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 (ASPUامعة الشام الخاصة )ج  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 األولى/ السنة  2المحاسبة    
 2020 / 2019 :الثانيالفصل 

 لجردية بخصوص المصاريف واإليراداتالتسويات ا :األولىالمحاضرة 
 )إثبات المستحقات والمقدمات(

 مقدمة:
األساااا النقاادس و ساااا  )محززدير لححمنةززألعحملقمززبلحميل بززبدي ح ززينُنمّيزززحمسبيزز يبدحقنززدحليززبسحمحززديلحمحمسبيزز  ح

حل كلفز حمح بريييز حكأليزبسححلقيزبسحمحمسبيز  ضحح زر حملكثرحمالءمز دحُيعدحأيبسحميي سقبقحمحمسبي  ححاالستحقاق.
 مثيزززلحسقيقززز حمحمركززززحمحمزززبح حيمحزززديلحمحمسبيززز  حقزززنحملسزززدممحمحمب)زززي حاززز ححس ززز حزمنيززز حمسزززددعح)ن بيززز حمحزززديرعح

، صافي الادخل مقب ل حمحمببريفحمعحمإليرمدمتحمحمبحي ل.حيُ مّثلحن يج حملقمبلحقلىحأيبسحميي سقبقحمحنب ج حقن
  إحىحمليبسحمحنقد حيأيبسحميي سقبق:حهنبحيحُ ّدحمنحمإلةبرعالمحاسبي عمى  ساا االستحقاق. 

  :زبحمزعحمإليزرمدمتحمحمق ي)ز حاقزبح سميزلحمحزديرعحمحمبحيز ح بحمبزبريفحمحمدايقز حاقزبحيمقب لاألساا النقدس  
    حمحن رحقنحمحمقدمبتحيمحمي سقبت.

  :ممبريزز حمحمنةززألعححنةززبب بحميل بززبد ضحح بل  ززب سميززلحمحززديرعحمحمبحيزز ح بحنفقززبتحمح زز ح ساااا االسااتحقاق
محم ززبح ححمززعحمليززذح عززينحميق  ززبريمقب ل  ززبح ززبإليرمدمتحمحنبجمزز حقززنحممبريزز حمحمنةززألعححنةززبب بحميلبززبد ضح

مقزدمبدضححمحمق ي) .حيكذحكحمحم بح حلبالنسبة لممصاريف)حمقدمبدضحيمحم بح حمحمي سق حغيرحمحمدايق حمحمدايق 
مح يززييبتحمحجرديزز ح يبززي ححهنززبح  ززرزح)ززريرعح.لبالنساابة لرياارادات)حيمحم ززبح حمحميزز سق حغيززرحمحمق ي)زز 

إث زززززبتحمحميززززز سقبتحح؛حمسبيززززز  ) زززززبحمعنىحمحقلزززززىحأيزززززبسحمييززززز سقبقحمحمسبيززززز  حمحمبزززززبريفحيمإليزززززرمدمت
 يمحمقدمبتل.

  واًل: التصنيف المحاسبي لممقدمات والمستحقات
حضحيي دفحمح بنيفحمحمسبي  حإحىح يبن:ُ عّدحمحمي سقبتحيمحمقدمبتحمنحسيب بتحمحميزمني ح ميجيدم  بحيمبلي ب  ب

 .محسيب بتحمحيبب ح بحمي سقبت 
 .محسيب بتحمحيبب ح بحمقدمبت 
 محيبب ح بحمي سقبت.ب يع حمحسيب بتح 
 .ب يع حمحسيب بتحمحيبب ح بحمقدمبت 

حضحمح بنيفحمحمسبي  ححلمقدمبتحيمحمي سقبتح)منحسيب بتحمحميزمني :ل1رلمح)حةكلحُي ّينحم
ح
ح
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التسويات الجردية الخاصة بالمصاريف واإليرادات
(والمقدماتإثبات المستحقات )

المصاريف

مصاريف مستحقة
( ير مدفوعة)

مصاريف مدفوعة 
مقدماً 

إيرادات مستحقة
( ير مقبوضة)

اإليرادات

  إيرادات مقبوضة
مقدماً 

حسابات مدينة ب بيعت ا

(موجودات متداولة)مي انية 

حسابات دا نة ب بيعت ا

(م موبات متداولة)مي انية 

ح
حُيي دلحمنحمحةكلحمحيب قضحمحسيب بتحمحيبب ح بحمي سقبتحيمحمقدمبتضحمآل  ح يبن ب:

مح زممزبتحلبزيرعحملجزلضح يز حمحف زرعحمحمسبيز ي حمحسبحيز ضححزمح ُزداعحالمصاريف المستحقة  يار المدفوعاة:  (1
  عد.

أبيلحلبيرعحملجلضح ي حمحف رعحمحمسبي ي حمحالسق ضحُدِاَعتحيلفبدحا حي يلحالمصاريف المدفوعة مقدمًا:  (2
 محسبيلحقلىحمحمنباعحميل ببدي حمحمي ق لي .

 يزز حمحف ززرعح، أبززيلحلبززيرعحملجززلياار المقبوضااة )اإلياارادات مسااتحقة القااب (: اإلياارادات المسااتحقة   (3
 محمسبي ي حمحسبحي ضححمح ُق  ح عد.

مح زممززبتحلبززيرعحملجززلضح يزز حمحف ززرعحمحمسبيزز ي حمحالسقزز ضحُلِ َ)ززتحيززلفبدحمززنحاإلياارادات المقبوضااة مقاادمًا:  (4
  مح يرحمقب لحسبيحهحقلىحمنباعحمل ببدي حمي ق لي .ححح

ح
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ززإحززىحمززبحيزز قضححميزز نبدمدح محيببزز ح بحمبززبريفحضحمح بززنيفحمحمسبيزز  ححلمقززدمبتحيمحميزز سقبتحل2رلززمح)ح حمحةززكلُيلي 
ح)منحسيب بتحمحميزمني :يمإليرمدمتح

والمقدمات ضمن حسابات المي انيةالمستحقات تصنيف 

حسابات الم موباتحسابات الموجودات

الموجودات المتداولة

 ًمصاريف مدفوعة مقدما.

 ،(. ير مقبوضة)إيرادات مستحقة

الم موبات المتداولة

 (. ير مدفوعة)مصاريف مستحقة

 ًإيرادات مقبوضة مقدما.

ح
 القاعدة الرياضية لممقدمات والمستحقات ثانيًا:

حُ برححمنحمحسيب بتحمحيبب ح  ب.، المقدماتو ُ )بفحإحىحمحسيب بتحمحيبب ح  ب.حالمستحقات، 
 ُيبّين الجدوالن المتقابالن  دناه، العمميات الحسابية الخاصة بالمقدمات والمستحقات:

العمميات الحسابية الخاصة       
بالمصاريف 

(المستحقات والمقدمات)

المصروف المدفو  خالل الادورة    
المالية

 يااااااااااااااار )المساااااااااااااااتحقة . م     
(المدفوعة

المدفوعة مقدماً . م -     

ما يخص الدورة المالية   

العمميات الحسابية الخاصة       
باإليرادات 

(المستحقات والمقدمات)

اإليااااراد المقبااااو  خااااالل الاااادورة    
المالية

 ياااااااار )المسااااااااتحق  اإليااااااااراد     
(المقبو 

المقبو  مقدماً  اإليراد -     

ما يخص الدورة المالية   
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 الدليل المحاسبي بالبرهان التحميمي لمتصنيف المحاسبي لممستحقات والمقدماتثالثًا: 
ضحإحزززىحميزززز ن ب حب يعزززز حيمحمقززززدمبتححلميززز سقبتحمحمسبيزززز  ححل بززززنيفحمح سليلززز ح بح رهززززبنحمحمسبيززز  ي زززدفحمحززززدحيلح

مليلح=حمحم زبح حمحدمننز حمحسيب بتحمحيبب ح  بضح مبحي يماقحمزعحمف زيمحمح زيمزنحمحمسبيز  ح)محم زبح حمحمدينز ححلسيزب ح
ححلسيب حمحثبن لح فعلحمح ألثيرحمحمزدي ححسديمحمحسدمحمحمبح .

 :وعة( ير المدف. المصاريف المستحقة الدفع )1
حمف يمحمح يمزنحمحمسبي  :حمي نبدمدحإحىضحآحي حمحمعبحج حمحمسبي ي ححلمببريفحمي سق حمحداعضحل3لحرلمح)ُي ّينحمحةك

 دا ن -مدين -دا ن  مدين 

..........( بيعة )حسا  المصاريف المستحقة (   بيعة مدينة)حسا  المصاريف 

المبااال  الدا نااة فااي عالقااة متقابمااة بااين حسااابين عمااى األقاال   المبااال  المدينااة : التااوا ن المحاساابي
.بفعل الت ثير الم دوج لكل عممية من العمميات المالية التي تجري ا منش ة األعمال االقتصادية

      

مبال  دا نة  مبال  مدينة 

مصاريف مستحقة/ حاالمصاريف/ حا

المصاريف/ حا مصاريف / حا
مستحقة   

البياندا نمدين 
المصاريف/ من حا   

مصاريف مستحقة/ إلى حا  
إثبات الحسا  الثاني
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 :األولاالستدالل 
 ...............ُيقب لحسيب حمحمببريفحمحمي سق ضحسيب ح 
 ...............سيب حمحمببريفحمحمي سق ضحسيب حذيحب يع ح 
 ...............ُيث تحسيب حمحمببريفحمحمي سق ح...............ضحمقب لح...............حسيب ح 
 محمببريفحمحمي سق ضح)منحسيب بتح...............ضح جبن ح...............ي  رحسيب ح 
 ضحمقب لح...............ضحسيب ح...............ح ُقفلحسيب بتحمحمببريف............... 
 ................رحسيب بتحمحمببريفح بحجبن ح...............ضحمنحسيب ح    
 مي سق ضح.........................................................محقيدحمحمسبي  حإلث بتحمحمببريفحمح 
 ....................................................................محقيدحمحمسبي  حإللفبلحمحمببريفح 
 ................................................مح يليتحمحمالنمحإلث بتحمحمببريفحمحمي سق ضح........ 
 ...................................................................حمح يليتحمحمالنمحإللفبلحمحمببريفضح

 :. المصاريف المدفوعة مقدماً 2
حمف يمحمح يمزنحمحمسبي  :حإحىحنبدمدح ميضحآحي حمحمعبحج حمحمسبي ي ححلمببريفحمحمدايق حمقدمبدضحل4رلمح)ُي ّينحمحةكلح

-دا ن  مدين -دا ن  مدين 

..........( بيعة )حسا  المصاريف المدفوعة مقدمًا (    بيعة مدينة)حسا  المصاريف 

      

مبال  مدينة  مبال  دا نة

المصاريف/ حا

مصاريف / حا
المصاريف/ حاالمدفوعة مقدماً 

البياندا نمدين 

مصاريف مدفوعة مقدماً / من حا   
المصاريف/ إلى حا  

إثبات الحسا  األول

مصاريف المدفوعة مقدماً / حا
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 :الثانياالستدالل 
 ضحسيب ح...............محمدايق حمقدمبدحُيقب لحسيب حمحمببريفح 
 ضحسيب حذيحب يع ح...............محمدايق حمقدمبدحسيب حمحمببريفح 
 ضحمقب لح...............حسيب ح...........حمحمدايق حمقدمبدحُيث تحسيب حمحمببريفح................... 
 ضح)منحسيب بتح...............ضح جبن ح...............محمدايق حمقدمبدحي  رحسيب حمحمببريفح 
 ...............ُقفلحسيب بتحمحمببريفح...............ضحمقب لح...............ضحسيب ح  
 ................رحسيب بتحمحمببريفح بحجبن ح...............ضحمنحسيب ح    
 ضح.........................محمدايق حمقدمبدحمحقيدحمحمسبي  حإلث بتحمحمببريفح.......................... 
 ....................................................................محقيدحمحمسبي  حإللفبلحمحمببريفح 
 ضح.......محمدايق حمقدمبدحمحمببريفحمح يليتحمحمالنمحإلث بتح............................................ 

 مستحقة القب  ) ير المقبوضة( اإليرادات. 3
حمف يمحمح يمزنحمحمسبي  :حمي نبدمدحإحىضحآحي حمحمعبحج حمحمسبي ي ححإليرمدمتحمي سق حمحق  ضحل5رلمح)ُي ّينحمحةكلح

-دا ن  مدين  دا ن -مدين 

..........( بيعة )المستحقة اإليرادات حسا  (   بيعة دا نة)حسا  اإليرادات 

      

مبال  مدينة  مبال  دا نة

اإليرادات / حا

اإليرادات / حا
المستحقة 

اإليرادات / حا

البياندا نمدين 

المستحقةاإليرادات / من حا   

  
اإليرادات/ إلى حا

إثبات الحسا  األول

المستحقةاإليرادات / حا
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 الثالث:االستدالل 
 محمي سق ضحسيب ح............... مإليرمدمتُيقب لحسيب ح 
 محمي سق ضحسيب حذيحب يع ح............... مإليرمدمتسيب ح 
 محمي سق ح...............ضحمقب لح...............حسيب ح............... مإليرمدمتُيث تحسيب ح 
 جبن ح...............محمي سق ضح)منحسيب بتح...............ضح مإليرمدمتي  رحسيب ح  
 ضحمقب لح...............ضحسيب ح...............حمإليرمدمت ُقفلحسيب بتح............... 
 بحجبن ح...............ضحمنحسيب ح................ مإليرمدمت   رحسيب بتح  
 محمي سق ضح مإليرمدمتمحقيدحمحمسبي  حإلث بتح......................................................... 
 ضح....................................................................مإليرمدمتمحقيدحمحمسبي  حإللفبلح 
 محمي سق ضح..................................................... مإليرمدمتمح يليتحمحمالنمحإلث بتح... 
 ضح...................................................................مإليرمدمتمح يليتحمحمالنمحإللفبلح 

 :المقبوضة مقدماً اإليرادات .ح4
حمف يمحمح يمزنحمحمسبي  :حمي نبدمدحإحىضحآحي حمحمعبحج حمحمسبي ي ححإليرمدمتحمحمق ي) حمقدمبدضحل6رلمح)ُي ّينحمحةكلح

 دا ن -مدين  دا ن -مدين 

..........( بيعة )المقبوضة مقدمًا اإليرادات حسا  (   بيعة دا نة)اإليرادات حسا  

      

مبال  دا نة  مبال  مدينة 

المقبوضة مقدماً اإليرادات / حااإليرادات / حا

اإليرادات / حا اإليرادات / حا
المقبوضة مقدماً 

البياندا نمدين 
اإليرادات / من حا   

المقبوضة مقدماً اإليرادات / إلى حا  
إثبات الحسا  الثاني

ح
ح
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 :الرابعاالستدالل 
 ضحسيب ح...............محمق ي) حمقدمبدح مإليرمدمتُيقب لحسيب ح 
 ضحسيب حذيحب يع ح...............محمق ي) حمقدمبدح مإليرمدمتسيب ح 
 ضحمقب لح...............حسيب ح...............حمحمق ي) حمقدمبدح مإليرمدمتُيث تحسيب ح............... 
 ضح)منحسيب بتح...............ضح جبن ح...............محمق ي) حمقدمبدح مإليرمدمتي  رحسيب ح 
 ضحمقب لح...............ضحسيب ح...............حمإليرمدمت ُقفلحسيب بتح............... 
 بحجبن ح...............ضحمنحسيب ح................ مإليرمدمت   رحسيب بتح  
 ضح....................................................محمق ي) حمقدمبدح مإليرمدمتمحقيدحمحمسبي  حإلث بتح 
 ضح....................................................................مإليرمدمتمحقيدحمحمسبي  حإللفبلح 
 ضح....................................................محمق ي) حمقدمبدح مإليرمدمتمح يليتحمحمالنمحإلث بتح 

 رابعًا: ممخص التسويات الجردية
 ممخص التسويات الجردية الخاصة بالمصاريف. 1

حضحُمليببدح بح يييبتحمحجردي حمحيبب ح سيب بتحمحمببريف:ل7رلمح)حُي ّينحمحةكل

المصاريف/ حا
 

مدين
-
دا ن

مدفوعة . م/ حا
مقدماً 

رصيد سابق 
(المدفو ، مي ان)

/  مدين، حارصيد 
خ. متاجرة  و 

-
مدين

 
دا ن مستحقة. م/ حا

المصاريف/ حا رصيد دا ن، 
مي انية، خصوم

 
مدين

-
دا ن مدفوعة مقدماً . م/ حا

رصيد مدين، المصاريف/ حا
مي انية،  صول

. م/ حا
مستحقة

 
 :الخامااالستدالل 
 ...............محعالل حمحريب)ي ح ينحسيب بتحمحمببريفضحيمحمببريفحمحمي سق ضح 
 حضح...............محمدايق حمقدمبدحمحعالل حمحريب)ي ح ينحسيب بتحمحمببريفضحيمحمببريفح
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 لتسويات الجردية الخاصة باإليراداتممخص ا.ح2
ح:مإليرمدمتضحُمليببدح بح يييبتحمحجردي حمحيبب ح سيب بتحل8رلمح)حمحةكلُي ّينح

اإليرادات / حا
-

مدين
 
دا ن

اإليرادات / حا
المستحقة

رصيد سابق 
(المقبو ، مي ان)

/  حارصيد دا ن، 
خ. متاجرة  و 

-
مدين

 
اإليرادات مستحقة/ حادا ن

اإليرادات / حا رصيد دا ن، 
مي انية، خصوم

 
مدين

-
دا ن المقبوضة مقدماً  اإليرادات / حا

رصيد مدين، اإليرادات/ حا
مي انية،  صول

اإليرادات / حا
القبوضة مقدماً 

ح
 :السادااالستدالل 
 ...............محعالل حمحريب)ي ح ينحسيب بتحمإليرمدمتضحيمإليرمدمتحمحمي سق ضح 
 مقدمبدضح...............محعالل حمحريب)ي ح ينحسيب بتحمإليرمدمتضحيمإليرمدمتحمحمق ي) ح 

ح

ح

ح

ح
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 :التسويات الجردية الخاصة بالمصاريف واإليرادات عمى القوا م المالية  ثر.ح3
سيززب  حمحسيززب بتحمحي بميزز ح)يمإليززرمدمتحقلززىححف يززييبتحمحجرديزز حمحيببزز ح بحمبززبريحضحأثززرحمل9رلززمح)ُي ززّينحمحةززكلح

ح:يمحميزمني حمحي بمي حلخأ.م بجرعحيحمح

المي انية الختامية الم موباتالموجودات

دا نمدين ممخص الدخل / حا
المصاريف / حا                        

األصول المتداولة
المصاريف المدفوعة مقدماً 

اإليرادات المستحقة  ير المقبوضة

الخصوم المتداولة
المصاريف المستحقة  ير المدفوعة          

اإليرادات القبوضة مقدماً     

اإليرادات/ حا                          

   
   

   
   

البياندا نمدين 
خ  .متاجرة  و  / من حا

المصاريف / إلى حا    
   

إقفال حسابات المصاريف
اإليرادات / من حا

خ. / إلى حا    
   

إقفال حسابات اإليرادات

رة 
دو
ص ال

يخ
ما 

ا 
سا
ق  

 وف
لية

لما
ا

اق
حق
ست
اال

ما يخص الدورة المالية 
وفق  ساا االستحقاق

صافي الدخل عمى    
 ساا االستحقاق المحاسبي

ح
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 ةالعممي اتالتدريب خامسًا:
 :31/12/2017منةألعحمحةبمحمحيدمي ح  بريخحأربدعحسيب بتححأ  رحميزمنحمحمرمجع التدري  األول: 

 المعمومات الجردية البيان دا ن مدين

 ليرة. 20 000تبم  الروات  واألجور  ير المدفوعة  الروات  واألجور ---- 100 000
 ليرة. 15 000المدفو  سمفًا يبم  اإليجار  اإليجار ---- 75 000
 .1/3/2017% سنويًا بتاريخ 6عدل ُعِقَد القر  بم القر  ---- 250 000

 ليرة. 75 000يبم  إيراد الخدمات المقبو  سمفًا  إيراد الخدمات 400 000 ----
 .31/12/2017( قيود التسوية واإلقفال الخاصة بالعمميات السابقة بتاريخ 1الم مو : 

 .المتقابمة، وترصيدها( تصوير الحسابات 2
 . 2017والمي انية الختامية  الحسابات الختامية فياألثر بيان ( 3
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............................................................................................................. 
محريم ز حيملجزيرححسزز/ضحأ  زرحميززمنحمرمجعز حمنةزألعحمزبلحمحةزبمحمح جبريز ضح31/12/2018  زبريخح التدري  الثاني:
 حيرع.ح20 000حيرع.ح  ّينحن يج حمحعمليبتحمحجردي ضحأّنحمحريم  حمحمدايق حمقدمبدضح  ل حح140 000مدينبدح م ل ح
 الم مو :

 :31/12/2018قيد التسوية بتاريخ  (1
 

 البيان دا ن مدين
 
 
 
 

  
 
 

 
 :31/12/2018ممخص الدخل(، بتاريخ  حا/األرباح والخسا ر ) و  حا/قيد اإلقفال في  (2

 
 البيان دا ن مدين

 
 
 
 

  
 
 

 
 ...................... حااا/ ،31/12/2018يظ اار فااي مي انيااة منشاا ة مااال الشااام التجاريااة بتاااريخ  (3

 .....................في جان  .............. ،................بمبمع ..............
 


