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 (ASPUجامعة الشام الخاصة )  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 / السنة األولى 1المحاسبة    
 2020 / 2019 :الثانيالفصل 

 المحاضرة السابعة: دفتر الموازين
 والدقة الحسابية موازين المراجعة

 الدورة المحاسبية أواًل:
أملدألعبددةللات ت دديلبر  ددةلل تددة ولدأل دزلادوبليدديلدوبددةويليدديلتبدد الدودد الملدوبية ددبتسلبةوت ددفتلليدديل يتددللتابتددسلب  دد

ل  ةتسلدو الملدوبةوتس،لادوتيلُتعَلفلببلديللدوعبللدوبية بي.
 (، الدورة المحاسبية ومراحل العمل المحاسبي 32ُيبّين الشكل رقم )

  داد قيود اليومية ( 1

  داد الحسابات ( 2

استخراج األرصدة( 3

  داد موازين ( 4
المراجعة

  داد ال وا م ( 5
المالية

دفتر اليومية

دفتر األستا 

دفتر الموازين

قا مة الدخل 
والميزانية

ترجمة الت ثير الم زدوج 
الن     ات        ن ح     دوث 
األح     داث االقتص     ادية 

ال ابمة لم ياس الكمي

 جرا ات التح  

ترجمة األدا  المالي 
والمركز المالي

الدقة الحسابية

مراحل العمل المحاسبي  الدورة المحاسبية 
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 يةالدقة الحسابموازين المراجعة لمتح   من  ثانيًا:
 ، وُنمّيز بين:  داد موازين المراجعةتتملدوتيققلبنلدو قسلدوي ةبتسلوعبلتةتلدوتليتللادوتلختصلعنلطلتقل

   إ لدجلدوبفبدا لدوبد تنلولفة ددملدوبد تن،لادوبفبدا لدودد د نلولفة دملدود د نلويددلللمي زان المراجع ة بالمج  امي
 ي ةملقبللإفلدزلعبلتسلتلصت لدوي ةبةت.

 إ لدجلدأللص ملدوب ت سلولي ةبةتلدوب ت س،لادأللص ملدو د  سلولي ةبةتلدو د  س.لة ميزان المراجعة باألرصد 
  دودد بولبددتنلبتدديدنلدوبلدفعددسلبةوبفددةبتللابتدديدنلدوبلدفعددسلبةأللصدد مللمي  زان المراجع  ة بالمج  امي  واألرص  دة

لببتيدنلادي .
بالعممي ات  حمول ةميب الالحواس (: قام ت منش  ة اس ما يل الخدمي ة المتخصص ة بص يانة 1مثال توضيحي رقم )

 :2017 ن الشهر األخير من  ام التالية 
ل600 000اّ ددالد ددبةعتللب  ددأملوصددتة سلدوياد ددتملدوبيباوددسلبلا ددبةللاقدد ل لل1/12/2017 بتددةلت  (1

 وتلم،لاا عهلييلص  اقلدوب  أم.
 وتلمل ق ًد.ل175 000آالتلابع دتلبببلغللدوب  أم،لد تلتل4/12/2017 بتةلت  (2
 وتلمل ق ًد.ل40 000بببلغللاثةثلدوب  أم،لد تلتل10/12/2017بتةلت ل (3
 وتلمل ق ًد.ل150 000بببلغلل تةلملدوب  أم،لد تلتل15/12/2017بتةلت ل (4
 وتلمل ق ًد.ل10 000ثبنليتاتلا ياملااقا لبببلغللدوب  أم،لت   ل18/12/2017بتةلت ل (5
  بةتلصتة سلبق بسلويبة  ه.وتلمل ق ًدلبقةبللخل82 000ببلغللدوب  أم،لد تايتل20/12/2017بتةلت ل (6
 وتلمل ق ًد.ل8 000لادتملاافاللببلغللدوب  أم،لت   ل25/12/2017بتةلت ل (7
لوتلمل ق ًد.ل10 000ببلغلبلبصةلتفلدإلتفةللدوب  أم،لت   ل28/12/2017بتةلت ل (8

 قيود اليومية في دفتر يومية منش ة اسما يل لصيانة الحواسيب المحمولة.(ل1لالمطموب:
 سابات كما تظهر في دفتر أستا  منش ة اسما يل لصيانة الحواسيب المحمولة.( تصوير الح2
 .31/12/2017(   داد ميزان المراجعة باألرصدة بتاريخ 3
 .31/12/2017(   داد قا مة الدخل  ن الفترة المنتهية بتاريخ 4
 .31/12/2017  داد الميزانية الختامية بتاريخ  (5
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 ة اسما يل لصيانة الحواسيب المحمولة:( قيود اليومية في يومية منش 1
 المبالغ

تسمسل  البي       ان
 ال يد

تسمسل 
 دا نة مدينة العممية

600 000  
600 000 

 ح / الصندو من 
 ح / راس المال  لى                   

 ايداع قيمة رأس المال في الصندو 
 

1  1 

175 000  
175 000 

 ح / آالت ومعدات من 
 ح / الصندو   لى                   

 شرا  آالت ومعدات ن داً    
 

2  2 

40 000  
40 000 

 ح / اثاثمن 
 ح / الصندو   لى                   

 شرا  أثاث ن داً       
 

3  3 

150 000  
150 000 

 ح / سيارات من 
 ح / الصندو   لى                    

 ن داً  شرا  سيارات      
 

4  4 

10 000  
10 000 

 م. زيوت وشحوم ووقودح / ن م
 ح / الصندو   لى                   

  ن داً  م. زيوت وشحوم ووقودسداد  
 

5  5 

82 000  
82 000 

 ح / الصندو من 
  يراد الخدمات ح /  لى                    

   ثبات  يراد الخدمات ن داً      
 

6  6 

8 000  
8 000 

 ح / م. رواتب وأجورمن 
 ح / الصندو   لى                    

 ن داً  م. رواتب وأجور  ثبات     
 

7  7 

10 000  
10 000 

 ح / م.  يجار المحلمن 
 ح / الصندو   لى                   

  ثبات م.  يجار المحل ن داً      
 

8  8 

 ( الحسابات في دفتر األستا 2
 + دا ن رأس المالح /                                   - مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
ل1لدوص  اقليد/بنل 600ل000ل رصيد دا ن )ميزانية، خصوم( 600 000

ل المجموع  000 600ل المجموع  000 600
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 - دا ن   ح / الصندو                                    + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
ل2لآالتلابع دتيد/لبنل 175ل000ل1ليد/للاالدوبةلإوىل 000 600
ل3لاثةثيد/لبنل 40ل000ل6لإتلد لدوخ بةتيد/ل  لى 000 82

ل4ل تةلدتيد/لبنل 150ل000للل
ل5لم.ليتاتلا ياملااقا يد/لبنل 10ل000لل 
ل7لم.للادتمليد/بنل 8ل000لل 
ل8لم.لإتفةللدوبيلليد/بنل 10ل000لل 
ل )ميزانية، أصول( رصيد مدين 289 000للل

ل المجموع  000 682ل المجموع  000 682

 
 - دا ن آالت ومعداتح /                                   + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
لل)ميزانية، أصول( نرصيد مدي 175 000ل2لدوص  اقليد/  لى 175ل000

ل المجموع  000 175ل المجموع  000 175

 
 - دا ن أثاثح /                                   + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
لل)ميزانية، أصول( رصيد مدين 40 000ل3لدوص  اقليد/  لى 40ل000

ل المجموع  000 40ل المجموع  000 40

 
 - دا ن سياراتح /                                   + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
لل)ميزانية، أصول( رصيد مدين 150 000ل4لدوص  اقليد/  لى 150ل000
ل المجموع  150ل000ل المجموع  150ل000
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 - دا ن م. زيوت وشحوم ووقودح /                                   + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
لل)مصاريف قا مة الدخل( رصيد مدين 10 000ل5لدوص  اقليد/  لى 10ل000
ل المجموع  10ل000ل المجموع  10ل000

 
 + دا ن دمات يراد الخح /                                   - مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
ل6لدوص  اقليد/بنل 82ل000ل دا ن ) يرادات قا مة الدخل(رصيد  82 000
ل المجموع  82 000ل المجموع  82 000

 
 - دا ن م.رواتب وأجورح /                                   + مدين

 تسمسل البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
لل)مصاريف قا مة الدخل( رصيد مدين 8 000ل7لدوص  اقليد/  لى 8ل000
ل المجموع  8ل000ل المجموع  8ل000

 
 - دا ن م.  يجار محلح /                                   + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
لل)مصاريف قا مة الدخل( رصيد مدين 10 000ل8لدوص  اقليد/  لى 10ل000
ل المجموع  10ل000ل المجموع  10ل000
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 :31/12/2017(   داد ميزان المراجعة باألرصدة 3
 األرصدة المجامي 

 اسم الحساب
 دا نة مدينة دا نة مدينة
ليد/للاالدوبةلل600ل000 -------ل600ل000 -------

لآالتلابع دتيد/ل ------- 175ل000 ------- 175ل000
 اثةثيد/ل ------- 40ل000 ------- 40ل000
  تةلدتيد/ل ------- 150ل000 ------- 150ل000
لم.ليتاتلا ياملااقا يد/ل ------- 10ل000 ------- 10ل000

 إتلد لدوخ بةتيد/ل 82ل000 ------- 82ل000 -------
 م.للادتملاافاليد/ل ------- 8ل000 ------- 8ل000
 إتفةللبيللم.يد/ل ------- 10ل000 ------- 10ل000

لدوص  اقيد/ل -------ل289ل000ل393ل000 000 682
 المجموع  682 000 682 000 1 075 000 1 075 000

 
 :31/12/2017(   داد قا مة الدخل  ن الفترة المنتهية بتاريخ 4

 المبالغ
 البيـــــــان

 جزئي كلي

  

000 28 

 اإليرادات:

 إيراد الخدمات

 إجمالي اإليرادات  28 000

  

(000 00) 

(000 2) 

(000 00) 

 المصاريف التشغيلية:

 ووقود وشحوم زيوت. م

 م. رواتب وأجور
 م. يجار محل

 المصاريف التشغيلية إجمالي  (82 000)

  )صافي الربح، ُيضاف لرأس المال( صافي الدخل 45 000
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 :31/12/2017  داد الميزانية الختامية بتاريخ ( 5
 المطموبات                          31/12/2017بتاريخ  الميزانية الختامية                        الموجودات
 البيان المبمغ البيان المبمغ

للاالدوبةللل600ل000 ثابتةأصول  
لدولبح(ل+لصةييلدو خلل)صةييل54ل000لآالتلابع دت 175ل000
لصافي ح و  الممكية 654ل000لاثةثل40ل000
ل ل تةلدتل150ل000

ل  وجاهزة أصول متداولةل
ل لص  اق 289ل000
ل 654ل000ل 654ل000

 
 تاحية لمنش ة سديل الخدمية: ميزانية االفت ليك ال(: 2مثال توضيحي رقم )

 بصددددلف، 375 000 وقددددب ،االدقلد 75 000، بدددد ت ان 50 000، اصدددداللثةبتددددس 200 000 الموج    ودات:
  ص  اق. 100 000

لاالدقلدو يل.ل35 000 د  ان،لل65 000قلا ،لل100 000لاالدوبةل،لل؟لالمطموبات:
  ليك  مميات المنش ة خالل الدورة المالية:

 وتلم.ل35 000  د لدوب ت انل ق ًد،لببلغ،ل (1
 وتلم.ل25 000دو  د لول د  تنلبافمل تكلبصليي،لببلغ،ل (2
 وتلم.ل15 000كلبصليي،ليببتةوسلألبللدو د  تن،لببلغ،لدو  د لببافمل ت (3
 بنلدوقتبسلدوبتلتبسلعلت ة،ل تتفًسلوعبلتسلدالقتلد .ل%75دو  د لببافمل تكلبصليي،ل (4
 وتلم.ل35 000  د لدوب ت انلببافمل تكلبصليي،ليببتةوسلألبللدوب  أم،لببلغ،ل (5
 ق ًد،لادوبةقيلببافمل تكلبصليي.وتلمل ل30ل000وتلم.لب  ةلل50ل000بلغتلدوب يابةتلدو خصتس،ل (6
 وتلم.ل33 000بلغتلدوبصةلتفلدوت غتلتسلدوب ياعسل ق ًد،لببلغ،ل (7
وتدلمل قد ًد،لادوبدةقيلببافدملل30ل000وتدلم،لب  دةلل120 000بلغتلدإلتلد دتلدوت غتلتسلدوبقباضس،لببلدغ،ل (8

  تكلبصليي.للل
لاألرصدة:الحسابات التالية بدفتر األستا ، واستخراج (   داد 1دوبطلام:ل

لدوقلا ليد/االدقلدو يل،لليد/االدقلدوقب ،لليد/دو د  ان،لليد/،لدوب ت انليد/دوص  اق،لليد/دوبصلف،لليد/
   داد ميزان المراجعة بالمجامي  واألرصدة.( 2          
   داد الميزانية الختامية لمنش ة سديل الخدمية  ( 3 
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 عمميالتدريب ال ثالثًا:
 ل ى  1/10/2018 ليك  مميات منش ة الشام المتخصصة بصيانة الحواسيب والشبكات  ن الدورة المالية م ن 

31/12/2018: 
ت دعهلبةوي ةملدوفةليلو ىلدوبصلفلدوعقةلي.ل3 000 000تخصتصلببلغل (1  وتلم،ليلا بةللاد 
 وتلم،لا  د لدوقتبسلب تكلعلىلدوبصلف.ل200 000ب تلتةتلاثةثلاتف تيدتلبيتبتسلبببلغل (2
 وتلم،لا  د لدوقتبسلب تكلعلىلدوبصلف.ل800 000ب تلتةتلآالتلابعّ دتلولصتة سلبببلغل (3
 وتلم.ل300 000ببلغللدو يملبنلدوبصلفلادإلت د لييلدوص  اق (4
 وتلم،لببافمل تكلبصليي.ل400 000ببلغللإقلد لب  أملدوي دثسلولتف تيدتلدإلويتلا تس (5
 وتلم،لببافمل تكلبصليي.ل100  م،لبقتبسلد بتسلول  ملل5 000ب تلتةتلدأل  مل (6
 ببافمل تكلبصليي.للصالح منش ة الشاموتلم،لا  د لدوقتبسلل15بلغلعة  لدو  مل (7
 :دوتةوتسلبصةلتفكلبصليي،لدوببافمل ت  د لدو (8

 000 50وتلم،لبصةلتفلدو عةتسلادإلعالن.ل 
 000 150وتلم،لبصةلتفلدولادتم.ل 
 000 75وتلم،لبصةلتفلدإلتفةل.ل 

 دو  د لدو ق ي،لدوبصةلتفلدوتةوتس: (9
 000 20وتلم،لوصةوحلدوبؤ  سلدوعةبسلوالتصةالتلدو ليتسلادوال ليتسلببيةي سل ب ق.ل 
 000 25ؤ  سلدوعةبسلولي لبةزلببيةي سل ب ق.وتلم،لوصةوحلدوبل 
 000 5وتلم،لوصةوحلدوبؤ  سلدوعةبسلوبتة لدو لملببيةي سل ب ق.ل 

   وتلم.ل350 000بلغتلإتلد دتلدوخ بةتلدوبقباضسل ق ًد،لببلغ،ل (10
 ( قيود اليومية بدفتر يومية منش ة الشام المتخصصة بصيانة الحواسيب والشبكات.1المطموب: 

لات التالية بدفتر أستا  منش ة الشام المتخصصة بصيانة الحواسيب والشبكات:(   داد الحساب2
 الصندو  ح /المصرف،  ح /

 .  داد ميزان المراجعة بالمجامي  واألرصدة (3
 .31/12/2018(   داد قا مة الدخل  ن الفترة المنتهية بتاريخ 4
 .31/12/2018(   داد الميزانية الختامية يتاريخ 5
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 اليومية بدفتر يومية منش ة الشام المتخصصة بصيانة الحواسيب والشبكات: ( قيود1

 المبمغ
 البيان

رقم 
 دا ن مدين العممية

   
1 

   
   

2 
   
   

3 
   
   

4 
   
   

5 
   
   

6 
   
   

7 
   
   

8 
   
   
   
   

9 
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 ، بدفتر أستا  منش ة الشام المتخصصة بصيانة الحواسيب والشبكات: الصندو ح /المصرف،  ح /( 2

 - دا ن  المصرفح /                                     + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
لل لل 
لل لل 
لل للل
لل لل 
لل لل 
لل لل 
لل لل 
لل لل 
لل لل 
لل لل 
لل لل 

 
 - دا ن  الصندو ح /                                     + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
لل لل 
لل لل 
لل للل
لل لل 
لل لل 
لل لل 
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 (   داد ميزان المراجعة بالمجامي  واألرصدة:3

 أرصدة مجامي 
 اسم الحساب

 دا نة دينةم دا نة مدينة
لل لل
لل لل
لل لل
ل    
     
     
ل    
     
     
     
     
ل للل
ل للل
للللل
ل للل
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 :31/12/2018( قا مة الدخل  ن الفترة بتاريخ 4
 31/12/2018قا مة الدخل  ن الفترة بتاريخ 

 البيان جز ي كمي
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 :31/12/2018(   داد الميزانية الختامية يتاريخ 5

 طموباتالم                          31/12/2018بتاريخ  الميزانية الختامية                        الموجودات
 البيان المبمغ البيان المبمغ

لل  
للل 
ل لل
ل لل
ل  ل
ل  ل
ل  ل
ل  ل
ل ل 
ل ل 

ل


