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الفصل األول:
المعادلة المحاسبية
الكممات المفتاحية:
مبدأ المحافظة عمى التوازن ،المي زانية ،العمميات التجارية ،المعادلة المحاسبية ،مخطط العمل المحاسبي  ،خواص

التعادل ،النظام المحاسبي ،الدفاتر المحاسبية.

ممخص:
أصبحت المحاسبة بمفيوميا األخير تسمى (نظم المعمومات المحاسبية) وىي تشمل مجموعة من المبادئ
واألساليب واألسس والقواعد التي تستعمل في تحميل العمميات المالية عند حدوثيا ،وتسجيميا من واقع مستندات

مؤيدة ليا ،ثم تبويب وتصنيف ىذه العمميات ،وتمخيصيا بحيث تمكن الوحدة االقتصادية (المشروع) من تحديد
إيراداتيا وتكمفة الحصول عمى ىذه اإليرادات ،ومن ثم استخراج نتيجة أعماليا من ربح أو خسارة عن فترة مالية

معينة ،وبيان مركزىا المالي في نياية ىذه الفترة.

أهداف تعميمية:
قادرا عمى ما يمي:
سيصبح الطالب في نياية الفصل ً

 معرفة أثر العمميات التجارية عمى المعادلة المحاسبية
 معرفة المصطمحات األولية المتعمقة بالميزانية

 معرفة خواص التعادل وكيفية إسقاطيا عمى العمميات التجارية

مخطط الفصل:
 المحاسبة كنظام لممعمومات

 استخدامات نظم المعمومات المحاسبية

Accounting as information system

Uses of accounting information systems

 أىداف منشآت األعمال

Targets of organizations

 المفاىيم المحاسبية

 الفرق بين المحاسبة ومسك الدفاتر المحاسبية

Accounting concepts

The difference between accounting and bookkeeping
 أىـداف النظام المحاسـبي

 عناصر النظام المحاسبي
 خصائص النظام المحاسبي

 خواص التعادل والمعادلة المحاسبية

1

Purposes of Accounting system

Components of the accounting system

Accounting System features

The accounting equation and equivalence
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 .1المحاسبة كنظام لممعمومات
اعتبر الباحثون المحاسبة لغة األعمال األساسية ،حيث أن المنشأة ميما كان نوعيا تجارية أو صناعية أو زراعية
أو خدمية تستخدم المعمومات المحاسبية في إدارة نشاطيا واتخاذ ق ارراتيا فالمحاسبة كما شبييا أحد الباحثون
بمركز تجمع األعصاب بالنسبة لمجسد ،وىي العقل المفكر المسيطر عمى الجياز العصبي لممشروع وذلك بسبب
تقديميا لممعمومات السميمة والكافية في الوقت المناسب والتي تعتبر األساس التخاذ الق اررات المختمفة بصورة
عممية ومالئمة.

وعميو نجد أن المحاسبة تقوم بثالث خطوات:

 .1الخطـوة األولى :القياس المحاسبي ألنشطة األعمال وذلك بتسجيل ىذه األنشطة وفق األساليب المحاسبية
المستخدمة.
 .2الخطـوة الثانية :تشغيل البيانات أي تجميعيا وتبويبيا وتصنيفيا وتخزينيا لحين الحاجة إلييا لكي تكون مفيدة.
 .3الخطـوة الثالثة :ىي توصيل المعمومات من خالل تقارير مناسبة إلى متخذي الق اررات.
أي أن المحاسبة ىي نظام معمومات يعكس تأثير األنشطة عمى أداء المنشأة ووضعيا المالي من خالل تحميل
وقياس ومعالجة وتمخيص ،ومن ثم توصيل المعمومات المالية المالئمة التخاذ الق اررات من قبل إدارة المنشأة أو
من األطراف الخارجية المختمفة (المالك أو المستثمرون  -الدائنون  -الجيات الحكومية)...

 .2استخدامات نظم المعمومات المحاسبية
إن المحاسبة تقدم خدمة حيوية ىامة لعدة جيات ،والصعوبة في عمل المحاسبة أن المستخدمون لبياناتيا مختمفون
وبالتالي كان عمى المحاسبة إعداد تقارير مالئمة تتناسب مع احتياجات المستخدمون.
إن ىذا النظام يمكن متخذي الق اررات من المف اضمة بين البدائل المتاحة واختيار البديل الذي يحقق االستخدام
األمثل لمموارد النادرة عند إدارة األعمال.

 .3أهداف منشآت األعمال
تيدف منشآت األعمال عمى اختالف أنواعيا وأشكاليا إلى تحقيق ىدفين رئيسيين:
 .1الربحـية وتتمثل في تحقيق دخل مرض يكون حاف ًاز الستمرار رؤوس األموال المستثمرة وجذب مزيد من
االستثمارات ،ويتطمب ىذا المبدأ توظيف كل قرش موجود في المشروع لرفع معدل الربحية.

 .2السـيولة فيعني االحتفاظ بقدر كاف من األموال لتسديد االلتزامات المستحقة بتاريخ استحقاقيا.

وكما ىو مالحظ فإنو يوجد تناقض بين اليدفين ،واإلدارة الجيدة ىي التي تستطيع أن تحقق التوازن المالئم بين

اليدفين.
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 .4المفاهيم المحاسبية
تتركز أىمية المفاىيم لدورىا الرئيسي في تنظيم المعرفة المحاسبية ،ومن أىميا:
 .1الوحدة المحاسبية :يقصد بيا كل مشروع يمارس نشاطاً اقتصاديًا ،وقد تكون الوحدة مشروعاً فردياً يممكو
شخص واحد ،أو ممموكًا من قبل شخصين أو أكثر ويطمق عمييا شركة أشخاص ،أو مشروع يممكو أشخاص
عديدون يطمق عمييا شركة مساىمة.

 .2الشخصية المعنوية :أي أن لممشروع شخصية معنوية مستقمة عن المشروعات األخرى من جية وعن صاحبو

من جية أخرى ،فمو استثمر صاحب متجر مبمغ مقداره  08888ل.س وكانت أرباحو خالل العام 08888

ل.س ،لكنو صرف مبمغ  08888من أجل إعاشة نفسو ،فال يصح أن نقول أن مشروعو خاسر بل انو ربح
 08888ل.س وسحب  08888من المشروع كمسحوبات شخصية.
 .3القياس الكمي :أي أن المحاسبة تتعامل دوماً مع األرقام الكمية أما العبارات الوصفية التي ال تتضمن أرقامًا
فال تسجل محاسبيًا.

 .4العمميات التجارية أو الصفقة :تقوم الوحدة المحاسبية بالعديد من األنشطة منيا أنشطة تمويمية كالحصول
عمى قرض من المصرف ،وأنشطة رأسمالية كشراء آلة لممشروع ،وأنشطة تشغيمية كعمميات تتعمق ببيع
البضائع وتقديم الخدمات أو دفع رواتب الموظفين وغيرىا .وال بد من توفر ثالث عناصر رئيسية العتبار ىذه

األنشطة عمميات تجارية وتسجل في الدفاتر المحاسبية:
 القياس النقدي لمحدث
 تأثيرىا عمى القوائم المالية
 أن يكون الحدث قد وقع فعالً

 .5المركز المالي لممشروع :ويقصد بو بيان حركة موارد المشروع المتمثمة بما يممكو من أصول أو
موجودات(آالت -مباني -نقدية في الصندوق) وما عمى المشروع تجاه الغير من ديون (الموردون -الدائنون )
ورأس المال المخصص لممشروع ،وذلك بتاريخ معين.

 .6نتيجة األعمال :تظ ير ممخص لمعمميات التي قام بيا المشروع خالل فترة زمنية معينة ،أي أنيا تظير أرباح
أو خسائر المشروع.
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 .5الفرق بين المحاسبة ومسك الدفاتر المحاسبية
ال يميز الكثيرون بين المحاسبة ومسك الدفاتر المحاسبية  .Bookkeepingفإمساك الدفاتر المحاسبية ىو تسجيل
العمميات المالية سواء في دفاتر أو في حاسب إلكتروني وىي خطوة أو جزء صغير جداً من المحاسبة ،بينما تقوم
المحاسبة بتصميم نظام لممعمومات يوفر احتياجات متخذي الق اررات.

ويعتبر الحاسب أداة إلكترونية تستخدم في تسجيل وتبويب المعمومات وتوصيل قدر كبير من المعمومات بسرعة
كبيرة.

ويعتقد البعض خطأً أن الحاسب اإللكتروني يقوم بوظيفة المحاسب بينما ىو مجرد أداة تستخدم وفقًا لمبرامج المعدة

من قبل مختصين في مجال المحاسبة .ومع التوسع في استخدام الحاسبات اإللكترونية في مجال األعمال أصبح
ىنالك نظام لممعمومات اإلدارية ) Management Information System (MISويتضمن العديد من نظم
المعمومات الفرعية المتداخمة التي توفر المعمومات الالزمة إلدارة منظمات األعمال .ويعتبر نظام المعمومات
المحاسبية من أىم نظم المعمومات الفرعية التي يتضمنيا نظام المعمومات اإلدارية.

 .6أهـداف النظام المحاسـبي
ييدف النظام المحاسبي إلى تحقيق األىداف التالية:
 .1تسجيل كافة العمميات المحاسبية التي يقوم بيا المشروع من واقع المستندات المؤيدة ليا مع مراعاة التسمسل
التاريخي لحدوثيا ويمكن أن يتم ذلك يدوياً أو آليًا.

 .2تبويب وتصنيف العمميات المحاسبية في حسابات مستقمة بشكل يمكن من تحديد أصول المنشأة وخصوميا
ومصروفاتيا وايراداتيا.
 .3استخراج نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة مالية محددة (دورة مالية) وبيان مركزىا المالي
بنياية الدورة المالية.
 .4تزويد إدارة المنشأة عمى مختمف مستوياتيا بالمعمومات التي تساعدىا عمى اتخاذ ق ارراتيا اإلدارية بشكل عممي
صحيح.
 .5وضع نظام يضمن حماية ممتمكات المنشأة والمحافظة عمييا من التالعب والسرقة والضياع ومنع وقوع
األخطاء.
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 .7عناصر النظام المحاسبي
 .1المجموعة المستندية :وىي المستندات المستخدمة في المشروع والتي تتعمق بالناحية المالية مثل مستند القبض
ومستند الدفع والنما ذج التجارية مثل الفواتير وأوامر الصرف وليا أىمية خاصة ألنيا مصدر إدخال البيانات
عمى النظام المحاسبي والدليل الموضوعي عمى حدوث العمميات.
 .2المجموعة الدفترية :وىي السجالت التي يستخدميا المشروع بغرض تسجيل وتبويب وتمخيص وتحميل
العمميات ،وتتكون عادة من دفتر اليومية ودفتر األستاذ ودفتر الجرد.

 .3التقارير المحاسبية :وتشمل التقارير الفورية والدورية والتي تعد عمى أساس المستندات والدفاتر المحاسبية
وتتضمن عرض البيانات المالية وتحميميا وتفسي اًر ليا.

 .4اإلجراءات المحاسبية :وىي القواعد التي تنظم العمل المحاسبي في المشروع وتعتبر مرشداً أساسياً إلثبات
البيانات وتحميميا ،كما تحدد إطار التبويب المحاسبي.

 .5وسائل وأدوات تطبيق النظام المحاسبي.
 .6مجموعة قواعد الضبط والرقابة الداخمية :توضع لضمان دقة األعمال المحاسبية وصحتيا واكتشاف األخطاء
وعمميات الغش والتالعب.
 .7مجموعة من األفراد لتطبيق وتشغيل النظام المحاسبي.

 .8خصائص النظام المحاسبي
البد ألي نظام محاسبي من تحقيق بعض الخصائص لكي يكون ناجحًا وىي:

 .1أن يكون واضحًا ومصحوباً بالتعميمات التوضيحية.
 .2السيولة في التطبيق.

 .3أن يحقق الدقة التامة في تنفيذ العمميات المحاسبية.
 .4أن يحقق السرعة في إنجاز العمميات المحاسبية ليكون باإلمكان تزويد اإلدارة بحاجتيا من البيانات في الوقت
المناسب.
 .5أن يكون النظام مرنًا وقابالً لمتعديل وفق ظروف أعمال المنشأة.

 .6أن يكون النظام ذو تكمفة اقتصادية مالئمة بحيث تتناسب تكمفة النظام مع الفائدة المرجوة منو.

5

ISSN: 2617-989X

 .9خواص التعادل والمعادلة المحاسبية
قبل الحديث عن المعادلة المحاسبية البد من التأكيد عمى أن "ما يممكو المشروع أو المنشأة أو الوحدة المحاسبية
يساوي ما يترتب عميو من التزامات تجاه المالك وتجاه الدائنون" .فالمنشأة تستخدم الموارد المتاحة لدييا لتوليد
األرباح ودفع المبالغ المترتبة عمييا إلى الدائنون وتحقيق العوائد لممالك ،فيي مدينة بالمال لممالك والدائنين.
ويستخدم المحاسبون اسماً خاصاً لمداللة عمى ىذه الموارد الممموكة من قبل المنشأة وتدعى األصول أو

الموجودات بينما يتم استخدام المطاليب لمت عبير عن التزامات المنشأة تجاه الغير من ديون سواء تجاه الدائنين أو

اتجاه المالك.

وبالتالي يمكن التعبير عن المعادلة المحاسبية عمى الشكل التالي:
األصول أو الموجودات= المطاليب أو الخصوم
 Tool Tipلكل طرف من المعادلة مع حذف الجممة التالية
ولفيم ىذه المعادلة يفضل تقديم تعريف بسيط لألصول والمطاليب:
األصول :ما يمتمكو المشروع ولو قيمة نقدية مثل النقدية في الصندوق ،المخزون السمعي ،المباني ،اآلالت....
المطاليب :التزامات مالية عمى المنشأة تجاه الغير ( الموردون ،دائنون ،قروض قصيرة األجل )...والتزامات مالية
تجاه المال ك (ناجمة عن المبمغ المستثمر من قبل المالك لمبدء بالمشروع و يدعى رأس المال ،وعن حق المالك
في الحصول عمى أرباح المشروع)

مما سبق تصبح المعادلة المحاسبية عمى الشكل التالي:
األصول= الخصوم المتداولة  +حق الممكية
أي أن حق الممكية يمثل رأس مال المشروع مضافاً إلييا األرباح (أو الخسائر) مطروحاً منيا المسحوبات

الشخصية.

ولكن السؤال كيف سيتمكن صاحب المشروع من معرفة فيما إذا كان مشروعو رابح أو خاسر؟
لإلجابة عن ىذا السؤال ال بد من التعرف عمى مفيومين محاسبيين آخرين وىما:

اإليرادات :عبارة عن قيمة البضائع المباعة أو قيمة الخدمات المقدمة من قبل المشروع إلى الزبائن سواء تم الدفع
مباشرة أو بالدين.
المصاريف :التكاليف التي يتحمميا المشروع في سبيل الحصول عمى اإليراد.
الربح :ىو ناتج مقابمة اإليرادات التي حصل عمييا المشروع خالل فترة زمنية معي نة مع المصروفات المتعمقة بتمك
الفترة .وعميو تصبح المعادلة المحاسبية عمى الشكل التالي:
األصول= المطاليب  +رأس المال +األرباح -المسحوبات
األصول=المطاليب +رأس المال +اإليرادات -المصاريف-المسحوبات
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مثال( -)1-1توضيحي عما سبق:
لنفرض أن أحد التجار بدأ أعمالو التجارية بتاريخ 6880- 1-1
وقد خصص مبمغًا لتجارتو مقداره ( 1888888فيعتبر ىذا المبمغ رأس مال التاجر)
وقد تم وضع ىذا المبمغ في صندوق المحل

الحظ :المعادلة قبل البدء بأي عمل أو نشاط
صفر

=

صفر

وىذا التعادل الرياضي لو خواص يطمق عمييا "خواص التعادل" بحيث يمكننا المحافظة عمى التعادل بين طرفي
المساواة رغم التغيرات التي تط أر عمى المعادلة
 إضافة عدد ثابت إلى طرفي المعادلة ال يؤثر عمى توازن المعادلة
 طرح عدد ثابت من طرفي المعادلة ال يؤثر عمى توازن المعادلة
 طرح عدد ثابت من احد أط راف المعادلة ثم إضافتو إلى نفس الطرف ال يؤثر عمى التعادل

 إضافة عدد ثم طرح عدد اصغر منو إلى احد أطراف المعادلة يستوجب إضافة الفارق إلى الطرف المقابل
 إن إضافة عدد ثم طرح عدد اكبر منو إلى احد إطراف المعادلة يستوجب طرح الفارق من الطرف المقابل
خواص التعادل
إضافة عدد ثابت عمى طرفي المعادلة ال يؤثر
عمى المعادلة
طرح عدد ثابت عمى طرفي المعادلة ال يؤثر
عمى المعادلة
إضافة وطرح نفس العدد من احد أطراف
المعادلة ال يؤثر
إضافة عدد وطرح عدد أخر من نفس الطرف
يستوجب إضافة أو طرح النتيجة من الطرف

9
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األخر
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السؤال كيف يمكن إسقاط ذلك عمى المعادلة المحاسبية؟
العممية األولى ( :تخصيص رأس مال بشكل نقدي)
فتكون المعادلة المحاسبية متوازنة عمى الشكل التالي:
 1888888صندوق =  1888888رأس مال

نالحظ انو تم إضافة عدد ثابت إلى طرفي المعادلـ ـ ــة
ونالحظ أ ن أرس مال التاجر اآلن موجود في صندوقو وبالتالي ىذه العممية قد أثرت عمى حسابين ىما الصندوق
ورس المال فقد تم زيادة الصندوق وزيادة أرس المال
أ

العممية الثانية( :شراء بضاعة نقداً)

من المفترض أن التاجر خصص أرس المال ىذا لمقيام بعممية شراء بضاعة ثم بيعيا ،لذلك نفترض أنو اشترى

نقداً بضاعة بمبمغ  ،088888فما ىو أثر ىذه العممية عمى المعادلة المحاسبية؟

نالحظ أن و يجب نقل المبمغ من الصندوق إلى البضاعة ،فتصبح المعادلة المحاسبية عمى الشكل التالي:

 088888بضاعة

 088888صندوق =  1888888رأس مال
نالحظ أن شكل رأس المال قد تغير فأصبح جزء منو موجود في الصندوق والجزء األخر موجود في المستودع
عبارة عن بضاعة وبالتالي يمكننا القول أنو من خالل ىذه العممية نقصت أصول التاجر وازدادت أصول التاجر
(نقصت من الصندوق وازدادت في البضاعة).

8
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العممية الثالثة :شراء موجودات ثابتة ( آلة)
اشترى التاجر آلة لمعمل عمييا ضمن المنشأة بمبمغ  188888نقدًا
إن أثر ىذه العممية عمى المعادلة المحاسبية يكون كما يمي:

تزداد األصول الثابتة لمتاجر وينقص رصيد الصندوق لديو
فتصبح المعادلة المحاسبية عمى الشكل التالي:

 188888آلة
 088888بضاعة
 088888صندوق =  1888888رأس المال
نالحظ ىنا أن شكل رأس المال قد تغير من بداية العمل إلى ىذه المرحمة فقد كان بمجممو نقدًا ثم أصبح جزءًا

نقدياً وجزءاً بضاعةً وجزءاً آلةً.

العممية الرابعة :شراء بضاعة عمى الحساب

عندما وجد التاجر أن البضاعة الموجودة لديو ال تكفي لدخول السوق وليس لديو السيولة الكافية لشراء بضاعة ب

 1888888ليرة سورية فإنو لجأ إل ى تمويل مشترياتو عن طريق االئتمان التجاري (شراء بضاعة عمى الحساب
من أ حد الموردين في السوق) وبذلك تكون المعادلة المحاسبية كما يمي:
 188888آلة
 1088888بضاعة

 1888888رأس المال

 088888صندوق =  1888888مورد
نالحظ من خالل ىذه العممية أن أصول التاجر ازدادت بالبضاعة ،وكذلك التزاماتو اتجاه الموردون بنفس المبمغ.

العممية الخامسة :بيع بضاعة نقداً بربح % 18

قام التاجر ببيع نصف البضاعة الموجودة لديو بربح  % 18وكان البيع نقدًا ،فما أثرت ىذه العممية عمى المعادلة

المحاسبية لمتاجر.

نالحظ من خالل ىذه العممية أن أصول التاجر نقصت عند بيع البضاعة بمقدار  650000وىو المبمغ الذي
دخل في الصندوق مضافاً إليو مقدار الربح الذي حققو التاجر والبالغ  65000وبذلك ازدادت أصول التاجر
بمقدار 00888

وقد حقق التاجر  00888ربح يجب أن يضاف إلى رأس مالو

9
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يبين الجدول األتي الخالصة
100000

آلـــــه

1000000

رأس مال

)650000(1300000-650000

بضاعـــة

65000

 +ربح

)1315000(600000+715000

صندوق

1000000

مورد

2065000

2065000

ويمكننا بمزيد من التنظيم استنتاج شكل جديد لممعادلة نطمق عميو بدل اسم م عادلو اسم ميزان أو لنقل ميزانية.
الميزانية
 188888آلو

 1888888رأس مال

 008888بضاع ة

 00888ربح

 1010888صندوق

 1888888مورد

2065000

2065000

يمكن إطالق عدة تسميات عمى طرفي الميزانية

10

موجودات

مطاليب

أصول

خصوم

حقوق

التزامات

استخدامات

مصادر

لنا

عمينا
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وتأخذ الميزانية الشكل التالي:
 .1األصول
 .1.1اصول ثابتة
 .1.1.1أصول ثابتة مادية
أراضي

الميزانية بتاريخ / /

 .2الخصوم
 .1.2حقوق الممكية
رأس المال

يضاف األرباح

مباني

يطرح الخسائر

معدات

قروض طويمة األجل

آالت

يطرح المسحوبات الشخصية

تجييزات
مفروشات
سيارات
 .2.1.1أصول ثابتة معنوية
شيرة محل

براءة اختراع
حق امتياز
عالمة تجارية
اسم تجاري

 .3.1.1أصول ثابتة وهمية

نفقات التأسيس(إذا كانت كبيرة)
تأمينات طويمة األجل
 .2.1أصول متداولة

 .2.2الخصوم المتداولة

زبائن

أوراق الدفع ( شيكات صادرة)

أوراق مالية

قروض قصيرة األجل

أوراق قبض

دائنون متنوعون

بضاعة آخر المدة

موردون

مدينون
 .3.1أموال جاهزة
صندوق
مصرف

11
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.4.1حسابات تحت التسوية

 .3.2حسابات تحت التسوية

إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

إيرادات مقبوضة مقدمًا

مصاريف مدفوعة مقدمًا
المجموع

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
المجموع

يالحظ أن الميزانية تتضمن في طرفيا األيمن أصول المنشأة بينما تشمل في الطرف األيسر االلتزامات المترتبة
عمى المنشأة ،وتصنف ىذه األصول وااللتزامات ضمن بنود رئيسية ويندرج تحت كل بند مجموعة من الحسابات،

نستعرض بشكل مبسط بنود الميزانية:

أوال :األصول  -وتقسم إلى البنود الرئيسية التالية:
 .1الموجودات الثابتة :وىي الموجودات التي يقتنييا التاجر بيدف االستخدام وليس بقصد البيع بربح وتتضمن:
 الموجودات الثابتة المادية :العقارات  -األثاث والمفروشات  -اآلالت.
 الموجودات ثابتة معنوية :ليا قيمة مالي ة ولكن ليس ليا وجود مادي ،منيا :شيرة المحل  -براءة
االختراع.
 مصاريف التأسيس :وىي المصاريف التي تدفعيا المنشأة عند تكوين المشروع لمرة واحدة فقط ويمكن
أن تستفيد منيا عدة سنوات قادمة.

 .2الموجودات المتداولة :وىي الحسابات التي تمثل أوجو نشاط المنشأة ويمكن تحويميا إلى نقد بأجل قصير.
 البضائع أو المخزون السمعي.
 الزبائن :ينشأ من قيمة البضاعة المباعة لمزبائن بأجل أي بالدين أو عمى الحساب
 أوراق القبض :تعتبر جزء من ا ألوراق التجارية وتتكون من نوعين :الكمبيالة والسند ،فيي مستندات
رسمية يسدد بموجبيا الزبائن جزء من الديون المترتبة عمييم.
 األوراق المالية :وىي األسيم والسندات التي تشترييا المنشأة من السوق المالي بقصد استثمار
الفائض النقدي لدييا.

 األموال الجاى زة :وتشمل النقدية الموجودة في الصندوق والنقدية الموجودة في المصرف.

12
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ثانياً :المطاليب:

 .1حقوق الممكية :وتتضمن كل من:
 رأس المال :تمثل المبمغ المقدم من قبل صاحب المنشأة لالستثمار في المنشأة
 يضاف لو األرباح أو يطرح منو الخسائر المحققة في نياية الفترة المالية

 يطرح المسحوبات الشخصية :وىي المبالغ التي يسحبيا التاجر سواء عمى شكل نقدية أو أصول من
المنشأة ألموره الشخصية
 .2الخصوم المتداولة :وىي المبالغ المترتبة عمى المشروع تجاه الغير وممتزم بتسديدىا خالل فترة ال تزيد عن
عام.
 الموردون :تنشأ عن ش راء المنش أة لمبضائع بالدين أو عمى الحساب
 أوراق دفع :ىي مستندات رسمية ستقوم المنشأة بموجبيا بسداد مبالغ محددة إلى المورد
 القروض القصيرة األجل
مثال:
فيما يمي العمميات التجارية التي قام بيا عالء وأثرىا عمى المعادلة المحاسبية:
موجودات =

حقوق الممكية  +الخصوم المتداولة

أو الموجودات = رأس المال  +اإليرادات – المصاريف  -المسحوبات  +الخصوم المتداولة

13
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األصول أو الموجودات
م.ثابتة

م .متداولة

أموال جاهزة

حقوق ممكية

خصوم
متداولة

طبيعة العممية
البدء برأس مال جديد تم وضعو

188888+

في الصندوق أو المصرف

188888+

188888
10888+

شراء بضاعة نقدًا 10888

ـ10888

60888+
08888+

60888+

08888
دفع مصاريف شراء 0888

ـ ـ0888

شراء أصول(أراضي ،مباني،

+

ـ ـ08888

08888

آالت ،سيارات ،مفروشات)
08888

ـ ـ0888

ـ ـ0888

دفع مصاريف بأشكاليا 0888

ـ ـ16888

ـ ـ16888

تخفيض رأس المال 16888

ـ ـ0888

ـ ـ0888

ـ ـ0888

ـ ـ0888

ـ ـ0888

0888+

ـ ـ10888

10888+

إعادة جزء من البضاعة المشت راة
عمى الحساب 0888
نقدا ً0888

بيع بضاعة نقدًا 10888
بيع بضاعة عمى الحساب 088

088+
ـ ـ6888

6888+

6088+

ـ6088

بيع بضاعة بموجب شيك تم
خصمو من حساب المنشأة 6888
مرتجع بضاعة مباعة  6088نقدًا
مرتجع بضاعة عمى الحساب

ـ088+088
ـ188

سداد دفعة لممورد نقدًا 0888

إعادة جزء من البضاعة المشت راة

088 -

14

60888
شراء بضاعة بموجب شيك

ـ ـ08888
ـ ـ0888

شراء بضاعة عمى الحساب

088
ـ188

تم منح الزبون حسم(ممنوح) 188
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16888+
ـ0888

15

0888+

16888+

حقق التاجر إيراد من خالل
المضاربة بأوراقو المالية 16888
سدد الزبون  0888دفعة من
حسابو
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 .10تطبيقات وحمول
مثال ( )2-1محمول:

بفرض أ نو كان لدينا في نياية العام األ رصدة التالية والتي تم استخ راجيا من حسابات أحد التجار- 16-01

.6881
 688888أراضي 088888 ،مباني 108888 ،زبائن 188888 ،بضاعة 688888 ،ايرادات مبيعات،
 00888مصاريف 160888 ،إيرادات متنوعة 08888 ،موردون 08888 ،قروض.
المطموب تطبيق المعادلة المحاسبية لموصول إلى العنصر المجيول.

16
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اإلجابات
تقول المعادلة المحاسبية:
الموجودات = الخصوم المتداولة +حق الممكية
الموجودات = الخصوم المتداولة +رأس المال  +اإليرادات – المصاريف – المسحوبات

الموجودات
688888أراضي
088888مباني

الخصوم

رأس المال

المتداولة
08888

؟

موردون
08888

اإليرادات

المصاريف

688888

00888

مبيعات

مصاريف

المسحوبات
8

160888

إيرادات متنوعة

قروض

108888زبائن
188888بضاعة
008888
008888

17

188888
=

مجيول

188888

060888
+رس المال
أ

()00888

8

00888- 060888 +

نستنتج بأن :رأس المال = 088888 = 060888- 060888

ISSN: 2617-989X

مثال ( )3-1غير محمول:

تم استخراج بعض المعمومات من دفاتر إحدى المنشآ ت التجارية.

لدى المنشأة آالت  ،608888وبضاعة  ،08888زبائن  ،08888إجمالي مصاريف 188888
إيراد مبيعات  ،108888إيرادات أخرى  ،00888موردون .00888
نظم المعمومات السابقة ضمن المعادلة المحاسبية

الموجودات = الخصوم المتداولة +حق الممكية

الموجودات = الخصوم المت داولة +رأس المال+اإليرادات-المصاريف -المسحوبات

الموجودات

008888

الخصوم
المتداولة

00888

رأس المال

اإليرادات

المصاريف

المسحوبات

؟

610888

188888

8

مثال ( )4-1غير محمول:

لديك المعمومات التالية عن أحد التجار:

لدى التاجر أصول بقيمة  ،088888وعميو التزامات بقيمة  ،088888فما ىي حقوق ممكية التاجر
لنا
088888أصول

عمينا
088888التزامات
؟؟؟؟؟؟؟؟ رأس المال (حقوق ممكية)

18
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الفصل الثاني:
نظرية المدين والدائن
الكممات المفتاحية:
طبيعة الحساب ،العالقة بين المدين والدائن ،قواعد الحركة بين طرفي الحساب ،وصف الحسابات المدينة والدائنة.

ممخص:
سنتناول في ىذا الفصل شرح معنى كممة مدين وكممة دائن المتداولة في السوق وفي منظمات األعمال كما

سنتعرف عمى تأثير العمميات التجارية عمى الحسابات.

أهداف تعميمية:
قادر عمى ما يمي:
سيصبح الطالب من خالل ىذا الفصل ًا


معرفة معنى كممة مدين ودائن



معرفة كيفية أثر العمميات عمى الحساب

 معرفة مبدأ تعادل المدين مع الدائن

مخطط الفصل:
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مفيوم المدين والدائن Debit and Credit terms

تصنيف الحسابات Classification of accounts
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 .1مفهوم المدين والدائن
لكي نفيم ما معنى مدين وما معنى دائن نورد المثال التالي:
بفرض أ ن سعيد وجمال زمالء في الجامعة وقد أخذ سعيد من جمال مبمغ  0000ليرة لتسديد باقي قسط الجامعة
وذلك عمى سبيل (دين) ،عمى أ ن يرده لو بتاريخ الحق.
السؤال ىنا من ىو المدين ومن ىو الدائن؟ فكر باألمر.
ىل عرفت اإلجابة؟

واآلن إليك تحميل العممية
0000

سعيد
آخذ

معطي

مدين
نطمق عمى المدين اصطالح
وعميو يمكننا القول:

(من)

من سعيد

جمال
دائن

والدائن

(إلى)

إلى جمال

ولكي نكون أكثر أكاديمية نقول
من ح/سعيد

إلى ح /جمال

فإذا نظرنا إلى الحساب كشخص فنستطيع القول عمى أن الحسابات تقسم الحسابات إلى نوعين:
 حسابات مدينة بطبيعتيا
 حسابات دائنة بطبيعتيا

ونقول عن حساب أنو مديناً بطبيعتو أو دائن بطبيعتو من أول عممية تجري عمى ىذا الحساب.

فإذا جعمتو مدينًا نقول أنو من الحسابات المدينة (مدين بطبيعتو)

أما إذا جعمتو دائنا فنقول انو من الحسابات الدائنة (دائن بطبيعتو)

20
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مثال (:)1-2
بدأ أحد التجار عممو برأس مال  100000وضعو في الصندوق.
الحظ أن أطراف العممية أو الحسابات التي تأثرت ىي :الصندوق  -رأس المال
فيكون الصندوق أخذ واآلخذ كما تعمم مدين
ويكون رأس المال معطي والمعطي دائن

قاعدة 1
وبالتالي فان حساب الصندوق من الحسابات المدينة بطبيعتو ألن أول عممية جرت عمى ىذا الحساب جعمتو
مدينًا.

قاعدة 2
وحساب أرس المال من الحسابات الدائنة بطبيعتو ألن أول عممية جرت عمى ىذا الحساب جعمتو دائنًا .

قاعدة 3

تزداد الحسابات المدينة بالطرف المدين وتنخفض في الطرف الدائن ،بينما
تزداد الحسابات الدائنة بالطرف الدائن وتنخفض في الطرف المدين
+

ــ

الحسابات المدينة

بالطرف المدين

بالطرف الدائن

الحسابات الدائنة

بالطرف الدائن

بالطرف المدين

حساب الصندوق من الحسابات المدينة بطبيعتو أي أن رصيد الحساب في أي لحظة يراد استخراجو يجب أن
يكون > أو يساوي الصفر أي ال يمكن لرصيد الصندوق أن يكون سالبًا.

كذلك حساب المخزون من الحسابات المدينة بطبيعتو أي أ ن رصيد الحساب في أ ي لحظة يراد استخراجو يجب

أن يكون > أو يساوي الصفر أي ال يمكن لرصيد المخزون أن يكون سالبًا.

21
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 .2تصنيف الحسابات
وفي المنشآت التجارية ينحصر بشكل رئيسي العمل التجاري بأربعة مجموعات وىي حسب المصفوفة:
الشراء

البيع

المصاريف

اإليرادات

المنطق يقول أن المشتريات تسبق المبيعات والمصاريف تسبق اإليرادات
وبما أن المشتريات من الحسابات المدينة نظ اًر أل ن أول عممية جرت عمى المشتريات جعمتيا مدينة ،فإن المبيعات

ىي عكس المشتريات فيي دائنة بطبيعتيا.

ومن ىذا المنطمق (المشتريات مدينة) يمكننا استنتاج طبيعة حسابات كثيرة أخرى.

22

الحسابات المدينة

الحسابات الدائنة

الموجودات أو األصول (عناصر الميزانية الطرف

مطاليب أو الخصوم (عناصر الميزانية الطرف

األيمن)

األيسر(

المصاريف بمختمف أنواعيا

اإليرادات بمختمف أنواعيا

مشتريات

مبيعات

مردودات مبيعات (عكس المبيعات)

مردودات مشتريات (عكس المشتريات)
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أي أننا يمكن تقسيم الحسابات المدينة والدائنة إلى أربع مجموعات رئيسية:

االصول

الخصوم

المصاريف

االيرادات

قاعدة:

جميع حسابات األصول مدينة أي أنيا تزداد بالطرف المدين وتنخفض بالطرف الدائن.

جميع حسابات المصاريف مدينة أي أنيا تزداد بالطرف المدين وتنخفض بالطرف الدائن.
جميع حسابات الخصوم دائنة أي أنيا تزداد بالطرف الدائن وتنخفض بالطرف المدين.
جميع حسابات اإليرادات دائنة أي أنيا تزداد بالطرف الدائن وتنخفض بالطرف المدين.

23
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 .3تطبيقات وحمول
مثال ( -)3-2صنف الحسابات التالية:

ضع حرف (م) اختصا ًار لممدين وحرف (د) اختصا ًار لمدائن
مبيعات

مشتريات

بضاعة أول مدة

مصاريف نقل مشتريات

صندوق

زبائن
حسم مكتسب
عمولة وكالء ش راء

مرد مشتريات
مرد مبيعات

إيجار محل

رواتب

إعالن

عمولة وكالء بيع

قرطاسية

إيجار محل

مواصالت

م .نقل مبيعات

عتالة

رسوم وضرائب

أجور عمال التنظيف

فوائد قرض

عمولة حواالت مصرفية

كيرباء وماء

فواتير ىاتف

إيرادات أوراق مالية

عموالت دائنة (كمسيون)

أرباح محتجزة

احتياطي إجباري

أوراق مالية

قروض قصيرة األجل

أوراق دفع

أوراق قبض

موردون

بضاعة آخر المدة

نفقات تأسيس

دائنون متنوعون

شيرة محل

براءة اختراع

مدينون متنوعون

مصاريف نثرية

مصاريف مستحقة

مصاريف مدفوعة

وغير مدفوعة

مقدمًا

آالت

عقار

أراضي ومباني

سيارة

مفروشات

عدد وأدوات

تجييزات وديكور

مصرف

مسحوبات شخصية

إيرادات مقبوضة مقدمًا
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فوائد الحساب الجاري

إيرادات مستحقة وغير
قبوضة
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تذكير قبل الحل:
نذكر بأن المشتريات مدينة استنتاجًا(ألن أول عممية وقعت عمى ىذا الحساب جعمتو مدينًا)
المصاريف جميعيا مدينة

كل ما ىو لنا( األصول) في الميزانية يكون مدينًا
يكون دائنًا

25

أن اإليرادات جميعيا دائنة
كل ما ىو عمينا (االلتزامات) في الميزانية

ISSN: 2617-989X

اإلجابات
حسابات مدينة
مشتريات

طبيعتو مدينة
استنتاجًا

صندوق

لنا

زبائن

لنا

بضاعة أول مدة

لنا

مصاريف نقل مشتريات

ألنيا مصاريف

عمولة وكالء ش راء

26

لماذا

تتبع المشتريات
وتضاف عمييا

حسابات دائنة

لماذا

مبيعات

عكس المشتريات

مرد مشتريات

عكس المشتريات

إيرادات أوراق مالية

ألنيا إيراد

عموالت دائنة
(كمسيون)

ألنيا إيراد

فوائد الحساب الجاري

ألنيا إيراد

أرباح محتجزة

ألنيا إيراد
ألنيا مقتطعة من

مرد مبيعات

عكس المبيعات

احتياطي إجباري

إيجار محل

ألنيا مصاريف

قروض قصيرة األجل

عمينا

رواتب

ألنيا مصاريف

أوراق دفع

عمينا

إعالن

ألنيا مصاريف

موردون

عمينا

عمولة وكالء بيع

ألنيا مصاريف

دائنون متنوعون

عمينا

قرطاسية

ألنيا مصاريف

مصاريف مستحقة

عمينا لمغير استحقت

وغير مدفوعة

ولم تُدفع

إيجار محل

ألنيا مصاريف

مواصالت

ألنيا مصاريف

م .نقل مبيعات

ألنيا مصاريف

عتالة

ألنيا مصاريف

إيرادات مقبوضة
مقدمًا

الربح

عمينا
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رسوم وضرائب

ألنيا مصاريف

أجور عمال التنظيف

ألنيا مصاريف

فوائد قرض

ألنيا مصاريف

عمولة حواالت مصرفية

ألنيا مصاريف

كيرباء وماء

ألنيا مصاريف

فواتير ىاتف

ألنيا مصاريف

أوراق مالية

لنا

أوراق قبض

لنا

شيرة محل

لنا

براءة اختراع

لنا

مدينون متنوعون

لنا

مصاريف نثرية

ألنيا مصاريف

مصاريف مدفوعة مقدمًا

لنا لدى الغير

إيرادات مستحقة وغير
مقبوضة
آالت

لنا

عقار

لنا

أراضي ومباني

لنا

سيارة

لنا

مصرف

لنا

مفروشات

لنا

نفقات تأسيس
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لنا لدى الغير

لنا (إذا كان مبمغيا
كبير)

عدد وأدوات

لنا

تجييزات وديكور

لنا

مسحوبات شخصية

لنا
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نتائج ىامة:
 جميع المصاريف مدينة
 جميع اإليرادات دائنة
 حساب المشتريات مدين بطبيعتو
 حساب المبيعات دائن بطبيعتو
 جميع حسابات األصول مدينة بطبيعتيا
 جميع حسابات الخصوم دائنة بطبيعتيا

28
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مثال ( -)4-2غير محمول:

صنف الحسابات التالية :ضع حرف (م) اختصا ًار لممدين وحرف (د) اختصا ًار لمدائن
رأس المال

عدد وأدوات

أراضي

المبيعات

شيرة محل

موردون

المشتريات/

براءة اختراع

قروض قصيرة األجل

مصاريف بيع وتوزيع

زبائن

شيكات صادرة

ضرائب عمى المبيعات

مصرف

مســحوبات شخصية

سيارة

شيكات واردة

صندوق

مصاريف الش راء

صيانة واصالح

قروض طويل أجل

رواتب موظفين

إيجار محل

إيرادات أوراق مالية

فوائد القرض

بضاعة أول المدة

ب ـ ـ ــضاعة أخر المدة.

فوائد الحساب الجاري في
المصرف
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الفصل الثالث:
الدورة المستندية
الكممات المفتاحية :
الدفاتر التجارية ،دفتر اليومية ،دفتر األستاذ ،ميزان المراجعة باألرصدة  ،الحسابات الختامية (حساب المتاجرة،

حساب األرباح والخسائر) الميزانية العمومية .

ممخص:
تسير العمميات التجارية في مسارات مختمفة فمنيا تجارية ومنيا صناعية ومنيا خدمية وعميو تم وضع سير أو
خطوات موحدة بالنسبة لتسجيل العمميات التي تقوم بيا المنظمة ميما كان نوع النشاط الذي تمارس و وقد سميت
ىذه الخطوات بالدورة المستندية (المحاسبية).

أهداف تعميمية :
في نياية الفصل سوف يصبح الطالب قادر عمى ما يمي:
 معرفة شكل دفتر اليومية


معرفة كيفية ترحيل الحسابات من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ

 معرفة آلية ترصيد حسابات دفتر األستاذ

 معرفة كيفية العمل عمى وضع ميزان المراجعة باألرصدة

مخطط الفصل:
Recording journal entries

 تسجيل قيود

 ترحيل القيود من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ
Posting journal entries to appropriate T-accounts in the Ledger


ترصيد الحسابات في دفتر األستاذ

 إعداد ميزان المراجعة باألرصدة

 إعداد الحسابات الختامية (متاجرة  +أرباح وخسائر)
 الميزانية الختامية
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The account balances

Preparing trial balance

)Preparing closing accounts ( trade profit and loss
Balance sheet
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مقدمة
الدورة المحاسبية أو المستندية ىي عبارة عن خطوات يقوم بيا محاسب الشركة لموصول إلى نتيجة العمل من
ربح أ و خسارة في نياية العام وتتمثل ىذه الخطوات بما يمي:

 .1تسجيل قيود
نسجل العمميات التي يقوم بيا التاجر في دفتر خاص بالقيود نسميو دفتر اليومية ،وىذا الدفتر يعتبر من الدفاتر
التجارية النظامية التي يتوجب عمى التاجر مسكيا .ويتم وضع ختم عمى كل صفحة بعد ترقيميا من قبل مديرية
المالية وال يجوز الشطب أو المحي أو استعمال السائل األبيض لمطمس أو التصحيح بالقمم األحمر ،إنما يتم
التصحيح في حال وجود خطأ بقيد معاكس أو قيد تعديل ويتم في دفتر اليومية تسجيل القيود بشكل واضح حيث

يشمل مبمغ العممية والطرف المدين والطرف الدائن وتاريخ العممية والبيان.
مثال (:)1-3

برس مال وقدرة  5000وضعو في الصندوق في بداية العام.
بدأ احد التجار عممو أ
لتسجيل قيد ىذه العممية نحدد أوالً الحسابات التي تأثرت ،وىما عادة يكونان حسابين كحد أدنى وفي مثالنا ىذا
الحسابان المذان تأث ار ىما:

ح /الصندوق و ح /أرس المال
وبعد أ ن نحدد من اآلخذ ومن المعطي نحصل عمى قيد العممية بشكمو التالي:
المدين
5000

الدائن

البيان

التاريخ

من ح /الصندوق

1/1/2014

 5000إلى ح /رأس المال
إثبات رأس المال

 .2ترحيل القيود من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ
يظير دفتر اليومية تأثير الصفقات أو العمميات التي تقوم بيا المنشأة ،إال أنو ال يوفر بيانات عن أرصدة
الحسابات التي تأثرت بموجب ىذه الصفقات .ومن ىنا اكتسب دفتر األستاذ أىميتو ،فكل صفحة ضمن ىذا
ال يظير حساب الصندوق في دفتر األستاذ كافة المبالغ النقدية المحصمة (المقبوضات)
الدفتر تمثل حسابًا ،فمث ً
والمبالغ المدفوعة ورصيد ىذا الحساب.
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ولمتبسيط يأخذ الحساب في دفتر األستاذ شكل حرف  Tبالمغة االنكميزية ،ويتكون من:
 العنوان أو اسم الحساب
 الجانب األيمن ويمثل الطرف المدين ويرمز لو بـ(من)
 الجانب األيسر ويمثل الطرف الدائن ويرمز لو بـ(إلى)

المثال (:)2-3

بدأ أحد التجار عممو برأس مال وقدرة  5000وضعو في الصندوق في بداية العام
الحل:
 .1نسجل العممية في دفتر اليومية
المدين
5000

البيان

التاريخ

الدائن

من ح /الصندوق

1/1/2014

 5000إلى ح /رأس المال
إثبات رأس المال

نرحل العممية إلى دفتر األستاذ كما يمي:
ّ .2
نفتح لكل حساب موجود في دفتر اليومية حساب عمى شكل  Tدون تكرار
من

ح  /الصندوق

5000

إلى

إلى ح  /رأس المال
 5000رصيد مدين
5000

من

5000
حـ /رأس المال

 5000رصيد دائن
5000

الى

 5000من ح  /الصندوق
5000

 آلية الترحيل:

تعتبر عممية الترحيل من أسيل العمميات المحاسبية ،فعند قراءة القيد يتضح لنا مسار ىذا القيد .فعندما نق أر

القيد السابق من ح الصندوق نتجو فو اًر إلى طرف (من ح /الصندوق) ونسجل المبمغ ونكتب إلى جانب
المبمغ عكس ما ورد فوقو أي نسجل عبارة (إلى) ثم ننظر إلى القيد فيبن لنا القيد أن المبمغ إلى ح رأس المال

فنسجل أمام المبمغ تمك العبارة وىكذا.
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 .3ترصيد الحسابات في دفتر األستاذ
مثال ( )3-3توضيحي:
بفرض أن مقبوضات الصندوق كانت 200000أرس مال ،و 5000عن طريق المبيعات 15000 ،تسديدات من
بعض الزبائن
وكانت مدفوعات الصندوق كما يمي 10000 :إيجار محل 25000 ،شراء بضاعة 3000 ،رواتب.
يمكننا من خالل المعطيات فتح ح /الصندوق عمى الشكل التالي:
من

ح  /الصندوق

 200000إلى

ح  /رأس المال

500

إلى

15000

إلى

10000
25000

إلى
من

ح  /إيجار محل

من
ح  /المشتريات

ح  /المبيعات
3000
ح  /الزبائن

من
ح  /الرواتب

 182000رصيد مدين
220000

220000

 .1آلية الترصيد:


نجمع عمى ورقة خارجية المبالغ الواردة في الطرف المدين



ثم نجمع المبالغ الواردة في الطرف الدائن



ثم نضع المبمغ األكبر في حقل المجموع بكال الطرفين

 ثم ننظر أييما ـأكبر الطرف المدين أم الدائن ،فإذا كان الطرف المدين اكبر يكون رصيد الحساب مدينًا
ويظير في الطرف الدائن ،أما إذا كان الطرف الدائن أكبر فيكون رصيد الحساب دائنًا ويظير في

الطرف المدين
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نتائج ىامة:
 جميع المصاريف مدينة فعندما يقع المصروف نجعمو بالقيد مدينًا
 جميع اإليرادات دائنة فعندما يقع اإليراد نجعمو بالقيد دائنًا

 حساب المشتريات مدين بطبيعتو فعندما نجري عممية ش راء بضاعة نجعمو بالقيد مدينًا
 حساب المبيعات دائن بطبيعتو فعندما نجري عممية بيع بضاعة نجعمو بالقيد دائنًا
 جميع حسابات األصول مدينة بطبيعتيا
 جميع حسابات الخصوم دائنة بطبيعتيا

 .4إعداد ميزان المراجعة باألرصدة
في ىذه الخطوة من خطوات الدورة المستندية نشكل جدول يحتوي عمى األرصدة المدينة واألرصدة الدائنة واسم
الحساب وذلك من واقع دفتر األستاذ كما يمي:
ميزان المراجعة باألرصدة
اسم الحساب

األرصدة المدينة

األرصدة الدائنة

الصندوق
رأس المال
المشتريات
إيجار محل
رواتب
مبيعات
زبائن

 .5إعداد الحسابات الختامية (متاجرة  +أرباح وخسائر)
الحسابات الختامية ىي الحسابات التي تقفل بيا الحسابات العائدة ليا في نياية السنة المالية أي في  12 /31من
كل عام وذلك لموصول إلى نتيجة عمل التاجر أو المنشأة أو الشركة .أي أن جميع حسابات المصاريف

واإليرادات التي تم فتحيا خالل العام أو المفتوحة سابقا وىي حساب البضاعة أول المدة تصب إما بالمتاجرة أو
في ح /األرباح والخسائر.
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واآلن سنستعرض الحسابات التي تصب أو تقفل في ح  /المتاجرة ومن ثم الحسابات التي تقفل في ح/األرباح
والخسائر.
ح  /المتاجرة عن المدة المنتهية في xx20 / /
Xx

بضاعة أول مدة

xx

مبيعات

xx

مشتريات

xx

مرد مشتريات

xx

مسموحات مشتريات

xx

عمولة وكالء ش راء

xx

حسم مكتسب

xx

مرد مبيعات

xx

بضاعة أخر المدة

xx

حسم ممنوح

xx

مصاريف نقل
مشتريات

مجمل الربح
xxx
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مجمل الخسارة
xxx
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ح  /األرباح والخسائر عن المدة المنتهية في xx20 / /
Xx

إيجار مستودع

Xx

رواتب

xx

إيرادات أوراق مالية

Xx

إعالن

xx

عموالت دائنة (كمسيون)

Xx

عمولة وكالء بيع

xx

إيرادات تشغيل لمغير

Xx

قرطاسيو

xx

فوائد الحساب الجاري

Xx

مواصالت

Xx

م .نقل مبيعات

Xx

عتالة

Xx

رسوم وضرائب

Xx

Xx
Xx
Xx
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مجمل الربح

أيحار محل

أجور عمال
التنظيف

فوائد قرض
عمولة حواالت
مصرفية

Xx

كيرباء وماء

Xx

فواتير ىاتف

Xx

مصاريف نثرية
صافي الربح

صافي الخسارة

xxxx

xxxx
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 .6الميزانية الختامية
وىي أخر خطوة في الدورة المستندية وتٌظير الميزانية موجودات ومطاليب النشاط التجاري ،أي المركز المالي
لمنشاط من خالل الحسابات التابعة ليا حسب ما ىو وارد.
الميزانية الختامية بتاريخ 20 xx / /
حقوق ممكية

موجودات ثابتة مادية

رأس المال

Xx

أراضي ومباني

xxx

Xx

عقار

)(xx

يطرح :ربح صافي لعام 20XX

Xx

آالت

xx

مسحوبات شخصية

Xx

سيارة

xx

أرباح محتجزة

Xx

مفروشات

xx

احتياطي إجباري

Xx

عدد وأدوات

xx

صافي حقوق الممكية

Xx

تجييزات وديكور
موجودات ثابتة معنوية

Xx

شيرة محل

Xx

براءة اختراع

Xx

نفقات تأسيس
مطاليب متداولة

موجودات متداولة
Xx

بضاعة آخر المدة

xx

قروض قصيرة األجل

Xx

زبائن

xx

أوراق دفع

Xx

أوراق مالية

xx

موردون

Xx

مدينون متنوعون

Xx

أوراق قبض

xx

دائنون متنوعون

أموال جاىزة
Xx

صندوق

Xx

مصرف

xx xx
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 .7تطبيقات وحمول
مثال محمول ( )4-3عن الدورة المستندية:

 .1بدأ أحد التجار عممو برأس مال وقدره  1000000ليرة وضعو في الصندوق
 .2اشترى بضاعة نقدًا ب 600000

 .3باع نصف البضاعة الموجودة لديو بمبمغ 400000
 .4دفع إيجار المحل 15000
المطموب:
 .1تسجيل العمميات السابقة بدفتر اليومي ة
 .2ترحيل القيود إلى دفتر األستاذ

 .3ترصيد الحسابات من واقع دفتر األستاذ
 .4وضع ميزان الم راجعة باألرصدة
 .5تصوير الحسابات الختامية (متاجره  +أرباح وخسائر)
 .6وضع المي زانية الختامية.
الخطوة األولى :تسجيل قيود العمميات
المدين

الدائن

1000000

البيان
من ح /الصندوق

1000000

التاريخ
1/1/2014

إلى ح /رأس المال
إثبات رأس المال
من ح /المشتريات

600000
600000

من ح /الصندوق
000004

من ح /إيجار محل
15000

1/1/2014

إلى ح /المبيعات
بيع بضاعة نقدًا

15000
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إلى ح /الصندوق
شراء بضاعة نقدًا

400000

1/1/2014

1/1/2014

إلى ح /الصندوق

ما دفعو التاجر مقابل إيجار المحل
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الخطوة الثانية :ترحيل القيود من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ
والخطوة الثالثة  :ترصيد الحسابات
من

ح  /الصندوق

الى

 1000000إلى ح  /رأس المال

 600000من ح  /المشتريات

 400000إلى ح  /المبيعات

 15000من ح  /اإليجار
 785000رصيد مدين
1400000

1400000
من

ح رأس المال

إلى

 1000000من ح  /الصندوق
 1000000رصيد دائن
1000000

1000000
من

ح  /المشتريات

إلى

 600000إلى ح  /الصندوق
 600000رصيد مدين
600000

600000
من
 400000رصيد دائن
400000

ح المبيعات

إلى

 400000من ح /الصندوق
400000

من

ح إيجار محل

إلى

 15000إلى ح  /الصندوق
 15000رصيد مدين
15000

39

15000

ISSN: 2617-989X

الخطوة الرابعة :ميزان المراجعة باألرصدة
ميزان المراجعة باألرصدة
األرصدة المدينة

اسم الحساب

األرصدة الدائنة

785000

الصندوق

600000

مشتريات

15000

ايجار محل

1400000

1000000

رأس المال

400000

مبيعات

1400000

الخطوة الخامسة:الحسابات الختامية
ح  /المتاجرة
600000

مشتريات

400000

مبيعات

100000

مجمل الربح

300000

بضاعة 12-31

700000

700000

ح  /األرباح والخسائر
15000

إيجار محل

85000

صافي ربح

100000

100000

مجمل الربح
100000

الخطوة السادسة :المي زانية الختامية
الميزانية
300000

بضاعة آخر مدة

1000000

رأس المال

785000

الصندوق

85000

ربح صافي

1085000
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مثال ( )5-3غير محمول:

بدأ احد التجار عممو برأسمال  1000000ل.س وضعيا في الصندوق
 اشترى بضاعة نقدًا ب  300000وعمى الحساب 200000
 دفع مصاريف نقل البضاعة 10000

 اشترى سيارة لخدمة المحل ب  100000ل.س

 باع بضاعة ب  500000نقدًا وعمى الحساب ب 250000
 دفع إيجار المحل مبمغ 25000
 اشترى قرطاسية ب 5000
 أودع في المصرف 150000
المطموب:
 تطبيق الدورة المستندية كاممة لموصول إلى نتيجة أعمال التاجر عممًا أن بضاعة أخر المدة بمغت عند
عممية الجرد 250000
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الفصل الرابع:
العمليات التجارية ()1
الكممات المفتاحية :
عمميات الشراء .عمميات مردودات المشتريات ،عمميات البيع ،عمميات مردودات المبيعات

ممخص:
يدور النشاط التجاري بفمك أربعة عناصر رئيسية وىي المشتريات والمبيعات والمصاريف واإل يرادات ،ومن المنطق

أ ن تسبق عممية الشراء عممية البيع أون تسبق عممية المصروف عممية اإل يراد وعميو يمكننا القول أ ن المربع

الذىبي لم عمميات التجارية ىو منطمق تمك األعمال.

أهدف تعميمية:
قادرا عمى معرفة ما يمي:
سيصبح الطالب في نياية الفصل ً


تسجيل عمميات الشراء بمختمف أنواعيا

 تسجيل عمميات مرد المشتريات بمختمف أنواعيا
 تسجيل عمميات البيع بمختمف أنواعيا


تسجيل عمميات مرد المبيعات بمختمف أنواعيا

مخطط الفصل:
 المشتريات


مردودات المشتريات

 مصاريف الش راء
 المبيعات

 مردودات المبيعات
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Purchase
Purchase returns

Purchase expenses

Sales
Sales return
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مقدمة
يتركز نشاط المنشآت التجارية في استخدام النقدية المتاحة لدييا لش راء البضائع ،بيع البضائع إلى الزبائن ،ومن ثم
تحصيل النقدية وتحقيق األرباح.
ويستخدم مصطمح المخزون السمعي لمتعبير عن كافة أنواع البضائع أو السمع التي تتممكيا المنشأة وتتاجر بيا مع
الغير ،وعمى اعتبار أن إدارة المخزون يعتبر من ا لقضايا الرئيسية لنجاح المنشأة ،تعمل المنشآت التجارية عمى
فرض رقابة عمى عمميات شراء البضاعة وتخزينيا وتسميميا وبيعيا ،ويؤمن نظام الرقابة الفعال:

 .1معمومات فورية ومستمرة لإلدارة عن كمية وتكمفة البضاعة.
 .2دقة البيانات المحاسبية الالزمة إلعداد القوائم المالية.
 .3حما ية المخزون من السرقة والتمف وسوء االستخدام.

ولتحقيق ىذه األىداف تستخدم المنشآت عادة أحد أنظمة الجرد المتعمقة بالمخزون السمعي وىما نظام الجرد
الدوري ونظام الجرد الدائم.
 نظام الجرد المستمر :يتيح تعقب جميع التغيرات الحاصمة في حساب المخزون السمعي والناجمة عن
عمميات الشراء  -البيع واإلعادة .أي يقدم معمومات فورية عن كمية وتكمفة البضاعة الموجودة في
المخازن أو المباعة


وأتاح استخدام الحاسوب تطبيق ىذا النظام بسيولة وفاعمية في العديد من المنشآت

 نظام الجرد الدوري :يعتمد عمى عممية إجراء جرد فعمي لممخزون السمعي الموجود في مخازن المنشاة
بتاريخ معين ،وذلك عن طريق العد أو الوزن أو قياس الوحدات
وعميو فإن أول خطوة في عممية تحديد قيمة البضاعة أو المخزون السمعي غير المباع ىو تحديد الكميات الفعمية
الموجودة من كل صنف من أصناف السمع من خالل لجنة الجرد ،ومن ثم يستخدم ىذا الرقم لموصول الى تكمفة
البضاعة المباعة.
وسنركز في ىذا الفصل عمى عمميات شراء وبيع البضائع اعتمادًا عمى نظام الجرد الدوري
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 .1المشتريات
يقصد بالش راء ىنا تحديدًا شراء البضاعة لغرض البيع وتحقيق مكاسب ،فإما أن يصيب التاجر في تجارتو فيحقق

ربحاً واما أ ن ال يصيب فيتعرض لمخسارة.

ولمشراء أنواع وطرق مختمفة:

 يمكن أ ن يشتري التاجر البضاعة من مالو الخاص ،فنسمييا مشتريات نقدية إذا تم تسديد قيمة البضاعة
نقدًا


يمكن أن يشتري التاجر بضاعة بطريقة االئتمان التجاري أي ش راء بضاعة عمى الحساب من الموردين

المذين يوردون البضاعة لمسوق
 يمكن أن يشتري التاجر بضاع ًة عن طريق سداد قيمتيا بموجب شيك عمى المصرف الذي سبق وفتحنا
فيو حساباً جارياً وتسمى ىذه الطريقة شراء بموجب شيك

 يمكن أن يشتري التاجر بضاعةً عن طريق سداد قيمتيا بموجب ورقة تجارية وتسمى ىذه الطريقة شراء
بموجب أوراق دفع

طرق الشراء وقيودىا:
شراء نقدي

من ح /المشتريات

إلى ح /الصندوق

شراء عمى الحساب

من ح /المشتريات

إلى ح /المورد

شراء بموجب كمبيالة أو

من ح /المشتريات

إلى ح/أوراق الدفع

سند اذني
شراء ع/ط الشبكة

من ح /المشتريات

إلى ح/المصرف

المشتريات التي عن طريق الشبكة ىي التي تجري عبر بطاقات االئتمان (في از كارد -ماستر كارد – بطاقة
المصرف)

44

ISSN: 2617-989X

مثال (:)1-4
بتاريخ  2015-6-1اشترى التاجر مروان بضاعة نقدًا بمبمغ  15000ل.س
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو في دفتر يومية التاجر مروان؟
المدين

الدائن

15000

البيان
من ح /المشتريات

15000

التاريخ
1/6/2015

إلى ح /الصندوق
شراء بضاعة نقدًا

بتاريخ 2015-6-1اشترى التاجر مروان بضاعة عمى الحساب بمبمغ  15000ل.س
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو في دفتر يومية التاجر مروان؟

المدين

الدائن

15000

البيان
من ح /المشتريات

15000

التاريخ
1/6/2015

إلى ح /المورد
شراء بضاعة عمى الحساب

بتاريخ  2015-6-1اشترى التاجر مروان بضاعة بموجب كمبيالة بمبمغ  15000ل.س
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو في دفتر يومية التاجر مروان؟
المدين
15000

الدائن
15000

البيان
من ح /المشتريات

إلى ح /أوراق دفع

التاريخ
1/6/2015

شراء بضاعة بموجب كمبيالة
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بتاريخ  2015-6-1اشترى التاجر مروان بضاعة عن طريق بطاقة  Master cardبمبمغ  15000ل.س .ما
ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو في دفتر يومية التاجر مروان؟
المدين

الدائن

البيان

15000

التاريخ

من ح /المشتريات
15000

1/6/2015

إلى ح /المصرف
شراء بضاعة ع/ط الشبكة

 .2مردودات المشتريات
تمثل مردودات المشتريات قيمة ما يتم إعادتو إلى الموردين من بضائع وذلك نتيجة وجود مخالفات في المواصفات
الفنية المطموبة.

طرق مرد المشتريات وقيودىا:
مرتجع شراء نقدي

من ح  /الصندوق

إلى ح /مرد مشتريات

مرتجع شراء عمى الحساب

من ح /المورد

إلى ح /مرد مشتريات

مرتجع شراء بموجب شيك

من ح /أوراق دفع

إلى ح /مرد مشتريات

مرتجع شراء ع/ط الشبكة

من ح /المصرف

إلى ح /مرد مشتريات

وفي نياية السنة المالية يتم إقفال رصيد حساب مردودات المشتريات في حساب المتاجرة عمى الشكل التالي:
من ح /مردودات المشتريات

إلى ح /المتاجرة

مثال (:)2-4
 2015- 6-2أعاد مروان جزءاً من البضاعة بمبمغ  3000كان قد اشتراىا واستمم قيمتيا نقداً.
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو في دفتر يومية التاجر مروان؟
المدين
3000

الدائن
3000

البيان
من ح /الصندوق

إلى ح /أمر مشتريات

التاريخ
2/6/2015

مردودات مشتريات نقدية
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 2015- 6-2أعاد مروان جزءاً من البضاعة بمبمغ  3000كان قد اشتراىا ولم يستمم قيمتيا.
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو في دفتر يومية التاجر مروان؟
المدين

الدائن

3000

البيان
من ح /المورد

3000

التاريخ
1/6/2015

إلى ح/مر.المشتريات
مردودات مشتريات عمى
الحساب

 2015- 6-2أعاد مروان جزءاً من البضاعة بمبمغ  3000كان قد اشتراىا بموجب كمبيالة.
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو في دفتر يومية التاجر مروان؟
المدين

الدائن

3000

البيان
من ح /أوراق دفع

3000

التاريخ
1/6/2015

إلى ح/مر.المشتريات
مردودات مشتريات بموجب
كمبيالة

 2015-6 - 2أ عاد مروان جزءًا من البضاعة بمبمغ  3000كان قد اشتراىا واستمم قيمتيا عن طريق الشبكة .ما
ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو في دفتر يومية التاجر مروان؟
المدين

الدائن

3000

البيان
من ح /المصرف

3000

التاريخ
1/6/2015

إلى ح/مر.المشتريات
مردودات مشتريات ع /ط
الشبكة
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 .3مصاريف الشراء
تعتبر من متممات عمميات الش راء التي تتم خالل الفترة المالية والضرورية حتى تصل البضائع إلى مستودعات
ومخازن المنشأة ومن أىميا :مصاريف الرسوم الجمركية عمى المشتريات  -عمولة وكالء شراء  -تأمين عمى
المشتريات  -مصاريف نقل مشتريات.
ويسجل كل بند من مصاريف الش راء في الدفاتر المحاسبية بالقيد التالي:
إلى ح /الصندوق أو المصرف أو...

من ح /مصاريف الش راء

وفي نياية العام يتم إقفال رصيد حساب مصاريف الش راء في حساب المتاجرة بالقيد التالي:
إلى ح /مصاريف الش راء

من ح /المتاجرة
وفيما يتعمق بمصاريف النقل:

فينص االتفاق ما بين البائع والمشتري عمى تكاليف نقل البضائع فإذا نص العقد عمى أن:
 التسميم مخازن البائع :ىنا يترتب عمى المشتري دفع مصاريف النقل عم ى عاتقة وتعتبر من مصاريف
الشراء
 التسميم مخازن المشتري :ىنا يترتب عمى البائع دفع مصاريف النقل عمى عاتقة وتعتبر من مصاريف
البيع والتوزيع

 .4المبيعات
تعتبر اإليراد الرئيسي لممنشأة التجارية حيث تمارس نشاطيا الرئيسي عن طريق الترويج وبيع البضائع التي تتاجر
بيا مع الغير.
طرق المبيعات وقيودىا:
مبيعات نقدية

من ح /الصندوق

إلى ح /المبيعات

مبيعات أجمو

من ح /الزبائن

إلى ح /المبيعات

مبيعات بموجب شيك

من ح /أوراق قبض

إلى ح /المبيعات

مبيعات شبكة

من ح /المصرف

إلى ح /المبيعات

المبيعات التي عن طريق الشبكة ىي التي تجري عبر بطاقات االئتمان (في از كارد  -ماستر كارد – بطاقة
المصرف)
ويكون رصيد ىذا الحساب دائنا في نياية الفترة المالية ويقفل في حساب المتاجرة عمى الشكل التالي:
من ح /المبيعات

48

إلى ح /المتاجرة

ISSN: 2617-989X

مثال (:)3-4
بتاريخ  2015-7-1باع التاجر فؤاد بضاعة نقدًا بمبمغ  25000ل.س.
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو بدفاتر فؤاد (يومية فؤاد) ؟
المدين

الدائن

25000

البيان
من ح /الصندوق

25000

التاريخ
1/7/2015

إلى ح /المبيعات
بيع بضاعة نقدًا

بتاريخ  2015-7-1باع التاجر فؤاد بضاعة عمى الحساب ألحد زبائنو بمبمغ  25000ل.س
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو بدفاتر فؤاد (يومية فؤاد) ؟

المدين

الدائن

25000

البيان
من ح /الزبائن

25000

التاريخ
1/7/2015

إلى ح /المبيعات
بيع بضاعة عمى الحساب

بتاريخ  2015-7-1باع التاجر فؤاد بضاعة ألحد زبائنو بموجب شيك بمبمغ  25000ل.س
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو بدفاتر فؤاد (يومية فؤاد) ؟
المدين

الدائن

25000

البيان
من ح /أوراق قبض

25000

التاريخ
1/7/2015

إلى ح /المبيعات
بيع بضاعة ورقة تجارية
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بتاريخ  2015-7-1باع التاجر فؤاد بضاعة ألحد زبائنو عن طريق  visa cardبمبمغ  25000ل.سما ىو القيد
المحاسبي الواجب تسجيمو بدفاتر فؤاد (يومية فؤاد) ؟
المدين

الدائن

25000

التاريخ

البيان
من ح /المصرف

25000

1/7/2015

إلى ح /المبيعات
بيع بضاعة ع/ط الشبكة visa
card

 .5مردودات المبيعات
تمثل ما يتم إعادتو من بضائع من قبل الزبائن وذلك نتيجة وجود مخالفات في المواصفات الفنية المطموبة

طرق مرد المبيعات وقيودىا:

مرد مبيعات نقدية

من ح /مرد مبيعات

إلى ح /الصندوق

مرد مبيعات أجمو

من ح /مرد مبيعات

إلى ح /الزبائن

مرد مبيعات بموجب شيك

من ح /مرد مبيعات

إلى ح /أوراق القبض

مرد مبيعات شبكة

من ح /مرد مبيعات

إلى ح /المصرف

وفي نياية الفترة المالية يتم إقفال رصيد مردودات المبيعات في حساب المتاجرة.
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مثال (:)4-4
بتاريخ  2015-7-5أعاد أحد الزبائن بضاعة بمبمغ  2000ل.س واستمم قيمتيا نقدًا.

ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو؟
المدين

الدائن

2000

البيان
من ح /مر .مبيعات

2000

التاريخ
5/7/2015

إلى ح /الصندوق
مرتجع بضاعة بصورة نقدية

بتاريخ  2015-7-5أعاد أحد الزبائن بضاعة بمبمغ  2000ل.س ولم يستمم قيمتيا.
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو؟
المدين

الدائن

2000

البيان
من ح /مر .مبيعات

2000

التاريخ
5/7/2015

إلى ح /الزبائن
مرتجع بضاعة عمى الحساب

بتاريخ  2015-7-5أعاد أحد الزبائن بضاعة بمبمغ  2000ل.س و استمم قيمتيا بموجب شيك.
ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو؟
المدين

الدائن

2000

من ح /مر .مبيعات
2000

51

البيان

التاريخ
5/7/2015

إلى ح /أوراق قبض

مرتجع بضاعة بموجب سند اذني
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بتاريخ  2015-7-5أعاد أحد الزبائن بضاعة بمبمغ  2000ل.س و استمم قيمتيا
عن طريق الشبكة ما ىو القيد المحاسبي الواجب تسجيمو.
المدين

الدائن

2000

البيان
من ح /مر .مبيعات

2000

التاريخ
5/7/2015

إلى ح /المصرف
مرتجع بضاعة ع/ط الشبكة
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 .6تطبيقات وحمول
مثال (:)5-4

فيما يمي األرصدة المستخرجة من دفاتر التاجر رامي في 2005- 12-31
تالحظون تصنيف الحسابات عمى يمين كل حساب في الجدول أدناه.
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د

400000

مبيعات

م

300000

مشتريات

م

150000

بضاعة أول مدة

م

8500

مصاريف نقل مشتريات

د

12000

مرد مشتريات

م

15000

حسم ممنوح

م

10000

مرد مبيعات

م

24000

إيجار مستودع

م

25000

عمولة وكالء بيع

م

2500

قرطاسية

م

6000

م .نقل مبيعات

م

2500

عتالة

م

15000

فوائد قرض

م

4000

عمولة حواالت مصرفية

د

24000

إيرادات أوراق مالية

د

12000

عموالت دائنة (كمسيون)

د

30000

أرباح محتجزة

د

40000

احتياطي إجباري

د

25000

أوراق دفع

م

75000

أوراق قبض

م

200000

نفقات تأسيس

د

17000

دائنون متنوعون

م

25000

مدينون متنوعون

م

8000

مصاريف نثرية

م

200000

أراضي ومباني

م

250000

سيارة

م

120000

تجييزات وديكور

م

175000

مصرف

م

150000

صندوق

م

200000

زبائن

د

9500

مسموحات مشتريات

د

8500

حسم مكتسب

م

3000

مسموحات مبيعات

م

3000

عمولة وكالء ش راء

م

12000

رواتب

م

25000

إعالن

م

48000

إيحار محل

م

3000

مواصالت

م

3000

رسوم وضرائب

م

5000

أجور عمال التنظيف

م

12000

كيرباء وماء

م

4000

فواتير ىاتف

د

14000

إيرادات تشغيل لمغير

د

13000

فوائد الحساب الجاري

م

30000

أوراق مالية

د

40000

قروض قصيرة األجل

د

150000

موردون

م

275000

بضاعة آخر المدة

م

100000

شيرة محل

م

30000

براءة اختراع
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م

200000

آالت

م

1000000

عقار

م

46000

مفروشات

م

12000

عدد وأدوات

م

10000

مسحوبات شخصية

0

المطموب:
 إعداد ميزان المراجعة باألرصدة
 إعداد الحسابات الختامية (متاجرة و أرباح وخسائر )
 تصوير الميزانية الختامية
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اإلجابات
ميزان المراجعة باألرصدة

55

األرصدة المدينة

األرصدة الدائنة

الحساب

300000

400000

مشتريات

مبيعات

150000

9500

صندوق

مسموحات مشتريات

200000

8500

زبائن

حسم مكتسب

150000

12000

بضاعة أول مدة

مرد مشتريات

8500

24000

مصاريف نقل مشتريات

إيرادات أوراق مالية

15000

12000

حسم ممنوح

عموالت دائنة (كمسيون)

3000

14000

مسموحات مبيعات

إيرادات تشغيل لمغير

3000

13000

عمولة وكالء ش راء

فوائد الحساب الجاري

10000

30000

مرد مبيعات

أرباح محتجزة

24000

40000

إيجار مستودع

احتياطي إجباري

12000

40000

رواتب

قروض قصيرة األجل

25000

25000

إعالن

أوراق دفع

25000

150000

عمولة وكالء بيع

موردون

2500

17000

قرطاسية

دائنون متنوعون

48000

2716500

إيجار محل

رأس المال

3000

-

مواصالت

6000

-

م .نقل مبيعات

2500

-

عتالة

3000

-

رسوم وضرائب

5000

-

أجور عمال التنظيف
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15000

-

فوائد قرض

4000

-

عمولة حواالت مصرفية

12000

-

كيرباء وماء

4000

-

فواتير ىاتف

30000

-

أوراق مالية

75000

-

أوراق قبض

100000

-

شيرة محل

30000

-

براءة اختراع

25000

-

مدينون متنوعون

8000

-

مصاريف نثرية

200000

-

آالت

1000000

-

عقار

200000

-

أراضي ومباني

250000

-

سيارة

175000

-

مصرف

46000

-

مفروشات

200000

-

نفقات تأسيس

12000

-

عدد وأدوات

120000

-

تجييزات وديكور

10000

-

مسحوبات شخصية

3511500

3511500

المجموع

المجموع
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ح /المتاجرة عن الفترة المنتهية2005-12- 31
150000

بضاعة أول مدة

400000

مبيعات

300000

مشتريات

12000

مرد مشتريات

8500

مصاريف نقل مشتريات

9500

مسموحات مشتريات

3000

عمولة وكالء ش راء

8500

حسم مكتسب

10000

مرد مبيعات

275000

بضاعة آخر المدة

3000

مسموحات مبيعات

15000

حسم ممنوح

مجمل الربح

215500

705000

705000

ح /األرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2005-12-31
24000

إيجار مستودع

215500

مجمل الربح

12000

رواتب

24000

إيرادات أوراق مالية

25000

إعالن

عمولة وكالء بيع

12000
14000

عموالت دائنة (كمسيون)

2500

قرطاسية

13000

فوائد الحساب الجاري

48000

إيجار محل

3000

مواصالت

6000

م .نقل مبيعات

2500

عتالة

3000

رسوم وضرائب

15000

فوائد قرض

4000

عمولة حواالت مصرفية

12000

كيرباء وماء

4000

فواتير ىاتف

8000

مصاريف نثرية

79500

صافي الربح

25000

5000

278500
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إيرادات تشغيل لمغير

أجور عمال التنظيف

278500
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الميزانية بتاريخ 2005-12-31
موجودات ثابتة مادية

حقوق ممكية
2716500

رأس المال

200000

أراضي ومباني

صافي الربح لعام 2005

1000000

عقار

79500

200000

آالت

10000

شخصية

250000

سيارة

30000

يضاف :أرباح محتجزة

46000

مفروشات

40000

احتياطي إجباري

12000

عدد و أدوات

2856000

صافي حقوق الممكية

يطرح :مسحوبات

تجييزات وديكور

0

120000

موجودات ثابتة معنوية

0

100000

شيرة محل

0

30000

براءة اختراع

0

200000

نفقات تأسيس

0

موجودات متداولة

0

مطاليب متداولة

200000

بضاعة آخر المدة
زبائن

40000

قروض قصيرة األجل

30000

أوراق مالية

150000

موردون

75000

أوراق قبض

17000

دائنون متنوعون

25000

مدينون متنوعون

0

أموال جاىزة

0

150000

صندوق

0

175000

مصرف

0

275000

3088000
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25000

أوراق دفع

3088000
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الفصل الخامس:
العمليات التجارية ()2
الكممات المفتاحية :
عمميات الحسومات ،شرط البيع والش راء ،الحسم التجاري ،الحسم النقدي ،المصاريف واإليرادات في المنشآت

التجارية والمنشآت الخدمية

ممخص:
يتمخص موضوع البحث حول الحسومات التجارية والحسومات النقدية (الحسم الممنوح) و(الحسم المكتسب)
وأساليب دفع االلتزامات واستالم الحقوق وشرط العقد المبرم بين األطراف والعمميات التي تجري عمى حسابات
المصاريف واإليرادات في المنشآت التجارية والخدمية.

أهدف تعميمية:
سيصبح الطالب في نياية الفصل قاد ًار عمى معرفة ما يمي:


تسجيل عمميات الحسومات عمى الشراء بمختمف أنواعيا



تسجيل عمميات المصروفات بمختمف أنواعيا

 تسجيل عمميات الحسومات عمى البيع بمختمف أنواعيا
 تسجيل عمميات اإليرادات بمختمف أنواعيا

مخطط الفصل:
 الحسومات Sales and purchase discount

59

 المصروفات

Expenses

 اإليرادات

Revenues
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 .1الحسومات

تقسم الحسومات إلى نوعين:
 .1الحسم التجاري  :Trade discountوىو الحسم الذي يحصل عميو التاجر نتيجة شرائو كميات كبيرة أو
الحسم الذي يحصل عميو نتيجة المفاوضات أو الحسم الذي يمنحو لمغير نتيجة نفس األسباب.
ومن الناحية المحاسبية ال يسجل الحسم التجاري في الدفاتر المحاسبية
توضيح :باع حسن بضاعة إلى أحمد بمبمغ /1000000 /ل.س بخصم تجاري مقداره  /%20/وقد سدد أحمد
قيمة البضاعة نقدًا.

في دفاتر البائع:

المدين

الدائن

800000

البيان
من ح /الصندوق

800000

التاريخ
1/6/2015

إلى ح /المبيعات
بيع بضاعة نقدًا

في دفاتر المشتري:
المدين

الدائن

800000

البيان
من ح /المشتريات

800000

التاريخ
1/6/2015

إلى ح /الصندوق
شراء بضاعة نقدًا
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 .2الحسم النقدي أو حسم تعجيل الدف  :Cash discountىو الحسم الذي يحصل عميو التاجر نتيجة تسديده
اال لتزامات التي عميو قبل موعد االستحقاق أي خالل فترة الشرط المتفق عمييا ،وينشأ عن عممو شراء من
مورد ويسمى الحسم المكتسب.
ومن ناحية أخرى يمكن لمحسم النقدي أن يكون عبارة عن المبالغ التي يمنحيا التاجر لمغير نتيجة سدادىم

التزاماتيم ضمن فترة الشرط المتفق عميو ويسمى عندىا بالحسم الممنوح وعادة ينشأ عن عممية بيع ويمنح لمزبائن.

ويدرج عادة التعامل بالصيغة التالية/10/5( :ص )30وتعني أن البائع يمنح المشتري معدل حسم مقداره ()% 5
في حال دفع قيمة المبيعات خالل فترة عشرة أيام من تاريخ الش راء ،وفي حال مضت تمك المدة دون دفع الزبون
خالل مدة شرط الدفع ىنا عمى المشتري دفع كامل قيمة المبيعات خالل مدة المبيعات اآلجمة ولتكن ( )30يوم.
توضيح :باع حسن بضاعة إلى أحمد بمبمغ  /9000/ل.س عمى الحساب وكانت شروط الدفع (/15/10ص) 30
وبافتراض أن المشتري سدد خالل فترة الحسم:
في دفاتر البائع:

ال :إثبات عممية البيع:
أو ً
المدين

الدائن

9000

البيان
من ح /الزبون

9000

التاريخ
1/6/2015

إلى ح /المبيعات
بيع بضاعة عمى الحساب
بشرط/15/10ص30

ثانياً :إثبات التحصيل خالل فترة الحسم:
المدين

البيان

الدائن
من مذكورين

9/6/2015

8100

من ح /الصندوق

900

من ح /خصم ممنوح
9000

التاريخ

إلى ح /الزبون
تحصيل المستحق خالل فترة
الحسم
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في دفاتر المشتري:
ال :إثبات عممية الشراء:
أو ً
المدين

الدائن

9000

التاريخ

البيان
من ح /المشتريات

9000

1/6/2015

إلى ح /المورد
شراء بضاعة عمى الحساب
بشرط/15/10ص30

ثانياً :إثبات التحصيل خالل فترة الحسم:
المدين

الدائن

9000

البيان
من ح /المورد

التاريخ
إلى مذكورين

8100

إلى ح /الصندوق

900

إلى ح /حسم مكتسب

9/6/2015

تسديد المستحق خالل فترة
الحسم
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مثال (:)1-5
ابتدأ سمير أعمالو التجارية في  2002/1 /3برأسمال قدره  1000000ل.س أودع منو  800000في المصرف
و  200000في الصندوق.
في  1/5اشترى بضاعة عمى الحساب من جوني قيمتيا  100000وحصل عمى حسم تجاري مقداره  % 10تسميم
مخازن البائع وقد كمفت عممية النقل  3000دفعيا سمير نقدًا.

في  1/10اشترى بضاعة من مروان قيمتيا  50000بحسم تجاري  % 10وحسم نقدي  %10وقد سدد القيمة
نقدًا.

في 1/12باع إلى خالد بضاعة قيمتيا  200000بحسم تجاري  % 5وحسم نقدي  % 10عمماً بأن تسميم البضاعة
ىي مخازن البائع وقد سددت القيمة بشيك.

في  1/13قام خالد باستالم البضاعة المشتراة وتكمف عمى نقميا لمخازنو مبمغ  5000سددت نقدًا.
في 1/20اشترى أثاث بمبمغ  20000وسدد القيمة بشيك.

في 1/22باع بضاعة إلى داني قيمتيا  100000بحسم تجاري  %10وحسم نقدي  %10إذا تم السداد خالل 5
أيام بشرط تسميم البضاعة مخازن المشتري.
في  1/23قام سمير بنقل البضاعة المباعة إلى داني وتكمف عمى نقميا  2000ل.س سددت نقدًا.
في  1/25قام داني بتسديد قيمة البضاعة بشيك.

في  1/26قا م سمير ببيع بضاعة إلى عبد السالم قيمتيا  300000بحسم تجاري  %10بتسميم مخازن المشتري
وقد كمفت عممية النقل  10000دفعيا سمير بشيك.
في  1/27تم شراء بضاعة من سممى قيمتيا  200000بحسم تجاري  % 10وحسم نقدي  %10إذا تم السداد
خالل أسبوع بشرط تسميم البضاعة مخازن البائع وقد كمفت عممية النقل  4000سددىا سمير نقدًا.

في  1/28أعاد عبد السالم نصف البضاعة لعدم مطابقتيا لممواصفات وقد وافق سمير عمى عممية الرد.
في  1/30رد سمير إلى سممى بضاعة قيمتيا  50000وقد وافقت سممى عمى عممية الرد.
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المطموب :كتابة قيود العمميات
المدين

الدائن

التاريخ

البيان

 1000000من المذكورين

800000

الصندوق

200000

المصرف

إلى رأس المال

03/01/2002

إثبات رأس مال التاجر
90000

90000

3000

3000

إلى المورد جوني

من المشتريات

الثاني كانون05-

شراء بضاعة عمى الحساب
من م .نقل
إلى الصندوق

مشتريات

ما دفعو سمير لقاء نقل مشترياتو
45000

إلى المذكورين

من المشتريات
40500

الصندوق

4500

حسم مكتسب

الثاني كانون10-

شراء بضاعة بحسم نقدي % 10
190000

إلى المبيعات

من المذكورين

171000

المصرف

19000

الحسم الممنوح

الثاني كانون12-

بيع بضاعة بحسم نقدي % 10
إلى المصرف

20000

20000

من األثاث

90000

90000

من الزبون داني

2000

2000

81000

90000

الثاني كانون20-

شراء أثاث بموجب شيك
إلى المبيعات

الثاني كانون22-

بيع بضاعة عمى الحساب شرط 10 /5
من

م

نقل
إلى الصندوق

مبيعات

الثاني كانون23-

م نقل مبيعات
من المذكورين
9000

مصرف

الثاني كانون25-
إلى الزبون داني

الحسم الممنوح
سداد داني ما عميو مستفيدًا من الحسم النقدي
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إلى المبيعات

270000

270000

من الصندوق

10000

10000

من م نقل مبيعات

135000

135000

من مرد مبيعات

180000

180000

4000

4000

50000

50000

الثاني كانون26-

بيع بضاعة نقدا
م .نقل مبيعات

إلى المصرف

الثاني كانون26-

إلى الصندوق

الثاني كانون27-

البضاعة المرتجعة من عبد السالم
إلى المورد
سممى

من المشتريات

الثاني كانون28-

شراء بضاعة عمى الحساب شرط 10 /7
من م .نقل مشتريات

إلى الصندوق

الثاني كانون28-

نقل مشتريات
إلى مرد
من المورد سممى

مشتريات

الثاني كانون30-

مرد مشتريات عمى الحساب
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 .2المصروفات
تقسم المصروفات إلى قسمين:

 .1المصاريف ال رأسمالية:
ىي عبارة عن المصروف الذي ُيدفع لقاء ش راء أصول ثابتة كاألراضي والمباني واآلالت والمعدات والسيارات
والتجييزات وبراءة االختراع والوكاالت ومصاريف التأسيس (إذا كان مبمغيا كبير) .وال تنفق سوى م رة واحدة وفي
أمور تتعمق بأساسيات العمل والتي يطمق عمييا  ،One-Time Costsفيي عادة تعتبر ضمن النفقات ال رأسمالية
والتي يشار إلييا أحيانا بالصيغة المختصرة  CAPEXوالمشتق من المصطمح االنجميزي Capital Expenses
الذي يحمل نفس المعنى .وىي تتضمن المصروفات التي تنفق في ش راء معدات جديدة لتحل محل المعدات
القديمة والتي استيمكت بالكامل.
والواقع أن السبب الرئيسي لمتمييز بين مصروفات التشغيل  OPEXوالنفقات الرأسمالية  CAPEXىو أنيا تعطي
إدارة الشركة والمستثمرين صورة كاممة واضحة التفاصيل عن قنوات إنفاق األموال قبل أن يتم تحويميا ألرباح .أما

بالنسبة ألصحاب المشروعات الصغيرة التي ال يديرىا إال صاحبيا ،فربما ال يعتبر ىناك فارق بين مصروفات
التشغيل والنفقات ال رأسمالية.
 .2المصاريف التشغيمية( :مصاريف إدارية ومالية ومصاريف البيع والتوزيع )
إن " مصروفات التشغيل" أو "النفقات التشغيمية" مصطمح يستخدم كثي ًار في الشركات في جميع إنحاء العالم .وىو

يشير إلى التكاليف المستمرة الالزمة إلدارة العمل ،بمعنى أن مصروفات التشغيل ىي تكمفة ما يحدث خمف

الكواليس.وىو يتضمن أية تكاليف متعمقة بالتشغيل الفعمي لمشركة.
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وفي بعض األحيان يشار لمصروفات التشغيل باالختصار  OPEXوىو مشتق من المصطمح االنجميزي الم رادف
 ،Operating Expensesوان كان يتم التعامل بيذا االختصار في المحادثات أو المستندات التي يتم تداوليا
داخميا بالشركة .وأشير صورة من صور مصروفات التشغيل ىو المصروفات البيعية ومنيا :رواتب وعموالت
المبيعات  -مصروف نقل المبيعات ،......والمصروفات اإلدارية ومنيا :رواتب المدراء واإلداريين  -ورسوم
التراخيص واإلجراءات القانونية  -مصاريف كيرباء وماء وىاتف....

وتقفل جميع ىذه المصاريف في حساب األرباح والخسائر بينما تقفل مصاريف الش راء بحساب المتاجرة بالطرف
المدين وتدرج مباشرة تحت المشتريات اإلجمالية.
قاعدة:
عندما تدفع المنشأة أي نوع من أنواع المصاريف فإننا نجعمو مدينًا في قيد العممية ثم يقفل بنياية الدورة المالية

بالطرف المدين من حساب األرباح والخسائر.
مثال (:)2-5

بتاريخ  2015-6-5دفع أحد التجار رواتب لمموظفين مبمغ  15000نقدًا
يكون القيد :

المدين

الدائن

15000

البيان
من ح /الرواتب

15000

التاريخ
5/6/2015

إلى ح /الصندوق
إثبات مصروف الرواتب

المدين

الدائن

15000
15000

البيان

التاريخ

من ح /األرباح والخسائر

31/12/2015

إلى ح /الرواتب
إقفال مصروف الرواتب

67

ISSN: 2617-989X

 .3اإليرادات

اإليرادات
إيرادات جارية

إيرادات رأسمالية

تقسم اإليرادات إلى قسمين:
 .1إيرادات رأسمالية :وىي اإليرادات الناتجة عن بيع األصول الثابتة في حال حققت المنشأة ربحاً من وراء بيع
تمك األصول أو إيرادات تأجير عقار أو تأجير اآلالت.....الخ.

 .2إيرادات جارية :وىي اإليرادات التي تحققيا المنشأة نتيجة بيع البضاعة أو تقديم الخدمات و إيرادات أخرى
كإيراد أرباح األوراق المالية وفوائد الحساب الجاري في المصرف وفوائد وعموالت دائنة أخرى أو إيراد تقديم
خدمات أو إيرادات متنوعة أخرى.
وعندما تقبض المنشأة أي نوع من أنواع اإليرادات باستثناء إيراد المبيعات فإننا نجعمو دائنًا في قيد العممية ثم يقفل

بالطرف الدائن من بحساب األرباح والخسائر بنياية الدورة المالية
مثال (:)3-5

بتاريخ  2015-6-6قبض أحد التجار إيرادات أوراقو المالية نقدًا مبمغ 6000
المدين

الدائن

6000

البيان
من ح /الصندوق

6000

التاريخ
6/6/2015

إلى ح /إي راد أوراق مالية
إثبات إيراد األوراق المالية

المدين

الدائن

6000

البيان
من ح /إي راد أوراق مالية

6000

التاريخ
31/12/2015

إلى ح /األرباح والخسائر
إقفال إيراد أوراق مالية
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 .4تطبيقات وحمول
مثال ( -)4-5غير محمول:

 في 1/ 1اشترت المنشاة بضاعة سعرىا  26000بحسم تجاري % 10نقدًا
 1/ 2 باعت بضاعة نقدًا سعرىا  20000بحسم تجاري % 5

 1/ 3 اشترت بضاعة بمبمغ  40000عمى الحساب بشرط (، 20 / 5ص )50من المورد معن %5
لمسداد خالل  20يوم
 1/ 5 دفعت المنشاة مصروف نقل المشتريات  2000نقدًا وعمولة وكالء الش راء  1500نقدًا
 1/ 5 ردت لممورد معن بضاعة بقيمة  10000لعدم مطابقتيا المواصفات
 1/ 15 سددت نصف المستحق عمييا لممورد معن نقدًا

1/ 20 باعت بضاعة ب  50000عمى الحساب لمزبون باسم ( ،15/ 10ص )30ودفعت مصاريف نقل
مبيعات  2500نقدًا

 1/ 22 رد الزبون باسم بضاعة بمبمغ 5000
 1/ 30 سدد باسم المستحق عميو بشك
 2/ 2 باعت المنشأة بضاعة ب  30000بشك
 2/ 10 دفعت  5000مصاريف إعالن بشك
 2/ 15 قبضت المنشأة عموالت  4000نقدًا

 2/ 28 سجل المصرف فوائد لممنشاة 6000
 3/ 5 دفعت المنشاة  3000مصروف إيجار نقدًا
 3/ 8 دفعت رواتب  2000نقدًا

 3/ 10 دفعت مصاريف نثرية  4000نقدًا

 3/ 15 اشترت أثاث ب  20000عمى الحساب
 3/ 20 باعت جزءًا من اآلالت ب 50000نقدًا

تبين عند الجرد في 3 / 31بمغت البضاعة الباقية في المخزن بسعر التكمفة 30000
المطموب:
إثبات قيود اليومية – إعداد الحسابات المتعمقة بالبضاعة – قيود اإلقفال – قائمة الدخل – الحسابات الختامية
(المتاجرة –أ.خ)عممًا أنو في  1/ 1كان رصيد ح/البضاعة 20000
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الفصل السادس:
القوائم المالية
الكممات المفتاحية :
قائمة الدخل  ،قائمة حقوق الممكية ،قائمة المركز المالي.

ممخص:
يتمخص ىذا الفصل بكيفية التحضير لموصول إلى نتيجة أعمال المنشأة سواء كانت تجارية أم خدمية وذلك من
خالل إعداد القوائم الرئيسية والتي ىي عبارة عن القوائم التي توضع في نياية السنة لتبين ممخص العمميات
التجارية والخدمية كما توضح المرك ز المالي ونتيجة أعمال السنة من ربح أو خسارة والحقوق وااللتزامات المترتبة
عمى النشاط.

أهدف تعميمية:
سيصبح الطالب في نياية الفصل قاد ًار عمى معرفة ما يمي:


قائمة الدخل التي ىي عبارة عن دمج حساب المتاجرة مع حساب األرباح والخسائر



قائمة حقوق الممكية



قائمة المركز المالي

مخطط الفصل:
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قائمة الدخل في المنشآت التجارية Income statement for merchandising businesses



قائمة حقوق الممكية

Statement of owner’s equity



قائمة المركز المالي

Balance sheet
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 .1قائمة الدخل في المنشآت التجارية
نقوم بإعداد قائمة الدخل التي ىي عبارة عن دمج حسابيين ختاميين (متاجرة  +أرباح وخسائر) في نياية السنة
المالية عادة وتُدرج فييا عناصر المتاجرة وعناصر األرباح والخسائر ،ويمكن لنا من خالل ىذه القائمة معرفة
تكمفة البضاعة المباعة ومجمل وصافي أرباح الدورة المالية ،أي أنيا تظير نتيجة أعمال المنشأة خالل فترة زمنية
معينة.

 .1.1شكل قائمة الدخل
من خالل مثال يمكننا معرفة شكل ومحتويات قائمة الدخل بجميع بنودىا.
مثال (:)1-6
فيما يمي بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر أحد التجار بتاريخ .2005- 12-31
المطموب:
إعداد قائمة الدخل مبيناً فييا تكمفة البضاعة المباعة

71

المبيعات إجمالية

150000

مرد ومسموحات مبيعات

5000

الحسم الممنوح

15000

المشتريات

50000

م الشراء

5000

مرد ومسموحات المشتريات

7000

الحسم المكتسب

13000

بضاعة آخر المدة

10000

بضاعة أول مدة

25000

إيجار مستودع

5000

فوائد ح جاري

15000

إيرادات أوراق

25000

رواتب

3000

كيرباء وماء

2000

أجور

1500

م .نقل مبيعات

2500
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 قائمة الدخل:
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في
صافي المبيعات

130000
150000

المبيعات

()5000

نطرح مرد ومسموحات مبيعات

()15000

نطرح الحسم الممنوح

60000

البضاعة المتاحة لمبيع

()10000

35000

صافي المشتريات
50000

المشتريات

5000

يضاف م  .الش راء

()7000

نطرح مرد ومسموحات المشتريات

()13000

نطرح الحسم المكتسب
نطرح بضاعة آخر المدة

()50000

كمفة البضاعة المباعة(تكمفة المبيعات)

80000

مجمل الربح

()2500

تطرح المصروفات المبيعة
()2500

()6500

م .نقل مبيعات
تطرح المصاريف اإلدارية

()3000

رواتب

()2000

كيرباء وماء

()1500

أجور

71000

الدخل من العمميات التشغيمية

45000

إيرادات ومكاسب أخرى

116000

72

25000

بضاعة 1-1

15000

فوائد ح جاري

25000

إيرادات أوراق

5000

إيجار مستودع
صافي الربح
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 القوانين الخاصة باستخ راج قيمة تكمفة البضاعة المباعة:
صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – م .مبيعات – حسم ممنوح
بضاعة المتاحة لمبيع = بضاعة أول المدة  +صافي المشتريات.

صافي المشتريات = المشتريات  +مصاريف الشراء  -مردودات مشتريات  -حسم مكتسب
كمفة المبيعات( تكمفة البضاعة المباعة) = البضاعة المتاحة لمبيع – بضاعة آخر المدة
مجمل الربح = صافي المبيعات – كمفة المبيعات

 .2قائمة حقوق الممكية
تيدف إلى إظيار التغيرات الحاصمة في حق الممكية لفترة زمنية معينة وتربط قائمة الدخل مع قائمة المركز المالي
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رأس المال في أول المدة

xxx

 +تضاف األرباح أو تطرح الخسائر

xx

 -تطرح المسحوبات الشخصية

)(x

 +يضاف االحتياطي

xx

= يساوي رأس المال المستثمر في نياية المدة

xxxxx
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 .3قائمة المركز المالي
تظير أصول المنشأة – الخصوم وحق الممكية بتاريخ معين
المطاليب

*****

حقوق الممكية

******
*****

رأس المال

*****

أرباح محتجزة من أعوام سابقة

*****

تـُضاف أرباح العام الحالي
تـُطرح الخسائر

*****
*****

تـُطرح المسحوبات الشخصية
تـُضاف االحتياطي

****

موردون

****

أوراق دفع

****

قروض قصيرة األجل

****

دائنون متنوعون

*****

المطاليب المتداولة

******

الموجودات

*****

موجودات ثابتة

*****
******
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موجودات ثابتة مادية
***

أراضي

***

مباني

***

عقارات

***

آالت

***

معدات

***

تجييزات

***

مفروشات

***

سيارات

***

عدد و أدوات
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موجودات ثابتة معنوية

******
***

شيرة محل

***

براءة اختراع

***

حق امتياز

***

اسم تجاري

***

عالمة تجارية
موجودات ثابتة وىمية

******
***

مصاريف تأسيس

***

تأمينات طويمة األجل
موجودات متداولة

******
***

بضاعة أخر مدة

***

زبائن

***

أوراق قبض

***

أوراق مالية

***

مدينون متنوعون

******
*****
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*****

أموال جاىزة
***

صندوق

***

مصرف

ISSN: 2617-989X

 .4تطبيقات وحمول
مثال (:)2-6

بتاريخ  2006-1-1بدأ رامي عممو التجاري بأن خصص مبمغ  2000000وضع نصفو في الصندوق والنصف

اآلخر في المصرف كما قدم محل بقيمة  3000000وسيارة لخدمة العمل .800000
بتاريخ  1-2دفع مصاريف ديكور لممحل بمبمغ  500000ودفع الذمم المترتبة عمى المحل لممالية والبمدية
.100000
في  1-3اشترى بضاعة من المورد سالم بشرط تسميم مخازن المشتري بمبمغ  150000ودفع نصف قيمة
البضاعة نقداً كما دفع مصاريف نقل البضاعة مبمغ  5000وأجور تنزيل وتستيف  3000وقد تم االتفاق عمى أن
يدفع رامي باقي المبمغ حسب الشرط (/6/10ص)30

في  1-5اشترى بضاعة عمى الحساب من المورد زياد بمبمغ  200000شرط تسميم مخازن البائع وقد كمفت
عممية النقل  7000دفعيا المورد نقداً ،وفي اليوم التالي سدد لو رامي قيمة البضاعة بموجب شيك وفي اليوم

التالي استمم رامي إشعا ًار من المصرف خاصتو بأن المصرف قد خصم المبمغ من حسابو الجاري.
في  1-8كان دفتر األستاذ يشير أن حركة الصندوق كانت عمى الشكل التالي:
ح  /الصنـــدوق

76

؟؟؟؟؟؟؟؟

رصيد مدور 1- 7

75000

من ح مشتريات

300000

إلى ح مبيعات

1500

من ح مصاريف نثرية

175000

إلى ح مصرف

2500

من ح مواصالت

1000000

إلى ح رأس مال

3000

من ح دعاية

30000

إلى ح الزبون مضر

7000

من ح المورد زياد

62500

المورد سالم سداد لرصيده

2000

من ح مسحوبات شخصية
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خالل شير شباط باع بضاعة عمى الحساب لمزبون مضر بمبمغ  180000شرط تسميم مخازن البائع وقد دفع
مضر مصاريف نقل البضاعة مبمغ  8800وكان العقد ينص عمى شرط( /5/10ص .)14
خالل شير آذار اشترى بضاعة عمى الحساب مبمغ  120000من المورد عماد بحسم تجاري  %10وحسم نقدي
 %10في حال تم التسديد خالل  3أيام.

خالل شير آذار أعاد جزءاً من البضاعة لعماد بمبمغ .20000

خالل شير نيسان باع بضاعة عمى الحساب لمزبون خالد بمبمغ  240000بحسم تجاري  %10وحسم نقدي% 10

في حال تم السداد خالل  3أيام وفي اليوم التالي قام خالد بسداد ما عميو نقدًا مستفيدًا من الشرط.

في  4-18دفع رامي المصاريف التالية :
قرطاسية مبمغ

4000

رسوم اشتراك  Adslمبمغ 5000
محروقات
رواتب

3500

10000

فواتير ىاتف
فواتير كيرباء وماء
أجور عمال
صيانة

4500
8500
12000

3000

خالل شير أيار باع بضاعة لمزبون سامر بمبمغ  190000نصفيا نقدًا واآلخر بموجب شيك

خالل شير حزيران قام بما يمي:

في  6-20اشترى بضاعة نقدًا بمبمغ .150000

في  6-21اشترى بضاعة عمى الحساب من المورد فيمي بمبمغ .300000
في  6-22اشترى بضاعة بموجب شيك بمبمغ  200000من المورد فايز.
في  6 -23اتصل رامي بفيمي وأخبره أن جزءاً من البضاعة تالف بمبمغ  25000فأخبره فيمي أنو سوف يعتبر

ىذه البضاعة مسموحات غير قابمة لمرد.

في  7-25باع بضاعة نقدًا بمبمغ .155000

في  7-26باع بضاعة عمى الحساب لمزبون سعيد بمبمغ .180000
في  7 -27باع بضاعة عمى الحساب لمزبون عبد اهلل بمبمغ  200000وقد حرر عبد اهلل عمى نفسو شيك
بالمبمغ.
في  7-28تم تجيير الشيك الوارد من عبداهلل لممورد فيمي.
خالل شير  9سحب نقدًا مبمغ 15000

خالل شير  10و 11و 12قام باألعمال التالية:
بتاريخ  10-1وقع عقدًا مع شركة سمس عمى تقديم خدمات استشارية مقابل  24000سنوياً وقد تم استالم كامل

المبمغ.

بتاريخ  11-1اشترى أوراقاً مالية بمبمغ 100000نقداً.

بتاريخ  11-1دفع إيجار مستودع عن عام كامل مبمغ 120000نقدًا.

77
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بتاريخ  12-1وقع مع شركة دعاية عمى أن تقدم الشركة حمالت دعائية لمدة سنة بمبمغ  48000تبدأ من -1
.2006-12
وينص العقد عمى دفع المبمغ عمى ثالثة دفعات وتستحق الدفعة األولى بعد مرور أربعة أشير من تاريخ توقيع
العقد.

في  12-31كان نصيبو من إيرادات أوراقو المالية  1500لم يستمميا بعد.

المطموب:
 .1تسجيل قيود العمميات في دفاتر التاجر رامي.
 .2ترحيل العمميات إلى دفتر األستاذ.
 .3ترصيد الحسابات.
 .4إعداد ميزان المراجعة باألرصدة.
 .5إعداد قائمة الدخل وقائمة حقوق الممكية عمماً بأن بضاعة آخر المدة  200000ل.س
 .6قائمة المركز المالي في .2006-12-31

78
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اإلجابات
 دفتر اليومية:
المدين

الدائن

التاريخ

البيان
من مذكورين

1000000

 5800000الصندوق

1000000

المصرف

800000

السيارة

3000000

01/01/2006
إلى رأس المال

العقار

إثبات رأس المال
الصندوق 02/01/2006

من نفقات تأسيس

600000

600000

150000

150000

المشتريات

75000

75000

المورد سالم

5000

5000

المورد سالم

3000

3000

200000

200000

7000

7000

200000

200000

المورد زياد

200000

200000

شيكات صادرة

المصرف 07/01/2006

الصندوق

المذكورين 08/01/2006

دفع مصاريف التأسيس
المورد سالم 03/01/2006

شراء بضاعة من المورد سالم

الصندوق 2006/01/03

دفع نصف قيمة البضاعة

الصندوق 2006/01/03

دفع مصاريف نقل البضاعة
تنزيل وتستيف
المشتريات

الصندوق
المورد زياد 05/01/2006

شراء بضاعة

1505000

شيكات صادرة 06/01/2006

300000

مبيعات

1000000

رأس مال

175000
30000

79

م  .نقل مشتريات

المورد زياد

مصرف
الزبون مضر
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75000

153500

1500

7500

مشتريات

الصندوق

مصاريف نثرية

2500

مواصالت

3000

دعاية

7000

المورد زياد

62500

المورد سالم

7500

المورد سالم

2000

80

المذكورين

المذكورين
الحسم المكتسب

مسحوبات شخصية

180000

180000

الزبون مضر

108000

108000

المشتريات

20000

20000

المورد عماد

المبيعات

2

المورد عماد
مرد -مشتريات
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216000

216000

المبيعات

زبون خالد

216000
194400

زبون خالد
الصندوق

حسم ممنوح

21600

50500

الصندوق

المذكورين

4000

قرطاسية

5000

اشتراك ADSL

3500

محروقات

10000

رواتب

4500

ىاتف

8500

كيرباء وماء

12000

أجور عمال

3000

صيانة
إلى ح المبيعات

190000

190000

من ح ز سامر

95000

95000

الصندوق

ز سامر

95000

95000

أوراق القبض

ز سامر

150000

150000

المشتريات

الصندوق

300000

300000

المشتريات

المورد فيمي

200000

200000

المشتريات

أوراق دفع

25000

25000

المورد فيمي

مسموحات مشتريات

 - 1381
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82

155000

155000

الصندوق

المبيعات

180000

180000

ز سعيد

المبيعات

200000

200000

ز عبداهلل

المبيعات

200000

200000

شو

ز عبداهلل

200000

200000

المورد فيمي

15000

15000

مسحوبات ش

24000

24000

الصندوق

18000

18000

أ خدمة استشارية

أ م مقدمًا

100000

100000

أ مالية

الصندوق

120000

120000

إيجار مستودع

الصندوق

100000

100000

م م مقدمًا

4000

4000

مصاريف إعالن

1500

1500

أ م وغير مقبوضة

شو
الصندوق
أ خدمة استشارية

إيجار مستودع
م م وغير مدفوعة
أ أوراق مالية
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 دفتر األستاذ:
ح /الصندوق
1000000

إلى ح  /رأس المال

600000

من ح /م .تأسيس

1505000

إلى المذكورين

75000

من  /المورد سالم

194400

إلى ح  /الزبون خالد

5000

من  /المورد سالم

95000

إلى ح  /الزبون سامر

3000

من ح  /م .تستيف وتنزيل

155000

إلى ح /المبيعات

153500

من المذكورين

24000

إلى ح /إي راد خدمة استشارية

50500

من المذكورين

2973400

150000

من ح /المشتريات

15000

من ح  /المسحوبات الشخصية

100000

من ح  /أ .مالية

120000

من ح /إيجار المستودع

1701400

رصيد

2973400
ح /المصرف

1000000

إلى ح  /رأس المال

1000000

200000

من ح /ش .ص

625000

رصيد

175000

من الصندوق

1000000
ح /المحل

3000000

إلى ح  /رأس المال
3000000

3000000

83

رصيد

3000000
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ح /السيارة
800000

إلى ح  /رأس المال
800000

800000

رصيد

800000
ح /م التأسيس

600000

إلى الصندوق
600000

600000

رصيد

600000
ح /المشتريات

150000

إلى المورد سالم

200000

إلى المورد زياد

75000

إلى الصندوق

108000

إلى المورد عماد

150000

إلى الصندوق

300000

إلى المورد فيمي

200000

إلى أ .دفع

1183000
1183000

رصيد

1103000
ح /مورد سالم

75000

إلى الصندوق

5000

إلى الصندوق

62500

إلى الصندوق

7500

إلى الحسم المكتسب

150000

84

150000

من المشتريات

150000
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ح /م تستيف
3000

إلى الصندوق
3000

3000

رصيد

3000
ح /م نقل مشتريات

7000

إلى المورد زياد

7000

7000

رصيد

7000
ح /م نثرية

1500

إلى الصندوق
1500

1500

رصيد مدين

1500
ح /م مواصالت

2500

إلى الصندوق
2500

2500

رصيد مدين

2500
ح /م دعاية

3000

إلى الصندوق
3000

3000

85

رصيد مدين

3000
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ح /مسحوبات شخصية
2000

الى الصندوق

15000

إلى الصندوق
17000

17000

رصيد مدين

17000
ح /الزبون مضر

180000

إلى المبيعات

180000

30000

من الصندوق

150000

رصيد

180000
ح /المورد عماد

20000

إلى مرد مشتريات

88000

رصيد

108000

من المشتريات
رصيد

108000

108000

ح /الزبون خالد
216000

إلى المبيعات

216000

216000

المذكورين

0

رصيد

216000
ح /الحسم الممنوح

21600
21600

86

إلى ز .خالد

21600

رصيد

21600
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ح /قرطاسية
4000

إلى الصندوق
4000

4000

رصيد

4000
ح /اشتراك ADSL

5000

إلى الصندوق
5000

5000

رصيد

5000
ح/محروقات

3500

إلى الصندوق
3500

3500

رصيد

3500
ح/رواتب

10000

إلى الصندوق
10000

10000

رصيد

10000
ح/هاتف

4500

إلى الصندوق
4500

4500

87

رصيد

4500
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ح /كهرباء وماء
8500

إلى الصندوق
8500

8500

رصيد

8500
ح /أجور عمال

12000

إلى الصندوق
12000

12000

رصيد

12000
ح /صيانة

3000

إلى الصندوق
3000

3000

رصيد

3000
ح/الزبون سامر

190000

إلى المبيعات

190000

95000

من الصندوق

95000

من أ قبض

0

رصيد

190000
ح/أ قبض

95000

إلى ز سامر

200000

إلى ز عبد اهلل

295000

88

200000
95000

من المورد فيمي
رصيد

295000
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ح/المورد فهمي
25000

إلى مسموحات مشتريات

200000

إلى أ .قبض

75000

رصيد

300000

300000

من المشتريات

300000
ح/زبون سعيد

180000

إلى المبيعات
180000

180000

رصيد

180000
ح/زبون عبد اهلل

200000

إلى المبيعات

200000

200000

من أ .ق

0

رصيد

200000
ح/إيراد خدمة استشارية

18000

إلى أيراد خدمة م .مقدمًا

6000

رصيد

24000

24000

من الصندوق

24000
ح/أ مالية

100000

إلى الصندوق
100000

100000

89

رصيد

100000
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ح/إيجار مستودع
120000

إلى الصندوق

120000

100000

من م .م .مقدمًا (ايجار)

20000

رصيد

120000
ح/إعالن

4000

إلى م مستحقة وغير
مدفوعة
4000

4000

رصيد

4000
ح/م مستحقة وغير مدفوعة( إعالن)
4000

4000

رصيد

4000

100000

من اإلعالن

4000
ح/م  .م  .مقدماً(ايجار)

إلى إيجار مستودع

100000
100000

رصيد

100000
ح/إيراد أ .مالية
1500

1500
1500

90

من إيراد مستحق وغي مقبوض

رصيد
1500

ISSN: 2617-989X

ح/المورد زياد
200000

إلى ش.ص

200000

من المشتريات

7000

إلى الصندوق

7000

م .نقل مشتريات

0

رصيد

207000

207000
ح /المبيعات

300000

من الصندوق

216000

من ز خالد

190000

من ز .سامر

155000

من الصندوق

180000

من ز سعيد

200000

من ز عبد اهلل

180000

1421000

من مضر

رصيد
1421000

1421000

ح/رأس المال

6800000
6800000

91

1000000

من الصندوق

1000000

من المصرف

3000000

من المحل

800000

من السيارة

1000000

من الصندوق

رصيد
6800000
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ح/الحسم المكتسب
7500
7500

من المورد سالم

رصيد
7500

7500

ح/مرد مشتريات
20000
20000

من المورد عماد

رصيد
20000

20000
ح/أوراق دفع

200000
200000

رصيد

200000

200000
ح/إيراد خدمة استشارية مقبوضة مقدم ًا
18000

18000

من المشتريات

من اإليراد

رصيد
18000

18000

ح/إيراد أ .م مستحقة وغير مقبوضة
1500

إلى ح إيراد أ مالية
1500

1500

92

رصيد

1500
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ح/مسموحات مشتريات
25000
25000

من المورد فيمي

رصيد
25000

25000
 ميزان المراجعة باألرصدة

93

األرصدة المدينة

االرصدة الدائنة

اسم الحساب

3000000

6800000

محل

رأس المال

1701400

1421000

صندوق

مبيعات

1183000

200000

مشتريات

اوراق دفع

800000

88000

سيارة

المورد عماد

625000

75000

مصرف

المورد فيمي

600000

25000

م .تأسيس

مسموحات مشتريات

180000

20000

زبون سعيد

مرد مشتريات

150000

18000

الزبون مضر

100000

7500

أ مالية

حسم مكتسب

100000

6000

95000

4000

م .م .مقدماً(ايجار)

ايراد خدمة استشارية

أ قبض

21600

1500

الحسم الممنوح

20000

إيجار مستودع

17000

مسحوبات شخصية

12000

أجور عمال

10000

رواتب

8500

كيرباء وماء

7000

م  .نقل مشتريات

5000

اشتراك ADSL

إيراد خدمة استشارية مقبوضة
مقدمًا

م مستحقة وغير مدفوعة(اعالن)
إيراد أ مالية
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4500

ىاتف

4000

قرطاسية

4000

إعالن

3500

محروقات

3000

م تستيف

3000

م دعاية

3000

صيانة

2500

م .مواصالت

1500

م .نثرية
إيراد أ م مستحقة

1500
8666000

وغير مقبوضة
8666000

المجموع

المجموع

 ح /المتاجرة عن الفترة المنتيية 12-31
1183000

مشتريات

1421000

مبيعات

7000

م  .نقل مشتريات

25000

مسموحات مشتريات

3000

21600

م تستيف

الحسم الممنوح

20000

7500

مرد مشتريات

458900

مجمل ربح

200000

بضاعة آخر مدة

1673500
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حسم مكتسب

1673500
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 ح /األرباح والخسائر عن الفترة المنتيية 12-31
20000

إيجار مستودع

458900

مجمل ربح

12000

أجور عمال

6000

إيراد خدمة استشارية

10000

رواتب

1500

إيراد أ .مالية

8500

كيرباء وماء

7000

م  .نقل مشتريات

4500

ىاتف

4000

قرطاسية

4000

إعالن

3500

محروقات

3000

م دعاية

3000

صيانة

1500

م نثرية

377900

صافي الربح

5000

2500

466400

95

اشتراك ADSL

م مواصالت

466400
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 الميزانية في -12- 31
3000000

محل

6800000

رأس المال

800000

سيارة

377900

ربح صافي

600000

م تأسيس

200000

اوراق دفع

180000

زبون سعيد

88000

المورد عماد

150000

الزبون مضر

75000

المورد فيمي

200000

بضاعة آخر مدة

95000

أ قبض

1701400

صندوق

625000

مصرف

100000

م.م .مقدمًا (ايجار)

100000

1500
7552900

96

أ مالية

إيراد أ م مستحقة وغير مقبوضة

4000

م .مستحقة وغير مدفوعة(إعالن)

18000

إيراد خدمة استشارية مقبوضة مقدمًا

7562900
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الفصل السابع:
مراجعة ومسائل شاملة
مسألة (:) 1 7
-

المطمـوب :إثبات قيود الي ومية ا لالزمة بدفاتر مازن عممًا ب أنو يستخدم أسموب ال جرد الد وري.

)1

ابتدأ مازن أعمالو التجارية في  2009/ 1/1برأسمال قدره  6,000,000ل.س أودع منو  4 , 000 ,000في
المصرف والباقي في الصندوق.

اشترى بضاعة عمى الحساب من نوري قيمتيا  600,000وحصل عمى حسم تجاري مقداره

)2

في 1 /3

)3

في 1 /10

)4

في 1 /15

)5

في 1 /16

)6

في 1 /20

)7

في 1 /21

)8

في 1 /22

)9

في 1 /25

)11

في 2/10

)11

في 2/12

قام مازن بشحن البضاعة إلى مخازنو وقد كمفت عممية النقل  3000ل.س دفعيا سعيد.

)12

في 2/14

اشترى أسيم في بنك البركة بمبمغ  100,000ل.س وسدد القيمة بشيك.

)13

في 2/15

وصمو أشعار من المصرف يفيد بأنو سجل لصالحو فوائد قيمتيا  30,000ل.س

)14

في 2/18

سدد مازن رصيد شيك سعيد والمترتب عميو من مصاريف النقل نقدًا

 %10تسميم مخازن المشتري وقد كمفت عممية النقل  20000دفعيا مازن نق داً

اشترى آالت بمبمغ  500,000ل.س وكمفت مصاريف نقل  50,000ل.س ومصاريف

تأمين  20,000ل.س  ،ورسوم جمركية  30,000ل.س وقد سددت جميع المصاريف نقدا
بينما سددت قيمة اآلالت بشيك.

باع مازن إلى جوني بضاعة عمى الحساب قيمتيا  500 ,000بشرط  10 /10ص 30
والتسميم مخازن البائع

ق ام جوني بنقل البضاعة ،وقد كمفت عممية النقل  10000ل.س سدد ىا جوني نقدًا

قام مازن ببيع بضاعة إلى مروان قيمتيا بعد الحسم تجاري  % 10والحسم نقدي %10
 324,000ل.س حصل منيا  200,000بشيك والباقي نقدًا.

قام مازن بشراء سيارة لزوجتو بمبمغ  200000ل.س ،وسدد نصف قيمتيا من أموالو الخاصة
والنصف األخر من صندوق الشركة
سدد جوني رصيد حسا بو ن قداً.
قام مازن بدفع المصاريف التالية:
 رواتب وأجور


 30,000ل ،س

مصروف أيجار  20,000ل.س

 دعا ية واعالن

 10,000ل.س

 إيجار منزلو الخاص  40,000ل.س

وقد تم تسديد نصف ىذه المصاريف ن قدًا والنصف األخر بشيك
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قام مازن بشراء بضاعة من سعيد قيمتيا بعد حسم تجاري  90000ل.س ،والتسميم مخازن
البائع وقد استمم سعيد من مازن شيك بقيمة البضاعة.
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)15

في 2/20

قام بتأجير أحد المستودعات بمبمغ  30,000ل.س وحصل اإليجار نقدًا

)16

في 2/22

سدد رصيد نوري بشيك.

)17

في 2/25

سحب من المصرف  100000ل.س الستخدامو الشخصي

)18

في 2/28

)19

في 3/3

)21

في 3/15

سدد مازن لخميل رصيد حسابو نقدًا.

)21

في 3/20

قدم أرض قيمتيا  500000ل.س لصالح العمل التجاري.

)22

في 3/22

سحب من المصرف  500000وأودعيا في الصندوق.

قام مازن بشراء بضاعة عمى الحساب من خميل قيمتيا ل.س  450000بعد حسم تجاري
البالغ  % 10بشرط /15/10ص 30
قام مازن ببيع بضاعة إلى عبد الرحمن قيمتيا  100000ل.س بحسم نقدي  %10وحسم
تجاري  %5وقد حصل القيمة نقدًا.

حل المسألة األولى:
دفــتر اليوميــة
منه

له

التاريخ

البيان
من مذكورين

4000000

حـ/المصرف

2000000

ح/الصندوق

1/1

إلى حـ /رأس المال

6000000
بدء العمل التجاري
540000

1/3

من حـ/المشتريات
إلى حـ/الموردين (نوري)

540000

شراء بضاعة عمى الحساب
20000

20000

من ح /الموردين (نوري)

إلى ح /الصندوق

تسديد مصاريف نقل البضاعة المشتراة
من حـ/اآلالت

6000000

إلى مذكورين

500000

ح /أ الدفع

100000

ح/الصندوق

1/10

شراء اآلالت بموجب شيك ودفع مصاريف عمييا نقدًا

98
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500000

1/15

من حـ /المدينون (جوني)
إلى حـ /المبيعات

500000

بيع بضاعة عمى الحساب بشرط /10/10ص30
1/16

ال نسجل أي شيء
من مذكورين

200000

ح /أوراق القبض

124000

ح/الصندوق

36000

ح/الحسم الممنوح

1/20

إلى حـ /المبيعات

360000

بيع بضاعة عمى الحساب
100000

من حـ /المسحوبات الشخصية
100000

1/21
إلى حـ /الصندوق

سحب مبمغ من الصندوق الستخدام شخصي
1/22

من مذكرين
450000

حـ /الصندوق

50000

حـ /الحسم الممنوح
إلى حـ /المدينون (جوني)
تسديد جوني لرصيد حسابو
1/25

من مذكورين
20000

ح /مصروف الرواتب

30000

ح /مصروف اإليجار

10000
40000

ح/مصروف الدعاية واإلعالن
50000

ح/المسحوبات الشخصية
إلى مذكورين

50000

ح /أ.دفع
ح /الصندوق
تسديد مصاريف ومسحوبات شخصية
90000

2/10

من ح /المشتريات
إلى ح /أوراق الدفع

90000

شراء بضاعة بموجب شيك
3000

99

3000

من ح /مصاريف نقل مشتريات

إلى ح /الموردين (سعيد)

2/12
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سدد المورد سعيد مصاريف نقل المشتريات
100000

100000

30000

30000

من ح /األو ارق المالية

2/14

إلى ح /أ الدفع

شراء أسيم في بنك البركة بموجب شيك
من ح /المصرف

إلى ح /إي راد فوائد المصرف

2/15

فوائد حسابي الجاري لدى المصرف
90000

من مذكورين

3000

2/18

ح أوراق الدفع

93000

ح /الموردين سعيد

30000

30000

من ح /الصندوق

520000

520000

من ح /الموردين (النوري)

100000

100000

من ح /المسحوبات الشخصية

إلى ح /الصندوق
سداد كامل رصيد المورد سعيد
2/20
إلى ح /إي راد اإليجار
2/22
إلى ح /أ الدفع
2/25
إلى ح /المصرف
450000

450000

من ح /المشتريات

إلى ح /الموردين خميل

2/28

شراء بضاعة عمى الحساب بشرط /15/10ص30
85500

من ذكورين

9500

3/3

ح /الصندوق

95000

ح /الحسم الممنوح
إلى ح /المبيعات
بيع بضاعة نقداً بحسم تجاري  % 5ونقدي% 10

450000

3/15

من ح /الموردين (خميل)

إلى مذكورين
405000

ح /الصندوق

45000

ح /الحسم المكتسب
سداد رصيد خميل مستفيدًا من الشرط

100
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500000

من ح /األراضي
500000

3/20
إلى ح /رأس المال

زيادة رأسمال مازن عن طريق تقديم أصول ثابتة
500000

من ح /الصندوق
500000

3/22
إلى ح /المصرف

عممية سحب نقدي من حسابو الجاري لدى المصرف

101
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مسألة (:)2-7

فيما يمي ميزان الم راجعة باألرصدة لمنشأة السالم في .2009/12/31
مديــن

دائــن
1000000

المبيعات

30000

الرواتب واألجور

40000

مصروف الدعاية واإلعالن

50000

مسحوبات شخصية

20000

الحسم الممنوح

50 000

مردودات ومسموحات المبيعات
25 000

220 000

1000000

مردودات ومسموحات المشتريات
األثاث

رأس المال

215 000

مدينون

500 000

المشتريات
15 000

125000

100 000

الحسم المكتسب
أوراق القبض

90000
200 000

أوراق الدفع
الدائنون

أوراق مالية

15 000

مصروف نقل مشتريات

15 000

عمولة وكالء ش راء

10 000

نقل مبيعات

35 000

مصروف كيرباء وىاتف ومياه
30 000

10 000

أرباح أوراق مالية
رسوم جمركية عمى المشتريات

25 000
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اســـم الحسـاب

إيرادات فوائد مصرف
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70 000

مخزون أول المدة

480 000

صندوق

400 000

مصرف

2385000

2385000

فإذا عممت بأ ن بضاعة آخر المدة تكمفتيا 80000
 .1إعداد حساب المتاجرة مبينًا فيو صافي المبيعات وتكمفة البضاعة المباعة ومجمل الربح.
 .2إعداد حساب األرباح والخسائر مبيناً فيو صافي الربح عن عام 2009
 .3إعداد الميزانية في 2009 /12/31
حل المسألة الثانية:
متاجرة تقميدية
70000

إلى ح /بضاعة 1 / 1

1000000

من ح /المبيعات

500000

إلى ح/المشتريات

25000

من ح/مر.مشتريات

50000

إلى ح/مر مبيعات

15000

من ح /حسم مكتسب

20000

إلى ح /حسم ممنوح

80000

من ح /بضاعة آخر المدة

15000

إلى ح/م نقل مشتريات

15000

إلى ح /عمولة وكالء شراء

10000
440000
1120000
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رسوم جمركية عمى
المشتريات

مجمل الربح(إلى ح /أ.خ)
1120000
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حساب األرباح والخسائر
اإليرادات واألرباح

المصاريف والخسائر
10000

ح /م .نقل مبيعات

440000

مجمل الربح (من ح/المتاجرة)

40000

ح/م دعاية واعالن

25000

من ح /إيراد فوائد مصرف

30000

ح /م .رواتب وأجور

30000

من ح /أرباح أوراق المالية

35000

مصروف كيرباء وىاتف ومياه

380000

صافي الربح
495000

495000

قائمة الدخل
1000000

المبيعات

()50000

 -مر .المبيعات

()20000

 حسم ممنوحصافي المبيعات

930000

تكمفة البضاعة المباعة
بضاعة 1/ 1

70000
500000

مشتريات

()25000

 -مر .مشتريات

()15000

 -حسم مكتسب

15000

 +م نقل مشتريات

15000

 +م عمولة وكالء ش راء

10000

 +رسوم جمركية عمى المشتريات

500000

= صافي المشتريات

570000

تكمفة البضاعة المتاحة لمبيع

()80000

 بضاعة آخر المدةتكمفة البضاعة المباعة

()490000

مجمل الربح

440000

 +إيرادات أخرى
-----------------
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30000

إرباح أوراق مالية

25000

إيراد فوائد مصرف
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55000
495000

يطرح منو باقي المصاريف
رواتب وأجور
مصروف دعاية واعالن
مصروف كيرباء وىاتف ومياه
مصروف نقل مبيعات

()115000
380000

صافي الربح (إلى رأس المال)
الميزانية الختامية
المطاليب

الموجودات (األصول)الموجودات
220000

أثاث

1000,000

125000

أوراق القبض

380000

 +األرباح الصافية

100000

أوراق مالية

50000

 -المسحوبات

80000

بضاعة آخر المدة

1330000

حقوق الممكية

480000

صندوق

90000

أوراق الدفع

400000

مصرف

200000

الدائنون

1620000
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رأس المال

1620000
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مسألة (:)3-7

فيما يمي ميزان الم راجعة باألرصدة لمنشأة الصيانة الممكية.
مديــن
10000

دائــن
100,000

اســـم الحسـاب
اإليرادات

الرواتب واألجور

5000

مصروف الدعاية واإلعالن

8000

مسحوبات شخصية

40000

األثاث

30000

تجييزات مكتبية
000،200

15 000

20 000

رأس المال
مدينون

الدائنون

50 000

أوراق مالية

50000

مصروف كيرباء وىاتف ومياه

7000

50000

إيرادات فوائد مصرف

5000

أرباح أوراق مالية

10000

عموالت مقبوضة

مصروف إيجار

50000

صندوق

120000

مصرف

340000

340000

المطموب:
 .1إعداد قائمة الدخل.

 .2إعداد قائمة حقوق الممكية عن عام 2009
 .3إعداد الميزانية في 2009/12/31

106
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حل المسألة الثالثة:
قائمة الدخل
100000

120000

اإليرادات

5000

من ح /إيراد فوائد مصرف

5000

من ح /أرباح أوراق المالية

10000

عموالت دائنة (مقبوضة)

المجموع
5000

مصروف كيرباء وىاتف ومياه

5000

ح/م دعاية واعالن

10000

ح /م رواتب وأجور

27000

7000

مصروف إيجار

93000

صافي الربح
الميزانية الختامية

الموجودات (األصول)الموجودات
40000

أثاث

15000

المدينون

50000
50000
30000
120000
315111

107

صندوق
أوراق مالية

المطاليب
000،200
93000
8000

رأس المال
 +األرباح
 -المسحوبات

 285000حقوق الممكية (رأس المال أخر المدة)

تجييزات مكتبية
مصرف

20000

الدائنون

315111
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المسألة ( :)4- 7تمارين حول إعداد القوائم المالية

فيما يمي أرصدة الحسابات المستخرجة من دفتر األستاذ لمنشأة لسعادة في :2007 /12/31

 12000لوازم  15000 -معدات  14000 -مصروف إيجار 7000 -مصروف رواتب  4000 -مسحوبات -
 5000أوراق قبض –  7000أوراق دفع  15000 -إيراد خدمات  16000 -صندوق  25000 -سيارات-
 11000أثاث  10000 -لوازم مستخدمة  5000 -مصروفات نثرية –  – 2000دائنون  50000 -قرض

مصرفي  1000 -فائدة قرض-

؟

رأس المال.

المطموب :إعداد قائمة الدخل  -قائمة حقوق الممكية – الميزانية وذلك بعد استخراج رأس المال.
حل المسالة الرابعة:
ميزان المراجعة باألرصدة
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

12000

ح/لوازم

15000

ح/معدات

11000

ح /أثاث

25000

ح /سيارات
50000

ح /قرض مصرفي

5000

ح/أوراق قبض

16000

ح/صندوق
2000

ح/دائنون

15000

ح/إيرادات خدمات

4000

مسحوبات

14000

م إيجار

5000

م نثرية

7000

م رواتب

10000

لوازم مستخدمة

1000

مصروف فوائد قرض

125000

108

اسم الحساب

7000

أ دفع

51000

رأس المال ؟

125000

المجموع
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قائمة الدخل
15000

إيراد الخدمات

37000

 المصروفات14000

مصروف اإليجار

7000

رواتب

10000

لوازم (لوازم مستخدمة)

5000

مصاريف نثرية

1000

فائدة قرض
صافي خسارة

22000
قائمة حقوق الممكية
51000

رأس المال 2007/1 /1

()4000

 -مسحوبات

()22000

 -خسائر

25000

رأس المال 2007 /12/31

الميزانية الختامية
المبمغ
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الموجودات

المطاليب

المبمغ

15000

معدات

51000

رأس المال

25000

سيارات

()22000

 -خسارة

11000

أثاث

()4000

 -مسحوبات

12000

لوازم

25111

رأس المال 2007/12/31

5000

أوراق القبض

16000

صندوق

84111

المجموع

50000

قرض

2000

دائنون

7000

أوراق الدفع

84111

المجموع
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مسألة ( :)5-7مـثال شـامل غير محمول

في  2000 /1/1ابتدأ كمال أعمالو التجارية برأسمال قدره  5000000أودعو في المصرف.
في  2000/1/3قام كمال بشراء بضاعة بمبمغ  100000وحصل عمى خصم تجاري  %10وسدد القيمة بسند
يستحق الدفع بعد  3أشير.
في  2000 /1/5دفع يجار محل  100000واشترى أثاث بمبمغ  400000وسدد القيمة بشيك.
في 1/7سحب من المصرف  1000000ل.س وأودعيا في الصندوق.

في  1/8اشترى بضاعة قيمتيا بعد الحسم التجاري  % 10والحسم النقدي  81000 %10ل.س وسدد القيمة
نقداً.

في  1/13باع التاجر كمال بضاعة عمى الحساب إلى عبد الكريم قيمتيا  50000بحسم تجاري  %10وحسم

نقدي  %10إذا تم السداد خالل  10أيام.
في  1/16دفع مصاريف دعاية واعالن  10000نقداً.

في  1/17اشترى بضاعة عمى الحساب قيمتيا  200000من المورد سامي وقد حصل عمى حسم تجاري % 5
وحسم نقدي  % 10إذا تم السداد خالل أسبوع وكانت شروط الشراء التسميم مخازن البائع.

في  1/18قام باستالم البضاعة المشتراة من سامي ودفع مصاريف نقميا  5000ل.س سددت نقدًا.
في  1 /20سدد قيمة البضاعة المشتراة من سامي بشيك.
في  1/21سدد عبد الكريم المترتب عميو نقداً.

في  1/25دفع المصاريف التالية نقدًا ،رواتب وأجور  ،50000مصروف وكيرباء وىاتف .15000
في 1/30اشترى أسيم في شركة غدق بمبمغ  100000وسدد القيمة بشيك
المطمـوب:

 إثبات العمميات السابقة بدفتر اليومية عممًا بأن الشركة تتبع أسموب الجرد الدوري


ترحيل العمميات إلى دفتر األستاذ وترصيد الحسابات.

 إعداد ميزان المراجعة باألرصدة.
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الفصل الثامن:
جرد الموجودات الثابتة
الكممات المفتاحية:
األصول (الموجودات )الثابتة المادية  ،االىتبلك ،المخصص ،العمر االنتاجي لبلصل ،النفاية  ،درجة استخدام

االصل ،اعادة التقدير ،معدل النفاذ ،القسط الثابت ،القسط المتناقص ،القسط المتزايد.

ممخص:
سنتناول في ىذا الفصل تصنيف الموجودات الثابتة الموجودة في منظمات األعمال وطرق استيبلكيا خبلل
العمر اإلنتاجي لتمك األصول إضافة إلى المعالجة المحاسبية لجرد األصول الثابتة.

أهداف تعميمية:
سيصبح الطالب في نياية الفصل قاد ًرا عمى ما يمي:

 معرفة كيفية معالجة الموجودات الثابتة وتط بيق مبدأ المحافظة عمى رأس المال


معرفة العناصر األساسية لحساب قسط اإلىبلك والتوزيع المنظم لتكمفة الموج ودات الثابتة عمى عمرىا

اإلنتاجي

 معرفة طرق اإلىبلك

 معرفة المعالجة المحاسبية لقسط اإلىبلك

مخطط الفصل:
 جرد الموجودات الثابتة
 تعريف االىتبلك

 االىتبلك السنوي
 أسباب

 العوامل الرئيسية لتحديد قيمة االىتبلك

Fixed Assets Inventory
Definition of Depreciation
Annual depreciation
Causes of depreciation

The main factors to determine the value of depreciation


طرق االىتبلك

 المعالجة المحاسبية لبلىتبلك
 المعالجة المحاسبية لمنفاية
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Depreciation Methods

Accounting for depreciation
Accounting for residual value
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مقدمة:
يمكن تصنيف الموجودات الثابتة في عدة مجموعات ىي:
 .1الموجودات الثابتة المادية:
وتشمل كافة الموجودات ذات الوجود المادي الممموس كالعقارات واآلالت واألثاث والتجييزات.
 .2الموجودات الثابتة المعنوية:
وتشمل الموجودات الثابتة التي ال وجود مادي ممموس ليا بل تعطي حقاً معنويًا يساعد عمى تنفيذ النشاط

االقتصادي مثل براءة االختراع ،واالمتيازات ،والرسوم ،والنماذج ،شير المحل.
 .3الموجودات الثابتة الوىمية:

وىي الموجودات التي ليس ليا وجود مادي ممموس وال تعطي حقًا معنوياً بل ىي مصاريف تتطمبيا عمميات

التأسيس كنفقات التأسيس وبسبب كبر مبالغيا واستفادة أكثر من دورة مالية منيا صنفت ضمن الموجودات
الثابتة.
الموجودات

الميزانية

المطاليب

م .ثابتة

حقوق ممكية

م .متداولة

مطاليب متداولة

أموال جاىزة
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 .1جرد الموجودات الثابتة
يجري جرد الموجودات الثابتة كما ذكرنا بالتحقق من الوجود وذلك بوساطة المعاينة والمبلحظة الشخصية ليذه
الموجودات ،أما التأكد من الممكية فيتطمب اإلطبلع عمى المستندات وتدقيقيا بيدف التثبيت من ممكية الوحدة
االقتصادية ليذه الموجودات.
ويجري التحقق من القيمة عن طريق مراجعة التسجيل المحاسبي ومطابقتو مع المستندات.

بشكل عام نستطيع القول إن اليدف من الجرد ىو مطابقة الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعمي وتحديد الفروق
والبحث عن أسبابيا واثبات التسويات الجردية البلزمة.
يعتبر جرد األصول الثابتة من حيث كميتيا أم ًار سيبلً وميسو اًر بالنسبة لكثير من الموجودات الثابتة ،ولكن

الصعوبة تنشأ عند تقييم ىذه الموجودات ،فعند التقييم نجد أن قيمة الموجودات في نياية الفترة أصبحت أقل من
قيمتيا في بداية الفترة.
وىذا الفرق أو ما يسمى (تدني القيمة) أمر طبيعي ناتج عن االستخدام أو عن أي سبب آخر ،ويستمر ىذا
النقص التدريجي في قيمة الموجودات الثابتة سنة بعد سنة حتى تصبح في وقت ما غير صالحة لبلستخدام مما
يضطر المنشأة إلى استبداليا بموجودات أخرى.

يطمق في المحاسبة عمى ىذا النقص أو التدني في قيمة الموجودات الثابتة تعبير االىتبلك ويطمق عميو اإلىبلك
عند االقتصاديين.

 .1.1تعريف االهتالك
يعرف االىتبلك بأنو التدني أو النقص الحاصل في قيمة الموجودات الثابتة نتيجة عوامل عديدة كاالستخدام
وعامل مرور الزمن والعامل التقني.
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 .2.1االهتالك السنوي لمموجودات الثابتة
حتى نتمكن من تحديد مقدار االىتبلك السنوي البد من توفر المعمومات الكافية عن:
 .1ثمن تكمفة األصل
 .2العمر اإلنتاجي لؤلصل
 .3القيمة البيعية المقدرة لنفاية األصل

ويمكن توضيح عممية توزيع تكمفة األصل عبر العمر المفيد لو بالشكل التالي:

وبذلك فإن كل دورة مالية تحمل بحصة من تكمفة ىذا األصل أي أننا نحول تكمفة األصل الرأسمالية إلى أج زاء
من تكاليف إيرادية وكل جزء يسمى اىتبلك ويحمل عمى دورة مالية.
وال يعد اال ىتبلك محاولة لتسجيل التغيرات في القيمة السوقية لؤلصل .حيث إنو في األجل القصير قد تزيد القيمة

السوقية لبعض األصول القابمة لبلىتبلك وبالرغم من ذلك تستمر عممية االىتبلك ،ويرتكز األساس المنطقي
لبل ىتبلك عمى مبدأ مقابمة المصروفات باإليرادات وذلك بمقابمة جزء معقول من تكمفة األصل باإليراد في كل فترة
من العمر المفيد لؤلصل.
ويختمف اال ىتبلك عن كثير من المصروفات األخرى من حيث أنو ال يعتمد عمى مدفوعات نقدية في وقت تسجيل
المصروف ،وليذا السبب يسمى االىتبلك مصروفاً غير نقدي ،مع األخذ بالحسبان أن مدفوعات نقدية تكون
مطموبة فقط في وقت شراء األصل القابل لبلىتبلك.
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 .3.1أسباب االهتال ك
يوجد سببان رئيسيان لبلىتبلك ىما االىتبلك الناتج عن االستخدام واالىتبلك الناتج عن التقادم .حيث أن استخدام
األصل يؤدي بالتدريج إلى فنائو ،كما يعني التقادم ظيور مخترعات حديثة في مجال األصل الثابت تجعل
استخدامو غير اقتصادي.
وقد يعتقد البعض أن االىتبلك عند تجمعيو في حساب يسمى بمجمع االىتبلك يمثل تجميع نقدية يمكن

استخداميا في شراء أصل جديد عند االستغناء عن األصل الحالي .ولكن الواقع يخالف ذلك تماماً حيث إن

اال ىتبلك ما ىو إال قيد دفتري ال يحتوي عمى أية تدفقات نقدية داخمة أو خارجة ،وال يخرج االىتبلك عن كونو
مصروفاً كغيره من المصروفات الجارية األخرى.

 .4.1العوامل الرئيسية لتحديد قيمة االهتالك
 .1.4.1تكمفة األصل
تختمف قيمة االىتبلك باختبلف تكمفة األصل وىنا يجب االنتباه إلى أن تكمفة األصل ليست فقط ثمن الشراء وانما
جميع المصاريف المدفوعة لحين تشغيمو فإذا تم استيراد آالت لممصنع فإن تكمفتيا تشمل ثمن الش راء  +مصاريف
النقل  +مصاريف التأمين  +الرسوم الجمركية  +مصاريف التركيب.

 .2.4.1العمر اإلنتاجي لألصل
يقاس العمر اإلنتاجي لؤلصل عادة باستخدام وحدات زمنية سنة أو شير مثبلً ،وقد يقاس العمر اإلنتاجي في

شكل وحدات منتجة أو أنشطة معب ًار عنيا بساعات عمل اآلالت أو الكيمومترات ،وعمى سبيل المثال فإن العمر

اإلنتاجي لآللة يمكن قياسو بفترة عشر سنوات أو  100.000ساعة عمل.

وعند تقدير العمر اإلنتاجي يجب أن يؤخذ في الحسبان العوامل التي تؤدي إلى التناقص في عمر األصل والتي
عادة ما يعبر عني ا بعوامل النقص الطبيعي باإلضافة إلى العوامل االقتصادية أو الوظيفية وينتج النقص الطبيعي
من استخدام األصل أو الرطوبة والصدأ .أما العوامل االقتصادية فيقصد بيا تمك العوامل التي تجعل أحد األصول

غير مبلئم من الناحية االقتصادية نتيجة أنو أصبح متقادمًا أو غير مبلئم.

 .3.4.1قيمة النفاية أو الخردة
وىي القيمة التقديرية لبيع األصل في نياية العمر اإلنتاجي وىي تكمفة غير قابمة لبلىتبلك ألن المشروع يتمكن
من استردادىا بنياية العمر اإلنتاجي لؤلصل.
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 .4.4.1طريقة االهتالك
يوجد العديد من الطرق التي تستخدم في حساب اىتبلك األصول الثابتة ،وفي الحقيقة فإنو ليس من غير الطبيعي
لمنشأة أن تستخدم طرقاً مختمفة ألصول مختمفة .حيث قد يتم استخدام طريقة الىتبلك المباني تختمف عن طريقة
استيبلك المعدات ،وىكذا .ويعتمد اختيار الطريقة المناسبة عمى طبيعة األصل الثابت ،واستخدامو وتوقيت

اإلصبلح والصيانة ،وغيرىا من العوامل.

 .5.1طرق االهتالك
 .1.5.1طريقة القسط الثابت ))Straight - line Method
تعد ىذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعاً بسبب سيولة استخداميا ،وطبقًا ليذه الطريقة توزع التكمفة القابمة

لبل ىتبلك بالنسبة لؤلصل عمى عدد السنوات المقدرة لعمره اإلنتاجي ،ويحسب االىتبلك السنوي كما يمي:

تكمفة األصل – الخردة
العمر اإلنتاجي لألصل

أما في حال اقتناء األصل أثناء الدورة المالية فيحسب لو عن الدورة األولى اىتبلك جزئي فيكون قسط االىتبلك:
قسط االىتبلك = ((التكمفة – الخردة)  /العمر اإلنتاجي لؤلصل ) × عدد األشير12 /
عمماً بأن الزمن ىنا ىو من تاريخ بدء التشغيل وحتى نياية الدورة المالية.
كما يمكن استخدام قانون آخر لحساب قسط االىتبلك

قسط االىتبلك = (التكمفة – الخردة) × المعدل × الزمن
مثال (:)1-8
تم اقتناء آلة ثمن شراءىا  30000ل.س وبمغت مصاريف النقل والتأمين والتركيب  15000وكانت قيمتيا البيعية
في نياية العمر اإلنتاجي (الخردة)  5000وكان عمرىا اإلنتاجي  4سنوات.
فإذا تم تشغيل اآللة في بداية العام يكون قسط االىتبلك
=  10000ل.س
أو ( 10000 = % 25 × )5000 – 45000ل.س
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أما لو كان تاريخ بدء تشغيل اآللة  4/1فإنو في السنة األولى يكون قسط االىتبلك:
X

=  7500ل.س.

أو ( 7500 = (12/9) ×0.25 × )5000 – 45000ل.س
ألن فترة االستخدام من  4/1وحتى نياية العام تبمغ  9أشير لذلك حسب ليا اىتبلك جزئي.
ويرى المدافعون عن ىذه الطريقة أنيا األفضل ألنيا تحمل جميع السنوات بحصص متساوية من تكمفة األصل
مما يمكن من مقارنة النتائج مع بعضيا وتقييم األداء بشكل صحيح.

وتعتبر ىذه الطريقة من أفضل الطرق عندما تكون درجة استخدام األصل وتكاليف اإلصبلح والصيانة ال تتغير
من فترة األخرى.

 .2.5.1طريقة القسط المتناقص
يعتقد أتباع ىذه الطريقة بأن استفادة السنوات من األصل تتناقص تدريجيًا حيث تكون مرتفعة في السنوات األولى
وتنخفض مع مرور الزمن بسبب كثرة اإلصبلحات والتوقف .لذلك فإن أقساط االىتبلك يجب أن تتناقص تدريجيًا

ويتم تطبيق ىذه الطريقة وفق القواعد التالية:

 تيمل قيمة الخردة نيائياً أي ال تطرح من تكمفة األصل عند حساب المبمغ الخاضع لبلىتبلك
 يكون معدل االىتبلك ضعف المع دل المستخدم بطريقة القسط الثابت

 نضرب معدل االىتبلك برصيد األصل النيائي (التكمفة – االىتبلكات السابقة)
 في السنة األخيرة يكون قسط االىتبلك = التكمفة الصافية لؤلصل – الخردة
مثال (:)2-8
فإذا طبقنا ىذه القواعد عمى المثال السابق يكون قسط االىتبلك عمى النحو التالي:
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مجمع

التكمفة الصافية

السنة

قسط االهتالك

االهتالك

(التكمفة – مجمع االهتالك)
22500

1

22500 = %50 × 45000

22500

2

11250 = %50 × 22500

33750

11250

3

5625 = %50 × 11250

39375

5625

4

625 = 5000 – 5625

40000

5000
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 .3.5.1طريقة مجموع أرقام السنوات
بموجب ىذه الطريقة يحسب قسط االىتبلك السنوي عمى النحو التالي:
 نرسم خط يمثل العمر اإلنتاجي لؤلصل ويتم تقطيعو إلى سنوات
 نضع أرقام متسمسمة لمسنوات
 نضع تحت كل سنة كسر مقامو ىو مجموع أرقام السنوات


نقمب متسمسل أرقام السنوات ونضعيا في البسط لكل كسر فنحصل عمى معدل االىتبلك

مثال (:)3-8
فإذا طبقنا القواعد عمى المثال السابق نجد ما يمي:
يكون قسط االىتبلك عمى النحو التالي:
قســط االهتال ك

الســنة
1

4
  45000 – 5000 
10

2

3
  45000 – 5000 
10

12000 

3

2
  45000 – 5000 
10

8000 

4

1
  45000 – 5000 
10

4000 

16000 

 .4.5.1الطريقة اإلنتاجية
رغم أن ىذه الطريقة قميمة االستخدام لكنيا تعتبر من أفضل الطرق ألنيا تقوم عمى فكرة توزيع تكمفة األصل عمى
عمره اإلنتاجي بحسب نسبة االستخدام أو االستغبلل.
وتستخدم ىذه الطريقة الطاقة اإلنتاجية كأساس لقياس العمر اإلنتاجي وليس الزمن ،فيي تستخدم لمسيارات عدد

الكيمومترات وبالنسبة آللة تصوير مستندات عدد الوحدات وبالنسبة لآلالت عدد ساعات التشغيل ،وبموجب ىذه
الطريقة يحسب قسط االىتبلك عمى النحو التالي:
نحسب معدل االىتبلك لموحدة اإلنتاجية =

التكمفة النفاية
العمر اإلنتاجي بالوحدات

قسط اال ىتبلك خبلل الدورة المالية = عدد الوحدات المنتجة خبلل الدورة × معدل االىتبلك
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مثال (:)4-8
فإذا طبقنا ىذه القواعد عمى المثال السابق بافتراض أن الطاقة اإلنتاجية لآللة ىي  10000وحدة وأنو خبلل 4
سنوات تم تصنيع الوحدات التالية عمى التوالي (.)1000 – 4000 – 2000 – 3000
معدل االىتبلك =
(التكمفة – النفاية)

العمر اإلنتاجي بالوحدات
 4ل.س /لموحدة =
5000 – 45000
 10000وحدة

الســنة

قســط االهتــالك

1

12000 = 4 × 3000

2

8000 = 4 × 2000

3

16000 = 4 × 4000

4

4000 = 4 × 1000

 .5.5.1طريقة إعادة التقدير
تستخدم ىذه الطريقة بالنسبة لؤلصول كثيرة العدد قميمة الثمن كالعدد واألدوات وتقوم عمى فكرة تحديد قيمة األصل
في بداية الدورة المالية واعادة تقدير األصل في نياية الدورة المالية والفرق يعتبر إىبلك.
مثال (:)5-8
فإذا كانت قيمة العدد واألدوات في بداية الدورة المالية  50000ل.س وقدرت في نياية الدورة المالية بمبمغ
 40000يكون االىتبلك  10000ل.س.
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 .6.1اإلثبات المحاسبي لالهتالك
يمكن أن يتم اإلثبات المحاسبي (التسجيل المحاسبي) لئلىبلك بإحدى طريقتين:

 .1.6.1طريقة مجمع االهتالك
بموجب ىذه الطريقة نستخدم حساب خاص يبين تراكمات اإلىبلك ويسمى مجمع االىتبلك .ويكون إثبات
االىتبلك دومًا بالقيد التالي:

من حـ /االىتبلك
إلى حـ /مجمع االىتبلك

أما االىتبلك فيظير مع المصاريف في حساب )أ.خ( بينما يظير مجمع االىتبلك مطروحًا من تكمفة األصل في
الميزانية .ويتم إثبات اال ىتبلك لممثال السابق بطريقة القسط الثابت نجد ما يمي:

مثال (:)6-8
 في السنة األولى:
من حـ/اىتبلك اآلالت

10000

إلى حـ /مجمع اىتبلك اآلالت

10000

ح/أ.خ
 10000اىتبلك آالت

الميزانية
 45000اآلالت

 – 10000مجمع اىتبلك آالت
35000
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 في السنة الثانية:
من حـ/اىتبلك اآلالت

10000

إلى حـ /مجمع اىتبلك اآلالت

10000

الميزانية

األرباح والخسائر

 45000اآلالت

 10000اىتبلك آالت

 – 20000مجمع اىتبلك
آالت
25000
ونبلحظ بأن اال ىتبلك يقفل في حساب األرباح والخسائر مع المصاريف بينما يتراكم مجمع االىتبلك ويطرح في
الميزانية من تكمفة األصل التاريخية.

 .2.6.1الطريقة المباشرة
بموجب ىذه الطريقة يخصم االىتبلك مباشرة من تكمفة األصل مما يؤدي إلى انخفاض قيمتو سنة بعد سنة ليظير
في الميزانية بالقيمة الصافية (الدفترية) ويكون اإلثبات المحاسبي لممثال السابق كما يمي:
مثال (:)7-8
 في السنة األولى:
10000

من حـ/اىتبلك اآلالت
إلى حـ /اآلالت

10000
األرباح والخسائر
 10000اىتبلك آالت
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 في السنة الثانية:
من حـ/اىتبلك اآلالت

10000

إلى حـ /اآلالت

10000

الميزانية

األرباح والخسائر
 25000اآلالت

 10000اىتبلك آالت

إن الطريقة األولى (طريقة مجمع اال ىتبلك) ىي األفضل ألنيا تمكن من معرفة تكمفة األصل التاريخية
واالىتبلكات التي حصمت عميو وقيمتو الصافية (الدفترية) .ومع ذلك فإنو في الحياة العممية تستخدم الطريقة
المباشرة في اىتبلك األصول الثابتة غير المادية (الشيرة براءة االختراع حق االمتياز عبلمة تجارية) وكذلك عمى
األصول المستيمكة بطريقة إعادة التقدير ،بينما تستخدم طريقة مجمع االىتبلك لؤلصول الثابتة المادية.

 .2المعالجة المحاسبية لمنفاية
ىناك أربع احتماالت لمعالجة النفاية في نياية العمر اإلنتاجي لؤلصل:
 .1بيع النفاية بالسعر المقدر ليا
 .2بيع النفاية بسعر أكبر من القيمة المقدرة ليا
 .3بيع النفاية بسعر أقل من القيمة المقدرة ليا
 .4عدم التمكن من بيع النفاية
مثال (:)8-8
 االحتمال األول :بيع النفاية بالسعر المقدر ليا
نقدا وبمبمغ ) (100000ل.س
وبفرض تم بيع النفاية ً
فتكون قيود اليومية كما يمي:
1989/12/31
 400000من ح /مخصص اىتبلك السيارة
400000إلى ح /السيارة
إقفال ح /المخصص في ح /السيارة بتاريخو
 100000من ح /الصندوق
 100000إلى ح /السيارة
بيع نفاية السيارة بالقيمة المقدرة ليا واقفال ح /السيارة

122

ISSN: 2617-989X

وتظير الحسابات كما يمي:
ح السيارة
 500000رصيد

ح مخصص أ سيارة
 80000عام85

 400000من المخصص

 80000عام 86
 100000من الصندوق

 80000عام 87

500000

 80000عام 88

500000

400000الى السيارة

 80000عام 89

 االحتمال الثاني :بيع النفاية بسعر أكبر من القيمة المقدرة لمنفاية
نقدا وبمبمغ ) (150000ل.س
وبفرض تم بيع النفاية ً
فتكون قيود اليومية كما يمي:
1989/12/31
 400000من ح /مخصص اىتبلك السيارة

 400000إلى ح /السيارة

إقفال ح /المخصص في ح /السيارة بتاريخو
 150000من ح /الصندوق
إلى المذكورين
 100000ح /السيارة
 50000ح /األرباح والخسائر
 االحتمال الثالث :بيع النفاية بسعر أقل من القيمة المقدرة ليا
نقدا وبمبمغ ) (75000ل.س.
وبفرض تم بيع النفاية ً
فتكون قيود اليومية كما يمي
1989/12/31
 400000من ح /مخصص اىتبلك السيارة
 400000إلى ح /السيارة

إقفال ح /المخصص في ح /السيارة بتاريخو
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 75000من ح  /الصندوق
 75000إلى ح /السيارة
بيع نفاية السيارة بخسارة بتاريخو
 25000من ح /اإلرباح والخسائر
 25000إلى ح /السيارة
إقفال ح السيارة
 االحتمال ال رابع  :عدم إمكانية بيع النفاية
نجد في ىذه الحالة انو ال خيار لدينا إال أن نحمل حساب األرباح والخسائر بكامل قيمة النفاية ويكون ذلك
بالقيد

 100000من ح /أ.خ
 100000إلى ح /السيارة
إقفال حساب السيارة
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 .3تطبيقات وحمول
مثال ( :)9-8مثال عممي غير محمول

بتاريخ  2005/12/31أظير ميزان المراجعة باألرصدة إلحدى الشركات ما يمي:
 سيارة 1300000
 مخصص استيبلك سيارة 210000
واليك بعض المعمومات:
 تم شراء سيارة بتاريخ 2005/6/1
 تستعمل الشركة طريقة القسط الثابت عند جرد موجوداتيا الثابتة


قدرت القيمة البيعية لمسيارة القديمة ب 100000

المطموب:
 .1ما ىي القيود المحاسبية الواجبة التسجيل في  2005/12 /31؟
 .2كيف تظير الحسابات المتعمقة باألصول في الميزانية الختامية؟
 .3ما ىي الحسابات التي يجب فتحيا لبيان المعالجة المحاسبية؟
 .4متى تم ش راء السيارة األولى؟
مثال ( :) 10-8مثال عممي غير محمول

بتاريخ  2006/12/31أظير ميزان المراجعة باألرصدة إلحدى الشركات ما يمي:
 اآلالت 2000000
 مخصص استيبلك سيارة 400000
واليك بعض المعمومات:


تستعمل الشركة طريقة القسط الثابت عند جرد موجوداتيا الثابتة



قدرت القيمة البيعية لآلالت ب 200000

المطموب:

 .1ما ىي القيود المحاسبية الواجبة التسجيل في  2006/12 /31؟
 .2كيف تظير الحسابات المتعمقة باألصول في الميزانية الختامية؟
 .3ما ىي الحسابات التي يجب فتحيا لبيان المعالجة المحاسبية؟
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الفصل التاسع:
جرد الزبائن
الكممات المفتاحية:
تصنيف الزبائن ،مؤونة الديون المشكوك بيا ،الديون المعدومة ،الزبائن الجيدين.

ممخص:
سنتناول في ىذا الفصل شرح مفصل لعمميات سبر أرصدة الزبائن وتصنيف كل زبون حسب مالءتة المالية
والمعالجة المحاسبية ألرصدة الزبائن والديون المعدومة والديون المشكوك بيا.

أهداف تعميمية:
قادر عمى ما يمي:
سيصبح الطالب من خالل ىذا الفصل اً
 تصنيف الزبائن

 معرفة طريقة جرد الزبائن


المعالجة المحاسبية ألرصدة الزبائن

مخطط الفصل:
 المعالجة المحاسبية لمديون
 حالة عدم وجود مؤونة من العام السابق لمديون المعدومة

Accounting for bad debts

No Allowance for doubtful Account Previously

 حالة وجود مؤونة من العام السابق مساوية لمديون المعدومة في ىذا العام

Allowance for doubtful Account equal bad debt

 حالة وجود مؤونة من العام السابق ولكنيا أقل من الديون المعدومة في ىذا العام

Allowance for doubtful Account less than bad debt
 حالة وجود مؤونة من العام السابق اكبر من الديون المعدومة في ىذا العام

Bad debt >Allowance for doubtful Account
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مقدمة
في نياية كل عام مالي نقوم بوضع جدول يبين وضع الزبائن لدينا وىذا ما يسمى دراسة أرصدة الزبائن ،ويتم
تصنيف الزبائن حسب قدرتيم المالية ومن خالل تاريخيم بالتعامل مع المنشأة.
وذلك حسب الجدول التالي:
مالحظات

اسم الزبون

رصيد الزبون

دين جيد

دين مشكوك به

دين معدوم

سامر

150000

150000

----

----

عماد

75500

75000

500

----

جورج

700

----

----

700

أفمس

زياد

13300

13000

----

300

اختالف أسعار

239500

238000

500

1000

ومن خالل ىذا التصنيف نستطيع أن نحدد المبالغ التي يمكن تحصيميا من الزبائن والمبالغ المشكوك في
تحصيميا والمبالغ التي تستحيل تحصيميا.
أما عن الديون الجيدة فال نقوم بأي إج راء طالما سيتم تحصيل ىذه المبالغ دون عقبات ،وأما عن الديون المشكوك
في تحصيميا فنمجأ لتشكيل ما يسمى مؤونة الديون المشكوك بيا عمى اعتبارىا تمثل خسارة متوقعة في حال عدم
التحصيل ،ويتم اقتطاع مبمغ من ربح الدورة المالية لذلك.
أما عن الديون المعدومة فتعتبر خسارة محققة ليذا العام وتخفض من أرباح الدورة المالية الحالية.

 .1المعالجة المحاسبية لمديون
نعرف المؤونة بداية بأنيا اقتطاع جزء من األرباح الحالية لمواجية خسائر قد تقع مستقبالً ،وعميو نواجو عدة

احتماالت يجب الوقوف عمييا ومعرفة كيف نعالج كل احتمال في حال حدوثو
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 .1.1حالة عدم وجود مؤونة من العام السابق لمديون المعدومة
مثال (:)1-9
أظير ميزان المراجعة إلحدى المحالت التجارية في  2001-12- 31األرصدة التالية:
 96000زبائن 1200 ،ديون معدومة.
وعند الجرد في  2001- 12-31تبين ما يمي:

 .1أعدم دين مقداره  500بسبب إفالس احد الزبائن
 .2أعدم دين مقداره  300بسبب وفاة احد الزبائن
 .3ىناك ديون مشكوك في تحصيميا قدرىا  1500تقرر تشكيل مؤونة ليا
المطموب:
 إثبات القيود لمعمميات الجردية المذكورة
 تصوير الحسابات الضرورية
2001-12-31
 800منح  /الديون المعدومة
 800إلى ح  /الزبائن
إعدام الدين الناتج عن الجرد (إثبات الديون المعدومة) بتاريخو
 2000منح /األرباح والخسائر
 2000إلى ح /الديون المعدومة

إقفال الحساب الثاني 2001-12-31
 1500من ح أ خ

 1500الى ح م .د .م .بيا
تشكيل مؤونة لمديون المشكوك بيا عن العام القادم 2002
مالحظة( :يسجل ىذا القيد في حال طمب منا تشكيل مؤونة)
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وتظير الحسابات كما يمي:
ح الزبائن
 800من الديون المعدومة أعدمت عند الجرد

 96000رصيد

 95200رصيد الزبائن
96000

96000
ح الديون المعدومة
 1200رصيد خالل العام
 800إلى ح الزبائن

 2000من ح أ خ

(الديون التي أعدمت عند الجرد)

(إقفال ح د .معدومة)

2000

2000

ح/أخ
 2000إلى ح د .معدومة (تم إقفال د
.معدومة في ح أ.خ نظ ًار لعدم وجود
موؤنة من العام الماضي)

 1500إلى ح  /م .د .م .بيا
( قيد تشكيل المؤونة)
3500

3500
ح  /م .د .م .بها
 1500رصيد ( 2001-12-31لمواجية

 1500من ح /أ خ

1500

1500

الديون المعدومة في العام القادم)
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كيف تظهر الحسابات في الميزانية
 95200زبائن
 1500م .د .م .بيا ()-
 93700وتمثل صافي رصيد الزبائن
(ديون جيدة)

 .2.1حالة وجود مؤونة من العام السابق مساوية لمديون المعدومة في هذا العام
المؤونة = د .معدومة
مثال (:)2-9
أظير ميزان المراجعة إلحدى المحالت التجارية في  2001-12- 31األرصدة التالية:
 96000زبائن 1200 ،ديون معدومة
رصيد م د م بيا 2000
وعند الجرد في  2001- 12-31تبين ما يمي:
 .1أعدم دين مقداره  500بسبب إفالس احد الزبائن
 .2أعدم دين مقداره  300بسبب وفاة احد الزبائن

 .3يراد تشكيل مؤونة لمديون المشكوك بيا بمعدل  % 10من رصيد الزبائن النيائي
المطموب:
 إثبات القيود لمعمميات الجردية المذكورة
 تصوير الحسابات الضرورية
2001-12-31
 800منح  /الديون المعدومة

 800إلى ح  /الزبائن

1

إعدام الدين الناتج عن الجرد( إثبات الديون المعدومة) بتاريخو
 2000منح /م د م بيا
 2000إلى ح /الديون المعدومة

2

إقفال الحساب الثاني بالمؤونة 2001- 12-31
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 9520من ح أ خ
3

 9520الى ح م .د .م .بيا
تشكيل مؤونة لمديون المشكوك بيا لمعام القادم 2002
وتظير الحسابات كما يمي:
ح الزبائن

 800من الديون المعدومة أعدمت عند الجرد

 96000رصيد خالل العام

 95200رصيد الزبائن
96000

96000
ح الديون المعدومة
 1200رصيد خالل العام
 800إلى ح الزبائن

 2000من ح م د م بيا

(الديون التي أعدمت عند الجرد)

(إقفال ح د .معدومة)

2000

2000

ال من ح /أ.خ نظ ًار ألن المؤونة تكفي لمواجية ىذه الخسائر
نالحظ أن ح /د .معدومة تم إقفالو في ح /الموؤنة بد ً
ح  /أ .خ
 9520إلى م د م بيا
9520

9520

نالحظ أن ح  /أ .خ لم يتحمل الديون المعدومة في ىذه الحالة نظ ار لوجود موؤنة تعادل الديون المعدومة
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ح  /م .د .م .بها
 2000إلى ح  /د.معدومة
(إقفال كامل د.م بكامل الموؤنة)

 2000رصيد من العام الماضي

 9520رصيد 2001- 12-31
(لمواجية الديون المعدومة في العام
القادم)
9520

 9520من ح /أ .خ
( قيد تشكيل المؤونة)
9520

نالحظ انو تم استخدام كامل الموؤنة لتغطية جميع الديون المعدومة
كيف تظهر الحسابات في الميزانية
 95200زبائن
 9520م .د .م .بيا ()-
 85680وتمثل صافي رصيد الزبائن
(ديون جيدة)
نالحظ أن رصيد الزبائن يظير صافيًا معبر عن الديون الجيدة لمشركة

 .3.1حالة وجود مؤونة من العام السابق ولكنها أقل من الديون المعدومة في هذا العام
المؤونة < د .معدومة
مثال (:)3-9
أظير ميزان المراجعة إلحدى المحالت التجارية في  2001-12- 31األرصدة التالية:

 96000زبائن 1200 ،ديون معدومة

 1600رصيد مؤونة الديون المشكوك بيا (مشكمة من العام )2000
وعند الجرد في  2001- 12-31تبين ما يمي:
 .1أعدم دين مقداره  500بسبب إفالس احد الزبائن
 .2أعدم دين مقداره  300بسبب وفاة احد الزبائن
 .3يراد تشكيل مؤونة لمديون المشكوك بيا بمعدل  % 10من رصيد الزبائن النيائي
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المطموب:
 إثبات القيود لمعمميات الجردية المذكورة.
 تصوير الحسابات الضرورية.
2001-12-31
 800منح  /الديون المعدومة
1

 800إلى ح  /الزبائن
إعدام الدين الناتج عن الجرد( إثبات الديون المعدومة) بتاريخو
 1600من ح /م د م بيا
 400من ح /أ.خ

 2000إلى ح /الديونالمعدومة

2

إقفال جزء من الديون المعدمة في ح الموؤنة –  1600والباقي تم تحميمو لحساب األرباح والخسائر – 400
2001-12-31
 9520من ح /أ خ
 9520إلى ح م .د .م .بيا

تشكيل مؤونة لمديون المشكوك بيا عن العام القادم 2002
(يسجل ىذا القيد في حال طمب منا تشكيل مؤونة) 3
وتظير الحسابات كما يمي:
ح الزبائن
 96000رصيد

 800من الديون المعدومة (أعدمت عند الجرد)
 95200رصيد الزبائن

96000
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ح الديون المعدومة
 1600من ح م د م بيا (استعمال كامل المؤونة

 1200رصيد خالل العام

لتغطية جزء من د .معدومة)

 800إلى ح الزبائن

 400من ح أ خ (إقفال ح د .معدومة)

(الديون التي أعدمت عند الجرد)

2000

2000
ح  /أ .خ
 400إلى ح د .معدومة (تم إقفال ما
تبقى من د .معدومة في ح أ.خ نظ اًر

لعدم كفاية الموؤنة من العام الماضي)
 9520الى ح  /م .د .م .بيا
( قيد تشكيل المؤونة)
9920

9920
ح  /م .د .م .بها
 1600إلى ح/د.معدومة

 1600رصيد من العام الماضي

11020

11020

 9520من ح /أ.خ (تشكيل مؤونة لمعام القادم)

كيف تظهر الحسابات في الميزانية
 95200زبائن
 9520م .د .م .بيا ()-
 85680وتمثل صافي رصيد الزبائن
(ديون جيدة)
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 .4.1حالة وجود مؤونة من العام السابق اكبر من الديون المعدومة في هذا العام
المؤونة> د .معدومة
مثال (:)4-9
أظير ميزان المراجعة إلحدى المحالت التجارية في  2001-12- 31األرصدة التالية:
 96000زبائن 1200 ،ديون معدومة 3000 ،رصيد مؤونة الديون المشكوك بيا (مشكمة من العام )2000
وعند الجرد في  2001- 12-31تبين ما يمي:

 .1أعدم دين مقداره  500بسبب إفالس احد الزبائن
 .2اعدم دين مقداره  300بسبب وفاة احد الزبائن
 .3يراد تشكيل مؤونة لمديون المشكوك بيا بمقدار  1000ل.س
المطموب:
 إثبات القيود لمعمميات الجردية المذكورة
 تصوير الحسابات الضرورية

مالحظة ىامة جدًا عمى الحل :بما أن المؤونة اكبر من الديون المعدومة فيذا يعني أنو سيبقى في رصيد المؤونة

مبمغ يمثل الفارق بين المؤونة والديون المعدومة وىذا المبمغ نسميو رصيد المؤونة المتبقي لذلك نواجو في حال
طمب إلينا تشكيل مؤونة لمعام القادم ثالثة احتماالت:

 .1إما أن يكون الرصيد المتبقي يعادل المؤونة المراد تشكيميا لمعام القادم وىنا نقول ال داعي لتسجيل قيد مؤونة
ال لممؤونة المراد تشكيميا
نظ ًار الن الرصيد المتبقي معاد ً

 .2أو يكون المبمغ المتبقي في ح المؤونة أكبر من المؤونة المراد تشكيميا لمعام القادم وفي ىذه الحالة نعيد
الفائض إلى ح  /أ.خ.

 .3أو يكون المبمغ المتبقي في ح المؤونة أصغر من المؤونة الم راد تشكيميا لمعام القادم وفي ىذه الحالة نأخذ
الفرق من ح/أ.خ.
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مثال (:)5-9يصب في االحتمال األول
2001-12-31
 800منح  /الديون المعدومة

1

 800إلى ح  /الزبائن

إعدام الدين الناتج عن الجرد( إثبات الديون المعدومة) بتاريخو
 2000منح /م د م بيا
 2000إلى ح /الديون المعدومة

2

إقفال كامل الديون المعدمة في ح الموؤنة 2001-12-31
ال داعي لتشكيل م.د.م .بيا عن العام القادم  2002نظ اًر الن الرصيد المتبقي في ح المؤونة يعادل المؤونة الم راد

تشكيميا في العام القادم.

وتظير الحسابات كما يمي:
ح الزبائن
 800من الديون المعدومة

 96000رصيد

(أعدمت عند الجرد)
 95200رصيد الزبائن
96000

96000
ح الديون المعدومة
 1200رصيد خالل العام

 2000من ح م د م بيا (استعمال جزء من
المؤونة لتغطية كامل د .معدومة)

 800إلى ح الزبائن
(الديون التي أعدمت عند الجرد)
2000

2000
ح  /أ .خ
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نالحظ عدم وجود أيو حركة عمى ىذا الحساب نظ اًر الن المؤونة غطت كامل الديون المعدومة
ح  /م .د .م .بها
 3000رصيد من العام الماضي

 2000إلى ح/د.معدومة
1000رصيد  2001-12-31وىو المطموب
تشكيمة لعام (2002المبمغ المتبقي)

كيف تظهر الحسابات في الميزانية
 95200زبائن
 1000م .د .م .بيا ()-
 94200وتمثل صافي رصيد الزبائن
(ديون جيدة)
مثال ( :)6-9يصب في االحتمال الثاني
المبمغ المتبقي من المؤونة أكبر من المؤونة المراد تشكيميا لعام 2002
حالة وجود مؤونة من العام السابق اكبر من الديون المعدومة في ىذا العام
المؤونة> د .معدومة
أظير ميزان المراجعة إلحدى المحالت التجارية في  2001-12- 31األرصدة التالية:
 96000زبائن 1200 ،ديون معدومة 3500 ،رصيد مؤونة الديون المشكوك بيا (مشكمة من العام )2000
وعند الجرد في  2001- 12-31تبين ما يمي:

 .1أعدم دين مقداره  500بسبب إفالس احد الزبائن
 .2أعدم دين مقداره  300بسبب وفاة احد الزبائن
 .3يراد تشكيل مؤونة لمديون المشكوك بيا بمقدار  1000ل.س
المطموب:
 إثبات القيود لمعمميات الجردية المذكورة
 تصوير الحسابات الضرورية

2001-12-31

 800منح  /الديون المعدومة
 800إلى ح  /الزبائن

1

إعدام الدين الناتج عن الجرد( إثبات الديون المعدومة)
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 2000منح /م د م بيا
2

 2000إلى ح /الديون المعدومة
إقفال كامل الديون المعدمة في ح الموؤنة

ىنا ال داعي لتشكيل مؤونة عن العام القادم  2002نظ اًر الن الرصيد المتبقي في ح المؤونة أكبر من المؤونة
المراد تشكيميا في العام القادم.

 500من ح /م د م بيا
 500إلى ح /أ .خ
إعادة فائض المؤونة لحساب األرباح والخسائر
وتظير الحسابات كما يمي:
ح الزبائن
 800من الديون المعدومة

 96000رصيد

(أعدمت عند الجرد)

 95200رصيد الزبائن
96000

96000
ح الديون المعدومة

 2000من ح م د م بيا (استعمال جزء

 1200رصيد خالل العام

من المؤونة لتغطية كامل د .معدومة)

 800الى ح الزبائن

(الديون التي أعدمت عند الجرد)
2000

2000
ح  /أ .خ

 500من ح  /م د م بيا
( فائض المؤونة (
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نالحظ عدم وجود أية حركة عمى ىذا الحساب نظ اًر الن المؤونة غطت كامل الديون المعدومة
ح  /م .د .م .بها
 2000إلى ح/د.معدومة

 3500رصيد من العام الماضي

 1000رصيد  2001-12- 31وىو
المطموب تشكيمة لعام 2002
(المبمغ المتبقي)
 500إلى ح /أ .خ
(إعادة فائض المؤونة)
كيف تظهر الحسابات في الميزانية
 95200زبائن
 1000م .د .م .بيا ( )-
 94200وتمثل صافي رصيد الزبائن
(ديون جيدة)
مثال ( :)7-9يصب في االحتمال الثالث
المبمغ المتبقي من المؤونة أصغر من المؤونة المراد تشكيميا
حالة وجود مؤونة من العام السابق اكبر من الديون المعدومة في ىذا العام
المؤونة> د .معدومة
أظير ميزان المراجعة إلحدى المحالت التجارية في  2001-12- 31األرصدة التالية:
 96000زبائن 1200 ،ديون معدومة  2700 ،رصيد مؤونة الديون المشكوك بيا (مشكمة من العام )2000
وعند الجرد في  2001- 12-31تبين ما يمي :

 .1أعدم دين مقداره  500بسبب إفالس احد الزبائن
 .2أعدم دين مقداره  300بسبب وفاة احد الزبائن
 .3يراد تشكيل مؤونة لمديون المشكوك بيا بمقدار  1000ل.س لعام 2002
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المطموب:
 إثبات القيود لمعمميات الجردية المذكور
 تصوير الحسابات الضرورية
2001-12-31
 800منح  /الديون المعدومة
 800إلى ح  /الزبائن

1

إعدام الدين الناتج عن الجرد( إثبات الديون المعدومة) بتاريخو
 2000منح /م د م بيا
2

 2000إلى ح /الديون المعدومة

إقفال كامل الديون المعدمة في ح الموؤنة 2001-12-31
 300من ح  /أ خ

3

 300إلى ح /م.د.م.بيا

تشكيل مؤونة لمعام القادم بالفارق بين المطموب تشكيمة والمتبقي في ح المؤونة ()700- 1000
ح الزبائن
 800من الديون المعدومة

 96000رصيد

(أعدمت عند الجرد)
 95200رصيد الزبائن
96000

96000
ح الديون المعدومة
 1200رصيد خالل العام

 2000من ح م د م بيا (استعمال جزء من
المؤونة لتغطية كامل د .معدومة)

 800إلى ح الزبائن
(الديون التي أعدمت عند الجرد)
2000
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ح  /أ .خ
 300إلى ح /م.د.م.بيا (االستعانة
ب ح أ خ الستكمال المؤونة)
ح  /م .د .م .بها
 2000إلى ح/د .معدومة

 2700رصيد من العام الماضي

1000رصيد 2001- 12-31

 300من ح أ خ ( االستعانة ب ح/أ خ

(وىو الم راد تشكيمة لعام )2002

لتكممة المبمغ ()1000

كيف تظهر الحسابات في الميزانية
 95200زبائن
 1000م .د .م .بيا ()-
 94200وتمثل صافي رصيد
الزبائن (ديون جيدة)
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 .2تطبيقات وحمول
مثال (:)8-9غير محمول

أظير ميزان المراجعة بتاريخ  2012/12/31ما يمي:
 55000زبائن 2000/ديون معدومة 5000/مؤونة ديون مشكوك بيا
وعند الجرد تبين ما يمي:
 .1أعدم دين بمقدار  3000بسبب إفالس احد الزبائن
 .2يراد تشكيل مؤونة لمعام القادم بمعدل  %10من رصيد الزبائن
المطموب :ما ىي المعالجة المحاسبية الالزمة لذلك.
مثال (:)9-9غير محمول

أظير ميزان المراجعة بتاريخ  2012/12/31ما يمي:
 55000زبائن 1000/ديون معدومة  5000/مؤونة ديون مشكوك بيا
وعند الجرد تبين ما يمي
 .1أعدم دين بمقدار  2000بسبب إفالس احد الزبائن
 .2يراد تشكيل مؤونة لمعام القادم بمعدل  %10من رصيد الزبائن
المطموب :ما ىي المعالجة المحاسبية الالزمة لذلك.
مثال (:)10-9غير محمول

أظير ميزان المراجعة بتاريخ  2012/12/31ما يمي:
 55000زبائن 3000/ديون معدومة 5000/مؤونة ديون مشكوك بيا
وعند الجرد تبين ما يمي
 .1أعدم دين بمقدار  3000بسبب إفالس احد الزبائن
 .2يراد تشكيل مؤونة لمعام القادم بمعدل  %10من رصيد الزبائن
المطموب :ما ىي المعالجة المحاسبية الالزمة لذلك.
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مثال (:)11-9غير محمول

أظير ميزان المراجعة بتاريخ  2012/12/31ما يمي:
 55000زبائن 2000/ديون معدومة
وعند الجرد تبين ما يمي
 .1أعدم دين بمقدار  3000بسبب إفالس احد الزبائن

 .2يراد تشكيل مؤونة لمعام القادم بمعدل  %10من رصيد الزبائن
المطموب :ما ىي المعالجة المحاسبية الالزمة لذلك.
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الفصل العاشر:
جرد البضاعة (المخزون السلعي)
الكممات المفتاحية:
الموجودات المتداولة ،المخزون السمعي ،أنواع المخزون ،المؤونات ،األوراق المالية.

ممخص:
سنتناول في ىذا الفصل شرحًا مفصالً لعمميات جرد البضاعة الموجودة في نياية العام المالي ،ويتم الجرد عن
طريق تشكيل لجنة جرد تقوم جرد جميع البضاعة التي تممكيا المنشأة سواء في مخازنيا أو لدى الغير .كما
نمخص المعالجات المحاسبية لجرد البضاعة في العام التالي لمجرد (الدورة المالية الالحقة) وسنستعرض الحسابات

ذات الصمة بجرد البضاعة (المؤونات) .

أهداف تعميمية:
سيصبح الطالب من خالل ى ذا الفصل قاد ًار عمى ما يمي:
 طريقة جرد البضاعة الموجودة في المستودعات
 معرفة نظام العمل المحاسبي لممستودعات
 المعالجة المحاسبة لبضاعة أخر المدة

مخطط الفصل:
 المعالجة المحاسبية لممخزون


جرد االستثمارات قصيرة األجل(األوراق المالية)

Accounting for Inventory

Short Term Investment (securities) Inventory
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مقدمة:
يتم جرد البضاعة سنويًا بتاريخ  12- 31من كل عام ويتم الجرد حسب القاعدة المشيورة بسعر التكمفة أو السوق

أييما أقل.

وعمية فإننا نواجو عند جرد البضاعة ثالثة احتماالت:
 .1أن يكون سعر الكمفة يساوي سعر السوق ،ففي ىذه الحالة ال داعي لتشكيل مؤونة لكننا في حالة تحفز.
 .2أن يكون سعر التكمفة أصغر من سعر السوق ،ففي ىذه الحالة تعتبر الشركة في حالة أمان.
 .3أن يكون سعر التكمفة أكبر من سعر السوق ،ففي ىذه الحالة يجب تشكيل مؤونة ىبوط أسعار بضاعة الن
ىناك احتمال وجود خسارة في حال استم رت ىذه الحالة إلى السنة القادمة  ،ويتم تشكيل مؤونة بالفرق بين
سعر التكمفة وسعر السوق بالقيد التالي:

12/31

من ح  /األرباح والخسائر
إلى ح  /مؤونة ىبوط أسعار بضاعة (م.ىـ.أ.بضاعة)
وىذا ىو قيد تشكيل المؤونة
مثال (:)1-10
فيما يمي بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر شركة راما بضاعة ( 2001 /12/31بضاعة أخر مده) 5000
وعند الجرد تبين أن سعر السوق لنفس البضاعة الموجودة في الشركة يعادل 3000

المطموب :ما ىي المعالجة المحاسبية ليذه الحالة
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الحل:
في ىذه الحالة نجد انو عمينا اتخاذ االحتياط المناسب خوفًا من الخسائر المتوقعة نتيجة ىبوط سعر البضاعة ويتم

ذلك بتشكيل مؤونة ىبوط أسعار بضاعة بالفرق بين سعر التكمفة وسعر السوق
2000= 3000 – 5000

ونكتب القيد التالي:
 2000من ح  /أ.خ

إلى ح /م.ىـ.أ .بضاعة
تشكيل مؤونة
ويظير حساب البضاعة في الميزانية عمى الشكل التالي:
ميزانية 2001- 12-31

 5000بضاعة أخر المدة بسعر الكمفة
 )-(2000م .ىـ أ .بضاعة
 3000سعر السوق

تتمة المثال :بعد أن تم تشكيل مؤونة في  2001 /12/31يتم نقل ح البضاعة إلى السنة التالية فيصبح اسميا
بضاعة  2002 /1/1ونجد أننا أمام خمس احتماالت في حال تم بيع ىذه البضاعة -4000-3000- 2000
.5000-5000

 .1بيع البضاعة بأقل من سعر السوق وليكن عمى سبيل المثال 2000
 .2بيع البضاعة بسعر السوق (  )3000وفي ىذه الحالة نستعمل كامل المؤونة 2000
 .3بيع البضاعة بسعر اكبر من سعر السوق وأقل من الكمفة 4000
 .4بيع البضاعة بسعر التكمفة  5000ال نستعمل المؤونة بل يتم إعادتيا إلى ح األرباح والخسائر إذا تقرر عدم
تشكيل مؤونة لعام 2003
 .5بيع البضاعة بسعر اكبر من سعر الكمفة ال نستعمل المؤونة بل يتم إعادتيا إلى ح األ رباح والخسائر إذا
تقرر عدم تشكيل مؤونة لعام 2003
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 .1المعالجة المحاسبية لممخزون
االحتمال األول :بيع البضاعة بسعر أقل من سعر السوق
في بداية عام  2002يتم بيع البضاعة المرحمة لنا من عام  2001وتظير احتماالت البيع ويتم البيع باستخدام ح
المتاجرة حص ًار

ولدينا األرصدة :بضاعة  5000 2002-1-1والمؤونة 2000
تبين أن بضاعة أول المدة بيعت بسعر 2000
 5000من ح /المتاجرة

 5000إلى ح /بضاعة 2002-1-1
إقفال بضاعة أول المدة
 2000من ح /الصندوق
 2800إلى ح /المبيعات
 2000من ح /المبيعات

بيع البضاعة نقدًا
 2800إلى ح /المتاجرة
إقفال ح  /المبيعات

 2000من ح  /مؤونة ىـ .أ .بضاعة
 2000إلى ح /المتاجرة
استعمال كامل المؤونة لتغطية جزء من الخسارة
 200من ح /أ.خ
 200إلى ح المتاجرة
تحميل ح أ.خ باقي الخسائر لعدم كفاية المؤونة
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ح /المتاجرة
 2000من ح المبيعات

 5000بضاعة 1 /1

 2000من ح مؤونة ىبوط أ بضاعة
 200من ح أ خ
5000

5000

ح  /مؤونة هبوط أسعار بضاعة
 2000إلى ح المتاجرة

 2000رصيد

2000

2000
ح  /أ.خ

 200إلى ح  /المتاجرة

االحتمال الثاني :البيع بسعر السوق  3000في ىذه الحالة نستخدم كامل المؤونة لتغطية كامل الخسارة وال داعي
ألخذ أي مبمغ من ح  /أ خ
 5000من ح /المتاجرة
 5000إلى ح /بضاعة 2002-1-1
إقفال بضاعة أول المدة

 3000من ح /الصندوق

 3000إلى ح /المبيعات
بيع البضاعة نقدًا
 3000من ح /المبيعات
 3000إلى ح /المتاجرة
إقفال ح  /المبيعات
 2000من ح  /مؤونة ىـ أ بضاعة
 2000إلى ح /المتاجرة
استعمال كامل المؤونة لتغطية كامل الخسارة
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ح  /المتاجرة
 3000من ح المبيعات

5000بضاعة 1 /1

 2000من ح مؤونة ىبوط أ بضاعة
5000

5000

ح  /مؤونة هبوط أسعار بضاعة
 2000إلى ح المتاجرة

 2000رصيد

2000

2000

االحتمال الثالث :البيع بسعر أقل من التكمفة وأكبر من السوق (نحتاج إلى جزء من المؤونة والباقي نعيده إلى
ح أ.خ) تم بيع البضاعة بسعر 4000ألننا ال نريد تشكيل مؤونة لمعام القادم
 5000من ح /المتاجرة
 5000إلى ح /بضاعة 2002-1-1
 4000من ح /الصندوق

إقفال بضاعة أول المدة
 4000إلى ح /المبيعات
بيع البضاعة نقدًا

 4000من ح /المبيعات
 4000إلى ح /المتاجرة
إقفال ح  /المبيعات
 1000من ح  /مؤونة ىـ .أ .بضاعة
 1000إلى ح /المتاجرة
استعمال جزء المؤونة لتغطية كامل الخسارة
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ح  /المتاجرة
 4000من ح المبيعات

5000بضاعة 1 /1

 1000من ح مؤونة ىبوط أ بضاعة
5000

5000

ح  /مؤونة هبوط أسعار بضاعة
 2000رصيد

 1000إلى ح المتاجرة
 1000إلى ح /أ خ

2000

2000
ح /أ خ

 1000من ح  /مؤونة ىبوط أسعار
بضاعة

مالحظة ىامة:

عندما نستعمل جزء من المؤونة ويبقى رصيد لدينا فنحن أمام خيارين:

 .1الخيار األول أن نعيد رصيد المؤونة المتبقي إلى ح/أ.خ
 .2الخيار الثاني ىو أن نبقي الرصيد في ح المؤونة إذا أردنا تشكيل مؤونة لمعام ا لقادم وىنا نواجو ثالثة
احتماالت
 أن يكون الرصيد المتبقي لدينا يعادل المؤونة المراد تشكيميا فنقول ال داعي لتشكيل مؤونة


أن يكون الرصيد المتبقي لدينا اقل من المؤونة المراد تشكيميا ففي ىذه الحالة نأخذ الفرق من ح /أ.خ



أن يكون الرصيد المتبقي لدينا أكبر من المؤونة المراد تشكيميا فعيد الباقي أ.خ
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االحتمال الرابع :بيع البضاعة بسعر الكمفة (ال نستعمل المؤونة بل نعيدىا لألرباح والخسائر إذا قررنا عدم تشكيل
مؤونة لمعام القادم)
 5000من ح /المتاجرة

 5000إلى ح /بضاعة 2002-1-1
إقفال بضاعة أول المدة

 5000من ح /الصندوق
 5000إلى ح /المبيعات
بيع البضاعة نقدًا
 5000من ح /المبيعات
 5000إلى ح /المتاجرة
إقفال ح  /المبيعات
ح  /المتاجرة
5000بضاعة 1/1

 5000من ح المبيعات

5000

5000

ح  /مؤونة هبوط أسعار بضاعة
 2000إلى ح /أ.خ

 2000رصيد

2000

2000
ح /أ.خ
 2000ح  /مؤونة ىبوط أسعار
بضاعة
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االحتمال الخامس :بيع البضاعة بسعر اكبر من الكمفة ( )5000نعيد المؤونة إلى ح /أ خ نظ اًر لعدم الحاجة ليا
 5000من ح /المتاجرة

 5000إلى ح /بضاعة 2002-1-1
إقفال بضاعة أول المدة
 5000من ح /الصندوق
 5000إلى ح /المبيعات
بيع البضاعة نقدًا
 5000من ح /المبيعات
 5000إلى ح /المتاجرة

إقفال ح  /المبيعات
 000من ح  /المتاجرة

 000إلى ح /أ.خ
إقفال ح المتاجرة
ح  /المتاجرة
 5000من ح المبيعات

5000بضاعة 1/1
 000إلى  /أ.خ

5000

5000

ح  /مؤونة هبوط أسعار بضاعة
 2000إلى ح /أ.خ

 2000رصيد

2000

2000
ح /أ.خ
 2000ح  /مؤونة ىبوط أسعار بضاعة
 000من ح /المتاجرة
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 .2جرد االستثمارات قصيرة األجل (األوراق المالية)
االستثمارات قصيرة األجل :ىي األسيم التي تشترييا الشركة من أمواليا الفائضة بيدف تحقيق ربح إضافي
واستثمار األموال الزائدة عن حاجتيا.
وكمنا يعمم أن أسعار األوراق المالية معرض لالرتفاع أو االنخفاض في سوق األوراق المالية ،لذلك قد تتعرض
الشركة إلى خسائر نتيجة انخفاض أسعار األسيم في السوق وعميو يجب عمينا تشكيل موؤنة ليبوط أسعار
األوراق المالية كما فعمنا بالنسبة لمبضاعة.

مثال ( :)2-10حالة عدم موجود مؤونة من العام السابق
أظير ميزان المراجعة باألرصدة في  1990- 12-31األرصدة التالية:
استثمارات قصيرة األجل  10000سعر الشراء ( كمفة)
وعند الجرد تقرر تشكيل مؤونة بمعدل  %15من قيمة االستثمارات وكان سعر السوق 0500
المطموب :إعداد التسويات الجردية في 1990-12-31
 1500من ح /أ.خ
 1500إلى ح /مؤونة ىـ أ استثمارات قصيرة األجل

1990-12- 31

وفي بداية عام  1991تظير لدينا االحتماالت التالية:
 .1بيعت األسيم بسعر أقل من سعر السوق (.)0200
ىنا نستعمل كامل المؤونة لتغطية جزء من الخسارة ونستعين ـبـ ح /أ خ لتغطية الباقي ويكون القيد المحاسبي
 /0200من ح /الصندوق
 1500من ح /مؤونة ىـ أ أ مالية
 1300من ح /أ خ

 10000إلى ح /استثمارات ق .اجل
 .2بيعت األسيم بسعر السوق ()0500
في ىذه الحالة نستعمل كامل المؤونة
 0500من ح /الصندوق
 1500من ح /م ىـ أ أ مالية
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 .3بيع األسيم بسعر اقل من الكمفة وأكبر من سعر السوق 9200
 / 9200من ح  /الصندوق
 000من ح /م ىـ أ أ مالية
 10000إلى ح /استثمارات ق أجل
مالحظة :في ىذه الحالة بقي في رصيد المؤونة  000فإما أن نعيدىا إلى ح أ.خ في حال عدم الحاجة لتشكيل
مؤونة لمعام القادم
أما إذا تقرر تشكيل مؤونة لمعام القادم فنحن أمام ثالثة خيارات:


إما أن تكون المؤونة المراد تشكيميا تعادل رصيد المؤونة الموجودة لدينا فنقول ال حاجة إلى تشكيل مؤونة
عمى اعتبار الرصيد يكفي



واما أن تكون المؤونة المراد تشكيميا أقل من رصيد المؤونة الحالي ففي ىذه الحالة نعيد الفائض إلى

ح /أ خ

 واما أن تكون المؤونة الم راد تشكيم يا أكبر من رصيد المؤونة الحالي ففي ىذه الحالة نرمم المبمغ
باالستعانة ب ح /أ خ
 .4بيعت األسيم بسعر يعادل التكمفة
نعيد المؤونة ل ح /أ خ (إذا تقرر عدم تشكيل مؤونة) لمعام القادم
 10000من ح  /الصندوق

 10000إلى ح  /استثمارات قصيرة اجل

 1500من ح /المؤونة
 1500إلى ح /أ .خ
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 .5بيعت األسيم بسعر اكبر من التكمفة
نعيد المؤونة ل ح /أ خ (إذا تقرر عدم تشكيل مؤونة لمعام القادم)
 11000من ح  /الصندوق
 10000إلى ح  /استثمارات قصيرة اجل

 1000إلى ح  /إيراد أرباح استثما رات ق أجل
قيد إثبات بيع األوراق المالية بربح
 1500من ح /المؤونة
 1500إلى ح /أ .خ
إعادة المؤونة لعدم الحاجة ليا
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 .3تطبيقات وحمول
مثال ( -)3-10غير محمول

في  2005/12/31تشكمت لجنة لجرد البضاعة التي تممكيا شركة العين لأللبسة ،وقد اظير الدفاتر أن رصيد
بضاعة أخر مدة يجب أن يكون 500000 ،ولكن عند الجرد تبين أن البضاعة الموجودة في المستودعات تعادل

 490000حسب سعر التكمفة ،كما تبين من عممية سب ر أسعار السوق لمبضائع المماثمة يبمغ .450000
المطموب :ما ىي المعالجة المحاسبية الواجبة عند ىذه الحالة.
 اكتب القيود الجردية الالزمة
 افتح الحسابات المتعمقة بالعمميات
 صور الميزانية الختامية
مثال ( - )4-10غير محمول
بالنظر إلى المثال السابق وبفرض أن بضاعة آخر مدة تم بيعيا دفعة واحد بمبمغ  400000في العام التالي.
فما ىي المعالجة المحاسبية الواجبة لذلك ؟
 اكتب القيود الجردية الالزمة
 افتح الحسابات المتعمقة بالعمميات
 صور الميزانية الختامية
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الفصل الحادي عشر:
جرد المصاريف واإليرادات
وتطبيك مبدأ االستحماق(ليود التسوية)
الكممات المفتاحية:
مبدأ االستحقاق (مبدأ استقالل الدورات المالية) – المصاريف المقدمة – المصاريف المستحقة – اإليرادات المقدمة

اإليرادات المستحقة  -قيود التسوية

ممخص:
سنتناول في ىذا الفصل تطبيق مبدأ االستحقاق عمى مصاريف وا يرادات منظمات األعمال التجارية والخدمية
وكيفية المعالجة المحاسبية ليذه النفقات واإليرادات وقيود اإلقفال والتسويات الجردية.

أهداف تعميمية:
سيصبح الطالب في نياية الفصل قاد ًرا عمى ما يمي:
 معرفة القواعد العممية لمبدأ االستحقاق



معرفة كيفية معالجة المصاريف واإليرادات بشكل سميم وحساب المقدمات والمستحقات

معرفة أثر التسويات الجردية المتعمقة بمبدأ االستحقاق عمى القوائم المالية (الميزان ية وقائمة الدخل أو

حساب األرباح والخسائر)

مخطط الفصل:
 المصاريف المقدمة Prepaid Expenses

 المصاريف المستحقة Accrued Expenses
 اإليرادات المقدمة Unearned revenues

 اإليرادات المستحقة Accrued Revenues
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مقدمة
توجد أربعة أن واع من التسويات تتعمق بالمصاريف واإلي اردات ىي:
 .1المصاريف المقدمة .Prepaid Expenses
 .2المصاريف المستحقة .Accrued Expenses
 .3اإليرادات المقدمة .Unearned revenues
 .4اإليرادات المستحقة .Accrued Revenues

 .1المصاريف المقدمة
يقصد بالمصاريف المقدمة تمك المصاريف التي يتم دفعيا بواسطة منشأة في فترة معينة ولكنيا تكون متعمقة بسمع

أو خدمات ال يتم االنتفاع بيا إال في فترة مقبمة ،وغالباً ما تتم ىذه المدفوعات المقدمة لبنود عديدة مثل التأمين،
واإليجار ،والميمات المكتبية .واذا كان المبمغ المدفوع مقدماً سوف يفيد أكثر من فترة محاسبية فإن التكمفة في ىذه

ال وليس مصروفًا.
الحالة تمثل أص ً

ومن ثم فإن تكمفة ىذا األصل يجب اعتبارىا مصروفاً فقط في الفترات المحاسبية التي تستخدم فييا السمع أو

الخدمات المرتبطة بو.

أي أنو عندما يتم دفع مصروف وتستفيد منو عدة دورات أصبح مصروفاً رأسماليًا يعامل معاممة األصول ويظير
في الميزانية ،ويتم استنفا ذ ىذا المصروف دورياً وتحميل كل دورة بما يخصيا فقط ،فإذا دفعت الشركة في

 2000/1/1مبمغ  300000إيجار ثالث سنوات لغاية  2002/12 /31تكون فترة االستفادة  3سنوات عام
 ،2002 ،2001 ،2000ويكون من غير المنطقي تحميل عام  2000مصروف إيجار باقي السنوات لذلك
نسجل ىذا المصروف بالكامل كمصروف رأسمالي ثم نقوم بتسوية العممية في نياية عام  2000بتحميل حصة
عام  2000من مصروف اإليجار عمى قائمة الدخل أو األرباح والخسائر وحجز الباقي في الميزانية تحت اسم
مصروف إيجار مدفوع مقدماً.

158

ISSN: 2617-989X

 .1.1المعالجة المحاسبية لممصاريف المقدمة
خطوات تسوية ال مصاريف المقدمة ىي:
 .1إجراء قيد تسوية جردية في نياية الفترة كما يمي:
× × من حـ /المصروف
× × إلى حـ /المصروف المقدم (مثل تأمين حريق ،ميمات مكتبية).

(تسجيل نصيب الفترة المالية من التأمين أو الميمات).
 .2ترحيل قيد التسوية الجردية إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ.

 .3إظيار رصيد المصروف ضمن المصروفات بقائمة الدخل ،مع إظيار رصيد المصروف المقدم ضمن
األصول حسابات التسوية (أرصدة مدينة أخرى).
مثـال (:)1-11
ظير ضمن أرصدة ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في  2014/12/31ما يمي:
180000
210000

إيجار مدين مقدم

تأمين حريق مقدم

واذا عممت أن:
 .1اإليجار المدين المقدم في  2014/12 /31يبمغ 60000
 .2تأمين الحريق يغطي فترة ثالث سنوات تبدأ في 2014/1/1
المطموب:
 .1إجراء قيود التسويات الجردية.
 .2تصوير حسابات األستاذ.

 .3بيان أثر التسويات الجردية عمى قائمة الدخل والميزانية في .2014 /12/31
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 .1قيود التسويات الجردية:
من حـ/مصروف اإليجار

120000

إلى حـ /إيجار مدين مقدم

120000

(نصيب الفترة المالية من اإليجار)
من حـ /مصروف تأمين حريق

70000

إلى حـ /تأمين حريق مقدم

70000

(نصيب الفترة المالية من تأمين الحريق)
 .2تصوير حسابات األستاذ:
حـ /إيجار مقدم
180000

رصيد قبل التسوية 12/31

 120000من حـ/مصروفات إيجار
60000

180000

رصيد ( 12/31مدين)

180000
حـ /مصروف إيجار

120000

إلى حـ /إيجار مقدم

120000

120000

رصيد ( 12/31مدين)

1205000
حـ /تأمين حريق مقدم

210000

رصيد قبل التسوية 12/31

210000

70000

من حـ/م .تأمين حريق

140000

رصيد ( 12/31مدين)

210000
حـ /مصروف تأمين حريق

70000

إلى حـ /تأمين حريق مقدم
70000

70000
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 .3أثر التسويات عمى قائمة الدخل والميزانية:




يظير ضمن المصروفات الجارية في قائمة الدخل أو حساب األرباح والخسائر المبالغ التالية:
120000

مصروف اإليجار

70000

مصروف تأمين حريق

يظير ضمن األصول في الميزانية أرصدة الحسابات التالية:

60000

إيجار مقدم

140000

تأمين حريق مقدم

 .2المصاريف المستحقة
يقصد بالمصاريف المستحقة تمك المصاريف التي تخص الفترة المحاسبية ولكن لم يتم سدادىا حتى نياية الفترة،
ومن أمثمة ىذه المصاريف مرتبات العاممين والفائدة عمى األموال المقترضة والتي تمثل مصروفات تتجمع من يوم
ليوم وال تسجل عادة إال عندما يتم سدادىا.
ومن ثم يجب إجراء قيد تسوية جردية في نياية الفترة المحاسبية لتسجيل أية مصروفات استحقت ولكن يا لم تسجل
بعد ،ولما كانت تمك المصروفات سوف تدفع في تاريخ مقبل فإن قيد التسوية يتضمن مديونية حـ /مصروف

ودائنيو حـ/التزام.
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 .1.2المعالجة المحاسبية لممصروفات المستحقة
خطوات تسوية المصروفات المستحقة ىي:
 .1إجراء قيد تسوية جردية في نياية الفترة المالية كمايمي:
××

من حـ /المصروف
××

(تسجيل قيمة المصروف المستحق)

إلى حـ /المصروف المستحق

 .2ترحيل قيد التسوية الجردية إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ.
 .3إظيار رصيد المصروف ضمن المصروفات بقائمة الدخل ،مع إظيار رصيد المصروف المستحق ضمن
الخصوم مع حسابات التسوية الدائنة.
مثـال (:)2-11
ظير ضمن أرصدة ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في  2014/12/31ما يمي:
ليرة سورية

220000

60000

مصروف األجور
مصروف فوائد القروض

110000

مصروف اإليجار

واذا عممت أن:
 .1األجور الشيرية تبمغ  20000ل.س
 .2ىناك فوائد قروض مستحقة تبمغ  30000ل.س
 .3اإليجار الشيري يبمغ  10000ل.س

المطموب:

 .1إجراء قيود التسويات الجردية.
 .2تصوير حسابات األستاذ.
 .3بيان أثر التسويات الجردية عمى قائمة الدخل والميزانية في .2014 /12/31
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الحل:
 .1قيود التسويات الجردية:
من حـ /مصروف األجور

20000

إلى حـ /أجور مستحقة

20000

(تسجيل األجور المستحقة)
30000

30000

من حـ /مصروف فوائد القروض

إلى حـ /فوائد قروض مستحقة

(تسجيل فوائد القروض المستحقة)
من حـ /مصروف اإليجار

10000

إلى حـ /إيجار مدين مستحق

10000

(تسجيل قيمة اإليجار المدين المستحق)
 .2تصوير حسابات األستاذ:
حـ /مصروف األجـور
220000

رصيد قبل التسوية 12/31

20000

إلى حـ /أجور مستحقة

240000

240000

رصيد ( 12/31مدين)

240000
حـ /أجـور مستحقة

20000

رصيد ( 12/31دائن)

20000

20000

من حـ /مصروف األجور

20000
حـ /مصروف اإليجار

110000

10000

120000
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رصيد ( 12/31مدين(
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حـ /إيجار مدين مستحق
10000

 10000من حـ /مصروف اإليجار

رصيد ( 12/31دائن)

10000

10000

حـ /مصروف فوائد القروض
60000

رصيد قبل التسوية 12 /31

30000

إلى حـ/فوائد قروض مستحقة

90000

 90000رصيد (/12 /31مدين)
90000

حـ /فوائد قروض مستحقة
 30000رصيد ( 12/31دائن)

 30000من حـ/مصروف فوائد القروض

30000

30000

 .3أثر التسويات الجردية عمى قائمة الدخل والميزانية:


يظير ضمن المصروفات في قائمة الدخل أرصدة الحسابات التالية:
ليرة سورية
240000
120000
9000



مصروف األجـور

مصروف اإليجار
مصروف فوائد القروض.

يظير ضمن كتمة حسابات التسوية الدائنة في الميزانية أرصدة الحسابات التالية:
ليرة سورية
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 .3اإليرادات المقدمة
ىي إي رادات تخص دورات مالية الحقة وقد تم تحصيميا خالل الدورة الحالية.
وال يجوز تسجيميا مع إيرادات الدورة الحالية وفقًا لمبدأ االستحقاق (استقالل الدورات المالية) فإذا قامت المنشأة

بتأجير مستودع في  2000/1/1وايجار سنوي  50000وحصمت عمى مبمغ  100000إيجار عامين (- 2000
 )2001فإنو ال يجوز تسجيل كامل المبمغ مع إيرادات عام  2000بل يجب معالجتو كمايمي:

.1.3المعا لجة المحاسبية لإليرادات المقدمة
خطوات تسوية اإليرادات المقدمة ىي:
 .1إجراء قيد تسوية جردية في نياية الفترة المالية كمايمي:
××

من حـ /إيراد مقدم

××

إلى حـ /اإليراد

(تسجيل الجزء المكتسب من اإليراد المقدم)
 .2ترحيل قيد التسوية الجردية إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ.
 .3إظيار رصيد اإليراد ضمن اإليرادات بقائمة الدخل ،مع إظيار رصيد اإليراد المقدم ضمن االلتزامات
بالميزانية مع حسابات التسوية.
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مثـال (:)3-11
ظير ضمن أرصدة ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في  2012/12/31مايمي:
60000

إيجار دائن مقدم

20000

إيراد صيانة مقدم

واذا عممت أن:

 .1إيراد اإليجار المحقق حتى  2012/12/31يبمغ  52000ليرة سورية.
 .2ما تم تقديمو من خدمات صيانة لمعمالء حتى  2012 /12/31يبمغ  15000ليرة سورية.
فالمطمـوب:
 .1إجراء قيود التسويات الجردية.
 .2تصوير حسابات األستاذ.
 .3بيان أثر التسويات الجردية عمى قائمة الدخل والميزانية في 2012 /12/31
الحل:
 .1قيود التسويات الجردية:
من حـ /إيجار دائن مقدم

52000

إلى حـ /إيراد اإليجار

52000

(إيراد اإليجار المحقق في عام )2002
من حـ /إيراد صيانة مقدم

15000

إلى حـ /إيراد الصيانة

15000

(إيراد الصيانة المحقق في عام )2002
 .2تصوير حسابات األستاذ:
حـ /إيجار دائن مقدم
 52000إلى حـ /إيراد اإليجار
8000
60000
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60000
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حـ /إيراد اإليجـار
 52000رصيد ( 12/31دائن)

52000

52000

52000

من حـ /إيجار دائن مقدم

حـ /إيراد صيانة مقدم
 15000إلى حـ /إيراد ا لصيانة
5000

20000

رصيد 12/31

رصيد ( 12/31دائن)
20000

20000

حـ /إيراد الصيانة
 15000رصيد ( 12/31دائن)

15000

15000

15000

من حـ /إيراد صيانة مقدم

 .3أثر التسويات الجردية عمى قائمة الدخل والميزانية:


يظير ضمن اإليرادات في قائمة الدخل رصيدا الحسابين التاليين:
ليرة سورية



52000

إيراد اإليجار

15000

إيراد الصيانة

يظير ضمن االلتزامات المتداولة في الميزانية رصيدا الحسابين التاليين:
ليرة سورية
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 .4اإليرادات المستحقة
يقصد باإليرادات المستحقة تمك اإليرادات التي تخص الفترة المحاسبية ولم يتم تحصيميا حتى نياية الفترة ،فاإليراد
قد يتحقق خالل الفترة الجارية ولكن العمالء لم ي سددوه بعد فبالتالي نجده لم يسجل في السجالت المحاسبية ،مثل
ىذا اإليراد غير المسجل يجب تسجيمو في نياية الفترة بواسطة قيد تسوية.
وعمى ذلك فإن اصطالح اإليراد المستحق يستخدم غالبًا لوصف اإليراد المكتسب خالل الفترة والذي لم يتم تسجيمو

قبل إجراء التسويات الجردية.

ولما كان ىذا اإليراد المستحق سوف يحصل في تاريخ الحق أي في الفترة المالية المقبمة فإن قيد التسوية يتضمن

مديونية حـ /أصل ودائنة حـ /إيراد.

 .1.4المعالجة المحاسبية لإليرادات المقدمة
خطوات تسوية اإليرادات المقدمة ىي:
 .1إجراء قيد تسوية جردية في نياية الفترة المالية كما يمي:
××

من حـ /اإليراد المستحق
××

إلى حـ /اإليراد

(تسجيل قيمة اإليراد المستحق)
 .2ترحيل قيد التسوية الجردية إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ.
 .3إظيار رصيد اإليراد ضمن اإليرادات بقائمة الدخل ،مع إظيار رصيد اإليراد المستحق ضمن األصول
بالميزانية مع حسابات التسوية المدينة.
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مثـال (:)4-11
ظير ضمن أرصدة ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في  2012/12/31ما يمي:
120000

أرباح أوراق مالية

15000

إيراد فوائد دائنة

واذا عممت أن:

 .1ىناك أرباح أوراق مالية مستحقة في  2001/12 /31قيمتو  30000ليرة سورية.
 .2تبمغ الفوائد الدائنة عن الفترة المالية المنتيية في  2012/12/31مبمغ  20000ليرة سورية.
فالمطمـوب:
 .1إجراء قيود التسويات الجردية.
 .2تصوير حسابات األستاذ.
 .3بيان أثر التسويات الجردية عمى قائمة الدخل والميزانية في .2012 /12/31
 .1قيود التسويات الجردية:
من حـ /أرباح أوراق مالية مستحقة

30000

إلى حـ /أرباح أوراق مالية

30000

(تسجيل أرباح األوراق المالية المستحقة)
من حـ /فوائد دائنة مستحقة

5000

إلى حـ /إيراد فوائد دائنة

5000

(تسجيل قيمة الفوائد المستحقة)
 .2تصوير حسابات األستاذ:
حـ /إيراد استثمارات
150000

رصيد ( 12/31دائن) 120000
30000

150000
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حـ /إيراد استثمارات مستحق
30000

إلى حـ /إيراد استثما رات 30000

30000

30000

رصيد ( 12/31مدين)

حـ /إيراد فوائد دائنة
20000

رصيد ( 12/31دائن)

20000

15000

رصيد 12/31

5000

من حـ/فوائد دائنة مستحقة

20000
حـ /فوائد دائنة مستحقة

5000

إلى حـ /إيراد فوائد دائنة

5000

5000

رصيد ( 12/31مدين)

5000

 .3أثر التسويات الجردية عمى قائمة الدخل والميزانية:


يظير ضمن اإليرادات في قائمة الدخل رصيدا الحسابين التاليين:
150000

20000
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إيراد استثمارات

إيراد فوائد دائنة

يظير ضمن األصول المتداولة في الميزانية رصيدا الحسابين التاليين:
3000

إيراد استثمارات مستحق

5000

فوائد دائنة مستحق ة
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 .5تطبيقات وحمول
مثـال ( :)5-11محمول

مالحظة ىامة قبل البدء ( يجب تحميل ح/أ.خ بما يخص العام الحالي فقط من نفقات وايرادات)

نقدا مصروف إعالن عن منتجاتيا في أحد قنوات اإلذاعة ،وتضمن العقد
دفعت الشركة س مبمغ ً 120000
التعريف والترويج عن المنتجات لمدة سنة واحدة من تاريخ الدفع ،وكان تاريخ الدفع في تاريخ1-9-2011
ما ىي التسويات الجردية الالزمة في .2011/12/31
مثـال ( :)6-11محمول

نقدا مقابل خدمات استشارية وتدريبية دورية لمدة عام كامل تقدميا الشركة
قبضت الشركة س مبمغ ً 120000
لمزبون خالد ،وكان تاريخ القبض في تاريخ1-7 2011
مثـال ( :)7-11محمول

عند إعداد الشركة جود لمحسابات الختامية اتضح أنو ترتب عميو  65000مصاريف غير مدفوعة)إيجار
مستودع) ،وعميو يجب تقييد ىذا في الدفاتر لمتذكير وعرض الوضع المالي لمشركة بشكل سميم وصحيح.
مثـال ( :)8-11محمول

عند إعداد الشركة س لمحسابات الختامية اتضح أنو ىناك إيراد وقدره  3200يجب قبضو ولم يتم ذلك وذلك لقاء
فوائد ح جاري ،وعميو يجب تقييد ىذا في الدفاتر لمتذكير وعرض الوضع المالي لمشركة بشكل سميم وصحيح.
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اإلجابات
مثال ()5-11
عند دفع مصروف الدعاية وبتاريخ  2011/9/1نسجل القيد
 120000من ح  /مصروفات الدعاية واإلعالن
 120000إلى ح  /الصندوق
عادة إعداد الحسابات الختامية ،نقوم بما يمي:
ولكن بتاريخ  31-12-2011الذي يتم فيو ً
120000*4\12=40000
مقدم ليظير في الميزانية العمومية
وذلك لمعرفة ما يخص ىذا العام من مصاريف ومعرفة المصروفات المدفوعة ً
بيدف التذكير بو وجعل الوضع المالي لممنظمة سميم وصحيح.
ويكون قيد التعديل بتاريخ 31-12
مقدما
 80000من ح  /مصروفات مدفوعة ً

 80000إلى ح  /مصروفات الدعاية واإلعالن

مقدما
إيرادات مقبوضة ً
مبدئيا عمى أنيا خصوم والمتوقع ليا أن تصبح إيرادات خالل فترة األعمال االعتيادية
وىي المفردات المسجمة
ً
القادمة.
من األمثمة عن ىذه اإليرادات:
مقدما عن عقار تعود ممكيتو لمشركة.
 اإليرادات السنوية المقبوضة ً
مثال( )6-11
يكون القيد في تاريخ1-7

 120000من ح  /الصندوق
 120000إلى ح  /اإليرادات

يكون قيد التسوية بتاريخ31-12-2011
 60000من ح  /اإليرادات
مقدما
 60000إلى ح  /إيرادات مقبوضة ً

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
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مثال( )7-11
قيد التعديل :31-12
 65000من ح /إيجار مستودع
 65000إلى ح /مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
مثال( )8-11
قيد التعديل :31-12
 3200من ح  /إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

 3200إلى ح  /اإليرادات االستشارية
إثبات ما يخص ىذا العام من إيجار
 3200من ح \ اإليرادات االستثمارية
 3200إلى \ ح األرباح والخسائر
إقفال الحساب األول
 كيف تظير حسابات المقدمات والمستحقات في الميزانية؟
الميزانية الختاميـــة
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

مصاريف مدفوعة مقدمًا

إيرادات مقبوضة مقدمًا

إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

ويمكن تمخيص التسويات الخاصة بالمقدمات والمستحقات في الجدول التالي:
البند

تعريف مختصر

تبويب الميزانية

( )1مصروف مقدم

مصروف تم سداده ولكنو يتعمق بفترة مقبمة

أصل

( )2مصروف مستحق

مصروف يتعمق بالفترة الجارية ولكنو لم يسدد بعد

التزام

( )3إيراد مقدم

إيراد محصل ولكنو لم يكتسب بعد

التزام

( )4إيراد مستحق

إيراد مكتسب ولكنو لم يحصل بعد

أصل
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أي أن المقدمات تظير في الميزانية عمى النحو التالي:
األصول

ميزانية

الخصوم

حسابات مستوية مدينة

حسابات تسوية دائنة

اإليرادات المستحقة

اإليرادات المقدمة

المصاريف المقدمة

المصاريف المستحقة

إن قيود التسويات الجردية تعتبر أداة ربط بين الفترات المحاسبية سواء فترات سابقة ،أو فترة حالية ،أو فترة الحقة.
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مثـال ( :)9-11غير محمول

بتاريخ  2001/12/31اظير ميزان المراجعة باألرصدة ما يمي:

إيجار محل  200000عممًا أن عقد اإليجار ينص عمى أن ندفع إيجا ار شيريا مبمغ 30000

المطموب:

 ما ىي قيود التسوية الواجبة

 افتح الحسابات التي تأثرت بيذه القيود
 صور الميزانية الختامية
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مثـال ( :)10-11غير محمول

بتاريخ  2001/12/31اظير ميزان المراجعة باألرصدة ما يمي:

إيجار محل  200000عممًا أن عقد اإليجار ينص عمى أن ندفع إيجا ار شيريا مبمغ 15000

المطموب:

 ما ىي قيود التسوية الواجبة

 افتح الحسابات التي تأثرت بيذه القيود
 صور الميزانية الختامية
مثـال ( :)11-11غير محمول

بتاريخ  2001/12/31اظير ميزان المراجعة باألرصدة ما يمي:

إيرادات أوراق مالية  20000عممًا أن شركة البورصة أبمغتنا أن نصيبنا ليذا العام 22000

المطموب:

 ما ىي قيود التسوية الواجبة
 افتح الحسابات التي تأثرت بيذه القيود
 صور الميزانية الختامية
مثـال ( :)12-11غير محمول

بتاريخ  2001/12/31اظير ميزان المراجعة باألرصدة ما يمي:

إيراد إيجار مستودع  200000عمماً أن عقد اإليجار نص عمى أن يدفع المستأجر إيجار المستودع 14000

المطموب:

 ما ىي قيود التسوية الواجبة
 افتح الحسابات التي تأثرت بيذه القيود
 صور الميزانية الختامية
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الفصل الثاني عشر:
جرد الصندوق
الكممات المفتاحية
الرصيد الدفتري ،الرصيد الفعمي،العجز برصيد الصندوق ،الفائض برصيد الصندوق.

ممخص:
سنتناول في ىذا الفصل عمميات الجرد بمختمف أنواعيا وذلك من أجل ضبط الحسابات المتعمقة بحساب

الصندوق ومتابعة حجم السيولة المتوف رة في المنشأة يومي ًا تتم عمميات الجرد عادة يوميًا من قبل أمين الصندوق
وىناك عمميات جرد دورية وجرد مفاجئ تقوم بيا اإلدارة كنوع من أنواع الرقابة عمى أمين الصندوق.

أهداف تعميمية:
في نياية ىذا الفصل يصبح الطال ب قاد ًار عمى ما يمي:
 القيام بعمميات جرد فعمية
 معرفة حاالت الجرد

 كيفية معالجة عجز الصندوق أو الفائض إن وجدت

مخطط الفصل:
 طريقة جرد الصندوق
 نتائج جرد الصندوق

Cash Inventory method
Results of cash inventory

 المعالجة المحاسبية لجرد الصندوق Accounting for cash
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 .1طريقة جرد الصندوق
يتم جرد الصندوق من قبل أمين الصندوق يوميًا بعد االنتياء من إغالق

كافة الحسابات ،حيث يقوم أمين الصند وق بإعداد جدول يثبت فيو المبالغ
الموجودة بحوزتو بشكل مفصل لمطابقة الرصيد الفعمي مع الرصيد
الدفتري ،وفي حال تم الجرد من قبل اإلدارة تشكل لجنة ميمتيا جرد
المبالغ الموجودة في الصندوق ،والجرد من قبل اإلدارة ممكن أن يكون

دوريًا (كل شير) عمى سبيل المثال أو جرد مفاجئ ،وذلك عمى الشكل

التالي:

الفئة

العدد

الرصيد الحقيقي

1000

24

24000

500

100

50000

200

25

5000

100

168

16800

50

150

7500

25

100

2500

10

50

500

5

5

25

2

10

20

1

40

40

حالة مطابقة

106385

106385

صفر

حالة فائض

106385

106000

+385

حالة عجز

106385

106885

-500

أمين الصندوق
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 .2الحاالت الناتجة عن جرد الصندوق
وعد المبالغ الموجودة بالصندوق بشكل مفصل فإننا نقف أمام ثالثة احتماالت:
بعد عممية جرد الصندوق ّ
 االحتمال األول أن يكون الرصيد المعدود (الفعمي) مطابق لمرصيد الموجود في دفتر الصندوق (ناتج عن
القيود المسجمة في دفتر اليومية والمرحمة إلى دفتر األستاذ)
 االحتمال الثاني أن يكون الرصيد الفعمي أكبر من الرصيد الدفتر (حالة فائض)
 االحتمال الثالث أن يكون الرصيد الفعمي أقل من الرصيد الدفتري (حالة عج)

 .3المعالجة المحاسبية لجرد الصندوق
 االحتمال األول :الرصيد الفعمي = الرصيد الدفتري

ال يوجد أي معالجة ليذا االحتمال نظ ًار لتطابق الرصيد

 االحتمال الثاني :الرصيد الفعمي > الرصيد الدفتري (حالة فائض)

لتوضيح ىذه الحالة نورد المثال التالي.
مثال (:)1-12
بتاريخ  2006-12-31تبين لدى لجنة الجرد أن الرصيد الفعمي لمصندوق  6000بينما الرصيد
المسجل في دفاتر أمين الصندوق (دفتر األستاذ) كان  5000وعميو يتوجب معالجة محاسبية ذلك عمى الشكل
التالي:

فكره الحل:
(الفكرة الرئيسية لمحل ىو أن نجعل الرصيد الدفتري لمصندوق مطابق لمرصيد الفعمي)
ح /الصندوق في 2006- 12-31

من

إلى

 5000رصيد الدفتري
 1000إلى ح  /فرق الصندوق

 6000رصيد  /مطابق

6000

6000

الرصيد الفعمي > الرصيد الدفتر والفارق ىو 1000

179

ISSN: 2617-989X

نالحظ أننا أضفنا مبمغ  1000إلى الرصيد الدفتري ليصبح معادال لمرصيد الفعمي وذلك عن طريق قيود التسوية
الجردية.
القيد األول
من ح /الصندوق

1000

إلى ح /فرق الصندوق

1000

حالة فائض

ويظير رصيد الصندوق في الميزانية الختامية مبمغ  6000أي أننا نضع في الميزانية الرصيد الفعمي.
ومن المالحظ انو قد نتج عن ىذا القيد حساب فرق الصندوق وىذا الحساب يكون دائنا في حالة الفائض كما في
حالتنا ىذه ويكون مدينًا في حالة العجز ،ويتم إقفالو بحساب األرباح والخسائر
من

ح /فرق الصندوق
1000

إلى
من ح  /الصندوق

 1000إلى ح  /أ خ
1000

1000
القيد الثاني
1000

من ح  /فرق الصندوق
1000

إقفال الحساب
إلى ح  /أ .خ

األول

الميزانية الختامية 2006- 12-31
 6000صندوق

 االحتمال الثالث :الرصيد الفعمي < الرصيد الدفتري (حالة عجز)
لتوضيح ىذه الحالة نورد المثال التالي.
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مثال (:)2-12
بتاريخ  2006-12-31تبين لدى لجنة الجرد أن الرصيد الفعمي لمصندوق  6000بينما الرصيد المسجل في
دفاتر أمين الصندوق (دفتر األستاذ) كان  7500وعميو يتوجب معالجة محاسبية لذلك عمى الشكل التالي:
فكره الحل:

(الفكرة الرئيسية لمحل ىو أن نجعل الرصيد الدفتري لمصندوق مطابق لمرصيد الفعمي)
من

ح /الصندوق في 2006-12- 31

 7500رصيد دفتري

إلى

 1500من ح  /فرق الصندوق
 6000رصيد  /مطابق
7500

7500
الرصيد الفعمي > الرصيد الدفتر والفارق ىو 1500

نالحظ أننا طرحنا مبمغ  1500من الرصيد الدفتري ليصبح معادال لمرصيد الفعمي وذلك عن طريق قيود التسوية
الجردية
القيد األول
من ح /فرق الصندوق

1500
1500

إلى ح /الصندوق

حالة العجز

ويظير رصيد الصندوق في الميزانية الختامية مبمغ  6000أي أننا نضع في الميزانية الرصيد الفعمي
ومن المالحظ انو قد نتج عن ىذا القيد حساب فرق الصندوق وىذا الحساب يكون مدينًا في حالة العجز كما في

حالتنا ىذه ،ويكون دائناً في حالة الفائض  ،ويتم إقفالو بحساب األرباح والخسائر
ح /فرق الصندوق

من

إلى

 1500إلى ح  /الصندوق
 1500من ح /أ خ
1500
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القيد الثاني
1000

من ح  /فرق الصندوق
1000

إقفال الحساب
إلى ح  /أ خ

األول

الميزانية الختامية 2006- 12-31
 6000صندوق
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 .4تطبيقات وحمول
مثال ( :)3-12غير محمول

في  2001 /6/5فاجأت لجنة الجرد أمين الصندوق وطمبت إليو أن يسمميا دفتر الصندوق وقامت المجنة بجرد
المبالغ الموجودة في الصندوق فوجدت  ،143515وقد اظير دفتر الصندوق رصيدا مدو ًار قدره 145515
واعتبرت المجنة أن أمين الصندوق مسؤوالً عن النقص الحاصل.

المطموب :ما ىي المعالجة المحاسبية الواجبة في ىذه الحالة.
مثال ( :)4-12غير محمول

في  2006 /6/6فاجأت لجنة الجرد أمين الصندوق وطمبت إليو أن يسمميا دفتر الصندوق وقامت المجنة بجرد
المبالغ الموجودة في الصندوق فوجدت  ،143515وقد اظير دفتر الصندوق رصيدا مدو اًر قدره 145515
واعتبرت المجنة أن أمين الصندوق غير مسؤول عن النقص الحاصل.

المطموب :ما ىي المعالجة المحاسبية الواجبة في ىذه الحالة.
مثال ( :)4-12غير محمول

في  2006 /6/1فاجأت لجنة الجرد أمين الصندوق وطمبت إليو أن يسمميا دفتر الصندوق وقامت المجنة بجرد
المبالغ الموجودة في الصندوق فوجدت  ،200000وقد أظير دفتر الصندوق رصيداً مدو اًر قدره .195000

المطموب :ما ىي المعالجة المحاسبية الواجبة في ىذه الحالة.
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أسئمة نظرية :غير محمولة

 .1ما ىو األساس المحاسبي المتبع عند جرد الصندوق
 .2كيف يظير رصيد الصندوق في الميزانية
 .Aرصيد فعمي

 .Bرصيد دفتري
 .Cرصيد مدور
 .Dغير ذلك
 .3ما ىو الحساب الواجب فتحو لتسوية رصيد الصندوق
 .4أين يقفل ح  /فرق الصندوق
 .5نجعل ح  /فرق الصندوق في حالة العجز
 .Aمديناً
 .Bدائنًا

 .6نجعل ح /فرق الصندوق في حالة الفائض
 .Aمديناً
 .Bدائنا
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