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 : الفصل األول

 مدخل إلى مفهوم الجرد والتسو�ات الجرد�ة 
Introduction to Inventory Concept and Accounting 

Adjustment 
 

 :كلمات مفتاح�ة
 Accounting, الم�ادئ المحاسب�ة Accounting Assumptionsالفروض المحاسب�ة  , Accountingالمحاس�ة

Principales أساس االستحقاق المحاسبي ,Accrual accounting الفترة المحاسب�ة ,Accounting Period ,

, التسو�ات الجرد�ة Accounting Cycle, الدورة المحاسب�ة Accounting Policiesالس�اسات المحاسب�ة 
Accounting Adjustments. 

 ملخص الفصل:
  من أساس االستحقاق و��ف�ة تطب�قه في المحاسب�ة والق�اس �اإلضافة إلى  ه دافوأه الجرد  مفهوم هذا الفصل توض�ح یتناول

  إذا عما  النظر �غض ,و�یرادات مصروفات من �خصها �ما المال�ة الفترة تحمیل الهادفة إلى �ةالجرد إجراء التسو�ات خالل

لم ًتق�ض �عد. �ما یتناول الفروض   أم  ُق�ضت قد اإلیرادات أكانت وسواء ُتدفع �عد،لم  أم  دفعت قد المصروفات ت كان

 والم�ادئ المحاسب�ة المرت�طة �أساس االستحقاق. 

   :التعل�م�ة األهدافالمخرجات و 
  .وأهدافه الجرد مفهوم . عرض 1

 .الجرد�ة التسو�ات مفهومتوض�ح . 2

 .والق�اس المحاس�ة في تطب�قه عمل�ة واست�عاب االستحقاق أساس مفهوم . توض�ح3

 الفروض والم�ادئ المحاسب�ة المرت�طة �اساس االستحقاق. التعرف على. 4
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 :Introduction مقدمة  1.1

المحاس�ة تهتم   )، فقد وجدنا أن1ل�سترجع طالبنا األعزاء ما تم التطرق إل�ه في مقرر م�ادئ المحاس�ة (

، ومن ثم تقوم  وتلخ�ص الصفقات المال�ة التي تقوم بها المنشأة خالل فترة زمن�ة معینةبتسجیل وتبو�ب 

ارات وأحكام مدروسة. وتشكل القوائم المال�ة  بتقد�مها على شكل معلومات تمكن المستخدمین من اتخاذ قر 

ا المالي عن  الوسیلة التي تستخدمها المحاس�ة في توصیل المعلومات حول األداء المالي للمنشأة ومر�زه

تسبق عمل�ة إعداد القوائم المال�ة، الق�ام �التسو�ات فترة زمن�ة معینة، إلى الفئات المختلفة من المستخدمین. و 

  هذه �ما أن . الحسا�ات في نها�ة الفترة المحاسب�ة، �حیث تعكس هذه القوائم ق�م حق�ق�ةالجرد�ة لمختلف 

 خالل  فمن. المحاس�ة لعلم الفكري  اإلطار تشكل التي والفروض  الم�ادئ مجموعة  تتطلبها التسو�ات 

 ت �ان  إذاعما    النظر  �غض   ،و�یرادات   مصروفات   من   �خصها  �ما  المال�ة  الفترة  تحمیل   یتم  �ةالجرد   التسو�ات 

 الشك أن ذلك. لم ًتق�ض �عد  أم ُق�ضت  قد  اإلیرادات  أكانت  وسواء لم ُتدفع �عد، أم دفعت  قد  المصروفات 

  نتائج  ومقارنة ،المال�ة الدورة خالل بها المرت�طة �المصروفات  إلیرادات الصح�حة ل مقابلةال للمنشأة یت�ح

 . المتعاق�ة المال�ة الدورات  خالل سل�م �شكل أعمالها

  ثم   ومن, وااللتزامات  واألصول والمصروفات  لإلیرادات  والحق�ق�ة الفعل�ة الق�م معرفة في الجرد  أهم�ة  تكمن

  المحاسب�ة   الدفاتر  تظهرها   والتي   العناصر  لهذه  الدفتر�ة  األرصدة  لمطا�قة  المالئمة  الجرد�ة  �التسو�ات   الق�ام

 .الجرد  عمل�ات  تظهرها  التي الفعل�ة ق�مها مع

أساس االستحقاق والق�اس المحاسبي الدوري، و�ذلك و  ،وأهدافه الجرد  مفهوم على هذا الفصل في سنتعرف

 المحاسب�ة المرت�طة �أساس االستحقاق.الفروض والم�ادئ 
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 Definition and objectives of Accounting(  وأهدافه الجرد مفهوم 2.1

Adjustements(:  

عملها,  طب�عة أو حجمها عن النظر تمارس معظم المنشآت نشاطها �غرض تحقیق الر�ح, وذلك �غض 

حیث تقوم خالل الفترة المحاسب�ة �عمل�اتها المال�ة المختلفة التي تحقق لها هذا الهدف. غیر أن المنشأة ال  

 �عد الق�ام �عمل�ة الجرد و�جراء التسو�ات الجرد�ة. تستط�ع معرفة نت�جة أعمالها �شكٍل صح�ح إال  

رصدة األأما تعر�فه محاسب�ًا فهو التأكد من مطا�قة  ،واإلحصاءأوالوزن أوالق�اس أالعد  و�قصد �الجرد لغة

 تي تظهرها نتائج الجرد الفعلي.ان المراجعة مع األرصدة الفعل�ة المیز الظاهرة في 

  السنة  من یوم أخر في یتم أن المحاسبي العرف جرى  وقد , المحاسب�ة رةالفت نها�ة  في عادةً  الجرد �جري 

,  الضرورة عند  السنة أ�ام من یوم أي إجراؤه في �مكن أنه إال . عام �ل من  12/ 31 بتار�خ أي  المیالد�ة

 نتائج الجرد  وتقوم هذه اللجان �اث�ات  الجرد، لجان وتشكل الیوم، ذلك في المنشأة عمل�ات   إ�قاف یتم حیث 

 �ما �مكن للمنشأة الق�ام �عمل�ة الجرد اضطرار�ًا, في الحاالت التال�ة:  .قوائم أو لوائح خاصة في

 اة أو انفصال أو انضمام أحد الشر�اء في شر�ات األشخاص وف -1

 تقد�م الدفاتر التجار�ة إلى المحاكم عند حدوث نزاع أو خالف مع أحد األطراف التي تتعامل مع الشر�ة   -2

 ب�ع أو انتهاء السبب الذي أسست من أجله.  لمنشأة �التصف�ة ا  -3

 مما سبق نستط�ع تحدید أهداف الجرد �ما یلي:

التأكد من أن األرصدة التي �ظهرها میزان المراجعة صح�حة وأنها تتفق مع األرصدة الفعل�ة،  و من   -1

ي تسمح بها إدارة المنشأة،   ثم تحدید الفروقات إن وجدت ومعرفة أس�ابها, هل هي طب�ع�ة ضمن الحدود الت

ة لمعالجة  الفروقات التي أظهرها  أم أنها متعمدة ناتجة عن اإلهمال أو السرقة, ثم اتخاذ اإلجراءات المناس�

 الجرد.  

 التأكد من أن الق�م الماد�ة موجودة �حالة سل�مة �حیث تستط�ع المنشأة استئناف أعمالها �صورة مالئمة   -2

 الفترة المحاسب�ة ومصروفاتها. السل�مة بین إیرادات  التحقق من المقابلة -3

 ن الفترة المال�ة، ومر�زها المالي في نها�ة الفترة.تحدید نت�جة أعمال المنشأة من ر�ح أو خسارة ع  -4
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اإلفصاح المالئم عن نتائج األعمال في القوائم المال�ة الختام�ة �شكل �عكس واقع المنشأة الحق�قي,  -5

 عد مستخدمي المعلومات المحاسب�ة على اختالف فئاتهم على اتخاذ قرارات مدروسة.وهذا بدوره �سا 

 

 The Accrual Basis and the( أساس االستحقاق والق�اس المحاسبي الدوري  3.1

periodic Accounting Measurement :( 

لمصروفات. و�قصد �مكن التمییز بین أساس االستحقاق واألساس النقدي عند الق�اس الدوري لإلیرادات وا

علقة فیها �غض النظر عن �ون  ت�أساس االستحقاق تحمیل السنة المال�ة �اإلیرادات والمصروفات الم

اإلیرادات قد تم ق�ضها أم ال والمصروفات قد تم دفعها أم ال. أي یتم االعتراف  �اإلیرادات وفقًا لتار�خ  

االعتراف �اإلیرادات ف�قتضي قدي س الن األساأما حدوثها و�المصروفات وفقًا لتار�خ استحقاقها. 

والمصروفات على أساس واقعة الدفع أو التحصیل النقدي, �غض النظر عن الفترة الزمن�ة التي تحقق فیها  

 اإلیراد أو استحقت فیها النفقة.  

�عتر أساس االستحقاق حجر الزاو�ة في الممارسة المحاسب�ة, وهناك اتفاق بین المحاسبین على أفضل�ة  

دمها النظام المحاسبي المستند على أساس االستحقاق على المعلومات التي �قدمها النظام  لمعلومات التي �قا

المحاسبي المستند على األساس النقدي. فالق�اس السل�م لنتائج أعمال المنشأة یتطلب األخذ �الحس�ان جم�ع  

تحقیق هذه اإلیرادات.   في سبیل  تكبدتها  اإلیرادات التي حققتها المنشأة خالل الفترة وجم�ع المصار�ف التي

كما أن أهم�ة مقارنة نتائج أعمال المنشأة من فترة إلى أخرى واألخذ �عین االعت�ار تحقق اإلیراد عند الب�ع, 

 �عطي لتطبیق أساس االستحقاق في الق�اس المحاسبي أهم�ة خاصة.

لفهم طب�عة  ة لك �خطوة ضرور�المحاسب�ة, وذ  الم�ادئ والفروض مما سبق یتضح أهم�ة توض�ح �عض 

 ومضمون أساس االستحقاق. 
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 ومتطلبات القیاس الدوري:   )Going Concernفرض استمراریة المنشأة ( -1

محددة من الزمن, حیث من   وفقًا لهذا الفرض, ینظر إلى المنشأة على أنها مستمرة في عملها إلى فترة غیر

نت�جة أعمالها إال في نها�ة ح�اتها. إال أنه و�هدف �مكن معرفة    و�التالي ال   .الصعب التحدید المسبق لعمرها

متا�عة نشاط المنشأة وتقد�م معلومات للجهات المختلفة, �المالك والجهات الضر�ب�ة, یتطلب األمر الق�اس  

حاسب�ة, یتم  المالدوري لنتائج األعمال. حیث یتم تقس�م ح�اة المنشأة إلى فترات متساو�ة, تسمى �الفترات 

 فترة و��ان مر�زها المالي.  الأعمالها عن  منها ق�اس نتائجفي نها�ة �ل 

إن الق�اس المحاسبي الدوري لإلیرادات والمصروفات, والذي �ستخدم في ظل فرض استمرار المنشأة, یتطلب 

   استخدام أساس االستحقاق لتحدید ما �خص الفترة المحاسب�ة من هذه اإلیرادات والمصروفات.

 :  Revenue Recogmitionاد حقق اإلیرمبدأ ت -2

في أصول المنشأة أو إلى نقص في التزاماتها أو االثنین  اإلیراد هو التدفق الداخل الذي یؤدي إلى ز�ادة 

معًا نت�جة ب�ع السلع أو تقد�م الخدمات, �اإلضافة إلى التدفق الناجم عن استخدام أصول المنشأة �اإل�جارات 

العملي یوجد عدة أسس لالعتراف �اإلیراد, �أساس اإلنتاج   الواقع في . وفترة المال�ةائنة خالل الوالفوائد الد 

أساس الب�ع. إن استخدام أساس اإلنتاج واألساس النقدي یتم في حاالت خاصة   النقدي أو األساس أو

لب�ع الذي ق على أساس اكالمقاوالت والب�ع �التقس�ط. في حین أن أغلب المحاسبین یتفقون �أن اإلیراد یتحق

الحدث الموضوعي الذي على أساسه تنتقل منافع ومخاطر الخدمات أو األصول الم�اعة إلى  تبر �مثا�ة  �ع

 المشتري.   

و�ذلك, فإن إیرادات المنشأة الناتجة عن نشاطها الرئ�سي تتمثل في إجمالي المب�عات التي تتم خالل الفترة  

 .  لُتحصَّ أم لم  المحاسب�ة, سواء تم تحصیل ق�متها

 : The Matching Principleمبدأ المقابلة بین اإلیرادات والمصاریف  -3

خالل فترة زمن�ة معینة تتطلب المقابلة بین إیراداتها المتحققة خالل هذه إن معرفة نت�جة نشاط المنشأة 

القة سبب�ة  الفترة والمصار�ف التي تكبدتها في سبیل خلق هذه االیرادات. إن عمل�ة المقابلة تتطلبها وجود ع

عتبر أن  وث�قة بین اإلیرادات المتحققة واألع�اء التي تم تحملها من أجل تولید هذه اإلیرادات. لذلك ن

المصار�ف التي ساهمت في تحقیق إیرادات الفترة الحال�ة تخص نفس الفترة وتحمل �الكامل على الحسا�ات 
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ا عالقة �إیرادات فترة أو فترات قادمة فتحمل الختام�ة (قائمة الدخل) لهذه الفترة, أما المصار�ف التي له

ادمة وذلك �حسب استفادة �ل فترة من هذه على الحسا�ات الختام�ة (قائمة الدخل) للفترات المال�ة الق

 اإلیرادات. 

إن مبدأ المقابلة بین اإلیرادات والمصروفات �عتبر ذو أهم�ة خاصة ألنه ال �حدد فقط اإلیرادات والمصروفات 

 والمقدمة و�نما �حدد أ�ضًا طب�عة هذه المصروفات واإلیرادات من حیث �ونها إیراد�ة أم رأسمال�ة.    المستحقة

 :Accounting Cycle  المحاسب�ةِ  الدورة 4.1 

ة، والتي یتمخض  المحاسب� الفترة خالل المت�عة واإلجراءات  الخطوات  مجموعة من المحاسب�ة الدورة تتضمن

 ،رمستم �شكلة، المحاسب� القیود  مثلت، الخطوا هذه �عض  تنفذ  . المال�ة ئمالقوا من مجموعة إعداد عنها 

ات التسو�  �التالي وتعد  .المحاسب�ة الفترة نها�ة في ،الجرد�ة التسو�ة كقیود  اآلخر ،ال�عض  ینجز ف�ما

  .المحاسب�ة الدورة عناصر من رئ�س�اً  عنصراً  الجرد�ة

 نفسه هو والهدف .الخطوات  من �سلسلةمحاسب�ة  فترة   كل في   س�اق تأدیته لعمله، في ،عادةً  المحاسب  �قوم

وتسجیل الب�انات الخاصة �العمل�ات المال�ة التي تقوم بها المنشأة، وتلخ�صها وتحلیلها   ع� جمت مرة، كل في

 تشكلو  مة للمستخدمین.مالئ معلومات والتي تتضمن  المال�ة   القوائم من مجموعة�غرض تقد�مها على شكل  

 "المحاسب�ة دورةال " تسم�ة، أيال ذهه أتيتو .  "المحاسب�ة  �الدورة ”�سمى ما�عضًا   �عضها مع ت الخطوا هذه

 .محاسب�ة فترة كل في تتكررالعمل المحاسبي   خطوات  أن واقع من، 

 تتوج التي و  محاسب�ة، فترة كل في المت�عة الخطوات  من مجموعة �أنها :المحاسب�ة الدورة تّعرف وعل�ه

 .المال�ة القوائم من مجموعة �إعداد 

 على آثارھا وتحلیل  والمصروفات باالیرادات المتعلقة للتسویات األساسیة األربعة النماذج 1.4.1
 The four basic patterns of adjustments relating to revenues and المالیة القوائم

expenses and their impacts on financial statements. 

رصدة الدفتر�ة لها األ تعدیل إلى المحاسب�ة الفترة نها�ة في والمصروفات  اإلیرادات  رعناص تسو�ة تهدف

ة  المحاسب� الفترة �خص  ما مع  (الظاهرة في میزان المراجعة)، �حیث یتطابق الرصید المعدل لهذه العناصر

 تعدیل سو�ة أوي تتجر و   .المقابلة ومبدأ �اإلیراد  االعتراف لمبدأ تطب�قاً  من المصروف أو اإلیراد، وذلك

�حیث یتساوى الرصید المعدل أو   )المحاسبي القید  �استخدام ( المصروف أو اإلیراد  لحساب   العائد  مبلغال
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 العام �خص  ما مع( الجدید لحساب اإلیراد أو المصروف مع المبلغ الذي �جب تحمیله على الدورة المال�ة.

 )المصروف أو اإلیراد  من

 :واإلیرادات  للمصروفات  الجرد�ة للتسو�ة �ةأساس تصن�فات  أر�عة وهناك  

 .)مقدما مدفوعة أو مؤجلة نفقات ( النفقة تستحق أن قبل النقود  تدفع حیث  التسو�ة •

 ).مقدماً  مقبوضة أو مؤجلة إیرادات ( اإلیراد  اكتساب  قبل النقود  تلقي یتم حیث  التسو�ة •

 ).مستحقة ت قانف  أو التزامات ( النقود  تدفع أن قبل النفقة تستحق حیث  التسو�ة •

 .)مستحقة إیرادات  أو أصول( النقود  تلقي قبل �اإلیراد  �عترف حیث  التسو�ة •
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 :المحاسب�ة الدورة خطوات  یوضح (1-1) الشكل

 
 

 و�التالي ق�اسها أ�ضا و�نما المال�ة واألحداث  العمل�ات  تحدید  فقط تتضمن ال  األولى الخطوة أن نالحظ

 الدورة في الخطوات  جم�ع بین من تحدّ�اً  األكثر الخطوة المال�ة العمل�ات  تحلیل �عدّ  حیث  .تحلیلها

 المالي الوضع على وتأثیره  المالي، �الحدث  منطقي �شكل التفكیر  على المقدرة تتطلب  فهي .المحاسب�ة

 .االقتصاد�ة للوحدة

 دفتر في �سجل حتى  المال�ة، العمل�ة في والدائنة المدینة األطراف وتحدد  المالي، الحدث  �حلل أن ما

 .مستمر �شكل الخطوتان هاتان وتحدث  الشكل، في والثالثة الثان�ة الخطوتین وهي الیوم�ة،
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 الخطوة عنها تعبر والتي األستاذ، دفتر في بها الخاصة الحسا�ات  إلى دوري  �شكل  المال�ة األحداث  تّرحل

 النظام نوع هما رئ�سین، عاملین على المال�ة األحداث  یلترح في التتا�ع أو التواتر�ة وتعتمد  الرا�عة،

 قد  الیدوي، المحاسبي النظام  في .المال�ة التعامالت  حجم إلى إضافة الشر�ة، قبل  من المستخدم المحاسبي

 المال�ة األحداث  حجم زاد  و�لما  النشاط، حجم  على بناءً  وذلك شهر�ًا، حتى أو أسبوع�ا، یوم�ًا، القیود  تّرحل

 الترحیل فیتم االلكتروني، المحاسبي النظام في أما .الترحیل نس�ة ارتفعت  كلما الشر�ة، قبل من لةالمسج

 .المالي الحدث  فیها �سجل مرة كل في الحاسوب  قبل من تلقائي �شكل

 كعمل�ة ،)الجرد�ة التسو�ة قبل المراجعة  میزان( المراجعة میزان �إعداد  تتعلق والتي  الخامسة، الخطوة تأتي

 العمل وجودها، حال وفي المحاسب�ة، األخطاء وجود  عدم من والتأكد  األستاذ  دفتر حسا�ات  أرصدة م�علتج

 التسو�ات إجراء   عمل�ة وهي الجرد إطار في تأتي والتي السادسة للخطوة تمهیداً  وذلك تصح�حها، على

 .المحاسب�ة الفترة نها�ة في المخزون  وتقدیر الجرد�ة

 والذي )السا�عة الخطوة( الجرد�ة التسو�ة �عد  المراجعة میزان �إعداد  نقوم د�ةجر ال التسو�ة  عمل�ة ضمن من

 والمر�ز المالي األداء عن تعبر والتي األساس�ة الختام�ة المال�ة القوائم إلعداد  التحضیر �مكن خالله من

 .)الثامنة (الخطوة ة المحاسب�ةالفتر  نها�ة في للمنشأة المالي

 الضرورة دعت  حال في المحاسب  بها �قوم قد  اخت�ار�ة خطوات ) الشكل في 10 و9 ( األخیرة الخطوات  تعد 

 .للشر�ة المالي التحلیل تسهیل من یتمكن لكي أو لذلك

 هي والتي المحاسب�ة العمل ورقة إعداد  هي المحاسب�ة الدورة أثناء تتم والتي االخت�ار�ة اإلجراءات  ضمن من

 الوضع تب�ان على كالمساعدة معینة متطل�ات  على بناء المحاسب�ة رةفتال أثناء تتم  اخت�ار�ة عمل�ة عن ع�ارة

 .إلعدادها طو�الً  وقتا تستغرق  والتي  الجرد�ة �التسو�ات  للق�ام الحاجة دون  للشر�ة المالي

 �قوم المحاسب�ة الدفاتر إغالق هدف�و  .اإلقفال عمل�ة  عن السابق الشكل من  العاشرة الخطوة تتحدث 

 :الحسا�ات  من نوعین إلى الحسا�ات  بتصن�ف المحاسبون 

 .طب�عتها في دائمة حسا�ات  ألنها وذلك الحق�ق�ة �الحسا�ات  أ�ضا وتدعى :العموم�ة  المیزان�ة حسا�ات 

 فترة إلى مال�ة فترة من الحسا�ات  تلك من كل في الرصید  و�نقل .مطلقا )تقفل( تغلق ال فهي السبب  ولهذا

 .تال�ة مال�ة
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 .االسم�ة �الحسا�ات  �سمى  ما أو مؤقتة حسا�ات  هي الموزعة واألر�اح روفات والمص اإلیرادات  حسا�ات 

 من ترحل ال والخسائر) األر�احالختام�ة (المتاجرة و  ت حسا�االو أ الدخل قائمة في تظهر التي الحسا�ات  وهذه

 .المال�ة السنة نها�ة في الحسا�ات  هذه تقفل السبب  ولهذا أخرى، إلى محاسب�ة فترة

 :وهما  رئ�سیتین خدمتین اإلقفال قیود  تقّدم

 .التال�ة المحاسب�ة الفترة في جدید  من لتبدأ الصفر إلى واالسم�ة المؤقتة الحسا�ات  كافة تعید 

 .المحتجزة األر�اح حساب  إلى الفترة وأر�اح الصاف�ة الخسارة أو الصافي الدخل تنقل

ات الجرد�ة لمختلف الحسا�ات و��ف�ة  القادمة سیتعرف طالبنا األعزاء �التفصیل على التسو�في الفصول 

 تسو�ات على القوائم والحسا�ات الختام�ة. عكس أثرمختلف ال
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 Questions of chapter one أسئلة الفصل

 True/Falseأسئلة صح / خطأ  -)1

 خطأ  صح  السؤال 

1 
الق�اس السل�م لنتائج أعمال المنشأة یتطلب األخذ �الحس�ان جم�ع اإلیرادات 

في سبیل   تكبدتهاالتي حققتها المنشأة خالل الفترة وجم�ع المصار�ف التي 
 .تحقیق هذه اإلیرادات 

  

2 
الق�اس المحاسبي الدوري لإلیرادات والمصروفات, والذي �ستخدم في ظل فرض 

لتحدید ما �خص الفترة   األساس النقدياستمرار المنشأة, یتطلب استخدام 
 .والمصروفات المحاسب�ة من هذه اإلیرادات 

  

3 
فترة  , ینظر إلى المنشأة على أنها مستمرة في عملها إلى  وفقًا لمبدأ تحقق اإلیراد 

 . محددة من الزمن غیر
  

4 
في أصول المنشأة الداخل الذي یؤدي إلى ز�ادة النقدي هو التدفق  المصروف

 . أو إلى نقص في التزاماتها
  

   الفترة المحاسب�ة  األرصدة الفعل�ة هي الم�الغ التي تخص  5

 

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 �جري الجرد عادة في :    -1

 منتصف السنة المال�ة  -ب                   بدا�ة السنة المال�ة -أ

 غیر ذلك  -ث                 نها�ة السنة المال�ة -ت 

 في الواقع العملي یوجد:  -2

 أساسین لالعتراف �االیراد   -ب      أساس وحید لالعتراف  �اإلیراد  -أ

 غیر ذلك  -ث          عدة أساس لالعتراف �االیراد -ت 
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 غیر ذلك -ث 

 

 �قصد �الحسا�ات االسم�ة:  -3

 حسا�ات اإلیرادات والمصروفات  -ب         حسا�ات األصول والخصوم -أ

 غیر ذلك   -ث                 كل ما سبق صح�ح -ت 

 قضا�ا للمناقشة  \) أسئلة 3

 �الجرد.وضح المقصود  السؤال األول:

 } 2- 1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة   . 15: 100دق�قة. الدرجات من  10{مدة اإلجا�ة:  

 السؤال الثاني: عدد أهداف الجرد.

 } 2- 1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة   . 15: 100دق�قة. الدرجات من  10{مدة اإلجا�ة:  

 السؤال الثالث: وضح المقصود �أساس االستحقاق. 

 } 3- 1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة   . 15: 100ت من دق�قة. الدرجا 10{مدة اإلجا�ة:  

 السؤال الرا�ع: وضح الفروض والم�ادئ المحاسب�ة المرت�طة بتطبیق أساس االستحقاق.

 } 3- 1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة   . 15: 100دق�قة. الدرجات من  10{مدة اإلجا�ة:  

   رة المحاسب�ة. السؤال الخامس: تحدث �اختصار عن الدو 

 }1.4.1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة   . 15: 100دق�قة. الدرجات من  10{مدة اإلجا�ة:  
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 : الفصل الثاني

 التسو�ات الجرد�ة لحسا�ات اإلیرادات والمصروفات 
 Accounting Adjustments of Expenses and Revenues 

 
  :مفتاح�ةكلمات 

 , إیرادات مستحقة الق�ضAccrued Expensesالدفع  ة, مصار�ف مستحقAccounting Books الدفاتر المحاسب�ة

Accrued Revenues میزان المراجعة المعدل ,Adjusted Trial Balance قید تسو�ة ,Adjusting Entry ,   تسو�ة
Adjustment المصار�ف اإلدار�ة ,Administrative Expenses المصار�ف التشغیل�ة,Operating Expenses ,

 Income, قائمة الدخل Nominal Account, الحسا�ات االسم�ة Prepaid Expensesا مصار�ف مدفوعة مقدم

Statement المیزان�ة,Balance Sheet. 

 
 ملخص الفصل:

یتناول هذا الفصل التسو�ات الجرد�ة للحسا�ات االسم�ة وفقا الساس االستحقاق في الق�اس المحاسبي مع توض�ح لك�ف�ة 
ألرصدة الفعل�ة لهذه الحسا�ات وما قد ینتج عنها من أرصدة مدورة (مقدمات أو مستحقات). مقارنة األرصدة الدفتر�ة مع ا

 ��ف�ة عرض ما هومدفوع مقدمًا أوما هومستحق في المیزان�ة. كما یوضح أثر التسو�ات على قائمة الدخل و 

 
 :التعل�م�ة األهدافالمخرجات و 

 إلیرادات.التعرف على الق�اس المحاسبي الدوري للمصروفات وا -1

 التعرف على تسجیل قیود التسو�ات الالزمة للمصروفات واإلیرادات. -2

   المصروفات واإلیرادات.التعرف على قیود اإلقفال الالزمة لعناصر  -3
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 :Introduction مقدمة 1.2

من  اإلیرادات والمصروفات حسا�ات اسم�ة متعلقة بنشاط المنشأة �شكل م�اشر أو غیر م�اشر.  تعتبر

مال�ة, اإل�جار المدین,  األمثلة على هذه الحسا�ات: الرواتب واألجور, الفوائد المدینة, إیرادات األوراق ال

ت الجرد�ة لهذه الحسا�ات یتجسد  الحسم النقدي, اإلنارة والم�اه, الدعا�ة واإلعالن...الخ. الهدف من التسو�ا

في الدفاتر المحاسب�ة في نها�ة الفترة المال�ة تتطابق    في التأكد من أن أرصدتها الدفتر�ة (الحساب�ة) الظاهرة

لتسو�ات هي تطبیق ألساس االستحقاق الذي �قوم على تحمیل السنة المال�ة  مع أرصدتها الفعل�ة. إن هذه ا

المتعلقة بها سواء ق�ضت أم لم تق�ض, دفعت أم لم تدفع. إن العبرة ل�س  �جم�ع اإلیرادات والمصروفات 

حصر اإلیرادات التي توجب ق�ضها والمصار�ف التي توجب دفعها وتحمیلها  في  �ض و�نما  في الدفع أو الق

ما مصار�ف مدفوعة مقدمًا أو  ج عن التسو�ات الجرد�ة للمصار�ف إعلى الفترة المال�ة (المحاسب�ة). ینت 

ادات ما إیرادات مقبوضة مقدمأ أو إیر إ�ف مستحقة, �ما ینتج عن التسو�ات الجرد�ة لإلیرادات مصار 

لتزامات واألصول �ة (قائمة المر�ز المالي) ضمن االوالمستحقات في المیزان  مستحقة. تظهر هذه المقدمات 

 . المتداولة,كًال حسب طب�عته

    

 The Periodic Measurement of لإلیرادات والمصروفاتالق�اس المحاسبي الدوري  2.2

Expenses and Revenues : 

یرادات والمصروفات التي تتعلق بنشاطها �شكل م�اشر  فترة المحاسب�ة من ق�اس اإل ال بد للمنشأة في نها�ة ال

ر والفوائد أو غیر م�اشر خالل هذه الفترة. ومن األمثلة على هذه المصروفات واإلیرادات الرواتب واألجو 

وراق المال�ة واإل�جار  المدینة واإل�جار المدین والحسم الممنوح ...إلخ �اإلضافة إلى الفوائد الدائنة و�یرادات األ

هذه العناصر هو التحقق من أن األرصدة الدفتر�ة  الدائنة....إلخ. و�ن الهدف من ق�اس  الدائن والعموالت 

لما �خص العام من االیرادات تم دفعه أو ق�ضه فعًال مطا�قة الظاهرة في میزات المراجعة والتي تمثل ما 

   االستحقاق. تطبیق أساس خالل من والمصروفات، والتي تحدد 

إن األرصدة الفعل�ة هي الم�الغ التي تخص الفترة المحاسب�ة, فإذا �ان األمر یتعلق �المصروفات فإن  

إذا �ان أما سا�ات الختام�ة المعدة لهذه الفترة. األرصدة الفعل�ة تمثل األع�اء التي �جب تحمیلها على الح

�الغ التي �جب ق�ضها خالل الفترة المحاسب�ة والواجب األمر یتعلق �اإلیرادت فإن األرصدة الفعل�ة تمثل الم

 في الحسا�ات المعدة لهذه الفترة.إظهارها 
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قد ینتج عنه مصروفات  إن الق�اس المحاسبي الدوري لإلیرادات والمصروفات وفقًا ألساس االستحقاق 

قدما, تمثل أموال أو �قابلها, أو إیرادات مقبوضة م  ما تقدم أن دون  المنشأة تلقتها خدمات  مستحقة, تمثل

لت علیها المنشأة دون أن تقدم ما �قابلها, و�الهما �مثل التزام على المنشأة بدفع م�الغ أو  خدمات حص

ادات مستحقة الق�ض لقاء خدمات مقدمة من المنشأة للغیر, تقد�م خدمات في المستقبل. �ما قد ینتج عنه إیر 

بلها على خدمات, و�الهما �قدم للمنشأة حقًا  ام تحصل مقأو مصروفات مدفوعة مقدمُا من المنشأة للغیر ول

 �استالم م�الغ نقد�ة أو الحصول على خدمات في المستقبل. 

 :The Periodic Measurement of Expenses القیاس المحاسبي الدوري للمصاریف 1.2.2

�ل نفقة على حدة لتحدید   یتم الق�اس المحاسبي الدوري للمصار�ف في نها�ة الفترة المال�ة,  حیث یتم دراسة

ف الوصول إلى ق�اس موضوعي للر�ح. ینتج عن  ق�متها الفعل�ة والتي �جب تحمیلها على هذه الفترة بهد 

(ما�خص العام من   ًا ألساس االستحقاق تحدید أرصدتها الفعل�ةعمل�ة الق�اس الدوري للمصار�ف وفق

والتي تمثل ما دفع فعًال ،  هرة في میزان المراجعةوالتي �جب مقارنتها مع أرصدتها الدفتر�ة الظا  المصروف)

  (ما �خص العام من المصروغ)  خالل العام من هذه المصار�ف. إن عمل�ة المقارنة بین الرصید الفعلي

 تتم لكل نفقة على حدا, وتظهر أحد االحتماالت التال�ة: (المدفوع فعًال) لدفتري والرصید ا

 (المدفوع فعًال) وي الرصید الدفتري سا� (ما �خص العام)  الرصید الفعلي -1

 (المدفوع فعًال) الرصید الدفتري من  أصغر (ما �خص العام)  الرصید الفعلي -2

 (المدفوع فعًال) الرصید الدفتري ن م أكبر (ما �خص العام)  الرصید الفعلي -3

 . توضح �ل منهاأمثلة �ح لكل حالة من هذه الحاالت مع ونعرض ف�ما یلي توض

 اوي الرصید الدفتري:  لفعلي یسالرصید ا -1
أي ما �خص  الفترة المحاسب�ة  من المصروف  �ساوي ما تم دفعه فعًال خالل العام, و�التالي یتم إقفال ما  

 المصروف في الحساب الختامي المختص, دون الحاجة للق�ام �أ�ة تسو�ات. �خص العام من 

 مثال: 

 من ضمن أرصدته األرصدة التال�ة:  2019/ 12/ 31حدى المنشآت بتار�خ أظهر میزان المراجعة إل 

 رواتب وأجورمصروف  ل.س  360000

 �هر�اء وم�اه مصروف ل.س  6000
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 وعند الجرد بذلك التار�خ تبین ما یلي:

 ل.س ولم تتغیر طیلة العام.  30000الرواتب واألجور الشهر�ة  -1

 فواتیر الكهر�اء والم�اه والتي تخص العام قد دفعت �كاملها -2

 ب:المطلو 

 . 2019/ 12/ 31في الالزمة  تسجیل قیود التسو�ات الجرد�ة  -1

 12/2019/ 31قائمة الدخل المعدة بتار�خ   علىتنظ�م الحسا�ات الالزمة و��ان أثر ذلك   -2

 الحل:

), وهذا 12×    30000ل.س (  360000ما �خص العام الحالي �النســــ�ة لمصــــار�ف الرواتب واألجور  =  

الل العام. و�التالي ال توجد حاجة للق�ام �أ�ة تســــــــــــو�ات,  حیث یتم إقفال المبلغ �ســــــــــــاوي ما هو مدفوع خ

ــار�ف الكهاجعة. وهذا ینطبق عن المر الرواتب واألجور �كامل المبلغ الظاهر في میزا والم�اه  �اءر لى مصــــــــــ

والتي یتســـــــــــاوى رصـــــــــــیدها الدفتري مع رصـــــــــــیدها الفعلي نظرًا لدفع ق�مة جم�ع الفواتیر التي تخص الفترة 

 ال�ة. ونسجل القید التالي إلقفال هذین المصروفین.الم
366000  

 
300000 

6000 

 حـ/أ.خ) أو   من حـ/ ملخص الدخل ( 
 إلى المذكورین                 

 الرواتب واألجور مصروف حـ/                   
 والمیاه   باءرالكھمصروف حـ/                    

  ور لنوا واألجور  الرواتب  حسابي  رصیدي إقفال
 والمیاه 

31 /12/2019 

2-  

 الرواتب واألجورمصروف حـ/ 

 ملخص الدخل(حـ/أ.خ)من حـ/  360000 12/2019/ 31رصیـد  360000

   31 /12 /2019 

360000  360000  
 

 والم�اه �اءر الكهمصروف حـ/ 

 من حـ/ األر�اح والخسائر  6000 31/12/2019رصیـد  6000

        31 /12 /2019 

6000  6000  
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 إظهار أثر العمل�ات في قائمة الدخل: -2

 2019/ 12/ 31قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في 

 البیان  جزئي  كلي
  

360000 
60000 

 مصاریف إداریة وعمومیة: 
 رواتب وأجور 

 نور ومیاه  
 

   الدفتري (المدفوع فعالً، رصید میزان المراجعة): الرصید من أصغر الفعلي (ما یخص العام) الرصید -2
�خص الفترة  وهذا یدل على أن ما تم دفعه و�ث�اته في الدفاتر المحاسب�ة (رصید میزان المراجعة) أكبر مما  

المال�ة, أي أن ناك مبلغ مدفوع مقدمًا، وتتطلب التسو�ة المحاسب�ة تخف�ض الرصید الدفتري الظاهر في 

ص العام). إن عمل�ة التخف�ض تكون  میزان المراجعة (المدفوع فعًال) لیتساوى مع الرصید الفعلي (ما �خ

 الرصیدین. بین  الفرق  نًا �مقدار�جعل حساب المصروف دائنًا وحساب المصروف المدفوع مقدمًا مدی

 

 مثال: 

 من بین أرصدته األرصدة التال�ة:  31/12/2019إلحدى المنشآت التجار�ة في    العائد أظهر میزان المراجعة  

 رواتب وأجورمصروف  280000

 دعا�ة و�عالن وف مصر  40000

 وعد الجرد الجاري بنفس التار�خ ظهرت المعلومات التال�ة:

 ل.س شهر�ًا ولم تتغیر طیلة العام  30000الرواتب واألجور الشهر�ة أن  -1

 ل.س شهر�ًا   3000على أساس   1/2019/ 1نظم العقد مع مؤسسة اإلعالن في   -2

 والمطلوب:

 .التار�خ بذلك یوم�ةلا في الالزمة المحاسب�ة المعالجة إجراء -1

 . 31/12/2013 بتار�خ المعدة الدخل قائمة في ذلك أثر و��ان الالزمة  الحسا�ات  تنظ�م  -2

 

 

 الحل:

 ) 12×  30000ل.س ( 360000الرواتب واألجور = مصروف ما �خص العام من 
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 )  380000المبلغ الدفوع فعًال والظاهر في میزان المراجعة = (

 2020عن عام  س وهي أجور مدفوعة مقدمًا ل. 20000=   360000-  380000

 )  12×    3000ل.س ( 36000الدعا�ة واإلعالن = مصروف ما �خص العام من 

 ) 40000المبلغ الدفوع فعًال لقاء الدعا�ة واالعالن والظاهر في میزان المراجعة = (

 2020ل.س وهي دعا�ة و�عالن مدفوعة مقدمًا عن عام 4000=   36000  –  40000

1-   

20000  
20000 

 الرواتب واألجور المدفوعة مقدماً مصروف من حـ/
 الرواتب واألجورمصروف إلى حـ/          

 إث�ات الرواتب واألجور المدفوعة مقدماً 

31 /12 /2019 

36000
0 

 
360000 

 من حـ/ ملخص الدخل (حـ/أ.خ)
 إلى حـ/ الرواتب واألجور           

 إقفال الرواتب واألجور
4000  

4000 
 دعا�ة و�عالن مدفوعة مقدماً مصروف  حـ/من 

 دعا�ة و�عالن مصروف إلى حـ/           
 إث�ات الدعا�ة واإلعالن المدفوعة مقدماً 

36000  
36000 

 )خ.أ/حـ( الدخل ملخص  /حـ من
 الدعا�ة واإلعالن مصروف إلى حـ/          

 
 الرواتب واألجورمصروف حـ/ 

 13/12/2019رصید  380000
20000 

 
360000 

 من حـ/ رواتب وأجور مدفوعة مقدمًا 

 من حـ/ ملخص الدخل(حـ/أ.خ)

    
380000  380000  

 

 

 حـ/ الرواتب واألجور المدفوعة مقدماً 

 2019/ 12/ 31رصید    20000 إلى حـ/ الرواتب واألجور   20000
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20000 

 
 
 
 

20000  

 

 

 31/12/2019الفترة المنته�ة في  قائمة الدخل عن 

 البیان  جزئي  كلي
  

360000 
36000 

 مصاریف إداریة وعمومیة: 
 رواتب وأجور 
 دعایة وإعالن 

 

  

 الدعا�ة واإلعالنمصروف حـ/ 

 من حـ/ دعا�ة و�عالن مدفوعة مقدماً  4000 31/12/2019رصیـد  40000

  )خ.أ/حـ(الدخل ملخص  /حـ من   36000       
40000  40000  

 الدعا�ة واإلعالن المدفوعة مقدماً مصروف حـ/ 

 2019/ 12/ 31رصید    4000 إلى حـ/ الدعا�ة واإلعالن   4000
    

4000  4000  
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 الدفتري (المدفوع فعالً، رصید میزان المراجعة):  الرصید من أكبر الفعلي (ما یخص العام) الرصید -3
المال�ة, أي أن هناك الدفاتر المحاسب�ة أقل مما �خص الفترة وهذا یدل على أن ما تم إنفاقه و�ث�اته في  

لب التسو�ة ز�ادة الرصید الدفتري الظاهر في میزان المراجعة لیتساوى مع الرصید  مصروف مستحق، وتتط

الفعلي والذي أظهرته نتائج الجرد، واث�ات المصروف المستخق �إلتزام على المنشآة. �كون قید التسو�ة  

 الرصیدین.   بین الفرق  نًا �مقدارصروف مدینًا وحساب المصروف المستحق دائ�جعل حساب الم

 مثال: 

 : 12/2014/ 31حدى المنشآت التجار�ة األرصدة التال�ة في  أظهر میزان المراجعة إل 

 ل.س 55000مصروف إ�جار  

 ل.س 17000عموالت مدینة   

 التال�ة:وعند الجرد الجاري بنفس التار�خ ظهرت المعلومات 

 ل.س 5000یبلغ مصروف اإل�جار الشهري   -1

 ل.س20000عموالت المدینة التي تخص العام  لغ التب  -2

 والمطلوب:

 2014/  12/ 31في  في الالزمة المحاسب�ة تسجیل قیود التسو�ات الجرد�ة الالزمة  -1

 31/12/2014 بتار�خ المعدة الدخل قائمة في ذلك أثر و��ان الالزمة  الحسا�ات  تنظ�م  -2

 الحل:

 )12×  5000( ل.س 60000ما �خص العام من مصروف اإل�جار = 

 55000المدفوع فعًال (رصید میزان المراجعة ) =     

 ) 55000 –  60000ل.س ( 5000و�التالي لدینا مصروف إ�جار مستحق �مبلغ  

 :  أ�ضاً 

  ل.س 20000=  العموالت ما �خص العام من مصروف 

 17000میزان المراجعة ) =     المدفوع فعًال (رصید 

 ) 17000  –  20000ل.س ( 3000 لدینا عموالت مدینة مستحقة �مبلغ 
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 القیود المحاسب�ة الالزمة:-1
5000  

5000 
 من حـ/مصروف اإل�جار

 إلى حـ/ اإل�جار المستحق          
 إث�ات مصروف اإل�جار المستحق 

31 /12 /2014 

60000  
60000 

 (حـ/أ.خ)من حـ/ ملخص الدخل 
 إلى حـ/مصروف اإل�جار           

 إقفال مصروف اإل�جار 
3000  

3000 
 من حـ/ العموالت المدینة 

 إلى حـ/العموالت المدینة المستحقة           
 إث�ات العموالت المدینة المستحقة 

20000  
20000 

 )خ.أ/حـ( الدخل ملخص  /حـ من
 إلى حـ/ العموالت المدینة          

 

 احلساابت الالزمة  -2

 حـ/مصروف اإل�جار 

55000 
5000 

 

 31/12/2014رصید 

 مصروف إ�جار مدفوع مقدماً   /حـ  إلى

 
60000 

 

 

 من حـ/ ملخص الدخل(حـ/أ.خ)

 
    

60000  60000  

 حـ/مصروف اإل�جار المستحق 

 مصروف اإل�جار من حـ/  5000 31/12/2014رصید  5000
    

5000  5000  

 حـ/العموالت المدینة 

 2014/ 12/ 31رصید    20000 31/12/2014رصید    17000

   العموالت المدینة المستحقة حـ/ إلى  3000
20000  20000  
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 حـ/العموالت المدینة المستحقة 

 من حـ/العموالت المدینة    3000 31/12/2014رصید    3000
    

3000  3000  
 

 31/12/2014قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في  

 البیان  جزئي  كلي
  

60000 
20000 

 مصاریف إداریة وعمومیة: 
 یجار مصروف اإل

 عموالت مدینة  
 

 : The periodic measurement of revenues لإلیرادات الدوري المحاسبي القیاس 2.2.2

نها�ة الفترة المحاســب�ة وذلك لمعرفة ما �خص العام الحالي وما ق�ض یتم الق�اس المحاســبي لإلیرادات في 

واإلیرادات المســــــــــــــتحقة غیر   مللعام القاد منها فعًال, وذلك لتحدید اإلیرادات المقبوضــــــــــــــة مقدمًا والتي تعود 

جرد المقبوضـة التي تعود للعام الحالي. لهذه الغا�ة, البد من تصـن�ف �افة اإلیرادات وتسـجیلها في قائمة ال

 لیتم دراسة �ل بند منها على حدا.

ــید الدفتري الظاهر في میزان المراجعة, و  ــه الذي �مثل اإن المقارنة بین الرصــــــــــ فعًال, لمبلغ الذي تم ق�ضــــــــــ

 لي الذي �خص الفترة الحال�ة تظهر االحتماالت التال�ة:والرصید الفع

 الرصید الفعلي لإلیرادات �ساوي الرصید الدفتري  -1

 الرصید الفعلي لإلیرادات أصغر من الرصید الدفتري  -2

 الرصید الفعلي لإلیرادات أكبر من الرصید الدفتري  -3
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 ت الثالث:وف�ما یلي نبین �ل حالة من الحاال

الدفتري(رصید میزان المراجعة أو  الرصید یساوي لإلیرادات (ما یخص العام) الفعلي الرصید -1
 المقبوض فعالً) : 

أي أن ما تم ق�ضــه من قبل المنشــاة �ســاوي ما �خص العام دون ز�ادة أو نقصــان, و�التالي ال داعي أل�ة  

 تسو�ة نقوم بتحمیل المبلغ على الفترة المحاسب�ة:

 مثال:

ــآت التجار�  31/12/2013أظهر میزان المراجعة بتار�خ   ــدة في إحدى المنشـــــــ ــدته األرصـــــــ ة من بین أرصـــــــ

 التال�ة:

 ل.س إیراد إ�جار 60000

 إیرادات أوراق مال�ة  100000

 وعند الجرد الجاري بنفس التار�خ ظهرت المعلومات التال�ة:

 ل.س 5000 �أجر شهري قدرهفي بدا�ة العام أن المبنى أجر إلى الغیر  -1

 ل.س100م الواحد سهم, بلغ إیراد السه 1000تتكون األوراق المال�ة من  -2

 والمطلوب:

 ..الیوم�ةدفتر  في الالزمة قیود التسو�ات الجرد�ة تسجیل -1

 .31/12/2013 بتار�خ المعدة الدخل قائمة في ذلك أثر و��ان الالزمة الحسا�ات  تنظ�م -2

 الحل:

 )12×  5000( 60000�جار = ما �خص العام من إیراد اإل

إذًا ال داعي أل�ة تســــو�ة نقفل ما �خص    60000میزان المراجعة) = المقبوض فعال من اال�جار (رصــــید 

 العام من اال�جار في حـ / ملخص الدخل.

 )100× 1000( 100000ما �خص العام من إیرادات األوراق المال�ة = 

عي أل�ة تســو�ة إذًا ال دا   100000رصــید میزان المراجعة) =  المقبوض فعال من ایرادات األوراق المال�ة (

 قفل ما �خص العام من االیراد  في حـ / ملخص الدخل.ن

1 - 
60000  

60000 
 من حـ/إیراد اإلیجار 

 ) خ.أ /حـ( الدخل ملخص  إلى حـ/        
 إقفال یراد اإلیجار 

31 /12/2013 
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100000  
100000 

 من حـ/ إیرادات األوراق المالیة 
 ) خ.أ /حـ( الدخل ملخص  إلى حـ/           

 األوراق المالیة إقفال إیراد 
2-  

 حـ/إیراد اإل�جار

60000 
 
 

   )خ.أ/حـ( الدخل إلى حـ/ملخص 

 

60000 
 
 

 رصید 

 

 
    

60000  60000  

 حـ/إیرادات األوراق المال�ة

100000 
 

 100000 )خ.أ/حـ( الدخل إلى حـ/ملخص 
 

 رصید 

 
    

5000  5000  

 

 31/12/2013قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في  

 البیان  جزئي  كلي
  

60000 
100000 

 إیرادات أخرى 
 إیجار دائن 

 إیرادات األوراق مالیة  
 

الدفتري(رصید میزان المراجعة أو  الرصید أصغر من لإلیرادات (ما یخص العام) الفعلي الرصید -2
 المقبوض فعالً) :  

المســــــجل غي الدفاتر والظاهر رصــــــیده في بلغ من االیراد هو أقل من الم  أي ما �خص الفترة المحاســــــب�ة

میزان المراجعة. أي أن هناك إیراد مقبزضـــــــــمســـــــــ�قًا، و�التالي ال بد من تخف�ض الرصـــــــــید الدفتري لإلیراد 

ــید  ــید الدفتري والرصـ �جعله مدینًا مقابل فتح حــــــــــــــــــ/إیراد مقبوض مقدما وجعلُه دائنًا وذلك �الفرق بین الرصـ

ًا ذو طب�عــة دائنــة (�مثــل التزامــًا لكونــه مبلغ مقبوض وغیر مســــــــــــــتحق) لفعلي. إن اإلیراد المقبوض مقــدمــ ا

 و�التالي �ظهر في طرف االلتزامات في المیزان�ة.
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 مثال: 

ل.س نقدًا �إ�جار عن جزء من العقار الذي   60000قامت منشأة أحمد �ق�ض مبلغ    1/10/2019بتار�خ  

 من �ل عام. 31/12وتنتهي في  1/1ًا أن الفترة المال�ة للمنشاة تبدأ في تملكه عن سنة �املة. علم

 والمطلوب:  

 1/10/2019إجراء قید الیوم�ة الالزم في  -1

 31/12/2019إجراء قید التسو�ة واإلقفال في  -2

 31/12/2019 بتار�خ المعدة الدخل قائمة في ذلك أثر و��ان الالزمة الحسا�ات  تنظ�م -3

 الحل:

1 - 
60000  

60000 
 من حـ/الصندوق 

ً  إیراد اإلیجار  إلى حـ/          المقبوض مقدما
 قبض اإلیجار عن عام كامل 

1 /10 /2019 

 

 )3/12× 60000ل.س ( 15000إن إیراد اإل�جار الذي �خص الفترة المحاسب�ة  = 

 )15000 – 60000ل.س ( 45000و�التالي اإلیراد المقبوض مقدمًا = 
45000  

45000 
ً  جارراد اإلیمن حـ/إی  المقبوض مقدما

 إیراد اإلیجار   إلى حـ/    
 إثبات إیراد اإلیجار  

31 /12/2019 

15000  
15000 

 من حـ/ إیراد اإلیجار 
 إلى حـ/ ملخص الدخل(حـ/أ.خ)         

 إقفال حساب إیراد اإلیجار 
2-  
 

 حـ/إیراد اإل�جار

 
15000 

 
 

 إلى حـ/ ملخص الدخل(حـ/أ.خ)

15000 
 

 
 

 إیراد عقار مقبوض مقدماً  /من حـ

 

 

 
    

60000  15000  
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 حـ/إیراد اإل�جار المقبوض مقدماً 

15000 
45000 

 
 

 

 العقارإلى حـ/ إیراد 

 31/212/2019 مرحل رصید دائن

 

 

 

60000 
 

 
 

 الصندوق من حـ/

 

 

 

    
60000  60000  

 

 31/12/2013قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في  

 ن البیا  جزئي  كلي
  

15000 
 إیرادات أخرى 

 إیجار دائن 
 

الدفتري(رصید میزان المراجعة أو  الرصید أكبر من لإلیرادات (ما یخص العام) الفعلي الرصید -3
 المقبوض فعالً) :  

أي ما تم ق�ضــــــــه من اإلیراد �قل عن اإلیراد الذي �خص الفترة المحاســــــــب�ة, أي أن هناك إیراد مســــــــتحق 

�التالي ال بد من ز�ادة الرصید الدفتري لإلیراد �جعله  دائنًا مقابل فتح حـ/إیراد للمنشأة لم یتم ق�ضه �عد. و 

وجعلُه مدینًا وذلك �الفرق بین الرصــید الدفتري والرصــید الفعلي. إن اإلیراد المســتحق ذو طب�عة مســتحق  

 مدینة (لكونه �مثل حق للمنشأة، والحق مدین) �ظهر في جانب االصول من المیزان�ة.

 مثال:

خ حـدى المنشـــــــــــــــآت التجـار�ـة الفرد�ـة بتـار� ة التي ظهرت في میزان المراجعـة إلف�مـا یلي �عض األرصـــــــــــــــد 

 (�اللیرات السور�ة) 31/12/2018

 أوراق مال�ة (أسهم) 600000

 إیرادات أوراق مال�ة 50000

 فوائد دائنة 32000
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 وعند الجرد الجاري بذلك التار�خ تبین ما یلي:

 ل.س. 5000بلغ ام الحالي وغیر مقبوضة �مهناك أر�اح أسهم عن الع 1

 ل.س.  35000خص العام مبلغ تبلغ الفوائد الدائنة التي ت -2

 والمطلوب:

 التار�خ  ذلكفي  الیوم�ةدفتر  في الالزمة تسجیل قیود التسو�ة الجرد�ة  -1

 .31/12/2018 بتار�خ المعدة الدخل قائمة على ذلك أثر و��ان الالزمة الحسا�ات  تنظ�م -2

 حل:لا
5000  

5000 
 من حـ/إیرادات أوراق مال�ة مستحقة 

 إیرادات أوراق مال�ة  إلى حـ/    
 إث�ات إیرادات األوراق المال�ة المستحقة 

31 /12 /2013 
 
 
 

 بتار�خه 
 
 

 بتار�خه 
 
 

 بتار�خه 

55000  
55000 

 من حـ/ إیرادات األوراق المال�ة 
 إلى حـ/ ملخص الدخل(حـ/أ.خ)        

 لمال�ة ادات األوراق اإقفال حساب إیر 
3000    

3000 
 من حـ/ فوائد دائنة مستحقة  

 إلى حـ/ فوائد دائنة                
 إث�ات الفوائد الدائنة المستحقة

35000    
 

35000 

 من حـ/ الفوائد الدائنة
 )خ.أ/حـ(الدخل ملخص  /حـ إلى         

 إقفال الفوائد الدائنة
 

2- 

 حـ/إیرادات أوراق مال�ة

55000 
 

 (حـ/أ.خ)إلى حـ/ ملخص الدخل 

 
50000 

 
 رصید 

 

  5000 
 من حـ/ إیرادات أوراق مال�ة مستحقة 

 
55000  55000  
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 حـ/إیرادات أوراق مال�ة مستحقة 

 31/12مرحل رصید مدین    5000 إلى حـ/ إیرادات أوراق مال�ة   5000
    

5000  5000  

 

 حـ/الفوائد الدائنة

 32000 )خ.أ/حـ( الدخل ملخص  /حـ إلى   35000
3000   

 رصید 

 من حـ/ فوائد دائنة مستحقة 
    

35000  35000  

 

 حـ/الفوائد الدائنة المستحقة 

 31/12رصید مدین مرحل   3000 إلى حـ/ الفوائد الدائنة   3000
    

3000  3000  

 31/12/2013قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في  

 البیان  جزئي  كلي
  

35000 
55000 

 إیرادات أخرى 
 فوائد دائنة 

 إیرادات أوراق مالیة  
 

 

 حالة وجود إیرادات ومصار�ف مستحقة ومقدمة مدورة من الفترة السا�قة:

ــید مدوَّر في حال وجود  ــروفات الیرادات أو  لإل رصــــ ــتحقة أو  المصــــ ــا�قة المســــ ، مقدمة من الفترة المال�ة الســــ

حیث �قفل الرصید المدور لحساب االیراد   ة في میزان المراجعة,معالجتها مع األرصدة الظاهر  �جري بدا�ًة 

مقارنة تجري  ومن ثم  أو المصـــــــــروف المســـــــــتحق أو المقدمًا في حســـــــــاب اإلیراد أو المصـــــــــروف المعني،  

ــا�ات الختا ــدة الجدیدة مع ما �خص الفترة الحال�ة من إیرادات ومصـــــروفات بهدف تحمیل الحســـ م�ة األرصـــ

 المقدمات والمستحقات للفترة المال�ة القادمة.من إیرادات ومصروفات وتحدید �ما �خص الفترة المال�ة 



35 
 

 �النس�ة للمصار�ف أوًال: 

القاعدة هي أن تضــــاف المصــــار�ف المدفوعة مقدمًا إلى حســــا�اتها األســــاســــ�ة الظاهرة في میزان المراجعة 

ید الجدید لكل حسـاب من ت. و�تم �عد ذلك مقارنة الرصـ وأن تحسـم المصـار�ف المسـتحقة من هذه الحسـا�ا

لحســــــــــا�ات مع رصــــــــــیده الفعلي والذي �مثل ما �خص الفترة المال�ة من مصــــــــــار�ف. حیث یتم إقفال هذه ا

ــتحقات في حال وجودها في  ــدة المقدمات والمســـــــ ــا�ات الختام�ة و�ظهار أرصـــــــ ــید الفعلي في الحســـــــ الرصـــــــ

 المیزان�ة. 

 ل:مثا

 2014/ 31/12ن ضــــمن أرصــــدته األرصــــدة التال�ة في المراجعة إلحدى المنشــــآت التجار�ة مأظهر میزان  

 :(الم�الغ �اللیرات السور�ة)

 

 25000 رواتب وأجور مستحقةمصروف  310000 رواتب وأجورمصروف 

 12000 مصروف إ�جار مدفوع مقدماً  132000 مصروف إ�جار

 3000 عموالت مدینة مستحقة 25000 عموالت مدینة

 5000 مدفوعة مقدماً  و�عالندعا�ة  50000 دعا�ة و�عالنمصروف 

 20000 فوائد مدینة 500000 %)10قرض (

 و�نت�جة الجرد الجاري بنفس التار�خ, ظهرت المعلومات التال�ة:

 .ل.س 25000الرواتب واألجور الشهر�ة مصروف بلغ ی -1

 .ل.س 12000یبلغ مصروف اإل�جار الشهري  -2

 .ل.س 20000العموالت المدینة التي تخص العام تبلغ  -3

 .ل.س 5000تبلغ مصار�ف الدعا�ة واإلعالن الشهري  -4

 .1/7/2014عقد القرض بتار�خ  -5

 والمطلوب:

 .31/12/2014إث�ات قیود التسو�ة الالزمة في دفتر الیوم�ة بتار�خ  -1

 .إظهار أثر العمل�ات السا�قة في قائمة الدخل -2

 .31/12/2014األرصدة في المیزان�ة في إظهار  -3

 الحل:
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25000  
25000 

 الرواتب واألجور المستحقة مصروف من حـ/
 الرواتب واألجورمصروف  إلى حـ/    

 إقفال الرواتب واألجور المستحقة المرحلة 

31 /12 /2013 
 
 
 

 بتار�خه 
 
 

 بتار�خه 
 
 

 بتار�خه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15000  
15000 

 لرواتب واألجور من حـ/ مصروف 
    رواتب واألجور لامصروف إلى حـ/        
 المستحقة 

 إث�ات الرواتب واألجور المستحقة 
 ما �خص العام   300000=   12×   25000
  – 310000جدید للرواتب واألجور =رصید 

25000   =  285000 
  – 300000الرواتب واألجور المستحقة = 

 ل.س  15000=   285000
300000    

300000 
 من حـ/ ملخص الدخل (حـ/أ.خ)

 الرواتب واألجورمصروف حـ/ إلى          
 الرواتب واألجور مصروف إقفال 

12000    
12000 

 من حـ/ مصروف إ�جار 
 اإل�جار المدفوع مقدماً مصروف إلى حـ/        

 إقفال مصروف اإل�جار المدفوع مقدمًا والمرحل
144000  

144000 
 )خ.أ/حـ( الدخل ملخص  حـ/من 

 إلى حـ/ مصروف اإل�جار     
 ر وف اإل�جاإقفال مصر 

+   132000الرصید الجدید لمصروف اإل�جار = 
  144000مقدمة =   12000

 ) 12×12000وهو مساوي لما �خص العام (
3000  

3000 
 من حـ/ عموالت مدینة مستحقة 

 إلى حـ/ عموالت مدینة       
 إقفال العموالت المدینة المستحقة المرحلة 

2000  
2000 

 مقدماً من حـ/ عموالت مدینة مدفوعة 
 إلى حـ/ عموالت مدینة          
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 إث�ات العموالت المدینة المدفوعة مقدمًا المرحلة 
  3000- 25000 الرصید الجدید للعموالت المدینة =

 ل.س  22000  مستحقة = 
 ل.س  20000ما �خص العام =  

عموالت مدفوعة  2000=  20000 – 22000
 مقدمًا 

 
 
 
 
 
 
 
 

20000  
20000 

 )خ.أ/حـ( الدخل ملخص  /حـ من
 إلى حـ/ عموالت مدینة         

 إقفال العموالت المدینة 
 

5000  
5000 

 من حـ/ مصروف دعا�ة و�عالن  
 دعا�ة و�عالن مدفوعة مقدماً مصروف  إلى حـ/        

إقفال مصار�ف الدعا�ة واإلعالن المدفوعة مقدمًا  
 والمرحلة 

 
5000  

5000 
 من حـ/ مصار�ف دعا�ة و�عالن 

 حقة دعا�ة و�عالن مست إلى حـ/مصار�ف    
  إث�ات مصار�ف الدعا�ة واإلعالن المستحقة والمرحلة 

 للفترة التال�ة 
 مقدمة =  5000+  50000 = الجدید  الرصید 

 س  .ل 55000
 60000  =)12×  5000ما �خص العام = (

د. و�عالن  ل.س  5000=  55000 – 60000
 مستحقة  

60000    
60000 

 )خ.أ/حـ( الدخل ملخص  /حـ من
 إلى حـ/ مصار�ف الدعا�ة واإلعالن         
 دعا�ة واإلعالن ما �خص العام من إقفال 

 

5000  
5000 

 من حـ/ فوائد مدینة 
 إلى حـ/ فوائد مدینة مستحقة         
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 إث�ات الفوائد المدینة المستحقة والمرحلة
 ل.س  %50000 =   10×   500000

 25000=  12/ 6×  50000ما �خص الفترة =  
 5000=  20000 –  25000=   ما هو مستحق

25000  
25000 

 )خ.أ/حـ( الدخل ملخص  /حـ من
 إلى حـ/ فوائد مدینة             

 إقفال الفوائد المدینة       
 إظهار أثر العمل�ات في قائمة الدخل: -2

 31/12/2014قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في  

 الب�ان  جزئي  كلي
  

300000 
144000 
20000 
60000 
25000 

 

 مصار�ف إدار�ة ومال�ة 
 الرواتب واألجور
 مصروف إ�جار 
 عموالت مدینة 
 م.دعا�ة و�عالن 

 فوائد مدینة
 

 31/12/2014إظهار األرصدة في المیزان�ة بتار�خ  -3

 الب�ان  ل.س الب�ان  ل.س
 
 

2000 

 
 حسا�ات مدینة أخرى 

 عموالت مدینة مدفوعة مقدماً 

 
 

15000 
5000 
5000 

 
 حسا�ات دائنة أخرى 

 ب وأجور مستحقةاترو 
 مصار�ف دعا�ة و�عالن مستحقة

 فوائد مدینة مستحقة
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 �النس�ة لإلیرادات ثان�ًا: 

ر لحســاب اإلیرادات المقبوضــة  كما هو الحال �النســ�ة للمصــار�ف, فإن القاعدة هي أن �قفل الرصــید المدوَّ

ــاب االیراد المعني، حیث  ــتحقة في حســـــ ــاف اإلیرادات المد   مقدمًا أو المســـــ ــا�تضـــــ اتها فوعة مقدمًا إلى حســـــ

یرادات المســــــتحقة من رصــــــید حســــــا�ات االیرادات تحســــــم اإل �ة الظاهرة في میزان المراجعة، �مااألســــــاـســـــ 

ــید الجدید  اجعة.المعن�ة الظاهرة في میزان المر  ــاب لو�تم �عد ذلك مقارنة الرصـــ ما �خص مع �ل إیراد حســـ

ي جم�ع األحوال نقفل ما �خص العام من االیراد في فو من قبل المنشأة.    العام من االیراد والمتوجب ق�ضه

 أرصدة المقدمات والمستحقات في حال وجودها في المیزان�ة.  ونظهرالحسا�ات الختام�ة 

 مثال:

المراجعة العائد إلحدى المنشــــآت التجار�ة الفرد�ة من بین أرصــــدته األرصــــدة اآلت�ة  أظهر میزان

 �ة) :(�اللیرات السور  2019/  12/ 31بتار�خ 

 30000أوراق مال�ة                                    

 2000إیرادات أوراق مال�ة                           

 2000      عموالت دائنة مقبوضة مقدمًا            

 وعند الجرد الجاري بذلك التار�خ تبین �ما یلي:

 %).8السنوي ( األوراق المال�ة هي ع�ارة عن سندات دین معدل فائدتها-1

 ل.س. 1900الدائنة إن ما �خص الفترة المال�ة من العموالت -2

 المطلوب:

 .دفتر یوم�ة المنشأةإجراء قیود التسو�ة واإلقفال الالزمة في -1

 دفتر األستاذ.تنظ�م الحسا�ات الالزمة في -2

 .31/12/2019المیزان�ة العموم�ة بتار�خ  �اح والخسائر وعلىحساب األر  علىب�ان أثر ذلك -3

 الحـل:

 أوراق مال�ة تخص الفترة المال�ة (مكتس�ة).ل.س إیرادات  %2400= 8× 30000

   2000المراجعة)=   ضة فعًال خالل العام (رصید میزاناإلیرادات المقبو 

 ل.س إیرادات أوراق مال�ة مستحقة. 400=  2000 – 2400

 0 عموالت دائنة مقبوضة خالل العام (رصید میزان مراجعة) =

  2000عموالت دائنة مقبوضة مقدمًا مدوَّر = 



40 
 

 2000=  0 – 2000الرصید الجدید لالیراد =  

   1900ما �خص العام من اإلیراد = 

 ل.س عموالت دائنة مقبوضة مقدمًا (غیر مكتس�ة ). 100=  1900 – 2000
 2019/ 12/ 31 من حـ/ إیرادات أوراق مال�ة مستحقة  400
  ة وراق مال�إیرادات أإلى حـ/  400 

  إث�ات إیرادات األوراق المال�ة المستحقة.   

 بتار�خه  من حـ/ إیرادات أوراق مال�ة  2400

  ملخص الدخلإلى حـ/  2400 

  إقفال حساب إیرادات األوراق المال�ة .  
    

 بتار�خه  من حـ/ عموالت دائنة مقبوضة مقدماً   2000
  إلى حـ/ عموالت دائنة   2000 

  العموالت الدائنة المكتس�ة. ات إث�  

 بتار�خه  من حـ/ عموالت دائنة  1900
  الدخل ملخص إلى حـ/  1900 

  إقفال حساب العموالت الدائنة .  

100  
100 

 من حـ / عموالت دائنة      

 إلى عموالت دائنة مقبوضة مقدماً 

 بتار�خه 

 

 أوراق مال�ة حـ/
30000 

 31/12/2019(قبل التسو�ة)  د ـرصی
ــدین مرحل (للمیزان�ة) 30000 ــد مــــــــــــــ  رصــیــــــــــــــ

31/12/2019 
30000  30000  
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 إیرادات أوراق مال�ة  /حـ
 31/12/2019(قبل التسو�ة)  دـرصی 2000 2019/ 12/ 31  ملخص الدخل الى حـ/   2400

  
ــــــــــــــــــــــــــ/ إیــــرادات أوراق مـــــــالـــ�ــــــة   400 مــــن حــــ

 31/12/2019مستحقة 
2400  2400  

 

 عموالت دائنة  /حـ
1900 

 
100 

 2019/ 31/12 ملخص الدخلإلى حـ/ 

ــ / عموالت دائنة مقبوضـــــــــة  من حـــــــــــــــــــــ

 31/12/2019مقدماً 

2000 
من حـــــ/ عموالت دائنة مقبوضة مقدمًا 

31/12/2019 

2000  2000  
 

 إیرادات أوراق مال�ة مستحقة  /حـ
ــة  400 ــال�ـــ ــ/ إیرادات أوراق مـــ إلى حــــــــــــــــــــــــــ

31/12/2019 

ــة)  400 ــل (لـلـمـیزان�ـــــ ــدین مرحـــــ ــد مـــــ رصــــــــــــــیـــــ

31/12/2019 

400 

 

 

 

 
 

400  

 

 عموالت دائنة مقبوضة مقدماً  /حـ
 31/12/2019(قبل التسو�ة)  دـرصی 2000 31/12/2019إلى حـ/ عموالت دائنة 2000
 12/2019/ 31دائنة من حـ/ عموالت  100 31/12/2019رصید دائن مرحل  100

2100  2100  
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 إظهار أثر العمل�ات في قائمة الدخل:

 2019/ 12/ 31ي لفترة المنته�ة فقائمة الدخل عن ا

 البیان  جزئي  كلي
  

2400 
1900 

 
 
 

 مصاریف إداریة ومالیة 
 إیرادات أوراق مالیة 

 عموالت دائنة 

 

 31/12/2019كما تبدو بتار�خ  لمنشأة...العموم�ة  المیزان�ة

. . . . 

 . . أوراق مال�ة  30000

 دائنة أخرى  حسا�ات   مدینة أخرى  حسا�ات  

 100 مال�ة مستحقة أوراق  إیرادات  400
عموالت دائنة مقبوضة  

 مقدماً 

. . . . 

. . . . 

 

 

 :مثال

 :2018/ 12/ 31 في التال�ة األرصدة المنشآت  إلحدى الجرد�ة التسو�ة قبل المراجعة میزان أظهر

 

 15000 مستحقة  وأجور رواتب مصروف  340000 وأجور رواتب مصروف 

 12000 مقدما عمدفو  إ�جار مصروف 132000 إ�جار  مصروف

 5000 مستحقة  مدینة عموالت  20000 مدینة  عموالت 

 10000 مقدما  مدفوع و�عالن دعا�ةمصروف  42000 و�عالن  دعا�ةمصروف 

 8000 مدینة فوائد  600000 ) %8  ( قرض 
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 :التال�ة المعلومات  ظهرت  التار�خ نفس في الجاري  للجرد  ونت�جة

 س .ل 30000الرواتب واألجور الشهر�ة مصروف بلغ ی •
 س .ل 12000 یبلغ مصروف اإل�جار الشهري  •
 س .ل 14000 تبلغ العموالت المدینة التي تخص العام  •
 س .ل 5000 تبلغ مصار�ف الدعا�ة واإلعالن الشهر�ة  •
 1/10/2018عقد القرض بتار�خ   •

 :والمطلوب 
 2018/ 12/ 31 في الالزمة التسو�ة قیود  إث�ات  :أوال
 لدخال قائمة في ذلك أثر إظهار :ثان�ا
 12/2018/ 31 في المیزان�ة في األرصدة إظهار :ثالثا

 :الحل

 :واألجور الرواتب مصروف 

 في التسو�ة، قبل المراجعة میزان في الظاهر المستحقة، واألجور الرواتب مصروف  حساب  رصید  اقفال یتم

 :التالي �القید  واألجور الرواتب  مصروف حسا�

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

15000  

15000 

 المستحقة  واألجور الرواتب مصروف  /ح نم

 واألجور الرواتب  /ح إلى                  

31 /12 

              س .ل 325000 وال�الغ واألجور الرواتب  مصروف لحسا� الجدید  الرصید  مقارنة  یتم ثم ومن

 رةفتال �خص  ما مع واألجور، بالرواتمصروف  من فعالً  المدفوع �مثل هو و  ، )15000- 340000(

 المدفوعأن  فنجد  .)12*30000(  360000 وال�الغ واألجور الرواتب  مصروف من المحاسب�ة

 مستحقة وأجور رواتب مصروف  35000 هناك إذاً  ، 360000 العام �خص  مام أصغر    325000

  :التالي القید  خالل من إث�اتها یتم ، �عد  تدفع لم العام تخص 

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

35000  

35000 

 واألجور  الرواتب مصروف  /ـح من

 واألجور الرواتب مصروف  /ـــح إلى       

 المستحقة 

 المستحقة  واألجور الرواتب  إث�ات         

31 /12 
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 خ.أ حساب  أو الدخل ملخص  حساب  على واألجور الرواتب  مصروف  من العام �خص  ما  تحمیل یتم  ثم 

 :یلي كما

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

360000  

360000 

 )خ.أـ/ـح(الدخل ملخص   /ـح من

 الرواتب مصروف  /ـح إلى           

 واألجور 

 واألجور الرواتب  إقفال

31 /12 

 

 :یلي �ما( الشكل االلكتروني )  األستاذ  دفتر في المستحقة واألجور لرواتب مصروف ا حساب  و�ظهر

 الرصید دائن مدین  الب�ان التار�خ

 دائن مدین 

 15000    رصید  12/ 31

  0  15000 وأجور رواتب  /ـح إلى 12/ 31

 35000  35000  وأجور رواتب  /ـح من 12/ 31

 

 :یلي �ما 2018/ 12/ 31 في المیزان�ة في المستحقة واألجور الرواتب  حساب مصروف  ظهر�و 

 الب�ان س.ل الب�ان س.ل

   

35000 

 أخرى  دائنة حسا�ات 

  مستحقة وأجور رواتب 

 

 :اإل�جار مصروف

 خالل من س.ل 12000 وال�الغ السا�قة الفترة من والمرحل مقدما المدفوع اإل�جار  مصروف إقفال یتم

 :اإل�جار مصروف حساب  إلى إضافته

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

12000  

12000 

 12/ 31 اإل�جار  مصروف /ح من
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 مقدما المدفوع اإل�جار /ح إلى 

 والمرحل مقدما المدفوع اإل�جار .م إقفال

 

 +12000(  س.ل 144000 وال�الغ )فعالً  المدفوع(اإل�جار لمصروف الجدید  الرصید  مقارنة تتم ثم من

 .)شهر12*12000( س.ل 144000 وال�الغ الفترة  �خص  الذي اإل�جار مصروف مع ، )132000

 و�تم. المیزان�ة في أثر �ظهر ال و�التالي مستحقات، وال مقدمات  یوجد  ال أنه یتبین المقارنة هذه و�نت�جة

 القید  خالل من الدخل ملخص  \ح أو خ.أ \ح في اإل�جار مصروف من الحالي العام �خص  ما إقفال

 :التالي

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

144000  

144000 

 )خ.أ/ح(الدخل ملخص  /ح من

 اإل�جار  مصروف /ح إلى 

 اإل�جار  مصروف إقفال

31 /12 

 

 :یلي كما ي لدفتر االستاذ)االلكترون(�الشكل  األستاذ  دفتر في اإل�جار مصروف حساب  و�ظهر

 اإل�جار  مصروف حساب 

 األرصدة  دائن مدین  الب�ان التار�خ

 دائن مدین 

  132000   رصید  12/ 31

 مدفوع إ�جار /ح إلى 12/ 31

 مقدما

12000  144000  

  0 144000  الدخل ملخص  \ح من 12/ 31
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 :یلي كما األستاذ  تر دف في مقدما المدفوع اإل�جار مصروف حساب  و�ظهر

 األرصدة  دائن مدین  الب�ان التار�خ

 دائن مدین 

  12000   رصید  12/ 31

 0  12000  اإل�جار  .م /ح من 12/ 31

 :المدینة العموالت

 حساب  في س.ل 5000 وال�الغة السا�قة الفترة من المدور المستحقة المدینة العموالت  إقفال یتم

 :تاليلا �القید  مدینة عموالت  مصروف

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

5000  

5000 

 المستحقة  المدینة العموالت  /ح من

 المدینة  العموالت  /ح إلى                  

 المرحلة  المستحقة المدینة العموالت  إقفال

31 /12 

  20000( س.ل 15000 )فعالً  المدفوع( المدینة العموالت  لحساب  الجدید  الدفتري  الرصید  �ص�ح �التالي

 س،.ل 14000          وال�الغ العام �خص  الذي المدینة العموالت  مبلغ مع �قارن  والذي)،  5000 –

 مدفوعة مدینة عموالت  هناك أي  )14000( العام �خص  مما  أكبر )15000( فعالً  المدفوع أن فنجد 

 :التالي �القید  تثبت  س.ل 1000 قدرها مقدماً 

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

1000  

1000 

 مقدماً  المدفوعة العموالت  /ح نم

 المدینة  العموالت  /ح إلى                    

 المرحلة  مقدما المدفوعة المدینة العموالت  إث�ات 

31 /12 

 \ح أو الدخل ملخص  حساب  على المدینة العموالت  مصروف من الحالي العام �خص  ما تحمیل یتم ثم

 :التالي القید  خالل من  خ.أ
 

 التار�خ  الب�ان دائن مدین 

 12/ 31 الدخل ملخص  /ح من  14000
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 المدینة العموالت  /ح إلى                      14000

 المدینة العموالت  إقفال               

 :یلي كما األستاذ  دفتر في المستحقة العموالت  حساب  و�ظهر

 المستحقة  العموالت  حساب 

 األرصدة  دائن مدین  الب�ان التار�خ

 دائن مدین 

 5000    الرصید  12/ 31

 0   5000 مدینة  عموالت  /ح إلى 12/ 31

 :یلي كما األستاذ  دفتر في ف�ظهر مقدما المدفوعة العموالت  حساب  أما

 مقدما المدفوعة العموالت 

 األرصدة  دائن مدین  الب�ان التار�خ

 دائن مدین 

  1000  1000 المدینة  العموالت  /ح إلى 12/ 31

  1000   رصید  12/ 31

 :یلي كما المیزان�ة في مقدما المدفوعة العموالت  وتظهر

 الخصوم                   �ةالمیزان           األصول               

 الب�ان س.ل الب�ان س.ل

 

1000 

 أخرى  مدینة حسا�ات 

 مقدما  مدفوعة عموالت 
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 :واإلعالن الدعا�ة مصار�ف

 السا�قة، الفترة من والمرحلة س.ل 10000 ال�الغة مقدما فوعةمد ال واإلعالن الدعا�ة مصار�ف إقفال یتم

 :التالي القید  خالل من واإلعالن الدعا�ة .م حساب  إلى �إضافتها وذلك

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

10000  

10000 

 واإلعالن  الدعا�ة .م /ح من

  مقدما مدفوع واإلعالن  الدعا�ة .م /ح إلى

 سا�قة  فترة من مرحلة و�عالن دعا�ة .م إقفال

31 /12 

 

 المصروف، من فعالً  المدفوع �مثل والذي الجدید  واإلعالن الدعا�ة مصروف رصید  مقارنة تجري  ثم ومن

 وال�الغة الدعا�ة، مصروف من العام �خص  ما مع ،)42000 +10000( س.ل 52000 وال�الغ

 المدفوع) واالعالن الدعا�ة لمصروف الجدید  الرصید  أن فنجد  . شهر) 12*5000  ( س.ل 60000

 وهذا واالعالن الدعا�ة مصروف من)  60000( الحالي العام �خص  مما أصغر)   52000) (فعالً 

  :یلي كما التسو�ة قید  و�كون  س،.ل 8000 �مقدار مستحقة و�عالن دعا�ة مصار�ف هناك أن �عني

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

8000  

8000 

  و�عالن دعا�ة .م /ح من

 مستحقة  و�عالن دعا�ة .م /ح إلى              

 تال�ة  فترة إلى مرحلة مستحقة و�عالن دعا�ة .م

31 /12 

 

 :الدخل ملخص  حساب  في واإلعالن الدعا�ة مصار�ف من العام �خص  ما إقفال یتم ثم

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

60000  

60000 

 الدخل ملخص  /ح من

  نواإلعال الدعا�ة .م /ح إلى                 

 واإلعالن  الدعا�ة .م إقفال

31 /12 
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 :یلي كما المیزان�ة في قادمة فترة إلى المرحلة المستحقة واإلعالن الدعا�ة مصار�ف عن اإلفصاح یتم كما

 الخصوم                       المیزان�ة                                األصول

 الب�ان س.ل الب�ان س.ل

 أخرى  دائنة حسا�ات  8000  

 مستحقة  و�عالن دعا�ة .م

 

 :القرض فوائد

 :یلي كما العام تخص  التي القرض  فوائد  تحسب 

 أشهر 3 عن  فقط هي العام تخص  التي الفائدة أن �عني وهذا 1/10/2018 في القرض  عقد 

600000   *8   ) * %3/12 = (12000   

   )8000( فتبلغ الجرد�ة التسو�ة قبل المراجعة میزان في كرصید  والواردة فعًال، المدفوعة الفائدة أما

 في �ظهر المشروع على  إلتزام تمثل مستحقة مدینة فائدة س.ل 4000 هناك أن �عني وهذا س،.ل

 :یلي كما التسو�ة قید  و�كون   .الخصوم طرف في المیزان�ة

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

4000  

4000 

 المدینة  الفوائد  /ح من

 المستحقة  المدینة الفوائد  /ح إلى                

 تال�ة  لفترة مرحلة مستحقة مدینة فوائد  إث�ات 

31 /12 

 

 العام �خص  ما إقفال یتم ثم حیث  العام �خص  لما مطا�قاً  المدینة الفوائد  رصید  �ص�ح التسو�ة قید  �عد 

 :التالي �القید  الدخل ملخص  في المدینة الفوائد  من

 التار�خ الب�ان دائن مدین 

12000  

12000 

 الدخل ملخص  /ح من

 المدینة الفوائد  /ح إلى                       

   المدینة الفوائد  إقفال               

31 /12 
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 :یلي كما المیزان�ة في المستحقة المدینة الفوائد  وتظهر

 الخصوم                         المیزان�ة                                األصول

 نالب�ا س.ل الب�ان س.ل
   

4000 

 أخرى  دائنة حسا�ات 

 مستحقة  مدینة فوائد 
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 Questions of chapter two أسئلة الفصل

 True/Falseأسئلة صح / خطأ ) 1

 خطأ  صح  السؤال 

   طب�عة دائنة  والمصروف المدفوع مقدمًا ذ  1

   طب�عة دائنة  والمصروف المستحق ذ  2

   طب�عة مدینة  واإلیراد المقبوض مقدمًا ذ  3

   طب�عة مدینة  واإلیراد المستحق ذ  4

5 
تظهر المصار�ف المدفوعة مقدمًا في المیزان�ة الختام�ة ضمن األصول 

 المتداولة
  

   الدخل المصار�ف واإلیرادات التي تخص العام تظهر قائمة  6
 

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 : 2019/ 12/ 31خ المراجعة ألحدى المنشآت التجار�ة بتار�*** األرصدة التال�ة مستخرجة من میزان 

مصروف رواتب وأجور مدفوعة مقدمًا, إیراد إ�جار   40000مصروف رواتب وأجور,  3000000

130000 . 

 و�نت�جة الجرد بنفس التار�خ ظهرت المعلومات التال�ة:

 ولم یتغیر طیلة العام.  30000مصروف الرواتب واألجور الشهر�ة  -1

 .120000م من اإلیراد الدائن خص العا ما � -2

 استنادًا إلى الب�انات السا�قة المطلوب اإلجا�ة عن األسئلة التال�ة: 

 �مبلغ:  31/12/2019واألجور ضمن قائمة الدخل المعدة بتار�خ  �ظهر مصروف الرواتب   -1

 340000  -ب                      300000 -أ

 غیر ذلك  -ث          360000 -ب 
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 یبلغ:   31/12/2019واألجور المستحق والذي �ظهر في میزان�ة  لرواتب مصروف ا -2
 60000  -ب                     20000 -أ

 غیر ذلك  -ث               360000 -ت 

 �مبلغ:  2019/ 12/ 31�ظهر إیراد اإل�جار ضمن قائمة الدخل المعدة بتار�خ   -3

 120000 -ب                  130000 -أ
 غیر ذلك -ث                  100000 -ت 

 ضمن:   2019/ 31/12ة بتار�خ �ظهر إیراد اإل�جار المقبوض مقدمًا في المیزان�ة المعد   -4
 األلتزامات المتداولة -األصول المتداولة                         ب  -أ

 حقوق الملك�ة                         األصول غیر المتداولة   -ت 
 قضا�ا للمناقشة  \) أسئلة 3

 ألول:ال االسؤ 

من ضــــــــمن   31/12/2019التجار�ة  بتار�خ  أظهر میزان المراجعة المســــــــتخرج من دفاتر منشــــــــأة ســــــــمیر  

 أرصدته اآلتي (�اللیرات السور�ة) :

 إلـى مـن اسم الحساب

 -  420000 رواتب وأجورمصروف 

 -  62000 دعا�ة و�عالن مصروف 

 500000 -  % سنو�ًا) 8قرض مصرفي (

 -  22500 فوائد قرض

 340000 -  إ�جار دائن مقبوض مقدماً 

 -  350000 أوراق مال�ة 

 -  14600 �هر�اء وم�اه  مصار�ف

 -  16500 مهمات مكتب�ة 

 وعند الجرد الجاري بذلك التار�خ تبین ما یلي:

 تغیر طیلة العام.ل.س ولم ی 35000واألجور الشهر�ة  الرواتب مصروف بلغ ی .1

ــة اإلعالن في بدا .2 ــســـــ ــهري قدره    1/1/2019�ة العام ( تم توق�ع العقد مع مؤســـــ  5000) لقاء مبلغ شـــــ

 ل.س.
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 لمدة ثالث سنوات تدفع فوائده ال�س�طة سنو�ًا. 1/1/2019عقد القرض بتار�خ  .3

ــتأجر في بدا�ة العام   .4 ـــ ــار المؤجر �حسب عقد اإل�جار المبرم مع المسـ ـــ ــهري للعقـ ـــ ــار الشـ ـــ اإل�جـ

 ل.س. 25000

 ل.س. 25000الحالي �مبلغ قدره قبوضة عن العام هناك إیرادات أوراق مال�ة مستحقة وغیر م .5

 ل.س . 6500هناك مهمات مكتب�ة �اق�ة ( غیر مستهلكة )  �مبلغ قدره .6

 المطلوب:

 إث�ات قیود التسو�ات الجرد�ة الالزمة .1

 تنظ�م الحسا�ات التي تأثرت �الجرد بدفتر األستاذ. .2

 .قائمة الدخل علىإظهار أثر ذلك  .3

 .31/12/2019في  إظهار األرصدة في المیزان�ة .4

 }توج�ة لإلجا�ة: األمثلة المحلولة . 30: 100دق�قة. الدرجات من  30{مدة اإلجا�ة:  

 :السؤال الثاني

ظهرت األرصـدة المتعلقة �الحسـا�ات االسـم�ة في دفتر أسـتاذ منشـأة  حمید التجار�ة   31/12/2019بتار�خ  

 یلي (�اللیرات السور�ة) : اكم

 إلـى مـن اسم الحساب

 -  17000 عمولة و�الء شراءف مصرو 

 -  275000 رواتب وأجورمصروف 

 -  29000 دعا�ة و�عالنمصروف 

 -  18000 تأمین ضد الحر�قمصروف 

 600000 -  % سنو�ًا)10مصرفي (قرض 

 -  15000 فوائد قرض 

 230000 -  إ�جار دائن مقبوض مقدماً 

 25000 -  إیرادات أوراق مال�ة مقبوضة مقدماً 

 -  250000 أوراق مال�ة

 وعند الجرد الجاري بذلك التار�خ تبین ما یلي:
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 ل.س. 2000�مبلغ قدره  2020هناك عمولة و�الء شراء مدفوعة مقدمًا عن عام  -1

 رواتب وأجور شهر �انون األول عن العام الحالي لم تدفع �عد. -2

 2500قدره  على دفع مبلغ شهري   1/1/2019ینص العقد المبرم مع مؤسسة اإلعالن بتار�خ    -3

 ء الدعا�ة واإلعالن التذ�یري ل�ضائع المنشأة.ل.س لقا

 ل.س. 1500لقاء قسط شهري قدره  لمدة سنة 1/4/2019ُعِقَد التأمین بتار�خ  -4

ــنو�ة تدفع بنها�ة �ل (  1/7/2019ُعقد القرض بتار�خ    -5 ــ�طة ســ ) أشــــهر اعت�ارًا من 3�فائدة �ســ

 تار�خ عقده.

 . 2019/ 1/ 1بدءًا من    20000مستأجر  حسب العقد المبرم مع ال اإل�جار الشهري للعقار  -6

 ل.س.   45سهم الواحد من الر�ح سهم بلغ نصیب ال   500األوراق المال�ة هي ع�ارة عن   -7

 :المطلوب 

 الالزمة الجرد�ة  التسو�ات  قیود  إث�ات  .1

 .األستاذ  بدفتر �الجرد  تأثرت   التي الحسا�ات  تنظ�م .2

 .الدخل قائمة في ذلك أثر إظهار .3

 .31/12/2019 في المیزان�ة في األرصدة إظهار .4

 }توج�ة لإلجا�ة: األمثلة المحلولة . 30: 100دق�قة. الدرجات من  30{مدة اإلجا�ة:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 :  الفصل الثالث

 المحاس�ة عن األصول المتداولة 
 Adjustments of Current Assets 

 
 : كلمات مفتاح�ة

, Allowance for Doubtful Accountمخصص الدیون المشكوك فیها  ,Account Recevableحسا�ات المدینون 

, حسم Deferred Expenditure, نفقات مؤجلة Debitors, المدینون Cash, النقد Bad debtsدیون معدومة 

Discountمخزون سلعي ,  Inventory دفتر الیوم�ة ,Journal طر�قة الوارد أوًال صادر أوًال ,First-in-First out ,

, قاعدة التكلفة أو  Weighted Average methodالمتوسط المرجح  , طر�قة  Last-in-First outالوارد أخیرًا صادر أوًال  

, صافي الق�مة القابلة للتحقق  Market Value, الق�مة السوق�ة Lower-of-Cost-or-Marker Ruleالسوق أیهما أقل 

Net Realizable Value أوراق الدفع ,Notes Payable أوراق الق�ض ,Notes Receivable.  

 ملخص الفصل:
جل �اإلضافة لحسا�ات  ت قصیرة األیتناول هذا الفصل التسو�ات الجرد�ة للمخزون السلعي ولحسا�ات المدینین واألستثمارا

 النقد�ة مع ب�ان األثر على قائمة الدخل و��ف�ة العرض في المیزان�ة. 

   :�ةالتعل�م األهدافالمخرجات و 

 .بها واالعتراف المتداولة األصول طب�عة معرفة -1

 .له المحاسب�ة والمعالجة للمخزون، والالحق األولي الق�اس -2

 .المحاسب�ة الفترة نها�ة في )الز�ائن ( المدینة الحسا�ات معالجة -3

 . لها الجرد�ة والتسو�ات األجل، قصیرة االستثمارات مفهوم على التعرف -4

 .لها المناس�ة الجرد�ة والتسو�ات النقد�ة وش�ه النقد�ة مفهوم على التعرف -5

 توض�ح ��ف�ة إعداد مذ�رة التسو�ة و��ان المطا�قة لحساب المصرف.  -6
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 :Introduction مقدمة .3-1

 منافع عنها یتولد  أن المتوقع من والتي المنشــــــأة علیها تســــــ�طر اقتصــــــاد�ة موارد  المتداولة األصــــــول تمثل

 المع�ار و�نص  . والنقد�ة الز�ائن و المخزون  مثل عناصـر وتتصـمن المنشـأة لصـالح األجل یرةصـ ق إقتصـاد�ة

 والبنود  المتداولة غیر البنود  عرض  ضـــــــــــرورة على(عرض الب�انات المال�ة)  IAS1 الدولي المحاســـــــــــبي

 من التي األخرى  واألصـــــول النقد�ة من المتداولة األصـــــول وتتكون  .المیزان�ة في منفصـــــل �شـــــكل المتداولة

  .أطول أیهما التشغیل�ة الدورة أو المال�ة السنة خالل نقد�ة إلى تتحول أن المتوقع

ــغیل�ة الدورة وتعرف ــتخدامها أجل من األصــــول اقتناء بین المنقضــــي الوقت  ذلك �أنها التشــ  عمل�ات  في اســ

 12 التشـغیل�ة الدورة مدة اعت�ار على المع�ار و�نص  .للنقد  معادل أصـل أو نقد  صـورة في وتحققها المشـروع،

 .بوضوح للمنشأة العادلة التشغیل�ة الدورة على التعرف إمكان�ة صعو�ة حال في شهراً 

 تصــــــن�ف مع التال�ة، المعاییر من أ�اً  تســــــتوفي عندما متداولة �أنها األصــــــول تصــــــن�ف المع�ار و�شــــــترط

 :وهي متداولة غیر �أنها كلها األخرى  األصول

ــتهالك أو للب�ع بها االحتفاظ أو ،تحققها المتوقع من �كون  أن- ــمن االسـ ــغیل�ة الدورة ضـ  للوحدة العاد�ة التشـ

 .الحاسب�ة

 .أساسي �شكل المتاجرة �غرض  بها �حتفظ أن-

 التجار�ة والذمم المخزون  من كل الشــــرط هذا من واســــتثنى المیزان�ة، تار�خ �عد  شــــهر 12 خالل تتحقق أن

 .المدینة

 .مقیداً  ل�س واستخدامه حكمها، في ما أو نقد�ة �كون  أن-

 المیزان�ة صـــلب  في منفصـــلة مجموعات  شـــكل على مصـــنفة المتداولة األصـــول تناول الفصـــل ذاه في ســـیتم

  .سیولتها درجة أساس على ول�س ذ�رنا، الذي النحو على المع�ار في أساسي كمتطلب 

 :التالي النحو على الترتیب  س�كون  وعل�ه

 .المخزون السلعي 

 .)الق�ض ینون وأوراق مد ال(الذمم المدینة 

 .االستثمارات قصیرة األجل

 .النقد�ة وش�ه النقد�ة
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  Accounting Adjustments of inventories : يالسلع لمخزون ل التسو�ات الجرد�ة 3-2

نظرًا للحجم الذي یتمتع �ه   تكتسب التسو�ات الجرد�ة للمخزون السلعي أهم�ة خاصة في المنشآت التجار�ة

ألخرى �حسب طب�عة نشاطها.    ر األصول. تختلف عناصر المخزون السلعي من منشأة�النس�ة ل�اقي عناص

المخزون السلعي أخر المدة هو األصل الوحید الذي �ظهر في قائمة الدخل والمیزان�ة. فهو �ظهر في قائمة  

ن�ة �ظهر  للوصول إلى تكلفة ال�ضاعة الم�اعة, وفي المیزا  الدخل مطروحًا من تكلفة ال�ضاعة المتاحة للب�ع

اس المخزون السلعي ینعكس في تكلفة ال�ضاعة الم�اعة و�التالي  ضمن األصول المتداولة. إن الخطأ في ق�

 في مجمل وصافي ر�ح المنشاة.

 

 : The importance of inventory السلعي المخزون أھمیة 1.2.3

  المتحققة  األر�اح ألن ار�ةالتج المنشآت  في المتداولة الموجودات  عناصر أهم من السلعي المخزون  عتبر�

  �أنه السلعي المخزون  و�عرف. األر�اح من  األساسي العنصر تشكل السلعي المخزون  ب�ع عمل�ات  من

  التي  األول�ة المواد  أو,التجار�ة للمنشاة  التشغیلي  النشاط  خالل من ب�عها إعادة بهدف تشترى  التي السلع

  �شمل   والتي,  الصناع�ة  المنشآت   في  ب�عها  إعادة  صد �ق   األخرى   السلع  تصن�ع  في  استخدامها  �غرض   تشترى 

 المشتراة  األول�ة والمواد  التشغیل تحت  السلعي والمخزون  الجاهز السلعي المخزون  فیها السلعي المخزون 

 .  التصن�ع عمل�ة   في االستخدام �غرض 

 الفترة  خالل شأةمنلل المالي والمر�ز األعمال نتائج على سل�اً  سیؤثر السلعي المخزون  تقی�م في الخطأ إن

  الق�اس  في االستحقاق وأساس �المصروفات  اإلیرادات  مقابلة مبدأ تطبیق لعدم نظراً  والتال�ة الحال�ة المال�ة

  األعمال  نتائج في و�التالي المب�عات  تكلفة في تؤثر  المدة أخر �ضاعة تقی�م طر�قة أن أي. المحاسبي

  التال�ة   المال�ة   الفترة  في  الخطأ  سیؤثر  �ما),  الملك�ة  وحقوق   األصول(  المالي  المر�ز  وفي)  الخسارة  أو  الر�ح(

 .التال�ة المال�ة للفترة المدة أول  �ضاعة هي  الحال�ة المال�ة للفترة  المدة أخر �ضاعة  ألن

  نظام وجود  في تتمثل وأدوات  س�اسات  خالل من دق�قة  رقا�ة السلعي المخزون  جرد  عمل�ة  ترافق أن بد  ال 

  لتحدید  نظام وجود  إلى �اإلضافة , و�لیها المخازن  من والتسل�م االستالم عمل�ة �ضمن  الداخل�ة للرقا�ة

 . والكم�ة والق�مة �العدد  المخزون 
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   :The concept of inventory السلعي المخزون مفھوم 2.2.3

, العادي  نشاطها   ضمن  الب�ع  �غرض   التجار�ة  المنشأة  �ه  تحتفظ  الذي  األصل  ذلك  السلعي   �المخزون   �قصد 

  المع�ار  عرف ولقد . بها تقوم التي اإلنتاج�ة العمل�ة مراحل من مرحلة في الصناع�ة المنشأة �ه تحتفظ أو

 :أصول أنها على المخزونات  IAS2 الدولي المحاسبي

 للمنشأة العادي النشاط س�اق في الب�ع  لغا�ات  بها االحتفاظ یتم -أ

 الب�ع لغرض  التصن�ع قید  -ب 

 الخدمة  تقد�م أو  اإلنتاج�ة العمل�ة في تستهلك مولواز  مواد  شكل على -جـ

  مكان  عن النظر �غض  المخزون  من جزءاً  الجرد  تار�خ في المنشأة تمتلكها التي  ال�ضائع جم�ع وتعد 

 في الموجود  الجزء ذلك, السلعي المخزون  عناصر تحدید  عند , االعت�ار �عین األخذ  �جب  ولذلك. وجودها

 :إلى �اإلضافة  المنشأة مخازن 

 الب�ع  ومراكز مخازن  في الموجودة ال�ضاعة -1

 العمالء لدى الب�ع برسم المودعة أو المرسلة ال�ضاعة. 2

 تصن�عها  إتمام بهدف  أخرى  منشآت  إلى المرسلة ال�ضاعة -3

  التسل�م   شرط  �ان  إذا  وذلك,  �عد   تصل  لم   أنها  إال,  الدفاتر  في  والمقیدة,  الموردین  من  المشتراة   ال�ضاعة  -4

 . ال�ائع مخازن  في

  مخازن   إلى  ال�ائع  مخازن   من  شحنها  یتم  لم  والتي  الدفاتر  في  والمقیدة,  ثمنها  والمدفوع  المشتراة   ال�ضاعة  -5

 .المشتري 

 :السلعي المخزون  من و�ست�عد 

 األمانة  برسم  المنشأة مخازن  في المودعة ال�ضاعة -1

 الب�ع  برسم  المنشأة مخازن  في المودعة ال�ضاعة -2

 وتجهیزها   خدمتها إتمام بهدف المنشأة لدى دعةالمو  ال�ضاعة -3

 .�عد  المنشأة مخازن  من شحنها یتم  لم أنه إال ثمنها والمقبوض  الم�اعة ال�ضاعة -4
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 : Measuring inventory السلعي المخزون قیاس 3.2.3

تتضــــــمن تكلفة المخزون الســــــلعي �افة مصــــــار�ف الشــــــراء وتكال�ف التحو�ل وغیرها من المصــــــار�ف التي 

ألنواع تحملها المنشـــأة في ســـبیل جلب المخزون ووضـــعه في مكانه وحالته الحالیین. وف�ما یلي نبین هذه ات

 الثالث من المصار�ف:

 :   ف شراء المخزون السلعيمصار� -1

ــول   ــار�ف النقل حتى وصـ ــتردة ومصـ ــرائب األخرى غیر المسـ ــتیراد والضـ ــوم االسـ ــراء ورسـ ــعر الشـ ــمل سـ وتشـ

 منشأة.المخزون إلى مستودعات ال

 مثال:

% تســـل�م 5ل.س �حســـم تجاري    500000اشـــترت إحدى المنشـــآت التجار�ة �ضـــاعة على الحســـاب �مبلغ  

ل.س, و�لغت مردودات المشـــــــــتر�ات ومســـــــــموحاتها 10000مصـــــــــار�ف النقل  محالت المورد, حیث بلغت  

 ل.س5000

 والمطلوب:

 حساب تكلفة المخزون السلعي للمنشأة 

 لحل:ا

 كلي جزئي  الب�ان
  500000 شتر�ات الم مجمل

  25000 %5�طرح: الحسم التجاري 
  10000 �ضاف: مصار�ف الشراء

  5000 �طرح مسموحات المشتر�ات ومردوداتها 
 480000  تكلفة شراء المخزون السلعي

 

 تكال�ف التحو�ل: -2

الصـــــــناع�ة وتتضـــــــمن �افة التكال�ف الالزمة لتحو�ل المواد الخام إلى منتج نهائي. وتشـــــــمل المصـــــــار�ف 

تتعلق �المنشـآت الصـناع�ة   الم�اشـرة (مواد وأجور) والمصـار�ف الصـناع�ة غیر الم�اشـرة. إن هذه التكال�ف

 وتشكل جزء من مقرر محاس�ة التكال�ف الذي سیدرس في السنوات القادمة
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 التكال�ف األخرى:  -3

التخز�ن وتصـــــــم�م منتج معین وهي تكال�ف ال ترت�ط �اإلنتاج �شـــــــكل م�اشـــــــر, ومن األمثلة علیها تكال�ف  

التكال�ف تســـــــــــت�عد من تكلفة المخزون الســـــــــــلعي نواع من  لعمالء محددین. تجدر اإلشـــــــــــارة إلى أن هناك أ

و�عترف بها �تكال�ف تخص الفترة المال�ة. ومن األمثلة على ذلك تكال�ف المخزون الفاقد والتالف, تكال�ف 

 ال�حث والتطو�ر.الب�ع والمصار�ف اإلدار�ة �اإلضافة إلى تكال�ف 

 

 : methods of pricing inventory طرق تسعیر المخزون السلعي 4.2.3

�مكن اسـتخدام عدة طرق لتسـعیر المخزون السـلعي و�ث�اته في نها�ة الفترة المال�ة مع األخذ �عین االعت�ار 

 أنظمة جرد المخزون السلعي (نظام الجرد المستمر ونظام الجرد الدوري). وهذه الطرق هي:

 طر�قة التمییز المحدد أو (التكلفة المحددة)-1

   First in- First Out (FIFO)طر�قة الوارد أوًال صادر أوًال.  -2

  Last in-First Outطر�قة الوارد أخیرًا صادر أوًال  -3

  طر�قة المتوسط المرجح -4

لفة المخزون السلعي أخر  إن تطبیق �ل طر�قة من هذه الطرق یؤدي إلى تحدید تكلفة ال�ضاعة الم�اعة وتك

 لفة التار�خ�ة.  المدة والتي تدعى �التك

 

 أوًال: طر�قة التمییز المحدد (أو التكلفة المحددة)

تطبق هذه الطر�قة في حال �ون بنود المخزون تخص مشروعات محددة أو في حل �انت هذه البنود غال�ة  

یتطلب تطبیق هذه الطر�قة فصل �ل �م�ة  الثمن وقلیلة العدد مثل: المجوهرات والس�ارات...الخ. حیث 

إال أن هذه الطر�قة �صعب تطب�قها في    إلى مخازن المنشأة �سعر مختلف عن الكم�ات األخرى.تصل 

المنشآت �بیرة الحجم التي تتعامل مع أصناف متعددة من السلع لذا تستخدم طر�قة أرخى في ق�اس تكلفة  

 المخزون السلعي. 
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 (FIFO) .أوالً  صادر أوالً  ردالوا طر�قة ثان�ًا: 

تتطلب معاییر المحاس�ة الدول�ة استخدام هذه الطر�قة في حال تعذر تطبیق طر�قة التكلفة المحددة. و�تم  

وفقًا لهذه الطر�قة ب�ع المخزون السلعي �حسب أقدم�ة وروده إلي مخازن المنشأة, �حیث أن المخزون  

ون السلعي أخر المدة مكون من تطبیق هذه الطر�قة �جعل المخز السلعي الذي  اشترى أوًالُ◌ ی�اع أوًال. أن  

 المشتر�ات األخیرة و�التالي مق�م �أحدث األسعار. 

 في  السوق   في  السائدة  األسعار  مع  یتماشى  �سعر  المیزان�ة   في  السلعي  المخزون   تطبیق هذه الطر�قة �ظهر

�اح خالل فترات مخزون السلعي أخر المدة واألر المال�ة, إال أنه یؤدي إلى الم�الغة في ق�مة ال الفترة نها�ة

 التضخم وارتفاع األسعار.

 

 : LIFOأوًال  صادر أخیراً  الوارد ثالثًا: طر�قة

تفترض هذه الطر�قة �أن المخزون السلعي الذي تم شراؤه أخیرًا ی�اع أوًال, و�التالي یتم تحدید تكلفة ال�ضاعة  

ون السلعي أخر المدة �األسعار القد�مة التي �انت سائدة خالل  الم�اعة وفقًا ألحدث األسعار وتكلفة المخز 

ى مقابلة التكال�ف الجار�ة �اإلیرادات الجار�ة العام. یؤدي استخدام هذه الطر�قة في ظل ارتفاع األسعار إل

ب و�التالي التقلیل من أثر التضخم وعدم الم�الغة في ق�مة األر�اح وق�مة المخزون السلعي أخر المدة والواج

 إظهاره في قائمة المر�ز المالي في جانب األصول.   

 

 المرجح المتوسط را�عًا: طر�قة

متوسـط التكلفة لكل صـنف من أصـناف المخزون السـلعي أو ال�ضـاعة تطبیق هذه الطر�قة یتطلب حسـاب 

ــأة نظام الجرد الدوري تحســــــــــــب تك لفة الجاهزة وذلك مع مراعاة نظام الجرد المت�ع. ففي حال إت�اع المنشــــــــــ

 الوحدة من المخزون على أساس المتوسط المرجح �المعادلة التال�ة:

 فة السلع المتاحة للب�عتكل                                          

 المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة =                                     

 سلع المتاحةعدد وحدات ال                                          

أما في حال ط�قت المنشــــــــأة نظام الجرد المســــــــتمر, یتم حســــــــاب تكلفة الوحدة من المخزون على أســــــــاس 

 حرك, وذلك عند �ل عمل�ة إدخال إلى المخازن بتطبیق المعادلة التال�ة:المتوسط المت
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 المتحرك = الوحدة تكلفة متوسط

 

 +  تكلفة الكم�ة الداخلة إلى المخازن  تكلفة الكم�ة الموجودة في المخازن                   

 

 المخازن  عدد الوحدات الموجودة في المخازن + عدد الوحدات الداخلة إلى              

 :مثال

في إحدى   2011ف�ما یلي الب�انات المتعلقة �حر�ة المخزون الســــــــــــــلعي خالل النصــــــــــــــف األول من عام   

 المنشآت التجار�ة.
 مةیق سعر كمیة  البیان التاریخ

 30000 15 2000 رصید أول المدة 1/1
 - - 1000 مبیعات  10/2
 24000 16 1500 مشتریات  15/3
 54000 18 3000 مشتریات  12/4
 - - 2500 مبیعات  20/5

 - - 1700 مبیعات  2/6
 45900 17 2700 مشتریات  20/6

 

 والمطلوب:

ــلعي وفقاً   -1 ــاعة الم�اعة وتكلفة المخزون الســــ ــابق تحدید تكلفة ال�ضــــ  لكل طر�قة من الطرق األر�عة الســــ

 العت�ار نظام الجرد المستخدم.ذ�رها مع األخذ �عین ا

 الحل:

وأن المخزون الســـــــــــلعي أخر  )المحددة التكلفة أو( المحدد  التمییز  �افتراض أن المنشـــــــــــأة تطبق طر�قة  -1

 المدة یتضمن ما یلي: 

 تار�خ الشراء                                                          وحدة

2700                                                       20/6 

1300                                                     1/1 
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 استنادًا لما سبق �مكن حساب تكلفة المخزون السلعي أخر المدة �ما یلي:

 ق�مة سعر كم�ة التار�خ
20/6 2700 17 45900 

1/1 1300 15 19500 

 65400 - 4000 المجموع

 المخرجات  –عدد الوحدات أخر المدة = المدخالت 

=   5200  -9200حـیث تمـثل المشــــــــــــــترـ�ات مـدخالت والمب�عـات مخرجـات وـ�الـتالي مخزون أخر المـدة = 

 وحدة 4000

 ل.س.65400من الجدول السابق نالحظ �أن تكلفة المخزون السلعي أخر المدة تبلغ 

 خالل الفترة �ما یلي:كما �مكن حساب تكلفة السلع المتاحة للب�ع 

 ق�مة سعر كم�ة الب�ان التار�خ
 30000 15 2000 رصید أول المدة 1/1

 24000 16 1500 مشتر�ات  15/3

 54000 18 3000 مشتر�ات  12/4

 45900 17 2700 مشتر�ات  20/6

 153900 - 9200 - المجموع

  مب�عات تحسب �ما یلي:و�التالي فإن تكلفة ال

 ق�مة وحدة الب�ان
 153900 9200 تكلفة السلع المتاحة للب�ع

 65400 4000 ناقصًا: تكلفة المخزون السلعي أخر المدة

 88500 5200 تكلفة المب�عات 

 (FIFO)أوًال  صادر أوالً  الوارد  �افتراض أن المنشأة تطبق طر�قة -2

 تكلفة المخزون السلعي �ما یلي:رد الدوري (النهائي) یتم حساب ففي حال �انت المنشأة تت�ع نظام الج 

 ق�مة سعر كم�ة الب�ان
 45900 17 2700 20/6مشتر�ات 

 23400 18 1300 12/4مشتر�ات 

 69300 - 4000 30/6رصید 
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 153900تكلفة السلع المتاحة للب�ع خالل الفترة                            

 69300                        30/6السلعي في ناقصًا: تكلفة المخزون 

 84600تكلفة المب�عات                                                     

 

أما إذا �انت المنشاة تستخدم نظام الجرد المستمر فال بد من استخدام �طاقة الصنف لتحدید �ل من تكلفة 

 الفترة حسب الجدول التالي:ال�ضاعة الم�اعة وتكلفة المخزون السلعي أخر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اقة الصنف وفق طر�قة الوارد أوًال صادر أوًال �إت�اع نظام الجرد المستمر                                                        �ط

 الرصید  الصادر الوارد الب�ان التار�خ
 ق�مة سعر كم�ة  ق�مة سعر كم�ة ق�مة سعر كم�ة 

 30000 15 2000       رصید  1/1

 15000 15 1000 15000 15 1000    مب�عات  10/2

 1000    24000 16 1500 مشتر�ات  15/3
1500 

15 
16 

15000 
24000 

 1000    54000 18 3000 مشتر�ات  12/4
1500 
3000 

15 
16 
18 

15000 
24000 
54000 

 1000    مب�عات  20/5
1500 

15 
16 

15000 
24000 

3000 18 54000 

 23400 18 1300 30600 18 1700    مب�عات  2/6

 1300    45900 17 2700 مشتر�ات  20/6
2700 

18 
17 

23400 
45900 

 69300  4000 84600  5200 123900  7200  المجموع

 

)  30600+    24000+    15000ل.س (  84600كلفة المب�عات تبلغ ل السابق �أن تنالحظ من الجدو 

 ل.  69300وتكلفة المخزون السلعي تبلغ 

 : The valuation of ending inventory تقویم المخزون السلعي آخر المدة 5.2.3

ى الطرق األر�عة في نها�ة الدورة المال�ة البد من تقو�م المخزون الســــــلعي والذي تم ق�اســــــه �اســــــتخدام إحد 

ــابق ذ�رها. إن نتائج الق�اس تظهر التكلفة التار�خ�ة للمخزون الـســـ  لعي والتي تختلف �اختالف الطر�قة الســ

و�م المخزون الســــلعي أخر العام المســــتخدمة فن قبل المنشــــأة �ما الحظنا من خالل المثال الســــابق. إن تق
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ارنة التكلفة التار�خ�ة للمخزون مع ق�مته الســــــــوق�ة تحكمه قاعدة التكلفة أو الســــــــوق أیهما أقل, لذلك یتم مق

 قد تتعرض لها المنشأة في المستقبل. بهدف معرفة مدى وجود خسائر محتملة

 ال�ة:إن تطبیق قاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل یتم وفق الخطوات الت

 تحدید التكلفة والسعر السوقي للمخزون السلعي -1

 راء أ�ة تسو�ات جرد�ةالتكلفة التار�خ�ة, ال یتم إجإذا �ان سعر السوق  �ساوي  -2

أذا �ان ســعر الســوق أكبر من التكلفة التار�خ�ة, فهذا �عني وجود أر�اح غیر محققة, وال یتم االعتراف   -3

 لقاعدة تحقق اإلیراد �الب�ع. لذلك ال یتم إجراء أ�ة تسو�ات جرد�ة.بها لحین تحققها, وذلك تطب�قًا 

ــع  -4 ــوق أقل من ـســــــ في حال �ان ســـــ ــائر ر الســـــ عر التكلفة, هنا یتوجب على المحاســـــــب أخذ هذه الخســـــ

المحتملة �عین االعت�ار وتشــــكیل مخصــــص هبوط أســــعار مخزون ســــلعي, �قتطع من أر�اح العام الحالي, 

 في المستقبل, وذلك تطب�قًا لس�اسة الح�طة والحذر.  لمواجهتها في حال تحققها

.سـلعي) في حال حان سـعر بوط أسـعار مخزون سـلعي (م.هـــــــــــــــ.أ.مإذا �قوم المحاسـب بتشـكیل مخصـص ه

الســــــوق أقل من ســــــعر التكلفة. أم إذا �ان لدینا مخصــــــص مشــــــكل من العام الماضــــــي, نقوم �إعادته إلى 

 ملخص الدخل لعدم الحاجة إل�ه.

طى للق�م الســــوقي للمخزون الســــلعي والذي تتم مقارنته مع التكلفة التار�خ�ة یتمثل �الق�مة الوســــ  إن الســــعر

 الثالث التال�ة:

 تكلفة االستبدال للمخزون السلعي -1

 صافي الق�مة الب�ع�ة المتوقعة للمخزون السلعي (الق�مة القابلة للتحقق) -2

 ناقصًا هامش الر�ح العادي السلعي للمخزون  المتوقعة الب�ع�ة الق�مة صافي -3

ــلعي م ــتبدال�ة تكلفة شــــراء المخزون الســ ــد �التكلفة االســ ن الســــوق في تار�خ إعداد القوائم المال�ة. أما و�قصــ

ة الب�ع�ة المتوقعة للمخزون الســـلعي ف�قصـــد بها الق�مة الب�ع�ة المتوقعة لهذا المخزون ناقصـــًا صـــافي الق�م

ــروفات الب�ع�ة المتوقعة له. �طر  ــل المصـــ ــافي الق�مة الب�ع�ة المتوقعة نحصـــ ح هامش الر�ح العادي من صـــ

 العادي.  الر�ح هامش ناقصاً  السلعي للمخزون  المتوقعة الب�ع�ة الق�مة على صافي

 من خالل مقارنة التكلفة التار�خ�ة للمخزون السلعي مع سعره السوقي نكون أمام االحتمالین التالیین:

 سلعي  مخزون  ارأسع هبوط الحاجة لتشكیل مخصص  -أ

 سلعي مخزون  أسعار هبوط عدم الحاجة لتشكیل مخصص  -ب 
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 سلعي مخزون  أسعار هبوط صصمخ لتشكیل الحاجة -أ

 وهنا نمیز بین الحاالت األر�عة التال�ة:

ــا�قة:  وفي هذه الحالة یتم تشــــــــــــكیل الحالة األولى: عدم وجود مخصــــــــص مدور من الفترة المال�ة الســــــ

ــلعي وتحمیله على  ــوق�ة والتكلفة التار�خ�ة للمخزون السـ مخصـــص للعام القادم �مقدار الفرق بین الق�مة السـ

 .لتالیینلدخل أو حـ/األر�اح والخسائر, و�تم ذلك محاسب�ًا من خالل القیدین احـ/ ملخص ا

 ×××  
 ××× 

 سلعي  مخزون  أسعار  هبوط  خسائر /حـ من
 سلعي  مخزون  أسعار هبوط  مخصص  إلى حـ/    

 تشكیل مخصص هـ.أ.مخزون سلعي 
 ×××  

 ××× 
 من حـ/ ملخص الدخل (حـ/أ.خ)

   زون سلعيخم أسعار هبوط خسائر إلى حـ/          
 سلعي  مخزون  أسعار هبوط  خسائر إقفال

 

ــلعي و�ظهر  ــعار مخزون ســـــــــ ــلعي �المیزان�ة �التكلفة مطروحًا منها مخصـــــــــــص هبوط أســـــــــ المخزون الســـــــــ

 (م.هـ.أ.م.سلعي).

 ل.س ل.س الب�ان  ل.س ل.س
 
 

×××× 

 
×××× 
××× 

 

 أصول متداولة:
 مخزون سلعي

 ) م.هـ.أ.م.سلعي -(
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ــیده د مخصــــــص مدور من الفتالحالة الثان�ة: وجو  ــا�قة ولكن رصــــ ــید رة المال�ة الســــ ــغر من رصــــ أصــــ

في هـذه الحـاـلة نقوم بترم�م المخصــــــــــــــص الـقد�م وذـلك  المخصـــــــــص المراد تكو�ـنه للفترة الـمالـ�ة المقبـلة:

 �اقتطاع المبلغ المتمم له من أر�اح العام, من خالل إجراء القیدین المحاسبیین التالیین:

 ×××  
 ××× 

 سلعي  مخزون  أسعار  هبوط  رخسائ /حـ من
 سلعي  مخزون  أسعار هبوط  مخصص  إلى حـ/    

 ترم�م مخصص هـ.أ.مخزون �ي مساو�ًا للمخصص المطلوب 
 ×××  

 ××× 
 من حـ/ ملخص الدخل (حـ/أ.خ)

   مخزون سلعي أسعار هبوط خسائر إلى حـ/          
 سلعي  مخزون  أسعار هبوط  خسائر إقفال

 .الة األولى (السا�قة)میزان�ة �ما تم عرضه في الحو�ظهر المخزون السلعي في ال

 

ــص الواجب تكو�نه للفترة المال�ة المقبلة:  ــاوي المخصـ ــابق مدور �سـ ــص سـ الحالة الثالثة: وجود مخصـ

المدور هو نفسـه الرصـید المقرر  وهنا ال نجري أ�ة معالجة محاسـب�ة, حیث �عد رصـید حسـاب المخصـص 

  ).السا�قة( األولى الحالة في عرضه تم �ما المیزان�ة في السلعي خزون للفترة المال�ة المقبلة. و�ظهر الم

 

الحالة الرا�عة: وجود مخصـص سـابق مدور أكبر من المخصـص الواجب تشـكیله للفترة المال�ة المقبلة: 

في هذه الحالة نعید الفائض من المخصـــــــــــــص المدور إلى حســـــــــــــاب ملخص الدخل أو حســـــــــــــاب األر�اح 

 سبي التالي:والخسائر �القید المحا

 ×××  
 ××× 

 سلعي  مخزون  أسعار هبوط مخصص  /حـ من
 إلى حـ/ملخص الدخل (حـ/أ.خ)    

 إعادة الز�ادة �المخصص المدور 
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 سلعي: مخزون  أسعار هبوط مخصص لتشكیل الحاجة عدم -ب

 وهنا نمیز بین الحالتین التالیتین:

ــص مدور من الفترة المال�ة ال  -1 ــا�قة:الحالة األولى: وجود مخصــ  المخصــــــص نعید   الحالة هذه في  ســ

 :التالي المحاسبي �القید  والخسائر لعدم الحاجة إل�ه األر�اح حساب  أو الدخل ملخص  حساب  إلى المدور
×××  

××× 
 سلعي  مخزون  أسعار ھبوط   مخصص  /حـ  من
 إلى حـ/ملخص الدخل (حـ/أ.خ)     

 إعادة المخصص المدور إلى حـ/ملخص الدخل  
 

 �ما یلي:  �التكلفة �المیزان�ة سلعيلا المخزون  و�ظهر
 ل.س  ل.س  البیان  ل.س  ل.س 

  
×××× 

 أصول متداولة:
 مخزون سلعي

  

 

محاسب�ة   معالجة أ�ة  نجري   ال  وهناالحالة الثان�ة: عدم وجود مخصص مدور من الفترة المال�ة السا�قة: 

 حالة األولى (السا�قة). �التكلفة �ما هو موضح في ال �المیزان�ة السلعي المخزون  ونكتفي �إظهار

 مثال:

ظهر رصـــید حســـاب مخصـــص هبوط أســـعار مخزون ســـلعي ضـــمن أرصـــدة میزان   31/12/2019بتار�خ  

ــآت التجار�ة �مبلغ   ل.س. وعند الجرد الجاري بذلك التار�خ تبین أن 10000المراجعة العائد ألحدى المنشــــــ

 ل.س, 160ســــــــــــــعر ب�عهـا المتوقع ل.س و 200حـدة, تكلفـة الوحـدة و   1200مخزون أخر المـدة یـتألف من 

% من ســــــــعر الب�ع, في 20ل.س, ومجمل الر�ح العادي 10وتبلغ مصــــــــار�ف الب�ع المقدرة للوحدة الواحدة 

 ل.س  170حین أن التكلفة االستبدال�ة المتوقعة للوحدة الواحدة تبلغ 

 والمطلوب:

 31/12/2019تر الیوم�ة بتار�خ تسجیل القیود المحاسب�ة الالزمة في دف -1

 إظهار األثر في قائمة الدخل -2

 31/12/2019إظهار األرصدة في المیزان�ة بتار�خ  -3

 الحل:

 من أجل تقو�م المخزون السلعي أخر المدة نطبق قاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل. 
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 ل.س 240000=  200وحدة ×  1200تكلفة المخزون السلعي أخر المدة = 

 الوسطى بین الق�م الثالث التال�ة: ون السلعي والذي یتمثل �الق�مةنقوم �حساب السعر السوقي للمخز 

 ل.س 204000=  170وحدة ×  1200تكلفة االستبدال =  -أ

 ل.س 180000) = 10 – 160وحدة × ( 1200صافي الق�مة الب�ع�ة =  -ب 

     132000) = 40- 150×( 1200صافي الق�مة الب�ع�ة ناقص هامش الر�ح =  -ج

 ل.س 180000للمخزون السلعي تبلغ  سوق�ة الوسطىإن الق�مة ال

ل.س نجد أن هناك إنخفاض في ســــــــــعر الســــــــــوق, وهنا ال بد من  240000و�مقارنتها مع التكلفة ال�الغة  

ل.س. ولكن لدینا مخصـص سـابق مدور   60000تشـكیل مخصـص انخفاض أسـعار مخزون سـلعي �مبلغ  

 ل.س ونسجل القیود التال�ة: 50000ه �مبلغ ل.س لذلك نقوم بترم�م المخصص وز�ادت 10000�مبلغ 

 
50000  

50000 
 سلعي  مخزون  أسعار  ھبوط خسائر   /حـ  من
 سلعي  مخزون  أسعار ھبوط  مخصص  / حـ  من إلى حـ/    

 للمخصص المطلوب ترمیم مخصص ھـ.أ.مخزون كي مساویاً 
50000  

50000 
 من حـ/ ملخص الدخل (حـ/أ.خ) 

   مخزون سلعي ارأسع ھبوط  خسائر إلى حـ/           
 سلعي  مخزون  أسعار ھبوط   خسائر إقفال

 

 إظهار أئر العمل�ات في قائمة الدخل:  -2
 البیان  جزئي  كلي

  
50000 

 مصاریف إداریة ومالیة:
 خسائر ھبوط أسعار مخزون سلعي 

 

 إظهار األرصدة في المیزان�ة:  -3
 ل.س  ل.س  البیان  ل.س  ل.س 

 
 

180000 

 
240000 

60000 
 

 ة:أصول متداول
 مخزون سلعي

 ) م.ھـ.أ.م.سلعي -(
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 :مثال 

 ما یلي:, وعند الجرد الجاري بنها�ة العام تبین 1/1/2019بدأت إحدى المنشآت التجار�ة أعمالها بتار�خ 

 ل.س 1080وحدة, تكلفة الوحدة الواحدة  500یبلغ المخزون السلعي  -أ

 .سل1100یبلغ سعر استبدال الوحدة الواحدة من المخزون  -ب 

ــعر    -ج ــر�ة ب�ع الوحدة الواحدة �ســـــــــ ــار�ف الب�ع�ة للوحدة تبلغ   1200تتوقع الشـــــــــ ل.س, علمًا أن المصـــــــــ

 ل.س30

 الب�ع.% من سعر 15یبلغ مجمل الر�ح العادي  -د 

 والمطلوب:

 تحدید سعر السوق للمخزون السلعي أخر المدة -1

 تسجیل القیود المحاسب�ة الالزمة في دفتر الیوم�ة. -2

 الحل:

 ر السوق للمخزون السلعي أخر المدة ال بد من حساب:ب سعلحسا

 ل.س 550000=  1100وحدة ×  500تكلفة االستبدال =  -أ

 ل.س 535000) = 30 – 1100وحدة × ( 500صافي الق�مة الب�ع�ة =  -ب 

 ل.س. 452500) =115 – 1070وحدة × ( 500صافي الق�مة الب�ع�ة ناقصًا الر�ح العادي =  -ج

 540000(الق�مة الوســـطى), في حین أن تكلفته    535000خزون الســـلعي یبلغ  ر الســـوق للمو�التالي ســـع

 ل.س 5000ة �مقدار ل.س. إذا لدینا خسارة متوقع

2-  
5000  

5000 
 سلعي  مخزون  أسعار  هبوط  خسائر /حـ من

 سلعي  مخزون  أسعار هبوط  مخصص  إلى حـ/    
 تشكیل مخصص هـ.أ.مخزون 

5000  
5000 

 لدخل (حـ/أ.خ)من حـ/ ملخص ا
   مخزون سلعي أسعار هبوط خسائر إلى حـ/          

 سلعي  مخزون  أسعار هبوط  خسائر إقفال
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   :other methods of  inventory evaluation طرق أخرى في تقییم المخزون السلعي 6.2.3

 من أبرز هذه الطرق:

ــأة من القـ�ام ـ�الجرد الفعلي تســــــــــــــتخـدم هـذه الطر�ـقة في حـال عـدم تمكن ال طر�ـقة مجـمل الر�ح: -1 منشــــــــــــ

الســـــلعي أخر المدة, أما �ســـــبب تلفه, أو �ســـــبب التكلفة المرتفعة لهذه العمل�ة. توفر هذه الطر�قة  لمخزونها

له للمنشـأة أسـاس منطقي تعتمد عل�ه في تقی�م مخزونها السـلعي, ولشـر�ات التأمین أسـاس معقول �مكن قبو 

 ا في المنشأة.  في حال التعو�ض عن الخسائر عند وقوعه

ــاعة  ــافي المب�عات وتكلفة المب�عات و�ضــــــــ تعتمد هذه الطر�قة على العالقة بین �ل من مجمل الر�ح وصــــــــ

 أخر المدة من خالل المعادالت التال�ة:

 )1(        تكلفة المب�عات                                   –مجمل الر�ح= صافي المب�عات 

تكلفة مخزون أخر المدة                                                                                      –المشتر�ات ون أول المدة + تكلفة صافي تكلفة المب�عات = تكلفة مخز 

                                                           تكلفة المب�عات                       -) تكلفة مخزون أخر المدة = تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة صافي المشتر�ات  2(

)3( 

من خالل هذه المعادالت و�عد تحدید مجمل الر�ح, تستط�ع المنشأة حساب تكلفة المخزون السلعي أخر  

الحصول علیها من السجالت   المدة �ون المب�عات والمشتر�ات و�ضاعة أول المدة معلومات متاحة �مكن

 المحاسب�ة. 

 

 ال: ثم

شب حر�ق في مخازن إحدى المنشآت التجار�ة, وقد تم الحصول من دفاتر المنشأة   2019/ 15/3بتار�خ 

 على المعلومات التال�ة بذلك التار�خ: 

 ل.س                           �ضاعة أول المدة 300000

 ل.س                           مشتر�ات  600000

 مب�عات         ل.س                    800000

 %) 25جمل الر�ح من ثمن الب�ع  للسنوات الثالث السا�قة (معدل م

 المطلوب:

 حساب تكلفة ال�ضاعة بتار�خ الب�ع وفقًا لطر�قة مجمل الر�ح 

 الحل:
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 ل.س 600000% =  75×  800000تكلفة المب�عات =  

 المب�عات   تكلفة  -  المشتر�ات  صافي تكلفة+  المدة أول مخزون  تكلفة=   المدة أخر مخزون  تكلفة

 ل.س 300000=   600000 – )  600000+   300000تكلفة مخزون أخر المدة = (

 

تطبق هذه الطر�قة لتقو�م المخزون السلعي في محالت التجزئة طر�قة أسعار المفرق (التجزئة):  -2

یق  و�تطلب تطب الكبیرة الحجم والفروع التي تتعامل في سلع ذات أسعار محددة ومثبتة على السلعة نفسها. 

 هذه الطر�قة الق�ام �الخطوات التال�ة: 

تحدید ال�ضاعة المتاحة للب�ع, والتي تشمل مخزون أول المدة والمشتر�ات خالل الفترة, �سعر التكلفة   -1

 و�سعر المفرق.

المب�عات �سعر المفرق من ق�مة ال�ضاعة المتاحة للب�ع �سعر المفرق وذلك للحصول   ق�مة  خصم صافي  - 2

 أخر الفترة �سعر المفرق.    ق�مة مخزون على 

 تحدید نس�ة سعر التكلفة إلى سعر المفرق لل�ضاعة المتاحة للب�ع.   -3

تحدید تكلفة مخزون أخر المدة من خالل ضرب ق�مة المخزن �النس�ة التي تم الحصول علیها في  -4

 الخطوة السا�قة. 

 مثال: 

 : 2019/ 31/1شآت التجار�ة بتار�خ منالتوفرت لد�ك المعلومات التال�ة من سجالت إحدى 

ل.س,   140000ل.س وحسب سعر المفرق  100000�التكلفة  1/1/2019�ضاعة أول المدة في 

ل.س, المب�عات �سعر  920000ل.س و�حسب سعر المفرق  901000المشتر�ات �التكلفة خالل الشهر 

 ل.س. 660000المفرق 

 والمطلوب:

 تكلفة وسعر المفرق.الر تحدید ق�مة �ضاعة أخر المدة وفق سع

 الحل:

 سعر المفرق  سعر التكلفة  ال�ضاعة المتاحة للب�ع 
 140000 100000 �ضاعة أول المدة

 920000 801000 المشتر�ات خالل الشهر

 1060000 901000 إجمالي ال�ضاعة المتاحة للب�ع 
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 = 901000/1060000 نس�ة سعر التكلفة إلى سعر المفرق 
85  % 

 

 660000  عر المفرق لفترة �سمب�عات اناقصًا: 

 400000  مخزون أخر المدة �سعر المفرق 

  340000 مخزون أخر المدة �سعر التكلفة
 ل.س 340000%= 85×   400000مخزون أخر المدة �سعر التكلفة =  

 

 :  Problems related to inventory evaluation المشاكل المتعلقة بتقویم المخزون السلعي 7.2.3

یتعرض لها المخزون السلعي وتؤدي إلى عدم التطابق بین ق�مته الفعل�ة وق�مته  ل متعددة هناك مشاك

الدفتر�ة. وسنوضح ف�ما یلي حالة �ل من الز�ادة والنقص في المخزون السلعي, من خالل ب�ان أس�ابها  

التالفة   د ال�ضاعة تأكید وجو ومعالجتها المحاسب�ة, �اإلضافة لحالة ال�ضاعة التالفة وال�ضاعة المسروقة. �ال 

وال�ضاعة المسروقة یؤدي إلى نقص في الرصید الفعلي عن الرصید الدفتري ولكن فضلنا عرضها �شكل  

 مستقل نظرًا لألهم�ة التي تتمتع بها في الح�اة العمل�ة. 

 

�ة ات, النقد فقد تكون هذه الز�ادة ناتجة عن عدم تسجیل ق�مة المشتر� أوًال: الز�ادة في المخزون السلعي:

  قیود  إجراء من بد  جلة, أو تكون ز�ادة طب�ع�ة ناتجة عن فروقات الوزن على سبیل المثال. وهنا, الأو اآل

 الفعلي للمخزون. الرصید  مع الدفتري  الرصید  لمطا�قة الجرد�ة اتسو�ات 

 یلي: أس�ابها �ما  من الناح�ة المحاسب�ة یتم إث�ات الز�ادة في المخزون السلعي, ومن ثم معالجتها �حسب 

 

 إث�ات الز�ادة في المخزون السلعي:  -1

 ×××  
 ××× 

 المخزون السلعي أخر المدة /حـ من
 الز�ادة في المخزون  إلى حـ/    

 إث�ات الز�ادة في المخزون 
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 معالجة الز�ادة في المخزون: -2

ذا �انت المشتر�ات الدفاتر, یتم التمییز ف�ما إإذا �انت هذه الز�ادة تعود لعدم تسجیل ق�مة المشتر�ات في 

 آجلة. ففي حالة المشتر�ات النقد�ة نسجل القید التالي. نقد�ة أم 

 ×××  
 ××× 

 الز�ادة في المخزون  /حـ من
 النقد�ة في الصندوق  إلى حـ/    

 إقفال الز�ادة في المخزون السلعي 
 

 أما في حالة المشتر�ات األجلة نسجل القید التالي:

× ××  
 ××× 

 لمخزون الز�ادة في ا /حـ من
 الدائنین  إلى حـ/    

 إقفال الز�ادة في المخزون السلعي
 

 أما في حال �انت الز�ادة طب�ع�ة ناتجة عن فروقات الوزن نسجل القید التالي:

 ×××  
 ××× 

 الز�ادة في المخزون  /حـ من
 تكلفة ال�ضاعة الم�اعة  إلى حـ/    

 الم�اعة �مقدار الز�ادة في المخزون تخف�ض تكلفة ال�ضاعة 
 

�ظهر العجز نت�جة ز�ادة الرصید الدفتري للمخزون السلعي   ثان�ًا: العجز أو النقص في المخزون السلعي:

عن رصیده الفعلي والذي تظهره نتائج الجرد. إن هذا النقص �عود إلى أس�اب متعددة: منها ما هو طب�عي  

ل, ومنها ما هو أس�اب حساب�ة �وجود كالرطو�ة والت�خر...إلخ, ومنها ما هو میداني یتعلق �المناولة والنق

التسجیل في �طاقة الصنف أو الدفاتر المحاسب�ة, ومنها ما هو أس�اب شخص�ة عائدة إلى  أخطاء عند 

 أخطاء المشرفین واألشخاص القائمین على المخزون. 

سلعي  من الناح�ة المحاسب�ة, یتم إث�ات العجز في المخزون �جعل حسا�ه مدینًا وجعل حساب المخزون ال

فإذا �انت أس�ا�ه طب�ع�ة یتم تحمیله على حـ/ ملخص الدخل,  دائنًا, ومن ثم �عالج العجز �حسب أس�ا�ه.

 و�ذا �انت أس�ا�ه غیر طب�ع�ة یتم تحیله على حساب الشخص المسئول عنه (أمین المخزن).
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جزئي أو �لي نت�جة   في الح�اة العمل�ة قد یتعرض المخزون السلعي إلى تلف ثالثًا: ال�ضاعة التالفة:

لحرارة وغیرها. المعالجة المحاسب�ة تتوقف على ما إذغ تم ب�ع ال�ضاعة أم لم  لعوامل متعددة �الرطو�ة وا

یتم, فالجزء الم�اع یتم إث�اته في النقد�ة والجزء غیر الم�اع �حمل عل حساب ملخص الدخل و�عتبر �خسارة  

 فعل�ة.

 ي التالي:فال�ضاعة التالفة تثبت �القید المحاسب

 ×××  
 ××× 

 التالفة ال�ضاعة  /حـ من
 المخزون السلعي أخر المدة إلى حـ/    

 إث�ات ال�ضاعة التالفة 
 

 وفي حال تم ب�ع ال�ضاعة التالفة نقدًا  �أقل من تكلفتها نسجل القید المحاسبي: 

 
 ××× 
 ××× 

 
 
 

 ××× 

 مذ�ور�ن  من
 حـ/ النقد�ة 

 حـ/ ملخص الدخل
 لفة ال�ضاعة التا إلى حـ/    

 التالفة إث�ات ب�ع ال�ضاعة 
 

عند إظهار نتائج الجرد وجود �ضاعة مختلسة أو مسروقة, یتم إث�اتها محاسب�ًا    را�عًا: ال�ضاعة المسروقة:

 ومن ثم تحدید المسؤول عنها. اإلث�ات المحاسبي یتم: 

 ×××  
 ××× 

 ال�ضاعة المسروقة /حـ من
 المخزون السلعي أخر المدة إلى حـ/    

 المسروقة ل�ضاعة إث�ات ا
 

 فإذا �ان أمین الصندوق المسؤول عن هذه السرقة, یتم تحمیله بها ونسجل: 

 ×××  
 ××× 

 أمین المستودع  /حـ من
 ال�ضاعة المسروقة إلى حـ/    

 تحمیل أمین المستودع �ال�ضاعة المسروقة 
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 و�ذا لم �حدد المسؤول عنها یتم تحمیلها على ملخص الدخل:

 ×××  
 ××× 

 الدخلخص مل /حـ من
 ال�ضاعة المسروقة إلى حـ/    

 تحمیل حـ/ ملخص الدخل �ال�ضاعة المسروقة
 

 مثال: 

أن تكلفة مخزون أخر    2019/ 31/12أظهرت األرصدة المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت التجار�ة في  

 ل.س. 10000ل.س ورصید مخصص هبوط أسعار المخزون السلعي  700000المدة تبلغ 

 ج الجرد الفعلي ما یلي: �خ أظهرت نتائوفي نفس التار 

% من تكلفة المخزون 1ل.س حیث �عد  20000یوجد نقص في مخازن المنشأة لل�ضاعة �ق�مة  -1

 أمین المخزن. مسموح �ه فقط وال�اقي یتحمل مسؤولیته 

 ًا. ل.س نقد  5000ل.س تم ب�عها بتار�خ الجرد �مبلغ   8000هناك �ضاعة تالفة تلفًا طب�ع�ًا ق�متها   -2

 ل.س 660000یبلغ السعر السوقي لل�ضاعة ال�اق�ة    -3

 والمطلوب:

 إث�ات المعالجة المحاسبي الالزمة للعمل�ات السا�قة  -1

الطب�عي في المخزون السلعي, حـ/ مخصص هبوط أسعار   إعداد حـ/ ال�ضاعة التالفة, حـ/ العجز -2

 المخزون السلعي

 .إظهار أثر ذلك في قائمة الدخل -3

 الحل:

 
700000 

 
 

700000 

 من حـ/ المخزون السلعي أخر المدة
 إلى حـ/ ملخص الدخل                    

 إث�ات مخزون أخر المدة            

31 /12 /2019 
 

7000  
 

7000 

حـ/ العجز الطب�عي في المخزون السلعي أخر من 
 المدة

 إلى حـ/ المخزون السلعي أخر المدة          
 ي أخر المدة ي في المخزون السلعإث�ات العجز الطب�ع

 بتار�خه 
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13000  
 

13000 

من حـ/ العجز غیر الطب�عي في المخزون السلعي  
 أخر المدة
 إلى حـ/ المخزون السلعي أخر المدة          

 بتار�خه 

7000  
7000 

 

 من حـ/ ملخص الدخل
 إلى حـ/ العجز الطب�عي في المخزون السلعي  

 خزون السلعيإقفال العجز الطب�عي في الم 

 بتار�خه 

13000  
13000 

 من حـ/ أمین المستودع 
إلى حـ/ العجز غیر الطب�عي في المخزون السلعي  

 أخر المدة
 إقفال العجز غیر الطب�عي 

 

8000  
8000 

 من حـ/ ال�ضاعة التالفة 
 إلى حـ/ المخزون السلعي أخر المدة            
 إث�ات ال�ضاعة التالفة     

 بتار�خه 

 
5000 
3000 

 
 
 

8000 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ النقد�ة في الصندوق 

 ملخص الدخلحـ/ 
 إلى حـ/ ال�ضاعة التالفة                    

إث�ات ب�ع ال�ضاعة التالفة وتحمیل الفرق على  
 ملخص الدخل

 بتار�خه 

2000  
2000 

 من حـ/ خسائر هبوط أسعار مخزون سلعي 
 إلى حـ/ مخصص هبوط أسعار مخزون سلعي        

  20000(  – 700000=  ال�اق�ةتكلفة ال�ضاعة 
 ل.س  672000�ضاعة تالفة) =  8000(  –عجز) 

ل.س و�التالي المخصص   660000سعر السوق = 
 ل.س  12000المطلوب تشكیله للعام القادم 

لدینا مخصص مشكل من العام الماضي �مبلغ  
  2000ل.س و�التالي �جب ترم�مه �مبلغ  10000

 ل.س

 بتار�خه 

2000  
2000 

 بتار�خه  من حـ/ ملخص الدخل
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 إلى حـ/ خسائر هبوط أسعار مخزون سلعي      
 إقفال خسائر هـ.أ.م.سلعي    

 

 إعداد حـ/ ال�ضاعة التالفة, حـ/ العجز في المخزون السلعي, حـ/م.هـ,أ.م,سلعي -2

 حـ/ ال�ضاعة التالفة 

 من مذ�ور�ن  8000 31/12إلى حـ/ المخزون السلعي  8000
         

8000  8000  
 

 العجز الطب�عي في المخزون حـ/ 

 من حـ/ ملخص الدخل 7000 31/12 السلعي المخزون  /حـ إلى 7000
         

7000  7000  

 حـ/مخصص هبوط أسعار مخزون سلعي 

 رصید  10000  

 
12000 

 

       12/ 31رصید 
2000 

من حـ/ خسائر هبوط أسعار مخزون 

 سلعي

12000  12000  
 

 قائمة الدخل:إظهار أثر ذلك على  -3

 الب�ان  ل.س ل.س
 �طرح: مصار�ف تشغیل�ة   
 خسائر هبوط أسعار مخزون سلعي ) 2000( 
 عجز طب�عي في المخزون السلعي ) 7000( 
 �ضاعة تالفة (تلف طب�عي) ) 3000( 
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 إظهار رصید المخزون السلعي أخر المدة في المیزان�ة:  -4

 الب�ان  جزئي  كلي
 
 

660000 

 
672000 

)12000 ( 

 أصول متداولة 
 المخزون السلعي أخر المدة

 ) مخصص هـ.أ.م.سلعي  -(
 

  :مثال

 المدة آخر  مخزون  تكلفة  أن  31/12/2019 في المنشآت  إحدى دفاتر  من المستخرجة  األرصدة أظهرت 

 .س.ل 3000 المخزون  أسعار هبوط مخصص  ورصید  س.ل 650000 تبلغ

 :یلي ما التار�خ سنف  في الجاري  الجرد  وأظهر

 المخزون  تكلفة من % 1 و�عدّ  س.ل 15000 �ق�مة لل�ضاعة المنشأة مخازن  في نقص  هناك- 1

 .المخزن  أمین مسؤولیته یتحمل وال�اقي فقط، �ه مسموحا

 .نقدا س.ل 6500 �مبلغ الجرد  بتار�خ ب�عها تم س.ل 10000 ق�متها طب�ع�اً  تلفاً  تالفة �ضاعة هناك- 2

 .س .ل 620000 ال�اق�ة لل�ضاعة قيسو ال السعر یبلغ- 3

  :والمطلوب 

 .السا�قة للعمل�ات  المحاسب�ة المعالجة إث�ات -1

 أسعار هبوط مخصص  وحساب  السلعي، المخزون  في الطب�عي العجز التالفة، ال�ضاعة حساب  إعداد -2

 .السلعي المخزون 

 .الدخل قائمة  في ذلك أثر إظهار-3

 .میزان�ةلا في 31/12/2019 مخزون  رصید  إظهار-4

  :الحل

 :المحاسب�ة  المعالجةت اث�إ-1

650000   

650000  

 السلعي المخزون  /ـح من

 الدخل ملخص  /حـ إلى                   

 المدة  آخر مخزون  إث�ات     

31 /12 /2019 

 بتار�خه  31/12 مخزون  في الطب�عي العجز /حـ من  6500
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  السلعي المخزون  /حـ إلى              6500

 المخزون  في الطب�عي العجز إث�ات 

                  (650000 * 1 %) 

8500 

 

 

8500 

 31/12 مخزون  في الطب�عي  غیر العجز /حـ من

 السلعي المخزون  /حـ إلى

 المخزون  في الطب�عي غیر العجز إث�ات    

31/12 

               (15000 -6500 ) 

 بتار�خه 

6500  

6500 

  الدخل ملخص  /حـ من

 في الطب�عي العجز /حـ إلى                

  المخزون 

 السلعي المخزون  في الطب�عي العجز إقفال     

 بتار�خه 

8500  

8500 

 الصندوق  أمین /حـ من

 المخزون  في الطب�عي غیر العجز /حـ إلى      

 السلعي المخزون  في الطب�عي غیر العجز إقفال

 بتار�خه 

10000  

10000 

 إلى                       التالفة ال�ضاعة /حـ من

 السلعي المخزون  /حـ

 بتار�خه 

 

6500 

3500 

 

 

 

 

10000 

 :مذ�ور�ن من

 الصندوق  /حـ

 الدخل ملخص  /حـ

 تالفة  �ضاعة /حـ إلى                 

 على ال�اقي وتحمیل التالفة  ال�ضاعة ب�ع إث�ات 

 الدخل ملخص 

 بتار�خه 
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2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

– 650000 = ال�اق�ة  اعةال�ض تكلفة

 = (تالفة �ضاعة)10000 – (عجز15000)

 س .ل  625000

 س،.ل 620000 = للتحقق  القابلة الق�مة صافي

 5000 = المطلوب  المخصص  فإن و�التالي

 س،.ل 3000 یبلغ سا�قا مشكل مخصص  وهناك

 س .ل 2000 �مقدار المخصص  ترم�م �جب  لذلك

  سلعي مخزون  أسعار  هبوط خسائر /حـ من

 سلعي مخزون  .أ .ه مخصص  /حـ إلى      

 المخصص  ترم�م

 

2000  

2000 

  الدخل ملخص  /حـ من

 سلعي  مخزون  .أ هبوط خسائر /حـ إلى    

 السلعي المخزون  .أ .هـ خسائر إقفال

 

 

               .السلعي المخزون  في العجز وحساب  التالفة ال�ضاعة حساب  إعداد 

 سلعيلا المخزون  في الطب�عي العجز /ـح

 األرصدة دائن  مدین  الب�ان  التار�خ 

 دائن  مدین 

  6500  6500 المدة آخر مخزون  31/12

  0 6500  الدخل ملخص  31/12

 التالفة  ال�ضاعة حـ/

 األرصدة دائن  مدین  الب�ان  التار�خ 

 دائن  مدین 

  10000  10000 31/12 مخزون  31/12

  3500 6500  الصندوق  في نقد�ة 31/12

  0 3500  الدخل ملخص  31/12
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 مخزون  أسعار هبوط مخصص  /ـح

 األرصدة دائن  مدین  الب�ان  التار�خ 

 دائن  مدین 

 3000    رصید  31/12

 5000  2000  الدخل ملخص  31/12

 :الدخل قائمة على ذلك أثر إظهار -4
 31/12/2019قائمة الدخل عن الفترةالمنته�ة بتار�خ  

 الب�ان  س.ل س.ل

  

(2000) 

(8500) 

(3500) 

 :تشغیل�ة مصار�ف :�طرح

 السلعي  المخزون  أسعار هبوط خسائر

 السلعي المخزون  في طب�عي عجز

 (طب�عي تلف) تالفة �ضاعة

 

 :المیزان�ة في 31/12 مخزون  رصید  إظهار

 الب�ان  س.ل الب�ان   س.ل

 

 

620000 

 

625000 

(5000) 

 :متداولة أصول

  12/ 31 السلعي المخزون 

 مخزون  .أ .ه مخصص  (-)

  

 

  Adjustments of receivables )الز�ائن( للمدینین الجرد�ة التسو�ات 3.3

والتي لم تسدد لتار�خ الجرد.  الغا�ة  تجاه هؤوالء لمنشأة ل الم�الغ المستحقة (الز�ائن) یبین رصید المیدنین

ون على السداد. الز� وقدرةلحسا�ات هو التأكد من صحتها ومطا�قتها للواقع لهذه امن التسو�ات الجرد�ة 

دف من  كما یتوجب أخذ الحسم النقدي (حسم تعجیل الدفع) المقدم للز�ائن �عین األعت�ار. و�التالي اله

التسو�ات الجرد�ة لهذه الحسا�ات هو تقدیر الم�الغ المتوقع تحصیلها وتشكل مخصص للدیون المشكون  

  فیها وللحسم الممنوح �النس�ة للق�م المشكوك في تحصیلها.
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 : The classification of debtors  المدینة الذمم تصنیف 1.3.3

 .الق�ض  �أوراق أو المدینة  �الحسا�ات  إما الحساب  على الب�ع عمل�ة عن تنتج التي المدینة الذمم تدعى

 أو أشخاص  الغیر هذا أكان سواء الغیر، �حق  المال�ة المطال�ات  كل المدینة الحسا�ات  مصطلح یتضمن

  .المتداولة األصول إجمالي من مهماً  جزءاً  المدینة الحسا�ات  وتشكل .أخرى  منظمات  أي أو شر�ات 

 خدمات  تقد�م أو �ضاعة ب�ع عمل�ة من وتحصل شیوعًا، األكثر المال�ة العمل�ة المدینة الحسا�ات  تعد 

 ،)الز�ائن( المدینة الحسا�ات  حساب  من  المدین الطرف في  المدینة الذمة تسجل  حیث  الحساب، على

 المیزان�ة في وتصنف .العمل�ة تار�خ من یوماً  60 أو 30 مثل قصیرة فترة خالل تحّصل ما وعادة

  .المتداولة األصول بند  تحت  العموم�ة

 األصول بند  تحت  فتسجل تار�خه من عام خالل الذمم تلك تحصیل یتم أن المتوقع  من كان إذا �العموم،

 .متداولة غیر كأصول ففتصن و�ال العموم�ة، المیزان�ة في المتداولة

 الرصید  أن  من التأكد  وهو سا�قًا، معنا مرّ  الذي الجرد  مفهوم  عن  تختلف ال  المدینین  جرد عمل�ة إن

 هذه وجود  من والتحقق التأكد  وسائل من یلزم ما كل استخدام �معنى فعلي، رصید  هو الذمم لتلك الدفتري 

 لها، المحددة االستحقاق مواعید  في للمنشأة دیونهم سداد  على المدینین وقدرة للمنشأة، وملكیتها الدیون 

 المال�ة، ومالءتهم الدفع، في واالنتظام االستحقاق، �مواعید  المدینین هؤالء التزام عمل�ات  مراجعة فیها �ما

 تستدعي التي الحاالت  �عض  وجود  المذ�ور للجرد  نت�جة یتبین ما وعادة .الخ.....السوق  في وسمعتهم

 .ال�عض  تحصیل في شك حصول أو الدیون، �عض  بتحصیل األمل كفقدان الجرد�ة، �التسو�ات  الق�ام
 

 : Bad Debts )المعدومة الدیون(  المحصلة غیر الذمم 2.3.3

 إلى نتطرق  لم ولكننا .الحساب  على  المقدمة والخدمات  ال�ضائع مب�عات  محاس�ة  سا�قا  شرحنا قد  كنا

 تعدّ  حیث  التزاماتهم، بدفع الز�ائن  �قم لم حال في إت�اعها  الواجب  �اإلجراءات  تعنى والتي  أساس�ة مسألة

 .للتحصیل قابلة غیر الحالة هذه في المدینة الحسا�ات  �عض 

 .تحصل ال اآلجلة المب�عات  �عض  فإن االئتمان، منح على الشر�ة حرص  مدى عن النظر و�غض 

 مصروف أو ،دومةالمع الدیون  �مصروف المعدومة الدیون  عن الناجمة التشغیل  مصار�ف وتسمى

 سنذ�ر ولكن .معدوماً  حسا�اً  ما حساب  �ص�ح متى �حدد  عام قانون  یوجد  ال .المحصلة غیر الحسا�ات 

 :�حّصل ال قد  ما حسا�اً  أن إلى تشیر التي المؤشرات  �عض 
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 .المدة منته�ة الذمم •

 .منه  دیونها تحصیل الشر�ة لمحاوالت  الز�ون  �ستجیب  ال •

 .إفالسه الز�ون  إعالن •

 .لتجارته ز�ون لا إغالق •

 .الز�ون  إ�جاد  على الشر�ة قدرة عدم •

 .).. و�الة مصرف�ة، مؤسسة( خارجي طرف إلى التحصیل عمل�ة الشر�ة تو�ل قد الز�ون، یدفع لم إذا

 دیناً  �عد  �حصل ولم الحساب  في مت�قي رصید  أي فإن التحصیل، �محاوالت  الو�الة هذه ق�ام �عد 

 .حدوثها عند  بها االعتراف  یتم فعل�ة ارةسخ هو المعدوم الدین إذاً  .معدوماً 
 

 The accounting فیھا  المشكوك الدیون ومخصص المعدومة للدیون المحاسبیة المعالجة 3.3.3
treatment for bad debts and the allowance of doubtful debts   . 

 :المعدومة الدیون  عن  للمحاس�ة طر�قتان هناك

 قابل غیر الحساب  أن  ثبت  حال في فقط المعدومة الدیون  مصار�ف  تسجل  تي وال الم�اشرة، الطر�قة  :أوالً 

 .المدینین حسا�ات  من م�اشرة وتخفض  للتحصیل،

 مصروف تسجیل  الطر�قة هذه �موجب  یتم حیث  فیها، المشكوك الدیون  مخصص  أو  مؤونة  طر�قة :ثان�اً 

 .ةاسب� المح الفترة نها�ة في المحصلة غیر الحسا�ات  بتقدیر المعدوم الدین

 تطلب  األحوال، جم�ع في .قلیلة ذمماً  تمتلك والتي الصغیرة الشر�ات  في غال�اً  الم�اشرة الطر�قة تستخدم

 الحسا�ات  من كبیرة م�الغ  تمتلك والتي الكبیرة الشر�ات  من GAAP عموماً  المقبولة المحاسب�ة الم�ادئ

  .المخصص  أو المؤونة طر�قة تستخدم أن المدینة

 

  Direct Write-Off Method:المباشرة  قةالطری 1.3.3.3
 معدومة، أص�حت  الز�ون  حساب  ق�مة أن من التأكد  تم حال في إال المعدومة الدیون  تسجل ال وهنا

 س.ل 420000 �ق�مة مدیناً  حسا�اً  أن لنفترض  للتوض�ح، .الز�ون  حساب  �شطب الحالة هذه في وفقط

 الشكل على �كون  المحاسبي القید  فإن تحصیله، ىلع القدرة عدم من التأكد  تم قد  حسام الز�ون  �اسم

 :التالي

 5/ 10 المعدومة الدیون  مصروف /ح من  420000
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 حسام  الز�ون  /ح إلى                        420000

 

 �قید  تسجیله �عاد  الحاالت، هذه مثل في .الحق وقت  في شط�ه تم الذي حسام الز�ون  حساب  �حّصل قد 

 رصید  أن  نفترض  للتوض�ح، .التحصیل عمل�ة  إث�ات  ثم  ومن خالله،  من حذف الذي السابق القید  �عكس

 دین( اإلعادة قید  �كون  الثاني، تشر�ن 21 في تحصیله تم أ�ار 10 في شطب  الذي حسام الز�ون  حساب 

 :یلي كما النقد�ة واستالم )تحصیله تم معدوم

420000  

420000 

 حسام  الز�ون  /ح من

 الدیون  مصروف /ح إلى              

 المعدومة

12 /5 

420000  

420000 

 النقد�ة  /ح من

 حسام  الز�ون  /ح إلى                     

12 /5 

 

 عن أو نقداً  خدماتها أو �ضائعها معظم تب�ع التي المنشآت  أو الشر�ات  في الم�اشرة الطر�قة وتستخدم

 الحاالت، هذه مثل وفي .نقد�ة كمب�عات  تسجل والتي  ،Mastercard ،VISA االعتماد  �طاقات  طر�ق

 عادة تكون  المعدومة الدیون  ق�مة أن كما المتداولة، األصول من صغیراً  جزءاً  المدینة الحسا�ات  تشكل

 .استهالك�ة ب�ع محالت  تجزئة، ب�ع  محالت  المطاعم، :المنشآت  هذه على مثال .صغیرة

 : مثال

 ال�الغ رصیده من ت�قى ما وشطب  سالم، من س.ل 120000 مبلغ استالم تم ، 10/8/2019 في-

 .معدوم كدین س.ل 390000

 كاملة س .ل 390000 مبلغ استالم  وتم  محّصل، معدوم كدین  الدین  احتساب  أعید  ،1/10/2019 في-

 .سالم الز�ون  من

  :المطلوب 

 .المعدومة الدیون  معالجة في الم�اشرة الطر�قة مستخدما الالزمة المحاسب�ة القیود  تسجیل

 :الحل
 

120000 

 

 

 

 :مذ�ور�ن من

 الصندوق  /ـح

10 /8 
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390000  

510000 

 المعدومة الدیون  مصروف /ـح

 سالم  الز�ون  /ـح إلى                

390000  

390000 

 سالم  الز�ون  /ـح من

 المعدومة الدیون  مصروف /ـح إلى         

1/10 

390000 

 

 

390000 

 

                     الصندوق  في النقد�ة /ح من

 سالم  ون ز�ال /ح إلى

 

1/10 

 

  :مثال

 وقعت  الفترة وخالل س، .ل 200000 وقدره مبلغاً  المنشآت  إحدى دفاتر في  المدینین/ـح رصید  كان

 :التال�ة المال�ة األحداث 

 .المدینین أحد  إلفالس نت�جة س.ل 25000 �ق�مة دین إعدام تقرر •

 الثاني والنصف نصفه، ید سد بت س،.ل 50000 ال�الغ دینه تسو�ة  على المدینین أحد  مع االتفاق تم •

 .المنشأة عنه تتنازل

 بتحصیل نجحت  حیث  س،.ل 40000 مقداره دین بتحصیل المال�ة المؤسسات  إحدى تو�یل تم •

 سددت  س.ل 2000 التحصیل مصار�ف و�لغت  المنشأة، صندوق  في أودع فقط، منه 75%

 .للمؤسسة نقدا

 .تحقاقساال تار�خ في س.ل 35000 ال�الغ  دینه المدینین أحد  سدد  •

  :المطلوب 

 .الم�اشر التخف�ض  طر�قة �استخدام السا�قة لألحداث  المحاسب�ة المعالجة

 :الحل

25000 

 

 

25000 

 المعدومة الدیون  مصروف /ـح من

           المدینین /ـح إلى               

               إث�ات الدیون المعدومة

 

 

25000 

 

 

 

 مذ�ور�ن  من

 دوق صنال /ـح
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25000 

 

 

50000 

 المعدومة الدیون  مصروف /ـح

 المدینین  /ـح إلى       

نصف الدیون نقدًا وتنازل المنشأة عن  تحصیل 

   المت�قي
 

30000 

10000 

 

 

 

 

 

40000 

 مذ�ور�ن  من

 الصندوق  /ـح

 المعدومة الدیون  مصروف /ـح

 المدینین  /ـح إلى               

تحصیل جزء من الدیون نقدًا ةاعت�ار المت�قي  

 یون معدومةد 

 

2000 

 

 

2000 

 دیون  تحصیل مصروف /ـح من

       الصندوق  /ـح إلى               

إث�ات مصروف تحصیل الدیون المدفوع  

                    نفداً 

 

35000 

 

 

35000 

 

 الصندوق  في النقد�ة /ـح من

 /ـح إلى              

تسدید نصف                        المدینین

شاة عن النصف  نقدًا وتنازل المنالحساب 

 المت�قي 

 

 

62000 

 

 

 

 

60000 

2000 

 الدخل ملخص  /ـح من

 مذ�ور�ن إلى               

 ةالمعدوم الدیون  مصروف /ـح        

 تحصیل مصروف /ـح         

                      الدیون 

31 /12 
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 :یلي كما المال�ة موالقوائ والمدینین المعدومة الدیون  مصروف حسا�ات  وتظهر

 المعدومة الدیون  مصروف /ـح

 الدائن المدین  الب�ان  التار�خ 
 الرصید 

 الدائن المدین 

  25000  25000 المدینین  /ـح 

  50000  25000 المدینین  /ـح 

  60000  10000 المدینین  /ـح 

31/12 
 ملخص  /ـح

 الدخل
 60000 -  

 الدیون  تحصیل مصروفحـ/ 

 الدائن المدین  ن الب�ا  التار�خ 
 الرصید 

 الدائن المدین 

  2000  2000 النقد�ة  /ـح 

  - 2000  الدخل ملخص  /ـح 31/12

 المدینین  /ـح

 الدائن المدین  الب�ان  التار�خ 
 الرصید 

 الدائن المدین 

  200000   رصید  

 
 الدیون  مصروف /ـح

 المعدومة
25000  175000  

  125000  50000 مذ�ور�ن  من 

  85000  40000 مذ�ور�ن  من 

  50000  35000 الصندوق  في النقد�ة /ـح 
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 ....12/ 31 في المنته�ة الفترة عن الدخل قائمة

 الب�ان  جزئي  كلي

 ومال�ة  إدار�ة مصار�ف  

 المعدومة الدیون  مصروف (60000) 

 الدیون  تحصیل مصروف (2000) 

 

 ...31/12 في هي كما العموم�ة المیزان�ة

 الب�ان  س.ل س.ل الب�ان  س.ل س.ل

    متداولة أصول  

    مدینون  50000 

      

 

   :Indirect method فیھا المشكوك الدیون مخصص طریقة 2.3.3.3
 هذا على واعتماداً  .المحاسب�ة  الفترة نها�ة في للتحصیل القابلة غیر المدینة الحسا�ات  الطر�قة هذه تقّدر

 المقبولة المحاسب�ة الم�ادئ مع تتفق  الطر�قة وهذه .تسو�ة �قید  المعدوم نالدی مصروف �سجل  التقدیر،

 المتوقعة، والخسائر �األع�اء حتى  المال�ة السنة بتحمیل  توصي التي والحذر الح�طة  س�اسة ومع  عمومًا،

 تشكیل خالل من لها التحوط األمر یتطلب  التي الخسائر هذه أحد  هي المتوقعة المعدومة والدیون 

 و�یرادات  أع�اء من �خصها  �ما المال�ة السنة تحمیل  ضرورة إلى  �اإلضافة .المؤونة أو صص المخ

 خالل تمت  التي المدینین �حسا�ات  متعلق أساساً  المعدوم الدین  أن  و�اعت�ار االستحقاق، لمبدأ استجا�ة

 حساب  ف�ه تشكل الذي العام نفس على جرد�ة كتسو�ة �أول أول التحمیل �عمل�ة الق�ام یتطلب  مما العام

 التي �النفقات  اإلیرادات  مقابلة المبدأ هذا وفق المتوجب  من حیث  المقابلة، مبدأ مع ینسجم كما .المدینین

 .تحققها في السبب  كانت 

 :مثال

 المحاسب�ة الفترة نها�ة وفي  ، 1/10/2019 في التجاري  عملها بدأت  المجد  شر�ة أن  لنفترض 

 هذا و�تضمن .س.ل 20000000 �ق�مة مدینة ا�ات سح رصید  الشر�ة لدى  كان ،2019/ 12/ 31
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 ق�مته ما  أن الشر�ة قدرت  التصن�ع معدالت  على  واعتماداً  .المدة منته�ة الحسا�ات  �عض  الرصید 

 ال الشر�ة أن إال .31/12في للتحصیل  قابلة غیر تكون  قد  المدینة حسا�اتها من س.ل  3000000

 ز�ون  حساب  تخف�ض  الممكن غیر فمن  و�التالي ع،الدف عن س�متنع الذي الز�ون  تحدد  أن تستط�ع

 �ق�مة دائناً  �كون  فیها، المشكوك الدیون  مخصص  حساب  یدعى  مقابل، حساب  إ�جاد  یتم لذلك، .�عینه

 :التالي الشكل على المحاسبي القید  و�كون  بتحصیله، المشكوك الدین مصروف

3000000  

3000000 

             بتحصیلها مشكوك دیون  مصروف /ـح من

 بتحصیلها  مشكوك دیون  مخصص  ـ/ح إلى

  بتحصیلها المشكوك المقدرة �الدیون  مخصص  تكو�ن

31 /12 

 مبلغ مقابلة تتم الدخل، قائمة في .العموم�ة المیزان�ة  وعلى  الدخل قائمة على  السابق  القید  یؤثر

 نفس خالل تمت  والتي بها، المتعلقة �اإلیرادات  بتحصیلها، مشكوك دیون  كمصروف س.ل 3000000

 :التالي القید  تسجیل خالل من وذلك الفترة،

3000000  

3000000 

 الدخل ملخص /ـح من

 بتحصیلها  مشكوك دیون  مصروف /ـح إلى

 إقفال المصروف

31 /12 

 تحق�قه أو تحصیله یتوقع الذي المبلغ إلى المدینة الحسا�ات  ق�مة تخفض  العموم�ة، المیزان�ة وفي

 للحسا�ات للتحقق القابلة الق�مة صافي :و�دعى س،.ل 17000000= (3000000- 20000000)

 .المدینة

 31/12/2019 في هي كما العموم�ة المیزان�ة

 الب�ان  س.ل الب�ان  س.ل

 

 

20000000 

(3000000) 

17000000 

 أصول متداولة

 ) الز�ائن( مدینة حسا�ات 

 بتحصیلها  م.د .مخصص  -)
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 المیزان�ة في س.ل 20000000 المدینة الحسا�ات  رصید  یتغیر ال  السابق، التسو�ة قید  تسجیل �عد 

 في )الحساب  على مدینون ( المدینین قبل من  دفعه المتوجب  المبلغ  كامل الرصید  هذا �مثل .العموم�ة

 المدینة للحسا�ات  المقابل الحساب  و�كون  .الفرع�ة األستاذ  دفاتر في مسجلة هي  كما 3131/12/2019

 .س.ل 3000000 �ق�مة دائن رصید  ذو افیه المشكوك الدیون  مخصص  حساب 
 

 Methods of estimating allowance بتحصیلھا المشكوك الدیون مخصص تقدیر طرق 4.3.3 
of doubtful debts : 

 .المال�ة الفترة  نها�ة في  بتحصیلها المشكوك الدیون  تقدیر سا�قاً  ذ�رنا كما المخصص  طر�قة تتطلب 

 طر�قتان وهناك .المستقبل�ة والتوقعات  الصناعة، معدالت  سا�قة، خبرات  على عادة التقدیر هذا و�عتمد 

 :الغرض  لهذا تستخدمان

 .الدخل قائمة أو المب�عات  نس�ة طر�قة •
 .فقط األولى الطر�قتین توض�ح على وسنقتصر .المیزان�ة أو المدینة الذمم تحلیل طر�قة •

 

 Percent of Sales Method : )الدخل قائمة( المبیعات نسبة  طریقة 1.4.3.3
 الدیون  تقدیر ف�مكن ، )االئتمان مب�عات ( الحساب  على الب�ع جراء من نشأت  المدینة الذمم أن �ما

 على أو المب�عات  إجمالي  على إما النس�ة تطبق قد  .المب�عات  من مئو�ة كنس�ة بتحصیلها المشكوك

  .المتوسط على أو المب�عات، صافي

 

 :مثال

 :2018/ 12/ 31 في الهالل المراجعة لمنشاةمستخرجة میزان  التال�ةرصدة ألا

 س .ل 24000000 المدینون  رصید 

 س .ل 300000000 الحساب  على المب�عات  إجمالي

 % 0.75 المب�عات  إجمالي من كنس�ة معدومة دیون 

 

  :یلي كما بتحصیلها المشكوك الدیون  تقدر
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 س .ل 2250000 = % 0.75 * 300000000 = بتحصیلها المشكوك الدیون 

 :یلي كما 12/ 31 في التسو�ة قیدا ن و�كو 

2250000 

 

 

2250000 

 بتحصیلها  مشكوك دیون  مصروف /ـح من

        الدیون  مخصص  /ـح إلى             

 فیها المشكوك

31 /12 

 

2250000 

 

 

2250000 

 الدخل ملخص  /ـح من

 المشكوك الدیون  مصروف /ـح إلى

 فیها 

31 /12 

 :التالي الشكل على زان�ةوالمی الدخل وقائمة الحسا�ات  وتظهر

 فیها المشكوك الدیون  مصروف /ـح

 الدائن المدین  الب�ان  التار�خ 
 الرصید 

 الدائن المدین 

31/12 

 مخصص  /ح

 المشكوك الدیون 

 فیها 

2250000  2250000  

  - 2250000  الدخل ملخص  /ح 31/12

 فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ـح

 الدائن المدین  الب�ان  التار�خ 
 ید رصال

 الدائن المدین 

31/12 
 الدیون  مصروف/ح

 فیها المشكوك
 2250000  2250000 

 

 2018/ 12/ 31في  المنته�ة الفترة عن الدخل قائمة

 الب�ان  جزئي  كلي
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 ومال�ة  إدار�ة مصار�ف  

 فیها  المشكوك الدیون  مصروف (2250000) 

 

 31/12/2018 في هي كما العموم�ة المیزان�ة

 الب�ان  س.ل س.ل ن الب�ا  س.ل س.ل

    متداولة أصول  

    مدینون  24000000 

21750000 (2250000) 
 .م.د .م (-)

 فیها 
   

 

 : مثال

 : 31/12/2018بتار�خ  التال�ة األرصدة لمنشأة األحمد من بین أرصدته المراجعة میزان أظهر

 س .ل 16000000 مدینة  حسا�ات 

 س .ل 80000000 دائن  -الحساب  على المب�عات  إجمالي

 ل.س 5000000 مدین  -مب�عات  ومسموحات  مردودات 

 % 1 المب�عات  صافي من كنس�ة معدومة دیون 

 

 :)المب�عات  صافي(المب�عات  نس�ة طر�قة �استخدام  المعدومة للدیون  التسو�ة قید تسجیل  :المطلوب 

750000   

750000 

 بتحصیلها  المشكوك الدیون  مصروف /ـح من

 بتحصیلها  وكالمشك الدیون  مخصص  /ـح إلى 

 تشكیل مخصص د.م.بتحصیلها 

(80000000-5000000)*1% 

31 /12 

750000   

750000 

 الدخل ملخص  /ـح من

 فیها المشكوك الدیون  مصروف /ـح إلى

 إقفال المصروف

31 /12 
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 دین وجود حالة -بتحصیلھا المشكوك الدیون ومخصص  المعدومة للدیون المحاسبیة المعالجة 5.3.3
 The accounting treatment of bad debts and the مدور ورصید  الجرد بتاریخ معدوم

allowance of doubtful debts  . 

 الظاهر المدینین حساب  تحقق عدم من المنشأة بها تمنى قد  التي للخسائر  التحوط  یتم سا�قًا، أشرنا كما

 �شك التي الدیون  تلك تقدیر لخال من وذلك التالي، العام في الجرد�ة التسو�ات  قبل المراجعة میزان في

 عند  رصیده من الخسائر تلك إطفاء هو الحقاً  األساس�ة وظ�فته مخصص  حساب  مقابل بتحصیلها

 .الجرد  بتار�خ أو  المال�ة السنة خالل سواء فعًال،  معدومة كدیون  تحققها

 على فعالً  معدوملا الدین  تحقق وعند  الجرد، بتار�خ أو المال�ة  السنة خالل المحاسب�ة المعالجة وتكون 

 :التالي النحو
×××  

××× 
                  معدومة دیون  /ـح من

  المدینین /ـح إلى         

  المعدوم الدین إث�ات                

 

 :أو
×××   

××× 
 فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ح من

  المدینین /ح إلى 

  المعدوم  �الدین المدینین حساب  تخف�ض       

  م�اشرة

 

 الدیون  لمعالجة أخرى  مرة استخدامه یتم للمخصص  رصید  أمام التالي العام نها�ة  في نكون  قد  و�نت�جة،

 .الجرد  بتار�خ تظهر التي المعدومة

  :یلي  كما العام نها�ة في الجرد�ة التسو�ات  تلخ�ص  مكن�

 .د  مخصص  \ـح ) بـالجرد  بتار�خ تنشأ والتي المراجعة میزان في الواردة( المعدومة الدیون  رصید  نقفل

, ط�عًا في حال لم یتم إقفالها خالل العام م�اشرة في حساب المخصص. ففي حال تم  مدور فیها مشكوك

×××  

××× 
 المشكوك الدیون  مخصص  /ـح من

 معدومة دیون   /ـح إلى                فیها

الدیون   إقفال              

                  المعدومة
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خصص م�اشرة حین حدوثها ال �ظهر في میزان المراجعة في نها�ة العام رصید إقفالها في حساب الم

وك فیها أو رصید الدیون المعدومة. والقید التالي �مثل  دیون المشكر رصید الالحسابین معًا. فإما أن �ظه 

ساب  الحالة التي الیتم فیها إث�ات الدیون المعدومة خالل العام, ومن ثم إقفالها في نها�ة العام في ح

 المخصص.
 

×××   

 

××× 

              فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ـح من

 معدومة دیون  / ـح إلى

 المعدومة في حساب المخصص إقفال الدیون 

 

 
  :ونتیجة االقفال نكون أمام إحدى الحاالت التالیة 

  المعدومة الدیون  مجموع  = المراجعة میزان في الوارد  فیها .م.د .م رصید -1 
  تطلب األمر ذلك. المعدومة في حساب المخصص ثم نشكل مخصص للعام القادم في حال الدیوننقفل  

 وتكون المعالجة المحاسبیة كما یلي: 
 

×××   

××× 
 المشكوك الدیون  مخصص  /ـح من

 معدومة دیون  /ـح إلى                   فیها

الدیون   إقفال              

                  المعدومة

 

 
×××  

××× 
  الدخل ملخص /ـح من

 المشكوك الدیون  مخصص   /ـح إلى      

 تشكیل م.د.م.فیها                     فیها

 

 

 كامل نستخدم           المعدومة الدیون  مجموع  < المراجعة میزان في الوارد   فیها .م.د .م رصید -2

 ثم ،  الدخل ملخص  /ـح في �قفل دیون  فائض  و��قى المعدومة الدیون  من جزء تغط�ة في المخصص 

 :  القید  و�كون  ذلك طلب   حال في القادم للعام مخصص  نشكل

 

××× 

××× 

 

 

 

 مذ�ور�ن  من

   فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ـح
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××× 
                    الدخل ملخص  /ـح

 معدومة دیون  /ـح إلى               

 الدیون المعدومة إقفال              

 
×××  

××× 
  الدخل ملخص /ـح من

 فیها المشكوك الدیون  مخصص   /ـح إلى

 تشكیل م.د.م.فیها للعام القادم 

 

 من  جزء  نستخدم             المعدومة الدیون  مجموع  > المراجعة میزان  في الوارد   فیها .م.د .م رصید -3

 لوب طالم المخصص  مع �قارن   مخصص  فائض  و��قى المعدومة الدیون  كامل  تغط�ة في المخصص 

 : التال�ة الحاالت  أما هنا ونكون  .القادم للعام لهیتشك

كما  : القید  و�كون  الدخل ملخص  إلى �عاد ال داعي للفائض و و�كون القادم للعام مخصص  تشكیل یراد  ال.أ

  یلي:
××× 

 
 

 

××× 

 
 

   فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ـح من

                    الدخل ملخص /ـح إلى    

         صص مخال فائض  ارجاع       

 

 

 الحالة هذه في تشكل�ه المطلوب المخصص  = المخصص  وفائض  القادم للعام مخصص  تشكیل یراد ب. 

 .قید  ألي داعي ال

 

 الحالة هذه في تشكل�ه المطلوب المخصص  < المخصص  وفائض  القادم للعام مخصص  تشكیل یراد  .ج

 : یلي كما المخصص  إتمام قید  و�كون  الفرق  نحجز

+++++ 

 
 

 

+++++ 

 
 

                    الدخل ملخص  /ـح من

   فیها المشكوك الدیون  مخصص /ـح إلى    

         المخصص   اتمام       
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 الحالة هذه في تشكل�ه المطلوب  المخصص  > المخصص  وفائض  القادم للعام مخصص  تشكیل یراد  .د 

 : یلي كما القید  الدخل ملخص  \ح إلى ترد  الفائض  في ز�ادة هناك

××× 

 
 

 

××× 

 
 

   فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ـح من

                    الدخل ملخص  \ـح إلى    

         المخصص    فائض  في الز�ادة ارجاع       

 

 

 

 :  مثال

 ونت�جة س،.ل 10000000 مبلغ للمدینین الدفتري  الرصید  كان 2018/ 31/12 بتار�خ أنه رض ف�

 تشكیل و�راد  المدینین، أحد  إلفالس س.ل 500000 �مبلغ دین دمعأ  التار�خ  بنفس الجاري  الجرد 

 .منه %2 �معدل بتحصیلها مشكوك دیون  مخصص 

 :�ما یلي 2018/ 31/12بتار�خ  المحاسب�ة المعالجة تكون 

500000   

500000 

                  معدومة دیون  /ـح من

 /ـح إلى                          

 بتار�خ المعدوم الدین �ات ثإ             المدینین

  الجرد 

31 /12 

500000   

500000 

                  الدخل ملخص  /ح من

 دیون  /ح إلى              

 المعدوم الدین قفالإ                معدومة

  الجرد  بتار�خ

31 /12 

190000  

190000 

 المشكوك الدیون  مصروف /ح من

 الدیون  مخصص  /ح إلى       بتحصیلها

  فیها مشكوكلا

        )10000000-500000( * 2%   

31 /12 
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190000  

190000 

 الدخل ملخص  /ح من

 فیها المشكوك الدیون  مصروف /ح إلى      

 إقفال مصروف الدیون المشكوك فیها

31 /12 

 

 حساب  من وتخف�ضه المعدوم �الدین االعتراف تم ولذلك للمخصص، مدور رصید  یوجد  ال :نالحظ كما

  بتحصیلها  المشكوك الدیون  مصروف تقدیر وتم .كمصروف الدخل ملخص  في  إقفاله ثم ومن ین،المدین

 .التالي العام خالل فعال تعدم التي الدیون  إلطفاء المخصص  وتشكیل كنس�ة من حساب المدینین

 مثال:

 تمت العمل�ات التالي: 2019�العودة إلى المثال السابق و�فرض أنه خالل العام  

 .المدینین أحد  إلفالس س.ل 20000 �مبلغ دین إعدام تم :2/4 في-

   .المدینین أحد  لوفاة نت�جة س.ل 10000 �مبلغ دین إعدام تم :5/8 في-

 .آخر مدین إلفالس نت�جة س.ل 50000 �مبلغ دین إعدام تم :7/11 في-

 :�ما یلي المحاسب�ة المعالجة تكون 

20000  

20000 

 فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ح من

  المدینین /ح إلى              

 �الدین المدینین حساب  تخف�ض       

  المعدوم

2/4 

10000  

10000 

 فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ح من

  المدینین /ح إلى              

 �الدین المدینین حساب  تخف�ض       

  المعدوم

5/8 

50000  

50000 

 فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ح من

       المدینین /ح ىإل              

  المعدوم �الدین المدینین حساب  تخف�ض 

7/11 

 التسو�ات  قبل المراجعة میزان في ظاهر للمخصص  رصید  أمام نكون  )2019(  المال�ة السنة نها�ة في

 .س.ل  110000 مقداره الجرد�ة
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 ظهرت األرصدة التال�ة في میزان المراجعة:  2019/ 31/12 بتار�خو�فرض أنه 

 مدینون  س.ل  7000000

  .فیها.م.د  مخصص  س.ل 110000

 :یلي ما تقرر التار�خ بنفس الجاري  الجرد  ونت�جة

 .س.ل  40000 �مبلغ دین إعدام •

 .المدینین رصید  من %3 �معدل فیها المشكوك للدیون  مخصص  تشكیل •

 :الحل

المخصص ر,  لذلك نستعمل  المدو  المخصص من     أصغر  الجرد  بتار�خ تقرر  إعدامه  الذي الدیننالحظ أن  

  مل الدین �عد إث�اته.إلقفال �ا

40000  

40000 

  معدومة .د  /ـح من

  المدینین /ـح إلى                     

  المعدوم �الدین المدینین حساب  تخف�ض       

31 /12 

40000  

40000 

   فیها مشكوك دیون  مخصص  /ـح من

  معدومة .د  /ـح إلى               

 �الدیون  ص المخص حساب  تخف�ض       

  المعدومة

31 /12 

 

 و�مكن �ما أشرنا سا�قَا أن نستعمل المخصص لتخف�ض حساب المدینین م�اشرة �قید واحد:

40000  
 

40000 

   فیها مشكوك دیون  مخصص  /ـح من 
       المدینین /ـح إلى                     

 المعدومة  �الدیون  المخصص  حساب  تخف�ض 

31 /12 

 

 س .ل 208800 = %3 * (40000-7000000) :الجدید  المخصص 

 70000 = (40000 -110000) :المدور المخصص  من ال�اقي

 :یلي كما المعالجة المحاسب�ة كون تو  )138800( النقص  یرمم لذلك أكبر الجدید  المخصص  أن نالحظ
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138800  

138800 

 المشكوك الدیون  مصروف /ـح من

 الدیون  مخصص  /ـح إلى      بتحصیلها

  افیه المشكوك

  ترم�م المخصص             

31 /12 

138800  

138800 

 الدخل ملخص  /ـح من

 فیها المشكوك الدیون  مصروف حـ/ ىإل

 إقفال مصروف الدیون المشكوك فیها

31 /12 

 فیها المشكوك الدیون  مخصص /ـح

 الدائن المدین  الب�ان  التار�خ 
 الرصید 

 الدائن المدین 

 110000    رصید  12/ 31

 70000   40000 المدینین /ح 12/ 31

 م.د  مصروف/ح 12/ 31

 فیها 
 138800  208800 

 

 2019/ 12/ 31  في المنته�ة الفترة عن الدخل قائمة

 الب�ان  جزئي  كلي

 ومال�ة  إدار�ة مصار�ف  

 فیها  المشكوك الدیون  مصروف (138800) 

 31/12/2019 في هي كما العموم�ة المیزان�ة

 ان الب� س.ل س.ل الب�ان  س.ل س.ل

    متداولة أصول  

    مدینون  6960000 

6751200 (208800) 
 .م.د .م (-)

 فیها 
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 : Sale discount   منحھ المنتظر الحسم 6.3.3

 یترتب  ما بتسدید  قاموا حال  في حسماً  الشر�ة معهم  تتعامل  الذین الز�ائن أو  العمالء منح یتم  ما  عادة

 تار�خ في �ظهر الذي الرصید  فإن الحالة هذه في .قتحقااالس  تار�خ قبل منها جزء أو دیون  من علیهم

 الدیون  مؤونة أو مخصص  است�عاد  �عد  حتى الحقاً  الشر�ة عل�ه ستحصل الذي المبلغ �ساوي  ال المیزان�ة

 أن المبلغ  لهذا �مكن حیث  .معنا مر كما  المقدرة المعدومة الدیون  مبلغ  �قابل  والذي فیها المشكوك

 .الدفع تعجیل مقابل نقدي حسم منح الشر�ة ق�ام لقاء الحقاً  المدینون  عل�ه س�حصل  ما �مقدار ینخفض 

 ال المقابلة، لمبدأ وتطب�قاً  الحال�ة، السنة �خص  لألر�اح تخف�ضاً  �شكل المذ�ور الحسم مبلغ أن و�اعت�ار

 حهن م المتوقع  من والذي الشر�ة تقدره الذي النقدي الحسم مبلغ �قابل مؤونة أو  مخصص  تكو�ن من بد 

 :یلي كما جرد ال بتار�خ المحاسب�ة المعالجة وتكون  .التال�ة السنة في للعمالء
 ×××  

 ××× 
 الممنوح  الحسم مصروف /ـح من

 الممنوح  الحسم مخصص  /ـح إلى

31 /12 

 
 ×××  

 
 ××× 

 الدخل ملخص /ـح من

  الممنوح الحسم مصروف /ـح إلى

31 /12 

�ما   المحاسبي القید  �كون  الدفع تعجیل لقاء المدینین ألحد  مالحس  هذا �منح وعندما التال�ة السنة في والحقاً 

 :یلي
 
 

 ××× 
 ××× 

 

 

 

 

××× 
 

 مذ�ور�ن  من

 النقد�ة /ح

 الممنوح  الحسم مؤونة أو مخصص /ح

 المدینین  /ح إلى

تسدید أحد المدینین رصید حسا�ه نقدًا واألستفادة من 

 حسم ممنوح 

 

 .المذ�ور  المخصص  لتكو�ن داعي  ال الحسم هذا مثل الشر�ة تمنح ال عندما :مالحظة

 �الطر�قة وسنكتفي .الز�ائن  جرد  وطر�قة التقدیر�ة الطر�قة هما المخصص  هذا  لتقدیر طرق  عدة هناك

 حسا�ات  و�ثرة الشر�ات  حجم ازد�اد  مع خاصة الثان�ة الطر�قة تطبیق الصعب  من �اعت�ار األولى

 .الم�كر الدفع على قدرته ومدى مدین  كل حالة على الوقوف معه �صعب  �حیث  المدینین
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  :estimated method التقدیریة  الطریقة 1.6.3.3
 �مخصص  تخف�ضه  �عد  الجرد  عند  المدینین  رصید  من مئو�ة كنس�ة المخصص  �قدر الطر�قة  هذه وفق

 السنة خالل تحدث  أن  المتوقع من التي المقدرة المعدومة الدیون  �قابل والذي فیها المشكوك الدیون 

 �الدیون  فیها المشكوك الدیون  �مخصص  تخف�ضه �عد  المدینین رصید  المراجع �عض  وتدع  .التال�ة

 .الممتازة �الدیون  الممنوح، الحسم �مخصص  تخف�ضه و�عد  الجیدة،

 :مثال

 :التال�ة األرصدة من بین أرصدته 2019/ 12/ 31 في المنشآت  إلحدى المراجعة میزان أظهر

 دائن  مدین  الب�ان 

 - 25000000 المدینون 

 1000000 - فیها  المشكوك الدیون  مخصص 

 50000  الممنوح  الحسم مخصص 

 300000000  الحساب  على المب�عات  إجمالي

 :یلي ما تقرر بتار�خه الجاري  الجرد  و�نت�جة

 .المدینین أحد  إفالس نت�جة س.ل 1000000 �مبلغ دین إعدام -

 .المدینین رصید  من %2 �معدل فیها مشكوك دیون  مخصص  تشكیل -

 .(الدیون الجیدة) للتحقق القابلة الق�مة صافي من %1 �معدل الممنوح للحسم مخصص  تشكیل -

 :المطلوب 

 .2019/ 12/ 31 بتار�خ المناس�ة الجرد�ة التسو�ات  -1

 .الممنوح الحسم مخصص  /ح فیها، المشكوك الدیون  مخصص  /ح إعداد  -2

 المیزان�ة في المدینین رصید  �ف�ة عرض مع ب�ان �  الدخل قائمة  على  السا�قة  التسو�ات  أثر إظهار  - 3

 .2019/ 12/ 31المعدة بتار�خ  العموم�ة

 :الحل

1000000  

1000000 

 فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ـح من

  المدینین /ـح إلى  

  المعدوم �الدین المدینین حساب  تخف�ض       

31 /12 

 س.ل 480000 = %2 * (1000000 -25000000) :الدیون  مخصص  حساب 
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 .صفراً  أص�ح قد  المدور رصید  أن �اعت�ار المبلغ �كامل المخصص  �شكل

 یرمم.  س.ل 235200 = %1 * (480000 – 24000000) :الممنوح الحسم مخصص  حساب 

 185200 =(50000 -235200) : �الفرق  المخصص 

 :الالزمة المحاسب�ة القیود 

480000  

480000 

 المشكوك الدیون  مصروف /ح من

 الدیون  مخصص  /ح إلى        بتحصیلها

 فیها المشكوك

 تشكیل المخصص          

31 /12 

480000  

480000 

 الدخل ملخص  /ـح من

 فیها المشكوك الدیون  مصروف /ـح إلى

31 /12 

185200  

185200 

 الممنوح  الحسم مصروف /ـح من

 الممنوح  الحسم مخصص  /ـح إلى

31 /12 

185200  

185200 

 الدخل ملخص /ـح من

  الممنوح سمالح مصروف /ـح إلى

31 /12 

 

 

 

 فیها المشكوك الدیون  مخصص /ـح

 الدائن المدین  الب�ان  التار�خ 
 الرصید 

 الدائن المدین 

 1000000    رصید  31/12

 ---   1000000 المدینین /ـح 31/12

31/12 
 م.د  مصروف/ـح

 فیها 
 480000  480000 
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 الممنوح  الحسم مخصص /ـح

 الدائن المدین  الب�ان  التار�خ 
 الرصید 

 الدائن المدین 

 50000    رصید  31/12

 235200  185200  الممنوح  الحسم مصروف /ـح 31/12

 

 2019/ 12/ 31 في المنته�ة الفترة عن الدخل قائمة

 الب�ان  جزئي  كلي

  

(480000) 

(185200) 

 ومال�ة  إدار�ة .م

 بتحصیلها  المشكوك الدیون  مصروف/ ـح

 الممنوح  الحسم /ـح

 

 31/12/2019  في هي كما العموم�ة �ةالمیزان 

 الب�ان  س.ل الب�ان  س.ل

 

24000000 

(480000) 

23520000 

 

(235200) 

23284800 

 متداولة أصول

 مدینة  حسا�ات 

 فیها  م.د .م (-)

 الق�مة صافي-الجیدة الدیون 

 للتحقق  القابلة

 الممنوح الحسم مخصص  (-)

 الممتازة  الدیون 
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 :الحل على مالحظات 

 الدیون  �مخصص  تخف�ضه �عد  المدینین رصید  من الممنوح الحسم مخصص  تكو�ن تم لقد  •

 .فیها المشكوك

 هذه وفي مدور، مخصص  هناك كان إذا ما محاسب�اً  و�ث�اتها المخصصات  تكو�ن عند  یراعى •

 في معنا مر كما  .الالزمة التسو�ة إجراء یتم أساسها وعلى الرصیدین، بین المقارنة تتم الحالة

 .فیها المشكوك الدیون  مخصص  حالة

 Adjustments of Notes Receivable الق�ض ألوراق الجرد�ة التسو�ات 4.3 

تتمثل أوراق الق�ض �السندات اإلذن�ة (سندات ألمر) والكمب�االت المحررة ألمر المنشأة أو المظهرة لها, 

 إضاف�ة میزات  الق�ض  ورقة تمتلكوهي تعهدات من المدینین بدفع م�الغ معینة في توار�خ االستحقاق. 

 ت�عاً  الدفع على و�وافق �الدین المدین �عترف ق�ض،  ورقة على التوق�ع عند  .المدینة الحسا�ات  على

 .قانون�اً  أقوى  الورقة تعدّ  و�التالي، فیها، المكتو�ة للشروط

 

 : classification of notes receivables القبض أوراق تصنیف 1.4.3

 في محدد  بتار�خ أو الطلب  عند  فائدة، مع عادة االسم�ة، الق�مة لدفع و�ا مكت وعدا الكمب�الة تعتبر

 :الق�ض  أوراق خصائص  هنا نعرض  .المستقبل

 .�الدفع �عد  الذي الطرف هو المحرر •

 )الدفع مستحقة( للدفع قابلة له �النس�ة الورقة تعتبر الذي الطرف هو )له المدفوع( المستفید  •

 .االسم�ة �ق�مته الق�ض  ورقة في وب المكت المبلغ هي االسم�ة الق�مة •

 .الق�ض  ورقة ف�ه تصدر الذي التار�خ هو  اإلصدار تار�خ •

 .الكمب�الة دفع تار�خ هو األداء تار�خ أو االستحقاق تار�خ •

 االستحقاق  وتار�خ اإلصدار تار�خ بین ما المدة هي )�أجل كمب�الة( ةالكمب�ال مدة •

 .للكمب�الة االسم�ة الق�مة  عن اعهدف �جب  التي الفائدة نس�ة هو الفائدة سعر •

  :یلي كما الفائدة تحتسب 

 یوم  360/الورقة مدة*  الفائدة نس�ة * االسم�ة الق�مة  = الفائدة
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 للت�س�ط، .�األ�ام للورقة االستحقاق مدة عن التعبیر یتم بینما ،)سنو�ا( سنوي  �شكل الفائدة نس�ة توضع 

 الحق�قي الرهن شر�ات  و كالبنوك الشر�ات  تستخدم ة،مل�الع الح�اة في .السنة في یوم 360 سنستخدم

 االستحقاق تار�خ في دفعه الواجب  المبلغ هي االستحقاق  عند  السند  ق�مة أما .یوم 365 السنة أل�ام

  .والفائدة االسم�ة الق�مة مجموع  عن ع�ارة هو والذي

 

 :Discounting of notes receivables  القبض أوراق حسم 2.4.3

 استحقاقها، موعد  قبل نقد�ة إلى لتحو�لها المصرف إلى )ترسلها( وتنقلها ما ق�ض  ورقة لمنشاةا تظهر قد 

 التحصیل، ومصار�ف الفوائد  اقتطاع �عد للمنشأة  النقد�ة المصرف یدفع .الق�ض  أوراق حسم هذا یدعى

 بهذه ةالمتعلق  المحاسبي اإلث�ات  عمل�ات  معالجة تمت  وقد  .اآلجیو �مصروف مجتمعة تعرف التي

 .(1) محاس�ةال م�ادئ مقرر في المال�ة األحداث 

 :منها  قبلها من محددة شروط وفق لعمالئها الق�ض  أوراق حسم �عمل�ة المصارف تقوم

 .قانون�ة التجار�ة األوراق تكون  أن •

 �التأكد  المصرف و�قوم الورقة، عن األخیر والمتخلي  عب�ه والمسحوب  الساحب  تواق�ع  تحمل أن •

 .المال�ة ءتهمالوم سمعتهم من

 .یوماً 180 أو 120 استحقاقها یتجاوز ال �حیث  قصیر أجل ذات  التجار�ة األوراق تكون  أن •

 .عاد�ة دیون  عن ناتجة ول�ست  حق�ق�ة إنتاج�ة  عمل�ات  عن ناتجة التجار�ة األوراق هذه تكون  أن •

 .المر�زي  المصرف قبل من المحددة الحسم إعادة شروط تستوفي أن •
 

 : The valuation  of notes receivables  القبض قرا أو تقویم 3.4.3

 مدى من التأكد  یتم ثم  .ق�متها وتحدید  المملو�ة الق�ض  أوراق عدد  �جرد  المنشأة تقوم المیزان�ة تار�خ في

 أو الحال�ة  الق�مة  أساس على وتقو�مها المؤ�دة الم�الغ تحدید  یتم وعل�ه .تحصیلها  على المنشأة قدرة

 .للتحقق بلةالقا الق�مة صافي

 ففي جیدة، غیر علیهم المسحوب  أو للعمالء المال�ة المراكز كانت  إذا أو التحصیل إمكان�ة في الشك و�ن

 .فیها المشكوك للدیون  مخصص  تشكیل خالل من لذلك االحت�اط الواجب  من �كون  الحالة هذه
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 اختالف إلى االستحقاق خر�تا وحتى المیزان�ة تار�خ من الممتدة الفترة طول یؤدي قد  ثان�ة، ناح�ة من

 یتم الغرض  ولهذا المیزان�ة، تار�خ في للتحقق القابلة  الحال�ة ق�متها عن األوراق  لهذه االسم�ة الق�مة

 التي لألوراق الحال�ة الق�مة لق�اس قاعدة �اعت�ارها قطعها أو الق�ض  أوراق حسم عمل�ة على االعتماد 

 :التالي السؤال طرح لخال من المیزان�ة بتار�خ المنشأة تحوزها

 المیزان�ة بتار�خ �حسمها قامت  لو  ف�ما األوراق  هذه من علیها تحصل  أن للمنشأة  �مكن  التي الق�مة ما

 المصارف؟ لدى

 الق�ض  أوراق حسم مخصص  أو آجیو مخصص  بتشكیل العمل�ة لهذه الجرد�ة التسو�ة تكون  و�التالي

 الق�ض  أوراق وتظهر .�احتسا�ه المصرف �قوم أن المفترض  من الذي المتوقع  الحسم مقدار �قابل

 الدائنة الطب�عة ذي المخصص  إظهار  �عد  للتحقق القابلة الق�مة  صافي أو  الحال�ة  �الق�مة �المیزان�ة

 :التالي الشكل على المحاسب�ة المعالجة وتكون  .الق�ض  أوراق من مطروحاً 
 

 ×××  

 ××× 

 اآلجیو  مصروف/ـح من

 اآلجیو  مخصص  /ـح إلى       

 تشكیل مخصص اآلجیو 

 31 /12 

 ×××  

 ××× 

                                            الدخل ملخص  /ـح من

 اآلجیو  مصروف/ـح ىإل

31 /12 

 

 لب�ان ق�متها الحال�ة تظهر أوراق الق�ض في المیزان�ة مطروحًا منها مخصص اآلجیو 

 /...31/12 في هي كما العموم�ة المیزان�ة

 ب�ان لا  س.ل الب�ان  س.ل 

 

 

 

 ×××× 

 

 ×××× 

 (×××) 

 

 متداولة أصول

 ق�ض  أوراق

 آجیو . م  (-)

 الق�مة أو..الق�مة صافي

 الحال�ة 
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 : Treatment of notes receivables allowance اآلجیو مخصص معالجة 4.4.3

 فیها ث �حد  مرة كل في  القید المحاسبي التالي  �سجل التال�ة الفترة  في التجار�ة األوراق حسم یتم عندما

 و�كون لدینا مخصص آجیو مدور یز�د على ق�مة مصروف اآلجیو عند الحسم:  حسم

 

 ××× 

 ××× 

 

 

 

 ××× 

 مذ�ور�ن  من

 في المصرف النقد�ة /حـ

 اآلجیو  مخصص  /ـح

 الحسم  برسم ق.أ /حـ إلى               

المنشأة لدى  حسم ورقة ق�ض و�یداع المبلغ في حساب 

 المصرف

 

 

 المراجعة میزان في �ظهر كما دائناً  أو صفراً  المخصص  رصید  �كون  أن إما  ل�ة،التا السنة  نها�ة وفي

 في الرصید  هذا االعت�ار �عین األخذ  �جب  الجدید  المخصص  تشكیل وعند  الحالة هذه وفي المعدل، غیر

 .وجوده حال

 : مثال

 :31/12/2018بتار�خ  التال�ة األرصدةلمنشأة الهالل  المراجعة میزان أظهر

 دائن  مدین  الب�ان 

  س .ل 350000  ق�ض .أ

 س .ل 15000  أجیو  مخصص 

 شهور 3 االستحقاق فترة  متوسط أن علما آجیو.م تشكیل تقرر التار�خ بنفس الجاري  الجرد  و�نت�جة

  .%10 السوق  في الفائدة ومعدل

 :المطلوب 

 .الالزمة الجرد�ة التسو�ات  -1

 .العموم�ة المیزان�ة مع ب�ان ��ف�ة العرض في الدخل قائمة على  التسو�ات  أثر إظها -2

 :الحل

    ل.س 8750= 3/12% ×  10  ×  350000= الجدید  المخصص 

 )8750  – 15000( 6250و�التالي �ص�ح هنالك فائض �مبلغ   15000لدینا مخصص مدور �مبلغ  
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6250  

6250 

 اآلجیو  مخصص  /ـح من

 الدخل ملخص  /ـح إلى                     

31 /12 

 2018/ 12/ 31  يف المنته�ة الفترة عن الدخل ةقائم

 الب�ان  جزئي  كلي

  

6250 

 أخرى  إیرادات 

 آجیو  مخصص 

 

 31/12/2018  في هي كما العموم�ة المیزان�ة
 الب�ان   س.ل الب�ان  س.ل 

 

 

 

 

341250 

 

350000 

(8750) 

 

 متداولة أصول

 ق�ض  أوراق

 آجیو .م  (-)

 الق�مة أو..الق�مة صافي

 الحال�ة 

   

 :المث

 : 12/2019/ 31بتار�خ    لمنشأة الفجر من بین أرصدته األرصدة التال�ة المراجعة میزان أظهر

 س .ل 26000000 مدینین 

 س .ل 3500000 ق�ض .أ

  س.ل 100000 فیها  المشكوك الدیون  مخصص 

 س .ل 75000 الممنوح  الحسم مخصص 

 س .ل 40000 آجیو  مخصص 

 س .ل 80000000 الحساب  على المب�عات  إجمالي

 س .ل 5000000 مب�عات  ومسموحات  مردودات 

 % 1 المدینین  من كنس�ة معدومة دیون 
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 دیون  مخصص  وتشكیل س،.ل 200000 �مبلغ دین إعدام تقرر التار�خ بنفس  الجاري  الجرد  و�نت�جة

 االستحقاق فترة متوسط أن علماً  آجیو ومخصص  ،%1 �معدل الممنوح للحسم ومخصص  فیها، مشكوك

   .%10 السوق  في  فائدةال ومعدل شهور  3

  :المطلوب 

 .الالزمة الجرد�ة التسو�ات  إجراء-1

 .فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ـح تصو�ر- 2

 .الممنوح الحسم مخصص  /ـح تصو�ر- 3

 .آجیو مخصص  /ـح تصو�ر- 4

  العموم�ة المیزان�ة مع ب�ان ��ف�ة العرض فيالدخل قائمة من كل على السا�قة التسو�ات  أثر إظهار-5

 : 2019/ 12/ 31�خ  بتار 

 :الحل

200000  

200000 

 المعدومة الدیون  /ـح من

  المدینین /ـح إلى   

  المعدومة الدیون  إث�ات       

31 /12 

 

100000 

100000 

 

 

 

 

200000 

 مذ�ور�ن  من

 فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ـح

 الدخل ملخص  /ـح

  المعدومة الدیون  /ـح إلى   

  الجرد  عند  المعدومة الدیون  إقفال      

31 /12 

258000  

258000 

 فیها .م.د  مصروف /ح من

 فیها المشكوك الدیون  مخصص  /ح إلى

(26000000- 200000) * 1% 

31 /12 

285000  

285000 

 من حـ/ ملخص الدخل

 إلى حـ/مصروف د.م.فیها     

 إقفال مصروف الدیون المشكول فیها     

31 /12 

 12/ 31 وح الممن الحسم مصروف /ح من  180420
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 الممنوح  الحسم مخصص  /ح إلى 180420

(25800000- 258000) *1%- 75000 

 ز�ادة المخصص 

180420  

180420 

 الدخل ملخص /ح من

  الممنوح الحسم مصروف /ح إلى

 إقفال مصروف الحسم الممنوح  

31 /12 

 

 87500 = %10* 3/12 * 3500000 :المقدر اآلجیو مصروف

47500  

47500 

 اآلجیو  مصروف/ـح من

 اآلجیو  مخصص  /ـح إلى       

)87500-40000  ( 

 المخصص  )ز�ادة (ترم�م

31 /12 

47500  

47500 

 الدخل ملخص  /ـح من

 اآلجیو  مصروف/ـح إلى

31 /12 

 فیها المشكوك الدیون  مخصص /ـح

 الدائن المدین  الب�ان  التار�خ 
 الرصید 

 الدائن المدین 

 100000    رصید  12/ 31

 ---   100000 معدومة دیون  /ح 12/ 31

 م.د  مصروف/ـح 12/ 31

 فیها 
 258000  258000 

 الممنوح  الحسم مخصص /ـح

 الدائن المدین  الب�ان  التار�خ 
 الرصید 

 الدائن المدین 

 75000    رصید  12/ 31
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 الحسم مصروف /ـح 12/ 31

 الممنوح 
 180420  255420 

 الممنوح  الحسم مخصص /ـح

 الدائن المدین  الب�ان  التار�خ 
 الرصید 

 الدائن المدین 

 40000    رصید  12/ 31

 ق.أ حسم مصروف /ح 12/ 31

 (اآلجیو)
 47500  87500 

 :الدخل قائمة على األثر

 2019/ 12/ 31  في المنته�ة الفترة عن الدخل قائمة

 الب�ان  جزئي  كلي

  

(100000) 

(258000) 

(180420) 

(47500) 

 ومال�ة  إدار�ة.م

 معدومة دیون  /ـح

 فیها.م.د  مصروف /ـح

 ممنوح  حسم مصروف/ ـح

 آجیو  مصروف /ـح

 :العموم�ة  المیزان�ة على األثر

 31/12/2019  في هي كما العموم�ة المیزان�ة

 الب�ان  جزئي  س.ل كلي جزئي  كلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25800000 

(258000) 

 

25542000 

 

 

 متداولة أصول

 مدینون 

 فیها  م.د .م (-)

 القابلة الق�مة صافي

 الجیدة  الدیون  أو للتحقق
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25286580 

 

 

 

 

3412500 

 

(255420) 

 

 

3500000 

)87500( 
 

 حسم مخصص  (-)

 ممنوح 

 الممتازة  الدیون 

 ق�ض  أوراق

 أو ق.حسمأ.م (-)

 آجیو .م

 القابلة الق�مة صافي

 الحال�ة  الق�مة أو للتحقق

 

 

 Adjustments of short-term األجل القصیرة لالستثمارات الجرد�ة التسو�ات 5.3

investments 

األسهم   -توظ�ف فائض السیولة لدیها في شراء أوراق مال�ة تلجأ المنشأة في �ثیر من األح�ان إلى 

بهدف استثمارها والحصول على إیرادات إضاف�ة. فاألوراق المال�ة هي إحدى أوجة االستثمار   -والسندات 

التي تنشأ من النشاط الذي   المتاح أمام المنشأة والذي �سمح لها �الحصول على إیرادات أخرى �خالف تلك

ند الحدیث عن األوراق المال�ة, یتطلب األمر التمییز بین نوعین أساسیین من االستثمارات  أسست من أجله. ع

في األوراق المال�ة ت�عًا للغرض من االستثمار: قصیرة األجل وطو�لة األجل. سیتم في هذا الفصل التر�یز 

 . تنى بهدف المضار�ة (المتاجرة) وتحقیق أر�احعلى األستثمارات قصیر األجل والتي تق 

 : The concepts  of short term investments االستثمارات قصیرة األجلمفھوم  1.5.3

نقد�ة فائضة عن حاجة العمل�ات التشغیل�ة  تتوفر �قوم مفهوم االستثمارات قصیرة األجل على أنه عندما

خالل شراء أسهم أو سندات، أو شراء شهادات استثمار من  لدى المنشأة، فإنها قد تلجأ إلى توظ�فها من 

المصارف أو من غیرها من المؤسسات المال�ة، وذلك بهدف استغالل الموارد أفضل استغالل، والحصول 

مثال في فوائد أو أر�اح مقابل هذه االستثمارات. وحتى تصنف هذه  على عائد من جراء هذه االستثمارات م

�اعت�ارها أصوًال   Temporary Investmentsل، أو االستثمارات المؤقتة االستثمارات قصیرة األج

أو سنة،  مال�ةا إلى نقد�ة خالل الدورة المتداولة، �جب أن تكون قابلة للب�ع �سهولة، وهناك ن�ة لتحو�له
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و�ناء عل�ه �جب توافر شروط في هذه االستثمارات حتى تعالج �اعت�ارها استثمارات قصیرة   أیهما أطول.

 األجل:

أن �كون الهدف الرئ�سي من هذه االستثمارات هو استخدام فائض النقد�ة المتاح لفترة زمن�ة محددة،  -1

 ال تتجاوز سنة مال�ة واحدة، أو دورة تشغیل، أیهما أكبر. 

هذه االستثمارات، أو تحو�لها إلى نقد�ة �سهولة و�سر، و�دون تحمل مخاطر مال�ة    �مكن للمنشأة ب�ع  -2

 مرتفعة. 

توفر االستثمارات قصیرة األجل للمنشاة فرصة الحصول على عائد أكبر من تلك الذي تمنحه المصارف 

للمنشأة في حال وضع فائض السیولة في حساب لدیها. اي أن هذا النوع من االستثمار �ّمكن المنشأة من  

فالهدف األساسي بیرة.  �تحو�ل هذه االستثمارات إلى نقد�ة �سهولة بدون تحمل مخاطر  ز�ادة أر�احها ومن  

في   توظ�فهاالمنشأة، من خالل  الل األمثل للموارد المتاحة أمام من وراء هذه االستثمارات هو االستغ

استثمارات قصیرة األجل �مكن تحو�لها إلى نقد�ة �سهولة عند الحاجة إلیها ول�س بهدف الس�طرة على  

 المنشآت األخرى.

هم والسندات, حیث �عرف السهم �أنه صك قابل للتداول �منح صاح�ه  ستتمثل االستثمارات قصیرة األجل �األ 

الحق في حصة في راس مال الشر�ة المساهمة, �ما �حصل حامل السهم على أر�اح تتوقف ق�متها على  

مقدار األر�اح الصاف�ة التي تحققها الشر�ة المساهمة في نها�ة السنة والنس�ة التي �قرر مجلس اإلدارة  

�عرف السند �أنه صك �منح صاح�ه الحق في الحصول على فائدة سنو�ة ثابتة واسترداد ق�مة   توز�عها. �ما

السند في تار�خ معین متفق عل�ه. إن قابل�ة التداول للورقة المال�ة تعني إمكان�ة ب�عها في السوق 

 المالي(البورصة). وهناك عدة فروقات بین السهم والسند أهمها: 

 السند فهو أداة دین.  االسهم أداة ملك�ة أمّ  -1

�حصل حامل السهم على حصة من أر�اح الشر�ة في حال تحققها بینما �حصل السند على فائدة   -2

 ثابتة �غض النظر عن نت�جة األعمال. 

حامل السهم ال �ستعید ق�مة أسهمه ما دامت الشر�ة قائمة, أما حامل السند ف�ستعید ق�مة سنداته في   -3

 التار�خ المتفق عل�ه. 

ال �سترد حامل السهم أي مبلغ في حال تجاوزت خسارة التصف�ة رأس مال الشر�ة, بینما حامل السند   -4

 فله الحق �الحصول �استرداد ق�مة أسناده قبل توز�ع أي مبلغ على المساهمین. 
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�حق لحامل السهم التدخل في إدارةالشر�ة عن طر�ق إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بینما ال �حق   -5

 لسند التدخل في شؤون اإلدارة. الحامل 

اختالف بین االستثمارات قصیرة األجل، واالستثمارات في شر�ات تا�عة، إذ  تجدر اإلشارة إلى أن هناك

تحتفظ المنشآت �النوع األخیر من االستثمارات بهدف الس�طرة على أعمال الشر�ات التا�عة، وال یتم معالجة  

مارات قصیرة األجل، إذ إن تحقیق الس�طرة على المنشآت األخرى  االستثهذا النوع من االستثمارات ضمن 

یتطلب حجما �بیرا من االستثمارات، مما قد یؤدي إلى تحمل المنشأة مخاطر �بیرة عند تصف�ة هذه 

 االستثمارات، �ما قد تتعرض أعمال المنشأة إلى مشاكل عند تصف�ة هذه االستثمارات في الشر�ات التا�عة. 

 

 Accounting treatment of short  الستثمارات قصیرة األجلة المحاسبیة للمعالجا 2.5.3
term investments : 

 وتشمل المعالجة المحاسب�ة التي نتعرض لها في هذا المقرر لالستثمارات قصیرة األجل ما یلي: 

 أوًال: المحاس�ة عن اقتناء االستثمارات قصیرة األجل. 

 جل في نها�ة الفترة المال�ة. االستثمارات قصیرة األ ثان�ًا: تقو�م 

المعالجة المحاسب�ة لالستثمارات قصیرة األجل في حال وجود رصید مدور لمخصص هبوط أسعار   ثالثًا:

 . أ.قصیرة األجل

 المعالجة المحاسب�ة لخسارة ب�ع االستثمارات قصیرة األجل:  را�عًا:

 Accounting for short term قصیرة األجلالمحاسبة عن اقتناء االستثمارات   1.2.5.3
investments : 

تتضمن المحاس�ة عن االستثمارات قصیرة األجل االعتراف بهذه االستثمارات عند اقتنائها على أساس تكلفة 

الحصول علیها، متضمنة ثمن الشراء مضافا إل�ه المصار�ف التي تتحملها المنشأة القتناء هذه االستثمارات،  

ستثمارات ما تدفعه المنشأة لسماسرة األوراق المال�ة، وتكال�ف  وتتضمن تكال�ف الحصول على هذه اال

 التسجیل وغیرها. 

 عند اقتناء االستثمارات قصیرة األجل یتم إث�اتها في الدفاتر المحاسب�ة �القید التالي:

 + + +  
 + + + 

 من ح/ استثمارات قصیرة األجل
 إلى ح/ النقد�ة في المصرف                            

 إث�ات اقتناء أ. ق. األجل              
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 مثال: 

ل.س ودفعت مصار�ف شراء   700000سهم �ق�مة  1000�فرض أن إحدى المنشآت قامت �شراء 

 ل.س وقد دفعت جم�ع الم�الغ �ش�ك على المصرف. 10000

 المطلوب:

 تسجیل قید الیوم�ة الالزم عند الشراء

 الحل:
710000  

710000 
 األجل من حـ/ استثمارات قصیرة

 إلى حـ/ النقد�ة في المصرف                     
 سهم ودفع مصار�ف الشراء 1000إث�ات شراء            

تحقق األسهم  إیراد یتوقف على األر�اح التي تحققها الشر�ة مصدرة هذه االسهم, أما السندات فتعطي إیراد  

سهم وفوائد السندات �إیرادات األوراق المال�ة أو أوقات متفق علیها �سمى �الفائدة. تسمى ار�اح األثابت في  

االستثمارات قصیرة األجل. تجدر اإلشارة إلى أن الم�الغ المدفوعة عند أقتناء مثل هذه األصول التعتبر  

ونات �عد تار�خ دفع الفوائد �سمح  �الكامل ثمنًا لتكلفة هذه االستثمارات. فشراء السندات المر�وط بها �و�

زاع هذه الكو�ونات وتقد�مها للجهات المعن�ة ألستالم الفوائد. و�ذلك �النس�ة لالسهم في حالة  �سهولة من إنت 

الشراء �عد اإلعالن عن توز�ع األر�اح وقبل تحصیلها. أي أن الم�الغ المدفوعة قد تمثل في جزمنها تكلفة  

 أخر إیرادات مستحقة  استثمارات قصیرة األجل وجزء

 مثال:  

سندات قرض �ش�ك على المصرف (ق�مة السند االسم�ة   5إحدى المنشآت اشترت  1/4/2016في 

 من �ل عام).  31/12و 30/6% تدفع في 8ل.س �فائدة  50000

 المطلوب:

 .إث�ات قید الیوم�ة الالزم عند الشراء

 الحل:

مستحقة ثالثة أشهر من تار�خ سر�ان الفائدة, فتكون الفائدة الیالحظ أن السسندات قد تم شراؤها �عد مرور  

 والتي لم تدفع �عد تساوي: 
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 ل.س 5000=  3/6× %6/12 ×8×  250000

 

 
250000 

5000 

 
 
 

255000 

 من مذ�ور�ن 
 سندات -حـ/ استثمارات قصیرة األجل 

 حـ/إیرادات االستثمارات المستحقة 
 إلى حـ/النقد�ة في المصرف                     

 إث�ات شرء سندات 
تعتبر جزء من ق�مة االستثمارات ألن المنشأة ستقوم �استرجاع ق�مة الفوائد   فائدة المستحقة لمظ أن الیالح

 . و�كون القید المحاسبي الالزم إلث�ات الفوائد �االتالي: 30/6من الشر�ة المصدرة بتار�خ استحقاقها 

10000  
 

5000 
5000 

 من حـ/ النقد�ة في المصرف 
 إلى مذ�ور�ن                          

 حـ/ إیرادات االستثمارات المستحقة                         
 حـ/إیرادات االستثمارات                          

 إث�ات تحصیل فوائد السندات           
ل.س والمتمثل �الثالثة أشهر من   5000االستثمارات قد ظهر �مبلغ یالحظ أن رصید حساب إیراد كما 

دة. في حال تم شراء السندات �عالوة أو �خصم, فإن مبلغ العالوة أو  تار�خ الشراء حتى تار�خ استالم الفائ

الخصم ال �سجل �الدفاتر ألن هذه السندات ال �حتفظ بها لتار�خ االستحقاق, و�التالي ال توجد ضرورة  

 فاذ عالوة (خصم) اإلصدار.الستن

 مثال: 

السند االسم�ة   سندات قرض �ش�ك على المصرف (ق�مة  5اشترت إحدى المنشآت  1/4/2016في 

ل.س للسند متضمنا   50500من �ل عام) �سعر  31/12و 30/6% تدفع في 8ل.س �فائدة  50000

 الفائدة المستحقة. 

 المطلوب:

 .تسجیل القید المحاسبي الالزم عند الشراء

 الحل:

 )5×500ل.س( 2500ل.س. تبلغ عالوة اإلصدار  5000تبلغ الفائدة المستحقة والتي لم تدفع �عد 

 )2500- 5000ل.س ( 2500لتالي تبلغ إیرادات االستثمارات المستحقة و�ا
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 ونسجل القید المحاسبي: 

 
252500 

2500 

 
 
 

255500 

 من مذ�ور�ن 
 سندات -األجل حـ/ استثمارات قصیرة 

 حـ/إیرادات االستثمارات المستحقة 
 إلى حـ/النقد�ة في المصرف                     

 إث�ات شرء سندات 
 52000بب�ع ثالثة سندات �سعر  1/52016لى المثال السابق و�فرض أن المنشأة قامت بتار�خ �العودة إ

 للسند, �كون الحل �االتالي: 

 )52500/5ل.س ( 50500لمنشاة للحصول عل�ه بینما �لفت ا 52000سعر��ع السند 

 الفائدة المكتس�ة للسندات الم�اعة عن شهر هي: 

150000  ×8 × %6/12  ×1/6  =1000 

150000 ×8× %6/12  ×4/6  =4000 

 و�التالي �كون قید إث�ات عمل�ة الب�ع �االتالي: 
156000  

 
4000 
1000 

150000 
 

1000 

 من حـ/ النقد�ة في المصرف 
 إلى مذ�ور�ن                    

 حـ/ إیرادات االستثمارات المستحقة                
 حـ/إیرادات االستثمارات                

 حـ/االستثمارات قصیرة األجل                
 حـ/مكاسب ب�ع االستثمارات قصیرة األجل               

 إث�ات ب�ع جزء من ق�مة االستثمارات قصیرة أألجل 
 

 The valuation of المحاسبیة تقویم االستثمارات قصیرة األجل في نھایة الفترة 2.2.5.3
short term investments : 

مل مع تقو�م االستثمارات قص�ة األجل في نها�ة الفترة المال�ة، تستند الطر�قة األولى  وجد طر�قتان للتعات

 The، وتقوم على قاعدة السوق أو التكلفة، أیهما أقل GAAPإلى الم�ادئ المحاسب�ة المقبولة عموما 
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Lower of Cost or Marketستثمارات  ة السوق�ة لهذه اال، أما الطر�قة الثان�ة فتستند أساسا إلى الق�م

 في نها�ة الفترة المال�ة. 

تقو�م االستثمارات ق. األجل �موجب التكلفة   أي  الطر�قة األولى:وسیتم التر�یز في هذا المقرر على 

 أو السوق، أیهما أقل: 

التي تتطلب من المحاسب االحت�اط   Conservatismتعّد هذه الطر�قة تطب�قا لس�اسة الح�طة والحذر 

لمتوقعة، وعدم االعتراف �اإلیرادات إال إذا تحققت فعال. و�تضمن تقو�م االستثمارات  للخسائر واألع�اء ا

قصیرة األجل �موجب هذه الطر�قة الرجوع إلى أسعارها في السوق في نها�ة الفترة المال�ة، ومن ثم مقارنة  

ن سعر التكلفة فال  فإذا ما �ان سعر السوق أكبر م(التكلفة التار�خ�ة).  السعر السوقي مع تكلفة االقتناء

حاجة إلى أ�ة تسو�ة محاسب�ة تذ�ر, أما إذا �ان سعر السوق أقل من سعر التكلفة یتوجب تشكیل مخصص  

هبوط أسعار استثمارات قصیرة األجل (م.هـ.أ.أ.ق.األجل), �قتطع من أر�اح العام الحالي لمواجهة الخسارة  

في المیزان�ة مطروحا من  المخصص �ظهر المقبلة.  المحتملة عند ب�ع هذه االستثمارات في الفترة المال�ة

المنشأة لتشكیل هذا المخصص في  ظهر الخسارة التي تحملتهات, بینما ستثمارات قصیرة األجلتكلفة اال

 . (مصار�ف إدار�ة ومال�ة) قائمة الدخل ضمن المصار�ف التشغیل�ة

ستثمارات قصیرة األجل،والمقارنة بین  ومن خالل تطبیق قاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل في تقو�م اال

 سعرها في السوق وتكلفة ح�ازتها، ینتج لدینا ثالثة احتماالت:

اإلفصاح عن  سعر السوق �ساوي تكلفة ح�ازتها، وهذه الحالة ال تتطلب إجراء أ�ة تسو�ات، و�تم  -1

 االستثمارات قصیرة األجل في المیزان�ة �سعر التكلفة. 

 لفة ح�ازتها، و�التالي �كون لدینا أر�اح غیر محققة ال یتم االعتراف بها،سعر السوق أكبر من تك -2

 عن االستثمارات قصیرة األجل �سعر تكلفتها.   اإلفصاحو�تم  تطب�قًا لس�اسة الح�طة والحذر،

من تكلفة ح�ازتها، وهنا �كون لدینا خسائر غیر محققة یتم االحت�اط لها من خالل  سعر السوق أقل  -3

 هبوط أسعار استثمارات قصیرة األجل (م. ه.أ. أ. ق. األجل).  تشكیل مخصص 

 

 و�تم تشكیل مخصص هبوط أسعار استثمارات قصیرة األجل �القید التالي: 

 ×××   
 ××× 

 من ح/ خسائر هبوط أسعار أ. ق. األجل
 إلى ح/ م.ه. أ. أ. ق. األجل                      

 تشكیل مخصص ه. أ. أ. ق. األجل       
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 تقفل خسائر هبوط أسعار استثمارات قصیرة األجل �ما یلي: و 

 ×××  
××××   

 من ح/ ملخص الدخل (أو ح/ أ. خ)
 إلى ح/ خسائر هبوط أ. أ. ق. األجل                  

 إقفال خسائر هبوط أسعار أ. ق. األجل      
 .../12/ 31قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في 

 الب�ان  جزئي  كلي
  

 )××× ( 
 مصار�ف إدار�ة ومال�ة: 

 خسائر هبوط أ. أ. ق. األجل
  األجل �سعر التكلفة، مطروحا منها مخصص هبوط أسعارو�تم اإلفصاح عن االستثمارات قصیرة 

 لتظهر في النها�ة �سعر السوق، �ما یلي: استثمارات قصیرة األجل 

 .../31/12المیزان�ة في                                     

 الب�ان  ل.س ل.س الب�ان  ل.س ل.س
 
 
 
 

 ×××× 

 
 ×××× 

)××× ( 

 أصول متداولة:
 (�التكلفة) أ. ق. األجل 

 . أ. أ. ق. األجلهـ) م. -(
 )= سعرها في السوق (

   

 مثال:  

أن رصید االستثمارات قصیرة   31/12/2016أظهر میزان المراجعة غیر المعدل إلحدى المنشآت في 

ة الجرد الجاري في نفس التار�خ تبین أن هذه االستثمارات تتكون  ل.س، و�نت�ج 1000000األجل یبلغ 

 سهم.   1000من 

 : والمطلوب

، و�ظهار أثر ذلك على قائمة  31/12/2009إث�ات المعالجة المحاسب�ة لتقو�م هذه االستثمارات في  

 الدخل واإلفصاح عن األرصدة في المیزان�ة في ظل االحتماالت التال�ة: 

 ل.س للسهم الواحد. 1000یبلغ   12/2016/ 31السوق في   سعر-1
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 ل.س للسهم الواحد. 1100یبلغ   12/2016/ 31سعر السوق في  -2

 ل.س للسهم الواحد. 900یبلغ   12/2016/ 31سعر السوق في  -3

 الحل:

ل.س: في هذه الحالة یبلغ السعر السوقي لالستثمارات قصیرة   1000إذا �ان سعر السهم في السوق  -1

، و�التالي ال یتم الق�ام �أ�ة تسو�ات طالما أن الق�متین متساو�تان. ولن �كون  ل.س 1000000األجل 

 ل.س.   1000000هناك أي أثر على قائمة الدخل، �ما تظهر االستثمارات قصیرة األجل �المیزان�ة �ق�مة  

 2016/ 13/12المیزان�ة العموم�ة بتار�خ  

 الب�ان  ل.س ل.س الب�ان  ل.س ل.س
 

1000000 
 
 

 لة:أصول متداو 
 أ. ق. األجل (�التكلفة) 

   

لالستثمارات   ي هذه الحالة یبلغ السعر السوقيل.س: ف  1100إذا �ان سعر السهم في السوق    -2

أكبر من التكلفة �مقدار  وهي ل.س)، 1100سهم *  1000ل.س ( 1100000قصیرة األجل 

وجب قاعدة التكلفة  تمثل مكاسب غیر محققة ال یتم االعتراف بها �م  . هذه الز�ادةل.س  100000

أو السوق، أیهما أقل. وال تؤدي هذه الحالة إلى التأثیر في قائمة الدخل، و�تم اإلفصاح عن  

 االستثمارات قصیرة األجل في المیزان�ة �التكلفة �ما یلي:

 2016/ 31/12یزان�ة العموم�ة بتار�خ  الم

 الب�ان  ل.س ل.س الب�ان  ل.س ل.س
 

1000000 
 
 

 أصول متداولة:
 األجل (�التكلفة)  أ. ق.

   

ل.س: في هذه الحالة یبلغ السعر السوقي لالستثمارات قصیرة   900إذا �ان سعر السهم في السوق  - 3

تالي  لل.س، و�ا 1000000ل.س)، بینما تبلغ تكلفتها  900سهم *  1000ل.س ( 900000األجل 

. أ. أ. ـشكیل مخصص هیتم االحت�اط لها من خالل ت ,ل.س 100000هناك خسائر غیر محققة قدرها 

 ق. األجل:

 أسعار استثمارات قصیرة األجل �القید التالي: و�تم تشكیل مخصص هبوط 

100000  
100000 

 خسائر هبوط أ. أ. ق. األجل /ـمن ح
 . أ. أ. ق. األجلـم. ه /ـإلى ح         

 تشكیل مخصص هبوط أسعار أ. ق. األجل      

31 /12 /2016 
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100000  
100000 

 لخص الدخل (أو ح/ أ. خ)م /ـمن ح
 هبوط أ. أ. ق. األجلخسائر  /ـإلى ح       
 إقفال خسائر هبوط أسعار أ. ق. األجل      

31 /12 /2016 

 

 و�ظهر أثر هذه العمل�ة في قائمة الدخل �ما یلي: 

 2016/ 12/ 31قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في 

 الب�ان  جزئي  كلي
  

)100000 ( 
 �ة: مصار�ف إدار�ة ومال

 خسائر هبوط أ. أ. ق. األجل
 

اإلفصاح عن االستثمارات قصیرة األجل في المیزان�ة على أساس تكلفتها مطروحا منها مخصص و�تم 

 هبوط األسعار:

 الخصوم      31/12/2016المیزان�ة في       األصول 

 الب�ان  ل.س ل.س الب�ان  ل.س ل.س
 
 
 

900000 

 
1000000 

)100000( 

 أصول متداولة:
 ق. األجل (�التكلفة) أ. 
ق. ) م. ه. أ. أ. -(

 األجل
 )= سعرها في السوق (

   

 

المعالجة المحاسبیة لالستثمارات قصیرة األجل في حال وجود رصید مدور لمخصص ھبوط   3.2.5.3
 Accounting treatment of short term investments and أسعار أ.قصیرة األجل

the allowance of short term investment  : 
  لمخصص هبوط أسعار االستثمارات قصیرة األجل في نها�ة الفترةمدور وفي حال �ان هناك رصید 

  ،لعام القادمتشكیله ل المطلوب ، یتم مقارنته مع المخصص الجدید ظاهر في میزان المراجعة قبل التسو�ات 

 نكون أمام واحدة من الحاالت التال�ة:  و�التالي  

�قا �اف، وذلك إذا �انت ق�مة المخصص السابق تساوي المخصص الجدید إن المخصص المشكل سا  -1

 المطلوب، وهنا ال یتم إجراء أ�ة تسو�ات.
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المخصص المشكل سا�قا غیر �اف و�حاجة إلى ترم�م، وذلك إذا �انت ق�مة المخصص السابق أقل  - 2

نشكل مخصص  أي الجدید المطلوب، إذ یتطلب األمر ترم�م المخصص �مقدار الفرق من المخصص 

 و�كون قید التسو�ة �ما یلي   .�الفرق 

 ×××  
 ××× 

 خسائر هبوط أ. أ. ق. األجل /ـمن ح
 . أ. أ. ق. األجل ـم. ه /ـإلى ح  

 �الفرق  تشكیل مخصص هبوط أسعار أ. ق. األجل      

31 /12 / 

 ×××  
 ××× 

 ملخص الدخل (أو ح/ أ. خ) /ـمن ح
 خسائر هبوط أ. أ. ق. األجل /ـإلى ح       
 إقفال خسائر هبوط أسعار أ. ق. األجل      

31 /12 / 

هذا �عني أن  ، المخصص المطلوب للعام القادمالمشكل سا�قا أكبر من و لمخصص الرصید المدور ل -3

 لمحاسب�ة �ما یلي: وتكون القیود ا هناك فائض في المخصص �عاد إلى ملخص الدخل 

 ×××  
 ××× 

 هبوط أ. أ. ق. األجل  مخصص من ح/ 
 إلى ح/ ملخص الدخل (أو ح/ أ. خ)       
  الفائض من المخصص إعادة       

31 /12 / 

الیراد تشكیل مخصص هبوط أسعار أستثمارات قصیرة األجل: في هذه الحالة نعتبر الرصید المدور  - 4

 للمخصص �الكامل �فائض �عاد إلى ملخص الدخل. وتكون قیود التسو�ة �ما یلي:  

 ×××  
 ××× 

 أ. ق. األجل هبوط أ.  مخصص من ح/ 
 إلى ح/ ملخص الدخل (أو ح/ أ. خ)       
ى ملخص الدخل لعدم لإترحیل المخصص       

   الحاجة له

31 /12 / 
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 :  مثال

 :    2019/ 12/ 31إلحدى المنشآت األرصدة التال�ة في  أظهر میزان المراجعة
   100000. أ. أ. ق. األجل ـم. ه  ،2000000أ. ق. األجل 

 المطلوب: 

األجل �انت في نفس لمعالجة المحاسب�ة الالزمة �فرض أن الق�مة السوق�ة لالستثمارات قصیرة إث�ات ا

 التار�خ: 

 ل.س  2000000 .1

 ل.س  2050000 .2

 ل.س  1900000 .3

 ل.س  1880000 .4

 الحل: 

ل.س: في هذه الحال التكلفة مساو�ة للق�مة السوق�ة، و�التالي ال یتم إجراء   200000الق�مة السوق�ة  -1

 الدخل أو ح/ أ. خ:محاسب�ة، و�تم إعادة مخصص هبوط األسعار �الكامل إلى ح/ ملخص أ�ة تسو�ات 

100000  
100000 

 . أ. أ. ق. األجلـم. ه /ـمن ح
 ملخص الدخل(ح/أ. خ) /ـإلى ح           
 . أ. أ. ق. األجلـإعادة مخصص ه           

 وتظهر أثر هذه العمل�ة في قائمة الدخل �ما یلي: 

 201612//31ل عن الفترة المنته�ة في قائمة الدخ

 الب�ان  جزئي  كلي
  

100000 
 

 إیرادات أخرى: 
 مخصص هبوط أ. أ. ق. األجل 

 و�تم اإلفصاح عن االستثمارات قصیرة األجل بتكلفتها: 

 الب�ان  ل.س ل.س الب�ان  ل.س ل.س
 

200000 
 أصول متداولة: 

استثمارات ق. األجل  
 (�التكلفة) 
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  50000التكلفة �مقدار ل.س: في هذه الحال الق�مة السوق�ة أكبر من  2050000 الق�مة السوق�ة-2

ل.س، ال یتم االعتراف بها محاسب�ًا، و�تم إعادة  50000ل.س، و�التالي هناك أر�اح غیر محققة �ق�مة 

 أ. خ: /ـملخص الدخل أو ح /ـمخصص هبوط األسعار إلى ح

100000  
100000 

 من ح/ م. ه. أ. أ. ق. األجل
 إلى ح/ ملخص الدخل(ح/أ. خ)           

 . أ. أ. ق. األجلـإعادة مخصص ه
 201912//31قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في 

 الب�ان  جزئي  كلي
  

10000 
 

 إیرادات أخرى: 
 مخصص هبوط أ. أ. ق. األجل 

 

 و�تم اإلفصاح عن االستثمارات قصیرة األجل بتكلفتها: 

 

 الخصوم         31/12/2019بتار�خ  المیزان�ة        األصول  

 الب�ان  جزئي  كلي الب�ان  جزئي  كلي
 

2000000 
 أصول متداولة: 

 استثمارات ق. األجل (�التكلفة)
   

 

ل.س: في هذه الحال الق�مة السوق�ة أقل من التكلفة �مقدار   1900000إذا �انت الق�مة السوق�ة  -3

ار بنفس الق�مة، إال أنه لدینا مخصص مشكل  تشكیل مخصص هبوط أسعل.س، ولذلك یتم  100000

 /ـقا بنفس الق�مة، لذلك ال داعي لتشكیل مخصص جدید، وال تؤثر هذه الحالة في ملخص الدخل أو ح�سا

أ. خ. و�تم اإلفصاح عن االستثمارات قصیرة األجل في المیزان�ة �التكلفة، مطروحا منها رصید حساب  

 یلي: التقو�م، لتظهر �الق�مة السوق�ة �ما

 

 الخصوم         31/12/2019المیزان�ة بتار�خ         األصول  

 الب�ان  جزئي  كلي الب�ان  جزئي  كلي
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1900000 

 
2000000 

)100000( 

 أصول متداولة:
 أ. ق. األجل (�التكلفة) 

. أ. أ. ق. ـ) م. ه-(
 األجل

   

 

لسوق�ة أقل من التكلفة �مقدار  ل.س: في هذه الحال الق�مة ا 1880000السوق�ة إذا �انت الق�مة  -4

ولذلك یتم تشكیل مخصص هبوط أسعار بنفس الق�مة، إال أنه لدینا مخصص مشكل  ل.س، 120000

 ل.س، من خالل القید التالي:  20000ل.س، لذلك یتم ترم�م المخصص �ق�مة  100000مس�قا �مقدار 

20000  
20000 

 خسائر هبوط أ. أ. ق. األجلمن ح/ 
 أ. ق. األجل إلى ح/ م. ه. أ. 

 ترم�م مخصص هبوط أسعار أ. ق. األجل      

31 /12 /2019 

20000  
20000 

 من ح/ ملخص الدخل (أو ح/ أ. خ)
 إلى ح/ خسائر هبوط أ. أ. ق. األجل          

 إقفال خسائر هبوط أسعار أ. ق. األجل      

31 /12 /2019 

 

 2019/ 12/ 31قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في 

 الب�ان  ئي جز  كلي
  

)2000 ( 
 

 مصار�ف إدار�ة ومال�ة: 
 خسائر هبوط أ. أ. ق. األجل

 �ما یلي:  . أ. أ.  ق. األجلـمخصص ه /ـو�ظهر ح

 . أ. أ.  ق. األجلـمخصص ه /ـح

 الب�ان  ل.س الب�ان  ل.س
 

120000 
 

 12/ 31رصید 
100000 
20000 

 رصید 
خسائر ه. أ. أ. ق.  /ـمن ح
 األجل

12000  12000  
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مخصص ، مطروحا منها رصید حساب الاإلفصاح عن االستثمارات قصیرة األجل في المیزان�ة �التكلفةو�تم  

  لتظهر �الق�مة السوق�ة �ما یلي:

 الخصوم         31/12/2016المیزان�ة بتار�خ         األصول  

 الب�ان  جزئي  كلي الب�ان  جزئي  كلي
 
 
 

1880000 

 
2000000 

)120000( 
 

 أصول متداولة:
 تثمارات ق. األجل اس
) م. ه. أ. أ. ق. -(

 األجل

   

 

 Accounting treatment المعالجة المحاسبیة لخسارة بیع االستثمارات قصیرة األجل 4.2.5.3
of the loss of selling short term investments : 

فترة مال�ة الحقة, و�نتج    في الفترة المال�ة التي تم شراؤها بها أو ت�اع في  قد ت�اع االستثمارات قصیرة األجل

ف على وجود  عن عمل�ة الب�ع أما ر�ح أو خسارة أو ال ر�ح وال خسارة. المعالجة المحاسب�ة للخسارة تتوق

أصغرأو أكبر  وف�ما إذا �ان هذا المخصص    أوعدم وجوده  مخصص هبوط أسعار استثمارات قصیرة األجل

 أو �ساوي هذه الخسارة.  

 

 ار استثمارات قصیرة األجل مدور من الفترة المال�ة السا�قة:عدم وجود مخصص هبوط أسع -أ

بتار�خ   االستثنمارات قصیرة األجل في حساب ملخص الدخل (حـ/أ.خ)وهنا �قفل رصید حساب خسارة ب�ع 

 �ما یلي:  12/ 31

 ×××  
 ××× 

 الدخل من حـ/ ملخص 
 إلى حـ/ خسارة ب�ع أ.ق.األجل                  

   إقفال خسارة أ.ق.األجل 
 السا�قة: وجود مخصص هبوط أسعار استثمارات قصیرة األجل مدور من الفترة المال�ة  -ب 

 وهنا نمیز بین ثالث حاالت �ما یلي: 
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رصید حساب خسارة ب�ع االستثمارات قصیرة األجل �ساوي رصید حساب مخصص هبوط أسعار   -1

رة اثناء الب�ع و�غض النظر عن  إلقفال الخسارة م�اش  استثمارات قصیرة األجل: وهنا �ستعمل المخصص 

 تار�خ الب�ع سواء خالل الفترة المال�ة أو بتار�خ الجرد,وتكون المعالجة المحاسب�ة �ما یلي: 

 
 ××× 
 ××× 

 
 
 

 ××× 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ النقد�ة في الصندوق 

 حـ/م.هـ.أ.أ.ق.األجل
 إلى حـ/االستثمارات قصیرة األجل           

 ب�ع االستثمارات نقدًا و�خسارة
 

االستثمارات قصیرة األجل أكبر من رصید حساب مخصص هبوط أسعار رصید حساب خسارة ب�ع  -2

م�اشرة والجزء غیر المغطى من الخسارة  استثمارات قصیرة األجل: وهنا �ستعمل المخصص إلقفال الخسارة  

 لمحاسب�ة �ما یلي: وتكون المعالجة ا �المخصص یتم إث�اته أثناء الب�ع ومن ثم یتم إقفاله بتار�خ الجرد.

 
 ××× 
 ××× 
 ××× 

 
 
 

 ××× 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/النقد�ة في الصندوق 
 حـ/ م.هـ.أ.أ.ق. األجل

 حـ/ خسارة ب�ع أ.ق.األجل 
 إلى حـ/ االستثمارات قصیرة األجل                 

 إث�ات ب�ع االستثمارات �خسارة 
 

وجودها في حـ/ ى أثناء العام في حال بتار�خ الجرد یتم إقفال هذه الخسارة مع الخسائر المتحققة األخر 

 ملخص الدخل في بنها�ة الفترة المال�ة �القید التنالي: 

 ×××  
 ××× 

 من حـ/ ملخص الدخل
 إلى حـ/ خسارة ب�ع أ.ق. األجل                       

 إقفال الخسارة             
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هبوط أسعار استثمارات  رصید حساب خسارة ب�ع األوراق المال�ة أصغر من رصید حساب مخصص  -3

قصیرة األجل: وهنا �ستعمل المخصص إلقفال الخسارة بتار�خ الب�ع م�اشرة والجزء المت�قي منه �ستعمل  

إلقفال الخسائر األخرى في حال وقوعها اثناء الفترة المال�ة أو �ظهر رصیده في میزان المراجعة المعد في  

ت المشار إلیها سا�قًا. وتكون  خرى و�عالج وفق الحاالنها�ة الفترة في حال عدم وقوع أ�ة خسائر ب�ع أ

 المعالجة المحاسب�ة الالزمة أثناء الب�ع �ما یلي: 

 
 ××× 
 ××× 

 
 
 

 ××× 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ النقد�ة في الصندوق 

 حـ/م.هـ.أ.أ.ق.األجل
 إلى حـ/االستثمارات قصیرة األجل           

 ب�ع االستثمارات نقدًا و�خسارة
 مثال: 

 (�اللیرات السور�ة) 1/2016/ 1دفاتر إحدى المنشآت التجار�ة بتار�خ تال�ة مستخرجة من األرصدة ال

 م.هـ.أ.أ.ق.األجل  20000استثمارات قصیرة األجل,  500000

 تم ب�ع جم�ع االستثمارات نقدًا وفقًا لالحتماالت الخمسة اآلت�ة:   2/2016/ 10بتار�خ  

 ل.س  470000�مبلغ   -1

 ل.س  480000�مبلغ   -2

 ل.س  490000مبلغ �  -3

 ل.س  500000�مبلغ   -4

 ل.س  512000�مبلغ   -5

 ب�ان المعالجة المحاسب�ة في دفاتر المنشاة بتار�خ الب�ع.  المطلوب:

 األحتمال األول:

 
470000 
20000 
10000 

 
 
 
 

500000 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ النقد�ة في الصندوق 
 حـ/ م.هـ.أ.أ.ق. األجل

 حـ/ خسارة ب�ع أ.ق.األجل 
 إلى حـ/ االستثمارات قصیرة األجل                 

 إث�ات ب�ع االستثمارات نقدًا �خسارة 
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 وفي نها�ة العام یتم إقفال خسارة ب�ع االستثمارات قصیرة األجل في حـ/ ملخص الدخل.

 

 األحتمال الثاني:

 
480000 
20000 

 

 
 
 
 

500000 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ النقد�ة في الصندوق 

 م.هـ.أ.أ.ق. األجلحـ/ 
 إلى حـ/ االستثمارات قصیرة األجل                 

 إث�ات ب�ع االستثمارات نقدًا 
 األحتمال الثالث:

 
490000 
10000 

 

 
 
 
 

500000 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ النقد�ة في الصندوق 
 حـ/ م.هـ.أ.أ.ق. األجل

 إلى حـ/ االستثمارات قصیرة األجل                 
 إث�ات ب�ع االستثمارات نقدًا 

 

في حال   10000برصید قدره  ظهر رصید المخصص في میزان المراجعة المعد في نها�ة الفترة المال�ة�

عدم وقوع خسائر ب�ع استثمارات قصیرة األجل اخرى أثناء العام, و�عالج �حسب طب�عة الحال �ما تم  

 توض�حه سا�قًا. 

 

 حتمال الرا�ع: اال

500000  
500000 

 من حـ/ النقد�ة في الصندوق 
 إلى حـ/االستثمارات قصیرة األجل                     

 ب�ع االستثمارات نقداً 
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في حال   20000رصید المخصص في میزان المراجعة المعد في نها�ة الفترة المال�ة برصید قدره �ظهر 

عدم وقوع خسائر ب�ع استثمارات قصیرة األجل اخرى أثناءالفترة المال�ة, و�عالج �حسب طب�عة الحال �ما 

 م توض�حه سا�قًا. ت

 

 

 حتمال الخامس:اال

512000  
 

500000 
12000 

 من حـ/ النقد�ة في الصندوق 
 إلى مذ�ور�ن                             
 حـ/االستثمارات قصیرة األجل                           
 حـ/ر�ح ب�ع أ.ق.األجل                           

 ب�ع استثمارات قصیرة األجل بر�ح 
 

في حال   20000ة المال�ة برصید قدره �ظهر رصید المخصص في میزان المراجعة المعد في نها�ة الفتر 

عدم وقوع خسائر ب�ع استثمارات قصیرة األجل اخرى أثناءالفترة المال�ة, و�عالج �حسب طب�عة الحال �ما 

ا�ة الفترة في حـ/ ملخص الدخل تم توض�حه سا�قًا, �ما یتم إقفال أر�اح ب�ع استثمارات قصیرة األجل في نه

 �القید التالي:

12000  
12000 

 من حـ/ر�ح ب�ع أ.ق.األجل 
 إلى حـ/ملخص الدخل                   

 إقفال ر�ح ب�ع أ.ق.األجل         

 

   Adjustments of Cash  التسو�ات الجرد�ة لألموال الجاهزة 6.3

درجة سیولتها.   تحدید متداولة و�لعب دور اساسي في تعتبر األموال الجاهزة أصل من أصول المنشاة ال

تتعرض األموال النقد�ة للسرقة أكثر من غیرها من األصول, مما یتطلب من إدارة المنشاة تشدید الرقا�ة 

الدفتر�ة للفعل�ة, ومعرفة أساب تهدف التسو�ات الجرد�ة لألموال الجاهزة للتأكد من مطا�قة أرصدتها    علیها.

 ل وجوده ومعالجته محاسب�ًا ت�عًا لذلك.اإلختالف في حا
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   :The concept of cash الجاھزةاألموال مفھوم وأھمیة  1.6.3

، و�قصد �األموال الجاهزة  المتداولة هاأصولأهم موارد المنشأة وجزء أساسي من أحد  تشكل األموال الجاهزة 

نت هذه األموال مودعة �صورة نقد�ة في  الموارد النقد�ة أو ش�ه النقد�ة المتاحة للمنشأة، سواًء أكاكافة 

صناد�قها ، أو في حسا�ات مختلفة �اسم المنشأة لدى المصارف، أو ش�كات أو أوراق مال�ة أخرى من  

عناصر األصول  من  أي عنصر  لتصن�فالمع�ار األساسي السهل تحو�لها إلى قدر محدد من النقد�ة. ف

ن هذا العنصر وسیلة للتداول، ومتاحا �صفة فور�ة لسداد هو أن �كو أو ش�ه النقد�ة النقد�ة األموال ضمن 

قیود تمنع المنشأة من استخدامه لمقابلة االلتزامات التي    ة�كون خاضعا أل�  الن  وأ  التزامات المنشأة الجار�ة،

 تواجهها.

فرض على المنشأة  األمر الذي �غیرها من األصول األخرى،    تختلف عنالنقد�ة �خصائص  األصول    تتمیز

لالختالس  عرضةً األصول. إذ تعّد النقد�ة من أكثر األصول ذه على هة رقا�للاع إجراءات خاصة ات�

النقد�ة  في الرقا�ة على تساعد اإلدارة فعالة ضع إجراءات رقاب�ة أن ت المنشآت  ما یوجب على والسرقة، 

 هذه اإلجراءات:وف�ما یلي نذ�ر �عضًا من   . وحمایتها

أمین الصندوق)، ووظ�فة    موظف �سمى  والتي �جب أن تكون مسؤول�ةالنقد�ة (الفصل بین وظ�فة ح�ازة    -1

من قبل الجمع بین هاتین الوظ�فتین  فالمحاسب)،    والتي هي مسؤول�ةالنقد�ة (  المحاسبي للصفقات تسجیل  ال

نظرًا  لز�ادة قدرة  هذا ، �د من امكان�ة تعرض النقد�ة لمخاطر االختالس وسوء األمانةشخص واحد یز 

إلخفاء عمل�ة    في الدفاتر والسجالت المحاسب�ةالمسجلة الب�انات المتعلقة �النقد�ة �  شخص على التالعب ال

 االختالس. 

الزائدة عن الحاجة  النقد�ة    إیداع المتحصالت عدم حفظ م�الغ نقد�ة �بیرة في صندوق الشر�ة، وضرورة    -2
 .ر تعرضها لالختالس والسرقةاألمر الذي �قلل من خطالمصرف، حسا�ات الشر�ة لدى یوم�ا في 

الش�كات المسحو�ة على    عن طر�قالمصار�ف النقد�ة (�استثناء المصار�ف النثر�ة)    العمل على تسدید   -3
�استخدام الش�كات، إذ یتوافر طرف آخر المصارف، �حیث �كون توثیق هذه المدفوعات و�ث�اتها أفضل 

 أن تتم م�اشرة من قبل أمین الصندوق. (هو المصرف) للتحقق من حدوث هذه المصار�ف بدال من
تنظ�م الدورة المستند�ة الخاصة �حر�ة النقد�ة داخل المنشأة، �حیث تتوفر مستندات معتمدة  من إدارة    -4

المنشأة لتوثیق المقبوضات والمدفوعات النقد�ة �إ�صاالت الق�ض و��صاالت الدفع، مع إجراء المطا�قة 
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سا�ات النقد�ة في الدفاتر لدى أمناء الصنادیق مع الرصید الدفتري لحالیوم�ة للرصید الفعلي النقد�ة 
 المحاسب�ة.  

تحتل الموارد النقد�ة أهم�ة خاصة في مختلف المنشآت، والتي تش�ه إلى حد �عید الدم في جسم االنسان،  
واستمرار  إذ أن توقف ضخ الدم یؤدي إلى موت االنسان، �ذلك الحال فإن عدم توفر النقد�ة قد �عرض ح�اة  

یتوافر لدى المنشأة رصید  یتم تنظ�م حر�ة النقد�ة داخل المنشأة، �حیث  �جب أنالمنشأة للخطر. و�التالي 
�ة منها، مثل  المطلو النقد�ة  مواجهة االلتزامات    ، �ضمن انتظام نشاطها و�مكنها منكاف ومالئم من النقد�ة

  لصالح على المنشأة  المستحقة سداد الدیون ، و ، ومصار�ف الكهر�اء والم�اهوأجو العاملیندفع رواتب 
 الموردین. 

، والتدفقات النقد�ة Cash in Flowsلذلك �جب على المنشآت دراسة التدفقات النقد�ة الداخلة (المقبوضات) 
شكل  ، خالل الفترات القادمة والعمل على تخط�ط النقد�ة، و�دارتها �Cash out Flowsالخارجة (المدفوعات)  

 استخدام هذا األصل. ضمان عدم إساءة  جات النقد�ة للمنشأة، مع یلبي االحت�ا
صندوق  إما فيالمتاحة أمام المنشأة،  النقد�ة من األموال األموال الجاهزة تتكون ز�ما اشرنا أعاله و 

  المودعة في النقد�ة  وأ، Cash in Handفي صنادیق المنشأة أو ، Petty Cash Fundsالمصار�ف النثر�ة 

االستثمارات التي تحتفظ بها المنشأة مؤقتا �اعت�ارها  ، إضافة إلى Cash inBankى المصارف حسا�اتها لد 

وسنتطرق    .، والتي تعرف �معادل النقد�ةوسیلة الستثمار األرصدة النقد�ة، والتي تعّد امتدادا لألرصدة النقد�ة

 د�ة في الصندوق وفي المصرف.في هذا الفصل لكل نوع من أنواع األموال الجاهزة ، التسو�ات الجرد�ة للنق

 

 : Ptty cash fund صندوق المصاریف النثریة 2.6.3

الواقع العملي �عض المصار�ف ضئیلة الق�مة، س�اق ممارستها لنشاطها االعت�ادي في  تواجه المنشآت في  

ومتكررة الحدوث، التي ال �كون من المجدي صرفها �موجب ش�كات مسحو�ة على المصرف، مثل مصار�ف  

إصالح  ص�انة أو    مصار�ف شحن �ضاعة، مصار�ف ورسوم بلد�ة أو قانون�ة، مصار�ف  وا�ع البر�د�ة،الط

مصار�ف الض�افة واالستق�ال، وغیرها من المصار�ف  و  والطا�عات، تصو�رالآالت �عض األصول � 

وق  ما �عرف �السلفة المستد�مة، أو صند �جري تمو�ل سداد مثل هذه المصار�ف الصغیرة عبر األخرى. و 

 .Petty Cash Fundsنثر�ة  المصار�ف ال

الذي �خصص لغرض الصرف على و لسلفة المستد�مة لصار�ف النثر�ة هو ع�ارة عن نظام وصندوق الم

أحد العاملین في المنشأة أمینا لصندوق   . حیث �جري تسم�ةالمصار�ف صغیرة الق�مة، متكررة الحدوث 

ش�ك مسحوب على حساب المنشأة  ا الشخص �موجب المصار�ف النثر�ة، حیث یتم صرف هذه السلفة لهذ 
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العمل�ات التي تدخل في نطاق المصار�ف التي �غطیها   حجملدى المصرف. و�توقف حجم السلفة على 

 یتأثر �حجم المنشأة و�طب�عة عمل�اتها.   والذي بدورههذا الصندوق، 

ة، �موجب طلب خاص �خضع و�جري في بدا�ة الفترة تسل�م أمین صندوق المصار�ف النثر�ة مبلغ السلف

الصرف من هذه السلفة �قوم أمین صندوق المصار�ف النثر�ة بتقد�م  ما یتم وعند لموافقة مدیر المنشأة. 

صید السلفة أكبر من  المستندات التي تثبت المصار�ف التي تم تغطیتها من هذا الصندوق، و�ذا تبین أن ر 

قصى إذا تبین أن رصیدها أقل من الالزم، وذلك وفقا الالزم قد یتم تخف�ضها، أو قد یتم ز�ادة حدها األ

نقل أمین السلفة، أو تحدید شخص    حال�تم تصف�ة السلفة في  و   .لظروف المنشأة والحاجة التي دعت إلیها

 آخر بدیل عنه، وهنا قد تنقل السلفة إلى شخص آخر.

 

 تتضمن المعالجة المحاس�ة لصندوق المصار�ف النثر�ة ما یلي: و 

كما ذ�رنا أعاله تصرف السلفة ألمین صندوق المصار�ف النثر�ة  دوق المصار�ف النثر�ة: إنشاء صن -

  �موجب ش�ك مسحوب على المصرف، و�تم فتح حساب في دفاتر المنشأة �اسم صندوق المصار�ف النثر�ة، 

لقید  عند صرف السلفة یثبت او�التالي  �جعل مدینًا �مبلغ السلفة، وحساب النقد�ة في المصرف دائنًا. 

 :المحاسبي التالي

 ×××  
 ××× 

 صندوق المصار�ف النثر�ة  /ـمن ح
 النقد�ة في المصرف /ـإلى ح            

 إث�ات صرف السلفة المستد�مة
 

المصار�ف النثر�ة عند حدوثها من صندوق المصار�ف النثر�ة،  دفع: یتم المصار�ف النثر�ةدفع إث�ات  -

حیث تصرف ق�مة الفواتیر ألمین الصندوق   ؤ�د تلك المصار�ف،و�قدم أمین الصندوق المستندات التي ت

�جري  و   �موجب ش�ك لتعو�ض النقص في صندوق السلفة �مقدار المصار�ف النثر�ة المدفوعة خالل الفترة.  

 محاسبي في دفاتر المنشأة إلث�ات ما تم صرفه من السلفة �ما یلي: القید ال محاس�ة تسجیلفي قسم ال

 
 ××× 
 ××× 

 
 
 

 من مذ�ور�ن:
 م. طوا�ع بر�د�ة  /ـح
 م. نقل وانتقال  /ـح
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 ××× 
 ××× 

× ×× 
 

 
 
 

 ××× 

 م. إصالح آالت تصو�ر  /ـح
 م. ض�افة واستق�ال  /ـح
 م. قرطاس�ة  /ـح

 المصرفالنقد�ة في  /ـإلى ح     
 إث�ات المصار�ف النثر�ة              

من الالزم أو أقل من الالزم مقارنة : قد یرى أمین الصندوق أن مبلغ السلفة أكبر تعدیل ق�مة السلفة -

�ق�مة السلفة، لذلك �طلب تعدیل ق�مة السلفة. فیتم إث�ات عمل�ة ز�ادة ق�مة السلفة �قید مماثل لقید إث�ات 

 یلي:إنشاء السلفة �ما 

 ×××  
 ××× 

 صندوق المصار�ف النثر�ة  /ـمن ح
 النقد�ة في المصرف /ـإلى ح  

 مستد�مة إث�ات ز�ادة السلفة ال            
 و�تم إث�ات قید معاكس لهذا القید في حال تم تخف�ض ق�مة السلفة، �ما یلي: 

 ×××  
 ××× 

 النقد�ة في المصرف  /ـمن ح
 النثر�ة صندوق المصار�ف  /ـإلى ح     

 إث�ات تخف�ض السلفة المستد�مة              
ب�ة عند إنشاء الصندوق، وعند و�ما یتضح فإن حساب صندوق المصار�ف النثر�ة �ظهر في القیود المحاس

إلغائه فقط أو عند ز�ادة ق�مة السلفة أو تخف�ضها. أما عند الصرف من الصندوق فال یتم إث�ات أي قید 

یوم�ة المنشأة �عد تقد�م أمین الصندوق للمستندات التي و�تم اإلث�ات في دفتر  الصندوق،من قبل أمین 

د�ة في المصرف �اعت�ار السلفة مستد�مة، �ما �مكن  تثبت ما تم صرفه من الصندوق على حساب النق

 اعت�ار هذا التسجیل المحاسبي نوع من الرقا�ة على ما �صرف من الصندوق.

 

 مثال: 

صندوقا للمصار�ف النثر�ة حیث تم تكل�ف أحد العاملین أمینا  شر�ة السعدي أنشأت  1/2019/ 2في 

ل.س. في    60000ال�الغ  وق لقاء مبلغ السلفة  �اسم أمین الصند ش�ك    صرفللصندوق، و�نفس التار�خ تم  

 قدم أمین الصندوق �شفا مرفقا �المستندات یبین صرف المصار�ف التال�ة من الصندوق:  1/2019/ 25

 ل.س الب�ان  ل.س ان الب�
 10500 شحن �ضاعة  15000 مصار�ف نقل وانتقال 
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 9600 طا�عة إصالح  4500 طوا�ع 
   15400 ض�افة واستق�ال 

 %.   20ب أمین الصندوق ز�ادة ق�مة السلفة �مقدار طل 1/ 27في 

 والمطلوب:  

 إلث�ات العمل�ات السا�قة في دفاتر شر�ة السعدي. إث�ات القیود المحاسب�ة الالزمة 

 الحل:

 إنشاء الصندوق:

 

60000 
 

 
60000 

 من ح/ صندوق المصار�ف النثر�ة 
 إلى ح/ النقد�ة في المصرف    

 إث�ات صرف السلفة المستد�مة

2/1 

 

 : Recording Ptty cash receipts  إثبات المصاریف النثریة 3.6.3

التمر�ن تقدم أمین صندوق المصار�ف النثر�ة إلى القسم المالي �الفواتیر، والمستندات كما تبین من نص 

  األخرى  المؤ�دة للمصار�ف النثر�ة التي تم دفعها خالل الفترة، وقد نظم ش�ك �اسم أمین صندوق المصار�ف 

نثر�ة �قید محاسبي  المصار�ف ال النثر�ة �مجموع الم�الغ الواردة في مستندات الصرف، و�التالي یتم اث�ات 

 في دفاتر المنشأة �القید التالي:

 
15000 
4500 

15400 
9600 

10500 
 

 
 
 
 
 
 

55000 

 من مذ�ور�ن:
 م. نقل وانتقال  /ـح
 م. طوا�ع بر�د�ة  /ـح
 م. ض�افة واستق�ال  /ـح
 طا�عة ح م. إصال /ـح
 شحن �ضاعة م.  /ـح

 النقد�ة في المصرف /ـإلى ح   
 إث�ات المصار�ف النثر�ة           

25 /1 

 

 ز�ادة ق�مة السلفة: 
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12000  
12000 

 صندوق المصار�ف النثر�ة  /ـمن ح
النقد�ة في المصرف        إث�ات   /ـإلى ح      

 %    20ز�ادة السلفة المستد�مة �مقدار 

27 /1 
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 صندوق المصار�ف النثر�ة �ما یلي: و�ظهر حساب 

 صندوق المصار�ف النثر�ة  /ـح                                 

 الب�ان  ل.س الب�ان  ل.س
60000 
12000 

 إلى ح/ المصرف
 إلى ح/ المصرف

 
72000 

 
 12/ 31رصید مدین 

00072     00072     

 

 وتظهر أثر العمل�ات على قائمة الدخل �ما یلي: 

55000 
 

 
 

15000 
4500 

15400 
9600 

10500 
 

 ملخص الدخل /ـمن ح
 إلى مذ�ور�ن: 

 م. نقل وانتقال  /ـح
 م. طوا�ع بر�د�ة  /ـح
 م. ض�افة واستق�ال  /ـح
 طا�عة م. إصالح  /ـح
 شحن �ضاعة م.  /ـح

 إقفال المصار�ف النثر�ة               

25 /1 

 

 12/ 31ائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في ق

 ن الب�ا   جزئي  كلي 
  

)15000 ( 
 )4500 ( 
 )15400 ( 
 )9600 ( 
 )10500 ( 
 

 مصار�ف إدار�ة ومال�ة: 
 م. نقل وانتقال  /ـح 
 م. طوا�ع بر�د�ة  /ـح
 م. ض�افة واستق�ال  /ـح
 طا�عة م. إصالح  /ـح
 شحن �ضاعة م.  /ـح
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 : Adjusting Ptty cash fund النقدیة في صنادیق المنشأةجرد  4.6.3

التي تحتفظ  و العمالت المعدن�ة والورق�ة الموجودة في خزائن المنشأة  یق المنشأةالنقد�ة في صناد  تتضمن

 تكون  ، أو قد بها لدیها لمواجهة المصار�ف الیوم�ة. وقد �كون لدى المنشأة عدة صنادیق في مكان واحد 

د�ة متاحة  موزعة على مواقعها المنتشرة جغراف�ا. وتعامل النقد�ة الموجودة في جم�ع الصنادیق على أنها نق

 لدى المنشأة، وتدخل في حساب النقد�ة في الصندوق. 

و في �عض المنشآت  ،، �ما �مكن أن یتم جرده �شكل مفاجئدوري �شكل ندوق النقد�ة في الصجرد  یتم 

، ومطا�قة رصیده الفعلي لدى أمین الصندوق، مع رصیده الدفتري الظاهر في قد یتم جرده �شكل یومي

وفي جم�ع المنشآت البد من أن یتم  بهدف توفیر رقا�ة على النقد�ة لدى المنشأة.    كلوذ الدفاتر المحاسب�ة،  

مثل جرد النقد�ة في الصندوق في نها�ة الفترة المحاسب�ة، حیث تشكل عادًة لجنة جرد تضم في عضو�تها م

الصندوق الموجودة فعًال في  النقد�ة  تقوم ، و�حضور أمین الصندوق، �إحصاء    أو أكثر من قسم الحسا�ات 

، وتسجل نت�جة الجرد في قوائم أو لوائح خاصة  تهافئامحتو�اته من القطع النقد�ة من مختلف  عد  من خالل  

 . إلدارة ونسخة للقسم الماليتوقع في نها�ة عمل�ة الجرد من قبل أعضاء اللجنة، وتقدم نسخة منها ل

د یرصلمع الوارد في قوائم الجرد)، الفعلي للنقد�ة في الصندوق (ا الرصید تم مطا�قة ت �عد اجراء الجرد 

 : واحدة من الحاالت التال�ة، و�نتج عن هذه المطا�قة الظاهر في دفتر األستاذ  لها الدفتري 

أ�ة تسو�ات أو معالجة، إذ �عني ذلك وهذه الحالة ال تتطلب ، الدفتري  رصیدال�ساوي الرصید الفعلي  -1

 . ، وهي الحالة المثال�ةة الموجودة لدى أمین الصندوق أن الرصید الدفتري للنقد�ة مساو للنقد�ة الفعل�

لدى أمین الصندوق هي أكبر  فعًال أن النقد�ة الموجودة  أي، الرصید الفعلي أكبر من الرصید الدفتري  -2

ال بد من  في الصندوق، وهنا ز�ادة وهذا �عني أن هناك قد�ة الظاهر في الدفاتر المحاسب�ة، من رصید الن

لرصید للنقد�ة في الصندوق مع االرصید الدفتري �حیث یتطابق تسو�ة  ، حیث �سجل قید ةإث�ات هذه الز�اد 

 الفعلي.

لدى أمین الصندوق هي  فعًال    ةالموجود النقد�ة  رصید  أن    أي،  الرصید الفعلي أقل من الرصید الدفتري   -3

أ�ضًا ال بد من  عجز في الصندوق، وهناالظاهر في دفتر االستاذ، وهذا �عني أن هناك  هامن رصید  أقل

لرصید  للنقد�ة في الصندوق مع االرصید الدفتري �حیث یتطابق تسو�ة حیث �سجل قید ، العجز اإث�ات هذ 

 الفعلي.

حالة في  النقد�ة و   وجود ز�ادةحالة    فيجرد النقد�ة في الصندوق  للمعالجة المحاسب�ة  ا  ف�ما یليتعرض  سسنو 

  .عجز وجود 
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 Accounting treatment for cash overage of  في الصندوق لزیادةالمعالجة المحاسبیة ل  5.6.3
Ptty cash fund : 

فإن ذلك �عني وجود ز�ادة   الدفتري، هرصید أكبر من للصندوق  الرصید الفعلي  �ان  كما أشرنا أعاله إذا

 : التاليقید التسو�ة � حیث �جري بدا�ة تسجیل هذه الز�ادة  في الصندوق 

 ×××  
×××   

 الصندوق  /ـمن ح
 الز�ادة في الصندوق  /ـإلى ح             

 إث�ات الز�ادة في النقد�ة في الصندوق            
في الصندوق على  لز�ادة  المحاسب�ة لمعالجة  تحلیل هذه الز�ادة وال�حث عن أس�ابها، إذ تتوقف الومن ثم یتم  

یده.  وسنستعرض ف�ما یلي  �انت طب�ع�ة أو غیر طب�ع�ة، وما إذا تم تحدید سببها أم لم یتم تحد  ما إذا 

 سب�ة لكل من حاالت الز�ادة السا�قة: المعالجة المحا

 Accounting treatment for لزیادة الطبیعیة في الصندوقالمعالجة المحاسبیة ل 1.5.6.3
normal  cash overage of Ptty cash fund: 

�عض  یتغاضى    فقد في الصندوق،  عي  الطب�معینة للز�ادة أو العجز    حدود   وضع  إلى  المنشآت تلجأ  عادة ما   

النقد�ة �شكل یؤدي إلى ز�ادة في  تسل�مالعمالء عن �سور العمالت، أو قد �خطئ أمین الصندوق في 

فإذا �انت الز�ادة في الصندوق ضمن الحدود الطب�ع�ة التي حددتها إدارة المنشأة �شكل مسبق  .  لد�ه  النقد�ة

في حساب األر�اح   إقفالها من االیرادات األخرى) وتعالج  �فإن هذه الز�ادة تعتبر طب�ع�ة ( تعتبر ض

 : و�كون قید االقفال �ما یلي والخسائر أو في حـ/ ملخص الدخل.

×××    
×××   

 الز�ادة في الصندوق  /ـمن ح
  ملخص الدخل /ـإلى ح                  

 أ, خ  /ـإلى حأو               
 في الصندوق  الز�ادةإقفال              

 

 Accounting treatment لزیادة غیر الطبیعیة في الصندوقالمحاسبیة لالمعالجة  2.5.6.3

for up normal  cash overage of Ptty cash fund : 
تفوق الز�ادة في الصندوق الحدود الطب�ع�ة التي وضعتها إدارة المنشأة مس�قًا، وهنا �جب ال�حث عن  قد 

، أو نت�جة  النقد�ةعمل�ات �عض الاإلث�ات المحاسبي ل أخطاء في عن  جةتاكون نت سبب هذه الز�ادة، فقد 

  . مثال قد �كون المحاسب أغفل إث�ات إحدى عمل�ات النقد�ةعمل�ات عدم اث�ات عمل�ة أو أكثر من ال
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وتكون  المقبوضات أو المدفوعات النقد�ة.  إحدى  في إث�ات مبلغ  أخطأ  أو    ،المقبوضات أو المدفوعات النقد�ة

 تصح�ح محاسبي. حال اكتشاف الخطأ عند الجرد �إجراء قید  المحاسب�ة في المعالجة

 

 مثال: 

مدینًا   2019/ 12/ 31في �فرض ان رصید الصندوق قد طهر في میزان المراجعة العائد إلحدى المنشآت 

ل.س، وتبین أن الفرق  423000ل.س، بینما أظهر الجرد الفعلي أن هذا الرصید یبلغ  323000 �مبلغ 

خطًأ ل.س سجله المحاسب  200000�مبلغ  طا�عةخطاء في التسجیل المحاسبي، حیث تم شراء �عود أل

 كما یلي: 

300000  
300000 

  ومعدات مكتب�ة  أثاث من ح/ 
 إلى ح/ الصندوق                   
 إث�ات شراء أثاث نقدا                  

 

في   300000 لنقد�ة في الصندوق �مقدارالعمل�ة أدت إلى تخف�ض الرصید الدفتري لو�ما یتضح فإن 

  ل.س،  100000  ، ما �عني أن هناك ز�ادة في الصندوق قدرها200000حین أن المبلغ المدفوع فعًال هو  

 المحاسبي، و�كون القید �ما یلي:  تكون التسو�ة بتصح�ح الخطأو 

100000  
100000 

 الصندوق  /ـمن ح
   ات مكتب�ة ومعد  أثاث  /ـإلى ح                        

 تصح�ح القید المحاسبي                 
 

 الصندوق �ما یلي: /ـو�ظهر ح

 الصندوق  حـ/

 الب�ان  ل.س الب�ان  ل.س
323000 
100000 

 رصید 
   ومعدات مكتب�ة  أثاث  /ـ إلى ح

 
423000 

 
 مرحل  رصید مدین

000234  000234  
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 : cash shortage of Ptty cash fund العجز في الصندوق 6.6.3

كما أشرنا أعاله إذا �ان الرصید الفعلي للصندوق أقل من الرصید الدفتري فإن الفرق �مثل عجزًا. وتكون  

  ه لرصید  لصندوق ل�ص�ح مساو�اً لتسو�ة الرصید الدفتري التسو�ة بدا�ًة �إث�ات مبلغ العجز، �حیث یتم 

 . الفعلي

 و�كون قید اث�ات العجز �ما یلي: 

×××    
×××   

 الصندوق عجز  /ـمن ح
 الصندوق  /ـإلى ح                    

 إث�ات العجز  في الصندوق          
على ما إذا �ان أمین الصندوق هو مالك  معالجة وقف ال تتومن ثم �جب معالجة العجز في الصندوق، إذ 

ول ف�ما  وسنتنا�حسب المسؤول�ة عن هذا العجز أو السبب في حدوثه. المنشأة أم أنه غیر مالك، و�ذلك 

 یلي ��ف�ة معالجة العجز في �ل من هذه الحاالت:   

 

 :  أمین الصندوق ھو مالك المنشأة 1.6.6.3
مبلغ  �عتبر و  أمین الصندوق،في حال �ان أمین الصندوق هو مالك المنشأة، فإن العجز یتحمل مسؤولیته 

 �ما یلي:   قفال العجز�تم إمسحو�ات شخص�ة للمالك. و  �مثا�ة العجز 

+ + +   
 

 
  + + + 

 من ح/ المسحو�ات الشخص�ة
 إلى ح/ عجز الصندوق                   

 �اعت�اره مسحو�ات شخص�ة إث�ات عجز النقد�ة        

 
 :أمین الصندوق لیس مالك للمنشأة 2.6.6.3

بتحمیله على أمین الصندوق �ذمم  لمنشأة، فیتم معالجة العجز محاسب�ا ل اً إذا لم �كن أمین الصندوق مالك

 مدینة. و�كون قید المعالجة �ما یلي:  

 ××× 
 

 
×××   

 من ح/ ذمم مدینة(أمین الصندوق)
 إلى ح/ عجز  الصندوق                             

 تحمیل العجز في النقد�ة على أمین الصندوق        
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 مثال: 

  ًا �مبلغ مدینإلحدى المنشآت العائد میزان المراجعة رصید الصندوق في ظهر  12/2019/ 31في 

ل.س.  1000000 وعند الجرد الفعلي لصندوق المنشأة تبین أن رصیده الفعلي هول.س،  1005000

 والمطلوب:

الحسا�ات والقوائم الختام�ة، �حسب االحتماالت   علىو�ظهار أثر ذلك  الالزمة    تسجیل قیود التسو�ات الجرد�ة

 التال�ة: 

 لمنشأة لإن أمین الصندوق هو مالك  •

 لمنشأة و�تحمل المسؤول�ة. لل�س مالك أمین الصندوق  •

 الحل:

) أي  1005000() ) أصغر من الرصید الدفتري (میزان المراجعة 1000000الرصید الغعلي للصندوق (

 :  عالج حسب الحاالت السا�قة �ما یلي� ) ل.س5000أن هناك عجز قدره ( 

�اعت�اره مسحو�ات  عجز النقد�ة �موجب هذه الحالة أة: �عالج أمین الصندوق هو مالك المنش -أ

 �ما یلي: تكون قیود التسو�ة شخص�ة،  

5000  
5000 

 عجز الصندوق  /ـمن ح
 الصندوق  /ـإلى ح                           

 إث�ات العجز في النقد�ة في الصندوق               
25000  

25000 
 المسحو�ات الشخص�ة  /ـمن ح

 عجز الصندوق  /ـإلى ح                       
 عالجة العجز في النقد�ة في الصندوق �اعت�اره مسحو�ات م 

 

 و�ظهر حساب الصندوق �ما یلي: 

 الصندوق  /ـح                                          

 الب�ان  ل.س الب�ان  ل.س
 5000 رصید  1005000

1000000 
 مسحو�ات شخص�ة  /ـحمن 

 31/12 مرحل رصید مدین
1005000  1005000  
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 د النقد�ة في الصندوق في المیزان�ة �ما یلي:و�ظهر رصی

 الب�ان  ل.س الب�ان  ل.س
 

1000000 
 أصول متداولة

 الصندوق 
  

 

لمنشأة و�تحمل المسؤول�ة: یثبت العجز في هذه الحالة �قید مماثل للحالة  لأمین الصندوق ل�س مالك  -ب 

طاع الذمة المترت�ة على أمین الصندوق اقت، حیث یتم  �ذمم مدینة  السا�قة، إال أنه �حمل على أمین الصندوق 

و�ذا �قي رصید مستحق عل�ه �ظهر في المیزان�ة، �ما  من رات�ه دفعة واحدة أو على دفعات حسب الحال، 

 یلي: 

5000  
5000 

 عجز الصندوق  /ـمن ح
 الصندوق  /ـإلى ح                    

 إث�ات العجز في النقد�ة في الصندوق             
5000    

5000 
 ذمم مدینة (أمین الصندوق) /ـمن ح

 عجز الصندوق  /ـإلى ح                    
 تحمیل العجز في النقد�ة على أمین الصندوق         

 وتظهر األرصدة في المیزان�ة �ما یلي: 

 2019/ 31/12لمیزان�ة في ا                                       

 الب�ان  ل.س الب�ان  ل.س
 

1000000 
5000 

 أصول متداولة
 الصندوق 

 ذمم مدینة (أمین الصندوق) 
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 : cash at banks النقدیة في المصرف 7.6.3

  ها لتزاماتلسداد اسواًء على التعامل مع المصارف في �ثیر من صفقاتها تعتمد المنشآت في الوقت الحالي 

شآت �فتح حسا�ات لها لدى المصارف المختلفة، أو لتحصیل الم�الغ واإلیرادات المستحقة لها. فتقوم هذه المن

تتعامل من خاللها في سداد التزاماتها المختلفة، مثل دفع الرواتب واألجور، أو سداد األوراق التجار�ة  

�كات أو قبولها تسدد أو تحصل من  المستحقة للموردین من حسا�اتها لدى المصارف، �ما تقوم بتحر�ر ش 

، أو تقوم  لللتحصیالمصرف أو ش�كات إلى سل أوراق ق�ض خالل المصارف التي تتعامل معها، �ما تر 

 لحصول على ق�متها الحال�ة. ل خصم أوراق الق�ض �

�إرسال  عادةً �شكل دوري، أو عند الطلب ،  التعامل بین المنشأة والمصرف، �قوم المصرف س�اقوفي 

 �ه رصید المنشأة لد ن حسابها لد�ه، و یتضمن عمل�ات اإلیداع والسحب التي تمت مللمنشأة،  كشف حساب 

مع الرصید الوارد إلیها من المصرف    كشفالفي نها�ة الفترة. وتقوم المنشأة في نها�ة الفترة المال�ة �مطا�قة  

�ات وجد العدید من العملتحیث  ،  نال�ا ما �كون هذان الرصیدان مختلف وغاها.  لحساب المصرف لدیالدفتري  

أو العكس. وتعود أس�اب ذلك في معظمها إلى   ،دى المصرفولم تثبت �عد ل  التي أثبتت في دفاتر المنشأة 

بین وقت تسجیل العمل�ات من قبل المنشأة، ووقت تسجیلها من قبل المصرف، فمثال عند   الزمني التفاوت 

حر�ر ش�ك ألحد الموردین سدادا لحسا�ه، تقوم المنشأة �جعل رصید المصرف دائنا، وتخفض رصیدها  ت

إال أن المصرف ال �سجل العمل�ة إال �عد أن یتقدم المورد �طلب تحصیل  لدى المصرف �مقدار الش�ك، 

لكالم �قال عن  . ونفس ا، وقد ال �قوم هذا األخیر بتقد�مه إلى المصرف للتحصیل في نفس التار�خالش�ك

حالة قبول المنشأة ش�كات من المدینین تسدیدا لحسابهم تجاه المنشأة، �ما أن هناك فاصال زمن�ا بین  

العمل�ات المتعلقة �اإلیرادات والمصار�ف التي تحّصل، أو تسدد من خالل المصرف. فمصار�ف  تسجیل

ه، ال تبلغ بها المنشأة إال عند ورود حسم أوراق الق�ض التي �قتطعها المصرف لقاء حسم أوراق الق�ض لد� 

 كشف الحساب من المصرف.

الدفتري الظاهر في الدفاتر المحاسب�ة،  ولذلك یتضمن جرد النقد�ة لدى المصرف المطا�قة بین الرصید 

إجراء  �عد ذلكاالختالف، و ال�حث عن أس�اب هذا من ثم و  �شف المصرف،والرصید الفعلي الموجود في 

 زمة لمطا�قة الرصید الدفتري مع الرصید الظاهر في �شف المصرف.التسو�ات الالقیود 

 

 



148 
 

االختالف  أسا�ا حدد ت مسجلة لدى المنشأة، الب�انات ال ومن خالل دراسة �شف المصرف، ومطا�قته مع

 : وف�ما یلي �عض أس�اب االختالفبینهما 

احتساب المصرف فوائد عمل�ات سجلت من قبل المصرف ولم تسجل من قبل المنشأة، �ما في حال  -1

، أو تحصیله ألوراق ق�ض مرسلة إل�ه برسم التحصیل  و�ضافتها إلى حساب المنشأة لد�ه لمصلحة المنشأة

 برسم الخصم، ولم تسجل هذه العمل�ات لدى المنشأة �عد.أو 

عمل�ات سجلت من قبل المنشأة، ولم تسجل من قبل المصرف �عد، �ما في حال تحر�ر ش�كات ألمر   -2

 ردین إال أنهم لم یتقدموا لصرفها �عد.الو 

�النس�ة  وجود أخطاء محاسب�ة أثرت في اختالف الرصیدین. فقد تحدث أخطاء في التسجیل سواء  -3

 للمنشأة أو �النس�ة للمصرف.

وعمومًا، تندرج أس�اب اختالف رصید المصرف في دفاتر المنشأة عن الرصید الوارد في �شف المصرف 

 ف�ما یلي: 

ش�كات من قبل المنشأة ألمر الموردین تسدیدا اللتزامات المنشأة تجاههم، إال أنهم لم یتقدموا  تحر�ر - 1

تار�خ إعداد الكشف). و�التالي لم یتم حسم ق�مة هذه الش�كات من حساب لصرفها في المصرف �عد (حتى  

منشأة على اعت�ار أنها  ال بد من إلغاء هذه العمل�ة في دفاتر ال الرصیدین  لمطا�قة  . و المنشأة لدى المصرف

لم تحدث �عد لدى المصرف، وذلك من خالل إضافة ق�متها إلى رصید المصرف في دفاتر المنشأة و�ث�ات  

 �كات غیر المدفوعة �عد من خالل القید التالي: الش

 ×××  
 ××× 

 المصرف /ـمن ح
 ش�كات برسم الدفع  /ـإلى ح                   

 ش�كات غیر مدفوعة للدائنین من قبل المصرف     
 

استالم ش�كات من الز�ائن و�رسالها إلى المصرف للتحصیل، إال أنه لم یتم تحصیلها �عد، ولذلك لم -2

تها إلى رصید المنشأة لدى المصرف. وهنا یتم إلغاء العمل�ة في دفاتر المنشأة عند المطا�قة،  تضف ق�م

 المصرف لدى المنشأة و�ث�ات الش�كات غیر المحصلة �عد من خالل القید التالي: �حسمها من حساب 

×××    
 ×××   

 ش�كات برسم الق�ض  /حـمن 
 المصرف /ـإلى ح                   

 المدینین غیر محصلة من قبل المصرف ش�كات من    
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التحصیل، وقد أظهر �شف المصرف ق�ام المصرف بتحصیل أوراق ق�ض أرسلت إل�ه سا�قا برسم  -3

تحصیلها. هذه العمل�ة حدثت، ولذلك �جب إضافة األوراق التجار�ة المحصلة إلى رصید المصرف في 

 مصار�ف التحصیل التي �قتطعها المصرف:  دفاتر المنشأة من خالل القید التالي مع األخذ �الحس�ان

 
 ××× 
×××   

 
 
 

×××   

 من مذ�ور�ن 
 المصرف /ـح
 مصار�ف التحصیل  /ـح

 أوراق ق�ض برسم التحصیل  /ـإلى ح   
 إث�ات تحصیل أوراق ق�ض برسم التحصیل    

 

 ف،�شف المصر  وورودها فيق�ام المصرف �سداد أوراق تجار�ة (أوراق دفع) مستحقة على المنشأة،  -4

ن رصید المصرف وهنا �جب حسم ق�مة هذه األوراق م  في حین أن هذه العلم�ة لم تسجل لدى المنشأة �عد.

 لدى المنشأة من خالل القید التالي:

×××    
×××   

 أوراق الدفع  /ـمن ح
 المصرف /ـإلى ح                  

 إث�ات سداد أوراق دفع من قبل المصرف  
 

م، و�ضافة المبلغ إلى حساب المنشأة لد�ه، خصتجار�ة مرسلة إل�ه برسم ال ق�ام المصرف �حسم أوراق -5

رد قبل ورود �شف المصرف. وهنا ال بد من إث�ات العمل�ة من خالل إضافة  یإال أن اإلشعار بذلك لم 

و (الفائجة من تار�خ الخصم  الق�مة إلى حساب المصرف لدى المنشأة مع األخذ �الحس�ان مصار�ف اآلجی 

 : صیل)و�كون القید �خ االستحقاق زائدًا عمولة تح حتى تار 

 
  + + + 
  + + + 

 
 
 

  + + + 

 من مذ�ور�ن 
 ح/ المصرف

 ح/ مصروف آجیو 
 م خص إلى ح/ أوراق ق�ض برسم ال                  

 اوراق الق�ض  خصمإث�ات        
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لك الفوائد �عد. وهنا یتم  ق�ام المصرف �احتساب فوائد الحساب الجاري لد�ه، إال أن المنشأة لم تثبت ت -6

 إث�ات العمل�ة، و�ضافة هذه الفوائد إلى حساب المصرف في دفاتر المنشأة من خالل القید التالي: 

  + + +  
  + + + 

 من ح/ المصرف
 إلى ح/ الفوائد الدائنة                  

 إث�ات إیراد الفوائد           
 

فاتر المنشأة، مثل مصار�ف  نشأة، وغیر مثبتة �عد في د سداد المصرف مصار�ف مختلفة ن�ا�ة عن الم  -7

الكشف الدوري، ودفتر الش�كات وغیرها. وهنا یتم حسم هذه الم�الغ من رصید المصرف في دفاتر المنشأة، 

 من خالل القید التالي: 

  + + +  
  + + + 

 من ح/ مصار�ف متنوعة (حسب نوع المصروف)
 فإلى ح/ المصر                          

 لمصار�ف المذ�ورة إث�ات ا                
 

إرسال نقد�ة إلى المصرف في نها�ة الفترة إال أنها لم تضف إلى رصید المنشأة لدى المصرف حتى   -8

تار�خ ورود الكشف. وطالما أن هذه النقد�ة لم تضف إلى حساب المنشأة لدى المصرف �عد، ول�ست 

الغا�ة هو حساب النقد�ة في الطر�ق ا ضمن حساب �فتح لهذه موجودة في صنادیق المنشأة، یتم إث�اته 

 وحسمها من حساب المنشأة لدى المصرف، من خالل القید التالي: 

  +  +  +  
  +  + + 

 من ح/ النقد�ة في الطر�ق 
 إلى ح/ المصرف                      

 إث�ات النقد�ة المرسلة إلى المصرف          
 في المیزان�ة.  األصولداولة في طرف الطر�ق من األصول المتو�عتبر حساب النقد�ة في 

 

أخطاء محاسب�ة في دفاتر المنشأة، إذ قد �كون هناك أخطاء محاسب�ة مرت�طة �عمل�ات ذات صلة   - 9

�المصرف تؤثر في عدم تطابق رصید المصرف في دفاتر المنشأة مع الرصید الوارد في الكشف، وهنا ال 

 ء المحاسب�ة.  بد من تصح�ح هذه األخطا

أة و��ان طب�عة االختالف وأس�ا�ه، یتم إعداد مذ�رة  جراء المطا�قة بین �شف المصرف، ودفاتر المنشوإل

 ��ف�ة إعداد �ل منهما. یليوسنتناول ف�ما و��ان مطا�قة لحساب المصرف، تسو�ة 
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 : Bank reconciliation حساب المصرف مذكرة تسویةإعداد  1.7.6.3
�شف المصرف ورصید المصرف في دفاتر المنشأة، وتحدید أس�اب اختالف الرصیدین،   �عد المقارنة بین

یتم إعداد مذ�رة تسو�ة من قبل المنشأة و��ان مطا�قة بین الرصیدین. حیث تمثل مذ�رة التسو�ة قائمة جرد 

ساب  لحالرصید الفعلي یهدف إعدادها إلى التأكد من تطابق الرصید الدفتري للمصرف لدى المنشأة مع 

لدى المصرف والوارد في �شف المصرف. و�تضمن إعداد مذ�رة التسو�ة معالجة االختالفات  المنشأة 

رصید الوارد في �شف المصرف ورصید المصرف في دفاتر المنشأة. و�مكن إعداد هذه الوالفروق بین 

لوارد في �شف برصید المنشأة ا المذ�رة على أساس البدء برصید المصرف في دفاتر المنشأة، أو البدء

 س التال�ة:ساأل وفقالمصرف. 

 إذا تم االنطالق من رصید حساب المصرف في دفاتر المنشأة، یتم الق�ام �ما یلي:   •

I.  .إضافة ما أضافه المصرف ولم �ضف من قبل المنشأة 

II.  .حسم ما حسمه المصرف ولم �حسم من قبل المنشأة 

III.   لة من قبل المصرف �عد. و�كون المنشأة وغیر مسج إلغاء جم�ع العمل�ات المسجلة من قبل

 اإللغاء �حسم ما أضافته المنشأة، و�ضافة ما حسمته المنشأة.

 والنت�جة هي الوصول إلى رصید المنشأة لدى المصرف. وفي هذه الحالة تأخذ مذ�رة التسو�ة الشكل التالي: 

 مذ�رة تسو�ة حساب المصرف بتار�خ  /   /

 لم�الغ ا                              الب�ان 
 كلي جزئي  

 + + + + +    رصید المصرف في دفاتر المنشأة 
 �ضاف: 

جم�ع الم�الغ التي أضافها المصرف ولم 
 تضاف من قبل المنشأة 

جم�ع الم�الغ التي حسمتها المنشأة ولم تحسم  
 من قبل المصرف

 
 

  + + + 
 

  + + + 

 
 
 
 

 + + + + 
    + + + + + 

 �حسم: 
صرف ولم جم�ع الم�الغ التي حسمها الم

 تحسم من قبل المنشأة 

 
 

 (+ + +) 
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جم�ع الم�الغ التي أضافتها المنشأة ولم  
 تضاف من قبل المصرف

( + + +)  (+ + + +) 

   = رصید المنشأة الوارد في �شف المصرف
 + + + + + 

 

 المنشأة الوارد في �شف المصرف، یتم الق�ام �ما یلي: إذا تم االنطالق من رصید حساب  •

I.  ما أضافته المنشأة ولم �ضاف من قبل المصرف �عد.إضافة 

II. .حسم ما حسمته المنشأة ولم �حسم من قبل المصرف �عد 

III.  إلغاء جم�ع العمل�ات المسجلة من قبل المصرف وغیر المسجلة من قبل المنشأة �عد، واإللغاء

 مصرف، و�ضافة ما حسمه المصرف.�كون �حسم ما أضافه ال

 مصرف في دفاتر المنشأة. وتأخذ مذ�رة التسو�ة في هذه الحالة الشكل التالي:والنت�جة الوصول إلى رصید ال

 

 مذ�رة تسو�ة حساب المصرف بتار�خ  /   /

 الم�الغ                               الب�ان 
 كلي جزئي  

 + +  + + +  رصید المنشأة في �شف المصرف
 �ضاف: 

جم�ع الم�الغ التي أضافتها المنشأة ولم 
 قبل المصرفتضف من 

جم�ع الم�الغ التي حسمها المصرف، ولم 
 تحسم من قبل المنشأة 

 
 

 + + + 
 

  + + + 

 
 
 
 

  + + + 
   + + + + + 

 �خصم:
جم�ع الم�الغ التي حسمتها المنشأة ولم  

 تحسم من قبل المصرف 
ولم جم�ع الم�الغ التي أضافها المصرف 

 من قبل المنشأة  تضف

 
 

( + + +) 
 

( + + +) 

 
 
 
 

+ + +) ( 
 + + + + +   = رصید المصرف في دفاتر المنشأة 
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و�ناء عل�ه، فإن عمل�ة التسو�ة بین رصید النقد�ة في المصرف الظاهر في دفاتر المنشأة ورصید المنشأة  

جعة دق�قة لكافة العمل�ات التي تؤثر  اارد في الكشف یؤدي إلى إجراء مر الظاهر في دفاتر المصرف، والو 

وسیلة للتأكد من دقة حسا�ات المنشأة، وال س�ما أن هذه المراجعة تتم من قبل جهتین   في النقد�ة، �ما یوفر

 والمصرف). و�ناء عل�ه فإن إعداد �شف التسو�ة �خدم األهداف التال�ة:  مستقلتین(المنشأة

دید الرصید الصح�ح للنقد�ة في حسا�ات المنشأة لدى المصارف، والذي �جب أن تفصح عنه في  أوًال: تح

 زان�ة. المی

ثان�ًا: اكتشاف األخطاء التي قد تحدث عند تسجیل العمل�ات المتعلقة �حسا�ات المنشأة في المصارف،  

 سواء �انت من جانب المنشأة أو من جانب المصرف.

 المعلومات الضرور�ة لتحدیث الب�انات المحاسب�ة األخرى ذات الصلة �النقد�ة. ثالثًا: توفیر 

 

 : Reconciliation statement بیان المطابقة 2.7.6.3
�مكن إعداد ب�ان مطا�قة و�جراء تسو�ات للعمل�ات التي أدت إلى حدوث اختالف بین رصید المنشأة الوارد 

دفاتر المنشأة، والوصول إلى رصید متطابق. و�تكون ب�ان  في �شف المصرف، ورصید المصرف في 

 دفاتر المصرف. و�عد ب�ان المطا�قة �ما یلي: المطا�قة من جانبین، أحدهما في دفاتر المنشأة، واآلخر في  

في الجزء الخاص �المنشأة، یتم االنطالق من رصید المصرف في دفاتر المنشأة، و�ضافة جم�ع الم�الغ    -1

أضافها المصرف، ولم تضف من قبل المنشأة، وحسم جم�ع الم�الغ التي حسمها المصرف، ولم تحسم  التي  

 من قبل المنشأة. 

خاص �المصرف، یتم االنطالق من رصید المنشأة في �شف المصرف، و�ضافة جم�ع  في الجزء ال -2

لتي حسمتها المنشأة،  الم�الغ التي أضافتها المنشأة، ولم تضف من قبل المصرف، وحسم جم�ع الم�الغ ا

 ولم تحسم من قبل المصرف.

 : المطا�قةب�ان  والجدول التالي �ظهر .یتم الوصول إلى رصید متطابق في �ال الجانبین- 3
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 ب�ان مطا�قة حساب المصرف بتار�خ  /   /

 في دفاتر المصرف             في دفاتر المنشأة           
 كلي جزئي  الب�ان            كلي جزئي  الب�ان     

رصید المصرف لدى 
 المنشأة 

رصید المنشأة لدى   + + +   
 المصرف

   + + + 

 �ضاف: 
جم�ع الم�الغ التي  

ف ولم  اضافها المصر 
 تضف من قبل المنشأة 

 
  + + + 
  + + + 
  + + + 

 
 
 

 + + + 

 �ضاف: 
جم�ع الم�الغ التي أضافتها  
المنشأة ولم تضف من قبل  

 المصرف

 
  + + + 
 + + + 
  + + + 

 
 
 

 + + + 
    + + +     + + + 

 �خصم:
جم�ع الم�الغ التي  
حسمها المصرف ولم 

 تحسم من قبل المنشأة 

 
 ( + +) 
 ( + +) 
 ( + +) 

 
 
 

+)  ( + 

 �خصم:
جم�ع الم�الغ التي حسمتها  
المنشأة ولم تحسم من قبل  

 المصرف

 
 ( + +) 
 ( + +) 
 ( + +) 

 
 
 

 ( + +) 
 + + +    الرصید المطابق + + +   الرصید المطابق 

 

 مثال: 

 31/12/2018ت التجار�ة بتار�خ ة من میزان المراجعة ألحدى المنشآف�ما یلي �عض األرصدة المستخرج

 لیرات السور�ة): (الم�الغ �ال

, أ.ق.برسم 150000, أ.ق. برسم التحصیل  800000, نقد�ة في الصندوق  1600000نقد�ة في المصرف  

 200000الخصم 

 و�نت�جة الجرد الجاري بنفس التار�خ تبین ما یلي: 

ومن خالل تدقیق  1591000أظهر �شف المصرف الوارد بنفس التار�خ أن رصید المنشأة لد�ه یبلغ  -1

 تال�ة: هرت المعلومات الالكشف ظ

إلى المصرف للتحصیل إال أنها لم ترد  275000أرسلت المنشأة ش�كات واردة من الز�ائن ق�متها  -أ

 في الكشف

 لم ترد في الكشف.  175000حررت المنشأة ش�كات ألمر الموردین ق�متها  -ب 
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قدرها    حّصل المصرف جم�ع أوراق الق�ض المرسلة إل�ه برسم التحصیل وأقتطع مصار�ف تحصیل -ت 

1000. 

% لمدة ثالثة أشهر وأقتطع  10حسم المصرف أوراق الق�ض المرسلة إل�ه برسم الحسم �معدل فائدة   -ث 

 .   1000عمولة تحصیل قدرها 

 لم ترد في الكشف. 140000قدرها   2018/ 12/ 31هنالك نقد�ة مرسلة إلى المصرف بتار�خ   - ج

تم إضافتها لحسابها   8000و�لغت احتسب المصرف فائدة الحساب الجاري الدائن للمنشأة لد�ه  - ح

 لد�ه.

ونت�جة الجرد تبین أن أحد المدینین سدد رصید حسا�ه ال�الغ   920000یبلغ الرصید الفعلي للصندوق  -2

 نقدا في حین أنه تم تسجیل العمل�ة �سداد �ش�ك مسحوب على المصرف. 120000

 المطلوب:

 إث�ات قیود التسو�ة للعمل�ات السا�قة. -1

 مذ�رة التسو�ة في دفاتر المنشأة.إعداد  -2

 إعداد ب�ان المطا�قة.  -3

 إعداد حـ/ المصرف و��ان رصیده.  -4

 إظهار أثر العمل�ات السا�قة في قائمة الدخل. -5

 .31/12/2018إظهار األرصدة في میزانة المنشأة المعدة بتار�خ  -6

 الحل:

 إث�ات قیود التسو�ة للعمل�ات السا�قة. -1
275000  

275000 
 من حـ/ ش�كات برسم الق�ض 

 إلى حـ/ النقد�ة في المصرف                    
ش�كات مستلمة من المدینین غیر محصلة من قبل 

 المصرف
175000  

175000 
 من حـ/ النقد�ة في المصرف 

 إلى حـ/ ش�كات برسم الدفع                    
 ش�كات محررة للمور�ن وغیر مدفوعة من قبل المصرف

 
149000 

 
 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ نقد�ة في المصرف 
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1000  
150000 

 حـ/ عمولة التحصیل 
 إلى حـ/ أ.ق. برسم التحصیل                          

 إث�ات تحصیل أوراق الق�ض برسم التحصیل  
 

194000 
6000 

 
 
 

200000 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ النقد�ة في المصرف

 حـ/ مصروف األجیو 
 راق الق�ض برسم الحسم إلى حـ/ أو                 

 إث�ات حسم أوراق الق�ض المرسلة إلى المصرف للحسم    
140000  

140000 
 من حـ/ النقد�ة في الطر�ق 

 إلى حـ/ النقد�ة في المصرف           
 إث�ات النقد�ة في لطرق    

8000  
8000 

 من حـ/ النقد�ة في المصرف 
 إلى حـ/ الفوائد الدائنة                     

 إث�ات الفوائد الدائنة            
120000  

120000 
 من حـ/ النقد�ة في الصندوق 

 إلى حـ/ النقد�ة في المصرف               
 إث�ات المتحصالت النقد�ة من المدینین             

 إعداد مذ�رة التسو�ة في دفاتر المنشأة.  - 2
 2018/ 12/ 31تسو�ة حساب المثرف بتار�خ  مذ�رة 

 مبلغ ال الب�ان 
 كلي جزئي 

 1600000  رصید المصرف في دفاتر المنشأة 

   �ضاف:
  175000 ش�كات برسم الدفع 

  149000 أوراق ق�ض برسم التحصیل 
  194000 أوراق ق�ض برسم الحسم 

  8000 فوائد دائنة
 526000  مجموع اإلضافات 

   �حسم:
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  275000 ش�كات برسم الق�ض 
  140000 نقد�ة في الطر�ق 

  120000 نقد�ة في الصندوق (تصح�ح قید محاسبي) 
 )535000(  مجموع الحسم�ات 

 1591000  الرصید (مطابق للوارد في الكشف)

 إعداد ب�ان المطا�قة  -3

 31/12/2018ب�ان مطا�قة حساب المصرف بتار�خ 

 المصرففي دفاتر  في دفاتر المنشأة 

 كلي جزئي  الب�ان  كلي جزئي  الب�ان 
 رصید المصرف لدى

 المنشأة 
رصید المنشأة لدى   1600000 

 المصرف
 1591000 

   �ضاف:    �ضاف 
ش�كات برسم    149000 أوراق ق�ض محصلة 

 الق�ض 

275000  

  140000 نقد�ة في الطر�ق   194000 أوراق ق�ض محسومة 
 415000  المجموع  8000 فوائد دائنة

   �حسم:  351000  مجموع  
   ش�كات برسم الدفع    �حسم 

حصالت نقد�ة من  مت
 المدینین 

 (تصح�ح قیود 

)120000( )120000(  )175000( )175000( 

 1831000  رصید مطابق  1831000  رصید مطابق 

 إعداد حـ/ المصرف و��ان رصیده.  -4
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 حـ/ النقد�ة في المصرف

 الب�ان  المبلغ  الب�ان  المبلغ 
 من حـ/ ش�كات برسم الق�ض  275000 رصید  1600000
 من حـ/نقد�ة في الطر�ق  140000 لى حـ/ ش�كات برسم الدفع إ 175000
إلى حـ/ أوراق ق�ض برسم   149000

 التحصیل 

 من حـ/ النقد�ة في الصندوق  120000

   إلى حـ/أوراق ق�ض برسم الحسم  194000
 31/12رصید مدین  1591000 الفوائد الدائنة إلى حـ/  8000

2126000  2126000  
 
 �ات السا�قة في قائمة الدخل.إظهار أثر العمل -5

 31/12/2018قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة بتار�خ 
 الب�ان  جزئي  كلي
 مصار�ف إدار�ة ومال�ة   
 عمولة التحصیل  1000 
 مصروف األجیو  6000 
 إیرادات أخرى   
 فوائد دائنة 8000 

 31/12/2018إظهار األرصدة في میزانة المنشأة المعدة بتار�خ  -6

 31/12/2018میزان�ة العموم�ة بتار�خ ال

 األلتزامات وحقوق الملك�ة  األصول 
 الب�ان  المبلغ  الب�ان  المبلغ 

 ألتزامات متداولة   أصول متداولة  
 الدفع ش�كات برسم  175000 نقد�ة في المصرف  1591000

   نقد�ة في الصندوق  920000
   نقد�ة مرسلة �الطر�ق  140000
   ق�ض ش�كات برسم ال  275000
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 Questions of chapter three أسئلة الفصل

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ  صح  السؤال 

   �جعل حـ/ المدینون دائن عند إث�ات مصروف الدیون المعدومة 1

   طب�عة مدینة  مشكوك فیها ذوالدیون المخصص  2

3 
ول إلى الدیون  �طرح مخصص الدیون المشكون فیها من رصید المدینین للوص

 الجیدة
  

   �طرح مخصص الحسم الممنوح من الدیون الجیدة للوصول إلى الدیون الممتازة  4

5 
األصول  تظهر األستثمارات قصیرة األجل في المیزان�ة العموم�ة ضمن 

 المتداولة
  

   �عتبر مصروف الدیون المعدومة من المصار�ف التشغیل�ة  6

 

 Multiple Choices  ) أسئلة خ�ارات متعددة2

 : 2019/ 12/ 31ت التجار�ة بتار�خ  ة من میزان المراجعة ألحدى المنشآاألرصدة التال�ة مستخرج***

 مخصص دیون مشكوك فیها 3000مدینون,   205000

 أثناء الجرد بنفس التار�خ  ظهرت المعلومات التال�ة: 

 .  5000أعدم دین �مبلغ   -1

% من رصید المدینین ومخصص حسم ممنوح  5�معدل  یراد تشكیل مخصص دیون مشكوك فیها -2

 % من رصید الدیون الجیدة. 2�معدل 

 : �أخت�ار اإلجا�ة الصح�حة  أجب عن األسئلة التال�ةالسا�قة, �األستناد إلى الب�انات 

 إلث�ات مصروف الدیون المعدومة �جعل حـ/ المدینون:  -1

 5000�مبلغ   مدین -ب                          5000دائن �مبلغ   -أ

 غیر  ذلك -ث                   205000دائن �مبلغ   -ت 

 مة.الطرف المدین من القید المحاسبي الألزم إلقفال مصروف الدیون المعدو  -2
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 من حـ/ ملخص الدخل 2000 -ب             یها       .د.م.فمخصص من حـ/  3000 -أ

 یر ذلكغ -ث                                 من مذ�ور�ن  -ت 

 حـ/م.د.م.فیها  3000

  حـ/ملخص الدخل 2000

 الطرف الدائن من القید المحاسبي الالزم لتشكیل مخصص الدیون المشكوك فیها:  -3

 إلى حـ/مخصص.د.م.فیها  10000 -مخصص.د.م.فیها         ب  /إلى حـ 10250 -أ

 غیر ذلك  -حـ/ مصروف.د.م.فیها                ث  إلى 10000 -ت 

 ف الدائن من القید المحاسبي الالزم اتشكیل مخصص الحسم الممنوح: الطر  -4

 من حـ/ مخصص الحسم الممنوح  8000  -ب  حـ/مخصص الحسم الممنوح إلى 3800 -أ

 غیر ذلك -إلى حـ/ مصروف الحسم الممنوح       ث  3800 -ت 

 قضا�ا للمناقشة  \) أسئلة 3

 .�ةحدد المقصود �صندوق المصار�ف النثر   السؤال األول:

 } 3.6.2توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  . 15:  100دق�قة. الدرجات من  10{مدة اإلجا�ة:  

 الثاني: وضح الغا�ة من التسو�ات الجرد�ة لحسا�ات المدینین في نها�ة الفترة المال�ة.السؤال 

 } 3.3توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  . 15:  100دق�قة. الدرجات من  10{مدة اإلجا�ة:  

أساب أختالف الرصید الدفتري للنقد�ة في المصرف عن الرصید الوارد في �شف  السؤال الثالث: وضح

 المصرف.

 } 7.6.3توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  . 15:  100دق�قة. الدرجات من  10جا�ة:  {مدة اإل

 السؤال الرا�ع: ناقش أهم�ة التسو�ات الجرد�ة للمخزون السلعي مع ذ�ر عناصره.

 } 5.2.3توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  . 15:  100من  دق�قة. الدرجات  10{مدة اإلجا�ة:  
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 خامس:السؤال ال

    : 2015\12\31ف�ما یلي �عض أرصدة میزان المراجعة المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت في 

 250000أ. ق. األجل 

   والمطلوب:

في نفس  إث�ات المعالجة المحاسب�ة الالزمة �فرض أن الق�مة السوق�ة لالستثمارات قصیرة األجل �انت 

 : وفق االحتماالت التال�ة التار�خ

 ل.س  250000 .1

 ل.س  255000 .2

 ل.س  245000 .3

 :سادسالسؤال ال

    : 2015\12\31ف�ما یلي �عض أرصدة میزان المراجعة المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت في 

 5000.أ.إ. قصیرة األجل ـم.ه  -250000أ. ق. األجل 

 والمطلوب: 

األجل �انت في نفس الزمة �فرض أن الق�مة السوق�ة لالستثمارات قصیرة إث�ات المعالجة المحاسب�ة ال

 : �انت وفق االحتماالت التال�ة التار�خ

 ل.س  250000 .1

 ل.س  255000 .2

 ل.س  245000 .3

4. 240000 

 :السؤال السا�ع

تستخدم منشاة المجد نظام السلفة المستد�مة لصرف المصار�ف النثر�ة, وقد تمت العمل�ات التال�ة المتعلقة  

 هذه السلفة:ب

ل.س و�ت تجدید السلفة تلقائ�ًا إذا   200000ل.س والحد األقص    100000یبلغ الحد األدنى للسلفة    -1

 وصلت لحدها األدنى. 

 ل.س. 200000�ش�ك على المصرف إلى المحاسب �ق�مة   2/1/2016تم صرف السلفة بتار�خ   -2

 مصار�ف النثر�ة التال�ة: قدمأمین صندوق المصار�ف النثر�ة �شفًا �ال 2016/ 31/1في   -3
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 . 11000, ض�افة واستق�ال  22000, إصالح آلة تصو�ر  12000قال , إصالح هاتف  تنقل وانت   18000

% من حدها األقصى وقد تمت  10طالب أمین السلفة بز�ادة ق�مة السلفة �مقدار  2016/ 2/2في  - 4

 الموافقة وصرف له المبلغ �ش�ك على المصرف. 

 مكان العمل.تصف�ة السلفة نقل أمین السلفة خارج تم  2016/ 6/2بتار�خ    -5

 المطلوب:

 إث�ات القیود المحاسب�ة الالزمة -1

 إعداد حساب صندوق المصار�ف النثر�ة.  -2

 :السؤال الثامن

  31/12/2018ف�ما یلي �عض األرصدة المستخرجة من میزان المراجعة إلحدى المنشىت التجار�ة بتار�خ  

 �ة): (الم�الغ �اللیرات السور 

 . 60000, حسم ممنوح 10000ن فیها , مخصص دیون مشكو 253000مدینون  

 وعند الجرد الجاري بذلك التار�خ تبین ما یلي: 

 .2000وحصل على حسم نقدي قدره  50000سدد أحد المدینون دینه ال�الغ  -1

ن  % من رصید المدینو 5و�راد تشكیل مخصص دیون مشكوك فیها �معدل  3000اعدم دین �مبلغ  -2

 الدیون الجیدة. % من رصید 2ومخصص حسم ممنوح �معدل 

 المطلوب:

 إجراء القیود المحاسب�ة الالزمة في یوم�ة المنشأة.  -1

 ب�ان اثر العمل�ات السا�قة على قائمة الدخل مع إظهار ��ف�ة العرض في المیزان�ة.   -2

 :السؤال التاسع

  31/12/2018أرصدته األرصدة التال�ة بتار�خ ت التجار�ة من بین أظهر میزان المراجعة ألحدى المنشآ

 (الم�الغ �اللیرات السور�ة): 

, أوراق  120000, أوراق ق�ض 2000, مخصص حسم ممنوح 3000, دیون معدومة 205000مدینون 

 .6000, م.هـ.أ.أ.ق.األجل 200000, أ.ق.األجل 1000, اآلجیو  100000ق�ض برسم الحسم 

 بین ما لي: وعند الجرد الجاري بذلك التار�خ ت 

% من رصید  5نت�جة إفالس أحد المدینین وتقرر تشكیل مخصص �معدل    ل.س5000أعدم دین قدره    - 1

 % من رصید الدیون الجیدة.2المدینین ومخصص حسمح ممنوح �معدل  
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ل.س   2000ورد إشعار من المصرف �فید �أنه حسم األوراق المرسلة إل�ه برسم الحسم وأقتطع مبلغ  -2

 كمصار�ف آجیو. 

 ل.س.  115000اق الق�ض �مبلغ  تقدر الق�مة الحال�ة ألور   -3

 ل.س.  190000تقدر الق�مة السوق�ة لألستثمارات قصیرة األجل �مبلغ قدره   -4

 المطلوب:

 إجراء القیود المحاسب�ة الالزمة في یوم�ة المنشأة.  -1

 لمیزان�ة. ب�ان اثر العمل�ات السا�قة على قائمة الدخل مع إظهار ��ف�ة العرض في ا  -2

 :العاشرالسؤال 

جاري بدفاتر منشأة المجد مدینًا �مبلغ قدره  تال �ان رصید حساب المصرف 2018/ 12/ 31بتار�خ  

ل.س, بینما �ان رصید حساب المنشأة بدفاتر المصرف في التار�خ نفسه دائنًا �مبلغ قدره   374500

صیدین تبین أن  المطا�قة بین ا لر ل.س ط�قًا للشكف الوارد من المصرف بتار�خ الجرد. ولدى  300000

 أس�اب األختالف بینهما تعود لألس�اب التال�ة: 

فوائد دائنة,   5000ولم تسجلها المنشاة �عد وهي:  -وردت �الكشف –عمل�ات سجلها المصرف   -1

ق�مة �مب�الة مسددة عن المنشأة,   40000ق�مة ورقة ق�ض محصلة لصالح المنشأة, صافي  20000

 ب المنشأة. ینة أقتطعت من حساعموالت مد  1000

ش�ك مستلم من أحد الز�ائن مرسل   30000عمل�ات سجلتها المنشأة ولم �سجلها المصرف �عد وهي:   -2

 إیداعات نقد�ة مرسلة للمصرف بنها�ة العام.  28500للمصرف للتحصیل, 

 المطلوب:

 إث�ات قیود التسو�ة للعمل�ات السا�قة. -1

 المنشأة.اتر إعداد مذ�رة التسو�ة في دف -2

 إعداد ب�ان المطا�قة.  -3

 إعداد حـ/ المصرف و��ان رصیده.  -4

 إظهار أثر العمل�ات السا�قة في قائمة الدخل. -5

 .31/12/2018إظهار األرصدة في میزانة المنشأة المعدة بتار�خ  -6
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 :  الرا�عالفصل 

 المتداولة  غیر ألصولالتسو�ات الجرد�ة ل
 Adjustments of Non-Current Assets 

 
 :  كلمات مفتاح�ة

التاریخیة  التكلفة  ,Equipment,المعدات Depreciationاهتالك  ,Non-current assetsاألصول غیر المتداولة 
Historical Cost األصول غیر الملموسة,Intangible Assets األصول الملموسة ,Tangible Assets  الق�مة ,

 . Salvage Valueالمت�ق�ة لألصل "الخردة" 

 ملخص الفصل:
یتناول هذا الفصل األصول غیر المتداولة من حیث تعر�فها وأنواعها و��ف�ة األعتراف األولي والالحق �األصل  , �ما یتناول 

رض في المیزان�ة. �ما یوضح المعالجة  مفهوم االهتالك وأنواعه و��ف�ة معالجته محاسب�ًا مع ب�ان األثر على قائمة الدخل والع
�ة لب�ع األصل �خردة في نها�ة ح�اته اإلنتاج�ة و�ذلك المعالجة المحاسب�ة للحصول على األصول عن طر�ق المحاسب
 الم�ادلة. 

   :التعل�م�ة األهدافالمخرجات و 
 معرفة طب�عة األصول غیر المتداولة الملموسة وغیر الملموسة واالعتراف بها. -1
 ول غیر المتداولة. لألص والق�اس الالحق فهم عمل�ة الق�اس األولي -2
 .هتالك المت�عة و��ف�ة تطب�قها والمعالجة المحاسب�ة لالهتالكات معرفة طرق اإل -3
 . وم�ادلته �اصل اخر ل�عض الحاالت الخاصة بتلك األصول �التخلض من األصلفهم المعالجات المحاسب�ة  -4
 ا على القوائم المال�ة في نها�ة الفترة المحاسب�ة اإلفصاح عن جم�ع العمل�ات المتعلقة بهذه األصول وأثرهمعرفة ��ف�ة -5
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 :Introduction مقدمة 1.4

الرئ�سي الذي  ي األصول التي تقتنیها المنشأة من أجل استخدامها في النشاطاألصول غیر المتداولة ه

األصول   و�تولد عنها منافع اقتصاد�ة مستقبل�ة ألكثر من دورة مال�ة. تقسم هذه ,جلهتمارسه وانشئت من أ

إن الهدف من التسو�ات الجرد�ة لألصول إلى اصول ماد�ة (ملموسة) واصول غیر ماد�ة (غیر ملموسة).  

اب�ة) مع ق�متها الحق�ق�ة أو الفعل�ة بتار�خ  غیر المتداولة هو التأكد من مصا�قة أرصدتها الدفتر�ة (الحس

األرصدة الدفتر�ة المدورة  نفسها اسب�ة هيالجرد. إن األرصدة الدفتر�ة لهذه األصول في نها�ة الفترة المح

�عد مرور فترة مال�ة استخدمت خاللها هذه األصول  من الفترة السا�قة والتي ال تتطابق مع األرصدة الفعل�ة  

معدالت اهتالك منطق�ة  تقوم التسو�ات الجرد�ة على اساس تطبیق    وتأثرت أ�ضًا �التقادم التقني.في النشاط  

هتالك مصروف  الفعل�ة لألصل. �عتبر اإلیتم التطابق بین الق�مة الدفتر�ة والق�مة    على هذه األصول �حیث 

هتالك  صروف اإلو�وضع ضمن مجمع خاص یدعى مجمع اإلهتالك. �ظهرم�قتطع من أر�اح العام الحالي  

ان�ة)  المر�ز المالي (المیز   هتالك في قائمةف التشغیل�ة, بینما �ظهر مجمع اإل في قائمة الدخل ضمن المصار�

 ً◌ من تكلفة األصل للوصول إلى الق�مة الدفتر�ة الصاف�ة (الفعل�ة).  مطروحاً 

 

 : Definition of  non-current assets )الثابتة( المتداولة غیر األصول تعر�ف  2.4

 نت�جةً  منشاةال قبل من مس�طر عل�ه مورد   أنه على األصل الدول�ة المحاس�ة معاییر مجلس إطار عرف

 األصول وتمثل نشأة.الم لصالح مستقبل�ة  اقتصاد�ة منافع  منه تتدفق أن  یتوقع والذي  �ةماض ألحداث 

 كوسائل للمشروع التشغیلي النشاط في استخدامها أجل من اقتناؤها یتم التي األصول تلك المتداولة غیر

 . ب�عها إعادة �غرض  ول�س ، اإلنتاجي عمرها سنوات  مدى على ( الثروة تولید  أجل من إنتاج

 :إلى األصول هذه تقسم

  : التي األصول تلك أنها على 16 رقم الدولي المحاس�ة مع�ار عرفها وقد  : ماد�ة  أو ملموسة أصول  -1

 ألغراض  أو للغیر لتأجیرها  أو الخدمات، تقد�م أو  السلع  إنتاج  في إلستخدامها المشروع بها �حتفظ  -أ

  .إدار�ة

 لها التي المتداولة غیر األصول تلك وهي .واحدة مال�ة رةفت من ألكثر استخدامها المتوقع من -ب  

 .وغیرها األثاث  و والس�ارات  كالم�اني ملموس مادي وجود 
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 غیر أو  المعنو�ة متداولة غیر األصول تلك  وهي : معنو�ة أو  ملموسة غیر متداولة غیر  أصول - 2

 و�راءة المحل كشهرة .مستقبل�ة منافع للمشروع تقدم  ولكنها ملموس مادي وجود  لها  ل�س التي الماد�ة

 . اإلختراع

 Initial measurement of  non-current  الملموسة لألصول األولي الق�اس 3.4

assets:  

 ثمن إلى إضافةً  الملموس األصل تكلفة وتشمل .�التكلفة أولي �شكل الملموسة األصول تقاس أن �جب 

 تكلفة وتشمل . ألجله اقتني الذي الغرض في م لالستخدا جاهزاً  �ص�ح حتى عل�ه ینفق ما كل الشراء

 كمصار�ف اإلضاف�ة النفقات  زائداً  وجد، إن التجاري  الحسم ناقصاً  الشراء سعر شرائه عند  األصل

 . التر�یب  نفقات  و التأمین و  الجمر��ة الرسوم و الشحن

 م�اشر �شكل تهانسب �اإلمكان كانت  إذا االقتراض  فوائد  رسملة (23) الدولي المحاس�ة مع�ار أجاز

 المصار�ف �كافة اإلنتاج�ة ح�اته خالل األصل ُ�حمَّل كما أصل مؤهل. إنتاج أو إنشاء أو ح�ازة لعمل�ة

 نوع�ة في تحسین أو  اإلنتاج�ة طاقته أو اإلنتاجي عمره ز�ادة إلى تؤدي التي الرأسمال�ة واإلضافات 

 .اإلنتاج

  Adjustments )األولي لإلعتراف الالحق الق�اس( الملموسة المتداولة غیر األصول جرد 4.4

of  tangible non-current assets (subsequent recognition): 

 هتالكها  ناقصاً  األصل بتكلفة متمثلةً  الدفتر�ة ق�مته  �صافي األصل �ظهر األولي لإلعتراف الحقاً 

 �فعل  المتداول تتنافص  ) إلى أن ق�م األصول غیر16. لقد أشار المع�ار المحاسبي الدولي (المتراكم

 األصول لهذه الفعلي الجرد  إجراء من البد  لذلك .الزمن ومرور التقادم و الفعلي كاإلستخدام عدة عوامل

 .الالزمة المحاسب�ة التسو�ات  إجراء و ق�متها على الطارئ  النقص  مقدار تحدید  و

 من األصل  عن معلومات  تتضمن لةالمتداو  غیر األصول أنواع من نوع لكل جرد  قائمة الغا�ة لهذه ُتَعد 

 اإلضافات  و اإلهتالك ومجمع هتالكها  معدل التار�خ�ة  تكلفته و اقتنائه وتار�خ  وجوده، مكان حیث 

 .إلخ عل�ه الرأسمال�ة

 الحق�ق�ة ق�متها مع ) الحساب�ة( الدفتر�ة أرصدتها مطا�قة إلى إذاً  المتداولة غیر األصولجرد  یهدف

 وجودها من التأكد  جانب  إلى محاسب�اً  ث�اتهإ ك)اإلهتال ( ق�متها على لطارئ ا النقص  تحدید  و أوالفعل�ة

  .ملكیتها من و الفعلي
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 : Depreciation of  non-current assets  المتداولة غیر األصول هتالكا 5.4

 : Definition of Depreciation اإلھتالك تعریف 1.5.4

 في واستخدامها وجودها �سبب  غیر المتداولة ألصولا ق�مة  على  الطارئ  الدائم التدر�جي النقص  هو  

 عمل�ة  اإلهتالك و�مثل .جدیدة اختراعات  وظهور التقني التقادم �سبب  أو للمنشأة، التشغیلي النشاط

 .اإلنتاجي عمره  سنوات  على األصل تكلفة  توز�ع

 صناع�ة شر�ة في تاجاإلن تكلفة على بتحمیله  الفترة إیرادات  على تحمیله �جب  عبء هو فاإلهتالك   

 دقیق وتحدید  للدخل صح�ح ق�اس إلى للوصول تجار�ة شر�ة في (ملخص الدخل)  خ.أ حـ/ على أو

 .أةشنللم المالي للمر�ز

 :منها متعددة ألس�اب  المتداولة غیر األصول ق�مة تتدنى

 .للمنشأة اإلقتصادي النشاط في لألصل الفعلي �اإلستخدام تتعلق :ماد�ة أس�اب  -أ

 تغیر أو التقني التطور �فعل التقادم عن الناتج الق�مة في �التدني تتعلق ):معنو�ة( إقتصاد�ة س�اب أ -ب 

 .المستهلكین أذواق

 والتي خاص  �شكل المعنو�ة غیر المتداولة األصول ب�عض  ذلك یتمثل و): قانون�ة( حقوق�ة أس�اب  -ج

 .اإلختراع براءة أو اإلمت�از كحق بها لإلنتفاع الزمن�ة الفترة مسبق �شكل تتحدد 

 :التال�ة الب�انات  إلى المتداول غیر األصل اهتالك حساب  و�تطلب 

  األصل لجعل والالزمة لألصل م�اشر �شكل نسبتها �مكن التي التكال�ف كل  تتضمن  و :األصل تكلفة

 .ألجلها أقتني التي الغا�ة في لإلستخدام جاخزاً 

 األصل خاللها �ستخدم أن یتوقع  التي الزمن�ة الفترة  وهي  ):اإلهتالك معدل( لألصل اإلنتاجي  العمر

  . لإلستخدام صالحاً  غیر المتداولاألصل خاللها ی�قى

 نها�ة في غیر المتداول األصل  ب�ع من علیها  الحصول المتوقع الق�مة وهي  ):الب�ع�ة الق�مة( النفا�ة

 األصل تكلفة هي لإلهتالك لقابلةا الق�مة تص�ح للنفا�ة ق�مة تقدیر حال وفي .كخردة اإلنتاجي عمره

 .النفا�ة أو الب�ع�ة الق�مة ناقصاً  األصل ق�مة و أ النفا�ة، أو الب�ع�ة الق�مة ناقصاً 
  



168 
 

  Objectives of Depreciation :اإلھتالك حساب أھداف 2.5.4

  :التال�ة األغراض  تحقیق إلى هتالكاإل حساب  یهدف

 األصل ق�مة في النقص  لمقابلة األر�اح من مبلغ حجز یؤدي : للمنشأة اإلنتاج�ة الطاقة على الحفاظ-أ

 �أصل القد�م األصل إستبدال على  �ساعد  وهذا إقتنائه، وقت  األصل�ة  ق�مته �ساوي  مبلغ  إدخار إلى

 .جدید 

غیر   . أصولها ق�مة  على الطارئ  النقص  إظهار خالل من للمنشأة الحق�قي المالي المر�ز ب�ان -ب 

 المتداولة.

 .الفعل�ة والتكال�ف الفعلي الر�ح تحدید  -ج

 : Methods of Depreciation اإلھتالك  حساب طرق 3.5.4

  :أهمها األصل هتالكا  لحساب  طرق  عدة توجد 

 :الثابت القسط طر�قة -1

 قسط و .اإلستخدام درجة عن النظر �غض  �الزمن م�اشر ل�شك یرت�ط اإلهتالك أن الطر�قة هذه تفترض 

 األصل تكلفة( أو    لألصل اإلنتاجي العمر)/ النفا�ة ق�مة – األصل تكلفة(=   الطر�قة  هذه وفق اإلهتالك

 .اإلهتالك نس�ة  X )النفا�ة ق�مة –

 عمر من المختلفة السنوات  استفادة درجة تراعي ال أنها علیها و�عاب  . السهولة و �ال�ساطة الطر�قة هذه تمتاز

 .األصل عمر تقدم مع تزداد  الص�انة نفقات  أن كما خدماته من األصل

  :مثال

 (5) ـب لأللة اإلنتاجي العمر الفنیون  قدر وقد  س.ل 550000 �مبلغ آلة التجار أحد  إشترى  1/1/2015 في

 .س.ل 50000 �مبلغ اإلنتاجي عمرها نها�ة  في النفا�ة وق�مة سنوات 

 :المطلوب    

  .األلة إلهتالك السنوي  القسط حساب  -1

      .اإلنتاج�ة  ح�اتها لخال األلة هتالكا  جدول تنظ�م -2

 :الحل

 5)/50000- 550000( 100000 ==   اإلهتالك قسط
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 تكلفة السنة 

 األصل 

 معدل

 اإلهتالك 

 قسط

 اإلهتالك 

 مجمع

 اإلهتالك 

 صافي

 الق�مة

 الدفتر�ة

 مالحظات 

1 550000  20%  100000  100000  450000   

2 550000  20%  100000  200000  350000   

3 550000  20%  100000  300000  250000   

4 550000  20%  100000  400000  150000   

  النفا�ة  50000  500000  100000  20%  550000 5

 100النفا�ة) ×  –قسط اإلهتالك /(تكلفة األصل  = اإلهتالك معدل : مالحظة

 =100000)/550000- 50000× (100  =20% 

 :المتناقص القسط طر�قة  -2

 �أخذ  مرتفع �قسط األصل عمر من األولى السنوات  تحمل حیث  المعجل اإلهتالك �طر�قة أ�ضاً  وتعرف

 انخفاض  مع یتناسب  �شكل یتناقص  اإلهتالك قسط �أن الطر�قة هذه تمتاز . األصل عمر تقدم مع �التناقص 

 یت�ح مما عمره من األولى السنوات  في األصل تكلفة معظم �إسترداد  تسمح أنها كما .لألصل اإلنتاج�ة القدرة

 تكون  األصل عمر من األولى السنوات  في أنه الطر�قة هذه على �عاب .   تقادمه عند  عنه اإلستغناء إمكان�ة

 الص�انة نفقات  معها وتزداد  أعطاله تزداد األصل عمر من المتقدمة السنوات  في أما ضئیلة الص�انة نفقات 

 .تتناقص  أن ال هتالكها  أقساط تتزاید  أن �جب  لذلك

 : األسالیب  �أحد  الطر�قة هذه تطبیق �جري 

 الرصید  على مثالً  %)10( : �تطبیق معدلثابت  اهتالك معدل بتطبیق المتناقص  القسط طر�قة -أ

 :لألصل المتناقص 

 ،%25 ،%30 النسب  تكون  �أن .لألصل التار�خ�ة التكلفة على متناقص  هتالكا  معدل تطبیق -ب 

20%،15%، .10%  
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 و األصل عمر سنوات  مجموع مقامه كسر أو بنس�ة اإلهتالك معدل یتحدد  :السنوات  امأرق مجموع طر�قة -ج

 = السنوات  مجموع ف�كون  سنوات  5 األصل عمر كان إذا فمثالً   السنة ترتیب  �حسب  یتحدد  �سطه

 ..هكذا و  4/15 الثان�ة السنة معدل و ،5/15  = األولى السنة هتالكا  معدل و�كون  15 = 5+4+3+2+1

 

  :اإلنتاجي العمر مقلوب ضعف �قةطر  -3

 تكلفة( الفترة أول في لألصل الدفتر�ة الق�مة صافي على اإلنتاجي العمر مقلوب  ضعف نس�ة تطبق وهنا

 كنفا�ة وق�متها 120000 تكلفتها آلة أن �فرض  .النقا�ة  ق�مة است�عاد  دون ) اإلهتالك مجمع – األصل

 اإلهتالك ف�كون  %50  =2×    1/4  اإلنتاجي العمر لوبمق ضعف  .سنوات  4 لها المتوقع العمر و 20000

 = x 50% (60000- 120000)  الثان�ة السنة في و %)50× 120000 ( 60000   األولى السنة في

 .اإلنتاجي العمر كامل على وهكذا,  30000

 :األصل حساب  رصید  على ثابت  معدل �استخدام المتناقص  القسط طر�قة على مثال

 اإلنتاجي العمر أن علمت  فإذا س.ل 100000 مبلغ 1/1/2015 في التجار أحد  لدى األلة تكلفة بلغت 

 الق�مة صافي على سنو�اً  %20 �معدل المتناقص  القسط طر�قة تطبق الشر�ة وأن سنوات، 4 هو لها المتوقع

  لألصل الدفتر�ة

 :المطلوب

  :اإلنتاجي عمرها خالل اآللة هتالكا  جدول تنظ�م

 رصید   العام

  األلة

  السنة أول

  معدل

  اإلهتالك

  القسط

  السنوي 

  مجمع

  اإلهتالك

 رصید 

 األلة

 آخر

  السنة

  مالحظات 

1 100000  20%  20000  20000  80000   

2 80000  20%  16000  36000  64000   

3 64000  20%  12800  48800  51200   

4 51200  20%  10240  59040  40960   
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  :لمتزایدا القسط طر�قة -4

 ،%30 ،%20 ،%10( متزایدة هتالكا  معدالت  تطبیق  طر�ق عن متزایدة سنو�ة هتالكا  أقساط تحتسب 

 .) النفا�ة -اقتنائه كلفة(ت كلإلهتال القابلة األصل ق�مة على )مثالً  %40و

  :)اإلستخدام معدل( النشاط مستوى  معدل طر�قة -2

 لإلهتالك القابلة الق�مة تقس�م طر�ق عن) اإلنتاج( نشاطال لوحدة هتالكا  معدل حساب  الطر�قة هذه وفق یتم

 لألصل السنوي  اإلهتالك و�تحدد .لألصل المتوقعة اإلجمال�ة النشاط وحدات  عدد على لألصل �النس�ة

  .السنة تلك خالل المستخدمة النشاط وحدات  �عدد  النشاط وحدة هتالكا  معدل �ضرب 

  :النفاذ  معدل طر�قة -3

 .المحاجر  و المقالع و  النفط كآ�ار للنفاذ  القابلة الطب�ع�ة  الموارد  على وتطبق اإلستخدام  معدل طر�قة تشا�ه

 :التقدیر إعادة طر�قة -4

 هذه ق�مة بین ما �الفارق  السنوي  اإلهتالك قسط و�تحدد  األدوات و العدد مثل األصول �عض   على وتطبق

  .المدة آخر وق�متها المدة أول األصول

 

  Accounting treatment غیر المتداولة األصول هتالكاتا لتسو�ة محاسب�ةال المعالجة 6.4

of Depreciation 

 : Methods of recording  Depreciation المتداولة غیر األصول اھتالك ثباتإ  طرق 1.6.4

 :ھما المتداولة غیر األصول ھتالكا ثبات إل  طریقتین بین التمییز یمكن

 :الم�اشرة  الطر�قة -1

 حساب  �جعل حیث  ,األصل  حساب  من بتخف�ضه م�اشرةً  اإلهتالك قسط تسجیل �جري  الطر�قة هذه و�موجب 

   .التشغیلـ/ح على أو أخحـ/ـ على بتحمیله اإلهتالك حساب  �قفل ثم و دائنًا، األصل وحساب  مدیناً  اإلهتالك

  :یلي كما القیود  وتكون  .الدفتر�ة ق�مته �صافي المیزان�ة في األصل �ظهر و�ذلك
 

 التار�خ  الب�ان  دائن  مدین 

   األصل هتالكا  /ـح من  ××× 
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 األصل حـ/ إلى                    ××× 
 األصل  هتالكا  اث�ات 

 ×××  
 ××× 

 الدخل ملخص حـ/ من
 األصل هتالكا  حـ/ إلى                

 هتالك األصل إقفال ا               

 

 
 
 :)األصل كهتالا مجمع \حـ توس�ط( :الم�اشرة غیر الطر�قة -2

 األصل هتالكا  حـ/ و دائناً  �جعل األصل هتالكا  مجمع حـ/ �سمى وس�ط حـ/ �فتح الطر�قة هذه و�موجب 

  .مدیناً 

 له ف�ظهر اإلهتالك مجمع  حـ/ أما .التشغیل حـ/ أو (ملخص الدخل) خ.أ حـ/ في األصل هتالكا  حـ/ �قفل

 القیود  وتكون  .المیزان�ة  في غیر المتداول األصل تكلفة من مطروحاً  و�ظهر آخر �عد  عاماً  یزداد دائن رصید 

  :یلي كما المحاسب�ة

 التار�خ  الب�ان  دائن  مدین 

 ×××  
 ××× 

  األصل هتالكا  حـ/ من
 األصل هتالك ا  مجمعحـ/ إلى           

 األصل  اهتالك اث�ات 

 

 ×××  
 ××× 

 الدخل ملخص  حـ/ من
 األصل هتالكا  حـ/ إلى                   

 هتالك األصل إقفال ا                

 

 

  :مثال

 5 ـب اإلنتاجي عمرها الفنیون  قدر وقد س.ل 260000 �مبلغ آلةنشآت الم ىحد إ تاشتر  1/1/2010 بتار�خ

 في الثابت  القسط طر�قة ستخدمنشأة تالم أن علمت  فإذا .س.ل 10000 �مبلغ  كنفا�ة وق�متها سنوات 

 .اإلهتالك احتساب 

  :المطلوب
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 اإلنتاجي عمرها من عام كل نها�ة في الجر�دة التسو�ات  قیود  وتسجیل لآللة السنوي  هتالكاإل احتساب  -1

 .)هتالكاإل مجمع حـ/ توس�ط( الم�اشرة غیر الطر�قة ستخدمت نشأة الم أن علماً 

العام األول والثاني من    لخال حـ/ملخص الدخل و المیزان�ة  على ذلك أثر و��ان الالزمة الحسا�ات  تصو�ر  -2

  األلة. عمر

  :الحل

 التار�خ  الب�ان  دائن  مدین 

50000   

50000 

  األلة ھتالكا / ـح من

 األلة ھتالكا مجمع / ـح إلى             

 ھتالك األلة إثبات ا

31/12/2010 

50000  

50000 

  ملخص الدخل / حـ من

 األلة ھتالكا / ـح إلى             

 ھتالك األلةإقفال ا   

 بتار�خه 

50000   

50000 

  األلة ھتالكا / ـح من

 األلة ھتالكا مجمع / ـح إلى             

 ھتالك األلة إثبات ا

31/12/2011 

50000  

50000 

  ملخص الدخل / حـ من

 األلة ھتالكا / ـح إلى             

 ھتالك األلةإقفال ا   

 بتار�خه 

50000   

50000 

  األلة ھتالكا / ـح من

 األلة كھتالمخصص ا / ـح إلى             

 ھتالك األلة إثبات ا

31/12/2012 

50000  

50000 

  ملخص الدخل / حـ من

 األلة إھتالك / ـح إلى             

 بتار�خه 
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 إقفال إھتالك األلة   

50000   

50000 

  األلة إھتالك / ـح من

 األلة إھتالك مجمع/ـح إلى             

 إثبات إھتالك األلة 

31/12/2013 

50000  

50000 

  ملخص الدخل / حـ من

 األلة إھتالك / ـح إلى             

 إقفال إھتالك األلة   

 بتار�خه 

50000   

50000 

  األلة إھتالك / ـح من

 األلة مخصص إھتالك / ـح إلى             

 إثبات إھتالك األلة 

31/12/2014 

50000  

50000 

  ملخص الدخل / حـ من

 األلة إھتالك / ـح إلى             

 قفال إھتالك األلةإ   

 

 

 )31/12/2010ابات الالزمة بنھایة العام األول (الحس

 ھتالك األلة إحـ/

 من حـ/ ملخص الدخل 50000 إلى حـ/مجمع اھتالك األلة  50000
    

50000  50000  
 

 حـ/مجمع اھتالك األلة 

 اھتالك األلة من حـ/  50000  
   رصید دائن مرحل  50000
50000  50000  

 

 2010/ 31/12مة الدخل بتاریخ قائ
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 البیان  جزئي  كلي
  

)50000( 
 مصاریف إداریة ومالیة: 
 مصروف اھتالك األلة 

 

 كما یلي:  31/12/2010المعدة بتاریخ وتظھر األلة في المیزانیة 

 البیان  جزئي  كلي البیان  جزئي  كلي
 

210000 
260000 

)50000( 
 آالت 

مجمع   -
 االھتالك 

   

 ): 31/12/2011ھایة العام الثاني (الحسابات الالزمة بن

 ھتالك األلة إحـ/

 من حـ/ ملخص الدخل 50000 إلى حـ/مجمع اھتالك األلة  50000
    

50000  50000  
 

 ھتالك األلة إحـ/مجمع 

 1/1/2011رصید  50000  
    
 حـ/اھتالك األلة من  50000  

   رصید دائن مرحل  100000
000010  000010  

 

 2011/ 31/12بتاریخ  قائمة الدخل

 البیان  جزئي  كلي
  

)50000( 
 مصاریف إداریة ومالیة: 
 مصروف اھتالك األلة 

 

 كما یلي:  31/12/2010وتظھر األلة في المیزانیة المعدة بتاریخ 

 البیان  جزئي  كلي البیان  جزئي  كلي
 

160000 
260000 

)100000( 
 آالت 

مجمع   -
 االھتالك 
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 :Selling non-current assets داولةالمت غیر األصول بیع 7.4

 لشراء األصل عمر نها�ة في النفا�ة ت�اع.  كنفا�ة اإلنتاج�ة ح�اته انتهاء �عد  األصل ب�ع على التر�یز س�جري 

 :التال�ة الحاالت  نمیز و جدید  أصل

 األصل ـ/ح �جعل المحاسب�ة المعالجة وتكون   خسارة أو ر�ح أي یوجد  ال , أيالنفا�ة ق�مة = الب�ع سعر -أ

  .الب�ع بثمن دائناً  األصل /ـوح مدیناً  النقد�ة ـ/ح نجعل ثم .مدیناً  األصل .إ.مـ/وح دائن

 الب�ان  دائن  مدین 
 

 ××× 
 ××× 

 
 
 

 ××× 
 

 من مذ�ور�ن 
 الصندوق النقد�ة في حـ/
 م.أ.األصلحـ/ 

 حـ/ األصل  إلى                    
 إث�ات ب�ع األصل  

 

  :یلي كما  المعالجة وتكون  لصأ ب�ع  ر�ح یوجد  : وهناالنفا�ة مةق�  أكبر من  الب�ع سعر  -ب 

 الب�ان  دائن  مدین 
 

 ××× 
 ××× 

 
 
 
 

 ××× 
 ××× 

 من مذ�ور�ن 
 الصندوق النقد�ة في حـ/

 حـ/ م.أ.األصل
 إلى مذ�ور�ن                       
 حـ/ األصل                       
 حـ/ ر�ح ب�ع األصل                       

 ات ب�ع األصل بر�ح إث�
 ×××  

 ××× 
 من حـ/ ر�ح ب�ع األصل 

 إلى حـ/ ملخص الدخل(أ.خ)            
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  :یلي كما  المعالجة وتكون  أصل ب�ع  خسارة یوجد  النفا�ة ق�مة أصغر من الب�ع سعر -جـ

 الب�ان  دائن  مدین 
 

 ××× 
 ××× 
 ××× 

 
 
 
 

 ××× 

 من مذ�ور�ن 
 الصندوق النقد�ة في حـ/

 حـ/ م.أ.األصل
 حـ/ خسارة ب�ع األصل 
 إلى حـ/ األصل                      

 إث�ات ب�ع األصل �خسارة 
 ×××  

 ××× 
 من حـ/ ملخص الدخل (أ.خ)

 إلى حـ/ خسارة ب�ع األصل             
 .أصل ب�ع خسارة �كامله المبلغ �مثل اإلطالق على النفا�ة ب�ع على القدرة عدم حال في -د 

 الب�ان  دائن  مدین 
 

 ××× 
 ××× 

 
 
 

 ××× 
 ××× 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ م.أ.األصل

 حـ/ خسارة عدم ب�ع النفا�ة 
 إلى حـ/ األصل                      

 إث�ات عدم ب�ع األصل في نها�ة ح�اته اإلنتاج�ة 
 ×××  

 ××× 
 من حـ/ ملخص الدخل (أ.خ)

 إلى حـ/ خسارة عدم ب�ع األصل             
 إقفال خسارة عدم ب�ع األصل 

 

 Accounting treatment (الملموسة) م�ادلة األصول غیر المتداولةلمعالجة المحاسب�ة ل ا 8.4

of the exchange of non-current assets : 

عن طر�ق م�ادلته �أصل أخر   من األصول غیر المتداولةأو أكثر  أصلتستط�ع المنشآة الحصول على 

األصل المقتنى �الم�ادلة   و�تم ق�اس النقد�ة. من األصول النقد�ة وغیرأو أصول غیر نقد�ة, أو مجموعة 

لق�مة العادلة ما لم (أ) تفتقر عمل�ة الت�ادل إلى جوهر تجاري (ب) تكن الق�مة العادلة لألصل المستلم  �ا

مشترى  واألصل (األصول) المتنازل عنها غیر قابلة للق�اس �شكل موثوق. و�ذا لم یتم ق�اس األصل ال
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ناك مجموعة من الشروط (ال تكلفته �المبلغ المسجل لألصول المتنازل عنها. ه �الق�مة العادلة یتم ق�اس

مجال لشرحها في هذا المقرر) لكي تكون عمل�ة الم�ادلة ذات جوهر تجاري. ما �جب معرفته هنا هو  

في حالة الم�ادلة ذات الجوهر  المعالجة المحاسب�ة المتوج�ة ت�عا لجوهر العمل�ة تجاري أم غیر تجاري .

حالة الم�ادلة بدون جوهر تجاري نعترف �الخسارة وال    لتجاري نعترف �الر�ح والخسارة �شكل �امل. أما فيا

   .نعترف �الر�ح

 مثال: 

  5000ل.س ودفعت مبلغ 40000المتراكم  ل.س واهتالكه100000أصل أ �لفته  �م�ادلة منشأة قامت 

 . ل.س   70000عادلة لألصل أ حددت بـ  مقابل  الحصول على أصل ب مع العلم أن الق�مة النقدًا  ل.س  

 :المطلوب 

 تسجیل عمل�ة الم�ادلة علمًا أن لها جوهر تجاري  

 
40000 
75000 

 
 
 

5000 
100000 

10000 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/مجمع االهتالك 

 حـ/األصل ب                 إلى مذ�ور�ن 
 حـ/النقد�ة في الصندوق                           

 حـ/األصل أ                          
 األصل  حـ/أر�اح م�ادلة                          

 إث�ات عمل�ة الم�ادلة ذات الجوهر التجاري  
 

 مثال: 

ل.س  مقابل الحصول 120000ل.س واستهالكه المتراكم 200000قامت شر�ة �م�ادلة أصل أ �لفته 

تسجیل ا جوهر تجاري. والمطلوب: ل.س علمًا أن العمل�ة ل�س له90000على أصل ب ق�مته العادلة 

 عمل�ة الم�ادلة.

 
120000 

80000 

 
 
 

80000 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/مجمع االهتالك 

 حـ/األصل ب 
 إلى حـ/األصل أ                    
 إث�ات عمل�ة الم�ادلة
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م في هذا المثال نالحظ أن عمل�ة الم�ادلة أدت إلى ر�ح ولكن �ون العمل�ة ل�س لها جوهر تجاري لذلك ل

 نعترف �ه.  

عندئذ لدینا خسارة  .  ل.س70000السابق, ولنفرض أن الق�مة العادلة لألصل ب تساوي    �العودة إلى المثال 

 المحاسبي:  ال بد من تسجیلها. و�كون القید و 

 
120000 

70000 
10000 

 
 
 
 

200000 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/مجمع االهتالك 

 حـ/األصل ب 
 حـ/خسارة م�ادلة األصل 

 إلى حـ/األصل أ                     
 إث�ات عمل�ة الم�ادلة               
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 Questions of chapter four أسئلة الفصل

 True/False أسئلة صح / خطأ -)1

 خطأ صح السؤال 

   تقسم األصول غیر المتداولة إلى ماد�ة "ملموسة" وغیر ماد�ة "غیر ملموسة"  1

   هتالك ذو طب�عة دائنة اإل مجمع  2

   �ظهر مجمع اهتالك األصل في المیزان�ة مطروحًا من تكلفة الصل 3

   �ظهر مصروف اهتالك االصل في قائمة الدخل  4

 

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 :31/12/2019منشآت التجار�ة بتار�خ التال�ة مستخرجة من سجالت إحدى ال ةاألرصد 

 تالك اآلالت مجمع اه  200000آالت,  1000000

 . % سنو�ًا وال توجد ق�مة للنفا�ة10أن اآلالت تهتلك �معدل أثناء الجرد الجاري بنفس التار�خ تبین 

 �األستناد إلى الب�انات السا�قة, أجب عن األسئلة التال�ة �أخت�ار اإلجا�ة الصح�حة: 

 تبلغ ق�مة قسط اإلهتالك السنوي لآلالت: -1

 80000 -ب                          100000 -أ

 غیر ذلك -ث                          20000 -ت 

 ث�ات مصروف اهتالك اآلالت الالزم إل  الطرف المدین من القید المحاسبي -2

 من حـ/ م.أ.اآلالت  80000 -ث    من حـ/ مصروف اهتالك اآلالت  80000 -أ

 غیر ذلك -من حـ/ مصروف اهتالك اآلالت     ث  100000 -ت 

 القید المحاسبي الالزم إلقفال مصرف اإلهتالك: ن من الطرف المدی -3

 من حـ/ م.أ.اآلالت  80000 -ث    ملخص الدخلمن حـ/  80000 -أ

 غیر ذلك - من حـ/ مصروف اهتالك اآلالت     ث  80000 -ت 

 �مبلغ: 31/12/2018�ظهر مجمع اهتالك اآلالت في المیزان�ة بتار�خ  -4

 300000 -ب             200000 -أ

 كغیر ذل -ث            400000 -ت 
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 قضا�ا للمناقشة  \) أسئلة 3

 هتالك مع ذ�ر أس�ا�ه. السؤال األول: عرف اإل

 }1.5.4توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  . 15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 السؤال الثاني: وضح طرق حساب اإلهتالك.

 }2.5.1إلجا�ة: الفقرة توج�ه ل . 15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 السؤال الثالث: 

 31/12/2018ف�ما یلي �عض األرصدة الظاهرة في میزان المراجعة إلحدى المنشآت التجار�ة بتار�خ 

 (الم�الغ �اللیرات السور�ة). 

 180000آالت, مجمع اهتالك اآلالت  1000000

 علمت أن:فإذا 

ق�مة النفا�ة في نها�ة عمرها اإلنتاجي �مبلغ  سنو�ًا وتقدر  10%معدل االهتالك السنوي لآلالت  -1

 ل.س. 100000

 ل.س. 140000�مبلغ  200000تم ب�ع آلة نقدًا بتار�خ الجرد تكلفتها  -2

 المطلوب:

 تسجیل قیود الیوم�ة للعمل�ات السا�قة في دفتر یوم�ة المنشأة.-1

  .31/12/2018ار�خ األثر على قائمة الدخل مع ب�ان ��ف�ة العرض في المیزان�ة بتإظهار -2
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 : الفصل الخامس

 القوائم المال�ة 
 Financial Statements 

 
 :  كلمات مفتاح�ة

، قائمة التغیر في حقوق المالكین Income statement، قائمة الدخل Financial Statementsالقوائم المال�ة 

statement of changes in owners' equity المیزان�ة  ،The Balance sheet . 

 ملخص الفصل:
یتناول هذا الفصل القوائم المال�ة التي یتوجب على المنشأة إعدادها إلظهار نت�جة أعمالها ومر�زها المالي مع مراعاة المع�ار 

(عرض الب�انات المال�ة). �ما یتضمن عرض للحسا�ات الختام�ة (حـ/متاجرة و حـ/أ.خ) من ب�ان  IAS1المحاسبي الدولي 

 .رهانا والنت�جة التي تظهلمحتو�ات �ل م

   :األهداف التعل�م�ةالمخرجات و 
 إعداد قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة. -1

 التمییز بین النتائج المتعلقة بنشاط المنشأة الرئ�سي وتلك المتعلقة �العمل�ات العرض�ة وغیر المستمرة. -2

 من جهة أخرى  التمییز بین حساب المتاجرة واألر�اح والخسائر من جهة وقائمة الدخل -3

 . إعداد قائمة حقوق الملك�ة -4

  .إعداد المیزان�ة الختام�ة -5

   . إعداد قائمة المر�ز المالي -6

 التعرف على العالقة التي تر�ط بین القوائم المال�ة.  -7
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 :Introduction مقدمة 1.5
وتشكل القوائم لمالي.  نها�ة �ل فترة مال�ة إلظهار نت�جة أعمال المنشأة ومر�زها ا یتم إعداد القوائم المال�ة في  

المال�ة المخرجات الرئ�س�ة لنظام المعلومات المحاسب�ة وجزء مهم من التقر�ر المالي الذي �صدر عن  

ت لمختلف المستفیدین  وهو تقد�م معلوما  قوائم �الهدف األساسي من المحاس�ةالمنشأة. تتعلق محتو�ات هذه ال

فمن خالل إعداد القوائم المال�ة ونشرها تحقق المحاس�ة  في اتخاذ قراراتهم �شكل صح�ح.   منها لمساعدتهم

. وقد حددت معاییر المحاس�ة الدول�ة القوائم المال�ة الرئ�س�ة، والتي تعرف �القوائم  وظ�فة الق�اس واإلفصاح

الدخل، وقائمة المر�ز المال�ة ذات الغرض العام، التي �جب على المنشآت إعدادها، وهي تشمل: قائمة 

ائمة التدفق النقدي،  وقائمة التغیر في حقوق المالكین. وسوف نستعرض في هذا الفصل ��ف�ة  المالي، وق

 عرض أهم القوائم المال�ة. 

 

 : Income Statementقائمة الدخل  2.5

تعتبر قائمة الدخل من القوائم المال�ة الهامة التي ألزمت معاییر المحاســــــ�ة الدول�ة المنشــــــآت االقتصــــــاد�ة 

هذه تظهر  شــــــــــــــطتها �إعدادها، وتمكین مختلف فئات المســــــــــــــتخدمین من اإلطالع علیها.  على اختالف أن

ة مخصـــــــومًا منها النفقات خالل فترة زمن�ة معین  نشـــــــأةها المت�شـــــــكّلها الم�ســـــــط اإلیرادات التي حقق  القائمة

) عن   (أوالخســارة ر�حها في ســبیل تحقیق هذه االیرادات، و�التالي تظهر صــافي الت(المصــار�ف) التي تكبد 

ــب�ة   هذه الفترة. ــاعد المهتمین �المشــــــروع على ق�اس أدائه المالي ، وتبین المقدرة الر�ح�ة أو الكســــ فهي تســــ

 تالي في التنبؤ �التدفقات النقد�ة المستقبل�ة.للمنشأة خالل فترة محاسب�ة واحدة وتساعد �ال

ت التي حققتها مقابلة اإلیرادا  )، والذي �قوم علىMatchingوتعد قائمة الدخل على أســـــاس مبدأ المقابلة (

و�طلق  .خالل فترة زمن�ة معینة، �المصـار�ف التي تكبدتها في سـبیل الحصـول على هذه اإلیرادات   منشـأةال

ــار�ف  ــافي، أما إذا �انت المصــ ــافي أو الر�ح الصــ ــم الدخل الصــ ــار�ف اســ على ز�ادة اإلیرادات على المصــ

نة الخســـــارة. و�ؤدي الر�ح الصـــــافي عن فترة زمن�ة معی   أكبر من اإلیرادات ف�كون الفرق ع�ارة عن صـــــافي

الخســــــــــــارة الصــــــــــــاف�ة إلى إنقاص (رأس المال) في نها�ة هذه الفترة, بینما تؤدي  نلكیاإلى ز�ادة حقوق الم

 وف�ما یلي سنقوم �عرض وتوض�ح العناصر الرئ�س�ة التي تتضمنها هذه القائمة. .نلكیاالمحقوق 
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ــل علیها المتي الم�الغ التي  : وه : Revenues اإلیرادات   -1 ــأةحصـــ ــلع و   نشـــ   الخدماتتقد�م  من ب�ع الســـ

. وهي حســا�ات اســم�ة أي تمثل الز�ادة في صــافي أصــول المنشــأة نتت�جة ممارســة أنشــطتتها الرئ�ســ�ة

 .نلكیادائنة تز�د من حقوق الم

ــار�ف    -2 ــا�ات اســــ   : Expensesالمصــ ــاطه,وهي حســ ــة نشــ م�ة هي أع�اء یتكبدها المشــــروع نت�جة ممارســ

 .نلكیامدینة تنقص حقوق الم

تمثل الز�ادة في صـــافي األصـــول نت�جة العمل�ات العرضـــ�ة وغیر المســـتمرة التي  :Gainesالمكاســـب   -3

 .تقوم بها المنشأة

ــائر  -4 ــتمرة التي   :Losses الخسـ ــ�ة وغیر المسـ ــول نت�جة العمل�ات العرضـ ــافي األصـ تمثل النقص في صـ

 سائر ب�ع أصل غیر متداول. علیها ختقوم بها المنشأة ومن األمثلة 

 

 : Single-step  Income Statement قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة ( الطریقة المبسطة) 1.2.5

ــل بین  ــار�ف دون الفصــــــــ ــرة المصــــــــ ــاب اإلیرادات ومن ثم تطرح منها م�اشــــــــ ت�عًا لهذه الطر�قة, یتم احتســــــــ

 اإلیرادات والمصار�ف �حسب النشاط الرئ�سي للمنشأة.

 الطر�قة الشكل التالي:ذ قائمة الدخل وفق هذه وتأخ

 كلي جزئي الب�ان
   اإلیرادات:

  Xxx صافي المب�عات 
  Xxx إیرادات أخرى 

 Xxxx  مجموع اإلیرادات 

   �طرح: المصار�ف:
  (xxx) تكلفة �ضاعة م�اعة
  (xxx) مصار�ف ب�ع وتوز�ع

  (xxx) مصار�ف إدار�ة ومال�ة
 (xxxx)  مجموع المصار�ف

 xxxx  الخسارةصافي الر�ح أو 
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 : Multiple-steps  Income Statement قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة 2.2.5

ــب  ــأة والمكاســـ ــي للمنشـــ ــاط الرئ�ســـ ــار�ف الناتجة من النشـــ یتم التمییز في هذه القائمة بین اإلیرادات والمصـــ

�ما یتم تصـــــن�ف المصـــــار�ف على األســـــاس   والخســـــائر الناتجة عن العمل�ات العرضـــــ�ة وغیر المســـــتمرة.

 ة اإلدارة والتمو�ل. الوظ�في, فنجد ضمن هذه القائمة المصار�ف المرت�طة بوظ�فة الب�ع والتوز�ع و�وظ�ف

 وتتضمن هذه القائمة العناصر التال�ة:

ــتحقاق و  :Net sales  صـــــافي المب�عات  -1 ــاس األســـــ مبدأ وتمثل اإلیرادات المتحققة خالل الفترة وفقًا ألســـــ

حســــابها من خالل طرح مردودات ومســــموحات المب�عات والحســــم النقدي الممنوح من إجمالي المقابلة. یتم  

  مب�عات المنشأة.

تمثل تكلفة ال�ضاعة الم�اعة جم�ع المصار�ف التي    :Cost of Goods Soldتكلفة ال�ضاعة الم�اعة     -2

أخذخ المخزون السلعي أول المدة و�ضافته لتكلفة  حسابها من خالل    تر�طها عالقة سبب�ة مع المب�عات. یتم

صافي المشتر�ات للحصول على تكلفة ال�ضاعة المتاحة للب�ع, ثم �طرح من تكلفة ال�ضاعة المتاحة للب�ع  

 المخزون السلعي أخر المدة للوصول إلى تكلفة ال�ضاعة الم�اعة.  

إلى مجمل الر�ح أو الخسارة من  یتم الوصول  :Gross Profit  (Lose)الر�ح أو الخسارة مجمل -3

 خالل طرح تكلفة ال�ضاعة الم�اعة من صافي المب�عات.

تتمثل المصار�ف التشغیل�ة �جم�ع المصار�ف التي   :Operating Expensesالمصار�ف التشغیل�ة   -4

 الرئ�سي. تقسم هذه المصار�ف إلى:تتحملها المنشأة من أجل أداء نشاطها 

: وتتمثل �كافة المصار�ف General and Administrative Expensesار�ف إدار�ة وعامة  أ: مص

المرت�طة �إدارة المنشأة ومن األمثلة علیها الرواتب واألجور, استهالك األصول غیر المتداولة, مصار�ف 

 الكهر�اء والم�اه.... الخ

م بوظ�فة  ر�ف المرت�طة �الق�ا :و وتتمثل �كافة المصاSelling Expenses مصار�ف ب�ع وتسو�ق  -ب 

الب�ع والتسو�ق. من األمثلة علیها رواتب موظفي المب�عات, عمولة و�الء الب�ع، م. الدعا�ة  

 واالعالن..... الخ.

): Net Operating Incomeأو صافي الر�ح التشغیلي (، Income from Operationsر�ح النشاط  -5

لتي تكبدتها المنشأة في سبیل ممارسة  المصار�ف ات�عاد جم�ع �مثل ر�ح النشاط صافي اإلیرادات �عد اس

نشاطها الرئ�سي. �عتبر هذا المؤشر مهم للحكم على نجاح اإلدارة في تسییر أعمال المنشأة و�ذلك لمقارنة  

 نتائجها مع نتائج المنشآت األخرى.
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صافي األصول  وهي الز�ادة في  :Gains and others Revenuesالمكاسب واإلیرادات األخرى -6

 ن العمل�ات غیر المستمرة أو الرئ�س�ة للمنشأة. الناتجة ع 

وتمثل النقص في صافي أصول  : Losses and others Expensesالخسائر والمصار�ف األخرى -7

 المنشاة الناتجة عن عمل�اتها غیر المستمرة أو الرئ�س�ة. 

ف التشغیل�ة،   هو المت�قي من إیراد المب�عات �عد تنز�ل �افة المصار�: Net Profitصافي الر�ح  -8

 والمصار�ف األخرى، والفوائد والضرائب . 

و�ختلف شكل قائمة الدخل والعناصر التي تتضمنها �اختالف اسلوب الجرد المت�ع، أي ما إذا �انت 

(الدائم).  و تأخذ قائمة الدخل   المنشأة تطبق أسلوب الجرد الدوري (النهائي) أم أسلوب الجرد المستمر

 ، في حال تطبیق المنشأة ألسلوب الجدر النهائي، الشكل التالي:ذات المراحل المتعددة

 عن المدة المنته�ة بتار�خ  /   /    /  -------قائمة الدخل لشر�ة 

 كلي جزئي  جزئي  الب�ان
  ××××   المب�عات   إجمال�ة

  (×××)   ) مردودات المب�عات -(
  (×××)   ) مسموحات المب�عات -(
  (×××)   ) الحسم الممنوح -(

 ××××    صافي المب�عات 
    �طرح تكلفة ال�ضاعة الم�اعة

  ××××   �ضاعة أول المدة
    + تكلفة صافي المشتر�ات 

   ××××  المشتر�ات 
   (×××)  ) مردودات المشتر�ات -(
   (×××)  ) مسموحات المشتر�ات -(
   (×××)  المكتسب ) الحسم -(

   ×××  + مصار�ف الشراء 
  ××××   تكلفة صافي المشتر�ات 
  (×××)   �طرح �ضاعة أخر المدة
 (××××)    تكلفة ال�ضاعة الم�اعة 
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 ××××    مجمل الر�ح (الخسارة)
    �طرح: المصار�ف التشغیل�ة 

  (×××)   مصار�ف إدار�ة ومال�ة: 
   (×××)  رواتب المدیر�ن واإلدار�ین 

   (×××)  ن�ة ومهن�ة خدمات قانو 
   (×××)  مصار�ف عامة 
   (×××)  مین مصار�ف التا

   (×××)  استهالت م�اني 
   (×××)  استهالك آالت وتجهیزات 

   (×××)  استهالك وسائل نقل و�نتقال 
   (×××)  مصار�ف آجیو 

   (×××)  مصار�ف دیون مشكوك فیها 
   (×××)  مصروف دیون معدومة

   (×××)  فوائدمصروف 
   (×××)  مصروف إ�جار 

  (××××)   مصار�ف ب�ع وتسو�ق:
   (×××)  تب وعموالت مب�عات روا

   (×××)  مصار�ف دعا�ة و�عالن 
   (×××)  مصار�ف نقل مب�عات 

   (×××)  استهالك أدوات المب�عات 
   (×××)  مصار�ف هاتف وأنترنیت/ مب�عات 

 (××××)    إجمالي المصار�ف التشغیل�ة 
 ××××    الر�ح (الخسارة) من العمل�ات التشغیل�ة 

    سب األخرى: �ضاف اإلیرادات والمكا
  ×××   مكاسب ب�ع أصول غیر متداولة

  ×××   إیرادات أوراق مال�ة 
  ×××   إیراد إ�جار 

  ×××   فائض المخصص 
 ×××  ×××   إیراد فوائد 
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    �طرح خسائر ومصار�ف أخرى: 
  (×××)   أصول غیر متداولةخسائر ب�ع 

 (×××)  (×××)   خسائر دعوى قضائ�ة 
 ××××    دخلصافي الر�ح قبل ضر��ة ال

    �طرح ضر��ة الدخل 
 ××××    الخسارة)صافي ( صافي الر�ح

یالحظ من القائمة أعاله أنها تظهر عدة مراحل أو مستو�ات لنت�جة أعمال المشروع. ففي المرحلة األولى  

  من القائمة یتم مقابلة صافي المب�عات مع تكلفة ال�ضاعة الم�اعة للوصول إلى مجمل الر�ح أو الخسارة.

ة والمال�ة، والمصار�ف الب�ع�ة  أما في المرحلة الثان�ة فیتم طرح مصار�ف التشغیل ( المصار�ف اإلدار�

والتسو�ق�ة) من مجمل الر�ح للوصول إلى صافي ر�ح التشغیل (أو خسارة التشغیل)، و�عكس هذا المؤشر  

ة الثالثة فتضاف إلى ر�ح أو  نت�جة أعمال المشروع الناتجة عن أنشطة التشغیل الرئ�سة ف�ه. أما المرحل

ائ�ة، وتطرح الخسائر والمصار�ف األخرى، للوصول  إلى صافي خسارة التشغیل المكاسب أو األر�اح االستثن

الر�ح قبل الضرائب، أما في المرحلة األخیرة تطرح الضرائب للحصول على صافي الر�ح �عد االضرائب. 

لوله واستخداماته في تحلیل األداء المالي للمنشأة والتي  والشك أن �ل من مستو�ات صافي الر�ح هذه له مد 

 طالبنا األعزاء في مقررات أخرى.   سیتعرف علیها 

وتجدر االشارة إلى أن قائمة الدخل  تعد خارج دفتر األستاذ و�التالي یتطلب اقفال حسا�ات المصار�ف  

الستاذ تقفل ف�ه هذه العناصر،  واالیرادات التي تظهر في قائمة الدخل، استخدام حساب خاص في دفتر ا 

لم أن حسا�ات االیرادات �طب�عتها دائنة إلقفالها تجعل  و�عرف هذا الحساب �حساب ملخص الدخل. ونع

مدینة و�جعل حساب ملخص الدخل دائنًا.   أما حسا�ات المصار�ف فهي �طب�عتها مدینة، إلقفالها تجعل  

د اقفال االیرادات والمصار�ف في نها�ة الفترة المحاسب�ة   دائنة و�جعل حساب ملخص الدخل مدینًا. وتكون قیو 

 كما یلي:  

 التار�خ  الب�ان  م�الغ ال
 له منه 

 31/12 من مذ�ور�ن   
XXX   حـ / المب�عات  
XXX      حـ / حسم مكتسب  
XXX     حـ / مر مشتر�ات  
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  إلخ  -----  
 XXXX إلى حـ ملخص الدخل  
  المذ�ورة في ملخص الدخلاقفال عناصر االیرادات   

 31/12 ملخص الدخل \من حـ   

  إلى مذ�ور�ن                                      

  حـ/  المشتر�ات   

  حـ/  م. نقل مشتر�ات   

  حـ / م. نقل مب�عات   

  إلخ  --------  

اقفال عناصر المصروفات المذ�ورة في ملخص   
 الدخل 

 

 ى ضرورة تطابق رصید �ل من حساب ملخص الدخل ورصید قائمة الدخل. كما تجدر االشارة إل

 Closing Accounts (Trading الحسا�ات الختام�ة (حـ/ المتاجرة و حـ/ األر�اح والخسائر) 3.5

and profit and loss accounts)  : 

األسلوب التقلیدي   ئج أعمالها �استخدامفي الح�اة العمل�ة قد تقوم �عض المنشآت صغیرة الحجم �عرض نتا 

الذي �عتمد على إعداد الحسا�ات الختام�ة الرئ�س�ة. و تشمل الحسا�ات الختام�ة في المنشآت التجار�ة  

كل من حساب المتاجرة وحساب األر�اح والخسائر، وهما �قابالن حساب ملخص الدخل في حال قامت 

ض ف�ما یلي ��ف�ة عرض �ل من  ة الدخل. وسوف نستعر المنشاة �عرض نت�جة أعمالها �استخدام قائم 

 الحسا�ات. 

 : Trading account حساب المتاجرة 1.3.5

من المعروف أنه لتحدید النت�جة االجمال�ة للنشاط التجاري للمشروع من ر�ح أو خسارة  نقارن صافي 
 المب�عات العائدة للفترة مع تكلفة المب�عات ( ال�ضاعة الم�اعة).  أي أن:  

 
 تكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال�ضاعة الم�اعـــــــــــــة -ارة =  صافي المب�عــــــــــــــــات  مجمل الر�ح أو الخس

 وتحسب صافي المب�عات �ما یلي:  
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الحسم  –مسموحات المب�عات   -مردودات  -صافي المب�عــــــــــــــــات  =  إجمالي المب�عــــــــــــــــات  
 الممنوح  

 
 ید صافي المب�عات، وتكلفة ال�ضاعة الم�اعة. أن حساب مجمل الر�ح أو الخسارة یتطلب تحد  أي

غیر أنه في أسلوب الجرد النهائي ال �مكن معرفة تكلفة ال�ضاعة الم�اعة �عد �ل عمل�ة ب�ع، بل یتطلب  
 تحدید تكلفة ال�ضاعة الم�اعة حساب ال�ضاعة المتاحة للب�ع خالل العام والتي تساوي:

 المدة + صافي تكلفة المشتر�ات  كلفة ال�ضاعــة المتاحة للب�ع = �ضاعة أولت
ومن ثم �جري في نها�ة العام جرد فعلي وتحدد تكلفة ال�ضاعة المت�قة غیر الم�اعة آخر المدة (�ضاعة  
. آخر المدة).  و�است�عاد �ضاعة آخر المدة من ال�ضاعة المتاحة للب�ع نصل إلى تكلفة ال�ضاعة الم�اعة

 أي أن : 
 �ضاعة آخر المدة  –= تكلفة ال�ضاعــة المتاحة للب�ع تكلفة ال�ضاعــة الم�اعــــة  

 أي:  
 �ضاعة آخر المدة  –تكلفة ال�ضاعــة الم�اعــــة = �ضاعة أول المدة + صافي تكلفة المشتر�ات  

لب�ع البرادات و�ان لد�ك  ولتوض�ح ��ف�ة تحدید تكلفة ال�ضاعة الم�اعة، لنفرض أنك تملك محًال تجار�ًا  
) 200) براد (مخزون أو �ضاعة أول المدة)، وقد اشتر�ت خالل العام (50المحاسب�ة ( في بدا�ة الفترة 

 ) برادات للموردین فتكون ال�ضاعة المتاحة لد�ك للب�ع خالل العام هي :    10براد، وقمت برد (
  – براد  200+ صافي المشتر�ات ( المشتر�ات براد (�ضاعة أول المدة)  50ال�ضاعة المتاحة للب�ع = 

 براد) 10مردودات مشتر�ات 
 براد . 240=   190+  50ال�ضاعــــة المتاحــــــــة للبیـــــع   = 

ولمعرفة ال�ضاعة الم�اعة لد�ك في نها�ة العام یتطلب األمر الق�ام �جرد فعلي وحصر ال�ضاعة غیر م�اعة  
لمدة. عندئذ �مكن حساب  ) براد غیر م�اع آخر ا40الجرد أظهر وجود (ال�اق�ة آخر المدة. ولنفرض أن 

 ال�ضاعة الم�اعة �ما یلي:  
 �ضاعة آخر المــــــــدة ٍ  -ال�ضاعة الم�اعة =      ال�ضاعة المتاحـــــــــــــــــة للبیـــــــــــع  

 براد. 200براد) =  40المدة (�ضاعة آخر  -براد)   240ال�ضاعة الم�اعة =  ال�ضاعة المتاحة للب�ع (
 استنادًا إلى هذا الفهم أص�ح �مقدورنا تحدید خطوات إعداد حساب المتاجرة. �ما یلي: 

نقفل في نها�ة العام �ضاعة أول المدة والمشتر�ات والحسا�ات المرت�طة �المشتر�ات في حساب المتاجرة،   -

ساب المتاجرة  ساب المتاجرة �جعل دائنًا، وحمع مراعاة أن الحساب الذي رصیده مدین عند اقفاله في ح

 مدینًا، أما الحساب الذي رصیده دائن عند اقفاله �جعل مدینًا وحساب المتاجرة هو الدائن. 
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یتم  في نها�ة الفترة المحاسب�ة اقفال العناصر المكونة لكل من المب�عات والحسا�ات المرت�طة بها في   -

اقفاله في حساب المتاجرة �جعل دائنًا،  ب الذي رصیده مدین عند حساب المتاجرة، مع مراعاة أن الحسا

 وحساب المتاجرة مدینًا، أما الحساب الذي رصیده دائن عند اقفاله �جعل مدینًا وحساب المتاجرة هو الدائن. 

�ظهر رصید حساب المتاجرة  نت�جة األعمال اإلجمال�ة، فإذا �ان رصیده دائنًا فهو �مثل مجمل الر�ح   -

الدائن من حساب أر�اح وخسائر. أما إذا �ان رصیده مدینًا فهو �مثل رصید   بدوره یرحل إلى الجانب  الذي

 مجمل الخسارة ، والتي بدورها ترحل إلى الجانب المدین من حساب األر�اح والخسائر.

 وتكون قیود الیوم�ة المتعلقة �حساب المتاجرة في نها�ة الفترة �ما یلي: 

 الب�ان  دائن  مدین 
 ×× ××  

 
 ××× 
 ××× 
 ××× 
 ××× 
 ××× 
 ××× 

 من حـ/ المتاجرة    
 إلى مذ�ور�ن       

     حـ/ �ضاعة أول المدة          

 حـ/ المشتر�ات           
 حـ/ مردودات المب�عات 
 حـ/ مسموحات المب�عات 

 حـ/ خصم مسموح �ه          
 حـ/م. نقل المشتر�ات                         

 ورة إقفال الحسا�ات المذ�
 

 ××× 
 ××× 
 ××× 
 ××× 

 

 
 
 
 
 

 ××× 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ المب�عات 

 حـ/ مردودات المشتر�ات
 مكتسب  الحسمحـ/ 

 حـ/ مسموحات مشتر�ات 
     إلى حـ/ المتاجرة                                     

 إقفال الحسابات المذكورة 
 

 ×××  
 ××× 

 من حـ/المخزون آخر المدة  
 لى حـ/ المتاجرة ا                         

 إث�ات مخزون أخر المدة             
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 �أخذ حـ/ المتاجرة الشكل التالي:
 /...31/12حـ/ المتاجرة عن الفترة المنته�ة بتار�خ 

 البیان  المبلغ  البیان  المبلغ 
 من حـ/ مخزون أخر المدة ×××  إلى حـ/ مخزون أول المدة ××× 
 لمبیعات من حـ/ ا ×××  إلى حـ/ المشتریات  ××× 
 من حـ/ مر. المشتریات  ×××  إلى حـ/مصاریف الشراء  ××× 

 من حـ/ مسموحات المشتریات  ×××  إلى حـ/مر.المبیعات  ××× 
 من حـ/ الحسم المكتسب  ×××  إلى حـ/ مسموحات المبیعات  ××× 
 الخسارة)الرصید (مجمل  ×××  إلى حـ/ الحسم الممنوح  ××× 
 من حـ/ أ.خ   الرصید (مجمل الربح)  ××× 

   إلى حـ/ أ.خ 
 ×××   ×××  

  

 : profit and loss account حساب األرباح والخسائر (أ.خ) 2.3.5

معینة  ، وهو حساب ختامي �خصص  زمن�ة  هذا الحساب صافي الر�ح او صافي الخسارة خالل فترة    یبین

المصروفات  األستاذ وتقفل ف�ه جم�ع اإلیرادات والمصروفات في المنشأة ( ماعداله صفحة في دفتر 

واإلیرادات التي تم إقفالها في حساب المتاجرة ). یتضمن الجانب المدین من هذا الحساب مجمل الخسارة  

غیل والمصار�ف األخرى مثل الرواتب واألجور , اإل�جار  المنقولة من حساب المتاجرة,  �افة مصار�ف التش

غیر المتداول ....الخ. و�تضمن الجانب المدین, المصار�ف اإلدار�ة, دعا�ة و�عالن, استهالك األصول 

الدائن منه مجمل الر�ح المنقول من حساب المتاجرة, و�افة االیرادات األخرى  �اإل�جار الدائن, إیراد أوراق  

 .المالكینت دائنة ..الخ.  یتم ترصید الحساب ونقل نت�جته و�ظهارها في قائمة حقوق مال�ة, عموال

 �حساب األر�اح والخسائر �ما یلي: تكون القیود الیوم�ة المتعلقة  

 
 البیان  دائن  مدین 
 ×××  

 
 ××× 
 ××× 
 ××× 
 ××× 
 ××× 

 من حـ/ أ.خ
 إلى مذ�ور�ن 

 حـ/رواتب وأجور
 حـ/إ�جار مدین                     

 حـ/ص�انة                     
 حـ/استهالك أصول غیر متداولة                  

 حـ/فوائد مدینة                     
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 ××× 
 ××× 
 ××× 
 ××× 
 ××× 

 حـ/مصروف األجیو     
 حـ/عموالت مدینة 

 حـ/مصار�ف نقل مب�عات       
 حـ/دعا�ة و�عالن                   

 ي المعارض حـ/اشتراك ف     
 إقفال الحسا�ات المذ�ورة  

 
 ××× 
 ××× 
 ××× 
 ××× 

 
 
 
 
 

 ××× 

 من مذ�ور�ن 
 حـ/ إیرادات أوراق مال�ة 

 حـ/فوائد دائنة
 دائن حـ/إ�جار 

 حـ/عموالت دائنة 
 إلى حـ/أ.خ                     

 إقفال الحسا�ات المذ�ورة                   
 

 التالي: یأخذ حساب األرباح والخسائر الشكل 
 

 /....12/ 31حـ/أ.خ عن الفترة المنتھیة بتاریخ  
 البیان  المبلغ  البیان  المبلغ 
 لربح من حـ/ المتاجرةمجمل ا ×××  مجمل الخسارة إلى حـ/ المتاجرة ××× 

 إیرادات أخرى  مصاریف إداریة ومالیة  
 من حـ/إیرادات أ.ق.األجل  ×××  إلى حـ/ رواتب وأجور  ××× 
 من حـ/ فوائد دائنة  ×××  حـ/إیجار مدین إلى  ××× 
 من حـ/إیجار دائن  ×××  إلى حـ/ مصروف الصیانة  ××× 
 ت مدینة من حـ/ عموال ×××  إلى حـ/ استھالك أ. غیر متداولة  ××× 
   إلى حـ/ فوائد مدینة  ××× 
   إلى حـ/ مصروف اآلجیو  ××× 
   إلى حـ/ عموالت مدینة  ××× 

   والتوزیع مصاریف البیع  
   إلى حـ/مصاریف نقل المبیعات  ××× 
   إلى حـ/ دعایة وإعالن  ××× 
   إلى حـ/ اشتراك في معارض  ××× 

   خسائر ومصاریف أخرى  
أصول غیر  إلى حـ/ خسائر بیع ××× 

 متداولة 
  

   إلى حـ/ خسائر دعوى قضائیة  ××× 
 الخسارة) الرصید (صافي  ×××  الرصید (صافي الربح)  ××× 
 ×××   ×××  



196 
 

 :Statement of Changes in Owners' Equity قائمة التغیر في حقوق المالكین 4.5

�ضــــــاف إلى حقوق المالكین أول   التغیرات في حقوق المالكین خالل فترة من الزمن حیث ن هذه القائمة  تبیّ 

ــاف�ة للمالكین خالل ال  فترةال ــتثمارات اإلضــــــ ــب�ةاإلســــــ ــاف�ة   فترة المحاســــــ (ز�ادات رأس المال) واألر�اح الصــــــ

تطرح المســــــــــحو�ات   والتي تعبر عن ز�ادة في حقوق المالكین خالل الفترة، و�المقابل  ،خالل الفترةالمحققة  

ــائر (في ــ�ة وتوز�عات األر�اح والخســـــ ــات رأس المال،  حال وجودها)  الشـــــــخصـــــ والتي تعبر عن وتخف�ضـــــ

عداد قائمة التغیرات في إ   إلى حقوق المالكین آخر المدة. و�تم للوصـــولنقصـــان في حقوق المالكین، وذلك 

حقوق الملك�ة �عد إعداد قائمة الدخل ألن صــــافي الدخل أو صــــافي الخســــارة للفترة المال�ة �جب أن �ظهر 

نهـا�ـة الفترة �جـب أن في مبلغ حقوق المـالكین  قبـل المیزان�ـة العموم�ـة �ـاعت�ـار أن تعـد و في هـذه القـائمـة.  

بین قائمة الدخل والمیزان�ة و�التالي فإن هذه القائمة تعتبر صـــــــــــلة الوصـــــــــــل �ظهر في المیزان�ة العموم�ة، 

ــأ العموم�ة. ــار إلى أن شــــكل هذه القائمة ومكوناتها تختلف �اختالف الشــــكل القانوني للمنشــ ة من حیث �شــ

ــأة فرد�ة أو شـــر�ة ــاة الفرد�ة تأخذ هذه القائمة الشـــكل  كونها منشـ ــ�ة للمنشـ أشـــخاص أو شـــر�ة أموال. �النسـ

 التالي:

 

 /...31/12قائمة التغیر في حقوق المالكین بتار�خ 
 كلي جزئي الب�ان

 ××××  رصید رأس المال في بدا�ة الفترة
   : �ضاف

  ×××× صافي الر�ح خالل الفترة
 ×××× ×××× افات راس المال خالل الفترةإض

   : �طرح
  (××××) تخف�ضات رأس المال خالل الفترة

  (××××) المسحو�ات الشخص�ة خالل الفترة 
 (××××) (××××) صافي الخسارة خالل الفترة

 ××××  = راس المال  أو حقوق المالكین في نها�ة الفترة
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 :Statement of Financial position  قائمة المر�ز المالي 5.5

تبین المیزان�ة أصــــــــول والتزامات المنشــــــــأة  أو صــــــــافي أصــــــــولها والتي تعبر عن مر�زها المالي في تار�خ 

تعرض األصول وااللتزامات في (عرض الب�انات المال�ة),   1 �حسب المع�ار المحاسبي الدولي رقممحدد. 

إلى مجموعتین متداولة وغیر   بتصــــــن�ف األصــــــول  هذا المع�ار  المیزان�ة العموم�ة بترتیب معین. و�قضــــــي

ــل ألكثر  ــاد�ة من األصـ ــول على المنافع االقتصـ ــتمرار الحصـ متداولة وذلك وفق لعدد من المعاییر منها اسـ

ــیولة ولم �حدد قاعدة تطبق في  ــر الســ ــول �حســــب مؤشــ ــار المع�ار إلى ترتیب األصــ من دورة مال�ة. ثم أشــ

یها ترتب أصــــــولها من األكثر ســــــیولة إلى األقل هم�ة الســــــیولة فجم�ع المنشــــــآت. ففي المصــــــارف نظرًا أل

ســــــیولة, في حین أن أغلب المنشــــــآت ترتب أصــــــولها من األقل ســــــیولة إلى األكثر ســــــیولة. أما االلتزامات 

ــًا متداولة وغیر متداولة. و�مثل الفرق بین  ــمن مجموعتین أ�ضــ فتعرض في الطرف األخر من المیزان�ة ضــ

فــالطرف اآلخر من المیزان�ــة �مثــل االلتزامــات وحقوق الملك�ــة.  حقوق المــالكین.األصــــــــــــــول وااللتزامــات 

فالترتیب التصــــاعدي لألصــــول �حســــب مع�ار الســــیولة یرافقه ترتیب تصــــاعدي لاللتزامات وحقوق الملك�ة 

ــتحقاق. �ما �مكن النظر  إلى المیزان�ة على أنها تظهر في طرف الخصـــــــــوم  �حســـــــــب مع�ار درجة االســـــــ

ها المشـــــــــــــروع على أمواله ســـــــــــــواًء من أموال المالكین أو من الغیر ( تي حصـــــــــــــل من خاللالمصـــــــــــــادر ال

االلتزامات)، أما طرف األصــــــــول فهو �مثل أوجه اســــــــتثمار أموال المشــــــــروع في مختلف أنواع األصــــــــول، 

 ل�ة. متداولة أو غیر متداولة.   توفر المیزان�ة معلومات مهمة تساعد في تقی�م واقع السیولة والمالءة الما

) تعرض ف�ه  T form) �اللغة االنكلیز�ة  (T( ض المیزان�ة �أحد أســـلو�ین إما على شـــكل حرفو�جري عر 

األصـــــــول في الجانب األ�من ، والخصـــــــوم في الجانب األ�ســـــــر وفق الترتیب المشـــــــار إل�ه أعاله،  أو أن 

  تعرض المیزان�ة على شكل قائمة أو تقر�ر تسمى �قائمة المر�ز المالي.  

ــو  ــب مع أهداف سـ ــكل التقلیدي لكونه أقرب للفهم و�تناسـ ف نر�ز في هذا المقرر على عرض المیزان�ة �الشـ

 هذا المقرر.   

 :التال�ة العوامل �اختالف أخرى، إلى منشأة من للمیزان�ة تختلف المكونة وتجدر االشارة إلى أن العناصر

 عي أو صناعي أو تجاري أو خدمي.را نوع المنشأة وطب�عة نشاطها: وذلك من حیث �ون النشاط ز  -أ

ــادر متعددة للتمو�ل منها مقدم من المالك ومنها مقدم من الغیر الذي  -ب  ــادر التمو�ل: یوجد مصـــــــ مصـــــــ

�أخذ عدة أشـــكال قصـــیر ومتوســـط وطو�ل األجل. فالمنشـــأة الفرد�ة تعتمد على األموال المقدمة من المالك 

والسـندات األذن�ة وأرصـدة الدائنین, بینما المنشـآت األخرى   ت وعلى الدیون قصـیرة األجل المتمثلة �الكمب�اال

 تعتمد على القروض طو�لة األجل.
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أوجه اســـــتخدام أموال المنشـــــأة: ففي المنشـــــآت التجار�ة والخدم�ة �كون حجم األصـــــول المتداولة �بیر  -ت 

ــناع�ة حیث  ــ�ة لحجم األصــــول غیر المتداولة, وهو على العكس في حالة المنشــــآت الصــ �كون حجم �النســ

كل المختصــــر الشــــكل التالي �ظهر الشــــ األصــــول غیر المتداولة �بیر �النســــ�ة لحجم األصــــول المتداولة.  

 ) : T Formللمیزان�ة �مجموعاتها الرئ�سة وفق أسلوب العرض التقلیدي (

 ------- /  31/12بتار�خ   ------میزان�ة  شر�ة  
 االلتزامات وحقوق المالكین(خصوم)  األصول

 XXX حقوق المالكین XXX غیر المتداولة األصول
    
 XXX االلتزامات غیر المتداولة  

   XXX المتداولةاألصول 
 XXX االلتزامات غیر المتداولة  
    

 XXX مجموع االلتزامات وحقوق المالكین( الخصوم) XXX مجموع األصول
متجانســـــــة من األصـــــــول وحقوق بناء على ما ســـــــبق, تحتوي المیزان�ة على مجموعات تتضـــــــمن عناصـــــــر  

ومســـــــتحقات یتوجب توضـــــــ�حها نظرًا ألهمیتها في هذا الملك�ة وااللتزامات والتي بدورها تتضـــــــمن مقدمات 

 المقرر.

 :Assetsأوًال: األصول  

�عرف األصل �أنه مورد �خضع لس�طرة المنسأة نت�جة ألحداث سا�قة وتتوقع المنشأة أن تحصل منه على  

 بل�ة. من خالل هذا التعر�ف نالحظ أنه ل�س من الضرورة أن �كون األصل مملوكمنافع اقتصاد�ة مستق 

لكي یتم االعتراف �ه �أصل، فعقود اإل�جار التمو�ل�ة غیر مملو�ة ولكن یتم االعتراف بها �أصول, لذلك 

ط  تم استبدال �لمة مملوك �كلمة تحت الس�طرة. و�شكل عام ومن خالل التعر�ف السابق نستنتج ثالث نقا 

 األصل:  �جب أن تتوفر في تعر�ف

منافع اقتصاد�ة لفترة طو�لة األجل (أكثر من سنة)  أو قصیرة األجل  أنه مورد اقتصادي أي أنه �قدم -1

 (أقل من سنة)   .

 . لس�طرة المنشأة أي ل�س �الضرورة أن �كون مملوك للمنشأةاألصل �خضع - 2

قة أي قبل تار�خ إعداد القوائم المال�ة. أي أن الموارد أن �كون خاضع لس�طرة المنشأة نت�جة ألحداث سا�-3

 المنشأة شرائها في المستقبل ال تعد أصول.التي تنوي 
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   ال بد من تحقق الشرطین التالیین: العتراف �األصلل

احتمال الحصول على منفعة اقتصاد�ة مستقبل�ة: والمقصود من ذلك الحصول على منافع مستقبل�ة  -1

 داد القوائم المال�ة.�النس�ة لتار�خ إع

أن �كون له ق�مة قابلة للق�اس �موثوق�ة. أي تقدیر ق�مة البند مع توافر خاص�ة الموثوق�ة وذلك �خلوها  -2

من األخطاء الماد�ة والتحیز. فإذا �انت إحدى المنشآت على سبیل المثال تمتلك قطعة أرض على �و�ب 

 قابلة للق�اس.  أخر, فال تستط�ع االعتراف بها ألن ل�س لها ق�مة 

 صول إلى: وتقسم األ

�غرض استثمارها في نشاط المشروع  هذه األصول  تقتنى  و   Non-Current Assets:األصول غیر المتداولة    -أ

 .الم�اني والس�ارات  و�تولد عنها منافع مستقبل�ة طو�لة األجل( تمتد لفترٍة تز�د على السنة) مثل األراضي,

كون ماد�ة ملموسة �األراضي والم�اني وغیرها، أو غیر ماد�ة (غیر �مكن لألصول غیر المتداولة أن ت

ملموسة) �شهرة المحل و�راءة االختراع واألسماء التجار�ة وغیرها. �ما �مكن أن �كون األصل ناجم عن  

 ت.عمل�ة شراء تولد نفقة �ثمن شراء آلة، أو قد یتم الحصول عل�ه �ه�ة أو تبرعا

تولد و��غرض اسـتثمارها في نشـاط المشـروع هذه األصـول تقتنى   :CurrentAssetsاألصـول المتداولة  -ب  

حســــا�ات   �ة,النقد   ال�ضــــاعة,  تعد  .من ســــنة) لصــــالح المشــــروع منافع مســــتقبل�ة قصــــیرة األجل (أقلعنها  

 من األمثلة على هذا النوع من األصول. المدینین, أوراق الق�ض 

اهمته المحتملة �شكل م�اشر أو غیر م�اشر في التدفقات  وتتمثل المنافع االقتصاد�ة المستقبل�ة لألصل �مس

 النقد�ة المتوقعة أو ما �عادلها. و�مكن للمنافع االقتصاد�ة المستقبل�ة أن تتدفق إلى المنشأة �عدة طرق: 

األصل منفردًا أو �مشار�ة أصول أخرى, فاآلالت لوحدها ال تولد نقد ولكن عند �مكن أن �ستخدم - 1

 اني والعدد واألدوات تولد نقد.استخدامها مع الم�

 أن �ستبدل �غیره من األصول.-2

 أن �ستخدم لسداد عنصر من عناصر االلتزامات. -3

 أن یوزع على مالك المنشأة-4

 :Liabilitiesثان�ًا: االلتزامات 

ــداده إلى   حالي على المشـــروع ناشـــئ عن حدث ماضـــي,�أنه التزام  لتزام  اال �عرف والذي یتوقع أن یؤدي سـ

  :وتقسم االلتزامات إلى. تتضمن منافع اقتصاد�ة خارج المشروعق موارد تدف
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م�الغ تستحق السداد إلى طرف ثالث خالل   وهي :Non-current Liabilities االلتزامات غیر المتداولة  -أ

 فترة تز�د على اثني عشر شهرًا من تار�خ المیزان�ة. ومثال ذلك, القروض طو�لة األجل.

ــهرًا و  :Current Liabilities متداولةااللتزامات ال -ب  ــر شـــ ــداد خالل اثني عشـــ ــتحق الســـ من هي م�الغ تســـ

 ألخ.., ...أوراق الدفع الدائنین,حسا�ات  تار�خ المیزان�ة. مثال ذلك

 :Owner’s Equityحقوق أصحاب الملك�ة ثالثًا: 

 طلح صــافي األصــول والتيمصــ  ً ، و�طلق علیها أح�انانشــأةمبلغ التمو�ل المقدم من قبل المالكین للم  لوتمث

من  رأس المال واألر�اح المحتجزة واالحت�اط�ات  �لّ وتشـــمل مجموع    تســـاوي األصـــول ناقصـــًا االلتزامات,

 محسومًا منها الخسارة أو المسحو�ات الشخص�ة الخاصة �أصحاب المشروع. 

 را�عًا: المقدمات والمستحقات:

ــتحقة   ــار�ف المقدمة أو المســ ــأة تعتبر اإلیرادات والمصــ ــوًال أو التزامات متداولة تظهر في میزان�ة المنشــ أصــ

ــاس ــروفات. تظهر   تنتج عن تطبیق اســ ــ�ة وتطبیق مبدأ مقابلة اإلیرادات مع المصــ ــتحقاق في المحاســ االســ

ــول المتداولة في المیزان�ة, �ما تظهر  ــمن األصــــــ ــتحقة ضــــــ ــروفات المدفوعة مقدمًا واإلیرادات المســــــ المصــــــ

 ات المقبوضة مقدمًا ضمن االلتزامات المتداولة. المصار�ف المستحقة واإلیراد 

 )T form(الشكل التالي �ظهر عرض تفصیلي للمیزان�ة �استخدام أسلوب العرض التقلیدي 

 /...31/12المیزان�ة العموم�ة بتار�خ 
 األصول                                               االلتزامات وحقوق الملك�ة

 الب�ان جزئي جزئي كلي ان الب� جزئي جزئي كلي 

أصول غیر    
 متداولة

حقوق    
 الملك�ة

أ.غ.متداولة     
 ملموسة

 رأس المال   ××  

   معدات ××   
 (××) 

 -  
 المسحو�ات الشخص�ة 

+ صافي    ××   مجمع استهالك - ) (×× ××  
   الر�ح

صافي   –أو   (××)   م�اني ××   
 الخسارة

  مجمع استهالك - (××)  ××  
 ×× 

 مجموح  
 حقوق الملك�ة
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االلتزامات     س�ارات × ×  
 طو�لة األجل

مجمع  - (××)  ××  
 استهالك

قروض    ×××  
 طو�لة األجل 

م. التزامات   ×××   أثاث × ×  
 ط. األجل

مجمع  - (××)  ××  
 استهالك

التزامات     
 متداولة

أ.غ. م.     
 غیر ملموسة 

 دائنون   ×××  

 أوراق دفع   ×××   الشهرة  ××  

مصار�ف   ×××   راءة اختراعب  ××  
 مستحقة

عالمات   ××  
 تجار�ة

إیرادات   ×××  
 مقبوضة مقدماً 

أ.أخرى    
 طو�لة األجل

    

استثمارات   ××  
 طو�لة األجل 

    

مشروعات    ××  
 تحت التنفیذ

    

إقراض    × × 
 طو�ل األجل

    

 
 ×× 

صافي أ.غ.    
 متداولة

    

أصول     
 متداولة

    

     ون مخز  ×××   

     م.هـ.أسعار  - (××)  ××  

     مدینون  ×××   

   (××) -  
 م.د.م.فیها
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م.حسم   - (××)  ××  
 ممنوح

    

     أوراق ق�ض  ××  

     أ.ق. األجل   × × 

     الصندوق   ××  

     المصرف   × × 

إیرادات   ××  
 مستحقة

    

م.مدفوعة    ××  
 مقدماً 

    

 
 ×× 

مجموع أ.   
 متداولة

    

مجموع   ××× 
 األصول

مجموع التزامات   ××× 
 وحقوق ملك�ة

 

 : عام محلول مثال

ـــــــــــــــــــــخ   31/12/2019ف�ما یلي میزان المراجعة المســـــــتخرج من دفاتر منشـــــــأة المجد التجار�ة بتار�ـ
 (الم�الغ �اللیرات السور�ة) :

 
 أرصدة دائنة أرصدة مدینة

 5000000   رأس المال 4000000 س�ارات
 7000 .هـ.أ.م.سلعيم 600000 أثاث

 571000 دائنون  210000 مدینون 
 14000 م. د.م.فیها 150000 أوراق ق�ض

 5000 م. حسم ممنوح 800000 مشتر�ات
 400000 قرض   500000 أوراق مال�ة
 60000 إیرادات األوراق المال�ة  144000 إ�جار مدین

 640000 س�ارات.أ. م 28000 مصار�ف تأمین
 180000 أثاث .أ.م 275000 رواتب وأجور

ــة   ــدفوعــ رواتــــب وأجور مــ
 مقدماً 

 2000000 مب�عات 25000

 600000 أوراق دفع 430000 1/1المخزون السلعي 
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 23000 مردودات المشتر�ات 1197000 صندوق 
   1082000 مصرف

   24000 كهر�اء وم�اه
   18000 مصار�ف نقل مشتر�ات

   17000 عمولة و�الء شراء
 9500000  9500000 المجموع  

 

 وعند الجرد الجاري بذلك التار�خ تبین لك ما یلي :

في حین أن صافي الق�مة القابلة للتحقق تبلغ  ل.س  200000 أخر المدة تبلغ تكلفة المخزون السلعي  -1

 ل.س. 190000

 �النس�ة لألصول غیر المتداولة:   -2

% من ق�مة  20لمًا أن ق�مة النفا�ة تقدر بـ ع  % سنو�اً 10�معدل آ: تهتلك الس�ارات �موجب القسط الثابت  

 األصل 

ل.س   150000% ســنو�ًا علمًا أن هناك أثاث ق�مته    20القســط الثابت �معدل  ب: یهتلك األثاث �موجب 

 . 1/9/2019تم شراءه بتار�خ 

 :ألوراق المال�ة �النس�ة ل -3

 سهم 500 مثل األوراق المال�ة فيتت -أ

 ل.س. 100بلغ  2014ن عام یبلغ إیراد السهم الواحد ع -ب 

  �النس�ة للمدینین: -4

ــكوك   10000أعدم دین قدره   -آ ــكیل مخصـــص دیون مشـ ل.س نت�جة إفالس أحد المدینین و تقرر تشـ

% من رصــید المدینون ومخصــص حســم ممنوح للفترة المال�ة المقبلة 5فیها للفترة المال�ة المقبلة �معدل 

 رصید الدیون الجیدة.  % من2�معدل 

  %) تدفع بنها�ة �ل عام. 10�فائدة معدلها السنوي ( 1/10/2014عقد القرض في  -5

 ل.س 25000الرواتب واألجور الشهر�ة  -6

 ل.س 11000اإل�جار الشهري  -7

 والمطلوب:

 تسجیل قیود التسو�ات الجرد�ة الالزمة للعمل�ات السا�قة إث�اتًا و�قفاالً  -1
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 31/12/2019ه�ة في ئمة الدخل عن الفترة المنتإعداد قا -2

 31/12/2019إعداد المیزان�ة في  -3

 الحل

 إجراء التسو�ات الجرد�ة إث�اتًا و�قفاًال:   -1
200000  

200000 
 من حـ/�ضاعة أخر المدة 

 إلى حـ/ملخص الدخل                  
 إث�ات �ضاعة أخر المدة

3000  
3000 

 أسعار مخزون سلعي من حـ/ خسائر هبوط 
 إلى حـ/ م. هـ.أ. م. سلعي              

 ترم�م المخصص  
3000  

3000 
 من حـ/ ملخص الدخل

 خسائر هبوط أسعار مخزون سلعي  إلى حـ/         
 إقفال خسائر انخفاض المخزون السلعي             

320000  
320000 

 من حـ/ استهالك س�ارات 
 إلى حـ/ مجمع استهالك س�ارات                       

 استهالك الس�ارات إث�ات 
100000  

100000 
 من حـ/ استهالك األثاث 

 إلى حـ/ مجمع استهالك األثاث                   
 إث�ات استهالك األثاث                   

450000  ×20=%90000 
150000 ×20× %4/12 =10000 

420000   
320000 
100000 

 

 من حـ/ ملخص الدخل           إلى مذ�ور�ن 
 حـ/ استهالك س�ارات                                    

 حـ/استهالك األثاث                                    
                                    

 إقفال استهالك األصول غیر المتداولة                  
10000  

10000 
 من حـ/ إیرادات أوراق مال�ة  

 یرادات أوراق مال�ة مقبوضة مقدماً إلى حـ/ إ                 
 إث�ات إیرادات األوراق المال�ة المدفوعة مقدماً           
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50000  
50000 

 من حـ/ إیرادات األوراق المال�ة 
 إلى حـ/ ملخص الدخل                            

 إقفال إیرادات األوراق المال�ة            
10000  

10000 
 مةمن حـ/ الدیون المعدو 

 إلى حـ/ المدینون                                
 إث�ات الدیون المعدومة                   

10000 
10000 

 

 

 

 مشكوك فیهامن حـ/ مخصص دیون 

 إلى حـ/ الدیون المعدومة                             

 إقفال الدیون المعدومة             

6000  

6000 

 وك فیهامن حـ/مصروف دیون مشك

 إلى حـ/ مخصص دیون مشكوك فیها                   

 ترم�م مخصص الدیون المشكوك فیها               

        1200000    ×5 = %1000 

 ل.س  4000لدینا فائض مخصص بـ 

6000  

6000 

 من حـ/ ملخص الدخل

 مصروف دیون مشكوك فیها إلى حـ/                  

یها إقفال الدیون المشكوك ف  

1300  
1300 

 من حـ/ مخصص الحسم الممنوح 
 إلى حـ/ ملخص الدخل                              

 إعادة فائض المخصص إلى ملخص الدخل
10000  

10000 
 من حـ/ فوائد قرض مدینة

 إلى حـ/ فوائد قرض مستحقة                          
 إث�ات فوائد القرض المستحقة      

 من حـ/ ملخص الدخل  10000
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 إلى حـ/ فوائد قرض مدینة                      10000
 إقفال حساب فوائد القرض             

25000  
25000 

 من حـ/ الرواتب واألجور 
 إلى حـ/ الرواتب واألجور المدفوعة مقدماً              

 إقفال حساب الرواتب واألجور المدفوعة مقدماً       
300000  

300000 
 من حـ/ ملخص الدخل

 إلى حـ/ الرواتب واألجور 300000                  
 إقفال الرواتب واألجور               

12000  
12000 

 من حـ/إ�جار مدین مدفوع مقدماً 
 ار مدین إلى حـ/إ�ج 12000                            

 إث�ات اإل�جار المدین المدفوع مقدماً        
132000  

132000 
 من حـ/ ملخص الدخل
 إلى حـ/اإل�جار المدین                       

 إقفال اإل�جار المدین                   
 

 31/12/2019قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة في 

 الب�ان  جزئي  جزئي  كلي
 المب�عات صافي    2000000

 تكلفة ال�ضاعة الم�اعة    
 1/1�ضاعة   430000 
 ر�ات  مشت 800000  
 ) مر. المشتر�ات -( 23000  
 + م.نقل المشتر�ات  18000  
 + عمولة و�الء شراء  17000  
 صافي المشتر�ات   812000 
 تكلفة ال�ضاعة المتاحة للب�ع   1242000 
 31/12) �ضاعة -(  200000 
 تكلفة ال�ضاعة الم�اعة    )1042000(
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 مجمل الر�ح    958000
 یل �طرح: مصار�ف التشغ   
 استهالك س�ارات   320000 
 استهالك أثاث   100000 
 خسائر انخفاض المخزون السلعي  3000 
 مصروف دیون مشكوك فیها   6000 
 فوائد قرض  10000 
 مصروف إ�جار   132000 
 وأجوررواتب   300000 
 مصروف تامین   28000 
 كهر�اء وم�اه   24000 )923000(

 ط الرئ�سي  الخسارة من النشا   35000
 �ضاف اإلیرادات األخرى    
 إیرادات أوراق مال�ة   50000 
 م.حسم ممنوح   1300 

 صافي الر�ح    86300
 

 31/12/2019المیزان�ة العموم�ة عن الفترة المنته�ة بتار�خ 

 كلي جزئي  كلي الب�ان  جزئي  جزئي  كلي
أصول غیر     

 متداولة
 رأس المال 5000000 

  400000
0 

األر�اح   86300  س�ارات 
 الصاف�ة 

 3040000 960000 )-
 )م.أ.س�ارات 

 حقوق الملك�ة   5086300

التزامات    أثاث  600000  
 متداولة
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) م.أ. -( 280000 320000 
 أثاث 

 قرض 400000 

 دائنون  571000  م.أ.غ.متداولة   3360000
أصول غیر     

 متداولة
 أوراق دفع  600000 

أ.أ.مال�ة  10000  مخزون سلعي  200000  
 مدفوعة مقدمأ

م.هـ.أ.م.سلع  )10000( 190000 
 ي

فوائد قرض  10000 
 مستحقة 

م.التزامات    1591000 مدینون  200000  
 متداولة

    م.د.م.فیها  )10000(  
  190000     
    م.حسم ممنوح  3700 186300 
    أ.ق�ض   150000 
    أوراق مال�ة   500000 
    صندوق   1197000 
    مصرف  1082000 
إ�جار مدفوع    12000 

 مقدماً 
   

3317300       
 المجموع  6677300 المجموع   6677300
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 Questions of chapter fiveأسئلة الفصل 

 True/False ) أسئلة صح / خطأ1

 خطأ صح السؤال 

1 
تقد�م  ع و من ب�ع السل  نشأةحصل علیها المتالم�الغ التي تعرف المكاسب �أنها 

 نتت�جة ممارسة أنشطتتها الرئ�س�ة  الخدمات 
  

2 
العرضـــــــ�ة تعرف اإلیرادات �أنها الز�ادة في صـــــــافي األصـــــــول نت�جة العمل�ات 

 .وغیر المستمرة التي تقوم بها المنشأة
  

   )�ضاعة أخر المدة -تكلفة ال�ضاعة الم�اعة = تكلفة ال�ضاعة المتاحة للب�ع (  3

   الم�اعة = �ضاعة أول المدة (+) تكلفة صافي المشتر�ات تكلفة ال�ضاعة  4

 

 :Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 : 31/12/2019الب�انات التال�ة مستخرجة من القوائم المال�ة إلحدى المنشآت التجار�ة بتار�خ 

مدة, �ضاعة أول ال 200000تكلفة صافي المشتر�ات,  600000, صافي  المب�عات  1000000

 م.حسم ممنوح. 5000م.د,م.قیها,  10000مدینون,  200000�ضاعة أخر المدة,   100000

 ب�انات السا�قة, أجب عن األسئلة التال�ة �اخت�ار الجواب الصح�ح.�األستناد إلى ال

 : تبلغ تكلفة ال�ضاعة المتاجة للب�ع -1

 800000 -ب               600000 -أ

 ذلك عیر -ث             700000 -ت 

 : تبلغ تكلفة ال�ضاعة الم�اعة -2

 800000 -ب               600000 -أ

 ذلكعیر  -ث             700000 -ت 
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 : یبلغ مجمل الر�ح  -4

 800000 -ب               300000 -أ

 عیر ذلك -ث             700000 -ت 

 :یبلغ رصید الدیون الجیدة-5

 190000 -ب               000002 -أ

 عیر ذلك -ث             210000 -ت 

 یبلغ رصید الدیون الممتازة: -6

 190000 -ب               185000 -أ

 عیر ذلك -ث             210000 -ت 
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 ) أسئلة3

 التمر�ن األول: 

 .31/12/2019أظهر میزان المراجعة إلحدى المنشآت التجار�ةاألرصدة التال�ة في 
 

 أرصدة دائنة أرصدة مدینة
 5000000 رأس المال   4000000 س�ارات

 7000 مخصص.هـ.أ.م.سلعي 600000 أثاث
 12000 مخصص أجیو 310000 مدینون 

 14000 مخصص. د.م.فیها 200000 أوراق ق�ض
 5700 مخصص. حسم ممنوح 1000000 مشتر�ات

 2500000 مب�عات 50000 مردودات مب�عات  
 400000 قرض   500000 استثمارات قصیرة األجل

 10000 مخصص.هـ.أ.أ.ق.األجل 144000 إ�جار مدین
 600000 م.أ. س�ارات 30000 مصار�ف تأمین

 360000 م.أ. أثاث 275000 رواتب وأجور
ــة   ــدفوعــ رواتــــب وأجور مــ

 مقدماً 
 408300 دائنون  25000

 600000 أوراق دفع 40000 فوائد مدینة
 23000 مردودات المشتر�ات 1155000 نقد�ة في الصندوق 

إیرادات اســـــــــتثمارات قصـــــــــیرة    1082000 فنقد�ة في المصر 
 األجل

60000 

 24000 كهر�اء وم�اه
  

   18000 مصار�ف نقل مشتر�ات
   17000 عمولة و�الء شراء
   430000 1/1المخزون السلعي 

   100000 أوراق ق�ض برسم الحسم
 10000000  10000000 المجموع  

 التال�ة:  ظهرت المعلومات  2010/ 31/12وعند الجرد بتار�خ 
 ل.س.  190000وسعرها في السوق  ل.س  200000تبلغ تكلفة المخزون السلعي أخر المدة   -1
 �النس�ة لألصول غیر المتداولة:  -2
ل.س  1000000% علمًا أن هناك س�ارة تكلفتها 10تستهلك الس�ارات �موجب القسط الثابت �معدل   -أ

 . 10/2019/ 1تم شراؤها بتار�خ 
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  2008/ 1/1خ  وجب طر�قة مجموع أرقام سنوات االستخدام, علمًا أنه مشترى بتار� �ستهلك األثاث �م -ب 
 ل.س. 20000ل.س نقدًا �مبلغ 150000سنوات و�تار�خ الجرد تم ب�ع أثاث تكلفته  5و�قدر عمره بـ 

 �النس�ة لالستثمارات قصیرة األجل:   -3
 سهم  500تتكون االستثمارات قصیرة األجل من   -أ

حد عن عام  ل.س و�یراد السهم الوا 990بتار�خ الجرد في سوق األوراق المالي یبلغ سعر السهم   -ب 
 ل.س.  100یبلغ   2010

 �النس�ة للمصرف: - 4
ومن تدقیق الكشف   1231000أظهر �شف المصرف الوارد في نفس التار�خ أن رصید المنشأة لد�ه یبلغ  

 ظهرت المعلومات التال�ة.

 ل.س لم ترد في الكشف.50000تها یوجد ش�كات محررة ألمر الموردین ق�م -أ

�امل ق�مة أوراق الق�ض المرسلة إل�ه برسم الحسم واقتطاعه مبلغ  أظهر �شف المصرف حسم  -ب 

 �مصروف آجیو و�یداعه المت�قي في رصید المنشأة لد�ه. 1000

 �النس�ة للمدینین:   -5

 ل.س نظرًا إلفالس أحد المدینین.  10000تقرر إعدام دین قدره   -أ

ینین ومخصص للحسم  % من رصید المد 5تشكیل مخصص للدیون المشكوك فیها �معدل  تقرر -ب 

 % من رصید الدیون الجیدة 2الممنوح �معدل 

 % 8أشهر, ومعدل الفائدة  6یبلغ وسطي استحقاق أوراق الق�ض    -6

 %. 10�فائدة سنو�ة معدلها   7/2010/ 1عقد القرض في   -7

 ل.س 25000الرواتب واألجور الشهر�ة  -8

 ل.س  12000مصروف اإل�جار الشهري  -9

 المطلوب:

 إث�ات قیود التسو�ات الجرد�ة للعمل�ات السا�قة  -1

 31/12/2019إعداد قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة بتار�خ  -2

 .31/12/2019إعداد المیزان�ة بتار�خ  -3

 }ام المحلولتوج�ة لإلجا�ة: المثال الع .  100: 100دق�قة. الدرجات من  75{مدة اإلجا�ة:  

 



213 
 

 التمر�ن الثاني:

 .31/12/2019المراجعة إلحدى المنشآت التجار�ة األرصدة التال�ة بتار�خ أظهر میزان 
 

 أرصدة دائنة أرصدة مدینة
 5000000 رأس المال   4000000 س�ارات

 7000 مخصص.هـ.أ.م.سلعي 600000 أثاث
 6000 مخصص أجیو 310000 مدینون 

 8000 د.م.فیهامخصص.  200000 أوراق ق�ض
 6000 مخصص. حسم ممنوح 1000000 مشتر�ات

 2500000 مب�عات 50000 مردودات مب�عات  
 400000 قرض   500000 استثمارات قصیرة األجل

 10000 مخصص.هـ.أ.أ. ق.األجل 144000 إ�جار مدین
 800000 م.أ. س�ارات 30000 مصار�ف تأمین

 160000 م.أ. أثاث 350000 رواتب وأجور
 415000 دائنون  1337000 قد�ة في الصندوق ن

 600000 أوراق دفع 1020000 نقد�ة في المصرف
 23000 مردودات المشتر�ات 24000 كهر�اء وم�اه

ــیرة   18000 مصار�ف نقل مشتر�ات ــتثمارات قصـــــــــ إیرادات اســـــــــ
 األجل

40000 

 25000 رواتب وأجور مستحقة 17000 عمولة و�الء شراء
     400000 1/1المخزون السلعي 

    
  

 10000000  10000000 المجموع  

 

 ظهرت المعلومات التال�ة:  2019/ 31/12وعند الجرد بتار�خ 

ل.س, في حین یبلغ صافي الق�مة القابلة للتحقق   200000تبلغ تكلفة المخزون السلعي أخر المدة   -1

 ل.س  205000لهذا المخزون 

 �النس�ة لألصول غیر المتداولة:  -2

% سنو�ًا وال  10آالت متساو�ة الق�مة , تم شراؤها بنفس التار�خ وتهتلك �معدل   أر�عةالمنشأة  لدى -أ

 نقدًا. ل.س 800000ب�ع إحدى آالتها �مبلغ  بقامت المنشأة  الجرد  ا�ة. بتار�خیوجد ق�مة للنف 

أن هناك أثاث    % سنو�ًا  وال توجد ق�مة للنفا�ة, علماً 20�ستهلك األثاث �موجب القسط الثابت �معدل    -ب 

   .7/2019/ 1تم شراؤه بتار�خ   200000ق�مته  
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 �النس�ة لالستثمارات قصیرة األجل:   -3

 سهم  500ستثمارات قصیرة األجل من  تتكون اال -أ

ل.س و�یراد السهم الواحد عن عام   1000یبلغ سعر السهم بتار�خ الجرد في سوق األوراق المالي  -ب 

 ل.س.  100یبلغ   2015

 رف: �النس�ة للمص- 4

ومن تدقیق الكشف   1000000أظهر �شف المصرف الوارد في نفس التار�خ أن رصید المنشأة لد�ه یبلغ  

 ومات التال�ة.ظهرت المعل

 ل.س لم ترد في الكشف.80000یوجد ش�كات محررة ألمر الموردین ق�متها  -أ

 كشف.لم ترد في ال ل.س100000قدرها   2019/ 12/ 30هناك نقد�ة مرسلة للمصرف بتار�خ   -ب 

 �النس�ة للمدینین:   -5

 ل.س نظرًا إلفالس أحد المدینین.  10000تقرر إعدام دین قدره   -أ

% من رصید المدینین ومخصص للحسم  5صص للدیون المشكوك فیها �معدل تقرر تشكیل مخ -ب 

 % من رصید الدیون الجیدة 2الممنوح �معدل 

 % 8 أشهر, ومعدل الفائدة 6یبلغ وسطي استحقاق أوراق الق�ض    -6

 %. 10�فائدة سنو�ة معدلها   7/2019/ 1عقد القرض بتار�خ    -7

 ل.س 25000الرواتب واألجور الشهر�ة  -8

 المطلوب:

 . إث�ات قیود التسو�ات الجرد�ة للعمل�ات السا�قة -1

 .  31/12/2019إعداد قائمة الدخل عن الفترة المنته�ة بتار�خ  -2

 .31/12/2019عداد المیزان�ة بتار�خ إ  -3

 }توج�ة لإلجا�ة: المثال العام المحلول .  100: 100دق�قة. الدرجات من  75اإلجا�ة:  {مدة 
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