهها:

حدوثها أوال بأول بصورة خمتصرة قبل تسجيلها بدفرت  دفرت املسودة وفيه يسجل التاجر العمليات أثناء 
 اليومية ألنه ميكن فيه احلك والشطب والتعديل إذ يستخدم مبثابة مسودة ملا سيسجل يف دفرت اليومية.
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 ترحيل الحسابات:

لك هو نقل القيود احملاسبية اليت مت تسجليها يف دفرت اليومية إىل حساباهتا املختصة يف دفرت األستاذ، وذ
برتحيل الطرف املدين من القيد إىل اجلانب املدين من حساب األستاذ املختص به والطرف الدائن من 
 القيد يرحل إىل اجلانب الدائن من حساب األستاذ املختص بنفس املبالغ لكن باسم احلساب املقابل له.

رصيد ألي حساب بدفرت ترصيد احلساب: هو اخلطوة التالية لرتحيل احلساب ويعين الرتصيد استخراج ال
 األستاذ يف تاريخ معني، والذي ميثل الفرق بني جمموع الطرف املدين والطرف الدائن للحساب.

عليه فإن دفرت األستاذ هو دفرت حيوي مجيع احلسابات املوجودة يف دفرت اليومية هبدف معرفة رصيدها 
 سواء مدين أو دائن.

 خطوات ترصيد الحساب:

 الرصيد. يرتك سطر فارغ لكتابة -1
 كل من الطرف املدين والدائن على سطر واحد. يوضع خط للجمع يف -2
 يثب اجملموع األكرب يف كال الطرفني حتت اخلط مباشرة. -3
 بني الطرف املدين والطرف الدائن. بالفرقيستخرج الرصيد  -4
إذا كان الطرف املدين أكرب من الدائن يسمى الرصيد مدين وإذا كان الطرف الدائن أكرب يسمى  -5

 الرصيد دائن.
 يوضع خطان أفقيان حتت اجملموع. -6

 مثال: 

 311111أودع منه ل.س  511111بدأ التاجر فادي أعماله التجارية برأس مال قدره  5/3يف  -1
 ل.س يف املصرف والباقي يف الصندوق.

 ل.س نقداً. 05111اشرتى فادي بضاعة مببلغ  6/3يف  -2
والباقي نقداً  51111شادي سدد منها  ل.س للزبون 65111باع فادي بضاعة مببلغ  11/3يف  -3

 على احلساب.
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 ل.س من املصرف وأودعها يف الصندوق. 111111سحب مبلغ  17/3يف  -4
 منزله. إجيارل.س من الصندوق لدفع  5111سحب مبلغ  31/3يف  -5

املطلوب: تسجيل العمليات السابقة يف دفرت يومية التاجر فادي وتصوير حساب الصندوق وترصيده 
 .31/3بتاريخ 

 احلل:

 تسجيل العمليات يف دفرت اليومية:

 تاريخ العملية رقم العملية البيان املبلغ
 دائن مدين 

 3/ 5 1 من مذكورين  
   املصرف حـ/  311111
   الصندوق حـ/  211111

   رأس املال حـ/إىل     511111 
 3/ 6 2 املشرتيات حـ/من   05111

   الصندوق حـ/إىل     05111 
 11/3 3 من مذكورين  

   الصندوق حـ/  51111
   الزبون شادي حـ/  15111

   املبيعات حـ/إىل     65111 
 3/ 17 4 الصندوق حـ/من   111111

   املصرف حـ/إىل     111111 
 3/ 31 5 مسحوبات شخصية حـ/من   5111

   الصندوق حـ/إىل     5111 
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 فرت األستاذالرتحيل إىل حساب الصندوق يف د

الصندوق                                            )له(  حـ/مدين )منه(                                      
 دائن

 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 
 3/ 6 املشرتيات حـ/من  05111 5/3 رأس املال حـ/إىل  211111
    3/ 11 املبيعات حـ/إىل  51111

    3/ 17 املصرف حـ/إىل  111111
  31/3رصيد مدين مرحل 251111   

  اجملموع 351111  اجملموع 351111
     4/ 1رصيد منقول 484511
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 عمليات شراء وبيع البضاعة

 مشترياتالمعالجة المحاسبية لل

 من احلاالت التالية:لغرض البيع، وتتض من بضاعة املشروع هي كل ما يشرتيهاملشرتيات 

 املشرتيات النقدية: إما عن طريق الصندوق أو املصرف وتثبت كما يلي -1

 املشرتيات حـ/من ×× 

 الصندوق حـ/إىل ××  

 املشرتيات حـ/من ×× 

 املصرف حـ/إىل ××  

املشرتيات اآلجلة أو على احلساب: هي اليت يتم شراؤها من املورد على احلساب على أن يتم  -2
 اً السداد الحق

 املشرتيات حـ/من ×× 

 املورد... حـ/إىل ××  

 وعند السداد عن طريق املصرف أو الصندوق نسجل القيد

 املورد...  حـ/من ×× 

 الصندوق أو املصرف حـ/إىل ××  

برد البضاعة املشرتاة للمورد عند وجود تلف فيها أو خمالفتها  التاجرمردودات املشرتيات: يقوم  -3
ئنة دائمًا ألهنا نقص يف البضاعة، ، وتسمى مردودات املشرتيات وهي داللمواصفات املتفق عليها

 وخنتصرها مر.مشرتيات

 أو الصندوقاملورد...  حـ/من ×× 
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 املشرتيات  مر. حـ/إىل ××  
مسموحات املشرتيات: قد يتفق التاجر مع املورد يف حال وجود تلف يف البضاعة املشرتاة أو يف  -4

عدم ردها مقابل تنازل املورد للتاجر املشرتي عن نسبة أو مبلغ حال خمالفتها للمواصفات على 
معني من مثنها كتعويض عن هذا الضرر أو العيب ويسمى املبلغ املتنازل عنه بالنسبة للتاجر املشرتي 

 مبسموحات املشرتيات وهي دائنة دائماً 
 أو الصندوقاملورد...  حـ/من ×× 
 مسموحات املشرتيات حـ/إىل ××  

لشراء: هي كل املصاريف اليت تدفعها املنشأة على املشرتيات حىت وصوهلا إىل خمازهنا  مصاريف ا -5
 والرسوم اجلمركية والتأمني وغريها، وطاملا أهنا مصروفات فهي مدينة نقل املشرتيات كمصاريف

 مصاريف الشراء  حـ/من ×× 
 الصندوق أو املصرف حـ/إىل ××  

 شكل مفصلأو أن نسجل كل بند من بنود املصاريف ب

 المعالجة المحاسبية للمبيعات

 املبيعات هي كل ما يبيعه املشروع من بضاعة للغري، وتتضمن احلاالت التالية:

 املبيعات النقدية: إما عن طريق الصندوق أو املصرف وتثبت كما يلي -1

 الصندوق حـ/من ×× 

 املبيعات حـ/إىل ××  

 املصرف حـ/من ×× 

 املبيعات حـ/إىل ××  

على احلساب على أن يتم السداد  للزبائن بيعهااآلجلة أو على احلساب: هي اليت يتم  املبيعات -2
 الحقاً 
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 الزبون... حـ/من ×× 

 املبيعات حـ/إىل ××  

 وعند السداد عن طريق املصرف أو الصندوق نسجل القيد

 الصندوق أو املصرف حـ/من ×× 

 الزبون... حـ/إىل ××  

عند وجود تلف فيها أو خمالفتها املباعة له للتاجر البائع برد البضاعة  الزبون: يقوم املبيعاتمردودات  -3
يف البضاعة،  زيادةدائمًا ألهنا  مدينةوهي  مبيعاتللمواصفات املتفق عليها، وتسمى مردودات 

 مبيعات وخنتصرها مر.

 مر. مبيعات حـ/من ×× 

 أو الصندوقالزبون...  حـ/إىل ××  
أو يف  املباعة لهيف حال وجود تلف يف البضاعة  الزبوناجر مع : قد يتفق التاملبيعاتمسموحات  -4

عن نسبة أو مبلغ معني  التاجر البائع للزبونحال خمالفتها للمواصفات على عدم ردها مقابل تنازل 
 البائعمن مثنها كتعويض عن هذا الضرر أو العيب ويسمى املبلغ املتنازل عنه بالنسبة للتاجر 

 دائماً  مدينةوهي  املبيعاتمبسموحات 
 مسموحات املبيعات حـ/من ×× 
 أو الصندوقالزبون...  حـ/إىل ××  

 تسويق )بيع( بضاعتها: هي كل املصاريف اليت تدفعها املنشأة على البيع والتوزيعمصاريف  -5
أهنا مصروفات فهي واإلعالن وعمولة وكالء البيع ومصاريف الدعاية  نقل املبيعات كمصاريف

 مدينة
  البيع والتوزيعريف مصا حـ/من ×× 
 الصندوق أو املصرف حـ/إىل ××  

 أو بشكل تفصيلي 
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 من مذكورين
 م. نقل مبيعات حـ/×× 
 عمولة وكالء بيع حـ/×× 
 دعاية وإعالن حـ/×× 
 الصندوق أو املصرف حـ/إىل ××  

 المعالجة المحاسبية للخصم على البضاعة:
 :لويشماخلصم هو ختفيض يف قيمة البضاعة املعلن عنها 

التجاري: هو وسيلة لتحديد سعر البيع النهائي، لذلك ال يظهر يف دفاتر  )احلسم( اخلصم -1
البائع وال دفاتر املشرتي حيث يقوم البائع حبسم نسبة مئوية أو مبلغ حمدد من سعر البضاعة 

 املعلن عنه

 %5مع خصم جتاري  61111مببلغ باع التاجر حسان بضاعة نقداً  21/1يف  مثال:

 الصندوق حـ/ن م 57111

 املبيعات  حـ/إىل  57111 

 ل.س 57111= 3111 -%61111(= 5× 61111) -61111

اخلصم )احلسم( النقدي: خيص املبيعات اآلجلة حيث يقوم البائع مبنح املشرتي خصمًا بنسبة  -2
د قيمة البضاعة قبل األجل احملدد، يسمى يف دفاتر البائع معينة أو مبلغ معني يف حال مت سدا

 نوح وهو مدين ويف دفاتر املشرتي حسم مكتسب وهو دائن.حسم مم

على احلساب وخبصم  211111مببلغ  هاينباع التاجر حسان بضاعة للزبون  4/ 2يف  مثال:
بسداد ما هو  هاينقام  11/4%  إذا مت السداد خالل مخسة عشر يوما من تارخيه، ويف 11نقدي 

 مرتتب عليه نقداً.

 ر البائع حسانالقيود احملاسبية يف دفات

 4/ 2يف 
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 هاينالزبون  حـ/من  211111

 املبيعات  حـ/إىل  211111 

 11/4يف 

 من مذكورين 

 الصندوق حـ/ 181111

 %(11× 211111) حسم ممنوح حـ/ 21111

 هاينالزبون  حـ/إىل  211111 

 هاينالقيود احملاسبية يف دفاتر املشرتي 

  2/4يف 

 املشرتيات  حـ/من  211111

 املورد حسان حـ/ىل إ 211111 

 4/ 11يف 

 املورد حسان حـ/من  211111

 إىل مذكورين 

 الصندوق حـ/ 181111 

 %(11× 211111حسم مكتسب ) حـ/ 21111 
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 مثال: 

 ل.س نقداً حمالت اململكة. 31111اشرتى التاجر عالء بضاعة مببلغ  5/6يف  -1
.س ملدة شهر وخبصم ل 211111اشرتى عالء بضاعة من ماهر على احلساب مببلغ  6/6يف  -2

ل.س مصاريف نقل مشرتيات  2111% إذا مت السداد خالل عشرة أيام، ودفع 5نقدي 
 عمولة وكالء شراء. 1111و

% 11ل.س حبسم جتاري  111111باع عالء بضاعة إىل إياد على احلساب مببلغ  7/6يف  -3
 % إذا مت السداد خالل مخسة عشر يوماً.5وخصم نقدي 

فقام عالء  فيها تلفمن البضاعة املشرتاة من حمالت اململكة  5111ته تبني أن ما قيم 0/6يف  -4
 بردها ومل يقبض قيمتها بعد.

 سدد عالء نقداً نصف قيمة البضاعة إىل ماهر. 12/6يف  -5
 سدد إياد نقداً كل املبلغ املرتتب عليه لعالء. 14/6يف  -6
 سدد عالء املرتتب عليه إىل ماهر بشيك. 18/6يف  -7
 ل.س على احلساب ملدة شهرين. 125111إىل حمالت اجلمال بضاعة مببلغ باع عالء  10/6يف  -8
فتنازل  خمالفة للمواصفات املطلوبة البضاعة املشرتاة من عالء أنتبني حملالت اجلمال  23/6يف  -0

 % من قيمة هذه البضاعة.11عالء عن 

طرف اآلخر لكل عملية املطلوب: تسجيل العمليات السابقة يف دفرت يومية التاجر عالء ودفرت يومية ال
 مالية.

 احلل:

تاريخ  دفتر يومية التاجر عالء
 العملية

 دفتر يومية الطرف اآلخر

 حمالت اململكة الصندوق حـ/من  31111 6/ 5 املشرتيات حـ/من  31111
  املبيعات  حـ/إىل  31111    الصندوق حـ/إىل  31111  

 ماهر بون عالءالز  حـ/من  211111 6/6 املشرتيات حـ/من  211111
  املبيعات  حـ/إىل  211111    املورد ماهر  حـ/إىل  211111  
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  ال يوجد قيد  من مذكورين
    م. نقل مشرتياتحـ/ 2111
    عمولة وكالء شراء حـ/ 1111

    الصندوق حـ/إىل  3111   
 إياد املشرتيات حـ/من  01111 7/6 الزبون إياد حـ/من  01111

  املورد عالء  حـ/إىل  01111    املبيعات  حـ/إىل  01111  
 حمالت اململكة مر. مبيعات حـ/من  5111 0/6 حمالت اململكة حـ/من  5111

  الزبون عالء حـ/إىل  5111    مر.مشرتيات  حـ/إىل  5111  
 ماهر من مذكورين  12/6 املورد ماهر حـ/من  111111

  حسم ممنوح حـ/ 5111  إىل مذكورين    
  الصندوق حـ/ 05111  حسم مكتسب حـ/ 5111   
  الزبون عالء حـ/إىل   111111   الصندوق حـ/ 05111  

 إياد املورد عالء حـ/من  01111 14/6 من مذكورين 
  إىل مذكورين      حسم ممنوح حـ/ 4511

  حسم مكتسب حـ/ 4511     الصندوق حـ/ 85511
  الصندوق حـ/ 85511    الزبون إياد حـ/إىل  01111  

 ماهر املصرف  حـ/من  111111 18/6 املورد ماهر  حـ/من  111111
  الزبون عالء حـ/إىل  111111     املصرف حـ/إىل  111111   

 حمالت اجلمال املشرتيات حـ/من  125111 10/6 حمالت اجلمال حـ/من  125111
  ورد عالء امل حـ/إىل  125111    املبيعات  حـ/إىل  125111  

 حمالت اجلمال املورد عالء حـ/من  12511 23/6 مسموحات املبيعات حـ/من  12511
مسموحات  حـ/إىل  12511    حمالت اجلمال  حـ/إىل  12511  

 املشرتيات 
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 األوراق التجارية

حلق البائع الدائن تستخدم األوراق التجارية لتوثيق الدين يف املبيعات واملشرتيات اآلجلة أي أهنا ضمان 
 التزام املشرتي املدين بسداد قيمة الدين الناتج عن شراء البضاعة يف التاريخ املتفق عليه. إثباتعن طريق 

هي صك يتضمن أمرًا أو تعهدًا بدفع مبلغ معني من املال حلاملها أو ألمر  تعريف األوراق التجارية:
 لطلب أو يف تاريخ حمدد.شخص آخر معني وذلك مبجرد االطالع عليها أو عند ا

 :التجاريةأنواع األوراق 

الكمبيالة: هي أمر بالدفع صادر عن شخص معني وهو الدائن )الساحب( لشخص آخر وهو  -1
املدين )املسحوب عليه( بأن يدفع مبلغ معني مبجرد االطالع أو يف تاريخ حمدد أو قابل للتحديد 

 توقيع وقبول املدين )املسحوب عليه( ألمره أو ألمر شخص آخر وهو املستفيد، وال بد من 
السند ألمر: هو تعهد كتايب حيرره املدين )املشرتي( بدفع مبلغ معني بتاريخ حمدد ومكان حمدد ألمر  -2

الدائن )البائع( أو ألمر شخص آخر )املستفيد(، وال حيتاج السند لقبول املدين ألنه هو الذي حرره 
 لى نفسه وهو املتعهد بدفع املبلغ.ع

 تالف بين الكمبيالة والسند ألمر:االخ

الكمبيالة أمر بالدفع حيررها الدائن أو الساحب )البائع( وحتتاج إىل قبول من املدين املسحوب عليه 
)املشرتي(، أما السند ألمر فهو تعهد بالدفع حيرره املدين )املشرتي( وال حيتاج قبول ألن املدين هو حمرر 

 السند.

 ق التجارية:المعالجة المحاسبية لألورا

تظهر األوراق التجارية يف دفاتر كل من البائع واملشرتي، وهي بالنسبة للبائع أوراق قبض أما بالنسبة 
 للمشرتي أوراق دفع.

 :يف دفاتر البائع املعاجلة احملاسبية ألوراق القبض -1
  عند بيع البضاعة على احلساب 
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 الزبون.... حـ/من ×× 

 املبيعات حـ/إىل ××  

 بعد فرتة معينة يالة على الزبون بقيمة املبيعاتعند سحب كمب

 قبضالأوراق  حـ/من ×× 

 الزبون.. حـ/إىل ××  

  بسحب الكمبيالة يف تاريخ بيع البضاعة فيكون لدينا قيد واحدأو قد نقوم 

 أوراق القبض حـ/من ×× 

 املبيعات حـ/إىل ××  

  وعند حتصيل قيمة ورقة القبض نقداً يف تاريخ االستحقاق 

 الصندوق  حـ/من ×× 

 أوراق القبض حـ/إىل ××  

 وقد ترسل ورقة القبض للتحصيل عن طريق املصرف 

 أوراق قبض برسم التحصيل حـ/من ×× 

 أوراق القبض حـ/إىل ××  

  من املصرف يفيد بتحصيل ورقة القبض واقتطاع عمولة وحتصيل وتسجيل املبلغ يف  إشعاروعند ورود
 حساب املشروع

 من مذكورين

 املصرف /حـ×× 

 عمولة حتصيل حـ/×× 



24 

 

 أوراق قبض برسم التحصيل حـ/إىل ××  

  أما يف حال امتناع الزبون عن دفع قيمة ورقة القبض يف تاريخ استحقاقها نلغي ورقة القبض ونثبت
 مديونية الزبون

 الزبون.. حـ/من ×× 
 أوراق القبض  حـ/إىل ××  

 الزبون عن دفع قيمتها فتلغى بالقيدوإن كانت أوراق القبض قد أرسلت للتحصيل وامتنع 
 الزبون.. حـ/من ×× 
 أوراق قبض برسم التحصيل حـ/إىل ××  

ما يعرف بالربوتستو أو وإجراء عدم الدفع عن طريق احملكمة إثبات وعادة يقوم الدائن )البائع( ب
 احتجاج عدم الدفع وهي رسوم يدفعها الدائن ويتحملها املدين )البائع(

 ون..الزب حـ/من ×× 

 الصندوق  حـ/إىل ××  

 )حتميل الزبون مبصاريف الربوتستو اليت دفعها البائع نقداً(

بإجراء أما يف حال كانت ورقة القبض أرسلت للتحصيل عن طريق املصرف فعادة ما يقوم املصرف 
 احتجاج عدم الدفع وتسجيل املبلغ على حسابنا

 الزبون.. حـ/من ×× 

 املصرف  حـ/إىل ××  

 لزبون مبصاريف الربوتستو اليت دفعها البائع عن طريق املصرف()حتميل ا

 :قد حيتاج التاجر إىل األموال قبل تاريخ استحقاق  حسم أو خصم أوراق القبض عن طريق املصرف
ورقة القبض فيقوم خبصمها أو حسمها لدى املصرف وحيصل على قيمتها احلالية نقداً وذلك مقابل 
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بلغ معني من قيمة الورقة االمسية وهو ما يسمى مبصاريف اآلجيو احلصول املصرف على نسبة أو م
 أو مصاريف احلسم وحتسب كما يلي:

 مصاريف احلسم )اآلجيو(= الفائدة )احلطيطة(+ عمولة املصرف+ مصاريف التحصيل
 وتكون القيود احملاسبية حيث حتسب الفائدة من تاريخ احلسم حىت تاريخ االستحقاق

 اخلصم(ارسال الورقة للحسم )
 أوراق قبض برسم احلسم حـ/من ×× 
 أوراق القبض حـ/إىل ××  

 حسم الورقة وتسجيل صايف املبلغ يف احلساب اجلاري يف املصرف
 من مذكورين

 املصرف حـ/×× 
 مصاريف اآلجيو حـ/×× 
 أوراق قبض برسم احلسم حـ/إىل ××  

  نقل ملكية الورقة التجارية من حاملها تظهري أوراق القبض للغري قبل تاريخ استحقاقها: التظهري يعين
العبارة التالية على ظهر الورقة: )وعنا  املظهر )املظهر( إىل شخص آخر )املظهر له( وذلك بكتابة

أي أن املظهر يستطيع استخدام الورقة يف  دفع القيمة ألمر السيد... والقيمة وصلتنا بضاعة نقداً(
 سداد ديونه.

 اتر كل من البائع واملشرتييف دفتظهر األوراق التجارية 

 يف دفاتر البائع

 من حـ/ أوراق القبض×× 

 إىل حـ/ املبيعات××  

 يف دفاتر املشرتي

 من حـ/ املشرتيات×× 
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 إىل حـ/ أوراق القبض )أ.ق مظهرة(××  

 :الدفع يف دفاتر املشرتياملعاجلة احملاسبية ألوراق 

  البضاعة على احلساب  شراءعند 

 املشرتيات حـ/من ×× 

 املورد... حـ/إىل ××  

 بعد فرتة معينة بقيمة هذه املشرتياتعند سحب كمبيالة 

 املورد... حـ/من ×× 

 أوراق الدفع حـ/إىل ××  

  نقداً يف تاريخ االستحقاق  الدفعقيمة ورقة  سدادوعند 

  أوراق الدفع حـ/من ×× 

 الصندوق حـ/إىل ××  

  االحتجاج من قبل املورد  إجراءاتأما يف حال رفض دفع قيمة الورقة وعمل 

 من مذكورين

 أوراق الدفع حـ/×× 

 االحتجاجمصاريف  حـ/×× 

 املورد... حـ/إىل ××  

  مثال:
ل.س مبوجب كمبيالة تستحق  211111باعت منشأة األمل بضاعة للتاجر تامر مببلغ  1/8يف  -1

 .الدفع بعد أربعة أشهر 
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ل.س مبوجب كمبيالة تستحق  51111بلغ باعت منشأة األمل بضاعة للتاجر قصي مب 5/8يف -2
 الدفع بعد شهر .

ل.س مبوجب كمبيالة  125111باعت منشأة األمل بضاعة للتاجر بسام مببلغ  11/8يف  -2
 تستحق الدفع بعد ثالثة أشهر.

ل.س مبوجب كمبيالة تستحق  151111باعت منشأة األمل بضاعة للزبون رامز مببلغ  17/8يف  -3
 الدفع بعد شهر.

ل.س وظهرت له الكمبيالة  151111شرتت منشأة األمل بضاعة من املورد فؤاد مببلغ ا 2/0يف  -4
 املسحوبة على الزبون رامز.

 أرسلت املنشأة كمبيالة قصي إىل املصرف للتحصيل. 3/0يف  -5
ل.س  311من املصرف يفيد بأنه حصل كمبيالة قصي مقابل عمولة حتصيل  إشعارورد  5/0يف  -6

 ساب اجلاري للمنشأة.وأودع صايف القيمة يف احل
من املصرف مبوافقته على  إشعارأرسلت املنشأة كمبيالة بسام إىل املصرف خلصمها وورد  11/0يف  -7

% سنوياً 6خصم )حسم( هذه الكمبيالة بعد اقتطاع مصاريف اآلجيو علمًا أن معدل الفائدة 
 ل.س. 311% ومصاريف التحصيل 1.1وعمولة املصرف 

 مبيالة تامر إىل املصرف للتحصيل.أرسلت املنشأة ك 25/11يف  -8
 511أعلم املصرف املنشأة برفض تامر دفع قيمة الورقة وقد بلغت مصاريف االحتجاج  3/12يف  -0

 ل.س سجلها على حساهبا اجلاري.

)عدا  ودفرت يومية الطرف اآلخر منشأة األملاملطلوب: تسجيل العمليات السابقة يف دفرت يومية 
 لكل عملية مالية. املصرف(

 احلل:

تاريخ  منشأة األملدفتر يومية 
 العملية

 دفتر يومية الطرف اآلخر

 تامر املشرتيات حـ/من  211111 8/ 1 أوراق قبض )تامر( حـ/من  211111
   أوراق دفع حـ/إىل  211111    املبيعات حـ/إىل 211111  
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 قصي املشرتيات حـ/من  51111 5/8 أوراق قبض )قصي( حـ/من  51111
   أوراق دفع حـ/إىل  51111    املبيعات حـ/إىل 51111  

 بسام املشرتيات حـ/من  125111 11/8 أوراق قبض )بسام( حـ/من  125111
   أوراق دفع حـ/إىل  125111    املبيعات حـ/إىل 125111  

 رامز املشرتيات حـ/من  151111 17/8 أوراق قبض )رامز( حـ/من  151111
   أوراق دفع حـ/إىل  151111    بيعاتامل حـ/إىل  151111  

 املورد فؤاد  أوراق قبض حـ/من  01111 2/0 املشرتيات حـ/من  151111
   املبيعات حـ/إىل  01111    أوراق قبض )رامز( حـ/إىل  151111  

أوراق قبض برسم  حـ/من  51111
 التحصيل

3/0   

    أوراق قبض )قصي( حـ/إىل  51111  
 قصي أوراق دفع حـ/من  51111 5/0 مذكورين من 
  املصرف حـ/إىل  51111     املصرف حـ/ 40711   
    عمولة حتصيل حـ/ 311  

أوراق قبض برسم  حـ/ إىل 51111
 التحصيل

   

أوراق قبض برسم  حـ/من  125111
 اخلصم

11/0   

    أوراق قبض )بسام( حـ/إىل  125111  
    مذكورين من 
    املصرف حـ/ 123325   
    مصاريف آجيو حـ/ 1675  

أوراق قبض برسم  حـ/ إىل 125111
 اخلصم

= 2/12%× 6× 125111الفائدة= 
1251 

%= 1.1× 125111عمولة املصرف= 
125 

 311+125+1251م. آجيو= 
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أوراق قبض برسم  حـ/من  211111
 التحصيل

25/
11 

  

    أوراق قبض )تامر( حـ/إىل  211111  
 تامر من مذكورين 3/12 الزبون تامر حـ/من  211511

  أوراق دفع حـ/ 211111  إىل مذكورين  
أوراق قبض برسم  حـ/ 211111  

 التحصيل
  مصاريف االحتجاج حـ/ 511 

  منشأة األمل حـ/إىل  211511  املصرف   )مصاريف الربوتستو( حـ/ 511
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 ميزان المراجعة

العمليات املالية يف دفرت اليومية وصحة ترحيلها إىل إثبات  التأكد من صحة يهدف ميزان املراجعة إىل
 ساوي جمموع جانيب ميزان املراجعة.دفرت األستاذ وترصيدها، وذلك من خالل توازن أو ت

 ومع ذلك ال يعد توازن ميزان املراجعة دليالً قطعياً على صحة ما سبق.

 أشكال ميزان المراجعة:

 كشف حيتوي على مجيع اجملاميع املدينة والدائنة املوجودة  يف دفرت األستاذ. جملاميع:ميزان املراجعة با -1

توي على األرصدة املدينة والدائنة املوجودة يف دفرت كشف تلخيصي حي :ميزان املراجعة باألرصدة -2
 األستاذ.

ث يعطي فكرة ميكن وضع ميزان اجملاميع وميزان األرصدة يف ميزان واحد حي :ميزان املراجعة الكامل -3
 .واضحة عن احلسابات

 مثال:

 بدأت منشأة احملبة لصاحبها التاجر وسيم أعماهلا التجارية وذلك بشراء منشأة 2116/ 14/11يف 
 بأصوهلا والتعهد خبصومها اليت كانت كما يلي:امليس 

 311111بضاعة،  511111موردون،  211111أثاث،  311111مباين،  1511111 -1
 بائن.ز  211111أوراق دفع، 

على احلساب وحبسم جتاري  315111باعت املنشأة بضاعة للزبون عالء مببلغ  21/11يف  -2
 1111، وحتمل الزبون عالء مبلغ 31/11% إذا مت السداد قبل 5وحسم نقدي  5111

 مصاريف نقل بضاعة نقداً.
ل.س ملخالفتها للمواصفات وسدد ما قيمته  51111رد عالء بضاعة قيمتها  11/ 23يف  -3

 .2/12من قيمة البضاعة مبوجب شيك وحرر بالباقي كمبيالة تستحق يف  211111
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% إذا 6ل.س من املورد عماد حبسم نقدي  611111اشرتت املنشأة بضاعة مببلغ  24/11يف  -4
ل.س من قيمة البضاعة بشيك، كما ظهرت  311111املنشأة ما قيمته  تمت السداد فوراً، فسدد

 الء.الكمبيالة املسحوبة على الزبون ع
ل.س مبوجب كمبيالة تستحق  511111باعت املنشأة بضاعة للزبون عصام مببلغ  25/11يف  -5

 .2117/ 1/3يف 
 سددت املنشأة املستحق عليها للمورد عماد مبوجب شيك. 11/ 28يف  -6
 أرسلت الكمبيالة املسحوبة على عصام إىل املصرف خلصمها. 11/ 20يف  -7
% 8م الكمبيالة املرسلة إليه مقابل فائدة سنوية من املصرف يفيد خبص إشعارورد  31/11يف  -8

 وسجل صايف املبلغ يف احلساب اجلاري للمنشأة. 2111وعمولة حتصيل 
يف صندوق املنشأة  1111111مبلغ  فأودعزيادة رأس املال  قرر التاجر وسيم 8/12يف  -0

يمتها لتخصيص سيارته اخلاصة البالغة ق باإلضافةيف احلساب اجلاري باملصرف،  511111و
 للعمل يف املنشأة. 1511111

أبلغ املورد عماد املنشأة بأن الزبون عالء امتنع عن سداد الكمبيالة له فقامت  15/12يف  -11
 ل.س نقداً. 3111دعوى احتجاج قانوين ودفعت  بإجراءاملنشأة 

ل.س وقد سجلت  31111قام التاجر وسيم بسحب بضاعة ملنزله تكلفتها  21/12يف  -11
 ل.س. 41111ة بسعر البيع بقيم

 11111ل.س وراتب عمال،  31111دفعت املنشأة املصاريف التالية نقداً:  31/12يف  -12
 منزل التاجر وسيم. إيجار 31111ختص منزل صاحب املنشأة،  2111فواتري كهرباء منها 

 املطلوب:

 منشأة احملبة.العمليات السابقة يف دفرت يومية  إثبات -1
 دفرت األستاذ. يف اخلاصة هبا احلسابات هذه العمليات إىل ترحيل -2
 .2116/ 31/12إعداد ميزان املراجعة باجملاميع وميزان املراجعة باألرصدة يف  -3
بفرض أن بضاعة آخر  2116/ 31/12إعداد احلسابات اخلتامية وتصوير امليزانية اخلتامية يف  -4

 .ل.س 622111املدة قدرت مببلغ 
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 احلل:

 :بةيومية منشأة احملالعمليات يف دفرت  إثبات

رقم  البيان المبلغ
 العملية

تاريخ 
 دائن مدين  العملية

 11/ 14 1 من مذكورين  
   باينامل حـ/  1511111

   ثاثاأل حـ/  311111
   بضاعةال حـ/  511111
   )مدينون( زبائنال حـ/  211111

   مذكورينإىل      
   وردون )دائنون(امل حـ/    211111 
   دفعالأوراق  حـ/     311111 
   رأس املال حـ/     2111111 

 21/11 2 الزبون عالء حـ/من   311111
   املبيعات حـ/إىل     311111 

 23/11 3 مبيعات .مر حـ/من   51111
   الزبون عالء حـ/إىل     51111 
   من مذكورين  

   املصرف حـ/  101111
   حسم ممنوح حـ/  11111
   اق القبضأور  حـ/  51111

   الزبون عالء حـ/إىل  251111 
 24/11 4 املشرتيات حـ/من   611111

   مذكورينإىل      
   املصرف حـ/    282111 
   حسم مكتسبحـ/     18111 
   أوراق قبض حـ/     51111 
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   املورد عماد حـ/     251111 
 25/11 5 أوراق قبض حـ/من   511111

   املبيعات حـ/ إىل    511111 
 28/11 6 املورد عماد حـ/من   251111

   املصرف حـ/إىل     251111 
 20/11 7 أوراق قبض برسم اخلصم حـ/من   511111

   أوراق قبض حـ/إىل     511111 
 31/11 8 من مذكورين  

   املصرف حـ/  488111
 مصاريف آجيو حـ/  12111

(511111×8×%3/12+)21111 
  

   أوراق قبض برسم اخلصم  حـ/إىل     511111 
 8/12 0 من مذكورين  

   املصرف حـ/  1111111
   الصندوق حـ/  511111

   السيارة حـ/  1511111
   رأس املال  حـ/إىل     3111111 

   الزبون عالء حـ/من   51111
   املورد عماد حـ/إىل     51111 

 15/12 11 الزبون عالء حـ/من   3111
   الصندوق )م احتجاج( حـ/إىل     3111 

 21/12 11 مسحوبات شخصية حـ/من   41111
   املبيعات حـ/إىل     41111 
 31/12 12 من مذكورين  

   رواتب وأجورحـ/  31111
   م. كهرباء حـ/  8111
   مسحوبات شخصية حـ/  2111

   الصندوق حـ/إىل     71111 
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 األستاذ: الرتحيل إىل دفرت

 رأس املال                                            )له( دائنحـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

 14/11 من مذكورين 2111111   
 8/12 من مذكورين 3111111   

    31/12 رصيد دائن مرحل  5111111
  اجملموع 5111111  اجملموع 5111111

 

 باين                                            )له( دائنامل حـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

    14/11 رأس املال حـ/إىل  1511111
 31/12 مدين مرحلرصيد  1511111   

  اجملموع 1511111  اجملموع 1511111
 

 األثاث                                            )له( دائن حـ/                            مدين )منه(     
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

    14/11 رأس املال حـ/إىل  311111
 31/12 د مدين مرحلرصي 311111   

  اجملموع 311111  اجملموع 311111
 

 )له( دائن                                        بضاعة أول املدة  حـ/               مدين )منه(    
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

    14/11 رأس املال حـ/إىل  511111
رصيد مدين  511111   

 رحلم
31/12 

  اجملموع 511111  اجملموع 511111
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 أوراق الدفع                                            )له( دائنحـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

 14/11 من مذكورين 311111   
رصيد دائن   311111

 مرحل
31/12    

  اجملموع 311111  اجملموع 311111
 

 )له( دائن                                   الزبون عالء    حـ/                             مدين )منه(     
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

  11/ 23 عاتمر. املبي حـ/من  51111 21/11 املبيعات حـ/إىل  311111
 23/11 من مذكورين 251111 11/12 املورد عماد حـ/إىل  51111
    11/12 الصندوق حـ/إىل  3111

 31/12 رصيد مدين مرحل 53111   
  اجملموع 353111  اجملموع 353111

= 53111+ 211111يضاف رصيد حساب الزبون عالء إىل رصيد الزبائن ليصبح رصيد الزبائن=  :مالحظة
 .يظهر يف امليزانية 253111

 املبيعات                                            )له( دائنحـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

 21/11 الزبون عالء حـ/من  311111   
 25/11 أوراق قبض حـ/من  511111   
مسحوبات  حـ/من  41111   

 شخصية
21/12 

رصيد دائن   841111
 مرحل

31/12    

  اجملموع 841111  اجملموع 841111
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 مردودات املبيعات                                            )له( دائن حـ/مدين )منه(                                 
 التاريخ يانالب املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

    23/11 الزبون عالء حـ/إىل  51111
 31/12 رصيد مدين مرحل 51111   

  اجملموع 51111  اجملموع 51111
 

املصرف                                                  حـ/مدين )منه(                                      
 )له( دائن

 التاريخ البيان بلغامل التاريخ  البيان املبلغ 
  11/ 24 املشرتيات حـ/من  282111 23/11 الزبون عالء حـ/إىل  101111
أوراق قبض  حـ/إىل  488111

 برسم اخلصم
 28/11 املورد عماد حـ/من  251111 31/11

    8/12 رأس املال حـ/إىل  511111
 31/12 رصيد مدين مرحل 646111   

117811  اجملموع 1178111
1 

  موعاجمل

 

 

 حسم ممنوح                                            )له( دائن حـ/مدين )منه(                                     
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

    23/11 الزبون عالء حـ/إىل  11111
رصيد مدين  11111   

 مرحل
31/12 

  اجملموع 11111  اجملموع 11111
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 )له( دائن                                 أوراق القبض حـ/                               مدين )منه(      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

  11/ 24 املشرتيات حـ/من  51111 23/11 الزبون عالء حـ/إىل  51111
أوراق قبض  حـ/من  511111 25/11 تاملبيعا حـ/إىل  511111

 برسم اخلصم
20/11 

  اجملموع 551111  اجملموع 551111
 

 املشرتيات                                            )له( دائن حـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

    24/11  مذكورينإىل 611111
رصيد مدين  611111   

 مرحل
31/12 

  اجملموع 611111  اجملموع 611111
 

 حسم مكتسب                                            )له( دائنحـ/                     مدين )منه(     
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

  11/ 24 رتياتاملش حـ/من  18111   
    31/12 رصيد دائن مرحل 18111
  اجملموع 18111  اجملموع 18111

 

 املورد عماد                                            )له( دائنحـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

 24/11 املشرتيات حـ/من  251111 28/11 املصرف حـ/إىل  251111
 15/12 الزبون عالء حـ/من  51111   

    31/12 رصيد دائن مرحل  51111
  اجملموع 311111  اجملموع 311111

+ 211111يضاف رصيد حساب املورد عماد إىل رصيد املوردين )الدائنني( ليصبح رصيد املوردين=  مالحظة:
 يف امليزانية. يظهر 251111= 51111
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 )له( دائن   الصندوق                                             حـ/                    مدين )منه(     
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

  12/ 15 الزبون عالء حـ/من  3111 8/12 رأس املال حـ/إىل  1111111
 12/ 31 من مذكورين 71111   
 31/12 مرحلرصيد مدين  027111   

  اجملموع 1111111  اجملموع 1111111
 

 برسم اخلصم                          )له( دائنأوراق قبض  حـ/مدين )منه(                                
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

  11/ 31 من مذكورين 511111 20/11 أوراق قبض حـ/إىل  511111
  اجملموع 511111  اجملموع 511111

 

 مصاريف آجيو                                            )له( دائن حـ/مدين )منه(                                 
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

أوراق قبض  حـ/إىل  12111
 برسم اخلصم

31/11    

رصيد مدين  12111   
 مرحل

31/12 

  اجملموع 12111  اجملموع 12111
 

 السيارة                                            )له( دائن حـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

    8/12 رأس املال حـ/إىل  1511111
 31/12 رصيد مدين مرحل 1511111   

  اجملموع 1511111  اجملموع 1511111
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 املسحوبات الشخصية                                              )له( دائن حـ/                    مدين )منه(     

 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 
    21/12 املبيعات حـ/إىل  41111
    31/12 الصندوق حـ/إىل  32111

 31/12 رصيد مدين مرحل 72111   
  اجملموع 72111  اجملموع 72111

 

 الرواتب واألجور                                            )له( دائن حـ/مدين )منه(                                
 التاريخ البيان ملبلغا التاريخ  البيان املبلغ 

    31/12 الصندوق حـ/إىل  31111
 31/12 رصيد مدين مرحل 31111   

  اجملموع 31111  اجملموع 31111
 

 مصاريف الكهرباء                                            )له( دائن حـ/مدين )منه(                              
 التاريخ البيان ملبلغا التاريخ  البيان املبلغ 

    31/12 الصندوق حـ/إىل  8111
 31/12 رصيد مدين مرحل 8111   

  اجملموع 8111  اجملموع 8111
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 8116/ 31/18ميزان المراجعة بالمجاميع في 
 البيان الدائن المدين

 رأس املال 5111111 1
 املباين 1 1511111
 األثاث 1 311111
 ل املدةبضاعة أو  1 511111

 أوراق الدفع 311111 1
 الزبائن 311111 553111

 املبيعات 841111 1
 مر. املبيعات 1 51111

 املصرف 532111 1178111
 حسم ممنوح 1 11111
 أوراق القبض 551111 551111
 املشرتيات 1 611111

 حسم مكتسب 18111 1
 املوردين 511111 251111

 الصندوق 73111 1111111
 أوراق قبض برسم اخلصم 511111 511111
 مصاريف آجيو 1 12111

 السيارة 1 1511111
 املسحوبات الشخصية 1 72111
 الرواتب واألجور 1 31111
 م.كهرباء 1 8111

 المجموع 2613111 2613111
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 8116/ 31/18في  باألرصدةميزان المراجعة 
 البيان الدائن المدين

 رأس املال 5111111 1
 املباين 1 1511111
 األثاث 1 311111
 بضاعة أول املدة 1 511111

 أوراق الدفع 311111 1
 الزبائن 1 253111

 املبيعات 841111 1
 مر. املبيعات 1 51111
 املصرف 1 646111
 حسم ممنوح 1 11111
 املشرتيات 1 611111

 حسم مكتسب 18111 1
 املوردين 251111 1

 الصندوق 1 027111
 مصاريف آجيو 1 12111

 السيارة 1 1511111
 املسحوبات الشخصية 1 72111
 الرواتب واألجور 1 31111
 م.كهرباء 1 8111

 المجموع 6412111 6412111
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 الحسابات الختامية والميزانية العمومية

الية واليت تكون هتدف احلسابات اخلتامية إىل إظهار نتيجة أعمال املنشأة ومركزها املايل يف هناية الدورة امل
 من كل عام. 31/12وتنتهي يف  1/1عادة سنة مالية تبدأ يف 

 الحسابات الختامية في المنشآت التجارية:

الناجتة عن شراء وبيع البضاعة  جممل الربح أو جممل اخلسارة هذا احلسابرصيد  ميثل حساب المتاجرة:
 ويأخذ الشكل التايل: تكل ما يتعلق بالبضاعة وما خيصها من مصروفا  فيهلذلك يظهر 

 )له( دائن                                            املتاجرةحـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

 (31/12) بضاعة آخر املدة  حـ/من   (1/1) بضاعة أول املدة  حـ/إىل  
  املبيعات حـ/ من   املشرتيات /حـإىل  
  مر. مشرتيات حـ/ من   مر. مبيعات حـ/إىل  
  حسم مكتسب حـ/من    حسم ممنوح حـ/إىل  
     م.نقل مشرتيات حـ/إىل  
     عمولة وكالء شراء حـ/إىل  
رسوم تأمني على  حـ/إىل  

 املشرتيات
    

     م. نقل مبيعات حـ/إىل  
     وحزمم. لف  حـ/إىل  
     م. دعاية وإعالن حـ/إىل  
     عمولة وكالء بيع حـ/إىل  
 (جممل الربح)رصيد دائن  

 أرباح وخسائر حـ/إىل 
    

  اجملموع   اجملموع 
 أما عن القيود احملاسبية فهي كما يلي:

 بضاعة آخر املدة بنتيجة اجلرد الفعلي هلا: إثباتقيد  -1

 ةبضاعة آخر املد حـ/من ×× 
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 املتاجرة حـ/إىل ××  

احلسابات املدينة: حيث يتم وضعها يف اجلانب الدائن وبذلك يصبح رصيدها صفر ويتم  إقفالقيد -2
 .إقفاهلا

 املتاجرة حـ/من ×× 
 إىل مذكورين     
 املشرتيات حـ/××   

 مر. مبيعات حـ/×× 

 حسم ممنوح حـ/×× 

 م. نقل مشرتيات حـ/×× 

 عمولة وكالء شراء حـ/×× 

 رسوم تأمني على املشرتيات حـ/×× 

 م.نقل مبيعات حـ/×× 

 م.لف وحزم حـ/×× 

 م.دعاية وإعالن حـ/×× 

 عمولة وكالء بيع حـ/×× 

احلسابات الدائنة: حيث يتم وضعها يف اجلانب املدين وبذلك يصبح رصيدها صفر ويتم  إقفالقيد  -3
 .إقفاهلا

 من مذكورين
 املبيعات حـ/×× 
 تمر. مشرتيا حـ/×× 
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 حسم مكتسب حـ/×× 
 املتاجرة حـ/إىل ××   

ميثل رصيد هذا احلساب صايف الربح أو صايف اخلسارة حيث يقفل فيه  :حساب األرباح والخسائر
 واملصروفات األخرى ويأخذ الشكل التايل:اإليرادات نتيجة املتاجرة ومجيع 

 )له( دائن                                            سائراألرباح واخلحـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

  املتاجرة )جممل الربح(  حـ/من    رواتب وأجورم. حـ/إىل  
  دائن إجيارأو  إجيارايراد  حـ/ من   كهرباءم. حـ/إىل  
  فوائد دائنة حـ/ من   مياهم. حـ/إىل  
  أرباح أسهم  حـ/من    م. هاتف حـ/إىل  
     إجيارم. حـ/إىل  
     م. تأمني حـ/إىل  
      عمولة حتصيل حـ/إىل  
     فوائد مدينة حـ/إىل  
     مصاريف آجيو حـ/إىل  
     اهتالكات حـ/إىل  
     مؤونات حـ/إىل  
     ديون معدومة حـ/إىل  
بح( الر  صايف)رصيد دائن  

 للميزانية
)صايف خسارة(  مدينرصيد أو   

 للميزانية
 

  اجملموع   اجملموع 
 أما عن القيود احملاسبية فهي كما يلي:

احلسابات املدينة: حيث يتم وضعها يف اجلانب الدائن وبذلك يصبح رصيدها صفر ويتم  إقفالقيد -1
 .إقفاهلا

 األرباح واخلسائر طأ.خ: حـ/من ×× 
   إىل مذكورين   
 رواتب وأجور حـ/××   
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 م.كهرباء حـ/×× 

 م. مياه حـ/×× 

 م. هاتف حـ/×× 

 مدين  إيجار حـ/×× 

 م. تأمني حـ/×× 

 عمولة حتصيل حـ/×× 

 يوائد مدينة حـ/×× 

 م. آجيو حـ/×× 

 اهتالكات حـ/×× 

 مؤونات حـ/×× 

 ديون معدومة حـ/×× 

جلانب املدين وبذلك يصبح رصيدها صفر ويتم احلسابات الدائنة: حيث يتم وضعها يف ا إقفالقيد  -3
 .إقفاهلا

 من مذكورين
 املتاجرة )جممل الربح( حـ/×× 
 دائن إجيار حـ/×× 
  فوائد دائنة حـ/×× 
 أرباح أسهم  حـ/×× 
 أ.خ حـ/إىل ××   

 الميزانية العمومية )قائمة المركز المالي(:
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وتأخذ الشكل  يف حلظة معينة للمنشأةايل كشف يعطي صورة عن املركز املسبق وذكرنا أن امليزانية  
 التايل:

 
 /...                     الخصوم )المطاليب(31/18األصول )الموجودات(       الميزانية العمومية في 

 البيان جزئي كلي البيان جزئي كلي
 حقوق الملكية  ×× أصول ثابتة مادية  ××
 رأس املال ××  عقارات ×× 
 باح العام احلايل أو )نطرح خسائر العام(أر  ××  آالت ×× 
 ( مسحوبات شخصية-) ××  سيارات ×× 
 التزامات طويلة األجل  ×× أثاث   

 قروض طويلة األجل ××  أصول ثابتة معنوية  ××
 التزامات قصيرة األجل )متداولة(  ×× شهرة احملل ×× 
 دائنون ××  براءة االخرتاع ×× 

 وراق دفعأ ××  أصول متداولة  ××
    بضاعة  ×× 
    مدينون ×× 
    أوراق قبض ×× 

    جاهزة أموال  ××
    مصرف ×× 
    صندوق ×× 

 المجموع  ×× المجموع  ××
 :مالحظات على امليزانية

 ومتلكها املنشأة بغرض االستفادة منها ألكثر من اليت  األصول هي )غري املتداولة( األصول الثابتة
هبا ومن املتوقع  اإلجتارومتلكها املنشأة بغرض اليت  األصول أما األصول املتداولة فهي ،دورة مالية

 ذلك خالل الدورة املالية احلالية.
 هي األصول اليت هلا وجود مادي ملموس، أما األصول الثابتة  )ملموسة( األصول الثابتة املادية

 فليس هلا وجود مادي ملموس. )غري امللموسة( املعنوية
 ومثل التزامات املنشأة جتاه مالكها. امللكية حقوق 
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  االلتزامات طويلة األجل ومثل التزامات املنشأة جتاه الغري غري واجبة السداد خالل الدورة املالية
 احلالية.

 .االلتزامات قصرية األجل ومثل التزامات املنشأة جتاه الغري واجبة السداد خالل الدورة املالية احلالية 
 ب )من( أو )إىل( ألن امليزانية كشف وليست حساب. امليزانيةابات يف ال تسبق احلس 
 .جيب أن يتساوى جانيب امليزانية )جانب األصول= جانب اخلصوم( كما سبق يف معادلة امليزانية 

إعداد الحسابات الختامية وتصوير بالعودة إلى آخر مثال محلول )منشأة المحبة( سنقوم ب
 .8116/ 31/18الميزانية الختامية في 

 )له( دائن                                       31/12/2116املتاجرة يف حـ/مدين )منه(                                
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

 (31/12) بضاعة آخر املدة  حـ/من  622111 (1/1) بضاعة أول املدة  حـ/إىل  511111
  املبيعات حـ/من  841111  املشرتيات حـ/إىل  611111
  حسم مكتسب حـ/من  18111  مر. مبيعات حـ/إىل  51111
     حسم ممنوح حـ/إىل  11111

رصيد دائن )جممل الربح(  321111
 أرباح وخسائر حـ/إىل 

    

  اجملموع 1481111  اجملموع 1481111
 من حـ/ املتاجرة 321111

 أ.خإىل حـ/  321111 

 األرباح واخلسائر                                            )له( دائنحـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

املتاجرة  حـ/من  321111  م.رواتب وأجور حـ/إىل  31111
 )جممل الربح( 

 

     كهرباءم. حـ/إىل  8111
     م. آجيو حـ/إىل  12111

رصيد دائن )صايف  271111
 الربح( للميزانية

    

  اجملموع 321111  اجملموع 321111
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 الخصوم )المطاليب(         31/18/8116العمومية في الميزانية           األصول )الموجودات(

 البيان جزئي كلي البيان جزئي كلي
 حقوق الملكية  5108111 تة ماديةأصول ثاب  3311111

 رأس املال 5111111  مباين 1511111 
أرباح العام احلايل أو )نطرح خسائر  271111  سيارات 1511111 

 العام(
 ( مسحوبات شخصية-) (72111)  أثاث 311111 

 التزامات قصيرة األجل )متداولة(  551111 أصول متداولة  875111
 دائنون 251111  بضاعة  622111 
 أوراق دفع 311111  مدينون 253111 

    أموال جاهزة  1573111
    مصرف 646111 
    صندوق 027111 
      
      
      
      
      

 المجموع  5742111 المجموع  5742111
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 األخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها

سابات األستاذ هبدف إعداد ميزان املراجعة يف هناية تكتشف األخطاء احملاسبية يف الغالب عند ترصيد ح
الفرتة املالية، أو من خالل عدم توازن ميزان املراجعة نفسه، وهناك أخطاء ال تؤثر على توازن ميزان 

 املراجعة وال ميكن اكتشافها إال باملطابقة بني حسابات املنشأة وحسابات املتعاملني معها.

 من أمثلتها: داد ميزان المراجعةإعاألخطاء التي تقع أثناء  -1
 .أخطاء ناجتة عن عدم نقل الرصيد من دفرت األستاذ إىل ميزان املراجعة 
  ل.س يف  541ل.س من دفرت األستاذ خطأ ب 451أخطاء ناجتة عن نقل رصيد احلساب مببلغ

 ميزان املراجعة.
 رصيد الصندوق املدين إىل  أخطاء ناجتة عن نقل الرصيد إىل اجلانب اخلطأ من ميزان املراجعة، كنقل

اجلانب الدائن من ميزان املراجعة، ويف هذه احلالة فإن الفرق بني جانيب ميزان املراجعة ميثل ضعف 
 الرصيد املنقول خطأ.

 من أمثلتها: األخطاء التي تقع أثناء الترصيد -8

 ( خطأ.أخطاء يف حتديد الرصيد، كأن يتم مجع املبالغ بشكل صحيح يف حني حيدد الرصيد )املتمم 
  أخطاء يف كل أو بعض املبالغ يف أحد جانيب حساب األستاذ وبالتايل فمن الطبيعي أن يظهر

 الرصيد خطأ.
 من أمثلتها األخطاء التي تقع أثناء الترحيل إلى حسابات األستاذ: -3
 .عدم ترحيل بعض املبالغ من دفرت اليومية إىل حسابات األستاذ املختصة 
 ل.س من دفرت اليومية إىل دفرت األستاذ خطأ مببلغ 504ملرحلة، كأن يرحل مبلغ أخطاء يف املبالغ ا

 ل.س. 045
  ل.س نقداً  511أخطاء يف الرتحيل ألحد جانيب احلساب نفسه، كأن يتم ترحيل عملية قبض مبلغ

 خطأ  إىل اجلانب الدائن من احلساب الصندوق يف دفرت األستاذ.
 لرواتب واألجور إىل حساب ن يتم ترحيل مصروف اأخطاء يف الرتحيل إىل حساب آخر، كأ

 .مصروف اإلجيار
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اجلدير بالذكر أن كل األخطاء اليت حتدثنا عنها هي أخطاء حسابية )رقمية( يتم تصحيحها بشطب 
املبلغ اخلطأ وتسجيل املبلغ الصحيح يف املكان الصحيح، وليست أخطاء حماسبية )أي ليست حباجة 

 لقيود حماسبية(.

 أربعةوهي  التي تقع أثناء التسجيل في دفتر اليومية: األخطاء-4

هي األخطاء اليت تقع نتيجة السهو عن تسجيل  بعض العمليات املالية،  أخطاء احلذف أو السهو: -أ
أو عدم إثباهتا هنائياً يف دفرت اليومية، علماً أن وقوع مثل هذه األخطاء قد يكون طبيعياً كالسهو أو 

اسب عدم تسجيل إحدى عمليات البيع النقدية للمنشأة هبدف اختالس قيمة متعمداً كأن يتعمد احمل
 املبيعات.

حملاسيب اخلاص بالعملية املالية،  رتكابية: هي األخطاء اليت حتدث عند تسجيل القيد ااألخطاء اإل -ب
 كتسجيل اسم احلساب خطأ أو مبلغ العملية خطأ أو تسجيل العملية مرتني يف اليومية.

ء الفنية: هي األخطاء اليت تقع نتيجة عدم املعرفة الكافية للمحاسب باملبادئ واألعراف األخطا -ج
يعكس العملية املالية بشكل صحيح، كتسجيل األثاث يف حساب  تسجيل قيد الاحملاسبية، حيث يتم 

 .اإلجيارمنزل صاحب املنشأة يف حساب  إجياراملشرتيات أو 

ي األخطاء اليت تقع نتيجة تسجيل أحد القيود خطأ بالنقص يف األخطاء املعوضة أو املتكافئة: ه -د
جانبه الدائن عن جانبه املدين، مث بعد فرتة زمنية قصرية يتم تسجيل قيد آخر خطأ بالزيادة يف جانبه 

 .الدائن عن جانبه املدين

 وسجلت العملية بالقيد التايل: 4211قامت املنشأة بشراء بضاعة نقداً مببلغ  :مثال

 املشرتيات حـ/من  4211

 الصندوق حـ/إىل  2411 

 (.1811= 2411-4211بنتيجة هذا القيد جند أن اجلانب الدائن نقص عن اجلانب املدين مببلغ )
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 وسجلت العملية بالقيد التايل: 3511بمبلغ وبعد فرتة قامت املنشأة بدفع مصاريف دعاية وإعالن  -

 مصاريف دعاية وإعالن حـ/من  3511

 الصندوق حـ/إىل  5311 

 (.1811= 3511-5311بنتيجة هذا القيد جند أن اجلانب الدائن زاد عن اجلانب املدين مببلغ )

عليه فإن أثر هذين اخلطأين )متساويني بالقيمة ومتعاكسني باالجتاه( على ميزان املراجعة معدوم أي ال 
 أثر له.

 يوجد طريقتان :التي تقع أثناء التسجيل في دفتر اليوميةطرق تصحيح األخطاء 
حبيث ينعدم األثر احملاسيب  الطريقة املطولة: وفق هذه الطريقة يتم أواًل إلغاء اخلطأ بقيد معاكس -1

 للقيد اخلطأ، مث يتم تسجيل القيد الصحيح بتاريخ اكتشاف اخلطأ.
، حبيث على قيد التصحيح دون إلغاء القيد اخلطأ االقتصارالطريقة يتم  هذه الطريقة املختصرة: وفق -2

 تكون نتيجة كل من قيد التصحيح وقيد اخلطأ هي القيد الصحيح.
 : مثال

 بفرض أنه مت اكتشاف األخطاء التالية بدفاتر املنشأة املتحدة:

ل.س وسجلت  2411اشرتت املنشأة على احلساب بضاعة من التاجر علي مببلغ  11/6يف -1
 القيد:

 املشرتيات حـ/من  2411

 ن )علي(املوردي حـ/إىل  4211 

ل.س إىل التاجر نادر وسجلت  3111مت تظهري كمبيالة مسحوبة على عماد مببلغ  21/6يف -2
 القيد:

 املوردين )نادر( حـ/من  3111

 أوراق دفع حـ/إىل  3111 
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ل.س نقداً وسجلت  2511مت دفع فاتورة اهلاتف اخلاص مبنزل صاحب املنشأة البالغة  5/7يف -3
 القيد:

 اهلاتف مصاريف حـ/من  2511

 الصندوق حـ/إىل  2511 

 ل.س وسجلت القيد: 851باعت املنشأة بضاعة على احلساب للتاجر مهند مببلغ  7/8يف  -4

 الزبائن )مهند( حـ/من  581

 املبيعات حـ/إىل  581 

ل.س بشيك على املصرف مثناً ألثاث منزل صاحب املنشأة  511سددت املنشأة مبلغ  5/0يف  -5
 وسجلت القيد:

 األثاث حـ/من  511

 املصرف حـ/إىل  511 

 املطلوب: تصحيح األخطاء السابقة بالطريقتني املطولة واملختصرة.

 احلل:

رقم  الطريقة المطولة
 العملية

رقم  الطريقة المختصرة
 العملية

 املوردين )علي( حـ/من  4211
 املشرتيات حـ/إىل  2411 

 إلغاء القيد اخلطأ

قة املختصرة  ال ميكن تصحيح اخلطأ بالطري 1
ألنه يف جانب واحد من جانيب العملية 

 أو القيد

1 

 املشرتيات حـ/من  2411
 املوردين )علي( حـ/إىل  2411 

 العملية بالقيد الصحيح إثبات

 

 أ.د حـ/من  3111
 املوردين حـ/إىل  3111 

 أ.دحـ/من  3111 2
 أ.ق حـ/إىل  3111 

2 
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خطأ على إلغاء القيمة املسجلة  إلغاء القيد اخلطأ
أوراق الدفع جبعلها مدينة وتسجيل 

 القيمة على حساب أوراق القبض
 

 املوردينحـ/من  3111
 أ.ق حـ/إىل  3111 

 العملية بالقيد الصحيحإثبات 
 الصندوقحـ/من  2511

 م. هاتف حـ/إىل  2511 
 إلغاء القيد اخلطأ

 مسحوبات شخصيةحـ/من  2511 3
 م. هاتف حـ/إىل  2511 

القيمة املسجلة خطأ على م.هاتف إلغاء 
جبعلها دائنة وتسجيل القيمة على 

 حساب مسحوبات شخصية

3 

 مسحوبات شخصيةحـ/من  2511
 الصندوق حـ/إىل  2511 

 العملية بالقيد الصحيحإثبات 
 املبيعاتحـ/من  581
 الزبائن )مهند( حـ/إىل  581 

 إلغاء القيد اخلطأ

 الزبائن )مهند( حـ/من  271 4
 املبيعات حـ/إىل  271 

إضافة النقص يف القيمة املسجلة يف 
 القيد اخلطأ

 

4 

 الزبائن )مهند( حـ/من  851
 املبيعات حـ/إىل  851 

 العملية بالقيد الصحيحإثبات 
 املصرفحـ/من  511
 األثاث حـ/إىل  511 

 إلغاء القيد اخلطأ

 مسحوبات شخصيةحـ/من  511 5
 األثاث حـ/إىل  511 

القيمة املسجلة خطأ على األثاث  إلغاء
جبعلها دائنة وتسجيل القيمة على 

 حساب مسحوبات شخصية

5 

 مسحوبات شخصيةحـ/من  511
 املصرف حـ/إىل  511 

 العملية بالقيد الصحيحإثبات 
 

اجلدير بالذكر أنه ال بد من تصحيح الرتحيل والرتصيد للحسابات اليت جرت عليها عملية التصحيح 
 إىل ميزان مراجعة صحيح.للوصول 
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 محلولة مسائل

 (:1مسألة )

لرية سورية، أودع نصفها يف  2111111بدأ عماد عمله برأس مال قدره  1/1/2111يف  -1
 املصرف والباقي يف الصندوق.

ل.س  311111ل.س وسيارة لنقل البضائع مببلغ  21111أثاث مببلغ  عماد اشرتى 2/1يف  -2
 سدد قيمتها بشيك.

 ل.س. 211111بضاعة على احلساب من حمالت الفارس الذهيب مببلغ  مادع اشرتى 3/1يف  -3
 %..11ل.س حبسم جتاري  41111بضاعة نقدا إىل حسان مببلغ  عماد باع 7/1يف  -4
 ل.س. 71111بضاعة على احلساب إىل الزبون كرم مببلغ  عماد باع 8/1يف  -5
 .س.ل 151111بضاعة من املورد سعيد نقداً  مببلغ  عماد اشرتى 0/1يف  -6
ل.س بضاعة بسبب عدم  31111إىل حمالت الفارس الذهيب ما قيمته  عماد رد 11/1يف  -7

 مطابقتها للمواصفات.
 كمبيالة على الزبون كرم تستحق الدفع بعد شهر.  عماد سحب 11/1يف  -8
ل.س وسدد قيمتها بتظهري كمبيالة  111111بضاعة من املورد إياد مببلغ عماد اشرتى  16/1يف  -0

 لباقي بشيك على املصرف.الزبون كرم وا
 إىل حمالت الفارس الذهيب رصيد حساهبا نقداً. عماد سدد 26/1يف  -11
حمل،  إجيار 11111دعاية وإعالن،  5111املصاريف التالية نقداً:  عماد دفع 31/1يف  -11

 راتب العامل لديه. 7511فاتورة كهرباء،  1111

 املطلوب:

 حتليل العمليات السابقة. -1
 ات السابقة يف دفرت اليومية للتاجر عماد.)تسجيل( العملي إثبات -2
 ترحيل هذه العمليات إىل احلسابات اخلاصة هبا يف دفرت األستاذ. -3

 احلل:
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رقم  البيان المبلغ
 العملية

تاريخ 
 دائن مدين  العملية

 1/1 1 من مذكورين  
   املصرف حـ/  1111111
   الصندوق حـ/  1111111

   الرأس امل حـ/إىل     2111111 
 2/1 2 األثاث حـ/من   21111

   من حـ/السيارات  311111
   املصرف حـ/إىل     321111 

 3/1 3 املشرتيات حـ/من   211111
   حمالت السرور حـ/إىل     211111 

 7/1 4 الصندوق  حـ/من   36111
   املبيعات حـ/إىل     36111 

 8/1 5  كرمالزبون   حـ/من   71111
   املبيعات حـ/إىل     71111 

 0/1 6 املشرتيات حـ/من   151111
   الصندوق حـ/إىل     151111 

 11/1 7 حمالت الفارس الذهيب حـ/من   31111
   مر. املشرتيات حـ/إىل     31111 

 11/1 8 أ.ق  حـ/من   71111
   الزبون كرم حـ/إىل     71111 

 16/1 0 املشرتيات حـ/من   111111
   مذكورينإىل      
   أ.ق حـ/    71111 
   الزبون كرمحـ/     31111 

 26/1 11 حمالت الفارس الذهيب حـ/من   171111
   الصندوق حـ/إىل     171111 
 31/1 11 من مذكورين  
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   دعاية وإعالن  حـ/  5111
   إجيار حمل حـ/  11111

   م. كهرباء حـ/  1111
   جوررواتب وأ حـ/  75111

   الصندوق حـ/إىل     23511 
 (:8مسألة )

بدأت منشأة البسمة لصاحبها التاجر بسام أعماهلا التجارية وذلك بأن أودع يف  1/3/2117يف  -1
 ل.س )املبالغ باللريات السورية(. 3111111ويف الصندوق 1111111املصرف 

، وبضاعة مببلغ 1111111، ومباين مببلغ 351111اشرتت املنشأة أثاث مببلغ  2/3يف  -2
 ل.س نقداً. 711111

ملدة عامني مقابل  1111111ة على قرض من املصرف التجاري قدره أحصلت املنش 5/3يف  -3
% مت اقتطاعها مباشرة وقد أودع صايف املبلغ يف احلساب اجلاري للمنشأة يف 8فائدة سنوية 

 املصرف.
حبسم نقدي  311111بقيمة اشرتت املنشأة بضاعة على احلساب من حمالت السرور  14/3يف  -4

 أيام. 11% إذا مت السداد خالل 5
 على احلساب. 411111باعت بضاعة للزبون حسان مببلغ  15/3يف  -5
وحبسم جتاري  511111باعت املنشأة بضاعة على احلساب حملالت الفرح بقيمة  21/3يف  -6

يع والتوزيع يومًا وقد بلغت مصاريف الب 15% على املبالغ املسددة خالل 5% وحسم نقدي 11
 دفعت نقداً. 15111

 .نقداً  املنشأة املستحق عليها حملالت السرور تسدد 23/3يف  -7
ملخالفتها للمواصفات كما سددت ما قيمته  51111ردت حمالت الفرح بضاعة قيمتها  1/4يف  -8

 .1/0من قيمة البضاعة مبوجب شيك والباقي مبوجب كمبيالة تستحق يف  111111
ان نصف املستحق عليه بشيك والباقي مبوجب كمبيالة تستحق يف سدد الزبون حس 11/4يف  -0

1/6. 
 أرسلت املنشأة الكمبيالة املسحوبة على حمالت الفرح للمصرف حلسمها. 21/4يف  -11
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% سنوياً وعمولة حتصيل 0وافق املصرف على حسم الكمبيالة املرسلة له مقابل فائدة  1/5يف  -11
 جلاري للمنشأة يف املصرف.ل.س وقد سجل صايف املبلغ يف احلساب ا 1111

حبسم جتاري  451111اشرتت املنشأة بضاعة من املورد زياد على احلساب قيمتها  11/5يف  -12
21111. 

تبني للمنشأة أن جزء من البضاعة املشرتاة من زياد خمالفة للمواصفات بقيمة  15/5يف  -13
د من قيمتها بنسبة فتم االتفاق على أن حتتفظ املنشأة بالبضاعة مقابل أن خيفض زيا 211111

 .املنشأة املستحق عليها بتظهري كمبيالة حسان والباقي نقداً  ت% وبتارخيه سدد15
أبلغ املورد زياد املنشأة بأن الزبون حسان امتنع عن دفع قيمة الكمبيالة املظهرة له  1/6يف  -14

 دفعتها نقداً. 5111دعوى احتجاج قانوين بلغت مصاريفها بإجراء فقامت املنشأة 

 طلوب:امل

 .بسام التاجر يوميةعمليات السابقة يف دفرت لل القيود اليومية الالزمة )تسجيل( إثبات -1
، ، حـ/ املصرفتصوير احلسابات التالية وترصيدها حـ/ املورد زياد، حـ/ أوراق القبض -2

 حـ/الصندوق.

 احلل:

 القيود يف دفرت يومية التاجر بسام )منشأة البسمة( إثبات

رقم  البيان المبلغ
 لعمليةا

تاريخ 
 دائن مدين  العملية

 1/3 1 من مذكورين  
   املصرف حـ/  1111111
   الصندوق حـ/  3111111

   رأس املال حـ/إىل     4111111 
 2/3 2 األثاث حـ/من   351111

   من حـ/ املباين  1111111
   من حـ/ املشرتيات  711111
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   الصندوق حـ/إىل     2151111 
 5/3 3 مذكورين من  

   املصرف حـ/  841111
   فائدة مدينة حـ/  161111

 قرض مصريف أو قرض دائن حـ/إىل  1111111 
1111111×8×%2 =161111 

  

 14/3 4 املشرتيات حـ/من   311111
 حمالت السرور حـ/إىل     311111 

 أيام 11% حسم نقدي خالل 5
  

 15/3 5  الزبون حسان حـ/من   411111
   املبيعات حـ/إىل     411111 

 21/3 6 حمالت الفرح حـ/من   451111
 املبيعات حـ/إىل     451111 

511111×11=%51111 
 يوم 15% حسم نقدي خالل 5

  

 23/3 7 حمالت السرور حـ/من   311111
   مذكورينإىل      
   الصندوق حـ/    285111 
 حسم مكتسبحـ/     15111 

311111×5 =%15111 
  

 1/4 8 مر. مبيعات حـ/من   51111
   الفرححمالت  حـ/إىل     51111 
   من مذكورين  

   املصرف حـ/  05111
   حسم ممنوح حـ/  5111

    أ.ق حـ/  311111
  حمالت الفرح حـ/إىل     411111 

111111×5 =%51111 
 1/0الكمبيالة تستحق يف 
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 11/4 0 من مذكورين  
   املصرف حـ/  211111
   أ.ق  حـ/  211111

 الزبون حسان حـ/إىل  411111 
 1/6الكمبيالة تستحق يف 

  

 21/4 11 أ.ق برسم احلسم أو اخلصم حـ/من   311111
   أ.ق حـ/إىل     311111 
 1/5 11 من مذكورين  

   املصرف حـ/  201111
   م. آجيو حـ/  11111

 احلسم أو اخلصم أ.ق برسم حـ/إىل     311111 
 0111=4/12%×0×311111الفائدة=
 11111=1111+ عمولة 0111

  

 11/5 12 املشرتيات حـ/من   431111
   املورد زياد حـ/إىل     431111 

 15/5 13 املورد زياد حـ/من   31111
   مسموحات املشرتيات حـ/إىل     31111 
  211111×15 =%31111   

   زياد املورد حـ/من   411111
   مذكورينإىل      
   أ.ق حـ/    211111 
 الصندوقحـ/     211111 

431111- 31111 =411111 
  

 1/6 14 الزبون حسان حـ/من   211111
   املورد زياد حـ/إىل     211111 

   الزبون حسان حـ/من   5111
   الصندوق حـ/إىل     5111 
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 )له( دائن                                            زياداملورد حـ/                 مدين )منه(                     
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

مسموحات  حـ/إىل  31111
 املشرتيات

 11/5 املشرتيات حـ/من  431111 15/5

    15/5 إىل مذكورين 411111
 1/6 حسانالزبون  حـ/من  211111   

    1/6 رصيد دائن مرحل  211111
  اجملموع 631111  اجملموع 631111

 

 )له( دائن                                 حـ/ أوراق القبض                               مدين )منه(      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

أوراق قبض  حـ/من  311111 1/4 حمالت الفرح حـ/إىل  311111
 برسم احلسم

21/4 

 15/5 املورد زياد حـ/من  211111 11/4 حـ/ الزبون حسانإىل  211111
  اجملموع 511111  اجملموع 511111

 

املصرف                                                 )له(  حـ/مدين )منه(                                      
 دائن

 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 
    1/3 رأس املال حـ/إىل  1111111
    5/3 قرض مصريف إىل حـ/ 841111
    1/4 حمالت الفرح حـ/إىل  05111

    11/4 الزبون حسان حـ/إىل  211111
أ.ق برسم  حـ/إىل  201111

 احلسم
1/5    

 1/6 رصيد مدين مرحل 2425111   
  اجملموع 2425111  اجملموع 2425111
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 الصندوق                                               )له( دائن حـ/                    مدين )منه(     
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

 2/3 مذكورينمن  2151111 1/3 رأس املال حـ/إىل  3111111
 23/3 الت السرورحـ/ حممن  285111   
 15/5 حـ/ املورد زيادمن  211111   
 1/6 حـ/ الزبون حسانمن  5111   
 1/6 رصيد مدين مرحل 461111   

  اجملموع 3111111  اجملموع 3111111
 

 (:3مسألة )

 31/12/2116ظهرت األرصدة التالية يف ميزان املراجعة لشركة القمر التجارية عن السنة املنتهية يف 
 ملبالغ باللريات السورية(.)ا

 البيان المبلغ البيان المبلغ
 مصرف 711111 بضاعة أول املدة 211111

 أ.دفع 281111 مبيعات 1011111
 فوائد مدينة 64111 مر. مشرتيات 01111

 أ.قبض 351111 زبائن )مدينون( 321111
 م.نقل مشرتيات 32111 موردون )دائنون( 108111
 رواتب وأجور 241111 صندوق 164111

 مباين 3111111 م. ماء وكهرباء 51111
 سيارات 1611111 ايراد عقار 181111
 مسموحات مشرتيات 42111 أثاث 211111
 قرض مصريف 311111 مشرتيات 811111
 أ.ق.برسم التحصيل 111111 مر. مبيعات 121111

 رأس املال 5111111 م. نقل مبيعات 51111
 .232111عة آخر املدة بلغت قيمتها فإذا علمت أن تكلفة بضا

 املطلوب: 
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 .31/12/2116حـ/ املتاجرة، حـ/ األرباح واخلسائر( يف إعداد احلسابات اخلتامية ) -1

 .31/12/2116تصوير امليزانية اخلتامية يف -2

 احلل:

 )له( دائن                                       31/12/2117املتاجرة يف حـ/مدين )منه(                                
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

 (31/12) بضاعة آخر املدة  حـ/من  232111 (1/1) بضاعة أول املدة  حـ/إىل  211111
  املبيعات حـ/من  1011111  املشرتيات حـ/إىل  811111
  ياتمر.مشرت  حـ/من  01111  .نقل مشرتياتم حـ/إىل  32111

مسموحات  من حـ/ 42111  مر.مبيعات حـ/إىل  121111
 مشرتيات

 

     إىل حـ/ م.نقل مبيعات 51111
رصيد دائن )جممل الربح(  1162111

 أرباح وخسائر حـ/إىل 
    

  اجملموع 2264111  اجملموع 2264111
 

 من حـ/ املتاجرة 1162111

 إىل حـ/ أ.خ 1162111 

 )له( دائن                                       31/12/2117يف  حـ/أ.خ                    مدين )منه(            
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

املتاجرة )جممل  حـ/من  1162111   م. ماء وكهرباء حـ/إىل  51111
  الربح(

 

  قارراد عإي حـ/من  181111  فوائد مدينة حـ/إىل  64111
     رواتب وأجور حـ/إىل  241111

      
     ( صايف الربحرصيد دائن ) 888111

  اجملموع 1242111  اجملموع 1242111
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 الخصوم )المطاليب(                     31/18/8117األصول )الموجودات(       الميزانية العمومية في 

 البيان جزئي كلي البيان جزئي كلي
أصول ثابتة   4811111

 مادية
 حقوق الملكية  5888111

 رأس املال 5111111  مباين 3111111 
 أرباح العام احلايل )صايف الربح( 888111  أثاث 211111 
    سيارات 1611111 

 التزامات طويلة األجل  311111 أصول متداولة  1112111
بضاعة آخر  232111 

 املدة
 قرض مصريف 311111 

التزامات قصيرة األجل   478111 ونمدين 321111 
 )متداولة(

 دائنون 108111  أوراق قبض  351111 
أوراق قبض  111111 

برسم 
 التحصيل

 أوراق دفع 281111 

    أموال جاهزة  864111
    مصرف 711111 
    صندوق 164111 

 المجموع  6666111 المجموع  6666111
 

 (:4مسألة )

 31/12/2117ميزان املراجعة اخلاص بشركة اهلالل التجارية عن السنة املنتهية يف  إليك

 البيان ةالدائناألرصدة  ةالمديناألرصدة 
 طويل األجلقرض  511111 

 املباين  3111111
 األثاث  211111
 بضاعة أول املدة  411111

 أوراق الدفع 581111 
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 )مدينون( الزبائن  521111
 املبيعات 2011111 
 مشرتياتمر.  101111 

 املصرف  851111
 قبضأوراق   451111

 املشرتيات  1811111
 قبض برسم التحصيلأوراق   111111
 مدينةفوائد   164111

 عقارإيراد  281111 
 مبيعاتمسموحات   41111

 دائنون()املوردين 308111 
 الصندوق  264111
 مبيعات مر.  181111
 كهرباء ومياهم.    161111

 سيارات  1611111
 مبيعاتم. نقل   251111
 م. نقل مشرتيات  32111
 املسحوبات الشخصية  211111

 مشرتياتات مسموح 142111 
 الرواتب   241111
 وإعالندعاية   111111

 املالأس ر  ؟ 
 المجموع 11551111 11551111

 .332111 قدرت مببلغعة آخر املدة فإذا علمت أن تكلفة بضا

 املطلوب: 

 .31/12/2117حـ/ املتاجرة، حـ/ األرباح واخلسائر( يف إعداد احلسابات اخلتامية ) -1
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 .31/12/2117تصوير امليزانية اخلتامية يف -2

 )له( دائن                                            املتاجرةحـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

 (31/12) بضاعة آخر املدة  حـ/من  332111 (1/1) بضاعة أول املدة  حـ/إىل  411111
  املبيعات حـ/ من 2011111  املشرتيات /حـإىل  1811111

  مر. مشرتيات حـ/ من 101111  مبيعات مسموحات حـ/إىل  41111
مسموحات  حـ/من  142111  مبيعات ر.م حـ/إىل  181111

 املشرتيات
 

     م. نقل مبيعات حـ/إىل  251111
     م.نقل مشرتيات حـ/إىل  32111

     م. دعاية وإعالن حـ/إىل  111111
 (جممل الربح)رصيد دائن  762111

 أرباح وخسائر حـ/إىل 
    

  اجملموع 3564111  اجملموع 3564111
 

 )له( دائن                                            سائراألرباح واخلحـ/مدين )منه(                                      
 التاريخ البيان املبلغ التاريخ  البيان املبلغ 

  املتاجرة )جممل الربح(  حـ/من  762111  فوائد مدينة حـ/إىل  164111
  عقاريراد إ حـ/ من 281111  ومياه كهرباءم. حـ/إىل  161111
     رواتب حـ/إىل  241111
بح( الر  صايف)رصيد دائن  478111

 للميزانية
    

  اجملموع 1142111  اجملموع 1142111
 

 /...                     الخصوم )المطاليب(31/18األصول )الموجودات(       الميزانية العمومية في 

 البيان جزئي كلي البيان جزئي كلي
أصول ثابتة   4811111

 مادية
 حقوق الملكية  5838111

 رأس املال 5561111  مباين 3111111 
باح العام احلايل أو أر  478111  ثاثأ 211111 
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 صايف الربح()
 ( مسحوبات شخصية-) 211111  سيارات 1611111 

 التزامات طويلة األجل  511111 أصول متداولة  1412111
 قروض طويلة األجل 511111  بضاعة  332111 
 078111 مدينون 521111 

 
التزامات قصيرة األجل  

 )متداولة(
 دائنون 308111  أوراق قبض 451111 
أ.ق برسم  111111 

 التحصيل
 وراق دفعأ 581111 

    جاهزة أموال  1114111
    مصرف 851111 
    صندوق 264111 

 المجموع  7316111 المجموع  7316111
 

 (:5مسألة )

التالية يف حال وجودها وفق الطريقة املختصرة على فرض صحة شرح األخطاء يف تسجيل القيود صحح 
 )سيذكر احلل مباشرًة( القيد:

 األول: القيد 

 مذكورين من 

 حـ/ مشرتيات 111111

 مشرتياتنقل م. حـ/  5111

 إىل حـ/ الصندوق 115111 

 القيدتصحيح 

 من حـ/ األثاث 115111
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 مذكورينإىل  

 حـ/ مشرتيات 111111 

 مشرتياتنقل م. حـ/  5111 

 الثاين: القيد 

 من حـ/ مسحوبات شخصية 211111

 / الصندوقإىل حـ 211111 

 أثاث ملنزله من أمواله اخلاصةشراء 

القيد: نقوم بإلغاء القيد ألنه اشرتى األثاث من أمواله اخلاصة وبالتايل ال داع لتسجيله يف دفاتر تصحيح 
 املنشأة

 لصندوقامن حـ/  211111

 مسحوبات شخصية/ إىل حـ 211111 

 


