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   1 محاسبة متوسطة  –المرحلة الثانية                        

 

 فكــــري للمحاسبةار الـــــاإلط -  الفصل األول

 

  ةــــــــــــم عامــــــــــمفاهي أوال..

 

 تعريف المحاسبة   -1

ىي العسل الحؼ يعتسج عمى أسذ وقؾاعج ومفاليؼ تدتخجم لمحرؾل عمى معمؾمات كسية دقيقة  سحاسبةال 
فؽ تدجيل وتبؾيب وتمخيص العسميات  تسكؽ مؽ قياس وتقييؼ أداء السشذأة واتخاذ القخارات الخشيجة  فيي

 حجاث.واألحجاث التي ليا طبيعة مالية وتفديخ الشتائج التي تدفخ عؽ ىحه العسميات واأل
 وتذسل الجفاتخ التجارية  -2

جيل كافة العسميات السالية في السشذأة بأسمؾب القيج د: وىؾ الدجل الخئيدي لت    أ / دفتخ اليؾمية العامة
السحاسبي وفقا لتاريخ حرؾليا ومعدزة بالسدتشجات السؤيجة لحرؾل ىحه العسميات. وقج تسدػ السشذأة أكثخ 

واحج مشيا العسميات السالية ذات الظبيعة الستذابية كالعسميات الخاصة مؽ دفتخ لميؾمية تدجل في كل 
فيسا بالسبيعات اآلجمة أو العسميات الخاصة بالسذتخيات اآلجمة وتدسى ىحه الجفاتخ بجفاتخ اليؾمية السداعجة. 

 يمي نؾذج لرفحة مؽ دفتخ اليؾمية العامة:

رقؼ 
 التدمدل

مدتشج  البيان مبمغ العسمية التاريخ
 سميةالع

رقؼ 
صفحة 
 االستاذ

 السالحزات

     دائؽ  مجيؽ   
        
        
        
        
        



ىؾ سجل يزؼ جسيع الحدابات التي عيخت في دفتخ اليؾمية العامة لمسشذأة فيؾ :  ب / دفتخ األستاذ العام
لحدابات الخاصة يزؼ جسيع الحدابات الخاصة باألصؾل والخرؾم ورأس السال وكحلػ جسيع ا

بالسرخوفات واإليخادات وما يظخأ عمى ىحه الحدابات مؽ تغيخات بالديادة أو الشقص نتيجة العسميات السالية 
التي تجخييا السشذأة حيث يتؼ فيو تخحيل العسميات التي تدجل أوال بأول في دفتخ اليؾمية إذ يجخؼ نقل السبالغ 

ليؾمية إلى الحدابات ذات األسؼ السذابو بجفتخ االستاذ وىحه السجيشة والجائشة لكل حداب كسا تغيخ في ا
العسمية تدسى بالتخحيل ، وفي آخخ كل فتخة محاسبية يتؼ استخخاج الخصيج الشيائي لكل حداب بجفتخ االستاذ 
لسعخفة ما لمسشذأة مؽ حقؾق وما عمييا مؽ التدامات وتدسى ىحه العسمية بالتخصيج. وفيسا يمي نسؾذج ألحج 

 ابات وىؾ حداب الخديشة / الرشجوق التي يزسيا دفتخ االستاذ :الحد
 مشو ) مجيؽ(                                                                           لو ) دائؽ(

رقؼ صفحة  التاريخ البيان السبمغ
رقؼ صفحة  التاريخ البيان السبمغ دفتخ اليؾمية

 دفتخ اليؾمية
        
        
        
        
        
        
        
 وتقيج فيو أصؾل السشذأة في نياية الدشة مؽ خالل الجخد الفعمي / دفتخ الجخدج 

ويجب أن تخمؾ الجفاتخ مؽ الحػ أو الذظب أو الكتابة في الحؾاشي ويجب أن تخقؼ الرفحات بكل دقة 
 وبالتدمدل. 

  مفيؾم إمداك الجفاتخ -3
لجفاتخ ىؾ السشفح الحؼ يعسل تحت إشخاف ورقابة السحاسب الحؼ يؾجو ويرحح لمؾصؾل إلى أعمى ماسػ ا

 مدتؾيات األداء في كل وقت .
 



 دورة الشذاط السحاسبي -4
يجخؼ العسل السحاسبي ضسؽ سمدمة متتابعة مؽ العسميات السختبظة باألحجاث ذات الظابع السالي التي تكؾن 

 -جورة السحاسبية، وتجخؼ الجورة السحاسبية عمى وفق خظؾات رئيدية ىي:الذخكة طخفا فييا تدسى ال
  التدجيل في سجل اليؾمية واليؾميات السداعجة مؽ واقع السدتشجات الثبؾتية والسعدزة لؾقؾع العسمية

 السالية.
 .التخحيل مؽ سجل اليؾمية واليؾميات السداعجة إلى سجل األستاذ العام وسجالت األستاذ السداعجة 
 مخيص العسميات السالية وإعجاد ميدان السخاجعة األوليتTrial balance  تجرج فيو الحدابات السجيشة

 والجائشة التي يشبغي عشج جسعيا أن تكؾن متداوية.
  عسل التدؾيات القيجية إذ يجخؼ تعييؽ كل ما يخص الفتخة السالية مؽ إيخادات وما انفق عمى ىحه

 قيؾد التدؾية ىحه إلى األستاذ العام. اإليخادات مؽ مراريف وتخحيل آثار
 .إعجاد ميدان السخاجعة السعجل بعج التدؾيات 
 .تدجيل قيؾد اإلقفال في سجل اليؾمية وتخحيميا إلى سجل األستاذ العام إلعيار نتائج الحدابات الختامية 
  الختامية فيي : أما أسذ إعجاد الحدابات  –) الحدابات الختامية(  إعجاد الكذؾفات و القؾائؼ السالية

بجسيع السراريف التي صخفت فييا  يقتزي ىحا األساس أن تحسل الفتخة السالية أساس االستحقاق
لتحقيق اإليخاد سؾاء دفعت ىحه السراريف أم لؼ تجفع أؼ أن السحاسبة عمى أساس االستحقاق تقؾم عمى 

فة الشفقات الستعمقة بتمػ الفتخة فكخة ان القؾائؼ السالية التي تخص فتخة مالية معيشة يجب إن تذسل كا
 بغض الشغخ عسا إذا كانت دفعت أم لؼ تجفع وكحلػ األمخ بالشدبة لإليخادات سؾاء حرمت أم لؼ تحرل.

وتعج فيو الحدابات الختامية عمى أساس ما تؼ صخفو فعال أو تحريمو فعال ويعاب عميو  األساس الشقجي 
السحاسبية ال تعتبخ متحققة بسجخد إتسام عسمية البيع وإنسا في سالمة الشتيجة  إذ أن إيخادات الؾحجة عجم 

تحريل قيسة السبيعات وبسؾجب ىحا األساس فأن السرخوفات والتكاليف تعتبخ متحققة  الؾقت الحؼ يتؼ فيو
عشج دفع قيستيا وفي ىحه الحالة فقط تثبت في الجفاتخ السحاسبية وتحسل لمقؾائؼ السالية وتخرؼ مؽ إيخادات 

 الفتخة.تمػ 
وتعج فيو الحدابات الختامية عمى أساس االستحقاق بالشدبة لمسرخوفات واالساس الشقجؼ األساس السختمط  

 بالشدبة لإليخادات فيؾ خميط غيخ متجانذ وغيخ سميؼ.
 



 
  دور السعمؾمــــــــــات السحـــــــاسبية في عسمية اتخــــاذ القخار .ثانيا.

 -سبية مؽ ثالث أجداء رئيدية ىي:يتكؾن نغام السعمؾمات السحا
مجخالت الشغام .. وتتسثل في األرقام الخام التي تعبخ عؽ عسميات السبادلة السالية التي تحجث في  -1

 الذخكة وتجخل ىحه البيانات إلى الشغام محسمة عمى السدتشجات.

والتقخيخ ويتؼ وسائل السعالجة.. وتتسثل في إجخاءات التدجيل والتبؾيب والتمخيص وتحميل الشتائج  -2
 الكيام بيحه اإلجخاءات في الجفاتخ والدجالت السحاسبية.

مخخجات الشغام.. وتتسثل في السعمؾمات الشاتجة مؽ البيانات التي تؼ تذغيميا مؽ خالل اإلجخاءات  -3
الدابقة وتخخج السعمؾمات مؽ الشغام محسمة عمى وسائط تدسى التقاريخ وتذسل ىحه السعمؾمات عمى 

 -ما يمي:

مؾمات عؽ نتيجة الشذاط ) ربح أو خدارة( خالل الفتخة السالية مؽ خالل حداب األرباح والخدائخ مع - أ
 أو كذف الجخل.

معمؾمات عؽ السخكد السالي لمذخكة في نياية الفتخة مؽ خالل قائسة السخكد السالي أو السيدانية   - ب
 العسؾمية.

جؼ خالل الفتخة السالية مؽ خالل كذف معمؾمات عؽ التغيخات التي تحجث في السخكد الشق -جـ      
 التجفقات الشقجية.

معمؾمات عؽ التغيخات في حقؾق السداىسيؽ في نياية الفتخة مؽ خالل كذف التغيخات في حقؾق  –د      
 السداىسيؽ.

    
 .. الجيات السدتخجمة لمسعمؾمات السحاسبية بالشدبة لمذخكة ثالثا

يج مؽ األطخاف التي تعتسج عمى السحاسبة كسرجر لمسعمؾمات التي تؾجو السعمؾمات السحاسبية لخجمة العج
يحتاجؾنيا في عسمية اتخاذ القخار ويرظمح عمى ىحه األطخاف مدتخجمي السعمؾمات السحاسبية، وقج حجد 

مدتخجمي السعمؾمات  FASBاإلطار الفكخؼ لمسحاسبة السالية الرادر عؽ مجمذ معاييخ السحاسبة السالية 
 -ع جيات رئيدية ىي:السالية بأرب



: إذ يؾفخ الشغام السحاسبي معمؾمات لخجمة جسيع األطخاف   Stakeholdersأصحاب السرالح  -1
التي تعتسج في قخاراتيا عمى تقييؼ السخكد السالي لمذخكة وربحيتيا والتؾقعات السدتقبمية ليا عؽ طخيق 

ويدتخجم ىحه السعمؾمات Financial Statement تقاريخ محاسبية يظمق عمييا التقاريخ السالية 
 -نؾعيؽ مؽ السدتفيجيؽ ىسا:

السدتفيجون ذو السرمحة السباشخة/ وىؼ السالك الحالييؽ لمذخكة والسدتثسخيؽ الحيؽ يخغبؾن في  - أ
الحيؽ استجانت الذخكة أمؾاليؼ  Lenderوالسقخضيؽ  Investorsاستثسار أمؾاليؼ في الذخكة 

والدبائؽ   Employeesكة بزاعة باآلجل والعامميؽ الحيؽ قجمؾا لمذخ  Creditorsوالجائشؾن 
Customers .الحيؽ ييتسؾن باستسخارية الذخكة 

وخبخاء  Financial Analystsالسدتفيجون ذو السرالح غيخ السباشخة/ وىؼ السحمميؽ السالييؽ  - ب
 Exchangeوالجيات السشغسة لدؾق األوراق السالية  Investment Advisorsاالستثسار 

Stock. 

: تسثل إدارة الذخكة مجسؾعة األفخاد السدؤولة عؽ تحقيق أىجاف الذخكة Managersإدارة الذخكة   -2
الحيؽ يجيخون أنذظتيا في السجاالت الؾعيفية السختمفة ابتجاء مؽ تحجيج األىجاف وحرخ اإلمكانيات 

بإعجاد  الستاحة ووضع الخظط الالزمة والخقابة عمى تشفيح ىحه الخظط، ويقؾم الشغام السحاسبي
وتؾصيل السعمؾمات السختمفة لتدييل أداء تمػ األنذظة عؽ طخيق العجيج مؽ التقاريخ والبيانات سؾاء 

 كانت برفة دورية أم ألغخاض إدارية خاصة.

: ُتمدم الجيات الزخيبية الذخكات بتقجيؼ التقاريخ الزخيبية Taxes Authorityالدمظات الزخيبية  -3
 يعات السعسؾل بيا ويقؾم الشغام السحاسبي بتؾفيخ مثل ىحه التقاريخ.السعجة طبقًا لمقؾانيؽ والتذخ 

: تخزع الذخكات لمعجيج مؽ القؾانيؽ والتذخيعات السشغسة Governmentالجيات الحكؾمية -4
لذؤونيا وتشاط مدؤولية متابعة تشفيح ىحه القؾانيؽ والتذخيعات بجيات حكؾمية معيشة، يؾفخ الشغام 

برؾرة تقاريخ خاصة ليحه الجيات ومؽ أمثمة ىحه الجيات ديؾان الخقابة السحاسبي تمػ السعمؾمات 
 السالية ووزارة التخظيط. 

 

 



  خي لمسحاسبة الساليةـــار الفكــــــرابعا .. عخض اإلط
 لمسحاسبة السالية مؽ ثالثة مدتؾيات ىي: لفكخؼ يتكؾن اإلطار ا

 السدتؾػ األول/ األىجاف األساسية
 فاليؼ األساسيةالسدتؾػ الثاني / الس

 السدتؾػ الثالث / اإلرشادات التظبيكية 
 -وفيسا يمي شخح مؾجد ليحه السدتؾيات:

 السدتؾى األول: األىجاف األساسية 
يتسثل الغخض الخئيدي مؽ أعجاد القؾائؼ السالية في تؾفيخ السعمؾمات التي تداعج األطخاف السدتفيجة في 

 تحقيق اآلتي:
سخيؽ الحالييؽ أو السختقبيؽ مؽ شخاء أو بيع أو االحتفاظ بأدوات حقؾق تؾفيخ معمؾمات تسكؽ السدتث .1

 السمكية ) األسيؼ( و أدوات الجيؽ ) الدشجات والقخوض(.

تؾفيخ معمؾمات تسكؽ السدتثسخيؽ الحالييؽ والسحتسميؽ والسقخضيؽ والجائشيؽ مؽ تقييؼ تقجيخات صافي  .2
 التجفقات الشقجية.

قترادية السسمؾكة لمسشذأة ) األصؾل( والتعيجات التي تكؾن عمى تؾفيخ معمؾمات عؽ السؾارد اال .3
 السشذأة لمغيخ ) الخرؾم( أو لمسالك ) حقؾق السمكية( والتغيخات التي تظخأ عمييا.

تؾفيخ معمؾمات تداعج السدتثسخيؽ الحالييؽ والسحتسميؽ والسقخضيؽ والجائشيؽ في تقييؼ األداء السالي  .4
 اس االستحقاق السحاسبي.لمسشذأة والحؼ يعج وفقا ألس

تقجيخ العائج مؽ  تؾفيخ معمؾمات تداعج السدتثسخيؽ الحالييؽ والسحتسميؽ والسقخضيؽ والجائشيؽ في .5
 االستثسار في أدوات حقؾق السمكية و أدوات الجيؽ.

 

 السدتؾى الثاني: السفاليؼ األساسية 
 يقدؼ ىحا السدتؾػ إلى قدسيؽ ىسا 

 السحاسبية ) األساسية والثانؾية(  أ. الخرائص الشؾعية لمسعمؾمات
 -لمسعمؾمات السحاسبية إلى ما يمي: الخرائص األساسيةترشف 



السالئسة / تعشي قجرة السعمؾمة السحاسبية عمى احجاث اختالف في قخارات مدتخجمي السعمؾمات  .1
نت ذات السحاسبية عؽ طخيق تغييخ تؾقعاتيؼ أو تثبيتيا وتكؾن السعمؾمة السحاسبية مالئسة إذا كا

 -عالقة أو مفيجة لمقخار الحؼ صسست مؽ أجمو وتزؼ السالئسة الرفات الفخعية التالية:
 .الكيسة التشبؤية أؼ إذا كان يسكؽ استخجاميا كسجخالت مؽ قبل مدتخجمييا لتؾقع نتائج مدتقبمية 

 .الكيسة التؾكيجية أؼ تدود السدتخجميؽ بتغحية عكدية مقاربة لتؾقعاتيؼ الدابقة 

 ة أؼ ضخورة أن تتؾفخ السعمؾمة في الؾقت السشاسب فال فائجة لمسعمؾمة أذا ما تؾفخت بعج الؾقتي
 اتخاذ القخار. 

كؽ االعتساد عمييا ستعتبخ السعمؾمات السحاسبية مفيجة إذا كان ي  إمكانية االعتساد ) السرجاقية( / .2
يد وتعبخ برجق عؽ في اتخاذ القخارات أؼ أن تكؾن خالية إلى حج معقؾل مؽ األخظاء أو التح

 وتربح السعمؾمات مؽ السسكؽ االعتساد عمييا إذا تؾفخت فييا ثالث صفات ىي : الؾاقع 

  الحيادية أؼ يجب عخض السعمؾمة السحاسبية برؾرة خالية مؽ التحيد ودون تحخيف بسعشى أن ال
  يتؼ اختيارىا بحيث تكؾن في صالح مجسؾعة معيشة مؽ أصحاب السرالح عمى حداب غيخىؼ.

  قابمة لمتحقق أؼ تؾفخ نتائج يسكؽ التحقق مشيا عؽ طخيق طخف مدتقل باستخجام نفذ طخق
 الكياس.

 .الرجق بسعشى التسثيل الرادق لمحجث السالي 

 لمسعمؾمات فيي التي يشبغي تؾافخىا بالسعمؾمات السحاسبية وعجم تؾافخىا ال  أما الخرائص الثانؾية
 باآلتي: يعشي إن السعمؾمات غيخ مفيجة و تتسثل

أؼ إمكانية مقارنة السعمؾمات السحاسبية عؽ مشذأة معيشة مع معمؾمات مساثمة  القابمية عمى السقارنة .1
عؽ مشذآت أخخػ في نفذ الفتخة وىحا يتظمب أن يتؼ قياس السعمؾمات والتقخيخ عشيا بشفذ الظخيقة 

 في السشذآت السختمفة.

السحاسبية لسعالجة نفذ األحجاث مؽ فتخة ألخخػ، الثبات أؼ أن تقؾم السشذأة باستخجام نفذ الظخق  .2
بسعشى الثبات في استخجام الدياسات السحاسبية وال يعشي ىحا عجم إمكانية التغييخ في الظخيقة 

 السحاسبية وإنسا يجب أن يكؾن ىحا التغييخ مبخر ومفرح عشو في القؾائؼ السالية.

 



 ب. عناصر الموائم المالية  
ألربع ) كذف الجخل، السيدانية العسؾمية، قائسة التغيخات في حقؾق السمكية وقائسة تزؼ القؾائؼ السالية ا

التجفق الشقجؼ( مجسؾعة مؽ العشاصخ والسكؾنات الخئيدة، وقج حجد اإلطار الفكخؼ لمسحاسبة تعخيفات 
 -دقيقة لكل عشرخ مؽ ىحه العشاصخ وكاآلتي:

ؾقع الحرؾل عمييا بالسدتقبل وإن الذخكة : ىي مؾارد اقترادية مت Assetsاألصؾل )السؾجؾدات(  .1
 اكتدبت حق الحرؾل عمييا أو الديظخة عمييا نتيجة أحجاث ماضية.

: ىي مؾارد اقترادية متؾقع التزحية بيا مدتكباًل نتيجة التدام  Liabilitiesالخرؾم )السظمؾبات(  .2
نتيجة أحجاث  قائؼ عمى الذخكة في الؾقت الحاضخ بتحؾيل أصؾل وتقجيؼ خجمات لذخكات أخخػ 

 ماضية.
 : ىي ما تبقى مؽ أصؾل الذخكة بعج طخح خرؾميا. Equity حقؾق السمكية  .3
: ىي تجفقات داخمة لمذخكة أو زيادة في أصؾليا أو نقص في خرؾميا  أو Revenuesاإليخادات   .4

عؽ كمييسا معا تشذأ خالل دورة إنتاج الدمع أو بيعيا أو تقجيؼ الخجمات أو أؼ أنذظة أخخػ ناتجة 
 األعسال الخئيدة والسعتادة والسدتسخة لمذخكة.

: ىي تجفقات خارجة مؽ الذخكة أو نقص في أصؾليا أو زيادة في   Expensesالسرخوفات .5
خرؾميا أو كمييسا معا  تشذأ خالل دورة إنتاج الدمع أو بيعيا أو تقجيؼ الخجمات أو أؼ أنذظة 

 سخة لمذخكة.أخخػ ناتجة عؽ األعسال الخئيدة والسعتادة والسدت
 األصؾل( الشاتجة عؽ عسميات عخضية.: ىي الديادة في حقؾق السمكية ) صافي Gainsالسكاسب .6
 .: ىي نقص في حقؾق السمكية ناتج عؽ عسميات عخضية Lossesالخدائخ .7
: ىي األصؾل التي يزعيا السالك في الذخكة  Investment by Ownersاستثسارات السالك  .8

رات تديج مؽ حقؾق السمكية وتجرج ضسؽ قائسة السخكد السالي ضسؽ رأس كاستثسارات وىحه االستثسا
 مال السالك.

: ىي االنخفاض في صافي أصؾل الذخكة الشاتج عؽ تحؾيل Distribution التؾزيعات إلى السالك  .9
أصؾل وتقجيؼ خجمات أو االلتدام بخرؾم تجاه السالكيؽ تؤدؼ إلى تخفيض حقؾق السمكية في 

 الذخكة.



: ىؾ التغيخ في حقؾق ممكية شخكة ما خالل فتخة ما  Comprehensive Income ل الذامل. الجخ10
نتيجة صفقات أو أحجاث وعخوف أخخػ مؽ مرادر غيخ مختبظة بالسالكيؽ، ويقاس الجخل الذامل 

 كاآلتي:
 الخدائخ( –السرخوفات + السكاسب  –الجخل الذامل= ) اإليخادات 

 بيكيةالسدتؾى الثالث: اإلرشادات التظ
يتسثل ىحا السدتؾػ في الفخوض والسبادغ السحاسبية والسحجدات التي تدتخجم مؽ قبل السحاسبيؽ لحل 

 السذاكل التي تؾاجييؼ عشج الكيام بإعجاد القؾائؼ السالية:
 ىشاك أربع فخوض محاسبية متعارف عمييا ىي  الفخوض السحاسبية.. .1
 :دية مدتقمة عؽ السالك وعؽ الذخكات األخخػ أؼ أن الذخكة وحجة اقترا فخض الؾحجة السحاسبية

وبسؾجب ىحا السبجأ يجخؼ تحجيج الشذاطات الخاصة بالذخكة ومدػ الدجالت السحاسبية ليا، وبجون 
ىحا السبجأ ال يسكؽ تخيل معخفة نتيجة نذاط الذخكة أو أصؾليا أو خرؾميا كؾنيا ستجمج مع نذاط 

 السالك وأصؾليؼ وخرؾميؼ.
 :أؼ ال يسكؽ الحكؼ عمى الذخكة مؽ نتائج محاسبية لدشة مالية واحجة إذ قج تحقق  فخض االستسخارية

الذخكة في سشة ما أرباحا جيجة فإذا حكسشا عمى الذخكة بأنيا شخكة ناجحة قج يمي ذلػ سشيؽ تحقق 
فييا خدائخ متؾالية لحا يجب أن نشغخ إلى الذخكة بأنيا مدتسخة في نذاطيا حيث تتأثخ أنذظة 

 نذظة الساضي وتؤثخ أنذظة الحاضخ في السدتقبل.الحاضخ بأ
 : تدتخجم الشقؾد لكياس األنذظة االقترادية ألنيا مالئسة وبديظة ومفيؾمة مؽ  فخض الكياس الشقجؼ

قبل الجسيع ويفخض أن القؾة الذخائية لؾحجة الشقج تبقى مدتقخة بذكل مقبؾل إذ أن كل وحجات الكياس 
 الكيسة االسسيةخ عجا الشقؾد التي تحسل قيستان، الكيسة األولى ىي األخخػ تحسل قيسة واحجة ال تتغي

وتسثل كسية الدمع والخجمات  الكيسة الحكيكيةالسكتؾبة عمى وجو الؾرقة الشقجية والكيسة الثانية ىي 
التي يسكؽ مبادلتيا بؾحجة الشقج وىاتان الكيستان غيخ متظابقتيؽ عمى الجوام حيث أن الكيؼ الحكيقة 

متغيخ باستسخار. لحا يتظمب وضع افتخاض ثبات وحجة الشقج وعجم تغييخىا كمسا تغيخت قيسة تتعخض ل
 وحجة الشقج وفي حالة عجم وجؾد ىحا االفتخاض يدتؾجب استسخار تغيخ الكيؼ بالجفاتخ السحاسبية.



باستخجام السؤشخ  ) بالشدبة لمجول التي تعاني مؽ التزخؼ الجائؼ فإنيا تقؾم بإعجاد قؾائؼ مالية معجلة لمتزخؼ
 العام لسدتؾػ األسعار(. 

 :وفقا لفخض استسخارية الذخكة فإن الخبح الحكيقي الشيائي ليا ال يسكؽ أن يعخف إال  فخض الجورية
بعج انتياء أعساليا، لحا جخػ وضع فخض الجورية لتقديؼ األنذظة االقترادية عمى فتخات زمشية 

إعجاد القؾائؼ السالية عؽ كل فتخة ومعخفة نتيجة الشذاط  دورية متداوية ) عادًة سشة واحجة( ألغخاض
والسخكد السالي ليا. وبجون ىحا الفخض ال يسكؽ معخفة نتيجة نذاط الذخكة إال عشج ترفيتيا وانتياء 

 أعساليا.
  السبادغ السحاسبية.  2
 دب الدعخ التبادلي بسؾجب ىحا السبجأ يتؼ تثبيت مؾجؾدات الذخكة والتداماتيا ح مبجأ التكمفة التاريخية

 الفعمي أو سعخ االقتشاء أؼ قيسة الشقج السجفؾع في تاريخ اقتشاء السؾجؾد أو نذؾء االلتدام.
 بسؾجب ىحا السبجأ يتحقق اإليخاد بسجخد بيع البزاعة وتدميسيا لمدبؾن. مبجأ تحقق اإليخاد 
 ات السدتشفحة في تحقيق تمػ أؼ مقابمة اإليخادات الستحققة خالل فتخة معيشة بالسرخوف مبجأ السقابمة

 اإليخادات
  أؼ اإلفراح عؽ السعمؾمات السحاسبية في القؾائؼ السالية لسداعجة الجيات ذات  مبجأ اإلفراح

 العالقة في اتخاذ القخارات. 
 السحجدات السحاسبية وتسثل األمؾر التي تحج مؽ العسل السحاسبي وتقيجه وىي: .3
 :مة ذات أىسية ندبية إذا كان اإلفراح عشيا يؤثخ عمى عسمية يسكؽ اعتبار السعمؾ  األىسية الشدبية

 اتخاذ القخار.
 )أن بعض عشاصخ القؾائؼ السالية  التي تحتاج إلى بعض التقجيخات يشبغي : التحفع ) الحيظة والححر

ان يخاعى فييا جانب التحفع أؼ االبتعاد عؽ التفاؤل في معالجة بعض األمؾر السحاسبية كاألخح 
 بار الخدائخ السحتسمة في السدتقبل دون األرباح السحتسمة.بشغخ االعت

 : لتحجيج مدتؾػ االفراح يجب أن نقارن بيؽ كمفة تؾفيخ السعمؾمات والسشافع الستؾلجة  الكمفة والسشفعة
 نتيجة استخجام ىحه السعمؾمات حتى ال يتؼ االفراح عؽ معمؾمات تكمفتيا تفؾق مشفعتيا.

 



 الفصل الثاني – الحسابات الختامية في المنشآت التجارية والصناعية

 أولا – الحسابات الختامية في المنشآت التجارية

تعخف السشذأة التجارية بأنيا السشذأة التي تذتخي البزائع لغخض بيعيا وتحقيق األرباح وتتكؾن 
-الحدابات الختامية في السشذأة التجارية مؽ الحدابات التالية:  

 حداب الستاجخة .1

تاجخة ىؾ أول حداب ختامي يحزخ في نياية السجة السالية والغخض مؽ تحزيخه الؾصؾل إلى حداب الس   
مجسل الخبح أو مجسل الخدارة، فسجسل الخبح ىؾ زيادة دخل السبيعات عمى كمفة البزاعة السباعة ومجسل 

ي السقارنة بيؽ الخدارة ىؾ زيادة كمفة البزاعة السباعة عمى دخل السبيعات، أؼ أن ميسة  حداب الستاجخة ى
كمفة البزاعة السباعة ودخل السبيعات. ويتكؾن الجانب السجيؽ مؽ حداب الستاجخة مؽ كمفة السبيعات أو 

) بزاعة أول السجة ، السذتخيات ، مراريف  -كمفة البزاعة السباعة والتي تتكؾن مؽ الحدابات التالية:
السبيعات ، كل الحدابات السجيشة الستعمقة  نقل السذتخيات ، جسيع مراريف الذخاء ، مخدودات ومدسؾحات

) السبيعات ، بزاعة آخخ السجة ،مخدودات  -بعسميات الذخاء أو البيع (. أما الجانب الجائؽ فيذسل:
 ومدسؾحات السذتخيات (.

 31/12/2019حداب الستاجخة عؽ الدشة السشتيية في 
 لو                                          مشو                                                     

 بزاعة أخخ السجة***  بزاعة أول السجة ***      
 أجسالي السبيعات***             جسالي السذتخيات ***  أ          
 مخدودات السبيعات -) ** (           مخدودات السذتخيات  -) ** (          
 مدسؾحات السبيعات -) ** (           السذتخيات مدسؾحات  -) ** (          
 الخرؼ السدسؾح بو -) ** (           خرـــــــــــــؼ مكتدـــــــــــــــــب  -) ** (          

 ***  ــــــــــــــــــــــــــــــ صافي السبيعات صافي السذخيات ***  ــــــــــــــــــــــــــ 
  كسخكية رسؾم**          
  عسؾلة وكالء الذخاء**          
 مراريف التاميؽ عمى **          



 السذتخيات 
  مراريف نقل لمجاخل **          
  ضخائب استيخاد**          

  مجسؾع مراريف الذخاء*** ــــــــــــــــــــــــ 
 دائخ (*** مجسل خدارة ) أرباح وخ ***  مجسل الخبح ) أرباح وخدائخ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السجسؾع              * * * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السجسؾع                                  * * * * *ـ

 
 السالييؽ (بلسبالغ )ا  31/12/2019التالية في ميدان السخاجعة لمدشة السشتيية في  األرصجةعيخت  مثال /

، مخدودات 300، مخدودات السذتخيات  18500، مبيعات  12500، مذتخيات  5200السجة  أولبزاعة 
، خرؼ 200، خرؼ السدسؾح بو 400، مدسؾحات السبيعات  200، مدسؾحات مذتخيات 500مبيعات 
كسخكي  إخخاج، م.150، عسؾلة وكالء الذخاء 350، ضخائب استيخاد 250، م.نقل لمجاخل 100مكتدب 

 7000، بزاعة آخخ السجة  300، تأميؽ عمى البزاعة السدتؾردة 50
 .  األستاذفي سجل وإثبات قيؾد اإلقفال  حداب الستاجخة إعجاد السظمؾب / 

   الحل/
 31/12/2019حداب الستاجخة عؽ الدشة السشتيية في 

 دائؽ / لو مجيؽ / مشو   
 بزاعة أول السجة              5200 

 إجسالي السذتخيات      12500        
 مخدودات السذتخيات    (300)        
 (        مدسؾحات السذتخيات200)       
 (        خرؼ مكتدب100)       

 صافي السذتخيات     ــــــــــــــــــــــ   11900
 م. نقل لمجاخل            200
 ضخائب استيخاد            350

 الذخاء عسؾلة وكالء   150
 م. إخخاج كسخكي     50

 بزاعة آخخ السجة               7000
 إجسالي السبيعات    18500 
 (     مخدودات السبيعات500)
 (     مدسؾحات السبيعات400)
 (     خرؼ مدسؾح بو200)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   صافي السبيعات    17400

 



 م. تأميؽ عمى السذتخيات       300
 مجسؾع مراريف السذتخيات     1050

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجسل ربح ) أ.خ( 6250 

 
 السجسؾع            24400

 
 السجسؾع         24400

     
 قيؾد اإلقفال: 

 قيج غمق الحدابات السجيشة    -1
 مؽ ح / الستاجخة   8150

 إلى محكؾريؽ            
 ح/ بزاعة أول السجة  5200        

 ح/ صافي السذتخيات 11900         
 ح/ م. نقل لمجاخل 200         
 / عسؾلة وكالء الذخاءح 150         

 ح/ ضخائب استيخاد350          
 ح/ عسؾلة إخخاج كسخكي50          
 ح/ م. تأميؽ  300         

 غمق الحدابات السجيشة في حداب الستاجخة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قيج غمق الحدابات الجائشة وإثبات بزاعة آخخ السجة -2
 مؽ محكؾريؽ          
 ح/   بزاعة آخخ السجة7000      
 ح/ صافي السبيعات 17400     

 إلى ح/ الستاجخة 24400   



 غمق الحدابات الجائشة وإثبات بزاعة آخخ السجة في حداب الستاجخة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قيج إثبات الشتيجة  -3
 مؽ ح/ الستاجخة  6250   

 ) مجسل ربح( إلى ح/ أ.خ  6250       
 غمق ح/ الستاجخة في ح/ أ.خ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حداب األرباح والخدائخ-2

بح  ) زيادة الجانب الجائؽ عمى الغخض مؽ تحزيخ حداب األرباح والخدائخ ىؾ الؾصؾل إلى صافي الخ   
الجانب السجيؽ ( أو صافي الخدارة ) زيادة الجانب السجيؽ عمى الجانب الجائؽ ( أؼ أن حداب األرباح 
والخدائخ يتزسؽ السقارنة بيؽ السرخوفات واإليخادات التي تتحقق خالل نفذ الدشة والتي ليذ ليا عالقة 

حداب األرباح والخدائخ كل السرخوفات الخاصة باإلدارة والتي بعسميات الذخاء. ويتزسؽ الجانب السجيؽ ل
لؼ تغيخ في حداب الستاجخة إضافة إلى مجسل الخدارة الشاتج مؽ حداب الستاجخة ) إذا كانت نتيجة حداب 
الستاجخة مجسل خدارة (، أما الجانب الجائؽ فيتزسؽ كل اإليخادات الخاصة باإلدارة والتي ليذ ليا عالقة 

البيع إضافة إلى مجسل الخبح الشاتج مؽ حداب الستاجخة ) إذا كانت نتيجة حداب الستاجخة مجسل بعسميات 
 ربح (.

 
  31/12/2019حـ/ أ.خ عؽ الدشة السشتيية في  

  
                     

 (                        ***  الستاجخة )مجسل الخبح(الخدارة مجسل  ***   الستاجخة )      
 ***   إيخاد العقار     *   ضخائب ترجيخ                               **      

 ***   إيخاد أوراق مالية   ***   م.نقل  السبيعات )م.نقل لمخارج(                 
 بيع السخمفات  أيخاد***     ***   عسؾلة وكالء البيع                              

 ***   عسؾلة مكتدبة                                ***   الخواتب            
 ***   األجؾر                                           ***    فؾائج مكتدبة 



 بيع السؾجؾدات الثابتة  أرباحالسحل                                     ***    إيجار***   
 االستسالكات  أرباح***                 ***   مراريف الساء والكيخباء والتمفؾن   

  أخخػ  إيخادات أو أرباح أؼ***      ***   فؾائج مجيشة )فائجة قخض(                      
   ومظبؾعات                            قخطاسيو***   

                                   األوراق التجارية***   مراريف قظع 
 مذكؾك فييا ***   ديؾن 

 انجثار ***   
    ثابتة***   خدائخ بيع السؾجؾدات ال

 ***   خدائخ الحخيق 
 خق غ***   خدائخ ال

 ***   جسيع السراريف األخخػ والخدائخ ...
 ***  صافي خدارة )رأس السال(      ***   صافي ربح )رأس السال(                     

 
 

 السجسؾع   ********                            السجسؾع               ******** 
 

فيسا يمي األرصجة السدتخخجة مؽ سجالت شخكة الدعادة التجارية لمدشة السشتيية في   مثال /
31/12/2019: 

، 48000، إيخاد عقار 7800، مراريف نقل لمخارج 90000، رواتب مؾعفيؽ 18000مراريف عامة  
، م. ماء 4400، مراريف إعالن 5500خدائخ بيع مؾجؾدات ثابتة  ،18000أرباح بيع مؾجؾدات ثابتة 

، الستاجخة ) مجسل 32000، إيخاد أوراق مالية 9000، خدائخ حخيق 7500، عسؾلة مكتدبة6000وكيخباء 
 48000ربح( 

 31/12/2019السظمؾب// إعجاد حداب األرباح والخدائخ  مع إثبات قيؾد اإلقفال لمدشة السشتيية في  
 
 
 



 
 
 
 

 1132 /13/31 حساب األرباح والخسائر عن السنة المنتهية في الحل /

 دائن / له  مذين / منه  

الستاجخة / مجسل ربح      48000  
إيخاد عقار        48000  

18000  أرباح بيع السؾجؾدات الثابتة  
عسؾلة مكتدبة        7500  

إيخاد أوراق مالية      32000  
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 153500                    السجسؾع 

 

م. عامة     18000     
رواتب مؾعفيؽ    90000    
م. نقل لمخارج      7800    
خدائخ بيع مؾجؾدات ثابتة      5500    
م. إعالن       4400    
م. ماء وكيخباء       6000    
خدائخ حخيق       9000    

   12800     صافي ربح ) رأس السال(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 153500              السجسؾع  

  قيؾد اإلقفال

 قيج غمق الحدابات السجيشة   -1
 مؽ ح/ أ.خ 140700

 إلى محكؾريؽ             
 ح/ م.عامة   18000          



 ح/ رواتب السؾعفيؽ  90000           
 نقل لمخارجح/ م.     7800           
 ح/ خدائخ بيع السؾجؾدات الثابتة   5500            
 ح/ م.إعالن    4400            
 ح/ م. ماء وكيخباء    6000            
 ح/ خدائخ الحخيق    9000            
 غمق الحدابات السجيشة في ح/ أ.خ           

 قيج غمق الحدابات الجائشة  -2
 ؽ مؽ محكؾري             

 ح/ إيخاد عقار 48000                 
 ح/ أرباح بيع السؾجؾدات الثابتة18000                  
 ح/ عسؾلة مكتدبة  7500                  
 ح/ إيخاد أ.مالية  32000                  

105500               إلى ح/ أ.خ                

 غمق الحدابات الجائشة في ح/ أ.خ

 ج غمق حداب الستاجخة قي  -3
 مؽ ح/ الستاجخة ) مجسل ربح(  48000    

 إلى ح/ أ.خ  48000             
                  غمق حداب الستاجخة في حداب أ.خ

 قيج غمق حداب األرباح والخدائخ -4
 ح/ أ.خمن   12800    



 إلى ح/ رأس السال   12800

 غمق ح/ أ.خ في ح/ رأس السال 

 

 سؾميةالسيدانية الع -3
تعج قائسة السخكد السالي ) السيدانية العسؾمية( القائسة الثالثة التي يجخؼ إعجادىا في السشذأة التجارية     

ويتظمب إعجادىا عشاية فائقة كؾنيا تعج ممخرا لسا بحؾزة الذخكة مؽ مؾجؾدات وما عمييا مؽ مظمؾبات 
العامة ألنيا تغيخ دائسا تؾازنا بيؽ جانب  وطبيعة رأسساليا ومكؾناتو، وتدسى بالسيدانية العسؾمية أو

      -السؾجؾدات وجانب السظمؾبات وحقؾق السمكية ويعبخ عؽ ىحا التؾازن بالسعادلة التالية:
 السؾجؾدات= السظمؾبات + حقؾق السمكية  

اولة عشج ترؾيخ قائسة السخكد السالي في الذخكات التجارية تغيخ السؾجؾدات الستجاولة والسظمؾبات الستج
ليحه الذخكات في مقجمة القائسة وتتدمدل السؾجؾدات الستجاولة عمى وفق الديؾلة الشقجية والسظمؾبات 

 -الستجاولة عمى وفق قرخ مجة الجيؽ وذلػ لألسباب التالية:
 لغخض بيان إمكانية الذخكة عمى تحقيق الخبحية الستأتية مؽ دوران رأس السال العامل 
  عمى الؾفاء بالتداماتيا تجاه الغيخ ووفاء الجيؾن لغخض بيان إمكانية الذخكة 

ومؽ ثؼ تجرج بعج السؾجؾدات الستجاولة و االستثسارات طؾيمة األجل وتختب عمى وفق أىسيتيا ثؼ السؾجؾدات   
غيخ الستجاولة وتجرج بعج السظمؾبات الستجاولة السظمؾبات غيخ الستجاولة وطؾيمة األمج ومؽ ثؼ تجرج حقؾق 

 -تي:السمكية وكاآل
 

 شخكة )س(
 31/12/2019قائسة السخكد السالي كسا ىي عميو في 

 السظمؾبات وحقؾق السمكية  السؾجؾدات 
 السؾجؾدات الستجاولة:

xxx             الشقجية 
 xxx             مجيشؾن 
 xxx             أ.ق 

 السظمؾبات الستجاولة:
  xxx أ.د 
  xxx  دائشؾن 
  xxx مجسؾع السظمؾبات الستجاولة 



  xxx           بزاعة آخخ السجة 
xxx    مجسؾع السؾجؾدات الستجاولة 

 ستثسارات:اال
xxx   أسيؼ 
xxx   سشجات 

  xxx مجسؾع االستثسارات 
 السؾجؾدات غيخ الستجاولة:

  xxx مباني 
  xxx أراضي 
  xxx سيارات 
  xxx  مجسؾع السؾجؾدات غيخ الستجاولة 

 
 

 لة:السظمؾبات غيخ الستجاو 
   xxx    قخوض طؾيمة األجل  

Xxx                     تعيجات طؾيمة األجل 
   xxx    مجسؾع السظمؾبات غيخ الستجاولة 
   xxx    مجسؾع السظمؾبات 

 حقؾق السمكية:
  xxx رأس السال 
  (xxx) السدحؾبات الذخرية 
   xxx ) صافي الخبح ) صافي الخدارة 
  xxx                   أس السال آخخ السجةر 

 مجسؾع السظمؾبات وحقؾق السمكية مجسؾع السؾجؾدات 
 

إذا كانت نتيجة حداب األرباح والخدائخ صافي ربح فإنيا تزاف إلى رأس السال في السيدانية  مالحغة /
العسؾمية أما إذا كانت نتيجة حداب األرباح والخدائخ صافي خدارة فإنيا تظخح مؽ رأس السال في 

 نية العسؾمية.السيدا

 مثال /

 صافي 109650) 31/12/9201 في التجارية شسذ لذخكة التالية الحدابات أرصجة عيخت
 طؾيمة استثسارات 10000 ، شخرية مدحؾبات 3000 والخدائخ، األرباح حداب مؽ ربح

 قبض أوراق 20000 ، البشػ 270550 ، الرشجوق  74850 ، السال رأس 520000 األجل،
 ، سيارات 60000 ، أثاث 50713 ، السجة آخخ بزاعة 150000 ، مجيشؾن 10000 ،

  . دائشؾن   37500 ، دفع أوراق  35000، مباني 90000

 السظمؾب / إعجاد ميدانية عسؾمية لمذخكة كسا ىي  عميو في 2019/12/31.

 



 قائسة الجخل -

ل فتخة محاسبية معيشة ىي إحجػ أىؼ القؾائؼ السالية التي تبيؽ قجرة السشذأة عمى تحقيق األرباح خال 
وتخجع أىسية قائسة الجخل في كؾنيا تغيخ التغيخات الشاتجة عؽ العسميات التي تست خالل الدشة السالية 
وىي ليدت بجيال عؽ الحدابات الختامية إال أن البعض يفزل استخجاميا بجال عؽ الحدابات الختامية 

خوفات التي تعبخ عشيا الحدابات الختامية مثال وذلػ لعجم وجؾد فرل واضح بيؽ أنؾاع اإليخادات والسر
حداب األرباح والخدائخ يحتؾؼ إيخادات ومرخوفات متشؾعة السرادر بعزيا مؽ نذاط اعتيادؼ واآلخخ 

 -مؽ نذاط غيخ اعتيادؼ ) خارجي(. وىشاك نؾعيؽ لقائسة الجخل ىسا:
  قائسة الجخل ذات السخحمة الؾاحجة .1

بذكل مبدط ال يذسل أؼ ترشيف ألنذظة الذخكة وإنسا يقترخ عمى  تعخض قائسة الجخل في ىحا الشؾع
بيان اإليخادات والسرخوفات بذكل عام ويتؼ التؾصل لشتيجة الذخكة ) صافي ربح أوصافي خدارة( مؽ 
خالل الفخق بيؽ مجسؾع اإليخادات ومجسؾع السرخوفات وتستاز ىحه القائسة بديؾلة فيؼ محتؾياتيا 

 -بالذكل التالي:وبداطة اإلعجاد وتعخض 
 
 

 قائسة الجخل )  ذات السخحمة الؾاحجة(
 /؟؟؟31/12عؽ الدشة السشتيية في 

 
 إجسالي جدئي البيان

 xxx  صافي السبيعات
 xxx  تزاف: اإليخادات األخخػ 

 xxx  مجسؾع اإليخادات
  ((xxx تظخح: كمفة اإلنتاج التام) كمفة البزاعة السباعة(

  ((xxx تظخح: السرخوفات التذغيمية
  (xxx) تظخح : السراريف األخخػ 

 (xxx)  مجسؾع السرخوفات



 xxx  = صافي الخبح ) الخدارة( 
 

 قائسة الجخل ذات السخاحل الستعجدة
تعخض قائسة الجخل عمى وفق ىحه الظخيقة بحيث تبيؽ السؾقف الخبحي لمذخكة السختبط بكل نؾع        

 -التي تسارسيا وتدتشج إلى االعتباريؽ اآلتييؽ: مؽ العسميات
 التفخقة بيؽ اإليخاد الشاتج عؽ الشذاط الخئيدي لمذخكة واإليخاد الشاتج عؽ األنذظة العخضية والثانؾية 
  التفخقة بيؽ السرخوفات الخاصة بالشذاط الخئيدي لمذخكة وبيؽ السرخوفات األخخػ العخضية الشاتجة عؽ

 عخوف معيشة
 -ائسة الجخل ذات السخاحل الستعجدة مؽ قدسيؽ ىسا:وتتكؾن ق 

وىؾ تقخيخ بإيخادات ومرخوفات العسميات األساسية لمذخكة فيؾ  ويدسى بالقدؼ التذغيمي القدؼ األول
يختص بتحجيج صافي الخبح أو الخدارة الشاتج عؽ الشذاط الخئيدي لمذخكة بسقارنة صافي السبيعات مع 

 وفات االعتيادية) بيعية، إدارية ، مالية(.كمفة البزاعة السباعة والسرخ 
ويتزسؽ اإليخادات والسرخوفات الشاتجة عؽ أنذظة غيخ  ويدسى بالقدؼ غيخ التذغيميالقدؼ الثاني 

اعتيادية ) ثانؾية( مثل أرباح بيع أسيؼ و خدائخ بيع السؾجؾدات الثابتة إضافة إلى بعض السكاسب 
 ) طارئة( مثل أرباح اليانريب و خدائخ الحخيق .والخدائخ الشاتجة عؽ أحجاث غيخ متكخرة 

 
 /؟؟؟31/12قائسة الجخل عؽ الدشة السشتيية في 

 
 إجسالي عام البيان

  xxx إجسالي السبيعات
  (xxx) مخدودات ومدسؾحات وخرؼ السبيعات -

 xxx  = صافي السبيعات
 ((xxx  تظخح: كمفة اإلنتاج التام) كمفة البزاعة السباعة(

 xxx  الخبح ) الخدارة(= مجسل 
   تظخح: السرخوفات التذغيمية



  xxx السرخوفات التدؾيكية
 xxx (xxx) السرخوفات اإلدارية

 xxx  = صافي الخبح ) الخدارة( التذغيمي
  xxx + إيخادات أخخػ 

  (xxx) مرخوفات أخخػ  -
 xxx  زيادة أو نقص اإليخادات األخخػ عؽ السرخوفات األخخػ 

 xxx  الخدارة( قبل الزخيبةصافي الخبح)
 (xxx)  ضخيبة الجخل -

 xxx  = صافي الخبح بعج الزخيبة
   ربح الديؼ) الخبح بعج الزخيبة مقدؾم عمى عجد األسيؼ (

 
 :  ميسة معادالت

 كمفة البزاعة السباعة  -مجسل الخبح ) الخدارة ( = صافي السبيعات  -1
 ح ــــــــــــلبزاعة  السباعة = ربمالحغة / اذا كانت قيسة السبيعات < كمفة ا

 اذا كانت قيسة السبيعات > كمفة البزاعة  السباعة = خدارة           
مخدودات السبيعات+ مدسؾحات السبيعات + الخرؼ السدسؾح  ) -صافي السبيعات = إجسالي السبيعات -2
  (بو
 السجة  خخآبزاعة  -لمبيع  السعجةكمفة البزاعة السباعة = كمفة البزاعة  -3
 السجة + صافي السذتخيات +مراريف الذخاء أولكمفة البزاعة السعجة لمبيع = بزاعة  -4
ؼ ات السذتخيات + الخرحؾ س) مخدودات السذتخيات + مد -السذتخيات  إجساليالسذتخيات =  يصاف -5

 السكتدب( 
 كمفة السذتخيات = صافي السذتخيات + مراريف الذخاء -6
 السرخوفات التذغيمية )االعتيادية( –مي = مجسل الخبح التذغيمي صافي الخبح التذغي-7
مرخوفات و خدائخ  – أخخى  وأرباح إيخاداتصافي الجخل قبل الزخائب = صافي الخبح التذغيمي + -8

 أخخى 
 ضخائب الجخل  –ي = صافي الجخل قبل الزخائب ـــصافي الجخل الشيائ-9
 



 2018التجارية لعام  عيخت األرصجة التالية لذخكة الشؾر مثال /

، 12300، مخدودات  السذتخيات 153000، السذتخيات 2250، إنجثار أثاث اإلدارة 12000رواتب اإلدارة 
، 8150، بزاعة أول السجة 14700، عسؾلة السبيعات 8900، م. نقل السبيعات 33400ايخاد اإليجار 

، انجثار  7500بزاعة آخخ السجة، 6000، فؾائج مجيشة 5000، م. نقل السذتخيات 260000السبيعات 
 . 4500السعجات التدؾيكية 

 إعجاد قائسة الجخل ذات السخاحل الستعجدة -2إعجاد قائسة الجخل ذات السخحمة الؾاحجة    -1السظمؾب / 

   الحل /

 قائسة الجخل ذات السخحمة الؾاحجة -أوال

 
 قائسة الجخل )  ذات السخحمة الؾاحجة(

 31/12/2018عؽ الدشة السشتيية في 
 

 إجسالي جدئي البيان
 260000  صافي السبيعات

   تزاف: اإليخادات األخخػ 
  33400 إيخاد اإليجار   

 293400  مجسؾع اإليخادات
   تظخح: السرخوفات

  (146350) كمفة البزاعة السباعة * 
  (42350)  التذغيمية ** السرخوفات 

  (6000) السرخوفات األخخػ***
 (194700)  سرخوفاتمجسؾع ال

 98700  = صافي الخبح  
 



 بزاعة آخخ السجة –*كمفة البزاعة السباعة= بزاعة أول السجة + كمفة السذتخيات 
 كمفة السذتخيات = صافي السذتخيات + م. الذخاء

) مخدودات السذتخيات+ مدسؾحات السذتخيات+الخرؼ –صافي السذتخيات = إجسالي السذتخيات 
 السكتدب(
 140700=12300 -153000في السذتخيات= إذن صا

 145700=  5000+  140700كمفة السذتخيات=   
 146350=  7500- 145700+8150كمفة البزاعة السباعة=   

 
 *السرخوفات التذغيمية ىي حاصل جسع السرخوفات التدؾيكية مع السرخوفات اإلدارية

 ة + عسؾلة السبيعاتم. تدؾيكية = م. نقل السبيعات+ إنجثار السعجات التدؾيكي
            =8900  +4500  +14700  =28100 

 م. إدارية = رواتب اإلدارة + إنجثار أثاث اإلدارة
          =12000  +2250  =14250 

  42350=  14250+  28100إذن السرخوفات التذغيمية = 
 ***السرخوفات األخخػ ىي الفؾائج السجيشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  في السشذآت الرشاعية الحدابات الختامية

إن السشذآت الرشاعية تقؾم بذخاء السؾاد األولية ومؽ ثؼ تحؾليا إلى بزاعة تامة الرشع وتبيعيا بعكذ 
السذاريع التجارية التي تذتخؼ البزاعة وتبيعيا كسا ىي بجون تغييخ في جؾىخىا، وبسا إن تحؾل السؾاد 

دفع أجؾر لمعسال ودفع مراريف صشاعية كثيخة ومتشؾعة األولية إلى بزاعة جاىدة يحتاج إلى شخاء مكائؽ و 
لحلػ فإن الحدابات الختامية التي تفتح لمسذاريع الرشاعية تختمف ندبيا عؽ تمػ التي تفتح لمسشذآت 
التجارية حيث قج تغيخ بعض الحدابات في السشذأة الرشاعية قج ال تغيخ في حالة السشذأة التجارية وىحه 

 -الحدابات ىي:
األولية / ىي السؾاد التي تذتخػ لغخض تحؾيميا إلى بزاعة تامة ويسكؽ أن تكؾن مؾاد أولية  السؾاد .1

 أول السجة أؼ متبكية مؽ الدشة الدابقة أو مؾاد أولية آخخ السجة أؼ متبكية مؽ الدشة الحالية.
بزاعة تحت الرشع ) تحت التذغيل( / ىي مؾاد أولية مخت بسخحمة واحجة أو أكثخ مؽ مخاحل  .2

لرشع إال إنيا لؼ تربح جاىدة حتى إعجاد الحدابات الختامية في نياية الدشة وعمية فإنيا تحتاج ا
إلى عسميات صشع أخخػ حتى تربح تامة وىي أيزا قج تكؾن متبكية مؽ سشة سابقة) بزاعة تحت 

 الرشع أول السجة ( أو أنيا متبكية في نياية الدشة الحالية ) بزاعة تحت الرشع آخخ السجة(.
مذتخيات السؾاد األولية / تتسثل بالسؾاد األولية التي تذتخػ مؽ الدؾق لغخض تحؾيميا إلى بزاعة  .3

 تامة الرشع.
وىي السراريف التي ترخف عمى السذتخيات فقط مثل)  عسؾلة  وكالء الذخاء ، مراريف الذخاء /  .4

او ما تدسى ، مراريف التاميؽ عمى السذتخيات ، مراريف نقل لمجاخل  الخسؾم الكسخكية 
 ، ضخائب االستيخاد، مراريف الذحؽ(.مراريف نقل السذتخيات

بزاعة تامة الرشع / وىي البزاعة التي أصبحت جاىدة لمبيع أؼ أنيا مؾاد أولية مخت بكل مخاحل  .5
الرشع واإلنتاج وأصبحت بزاعة تامة الرشع وىحه البزاعة أيزا قج تكؾن بزاعة تامة الرشع 

الدشة الدابقة ( و بزاعة تامة الرشع آخخ السجة ) متبكية مؽ الدشة أول السجة ) متبكية مؽ 
 الحالية(. 

 -وتتكؾن الحدابات الختامية في السشذآت الرشاعية مؽ الحدابات التالية: 



 حداب التذغيل/ الغخض مشو إيجاد كمفة البزاعة السرشؾعة التي تشتقل إلى حداب الستاجخة -
سل الخبح أو مجسل الخدارة الشاتجة مؽ صشع و بيع البزاعة حداب الستاجخة/ الغخض مشو إيجاد مج -

 والحؼ يشتقل إلى حداب األرباح والخدائخ.
حداب األرباح والخدائخ/ الغخض مشو إيجاد صافي الخبح أو صافي الخدارة عؽ مجة معيشة الحؼ  -

 يشتقل إلى رأس السال في السيدانية العسؾمية.
 السخكد السالي لمذخكة بتاريخ معيؽالسيدانية العسؾمية/ الغخض مشيا بيان  -

 وفيسا يمي عخض لمحدابات الختامية التي تعج في السشذأة الرشاعية :
ىؾ أول حداب ختامي يعج في السذاريع الرشاعية بيجف إيجاد كمفة البزاعة  حداب التذغيل .1

 السرشؾعة 
 لـــــــــــــــــــــــــو      -------/31/12الدشة السشتيية في  عؽحداب التذغيل مشو                   

xx       مؾاد أولية أول السجة xx       مؾاد أولية آخخ السجة 
xx        بزاعة تحت الرشع أول

 السجة
xx        تحت الرشع آخخ السجة بزاعة 

xx      مذتخيات مؾاد أولية xx        السؾاد األولية ذتخياتم مخدودات 
xx       لسذتخيات          مراريف نقل ا xx        السؾاد األولية مدسؾحات مذتخيات 
xx      عسؾلة وكالء الذخاء xx        بدخرؼ مكت 
xx       ضخائب الذخاء xx     حـ / الستاجخة(  كمفة البزاعة السرشؾعة ( 
xx                            وقؾد وزيؾت  
xx        شخةأجؾر عسال مبا        
xx        تجييدات صشاعية  
xx         انجثار السكائؽ  
xx        انجثار مباني السرشع  
xx        انجثار أثاث السرشع  
xx        ريانةال مراريف  
xx        ؽ السرشعيرواتب فشي  

xxxxxx     السجسؾع xxxxxx             السجسؾع 

 -أما قيؾد اإلقفال فيي :



 في حداب التذغيلتتعمق بالسرشع التي سرخوفات الل الحدابات السجيشة التي تسثل قفل ك -أ
                                                        xx غيل ـــــــــمؽ حـ / التذ 

 الى محكؾريؽ                                                               
                                                                   xx مؾاد أولية أول السجة ـح / 
                                                                    xx حـ/ مذتخيات مؾاد أولية 
                                                                    xxسذتخيات مؾاد أولية ملمجاخل ل نقل مراريف/ ــــحـ 
                                                                   xx عسؾلة وكالء شخاء السؾاد األولية ـــحـ / 

                                                                   xx حـــــ/ بزاعة تحت الرشع أول السجة 
                                                                   xx مراريف جباية ــحـ / 

                                                                   xx وقؾد ــــحـ / 
                                                                   xx أجؾر مباشخة ـــحـ / 

                                                                   xx أجؾر غيخ مباشخة ـحـ / 
                                                                   xx مراريف صشاعية متشؾعة ـــــحـ / 
                                                                   xx انجثار   /ـــحـ 

 أيزا في حداب التذغيلأقفال كل الحدابات الجائشة التي تسثل مرخوفات متعمقة باإلنتاج  -ب 
 مؽ محكؾريؽ                                           

                                        xx حـ / مخدودات مذتخيات مؾاد أولية 
                                        xx مدسؾحات مذتخيات مؾاد أولية  حـ / 
                                       xx  خرؼ مكتدب عمى مذتخيات السؾاد األولية   حـ / 
                                                                    xx ل ـغيـــــــــــــــــــــإلى حـ / التذ 

         أثبات بزاعة أخخ السجة مؽ السؾاد األولية والبزاعة تحت الرشع  -حـ 
 مؽ محكؾريؽ                                          

                                      xx  حـ / مؾاد أولية أخخ السجة 
                                      xx  خ السجة / بزاعة تحت الرشع آخ حـ 

                                                xx غيل ـــــــــــــــــــحـ / التذ إلى 
الخصيج كمفة البزاعة السرشؾعة ويقفل ل حيث يسث والحؼ يجب أن يكؾن مجيشاتخصيج حداب التذغيل  - ءء  

                بعج في حداب الستاجخة بالقيج التالي :  فيسا
                                            xx  مؽ حـ / الستاجخة 

                                               xx حـ / التذغيل )كمفة البزاعة السرشؾعة( إلى 



 سباشخ : الأوجو التفخقة بيؽ السرخوف السباشخ وغيخ مالحغة: 
تحسيمو تتبعو و السرخوف الحؼ يسكؽ  ىؾ:  (مراريف صشاعية ،  جؾر، أمؾاد )  : السرخوف السباشخ

أؼ يسكؽ استخخاج حرة الؾحجة الؾاحجة  وبديؾلة الؾحجات السشتجة بذكل مباشخ عمى
 .  او مرخوفات صشاعية أجؾر مشو سؾاء كان ذلػ السرخوف مؾاد أو 

لسشتجة تحسيمو أو تقديسو عمى الؾحجات اتتبعو و يسكؽ ال وىؾ السرخوف الحؼ  :سباشخالالسرخوف غيخ  
ال يسكؽ احتداب حرة الؾحجة الؾاحجة مشو ، أما لزآلة قيستو أو لعجم  أو بعسمية سيمة أؼبذكل مباشخ 

 السشتجات.مداىستو في اإلنتاج بذكل مباشخ او لعجم دخؾلو دائسا في كل 
 

فيسا يمي األرصجة السدتخخجة مؽ سجالت أحجػ السشذآت الرشاعية عؽ الدشة السشتيية في  مثال /
،  2500 ﴾أول السجة  ﴿ 1/1بزاعة تحت الرشع  ،26000السجة  لمؾاد أولية أو ) 31/12/2018

مؾاد عسؾلة وكالء مذتخيات ، 23500، مراريف نقل مذتخيات مؾاد أولية 285000مذتخيات مؾاد أولية 
 ،20000بزاعة تامة أول السجة  ،7500انجثار مباني السرشع  ،22500ة نياصمراريف  ،29000أولية 
أجؾر ، 8000وقؾد وزيؾت  ،17000عسؾلة وكالء البيع   ،6000م. نقل لمخارج   ،22000ائب استيخاد ضخ 

 انجثار، 10000ماء وكيخباء ،  564000مبيعات  ، 15500تجييدات صشاعية ،  23800عسل مباشخة  
 6500 مخدودات مذتخيات مؾاد أولية،  6500ة دبمكت عسؾلة،14500مخدودات مبيعات ، 9000السكائؽ 

السؾاد  مذتخياتعمى ب دخرؼ مكت ، 6300مدسؾح بو  خرؼ ،2500 مؾاد أولية  مدسؾحات مذتخيات، 
 أيخاد،  ﴾ عمى التختيب 2:3تؾزيع بيؽ السرشع واإلدارة بشدبة  ﴿50000سعجات ال ، انجثار2000األولية 
. (  4000اإلدارة  فشييؽرواتب ،  18000السرشع  فشييؽرواتب ،   7500فؾائج مجيشة ،  14800العقار 

 25000فإذا عمست إن بزاعة أخخ السجة مؽ السؾاد األولية والبزاعة تحت الرشع والبزاعة التامة كانت 
   عمى التؾالي : 12000،  8000، 

 31/12/2018 في ة( أعجاد قيؾد األقفال الالزم1    السظمؾب :
 31/12/2018عؽ الدشة السشتيية في  التذغيل( أعجاد 2              

 

 

 

 

 



 الحل /

 لـــــــــــــــــــــــــو      ----/31/12الدشة السشتيية في  عؽحداب التذغيل مشو      
 مؾاد أولية آخخ السجة      25000 مؾاد أولية أول السجة     26000

 تحت الرشع آخخ السجة بزاعة        8000 بزاعة تحت الرشع أول السجة    2500
 السؾاد األولية ذتخياتم مخدودات        6500 تخيات مؾاد أوليةمذ      285000

 السؾاد األولية مدسؾحات مذتخيات        2500 مراريف نقل السذتخيات                 23500
 بدخرؼ مكت      2000 عسؾلة وكالء الذخاء     29000
 / الستاجخة( ) حـ  كمفة البزاعة السرشؾعة   478300 ضخائب الذخاء    22000

  وقؾد وزيؾت                           8000
        شخةأجؾر عسال مبا        23800
  تجييدات صشاعية       15500

  انجثار السكائؽ        9000
  انجثار مباني السرشع       7500

  انجثار معجات السرشع       30000
  ريانةال مراريف       22500
  ؽ السرشعيرواتب فشي       18000

 السجسؾع            522300 السجسؾع   522300   

 -أما قيؾد اإلقفال فيي :

 في حداب التذغيلتتعمق بالسرشع التي سرخوفات القفل كل الحدابات السجيشة التي تسثل  -أ
 غيلـــــــــمؽ حـ / التذ 522300

 الى محكؾريؽ
 / مؾاد أولية أول السجةـح   26000

 حـ/ مذتخيات مؾاد أولية   285000
 سذتخيات مؾاد أوليةمنقل لمجاخل ل مراريف/ ــــحـ 23500                        
 / عسؾلة وكالء شخاء السؾاد األوليةـــحـ  29000                
 حـــــ/ بزاعة تحت الرشع أول السجة  25000               

 صيانة/ مراريف ــحـ    22500
 وزيؾت / وقؾدــــحـ 8000



 / أجؾر مباشخةـــحـ 23800                                  
 ضخائب شخاء/ ـحـ    22000                                

 تجييدات صشاعية/ ـــــحـ  15500                                  
 السكائؽنجثار ا /ـــحـ 9000                                      

 حـ / انجثار مباني السرشع  7500           
 حـ / انجثار السعجات30000                                      

 حـ / رواتب فشييؽ السرشع    18000        
 

 أيزا في حداب التذغيلأقفال كل الحدابات الجائشة التي تسثل مرخوفات متعمقة باإلنتاج  -ب
 مؽ محكؾريؽ

 حـ / مخدودات مذتخيات مؾاد أولية6500
 / مدسؾحات مذتخيات مؾاد أولية حـ 2500

 / خرؼ مكتدب عمى مذتخيات السؾاد األولية  حـ  2000                              
 لـغيـــــــــــــــــــــإلى حـ / التذ 11000

 لرشعأثبات بزاعة أخخ السجة مؽ السؾاد األولية والبزاعة تحت ا -حـ 
 مؽ محكؾريؽ

 حـ / مؾاد أولية أخخ السجة 25000
 / بزاعة تحت الرشع آخخ السجة حـ  8000

 غيلـــــــــــــــــــحـ / التذ إلى 33000
 الخصيج كمفة البزاعة السرشؾعة ويقفلل حيث يسث والحؼ يجب أن يكؾن مجيشاتخصيج حداب التذغيل  - ءء

 الي :بعج في حداب الستاجخة بالقيج الت فيسا
 مؽ حـ / الستاجخة 478300

 حـ / التذغيل )كمفة البزاعة السرشؾعة( إلى 478300

 غمق حداب التذغيل في حداب الستاجخة

 

  



 الفرل الثالث / تدؾية اإليخادات والسرخوفات
بالسرخوفات البج  اإليخاداتلغخض تحجيج صافي الجخل في نياية الدشة السالية وانظالقا مؽ مبجأ مقابمة     
في الفتخة  واإليخاداتقاق الحؼ يشص عمى ضخورة تدجيل السرخوفات حاالست أساسخح بشغخ االعتبار االمؽ 

الجفع الشقجؼ لمسرخوفات ولحا  وا لإليخاداتالشقجؼ  االستالمالتي تحققت فييا وليذ في الفتخة التي يتؼ فييا 
بغض الشغخ  إيخاداتمرخوفات او سشة مالية بسا يخص ىحه الدشة مؽ  ألؼيجب تحسيل الحداب الختامي 

وىحا بالظبع يتظمب تدؾية  تدتمؼ لؼام  استمست واإليخاداتعسا اذا كانت ىحه السرخوفات دفعت ام  لؼ تجفع 
باستبعاد كل السرخوفات التي في نياية الدشة السالية وذلػ  واإليخاداتحدابات السرخوفات  أرصجةوتعجيل 

لكشيا تخص الدشة  بعج كل السرخوفات التي لؼ تجفع وإضافة ادمةقدفعت خالل الدشة لكشيا تخص سشؾات 
خالل الدشة لكشيا تخص الدشة  دتمسةالس اإليخاداتتؼ استبعاد يحيث  لإليخاداتالحالية وكحلػ الحال بالشدبة 

ويدتخجم السحاسبيؽ  . بعج تدتمؼتخص الدشة لكشيا لؼ  أؼالستحققة خالل الدشة  اإليخادات وإضافةالقادمة 
بحيث تكؾن  واإليخاداتحدابات السرخوفات  أرصجةيحا الغخض قيؾدا تدسى قيؾد تدؾية يتؼ بسؾجبيا تعجيل ل

الحؼ يشذأ ما  األمخوالخدائخ  األرباححداب  أؼقفميا في الحداب الختامي لمداوية لسا يخص الدشة تسييجا 
لتغيخ في السيدانية ويعاد  مفتؾحة  احداباتييدسى حدابات السقجمات وحدابات السدتحقات التي تبقى 

قفل في الحدابات الخاصة بيا او يتؼ تدؾيتيا نقجا عشجما يتؼ الدجاد او تفتحتيا في الدشة القادمة حيث 
 : يأتي ويتؼ تبؾيب حدابات السقجمات والسدتحقات كسا الالحقةفي الدشة  االستالم 

  . مقجماً  سجفؾعةلسرخوفات الا -: أ   السقجمات وتذسل -1                                
 . مقجماً  دتمسةااليخادات الس -ب                                                          

 .ة ـــــــــــــــــــــــــــالسرخوفات السدتحق -: أالسدتحقات وتذسل  -2                                
 .  ة ــــــــــــــــــــــــــااليخادات السدتحق -ب                                                          

 تدؾية السرخوفات –أوال 
ان االستفادة مشيا  إالويقرج بيا السبالغ التي تجفع نقجا كسرخوفات  : فؾعة مقجماجالسرخوفات الس  -1

دفتخ  في سرخوف الغاىخمؽ رصيج حداب ال استبعادىافي الدشة القادمة وىشا البج مؽ  إالتتؼ ال 
في  لقفمول رصيج حداب السرخوف بحيث يكؾن مداويا لسا يخص الدشة تسييجا يالعام لتعج األستاذ

والخدائخ ويكؾن ذلػ التعجيل بقيج يجعل بسؾجبة حداب السرخوف السجفؾع مقجما  األرباححداب 
 األرباحداب ف السعجل في حو قفل حداب السرخ يوبالتالي  دائشاوحداب السرخوف  مجيشاً 

غيخ في السيدانية في نياية يرصيج حداب السرخوف السجفؾع  مقجما فيبقى مفتؾحا ل أماوالخدائخ 
 . في جانب السؾجؾدات  األخخػ الدشة السالية وتحت بشج السؾجؾدات 



يخص الدشة  / السرخوف السجفؾع مقجما ) بالفخق بيؽ ماـمؽ ح:      ××××   ويكؾن قيج التدؾية      
 (  جفؾع فعالً والس

 / السرخوف ـح إلى××××                                           
 عؽ تدؾية رصيج حداب السرخوف                                 

 
 

 :بسا يخص الدشة  والخدائخ األرباحف في حداب و ويقفل بعجىا حداب السرخ     
 ) السبمغ الحؼ يخص الدشة (والخدائخ  باحاألر / ـمؽ ح××××                               
 ف و السرخ حـ/ الى ××××                                    

 والخدائخ  األرباحعؽ قفل حداب السرخوف في حداب                    
 

ديشار  2400000استأجخت إحجػ الذخكات بشاية لدشة كاممة ودفعت مبمغ  1/8/2016بتاريخ  (1مثال )
 نقجا

 األرباححداب  ىعم أثخىاوبيان لسظمؾب/ إجخاء قيؾد التدؾية واإلقفال الالزمة وتخحيميا إلى سجل األستاذ ا
 2016/ 31/12في  وترؾيخ ميدانية جدئية والخدائخ

 

 الحل /

 يدجل القيج التالي: 1/8في  

 حـ / م. االيجار 2400000   
 حـ / الرشجوق  2400000          

 تي:يجب حداب اآل 31/12في 

  2400000م. االيجار السجفؾع فعال =  -1



ايجار  200000شيخ=  12÷  2400000)       1000000م.االيجار الحي يخص الدشة = -2
 الذيخ الؾاحج

 إلى نياية الدشة فتكؾن خسدة أشيخ  1/8، إذن نحدب السجة مؽ  1/8بسا إن البشاية تؼ استئجارىا في 

200000 x 5  = ديشار ( 1000000اشيخ. 

ديشار ) يجب استبعادىا  1400000=  1000000 – 2400000م. االيجار السجفؾع مقجما =  -3
 ( 2017وإنسا تخص سشة  2016ألنيا ال تخص سشة 

 حـ/ أ.خ 1000000حـ / م. االيجار السجفؾع مقجم                       1400000 
 حـ / م. االيجار 1000000                                      حـ / م. االيجار  1400000

غمق حداب مرخوف االيجار في حداب                                    تدؾية حداب مرخوف االيجار
 األرباح والخدائخ

 حـ / م. االيجار                               

 حـ / م. االيجار السجفؾع مقجم 1400000 حـ / الرشجوق 2400000

 أ . خ حـ/1000000 

2400000       2400000 

 

 حـ / م. االيجار السجفؾع مقجم                 

 الخصيج 1400000 حـ/ م. االيجار 1400000

 

1400000                         1400000 

 



  

السيدانية       جدئي حـ / أ. خ                        
 العسؾمية الجدئية

 مؾجؾدات أخخى:        جارحـ/ م. االي 1000000

 م. االيجار السجفؾع مقجم1400000 

 

 
  :السرخوفات السدتحقة  -2
حتى نياية لؼ تجفع  أنيا إالت خالل الدشة ساو خجمات ت أعسال مقابلدفعيا  استحق التي سراريفالوىي 

وىشا لؼ تجفع الدشة أؼ حتى إعجاد الحدابات الختامية وىحه السبالغ تسثل مرخوفات تخص الدشة إال أنيا 
قيج بالعام وذلػ  األستاذرصيج حداب السرخوف الغاىخ بجفتخ  إلىىحه السرخوفات  إضافة األمخيتظمب 

ليكؾن رصيج السرخوف مداويا  دائشاوحداب السرخوف السدتحق  مجيشايجعل بسؾجبة حداب السرخوف 
 :يج التدؾية كسا يمي والخدائخ ويكؾن ق األرباحلقفمو في حداب  لخصيجه الحؼ يخص الدشة تسييجا

 
 الً فعيخص الدشة والسجفؾع  السرخوف ) بالفخق بيؽ ما ـ/مؽ ح××××                                     

  ) 
 / السرخوف السدتحق ـالى ح   ××××                                        
 سرخوف الحداب عؽ تدؾية رصيج                                         

نذاء حداب ججيج باسؼ السرخوف السدتحق يكؾن رصيجه دائشا ويغيخ بالسيدانية في إ إلىيؤدؼ ىحا القيج 
السرخوف بحيث يكؾن حداب زيادة رصيج   أخخػ كسا يؤدؼ إلىجانب السظمؾبات وتحت بشج مظمؾبات 

     :والخدائخ بالقيج التالي  األرباحفي حداب  قفمويتؼ لسا يخص الدشة لمداويا 
 والخدائخ  األرباح/ ـمؽ ح××××                                    

 ف و / السرخ ـح إلى××××                                        
 سرخوف في حداب االرباح والخدائخ العؽ قفل حداب                        

 



 بسبمغالعام مجيشا  األستاذفي دفتخ  اإلعالنعيخ رصيج حداب مراريف   31/12/1620في    (2مثال )
 .ديشار  480000التي تخص الدشة ىي  اإلعالنمراريف  إنديشار وعشج الجخد عيخ  450000

حداب  ىعم أثخىاوبيان وتخحيميا إلى سجل االستاذ  زمة ال ال واإلقفالقيؾد التدؾية  إثبات / السظمؾب
 2016/ 31/12في  وترؾيخ ميدانية جدئية والخدائخ األرباح

  الحل /

 عشج دفع السرخوف خالل الدشة ُسجل القيج التالي:

 حـ / م. األعالن  450000  
 حـ / الرشجوق  450000      

 ديشار 450000م. األعالن السجفؾعة فعال   -1
 ديشار 480000م. األعالن التي تخص الدشة   -2
 (450000-480000)  30000م. األعالن السدتحقة  -3

 
 حـ/ أ.خ 480000 حـ/ م. األعالن  30000

حـ/ م.  480000                                   حـ/ م. األعالن السدتحقة  30000          
 األعالن 

غمق مراريف األعالن في حداب األرباح                                     تدؾية مرخوف األعالن         
 والخدائخ

 م. األعالنحـ /                                

 الخصيج 480000حـ/ الرشجوق          450000            

  حـ/ م. األعالن السدتحقة  30000

  



480000        480000 

 

 األعالن السدتحقحـ / م.                  

 حـ/ م. األعالن 30000 الخصيج 30000

 

30000                         30000 

 

  

جدئي                                                               السيدانية   حـ / أ. خ                        
 العسؾمية الجدئية

 مظمؾبات أخخى:          األعالنحـ/ م.  480000

                                                                                                                 30000 
 م. اعالن مدتحقة

 

 

 31/12/2016عيخ رصيج حداب مراريف الكيخباء في ميدان السخاجعة إلحجػ الذخكات في  (3مثال )
      ديشار. 30000ديشار وعشج الجخد وجج أن ىشاك قائسة كيخباء لؼ تجفع بعج بسبمغ  135000مبمغ قجره 

/ 31/12والخدائخ في  األرباححداب  ىعم أثخىازمة وبيان ال ال اإلقفالو قيؾد التدؾية  إثبات / السظمؾب
2016 

 



 تدؾية اإليخادات  -ثانيا

 مقجما :  دتمسةيخادات الساإل -1
وخجمات  أعسالعؽ  مدتمسة إيخادات أنيا أؼحقة الم في الفتخة الجوىي مبالغ مدتمسة مقجما عؽ خجمات ستق

ال يسكؽ قفميا  أؼ الحالية تخص الدشة السالية إيخاداتارا ىحه السبالغ يسكؽ اعتب قادمة والالسؾف تتؼ في الفتخة 
حداب الدشة السالية  ىيا عممسيحيتؼ ت وإنسا الحالية تخص الدشة السالية ال ألنياوالخدائخ  األرباحفي حداب 

حداب الحؼ سيقفل في   اإليخادمؽ رصيج حداب األمخ استبعادىا يتظمب  . ولحاحقق فييا تلمدشة التي ست
 دتمؼ مقجماً الس اإليخادوحداب  مجنياً  اإليخادوالخدائخ ويكؾن ذلػ بقيج تدؾية يجعل بسؾجبة حداب  األرباح
 .والخدائخ األرباحلقفمو في حداب  اً مداويا لسا يخص الدشة تسييجي اإليخادلكي يكؾن رصيج حداب  دائشاً 

  ويكؾن قيج التدؾية كسا يمي : 
 (فعالً  دتمؼيخص الدشة والس ) الفخق مامؽ حـ/ اإليخاد        ××××                                   

 مقجما  السدتمؼ اإليخاد/ ـالى ح××××                                        
  اإليخادعؽ تدؾية رصيج حداب                                        

يخاد إلالعام ليكؾن مداويا ل األستاذالغاىخ في دفتخ  خاداإلي/ ـان ىحا القيج سيؤدؼ الى تخفيض رصيج ح
مقجما يبقى حدابو مفتؾحا يغيخ في  السدتمؼ اإليخادالى فتح حداب ججيج باسؼ  أيزاالخاص بالدشة ويؤدؼ 

 األرباح/ ـفي ح فديقفلالسرخوف حـ/ رصيج  أما أخخػ السيدانية في جانب السظمؾبات وتحت بشج مظمؾبات 
                : يخص الدشة بالقيج التالي والخدائخ وبسا 

  اإليخاد/ ـمؽ ح××××                                      
 اح والخدائخ بر / األـح إلى××××                                        
 الخدائخ و رباح يخاد في حداب األعؽ قفل حداب اإل                                     

 

 
عقار لسجة  إيخادديشار وذلػ عؽ  2400000الذخكات مبمغ قجرة  إحجػتدمست  1/4/2018في  (1ثال )م

 أعاله.اعتبارا مؽ التاريخ                 سشة 
 والسيدانية   حـ/ أ.ح عمى أثخىاوبيان  12/2018/ 31الالزمة في  واإلقفالتدؾية القيؾد  إثبات /السظمؾب 

 التاالي:يدجل القيج   1/4الحل/ في 



 حـ/ الرشجوق  2400000

 حـ / إيخاد العقار2400000     

 

 2400000اإليخاد السدتمؼ فعال =  .1
ايخاد الذيخ  200000= 12÷  2400000)   1800000اإليخاد الحي يخص الدشة =  .2

 الؾاحج(
                                            (200000x 9  = 1800000اشيخ) 

 (1800000 -2400000)  600000مقجما= اإليخاد السدتمؼ  .3

 تدجل القيؾد التالية: 31/12في 

 حـ/ إيخاد العقار  1800000حـ/ إيخاد العقار                                        600000

 حـ/ أ.خ1800000حـ/ إيخاد العقار السدتمؼ مقجما                            600000

غمق حداب اإليخاد في حداب قار                                         الع قيج تدؾية إيخاد          
 أ.خ

 حـ / إيخاد العقار                               

 حـ / الرشجوق  2400000 حـ/ ايخاد العقار السدتمؼ مقجما600000

  حـ / أ.خ 1800000

  

2400000              2400000 

 

 إيخاد العقار السدتمؼ مقجماـ / ح                 



 حـ/ إيخاد العقار 600000 الخصيج 600000

 

600000                         600000 

 

 

 

  

 جدئي                                               السيدانية العسؾمية الجدئية  حـ / أ. خ                        

 مظمؾبات أخخى:                     إيخاد العقار 1800000 

إيخاد  600000                                                                                                          
 مدتمؼ مقجما

 

 

  السدتحقة : اإليخادات -2
ن ىحه أل ونغخاً  ةالختامي اتابالحد إعجادمؼ حتى تلؼ تد أنيا إالخالل الدشة  استالمياىي مبالغ استحق 

والخدائخ لمدشة التي تحققت فييا فالبج  األرباحعمى حداب  تحسيمياتخص الدشة السالية والبج مؽ  اإليخادات
 وقيج تدؾية يجعل بسؾجببالعام ويكؾن ذلػ  األستاذالغاىخ بجفتخ  اإليخاد حدابرصيج  إلىيا تفإضامؽ 

مداويا لسا يخص الدشة  اإليخادوذلػ لجعل رصيج حداب  مجيشاسدتحق ال اإليخادوحداب  دائشا اإليخادحداب 
 :يمي  والخدائخ ويكؾن قيج التدؾية كسا األرباحفي حداب  وليتؼ قفم

الفخق بيؽ السبمغ الحؼ يخص الدشة )  السدتحق اإليخاد/ ـمؽ ح××××                                
 ( والسدتمؼ فعال



  اإليخاد/ ـح إلى××××                                             
 خاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيج حداب اإلـــــــــــــة رصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽ تدؾيـع                                

فتح حداب  إلىكسا يؤدؼ  الدشةمداويا لسا يخص  ليكؾن  اإليخادزيادة رصيج حداب  إلىىحا القيج يؤدؼ  إن
 اترصيجه مفتؾحا ليغيخ في السيدانية في جانب السؾجؾد ويبقى مجيشاً السدتحق يكؾن  اإليخادججيج باسؼ 

وبالسبمغ الحؼ يخص  قفمو في حداب األرباح والخدائخفيتؼ  اإليخادحداب  أما أخخػ مؾجؾدات  بشج وتحت
 الدشة بالقيج التالي :

  اإليخاد/ ـمؽ ح××××                                   
 والخدائخ  األرباح/ ـح إلى××××                                         

 والخدائخ األرباحفي حداب  اإليخاد/ ـعؽ قفل ح                                  

ديشار وعشج  9000000دائشا بسبمغ مالية   أوراق يخادإعيخ رصيج حداب  31/12/1620في   (2مثال)
 .ديشار  12000000يكؾن  أنة يجب دشالسالية الخاص بال األوراقيخاد إ إنوجج  الجخد

والخدائخ والسيدانية في  األرباحعمى حداب  أثخىاقفال الالزمة وبيان ثبات قيؾد التدؾية واأل/  إ السظمؾب
31 /12/2016 

 ُسجل القيج التالي:الحل / عشج استالم اإليخاد خالل الدشة 

 حـ / الرشجوق  9000000 

 حـ/ إيخاد أ. مالية 9000000    

 9000000اإليخاد السدتمؼ فعال=  .1
 12000000اإليخاد الحي يخص الدشة =  .2
 (9000000 – 12000000)  3000000اإليخاد السدتحق=  .3

 تدجل القيؾد التالية: 31/12في 

 حـ/ إيخاد أ.مالية 12000000          حـ/ إيخاد أ.مالية مدتحق             3000000

 حـ/ أ.خ 12000000حـ/ إيخاد أ.مالية                             3000000         

غمق حداب إيخاد أ.مالية في حداب ة                             تدؾية حداب إيخاد أ.مالي          
 أ.خ



 
 أ.مالية حـ / إيخاد                               

 حـ / الرشجوق  9000000                   حـ/ أ.خ 12000000

 حـ/ إيخاد أ.مالية مدتحق3000000  

  

12000000              12000000 

 

 إيخاد أ.مالية مدتحقحـ /                  

 الخصيج 3000000 إيخاد أ.مالية 3000000

 

3000000                         0003000 

 

 

 

  

جدئي                                                             السيدانية   حـ / أ. خ                        
 العسؾمية الجدئية

 مؾجؾدات أخخى:                    إيخاد أ.مالية 12000000 

 إيخاد أ.مالية مدتحق                      3000000                                                                              



 

 

 / ىجيةمثال شامل 

رواتب ) عيخت األرصجة التالية في دفتخ أستاذ إحجػ الذخكات  31/12/2018في   
وعشج  ( .48000، فؾائج دائشة  1800000، إعالن  700000، إيخاد عقار   1680000

 الجخد عيخ اآلتي : 
 . 120000ب الذيخؼ لمسؾعفيؽ الخات .1
وبإيخاد شيخؼ قجره  2018/ 1/5تعاقجت السحالت عمى تأجيخ العقار العائج ليا بتاريخ   .2

 ديشار . 100000
 . 2018/ 1/4تغظي الحسمة اإلعالنية فتخة سشة ونرف اعتبارا مؽ   .3
استمسيا السحل في  800000عؽ ورقة تجارية قيستيا  مدتمسة الفؾائج الجائشة .4

الفائجة  استمستحيث  و% تدتحق الجفع بعج سشة مؽ تاريخ6 وبفائجة 1/10/2018
 مقجمًا .

 إثبات قيؾد التدؾية واإلقفال الالزمة وتخحيميا إلى الحدابات الخاصة . . 1السظمؾب :
 2018/ 31/12بيان أثخىا عمى حـ/ اإلرباح والخدائخ والسيدانية في  . 2          

 
 

 

 
 
 
 
 



 حل المثال / 

 00555الرصٌد الفعلً   

 00555الرصٌد الدفتري   

 دٌنار ) نسجل بها لٌد مباشرة( 00555الزٌادة فً الصندوق = 

 حـ / نمد فً الصندوق 00555

 حـ / الزٌادة فً الصندوق 00555       

 تسوٌة حساب النمد فً الصندوق       

 حـ / الزٌادة فً الصندوق  0055  -0

 حـ / المدٌنون 0055           

 تسوٌة حساب المدٌنون         

 حـ / الزٌادة فً الصندوق 0055    -0

 حـ /  المبٌعات 0055     

 تسجٌل خاطئ لمبٌعات نمدٌة       

 

 حـ / الزٌادة فً الصندوق 0055     -0

 حـ / المدٌنون 0055       

 تسوٌة مبٌعات نمدٌة أثبتت على الحساب     

 

 حـ / الزٌادة فً الصندوق 0555    -0

 حـ / إٌراد العمار 0555      

 إثبات إٌراد عمار لم ٌسجل بالسجالت      
 ح / النمد فً الصندوق                  

 الرصٌد الفعلً 00555 الرصٌد الدفتري 0055

  الزٌادة فً الصندوق 00555



 

00555 00555 

 

 

 الزيادة  في الصندوقح / ا                   

 النمد في الصندوق 00222 المدينين 0022 

 المبيعات 0022                         

 المدينين 0022 

 إيراد العمار 0222                        

 الرصيد ) الزيادة غير 0022                

  معروفة السبب (                   

 

  

 00555                          00555 

 

 

 

 بعد مرور سنة يمفل مبلغ الزيادة غير معروف السبب في حساب األرباح والخسائر بالميد التالي:

 حـ / الزيادة في الصندوق  0022   

 حـ / األرباح والخسائر 0022        

 غلك حساب الزيادة في حساب أ.خ       

 

 
 
 



 حالة العجد أو الشقص في الشقجية
ؾجؾد الفعمي في الرشجوق أقل مؽ الخصيج الغاىخ في سال أنجج ن قجعشج جخد الشقجية في الرشجوق  

الدجالت وىحا يعشي أن ىشاك نقص في الشقجية أؼ عجد في الشقجية السؾجؾدة في الرشجوق والبج مؽ معالجة 
الدجالت او تدجيج  والبحث عؽ سبب الشقص الحؼ قج يكؾن أما شخاء بزاعة نقجا وعجم أثباتيا في األمخىحا 

عجيل توقبل البحث عؽ سبب العجد البج مؽ  خظأ في الدجالت . دجيمياجم تدجيميا أو توعلمجائشيؽ  مبالغ 
داب الشقجية في الرشجوق بحيث يكؾن مداويا لسا ىؾ مؾجؾد فعال ويكؾن ذلػ بتؾسيط حـداب رصيج ح

القيج  كسا فيفي الرشجوق  ؾجؾد فعالً سبالفخق بيؽ الخصيج الجفتخؼ وال العجد في الشقجية الحؼ يكؾن مجيشاً 
  : التالي

 الشقجية في مؽ حـ/ العجد  ×××                                    
 الرشجوق في إلى حـ/ الشقجية ×××                                          

 الشقجية في الرشجوق داب عؽ تدؾية رصيج ح                                  
الشقجية في الدجالت  دابرصيج حـ ضالشقجية بسقجار الفخق وتخفيفي العجد  دابيؤدؼ ىحا القيج إلى فتح حـ

العجد إال  دابحـ ضكتذف سبب العجد يتؼ تخفيألحيؽ معخفة الدبب فكمسا  العجد مفتؾحاً  دابويبقى حـ
وفي ىحه ) كل مبمغ العجد أو جدء مشو (  الشقجية في انو في بعض األحيان قج ال يكتذف سبب العجد 

 ال بج مؽ اتخاذ أحج اإلجخاءات التالية : الحالة 
انتو فيسكؽ اعتبار ىحا السبمغ خدارة مإذا كان السبمغ ضئيل وأميؽ الرشجوق أو السحاسب معخوفا بأ -1

 ل مبمغ العجد الزئيل في حـ/ أ.خ بالقيج التالي : فقيأ.خ و  دابيتحسميا حـ
 مؽ حـ / أ.خ  ×××                            

 حـ/ العجد بالشقجية  إلى  ×××                                 
 أ.خ  دابالعجد في حـداب ال حفقاعؽ                          
دفع مبمغ  ةمدؤوليالسحاسب أميؽ الرشجوق أو  ضخورة تحسيل  الذخكة اذا كان السبمغ كبيخ وتخػ  -2

  التالي : يتؼ إثبات القيجويعتبخ سمفو بحمة أميؽ الرشجوق  العجد
 بحمة أميؽ الرشجوق أو السحاسب  ةمؽ حـ/ سمف××××                  

 إلى حـ/ العجد بالشقجية  ××××                             
 عؽ اعتبار مبمغ العجد سمفو بحمة أميؽ الرشجوق                       

  وعشج تدجيج السبمغ مؽ قبل أميؽ الرشجوق او السحاسب يكؾن القيج : 
 مؽ حـ/ الشقجية في الرشجوق  ××××                      



 الرشجوق  أميؽبحمة  ةسمفحـ/  إلى   ××××                                    
   ــــــــــــة نقجاً عؽ تدجيج مبمـــــــــــــــغ الدمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              

 
                                               

ضج  مؤمشة عميوكانت السشذأة و  الرشجوق وكان عاجدا عؽ تدجيج السبمغ  أميؽاختالس ثبت  إذا  -3
مبمغ العجد عمى شخكة التاميؽ  ويحسل فيحال لمجيات القزائية  لجػ شخكة التاميؽ األمانةخيانة 

 ويكؾن القيج : 
 

 مؽ حـ / شخكة التأميؽ  ××××                             
 الى حـ/ العجد بالشقجية     ××××                                   

 
  وعشج تدجيج السبمغ مؽ قبل شخكة التأميؽ يكؾن القيج: 

 مؽ حـ/ الشقجية في الرشجوق   ××××                               
 الى حـ / شخكة التاميؽ    ××××                                

 

  الـــمث

قجره  وعشج جخد الشقجية في الرشجوق وجج أن السؾجؾد الفعمي لمشقجية في الرشجوق مبمغاً  31/12/2018في 
 175000مع الخصيج الجفتخؼ وجج أن الخصيج الغاىخ في الدجالت ىؾ  ووعشج مظابقت ديشار 150000

 وعشج التحخؼ عؽ سبب ىحا الفخق وجج األتي :  ديشار

 انو لؼ يدجل في الجفاتخ . إالديشار  2500فيؽ وقجره ؾعالس ألحج مكافأةىشاك مبمغ مجفؾع عؽ  .1
 ديشار . 1500 أساسنو اثبت عمى إ إال 10500بسبمغ  أثاثاأشتخت السشذأة  .2
 . عمى الحداب أنياعمى  أثبتديشار  5000نقجؼ لبزاعة بسبمغ  شخاءىشاك قائسة  .3
 لؼ تدجل في الجفاتخ . أنيا إالنقل  أجؾرديشار عؽ  4500صخفت السشذأة مبمغ قجره  .4
 .  100أثبتت عمى أساس ديشار  1000 بزاعة مذتخاة نقجا بسبمغ ىشاك  .5

 وترؾيخ الحدابات السخترة عمى فخض أن : أثبات قيؾد اليؾمية الالزمة  / السظمؾب 
 . ( خدارة ) عتبار مبمغ العجد غيخ معخوف سببو إ  - أ

 .  وسعخوف سبباللعجد غيخ ايتحسل أميؽ الرشجوق مدؤولية دفع مبمغ  - ب



 مشا  اختالس أميؽ الرشجوق لسبمغ العجد غيخ معخوف الدبب وكان مؤ  ثبؾت - ت
 تأميؽ ضج خيانة األمانة . عميو لجى شخكة ال

 
 لـــــحـال
 

150000الخصيج الفعمي=   
 الخصيج الجفتخؼ= 175000

ديشار يجب أن يدجل بيا قيج  25000مقجار العجد في الرشجوق=   

حـ / عجد في الرشجوق  25000  
حـ / نقج في الرشجوق 25000           

      إثبات مبمغ العجد بالرشجوق  

 حـ / السكافآت  2500   -1
 حـ/ الرشجوق  2500    

) ىحا القيج كان يفتخض أن يتؼ تدجيمو في الدجالت عشجدفع مبمغ السكافأة إال أنو لؼ يدجل في 
 حيشيا( 

31/12قيج التدؾية الحؼ يدجل في   
حـ / السكافآت  2500    

حـ / عجد في الرشجوق  2500       
     دفع مكافأة لؼ تدجل بالجفاتخ

 حـ / األثاث 1500   -2
 حـ / الرشجوق  1500      

 ) ىحا القيج تؼ تدجيمو بالسبمغ الخظأ(
 



 حـ / األثاث  10500 
 حـ/ الرشجوق  10500        

 ) ىحا القيج الرحيح السفخوض يتؼ تدجيمو(  
 التدؾية:  قيج

 حـ / األثاث  9000
 حـ / عجد في الرشجوق  9000    

 تدؾية حداب األثاث          
 

 حـ / السذتخيات  5000   -3
 حـ / الجائشؾن  5000      

 وليذ الرشجوق ( جائشيؽعمى ال ذتخياتظأ الحؼ تؼ تدجيمو إذ تؼ تحسيل مبمغ الخ) ىحا القيج ال

حـ / السذتخيات 5000  

حـ / الرشجوق  5000      

   )ىحا القيج الرحيح السفتخض أن يتؼ تدجيمو ألن الذخاء كان نقجا وليذ باآلجل( 

 

 قيج التدؾية : 

حـ / الجائشؾن  5000    
حـ / عجد في الرشجوق  5000      

               تسوٌة حساب الدائنون

 

 حـ / أجور نمل  0055   -0

 حـ / الصندوق  0055       



 النمل إال أنه لم ٌسجل ( أجور) هذا المٌد المفروض ٌتم تسجٌله عند دفع   

 لٌد التسوٌة :

 حـ / أجور النمل  0055     

 حـ / عجز فً الصندوق 0055         

      تسوٌة حساب أجور النمل            

 

 حـ / المشترٌات    055 -0

 حـ / الصندوق  055      

 ) هذا المٌد الخطأ(       

 

حـ / السذتخيات  1000      
حـ / الرشجوق  1000           

                    ) ىحا القيج الرحيح (

 

 قيج التدؾية :

حـ /  السذتخيات  900      
حـ / عجد في الرشجوق  900               

 تدؾية حداب السذتخيات  
 

ـ / الشقج في الرشجوق ح  
 

الخصيج الفعمي   150000الخصيج الجفتخؼ     175000      

                   العجد في الرشجوق  25000                                



 

 175000 175000 

 

 

ـ / العجد في الرشجوق ح   
مكافآت2500  نقج في الرشجوق       25000                         

أثاث   9000                   

 دائشؾن  5000

 أجؾر نقل  4500

 مذتخيات 900

 مبمغ العجد غيخ معخوف الدبب3100                         

                                          25000 25000 

 

 حـ / أ.خ  3100    . أ
 حـ / العجد في الرشجوق   3100     

 اعتبار مبمغ العجد خدارة           
 

 حـ / سمفة بحمة أميؽ الرشجوق   3100   . ب
 حـ / العجد في الرشجوق  3100       

 تحسل أميؽ الرشجوق مدؤولية دفع مبمغ العجد



 

 حـ / شخكة التأميؽ  3100ج.    
 حـ / العجد في الرشجوق  3100               

 تحسل شخكة التأميؽ مدؤولية دفع مبمغ العجد           

 المحاضرة الثانية عشر –محاسبة متوسطة عربي 

 جرد النقدية لدى المصرف

حدابات جارية لجػ السرارف عؽ  الذخكاتعادة ما تفتح  جخد الشقجية في الحداب الجاري : .1
في  لمذخكةطخيق إيجاع مبالغ بسؾجب قائسة إيجاع ترسؼ مؽ قبل السرخف ويتؼ عشجىا فتح حداب 

في حيؽ تقؾم السشذأة بفتح حداب لمسرخف في دفاتخىا ويكؾن  دائشا  دفاـتــــــــــخ السرخف ويكؾن  
ويتؼ استخجام الحداب الجارؼ لغخض الدحب الشقجؼ مشو عؽ طخيق الذيكات وقج اعتادت  مجيشا  

أو السرارف في نياية كل شيخ أن تخسل ما يدسى بكذف الحداب إلى كل عسيل وعمى السحاسب 
الذخص السدؤول أن يقؾم بسظابقة رصيج حداب السشذأة الغاىخ في الكذف السخسل مؽ قبل 

مع رصيج حداب السرخف في دفاتخ السشذأة والغاىـــــــــــــــــــــــــخ في سجالت  دائشا  السرخف والحؼ يكؾن 
حاالت قج ال يحجث . ويفتخض أن يتظابق الخصيجيؽ إال انو في بعض ال مجيشا  السشذأة والحؼ يكؾن 

 التظابق لألسباب التالية : 
قج يحجث أن تقؾم السشذأة بإيجاع بعض السبالغ في الحداب الجارؼ ويكؾن ذلػ  إيجاعات بالظخيق : . أ

في نياية أو قخب نياية الذيخ ) بعج أن يتؼ إعجاد الكذف في السرخف ( حيث يتؼ تدجيميا 
ألنيا وصمت يقؼ بتدجيميا في دفاتخه لشفذ الذيخ كإيجاعات في دفاتخ السشذأة إال أن السرخف لؼ 

 بعجما تؼ إعجاد الكذف ولحا فيي ال تغيخ في الكذف . 
الذيكات السؾقؾفة تعشي الذيكات السحخرة مؽ قبل السشذأة لمغيخ تدجيجًا  الذيكات السؾقؾفة : . ب

في الكذف السخسل اللتداماتيا إال أن الغيخ لؼ يقجميا لغخض استالم مبمغيا وبالتالي فيي ال تغيخ 
 رغؼ عيؾرىا في دفاتخ السشذأة. 

مثل الفؾائج السجنية والعسؾالت التي يخرسيا السرخف مؽ رصيج حداب  مراريف السرخف : . ت
السشذأة لجيو وال تعمؼ السشذأة بحلػ إال عشج وصؾل الكذف فتكؾن عاىخة في الكذف السخسل مؽ قبل 

 السرخف وغيخ عاىخة في دفاتخ السشذأة.  



قج يحجث أن تخسل السشذأة إلى السرخف  : حرالت مؽ قبل السرخف لرالح السشذأةالست  . ث
كسبياالت أو أوراق قبض لمتحريل ومؽ ثؼ إضافتيا إلى حدابيا الجارؼ فيقؾم السرخف بتحريميا 
و إضافة مبالغيا لخصيج حداب السشذأة لجيو وتغيخ قيستيا في الكذف إال إنيا ال تغيخ في دفاتخ 

 تحريل قيستيا. السشذأة لعجم وصؾل إشعار مؽ السرخف إلى السشذأة ب
وىي الذيكات التي لؼ يدتظع السرخف تحريميا وإضافة مبمغيا لخصيج حداب  الذيكات السخفؾضة : . ج

لعجم كفاية الخصيج أو لعجم وجؾد رصيج ورغؼ تدجيميا كإيجاعات في دفاتخ السشذأة إال السشذأة لجيو أما 
  . إن السرخف لؼ يقؼ بتدجيميا ولحا فيي ال تغيخ في الكذف

قج يحجث أن تعظي السشذأة صػ بسبمغ معيؽ إال أن السحاسب قج يخظأ في  : في التدجيل أخظاء . د
تدجيل قيسة الرػ في دفاتخ السشذأة بأكثخ أو اقل مؽ قيستو الحكيكية فالسرخف يرخف الرػ 
عمى أساس الكيسة السكتؾبة عميو أما في دفاتخ السشذأة يدجل الرػ بأعمى أو أقل مؽ السبمغ الحؼ 

 سرخف مسا يؤدؼ إلى اختالف األرصجة بيؽ دفاتخ السشذأة وكذف السرخف .دفعو ال

وىشاك ثالثة طخق يسكؽ أتباع احجىا لسظابقة رصيج َحداب السرخف الغاىخ في دفاتخ السشذأة مع 
  رصيج َحداب السشذأة الغاىخ في كذف السرخف وىي :

 
  الكذفتعجيل رصيج الدجالت لمؾصؾل إلى رصيج   الظخيقة األولى :

بسؾجب ىحه الظخيقة يتؼ مظابقة رصيج السرخف الغاىخ في دفاتخ السشذأة مع الخصيج الغاىخ في كذف 
السرخف وفي ىحه الحالة نبجأ بالخصيج الغاىخ في دفاتخ السشذأة ويتؼ تعجيمو حتى يربح مظابقًا لمخصيج 

لسرخف ولؼ تغيخ في كل اإليجاعات التي عيخت في كذف ا بإضافةالغاىخ في كذف السرخف و ذلػ 
كل السدحؾبات التي عيخت في كذف السرخف ولؼ تغيخ في دفاتخ السشذأة وبحلػ  وطخحدفاتخ السشذأة 

نرل إلى رصيج َحداب السشذأة لجػ السرخف. وىحه الظخيقة تحتاج إلى قيؾد في دفتخ اليؾمية العامة 
ؼ تدجل في دفاتخ السشذأة وذلػ لتعجيل لمسشذأة إلثبات اإليجاعات والسدحؾبات الغاىخة في الكذف والتي ل

رصيج َحداب السرخف في دفاتخ السشذأة . وفيسا يمي نسؾذج لسحكخة التدؾية عمى أساس الخصيج الغاىخ في 
 دفاتخ السشذأة 

 محكخة تدؾية عمى أساس الخصيج الغاىخ في دفاتخ السشذأة 
 الغاىخ في دفاتخ السشذأة ) مجيؽ ( الخصيج ××××                 

 يزاف                         
 إيجاعات عاىخة في الكذف وليذ ليا مقابل في الجفاتخ) أ.ق محرمة(×××                  



 يظخح                               
 تحريل(مدحؾبات عاىخة في الكذف وليذ ليا مقابل في الجفاتخ ) م.               )×××( 

 الخصيج عمى وفق كذف السرخف                    ×××××  
 

 الظخيقة الثانية : تعجيل رصيج الكذف لمؾصؾل إلى رصيج الدجالت
في ىحه الحالة نبجأ بالخصيج الغاىخ في كذف السرخف ويتؼ تعجيمو بحيث يربح مداويًا لمخصيج الغاىخ  

عيخت في دفاتخ السشذأة ولؼ تغيخ في كذف السرخف  اإليجاعات التي بإضافةفي دفاتخ السشذأة وذلػ 
كل السدحؾبات السدجمة في دفاتخ السشذأة وغيخ مدجمة في دفاتخ السرخف أؼ غيخ عاىخة في كذف  وطخح

السرخف والشاتج يكؾن ىؾ الخصيج الرحيح . وال تحتاج ىحه الظخيقة إلى قيؾد في دفتخ اليؾمية العامة 
 حكخة التدؾية عمى أساس الخصيج الغاىخ في الكذف :لمسشذأة. وفيسا يمي نسؾذج لس

 محكخة تدؾية عمى أساس الخصيج الغاىخ في كذف السرخف  
 الخصيج الغاىخ في كذف السرخف ) دائؽ ( ×××                     
 يزاف                           

مقابل في الكذف ) إيجاعات إيجاعات عاىخة في دفاتخ السشذأة وليذ ليا ×××                     
 بالظخيق (

 يظخح                           
مدحؾبات عاىخة في دفاتخ السشذأة وليذ ليا مقابل في الكذف )صكؾك                       )××(

 مؾقؾفة(
 سجالت الذخكة  وفق الخصيج عمى                     ××× 

 
 

السرخف في دفاتخ السشذأة وتعجيل رصيج حداب السرخف في الظخيقة الثالثة :  تعجيل رصيج حداب 
  الكذف لمؾصؾل إلى الخصيج الرحيح

ىحه الظخيقة شائعة االستخجام وىي تجسع بيؽ الظخيقتيؽ األولى والثانية وبسؾجبيا يتؼ تعجيل كل مؽ الخصيج 
بالخصيجيؽ إلى الخصيج الحكيقي  لمؾصؾلالغاىخ في دفاتخ السشذأة والخصيج الغاىخ في كذف السرخف 

 الرحيح الحؼ يجب أن يكؾن عميو رصيج َحـداب السرخف الحؼ يغيخ في السيدانية العسؾمية



مثال / فً 2015/12/31 ورد كشف المصرف إلحدى الشركات وتبٌن منه إن رصٌد حساب 

 دٌنار وعند مطابمة هذا الرصٌد مع سجالت 21036الشركة لدى المصرف دائنا بمبلغ 

دٌنار ولدى  16440الشركة وجد إن رصٌد حساب المصرف فً سجالت الشركة مدٌنا بمبلغ 

-البحث عن سبب عدم التطابك وجد اآلتً:  

هنان شٌكان سحبا خالل شهر كانون األول لم ٌمدما إلى المصرف للتحصٌل ، األول  -1

 دٌنار. 2400والثانً بمبلغ  1800بمبلغ 

نمدا بحسابها فً  ردٌنا 1440لشهر بإٌداع مبلغ لامت الشركة فً الٌوم األخٌر من ا -2

 المصرف ولم ٌظهر بالكشف.

دٌنار لام المصرف بتحصٌلها لصالح الشركة بعد أن  2376هنان ورلة تجارٌة بمٌمة  -3

 دٌنار مصارٌف تحصٌل ولم ٌرد إشعار إلى الشركة بذلن. 24احتسب 

زبائنها لم ٌضفه دٌنار مسحوب لصالح الشركة من لبل أحد  240هنان شٌن بمبلغ  -4

 المصرف لحساب الشركة لعدم كفاٌة الرصٌد.

دٌنار ممدم من أحد زبائن الشركة أضافه المصرف بطرٌك  300هنان شٌن بمبلغ  -5

 الخطأ لحساب شركة أخرى.

 إعداد مذكرة تسوٌة لمطابمة الرصٌدٌن مع إثبات لٌود الٌومٌة الالزمة المطلوب//

  الحل /

  ج الغاىخ في سجالت الذخكةمحكخة تدؾية عمى أساس الخصي

 سجالت الذخكة / مجيؽالخصيج الغاىخ في  16440 

 تزاف / اإليجاعات الغاىخة في الكذف وغيخ عاىخة في سجالت الذخكة

 أوراق قبض محرمة  2400

 تظخح / السدحؾبات الغاىخة في الكذف وغيخ عاىخة في سجالت السرخف 



   مراريف تحريل 24

 الخصيج الرحيح   18816 

 القيؾد الالزمة 

 حـ / السرخف  2400 

 حـ / أ. ق محرمة 2400    

 حـ / م. تحريل 24    

 حـ / السرخف 24      

 ح / السرخف                         

  م. تحريل  24           الخصيج الجفتخؼ  16440

 الخصيج الرحيح 18816                 أ.ق محرمة 2400

40818                                  40818 

 

 

 

   محكخة تدؾية عمى أساس الخصيج الغاىخ في الكذف

 الخصيج الغاىخ في كذف السرخف / دائؽ  21036

 الكذف وغيخ عاىخة في  دجالتت الغاىخة في الاتزاف / اإليجاع 

 أيجاعات نقجية في اليؾم األخيخ مؽ الذيخ 1440



 شيكات مخفؾضة 240

 في تدجيل شيػ مؾدعخظأ  300

 تظخح / السدحؾبات الغاىخة في الدجالت وغيخ عاىخة في الكذف 

1800  

 شيكات مؾقؾفة             2400

  

 الخصيج الرحيح  18816

 السجيشؾن جخد الفرل الخامذ : 

عشاصخ السؾجؾدات الستجاولة في الذخكة  وتعشي كمسة السجيشؾن حقؾق الذخكة  عج السجيشؾن عشرخًا ميسا مؽيُ 
أو تقجيؼ  مؽ عسميات البيع باألجل عمى الغيخ والتي مؽ الستؾقع تحريميا نقجًا ويشذأ حداب السجيشؾن 

خجمات لمغيخ عمى الحداب ويتؾقع تحريل حدابات السجيشيؽ خالل مجة ال تديج عؽ الفتخة السالية إال إذا 
في نياية فتخة معيشة ال يعشي  حرمت مذكمة في تحريميا ألسباب تتعمق بالسجيؽ. وجخد حدابات السجيشيؽ 

خالل فتخة ذخكة ؼ أرصجة حداباتيؼ تجاه البإرسال محكخات إلى السجيشيؽ تبيؽ لي الذخكةعجىا وإنسا تقؾم 
 الذخكةتأييج ىحه السحكخات عشج وصؾليا إلى السجيؽ مؽ قبل السجيؽ نفدو حيث يخسل رده إلى  يجخؼ معيشة و 

 -وبشاء عمى السعمؾمات التي يسكؽ الحرؾل عمييا مؽ السجيشيؽ يسكؽ تسيد ثالثة أنؾاع مؽ الجيؾن ىي :
 تي ال يسكؽ الحرؾل عمييا . الجيؾن الديئة أو الخديئة وال .1
 الجيؾن السذكؾك في تحريميا .  .2
 الجيؾن الجيجة .  .3

  أوال  : الجيؾن الديئة أو الخديئة
وال يسكؽ  ،وىي الجيؾن التي ال أمل في تحريميا وال يسكؽ تحريميا وتدسى محاسبيًا الجيؾن السعجومة 

 :  اعتبار أؼ ديؽ معجومًا إال بتؾفخ كل أو أحج الذخوط التالية



وفاة السجيؽ وعجم كفاية تخكتو لتدجيج ما بحمتو مؽ ديؾن وليذ بسقجور ورثتو تدجيج ما بحمتو مؽ  .1
 ديؾن . 

 سشة .  15 - 10تقادم الجيؽ بدبب مزي السجة القانؾنية التي تحجد ب  .2
 بظالن الجيؽ بدبب صجور حكؼ قزائي وذلػ بدبب عجم وجؾد ما يثبت ذلػ .  .3
إعالن إفالس السجيؽ وعجم كفاية السبالغ السؾجؾدة لجيو لدجاد كل أو بعض مسا بحمتو مؽ ديؾن  .4

 تجاه الغيخ . 
   السعالجة السحاسبية لمجيؾن السعجومة

 ىشاك طخيقتان تدتخجمان إلثبات الجيؾن السعجومة في الجفاتخ ىسا:
السعجومة لمفتخة السحاسبية التي  وفقا ليحه الظخيقة يتؼ تحسيل الجيؾن طخيقة التحسيل السباشخ:   . أ

حجث فييا إعجام الجيؽ فعال وبرفة عامة فإن إعجام ديؾن بعض السجيشيؽ يخجع أساسا إلى خظأ 
في سياسة مشح االئتسان وإلى قرؾر في عسمية التحريل إضافة إلى حجوث بعض الستغيخات غيخ 

ليحه الظخيقة يجعل ح/ الجيؾن  الستؾقعة في قجرة العسيل عمى سجاد الخصيج السدتحق عميو وطبقا  
 السعجومة مجيشا وح/ السجيشيؽ دائشا وكسا يمي:

  XXحـ/ ديؾن معجومة 
       XXحـ/ السجيشيؽ 

مع السبادئ السحاسبية السقبؾلة تتدؼ ىحه الظخيقة بالديؾلة والبداطة في التظبيق إال إنيا ال تتفق 
قبؾال عاما وتحجيجا مبجا السقابمة حيث أنو في عل ىحه الظخيقة يتؼ تدجيل اإليخادات الشاتجة عؽ 
السبيعات في فتخة زمشية معيشة بيشسا يتؼ تحسيل فتخة زمشية تالية بالسرخوفات الشاتجة عؽ الجيؾن 

زي بزخورة تحقيق السقابمة بيؽ إيخادات الفتخة وما السعجومة وىحا يتعارض مع مبجأ السقابمة الحي يق
 يخريا مؽ مرخوفات لمؾصؾل إلى صافي الخبح أو الخدارة.

كحلػ إذا تؼ تحريل ديؾن سبق إعجاميا مؽ قبل سؾاء في نفذ الفتخة التي تؼ فييا إعجام الجيؽ أو 
والحي يسثل أحج في فتخة تالية فإنو يتؼ إثبات ذلػ في حداب يدسى " ديؾن معجومة محرمة " 

حدابات اإليخادات في الفتخة التي تؼ فييا التحريل عمى الخغؼ مؽ إن ىحا اإليخاد ال يخص الفتخة التي 
 تؼ تدجيمو بيا وتكؾن السعالجة كالتالي:

XX  حـ/ السيشيؽ 
    XX /ديؾن معجومة محرمة حـ  

 



XX          حـ/ الرشجوق 
            XX حـ/ السيشيؽ 

 
الجيؾن السذكؾك فييا ) ستجخي مشاقذة ىحه الظخيقة بالتدامؽ مع  طخيقة مخرص . ب

 الشؾع الثاني مؽ أنؾاع الجيؾن وىؾالجيؾن السذكؾك في تحريميا(
 

ديشار  180000كان رصيج حـ / السجيشيؽ الغاىخ في دفتخ األستاذ العام  31/12/2018في   مثال :
 .  2019وفيسا يمي السعامالت السالية التي تست خالل شيخ شباط لدشة 

 ديشار .  75000بمغت السبيعات اآلجمة  .1
 ديشار .  25000بمغت الجيؾن التي شظبت  خالل الذيخ  .2
 ديشار .  4000لمسجيشيؽ قجره نقجيا  مشحت السشذأة خرسًا  .3
 ديشار .  45000بمغت الستحرالت الشقجية مؽ السجيشيؽ مبمغ قجره  .4
 ديشار بدبب وفاة السجيؽ .  6000تقخر شظب ديؽ قجره  .5
 ديشار .  10000تقخر شظب ديؾن أخخػ مقجارىا  31/12/2019عشج الجخد في  .6

 السظمؾب : إجخاء قيؾد اليؾمية واإلقفال الالزمة مع بيان رصيج حـ/ السجيشيؽ في نياية الدشة . 
 

  الحل /
 حـ/ السجيشيؽ  75000     -1

 حـ/ السبيعات  75000        
 عؽ مبيعات آجمة          

 
 

 حـ/ ديؾن معجومة 25000      -2
 حـ / السجيشيؽ  25000            
 ديؾن  عؽ شظب            

 حـ / خ.م.بو 4000      -3
 حـ / السجيشيؽ 4000         



 عؽ خرؼ نقجي مدسؾح لمسجيشيؽ              
 حـ/ الرشجوق  45000        -4

 حـ / السجيشيؽ  45000            
 عؽ متحرالت نقجية مؽ السجيشيؽ 

 حـ / ديؾن معجومة  6000     -5
 حـ / السجيشيؽ  6000       

 شظب ديؾن عؽ              
 حـ / ديؾن معجومة  10000      -6

 حـ/ السجيشيؽ  10000        
 شظب ديؾن عشج الجخد          

 
 قيج اإلقفال:

 أ.خحـ / 45000
 حـ/ الجيؾن السعجومة  41000     

 حـ/ خرؼ مدسؾح بو 4000      
 قفل ح/ د.م و ح/ خ.م.بو في ح/ أ.خ

 
 ح/ السجيشؾن                       

 
 د .م 25000     1/1/2019الخصيج في  180000
 خ.م.بو 4000 السبيعات 75000

 الرشجوق  45000 
 د.م 6000 
 د.م 10000 
 31/12/2019الخصيج في  165000 

255000 255000 
  ثانيا  : الجيؾن السذكؾك في تحريميا



وىي الجيؾن التي يذػ في تحريميا أؼ انو ىشاك احتسال في عجم تحريميا أو تحريل جدء مشيا و ىحه 
الجيؾن ال يسكؽ اعتبارىا ديؾنًا معجومة لعجم تؾفخ الذخوط الالزمة إلعجام الجيؽ عمييا كسا ال يسكؽ اعتبارىا 

ؾن مذكؾك في تحريميا . وىشاك ديؾنًا جيجة ألنيا ال تترف برفات الجيؾن الجيجة وليحا فيي تعتبخ دي
  -أسباب العتبار بعض الجيؾن مذكؾك في تحريميا مشيا :

 عجم قيام السجيؽ بالدجاد في الؾقت السحجد وعجم استفادتو مؽ الخرؼ الشقجؼ .  .1
 قيام السجيؽ بتدجيج الجيؾن الججيجة وعجم تدجيجه لمجيؾن القجيسة .  .2
ل في الجفع أو الجخؾل باتفاقيات مع الجائؽ وتعسج محاولة التأخيخ في التدجيج عؽ طخيق التأجي .3

 أعظاء شيكات غيخ صحيحة مؽ أجل كدب الؾقت وتأخيخ عسمية التدجيج . 
مخور أكثخ مؽ ستة أشيخ عمى الجيؽ وعجم تحخكو أؼ عجم تدجيج ولؾ جدء مشو مع إضافة ديؽ ججيج  .4

 عميو . 
 التيخب مؽ تدجيج الجيؾن بأعحار وىسية .  .5
 يج الكسبياالت التي عميو في أوقاتيا السحجدة . التيخب مؽ تدج .6

 
  مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا     

السخرص عبارة عؽ مبمغ محتجد مؽ األرباح  لسؾاجيو الخدائخ السحتسمة الؾقؾع نتيجة عجم تدجيج بعض 
ربحًا أم خدارة حدابات السجيشيؽ  ويتؼ تكؾيؽ السخرص سشؾيًا بغض الشغخ عؽ نتيجة األعسال سؾاء كانت 

 -وىشاك ثالث طخق رئيدة لتكؾيؽ مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا ىي:
 طخيقة التقجيخ عمى أساس ندبة مئؾية مؽ السبيعات. .1
 طخيقة التقجيخ عمى أساس العسخ الدمشي لمجيؾن. .2
 طخيقة التقجيخ عمى أساس ندبة مئؾية مؽ إجسالي السجيشيؽ. .3

شيؾعًا واستخجاما نغخًا لظبيعة العالقة بيؽ السجيشيؽ وبيؽ مخرص الجيؾن  وتعج الظخيقة الثالثة ىي األكثخ  
 السذكؾك في تحريميا . 

 
 السعالجة السحاسبية لتكؾيؽ مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا 

  -ىشاك طخيقتيؽ لسعالجة مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا وىي :
باشخ ويكؾن معالجة السخرص في حـ أ . خ بذكل مالظخيقة السباشخة :  وبسؾجب ىحه الظخيقة يتؼ  .1

 ذلػ بالقيج التالي:



 مؽ حـ /  أ. خ                   
 إلى حـ / مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا                       

  
الظخيقة غيخ السباشخة  : وىي الظخيقة السدتخجمة والتي يتؼ بسؾجبيا تؾسيط حـ الجيؾن السذكؾك في  .2

 -تحريميا كحداب وسيط إلثبات  تكؾيؽ السخرص وبالقيج التالي :
 مؽ حـ / الجيؾن السذكؾك في تحريميا               

 إلى حـ / مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا                        
 عؽ تكؾيؽ مخرص لمجيؾن السذكؾك في تحريميا                       

  
 حـ  الجيؾن السذكؾك في تحريميا كحداب وسيط في حـ  أ .خ ثؼ يتؼ بعج ذلػ قفل 

 مؽ حـ  / أ . خ                
 إلى حـ/ الجيؾن السذكؾك في تحريميا                   

 عؽ قفل حـ  الجيؾن السذكؾك في تحريميا في حـ أ.خ               
  

ويبقى حـ مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا مفتؾحًا حيث يغيخ رصيجه في السيدانية مظخوحًا 
يسثل رصيجه في نياية الدشة رصيج لبجاية الدشة القادمة و يسكؽ في الدشة القادمة  ومؽ السجيشيؽ 

 .  الذخكة وفي ضؾء مدتججات الؾضع داخل الذخكةزيادتو  أو تخفيزو حدب رغبة 
 2018تست السعامالت السالية التالية في أحجػ الذخكات التجارية خالل الدشة السالية  مثال:
 % آجمة . 60ديشار  250000السبيعات مبمغ قجره  بمغت .1
 ديشار .  2500مشح خرؼ نقجؼ لمسجيشيؽ قجره  .2
 ديشار .  8500أوراق الكبض السدتمسة مؽ السجيشيؽ كانت بسبمغ  .3
 ديشار .  5000لسجيشيؽ كانت بسبمغ أوراق الكبض السخفؾضة مؽ قبل ا .4
 ديشار لعجم أمكانية تحريميا .  12000خالل الدشة شظبت ديؾن قجرىا  .5

السظمؾب : إجخاء قيؾد اليؾمية الالزمة وقيؾد األقفال الالزمة مع إعجاد حـ أ .خ والسيدانية عسؾمية أذا 
 . % مؽ رصيج السجيشيؽ8 عمست أن الذخكة قخرت تكؾيؽ مخرص لمجيؾن السذكؾك في تحريميا بشدبة

 

 الحل / 



 حـ/ الرشجوق 100000     -1
 حـ/ السجيشؾن  150000   

    حـ/ السبيعات 250000             
 حـ/ خ.م.بو 2500           -2

   حـ/ السجيشيؽ 2500               
 حـ/ أ.ق 8500    -3

   حـ/ السجيشيؽ  8500          
 حـ/ السجيشيؽ5000      -4

   حـ/ أ.ق مخفؾضة 5000      
 حـ/ د.م  12000        -5

   حـ/ السجيشيؽ12000            
 

 

 ح/ السجيشؾن                              
 

 خ.م.بو 2500 السبيعات 150000
 أ.ق 8500 أ.ق مخفؾضة 5000

 د.م 12000 
  
 31/12/8201الخصيج في  132000 

155000 155000 
 

 

 السخرص السخاد تكؾيشو= رصيج السجيشيؽ في 12/31 مزخوب في ندبة السخرص

       =132000 x  8  = %10560 ديشار 



 حـ/ أ.خ 10560الظخيقة السباشخة        

     حـ/ مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا 10560                         

 السذكؾك في تحريمياحـ/ الجيؾن  10560الظخيقة غيخ السباشخة      

   حـ/ مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا 10560                              

 

 حـ/ أ.خ 10560      

 حـ/ الجيؾن السذكؾك في تحريميا 10560      

 

 31/12قيؾد اإلقفال في 

 حـ/ أ.خ  14500        

 حـ/ خ.م.بو 2500              

 د.محـ/  12000              

 أ.خح/                              
  

 خ.م.بو 2500 
  ديؾن معجومة   12000

 

 

 



 

 ميدانية جدئية 
 السؾجؾدات الستجاولة:         
 السجيشؾن  132000 
 ( م.د.م.فييا10560) 
 صافي السجيشيؽ 121440 

 

 

 

 زيادة أو تخفيض مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا 
سابقة وفي الدشة التالية عشجما يخاد  سشةفي بعض األحيان قج يكؾن ىشاك مخرص سبق وأن تؼ تكؾيشو في 

تكؾيؽ مخرص لمجيؾن السذكؾك في تحريميا البج أن نأخح بشغخ االعتبار ىحا السخرص السكؾن في 
يج السخرص القجيؼ الدشة الدابقة . فإذا كان رصيج السخرص السخاد تكؾيشو في الدشة التالية أكثخ مؽ رص

السكؾن في الدشة الدابقة ففي ىحه الحالة البج مؽ زيادة رصيج حــ السخرص القجيؼ بالفخق بيؽ السخرص 
  -القجيؼ والسخرص الججيج ) السخاد تكؾيشو ( ويكؾن ذلػ بالقيج التالي :

 مؽ حـ/  زيادة مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا                               
 إلى حـ/ مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا                                      
 

 ثؼ يتؼ إقفال حـ الديادة في مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا في حـ أ . خ بالقيج التالي :
 مؽ حـ/  أ .خ                                  

 إلى حـ/  زيادة مخرص الجيؾن السذكؾك فييا                                      
أما أذا كان رصيج السخرص السخاد تكؾيشو ) الججيج( أقل مؽ السخرص السكؾن في الدشة الدابقة 

 )السخرص القجيؼ( ففي ىحه الحالة البج مؽ تخفيض السخرص القجيؼ ويكؾن ذلػ بالقيج التالي : 
 لجيؾن السذكؾك في تحريميا مؽ حـ/ مخرص ا                              

 إلى حـ/  تخفيض مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا                                      



  -بالقيج التالي:  عخضيثؼ يقفل حـ تخفيض السخرص في حـ أ .خ باعتباره إيخاد 
 مؽ حـ/   تخفيض مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا             

 إلى حـ/  أ .خ                           
  

في بعض الحاالت قج تؼ إلغاء مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا وذلػ عشجما يدال الذػ في 
تحريل الجيؾن أو عشجما تحؾل السشذاة سياستيا إلى البيع الشقجؼ فقط وليذ باألجل ويكؾن اإللغاء بالقيج 

 التالي : 
 ص الجيؾن السذكؾك في تحريميا مؽ حـ/  مخر                          

 إلى حـ/ إلغاء مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا                                
 

 ثؼ يقفل حـ  إلغاء السخرص بالقيج التالي :
 مؽ حـ/  إلغاء مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا                         

 إلى حـ/  أ .خ                                
 

 650000) السجيشؾن  31/12/2018تؾفخت البيانات التالية إلحجػ الذخكات عؽ الدشة السشتيية في  /مثال 
 -: 2019ديشار ( وقج تست العسميات اآلتية خالل سشة  55000ديشار ، مخرص الجيؾن السذكؾك فييا 

 ديشار 300000بمغ أجسالي السبيعات اآلجمة  .1
 ديشار 100000الستحرالت بذيكات  و  ديشار 160000الشقجية مؽ السجيشيؽ كانت الستحرالت  .2
 ديشار 14000مشح خرؼ نقجؼ لمسجيشيؽ قجره  .3
 ديشار 40000ديشار كسا أعجم ديؽ عشج الجخد قجره  160000بمغت الجيؾن السعجومة خالل الدشة  .4
 السجيشيؽ% مؽ رصيج 15قخرت الذخكة تكؾيؽ مخرص لمجيؾن السذكؾك فييا بشدبة  .5

السظمؾب : أثبات قيؾد اليؾمية واإلقفال الالزمة وترؾيخ حداب السجيشؾن وحداب مخرص الجيؾن 
 السذكؾك في تحريميا

  الحل/

 حـ/ السجيشيؽ  300000     -1



   حـ/ السبيعات 300000           

 حـ/ صشجوق  160000     -2
 حـ/ السرخف 100000    

    حـ/ السجيشيؽ 000062           
 حـ/ خ.م.بو 14000     -3

   حـ/ السجيشيؽ14000          
 حـ/ د.م 200000         -4

 حـ/ السجيشيؽ    200000            
 ح/ السجيشؾن   

 
 محكؾريؽ 260000 1/1/2018في  جالخصي 650000
 خ.م.بو 14000 السبيعات 300000

 د.م 200000 
 31/12/8201الخصيج في  476000 

950000 950000 
 

 

 ندبة السخرص xالسخرص السخاد تكؾيشو=  رصيج السجيشؾن الججيج 

          =476000 x  15 = %71400 ديشار 

 نقارن بيؽ رصيج السخرص القجيؼ ) معظى بالدؤال( مع رصيج السخرص السخاد تكؾيشو فإذا كان:

 السخرص القجيؼ أكبخ مؽ السخرص الججيج فإن الفخق سيكؾن تخفيض السخرص -1
 القجيؼ أقل مؽ السخرص الججيج فإن الفخق سيكؾن زيادة السخرصالسخرص  -2

 ديشار الديادة في السخرص 16400= 55000 -71400

 حـ/ زيادة مخرص الجيؾن السذكؾك فييا  16400



 حـ/ مخرص الجيؾن السذكؾك فييا   16400         

 حـ/ أ.خ 16400   

 حـ/  زيادة مخرص الجيؾن السذكؾك فييا 16400       

 قيؾد اإلقفال:

 حـ/ أ.خ 214000     

 حـ/ خ.م.بو 14000           

 حـ/  الجيؾن السعجومة  200000           

 

 

 

 

 

 
 أ.خح/                               

  
 خ.م.بو 14000 

  ديؾن معجومة   200000
 زيادة السخرص 16400

 

 



 

 ميدانية جدئية 
 

 السؾجؾدات الستجاولة: 
 السجيشؾن   476000 
 ( م.د.م.فييا71400) 
 صافي السجيشيؽ 404600 

 

 

مجيشؾن  625000عيخت األرصجة التالية في دفاتخ إحجػ الذخكات التجارية )  31/12/2016في  مثال /
 :2017مخرص الجيؾن السذكؾك فييا( وفيسا يمي السعامالت السالية التي تست خالل سشة  43750 –

 % آجمة60ديشار مشيا  480000السبيعات  -1
 ديشار 70000الستحرالت الشقجية مؽ السجيشيؽ  -2
 وكالشت مؽ الجيؾن التي نذأت عؽ مبيعات خالل الدشة السالية 55000تؼ شظب ديؾن مقجارىا  -3
 ديشار نذأت عؽ مبيعات في الدشة الدابقة  26000ديشار مشيا 68000تؼ شظب ديؾن أخخػ قجرىا  -4
 متعمقة بالسبيعات اآلجمة وىي 6500كانت مخدودات ومدحؾبات السبيعات  -5

السظمؾب/ تدجيل القيؾد الالزمة إذا عمست إن الذخكة تعتبخ ندبة تكؾيؽ مخرص الجيؾن لمدشة الدابقة 
 كافية لسؾاجية الجيؾن السذكؾك في تحريميا.

  الحل /

إذا تؼ شظب ديؾن تخص سشة سابقة يتؼ قفميا في حداب السخرص أما الجيؾن التي  (1مالحغة )
 ة الحالية فيتؼ قفميا في حداب األرباح والخدائخ.تخص الدش

 في حالة عجم وجؾد ندبة لسخخص الجيؾن السذكؾك فييا ندتخخجيا كاآلتي: (2مالحغة )



 رصيج السجيشيؽ القجيؼ÷ الشدبة = رصيج السخرص القجيؼ 

 %7=  625000÷  43750إذن الشدبة = 

 حـ/ السجيشيؽ 288000       -1
 الرشجوق  حـ/  192000              

    حـ/ السبيعات 480000                       

 حـ/ الرشجوق  70000       -2
     حـ/  السجيشيؽ 70000         

 حـ/ د.م 55000       -3
   حـ/ السجيشيؽ 55000            

 سشة سابقة( 26000 –سشة حالية  42000حـ/ د.م  )  68000        -4
    السجيشيؽحـ/  68000           

 حـ/ مخدودات السبيعات  6500     -5
     حـ/ السجيشيؽ 6500         

 
 قيج اإلقفال:

 حـ/ أ.خ  ) الجيؾن السعجومة التي تخص الدشة الحالية( 97000
 حـ/ مخرص الجيؾن السذكؾك فييا ) الجيؾن السعجومة التي تخص الدشة الدابقة( 26000
 السعجومةحـ/ الجيؾن  123000         

 
 
 

 ح/ السجيشؾن                                
 



 الرشجوق  70000 1/1/2017في  جالخصي 625000
 د.م 55000 السبيعات 288000

 د.م 68000 
 مخدودات السبيعات 6500 
 31/12/7201الخصيج في  713500 

913000 913000 
 

 

تأثخ بالجيؾن السعجومة التي  ) ىحا السخرصديشار 43750يج السخرص لمدشة الدابقة = رص
 تخص الدشة الدابقة لحلػ يجب عسل حداب لسخرص الجيؾن السذكؾك فييا(

 م.د.م.فيياح/                                  
 

 الخصيج 43750 د.م 26000
  31/12/2017الخصيج في  17750

  
49945               49945 

 

مقجار زيادة السخرص  32195=  17750 – 49945  

حـ/ زيادة مخرص ديؾن مذكؾك فييا 32195      

            32195   حـ/ مخرص الجيؾن السذكؾك فييا   

 حـ/ أ.خ 32195               

 حـ/ زيادة مخرص الجيؾن السذكؾك فييا 32195                  

 
 



 الجيؾن الجيجة
يرل بعج ومؽ السسكؽ ان يقؾم لؼ وىي الجيؾن التي أكج أصحابيا أمكانية تحريميا وأن مؾعج أستحقاقيا 

سؾف يحرل السجيؽ عمى خرؼ  عشجىاؾعج السحجد لمتدجيج و سأصحابيا بتدجيجىا أو تدجيج جدء مشيا قبل ال
نقجؼ وليحا يجب عمى أدارة السشذأة االحتياط ليحا الخرؼ وتكؾيؽ ما يدسى بسخرص الخرؼ السدسؾح بو 
وعمى أساس مقجار ماسيسشح مؽ خرؼ لمسجيشيؽ لقاء تدجيجىؼ لسا بحمتيؼ مؽ ديؾن بؾقت مبكخ وتتسثل 

ة بعج إجخاء كافة التدؾيات الجخدية وبعج تشديل الجيؾن الجيجة )) بأنيا رصيج السجيشيؽ في نياية الفتخ 
 مخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا . 
  تكؾيؽ مخرص الخرؼ السدسؾح بو

أ .خ عمى أساس ندبة مئؾية مؽ رصيج السجيشيؽ / مخرص الخرؼ السدسؾح بو ىؾ مبمغ محتجد مؽ حـَ 
ح مؽ خرؼ لمسجيشيؽ لقاء تدجيجىؼ بؾقت مبكخ ويتؼ تكؾيؽ مخرص الخرؼ سشالجيج وذلػ لسؾاجية ما سي

السدسؾح بو بعج جخد السجيشيؽ ومعخفة الجيؾن التي تدتحق الجفع ألنيا تسثل الجيؾن السسكؽ تحريميا ويسكؽ 
تدجيجىا في وقت مبكخ في سبيل الحرؾل عمى خرؼ نقجؼ وال تختمف األجخاءات السحاسبية الستعمقة 

عؽ األجخاءات الخاصة بتكؾيؽ مخرص الجيؾن السذكؾك في السدسؾح بو خرص الخرؼ بتكؾيؽ م
 تحريميا وكحلػ مؽ حيث زيادة أو تخفيض السخرص . 

  السعالجة السحاسبية لتكؾيؽ مخرص الخرؼ السدسؾح بو
 

  -عشج تكؾيؽ السخرص يكؾن القيج :
     xx /خرؼ مدسؾح بو متؾقع حـ 

            Xx   /سدسؾح بو الخرؼ المخرص  حـ 
 

 يقفل حـَ الخرؼ السدسؾح بو الستؾقع في حـَ أ.خ  ثؼ 
 أ .خ / مؽ حـَ              

 خرؼ مدسؾح بو متؾقع / الى حـَ                   
  

مثال/ ظهرت األرصدة التالٌة فً مٌزان المراجعة ألحدى الشركات عن السنة المنتهٌة فً 0502/00/00 ) 

تمت المعامالت التالٌة: 0500مخصص الدٌون المشكون فٌها ( خالل سنة  02055 –المدٌنون  005555  

 دٌنار 005555مبٌعات آجلة  -0



 دٌنار  005555متحصالت نمدٌة من المدٌنٌن  -0

 نشأت خالل السنة. 0055دٌنار منها  0555خالل السنة  دٌون معدومة شطبت -0

 دٌنار 0055خصم نمدي ممنوح للمدٌنٌن  -0

 دٌنار كجزء من دٌنهم بورلة تجارٌة تستحك بعد ثالثة أشهر  05555سدد بعض المدٌنٌن مبلغ لدره  -0

كوين المطلوب// إجراء ليود التسوية واإللفال إذا علمت إن الشركة لررت االستمرار بنفس نسبة ت

المخصص للسنة السابمة بالنسبة لمخصص الديون المشكون في تحصيلها كما لررت تكوين مخصص 

 % من رصيد الديون الجيدة.0للخصم المسموح به بنسبة 

 الحل / 

 حـ/ السجيشيؽ  210000 -1
 حـ/ السبيعات    210000    

 الرشجوق حـ/  120000   -2
 حـ/ السجيشيؽ  120000      

 حـ/ د.م 8000     -3
 حـ/ السجيشيؽ 8000       

 حـ/ خ.م.بو 2500    -4
   حـ/ السجيشيؽ 2500      

 حـ/ أ.ق 50000    -5
  حـ/ السجيشيؽ 50000     

 
 قيؾد اإلقفال:

 حـ/ أ.خ ) الجيؾن السعجومة التي تخص الدشة الحالية( 2500
 حـ/ م.د.م.فييا ) الجيؾن السعجومة التي تخص الدشة الدابقة( 5500

 حـ/ الجيؾن السعجومة 8000            
 حـ/ أ.خ 2500
 حـ/ خ.م.بو2500      



 

 x  100رصيج السجيشيؽ ÷ تكؾيؽ السخرص لمدشة الدابقة = رصيج السخرص القجيؼ  ندبة
  =17600  ÷220000 x 100 =8 % 

 
 

 ح/ السجيشؾن                                     
 

 الرشجوق  120000 31/12/2017الخصيج  220000
 د.م 8000 السبيعات 210000

 خ.م.بو 2500 
 أ.ق 50000 
  
 31/12/8201الخصيج في  249500 

430000 430000 
 
 

) نقارنو مع  ديشار x 8 =%19960 249500السخاد تكؾيشو= الجيؾن السذكؾك فييا مخرص 
السخرص القجيؼ ولكؽ بعج أخح الجيؾن السعجومة التي تخص الدشة الدابقة بشغخ االعتبار لحلػ 

 لسخرص الجيؾن السذكؾك في تحريميا القجيؼ( T- account يجب عسل 

 م.د.م.فيياح/                                    
 

 2017/ 31/12الخصيج في  17600   د.م  5500
  31/12/2018الخصيج في  12100

  
  

17600 17600 



 

 

 

 ديشار ) مقجار الديادة في السخرص( 7860=  12100 -19960

 حـ/ زيادة مخرص الجيؾن السذكؾك فييا 7860     

     حـ/ مخرص الجيؾن السذكؾك فييا 7860          

 

 حـ/ أ.خ7860  

    حـ/ زيادة مخرص الجيؾن السذكؾك فييا 7860       

 السخرص السخاد تكؾيشو –الجيؾن الجيجة = رصيج السجيشيؽ الججيج 

 ديشار 229540=  19960 -249500=         

 ديشار x 5 =%11477 229540مخرص الخرؼ السخاد تكؾيشو= 

 حـ/ الخرؼ السدسؾح بو الستؾقع11477   

    حـ/ مخرص الخرؼ السدسؾح بو الستؾقع 11477       

 حـ/ أ.خ 11477   

 حـ/ الخرؼ السدسؾح بو الستؾقع 11477      

  

 


