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 :لثالثاالفصل 
 احملاسبة عن األصول املتداولة

 
 األهداف التعليمية:

 الفصل جيب أن يكون الطالب قادراً على:بعد قراءة هذا 
 حتديد مفهوم األصول املتداولة. أوال
 .وماهيته حتديد طبيعة صندوق املصاريف النثرية اثنيا  
 إثبات التسوايت احملاسبية جلرد النقدية يف صناديق املنشأة. اثلثا  
حتديد أسباب اختالف رصيد املصرف بني حساابت املنشأة وحساابت  رابعا  

 املصرف.
 حتديد أسباب حدوث الديون املعدومة. خامسا  
 حتديد طرق تشكيل خمصص للديون املشكوك فيها. سادسا  
 أوراق القبض. فهم حسم سابعا  
 ف من املخزون.و صر حتديد طرق تسعري امل اثمنا  

 حتديد املعاجلة احملاسبية للمشاكل املتعلقة ابملخزون. اتسعا  
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وتتمثل يف النقدية  ,أحد مكوانت امليزانية Current Assetsتشكل األصول املتداولة 
واألصول األخرى اليت يتوقع أن حتوهلا املنشأة إىل نقدية خالل السنة أو الدورة التجارية أيهما أطول. 

 متوسط الفرتة اليت تنقضي بني Operating Cycleأو دورة التشغيل  ,ويقصد ابلدورة التجارية
 وحتصيل املبالغ من العمالء.  ,شراء املواد وإنتاج املنتج وبيعه

ولذلك تتضمن دراستنا هلذا الفصل التعرض لألصول املتداولة مصنفة حبسب درجة سيولتها إىل 
األموال النقدية وشبه النقدية, مث احلساابت حتت التحصيل )الذمم املدينة وأوراق القبض(, ومن مث 

 من خالل ما يلي: املخزون السلعي. وذلك
 : األموال النقدية وشبه النقدية.1 – 2
 : النقدية يف صناديق املنشأة.1 – 1 – 2
 .املصرف: 2 – 1 – 2
 : االستثمارات قصرية األجل.3 – 1 – 2
 : الذمم املدينة.2 – 2
 ون.ني: املد1 – 2 – 2
 : أوراق القبض.2 – 2 – 2
 : املخزون السلعي. 3 – 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : األموال النقدية وشبه النقدية:1 – 2
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األموال النقدية وشبه النقدية هي أحد أنواع األصول املتداولة, وهي األصول األكثر سيولة يف 
والنقدية املودعة يف  ,النقدية وسيلة للتداول تشمل العمالت الورقية واملعدنية, والشيكات د  املنشأة. وتع

ألساسي يف حتديد أي عنصر ضمن النقدية هو أن يكون هذا حساابت املنشأة لدى املصارف. واملعيار ا
ألي  ا  بصفة فورية لسداد التزامات املنشأة اجلارية, وأن ال يكون خاضع ا  العنصر وسيلة للتداول, ومتاح

 ملقابلة االلتزامات اليت تواجهها.قيود مفروضة مبوجب عقود قد متنع املنشأة من استخدامه 
 

غريها من األصول األخرى, حيث تفرض هذه اخلصائص  عنزها وتتصف النقدية خبصائص متي
إذ تعّد النقدية من األصول تباع إجراءات رقابية خاصة على هذا النوع من األصول. اعلى  املنشأة 

, لذلك تقوم املنشآت بوضع إجراءات رقابية تساعد اإلدارة يف الرقابة األكثر تعرضًا لالختالس والسرقة
 ا, ومن هذه اإلجراءات مثال :على النقدية ومحايته

الفصل بني وظيفة حيازة النقدية )املمثلة من خالل أمني الصندوق(, ووظيفة تسجيل البياانت  – 1
ن اجلمع بني هاتني الوظيفتني قد ميكن الشخص إاملتعلقة ابلنقدية )املمثلة من خالل احملاسب(, حيث 

ت املتعلقة ابلنقدية يف الدفاتر والسجالت احملاسبية وتغيري البياان ,الذي يقوم هبما من اختالس النقدية
 يف نفس الوقت, بشكل جيعل البياانت احملاسبية مطابقة لألرصدة الفعلية غري احلقيقية. 

ووظيفة صرف النقدية, حبيث ال يكلف شخص واحد ابلقيام  ,الفصل بني وظيفة حتصيل النقدية – 2
 ابلوظيفتني يف آن واحد. 

 من جتميع مبالغ كبرية يف صناديق املنشأة.  د  إيداع املتحصالت النقدية يوميا  يف املصرف, مبا قد حي – 3
سداد املصاريف النقدية )ابستثناء املصاريف النثرية( من خالل الشيكات املسحوبة على املصارف,  – 4

فر طرف آخر )هو اأفضل ابستخدام الشيكات, إذ يتو  اوإثباهت حيث يكون توثيق هذه املدفوعات
 بدال  من أن تتم مباشرة من قبل أمني الصندوق. اريفاملصرف( للتحقق من حدوث هذه املص

 
ومالئم من النقدية ملواجهة  افر لدى املنشأة رصيد كاف  ومن انحية أخرى, جيب أن يتو 

وغريها, وسداد  ومصاريف الكهرابء واملياه ,االلتزامات املطلوبة منها, مثل دفع رواتب املوظفني وأجورهم
الديون املرتتبة على املنشاة نتيجة شراء البضاعة واملواد من املوردين. لذلك جيب على املنشآت دراسة 

والتدفقات النقدية اخلارجة , Cash in Flowsالتدفقات النقدية الداخلة )املقبوضات( 
وإدارهتا مبا  ,نقدية, خالل الفرتات القادمة والعمل على ختطيط ال Cash Out Flows)املدفوعات(

وسداد االلتزامات الطارئة, وضمان عدم  ,ميكنها من توفري املبالغ اليت يتطلبها تشغيل العمليات اجلارية
 إساءة استخدام هذا األصل.
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 Cash inوتتكون النقدية من األموال املتاحة أمام املنشأة, النقدية يف صناديق املنشأة 

Hand املصارف , والنقدية يف حساابهتا لدىCash in Bank إضافة إىل االستثمارات اليت ,
 امتدادا  لألرصدة النقدية. د  وسيلة الستثمار األرصدة النقدية, واليت تعمؤقتا  ابعتبارها حتتفظ هبا املنشأة 

 :: النقدية يف صناديق املنشأة2 – 1 – 2
قية املوجودة يف والور العمالت املعدنية  Cash in Handتشمل النقدية يف صناديق املنشأة 

صاريف اليومية, وقد يكون ملاليت حتتفظ هبا املنشأة يف الصناديق املوجودة لديها ملواجهة اخزائن املنشأة, 
لدى املنشأة عدة صناديق يف مكان واحد أو موزعة على مواقعها املنتشرة جغرافيا  يف حال وجودها, 

وتدخل يف حـ/ النقدية  ,أهنا نقدية متاحة لدى املنشأةوتعامل النقدية املوجودة يف مجيع الصناديق على 
 يف الصندوق.

وختضع النقدية يف الصندوق للجرد إما عشوائيًا أو دوراًي أو بكليهما معاً, وذلك هبدف 
لفئاهتا املتجانسة  هذه النقدية من خالل العد وفقاً  ويتم جرد توفري رقابة على النقدية لدى املنشأة.

فإنه جيب أن يتم على فرتات خمتلفة  ,وحىت تتحقق فعالية هذا اإلجراء الرقايبفة, من العمالت املختل
 وغري دورية, وقد تكون متقاربة. 

على أن ال يكون من  ,ويتم هذا اجلرد مبوجب جلنة متثل يف عضويتها دائرة أو إدارة احلساابت
زة النقدية وتداوهلا, ومن ضمن أعضائها احملاسب الذي ميسك سجالت النقدية, أو من يوىل مهمة حيا

 انحية أخرى وألغراض توفري إجراءات رقابية فعالية من املفضل تغيري أعضاء هذه اللجنة.
وعندما يتم جرد النقدية املوجودة يف صناديق املنشأة فعليا , يتم مطابقة نتائج هذا اجلرد مع 

ت احملاسبية, وينتج عن هذه املطابقة يف الدفاتر والسجال املثبتةاألرصدة الدفرتية للنقدية يف الصندوق 
 أحد ثالثة احتماالت:

إذ الرصيد الفعلي يساوي الرصيد الدفرتي, وهذه احلالة ال تتطلب القيام أبية تسوايت أو معاجلة,  – 1
 يعين ذلك أن الرصيد الدفرتي للنقدية مساٍو للنقدية الفعلية املوجودة لدى أمني الصندوق.

دة لدى أمني الصندوق هي الرصيد الفعلي أكرب من الرصيد الدفرتي, مبا يعين أن النقدية املوجو  – 2
وهذا ما يعرف ابلزايدة أو الفائض يف النقدية يف الدفاتر احملاسبية,  النقدية الظاهر يفرصيد أكرب من 

 للرصيد الفعلي. وتسوية الرصيد الدفرتي ليصبح مطابقا   ,وهنا يتم إثبات هذه الزايدة الصندوق,
, يف النقدية يف الصندوق )نقص( مبا يعين وجود عجزالرصيد الفعلي أقل من الرصيد الدفرتي,  – 3

وختفيض رصيد النقدية الدفرتي مبقدار هذا العجز ليصبح مطابقا  للرصيد  ,وهنا يتم إثبات هذا العجز
 الفعلي.
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ق وفقًا للحالتني الثانية والثالثة, وتتم املعاجلة احملاسبية لنتائج جرد النقدية يف الصندو 
وحبسب نتيجة اجلرد فيما إذ أظهرت عجزًا يف النقدية أو زايدة فيها, وأيضا حبسب املسؤول أو 

لذلك سنتعرض ابلتفصيل للمعاجلة احملاسبية لنتائج جرد النقدية يف  املسبب يف حدوث هذه النتيجة.
النقدية يف الصندوق, وحالة الزايدة يف النقدية يف الصندوق مع التمييز بني حالتني: حالة العجز يف 

 الصندوق:
 

 أوال: الزايدة يف النقدية يف الصندوق:
عندما تظهر نتائج املطابقة بني الرصيد الدفرتي والرصيد الفعلي للنقدية يف الصندوق أن الرصيد  

 أمرين:تتطلب املعاجلة احملاسبية  . يف هذه احلالةالفعلي أكرب من الرصيد الدفرتي
صبح يتسوية الرصيد الدفرتي لويعين ذلك  الزايدة يف النقدية املوجودة يف صناديق املنشأةإثبات  – 1

 . مساواي  للرصيد الفعلي
 ويتم تسوية الرصيد الدفرتي ليصبح مطابقا  للرصيد الفعلي من خالل القيد التايل:

×××  
××× 

 الصندوقمن حـ/ 
 ندوقالزايدة يف الصإىل حـ/           

 إثبات الزايدة يف النقدية يف الصندوق
 كمايلي:  حبسب السبب الذي أدى إىل حدوثها إقفال الزايدة – 2
 الزايدة الطبيعية يف النقدية يف الصندوق: – أ

عادة ما حتدد املنشآت حدودا  معينة للزايدة أو العجز يف النقدية يف الصندوق, فأحياان  يتغاضى  
أمني الصندوق يف استالم النقدية بشكل يؤدي إىل زايدة يف  طئالعمالت, أو قد خيالعمالء عن كسور 

 النقدية. 
أو  فيها زايدة يف الصندوق وبشكل ال يتجاوز احلدود اليت تراها املنشأة دثيف مثل هذه احلاالت اليت حي

ساابت اتختامية ويتم معاجلة هذه الزايدة يف احل ,حتددها, فإن أمني الصندوق ال يتحمل أية مسؤولية
 ضمن اإليرادات األخرى. )قائمة الدخل( 
 يتم إقفال الزايدة الطبيعية يف الصندوق من خالل القيد التايل: ففي هذه احلال

×××  
××× 

 الزايدة يف الصندوقمن حـ/ 
 ملخص الدخلإىل حـ/             

 إقفال الفائض يف النقدية يف الصندوق
 مثال:
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/ 650000أن رصيد الصندوق يبلغ / 31/12/2013لدى منشأة الوادي يف أظهر ميزان املراجعة 
 ل.س. 652000ل.س, ولدى جرد الصندوق تبني أن الرصيد الفعلي يبلغ 

 واملطلوب: 
 إثبات املعاجلة احملاسبية الالزمة. –1
 .31/12/2013بيان أثر العمليات يف قائمة الدخل يف  –2
 .31/12/2013إظهار األرصدة يف امليزانية يف  –3

 احلل:
 إثبات املعاجلة احملاسبية الالزمة: – 1

 2000لدينا أن هناك زايدة يف الصندوق مبقدار  ينتجمن مقارنة الرصيد الدفرتي مع الرصيد الفعلي 
يف حـ/ ملخص الدخل وتكون املعاجلة احملاسبية على  كإيرادتقفل  تعترب الزايدة طبيعيةل.س, ابلتايل 
 الشكل التايل:

 ثبات الزايدة:إ –أ 
2000  

2000 
 من حـ/ الصندوق

 إىل حـ/الزايدة يف الصندوق                    
 إثبات الزايدة يف الصندوق

 تقفل الزايدة يف هناية الفرتة املالية يف حـ/ ملخص الدخل: –ب 

 :31/12/2013بيان أثر العمليات يف قائمة الدخل يف  –2
 
 
 

 31/12/2013قائمة الدخل يف                     
 البيـــان جزئي كلي

  
2000 

 إيرادات أخرى:+ 
 الزايدة يف الصندوق

2000  
2000 

 من حـ/ الزايدة يف الصندوق
 إىل حـ/ ملخص الدخل                        

 إثبات حتويل الزايدة يف الصندوق
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 :31/12/2013إظهار األرصدة يف امليزانية يف  –3

 31/12/2013امليزانية يف                    
   )األصول( البيــان ل.س

 
650000 

 :ةأصول متداول
 الصندوق

  

 دائماً يظهر الصندوق يف امليزانية ابلرصيد الفعلي. نتيجة:
 
 الزايدة غري الطبيعية يف النقدية يف الصندوق: – ب

قد يكون سبب الزايدة يف النقدية يف الصندوق غري معروف يف الوقت احلايل, أو قد يكون 
نتيجة أخطاء يف اإلثبات احملاسيب لعمليات ذات صلة ابلصندوق, ال يتم اكتشافها ابإلجراءات العادية, 

قبوضات عمليات امل إحدىأو نتيجة عدم إثبات عمليات حماسبية. مثال  قد يكون احملاسب أغفل إثبات 
أو املدفوعات النقدية, أو قد يكون هناك خطأ يف إثبات مبلغ املقبوضات أو املدفوعات النقدية. حبيث 

 يد احملاسيب إذا اكتشف عند اجلرد.توازن ميزان املراجعة. وهنا يتم تصحيح الق يفال تؤثر هذه األخطاء 
 مثال:

 334000ة يف الصندوق يبلغ أن رصيد النقدي الشمالأظهرت دفاتر منشأة  31/12/2013يف 
أن تبني ومن تدقيق الدفاتر ل.س,  343000بينما أظهر اجلرد الفعلي أن هذا الرصيد يبلغ  ,ل.س

 :وقد سجل احملاسب العملية كما يلي 145000مببلغ نقدا  املنشأة قد اشرتت حاسوب 
154000  

154000 
 

 حاسوبمن حـ/ 
 الصندوقإىل حـ/             

 نقدا   حاسوبإثبات شراء 
 

 واملطلوب: 
 إثبات املعاجلة احملاسبية الالزمة. –1
 إعداد حساب الصندوق. – 2
 .31/12/2013إظهار األرصدة يف امليزانية يف  –3

 احلل:
 :بات املعاجلة احملاسبية الالزمةإث –1
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ى فإن احملاسب ولدى إثباته القيد احملاسيب فقد أخطأ يف تسجيل العملية مما أدى إىل كما يتضح 
, (145000 – 154000) ل. س 9000ختفيض الرصيد الدفرتي للنقدية يف الصندوق مبقدار 

 ولذلك جيب تصحيح هذا اخلطأ احملاسيب من خالل القيد التايل:
9000  

9000 
 

 الصندوقمن حـ/ 
 األاثثإىل حـ/             

 تصحيح القيد احملاسيب
ل.س, وأصبح مساواي   9000الرصيد الدفرتي للصندوق مببلغ  زادنالحظ بعد تصحيح القيد احملاسيب 

 للرصيد الفعلي.
 يلي: يظهر حساب الصندوق كما :إعداد حـ/ الصندوق - 2

 حـ/ الصندوق
 البيــــان ل.س البيــــان ل.س

   رصيد 334000
  31/12رصيد مدين  343000 حاسوبإىل حـ/  9000

343000  343000  
 :31/12/2013إظهار األرصدة يف امليزانية يف  –3

 31/12/2013امليزانية يف                    
   )األصول( البيــان ل.س

 
343000 

 أصول متداولة:
 الصندوق

  

 
 

 اثنيا: العجز يف النقدية يف الصندوق:
, الرصيد الفعلي أقل من الرصيد الدفرتيحيدث العجز يف النقدية يف الصندوق عندما يكون 

وتسوية الرصيد الدفرتي للنقدية يف الصندوق  ,ويتطلب األمر إثبات هذا العجز يف الدفاتر احملاسبية
 ليصبح مساواي  للرصيد الدفرتي. 

منشأة فردية مثال, حيث يكون أمني ويتم معاجلة هذا العجز حبسب وضع املنشأة, إذا كانت 
ذلك   الصندوق هو نفسه مالك املنشأة, وحبسب املسؤولية عن هذا العجز أو السبب يف حدوثه.

 كما يلي:
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 أمني الصندوق هو مالك للمنشأة: – 1
 ,ووضع أمني الصندوق, فإذا كانت املنشأة منشأة فردية ,كما أسلفنا ختتلف املعاجلة حبسب نوع املنشأة

 كما يلي:  أمني الصندوق هو مالك املنشأة, يتم إثبات النقصوكان 
 

×××  
××× 

 عجز يف الصندوقالمن حـ/ 
 الصندوقإىل حـ/             

 إثبات العجز يف النقدية يف الصندوق
 مسحوابت شخصية من خالل القيد التايل:ابعتباره  ويتم معاجلة هذا العجز

×××  
××× 

 املسحوابت الشخصيةمن حـ/ 
 عجز يف الصندوقالإىل حـ/             

 مسحوابت شخصيةعجز النقدية ابعتباره إثبات 
 :ويتحمل مسؤولية العجز أمني الصندوق ليس مالك املنشأة – 2

إذا مل يكن أمني الصندوق مالك املنشاة, فيتم معاجلة هذا العجز حماسبيا  حبسب املسؤول عنه,  
وختفيض  ,هذا العجز من خالل فتح حـ/ عجز النقدية يف الصندوقومن الناحية احملاسبية يتم إثبات 

 رصيد النقدية مبقدار هذا العجز من خالل القيد التايل:
×××  

××× 

 عجز يف الصندوقالمن حـ/ 
 الصندوقإىل حـ/             

 إثبات العجز يف النقدية يف الصندوق
عن هذا العجز, فإنه يتم حتميله مبقدار فإذا تبني أن أمني الصندوق أو أي شخص آخر هو املسؤول 

 العجز من خالل القيد التايل:
 

×××  
××× 

 ذمم مدينة )أمني الصندوق(من حـ/ 
 عجز يف الصندوقالإىل حـ/             

 حتميل العجز يف النقدية على أمني الصندوق
 ويظهر حساب الذمم املدينة يف امليزانية ضمن جمموعة األصول املتداولة.

 اعتبار العجز خسارة تتحملها املنشأة: – 3
النقص خسارة تتحملها املنشأة وتقفل يف حـ/ ملخص الدخل إذا كان العجز يف يعترب يف هذه احلالة 

 . وتتم املعاجلة احملاسبية على النحو التايل:أو مل يتم حتديد املسؤول عن العجز بعد حدود معينة
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×××  
××× 

 عجز يف الصندوقالمن حـ/ 
 الصندوقإىل حـ/             

 إثبات العجز يف النقدية يف الصندوق
 ويقفل العجز يف حـ/ ملخص الدخل كما يلي:

×××  
××× 

 ملخص الدخلمن حـ/ 
 عجز يف الصندوقالإىل حـ/             

 اعتبار العجز خسارة تتحملها املنشأة
 

 مثـال:
/ 450000رصيد الصندوق يبلغ / أن 31/12/2013أظهر ميزان املراجعة لدى منشأة الشرق يف 

 ل.س. /425000/ ل.س, ولدى جرد الصندوق تبني أن الرصيد الفعلي يبلغ
 واملطلوب: 

 يف ضوء االحتماالت التالية:وبيان أثر العمليات على القوائم اخلتامية إثبات املعاجلة احملاسبية الالزمة 
 أمني الصندوق هو مالك املنشأة. –أ 

 موظف لدى املنشأة ويتحمل مسؤولية العجز.أمني الصندوق هو  –ب 
 .خسارة تتحملها املنشأةأعترب العجز  –ج 
 
 

 
 احلل:

  أمني الصندوق هو مالك املنشأة: – أ
كما   العجز ومعاجلتهمسحوابت شخصية, ويتم إثبات ابعتباره يعاجل العجز يف النقدية مبوجب هذه احلالة 

 يلي:
 

25000  
25000 

 

 الصندوق العجز يفمن حـ/ 
 الصندوقإىل حـ/             

 إثبات العجز يف النقدية يف الصندوق
25000  

25000 
 املسحوابت الشخصيةمن حـ/ 
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 الصندوق العجز يفإىل حـ/              
 مسحوابتابعتباره  معاجلة العجز يف النقدية يف الصندوق

 ويظهر حـ/ الصندوق كما يلي:
 حـ/ الصندوق

 البيــــان ل.س البيــــان ل.س
 حـ/ مسحوابت شخصية 25000 رصيد 450000

  31/12رصيد مدين  425000  
450000  450000  

 ويظهر رصيد النقدية يف الصندوق يف امليزانية كما يلي:
 31/12/2013امليزانية يف 

 البيــــان ل.س البيــــان ل.س
    
   أصول متداولة 

   النقدية يف الصندوق 425000
 
 
 
 
 ويتحمل املسؤولية: ,أمني الصندوق ليس مالك املنشأة – ب

, حيث يتم يثبت العجز يف هذه احلالة بقيد مماثل للحالة السابقة, إال أنه حيمل على أمني الصندوق
  حتصيل املبلغ املستحق على أمني الصندوق من راتبه, وإذا بقي رصيد مستحق عليه يظهر يف امليزانية,

 كما يلي:
 

25000  
25000 

 

 الصندوق العجز يفمن حـ/ 
 الصندوقإىل حـ/             

 إثبات العجز يف النقدية يف الصندوق
25000   

25000 
 ذمم مدينة )أمني الصندوق(من حـ/ 

 الصندوق العجز يفإىل حـ/             
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 العجز يف النقدية على أمني الصندوق حتميل 
  امليزانية كما يلي:تظهر األرصدة يفو 

 31/12/2013امليزانية يف 
 البيـــان ل.س البيـــان ل.س

   أصول متداولة 
   الصندوق 425000

   ذمم مدينة )أمني الصندوق( 25000
 

 :خسارة تتحملها املنشأةر العجز اعتبإ –جـ 
حـ/ املنشأة كخسارة تقفل يف يثبت العجز يف هذه احلالة بقيد مماثل للحالة السابقة, إال أنه حيمل على 

 ملخص الدخل كما يلي:
25000  

25000 
 

 الصندوق العجز يفمن حـ/ 
 الصندوقإىل حـ/             

 إثبات العجز يف النقدية يف الصندوق
25000   

25000 
 

 ملخص الدخلمن حـ/ 
 الصندوق العجز يفإىل حـ/             

 إقفال العجز يف حـ/ ملخص الدخل
 :31/12/2013يف قائمة الدخل يف ويكون األثر 

 31/12/2013قائمة الدخل يف                     
 البيـــان جزئي كلي

  
(25000) 

 يطرح مصاريف تشغيلية:
 الصندوق العجز يف

  امليزانية كما يلي:تظهر األرصدة يفو 
 31/12/2013امليزانية يف 

 البيـــان ل.س البيـــان ل.س
   أصول متداولة 

   الصندوق 425000
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 :املصرف: 3 – 1 – 2

أو  ,تعتمد املنشآت يف الوقت احلايل على التعامل مع املصارف لسداد االلتزامات املختلفة
لتحصيل املبالغ واإليرادات املستحقة هلا. فتقوم هذه املنشآت بفتح حساابت هلا لدى املصارف تتعامل 

أو سداد األوراق التجارية املستحقة  ,من خالهلا يف سداد التزاماهتا املختلفة, مثل دفع الرواتب واألجور
تسدد أو حتصل من خالل  اللموردين من حساابهتا لدى املصارف, كما تقوم بتحرير شيكات أو قبوهل

ها للتحصيل من قبل املصرف, أو تقوم حبسماملصارف اليت تتعامل معها, كما ترسل أوراق قبض 
( إىل األنواع املختلفة من 1دئ احملاسبة )واحلصول على قيمتها احلالية. وقد تعرضنا يف مقرر مبا

 احلساابت اليت يتم فتحها لدى املصارف.
ويف إطار التعامل بني املنشأة واملصرف, يقوم املصرف إبرسال كشف حساب دوري إىل املنشأة 
يتضمن عمليات اإليداع والسحب اليت متت من حساهبا لديه, ورصيد املنشأة لدى املصرف يف هناية 

تقوم املنشأة يف هناية الفرتة املالية مبطابقة كشف املصرف مع الرصيد الدفرتي للمصرف يف الفرتة. و 
وغالبًا ما يكون هذان الرصيدان خمتلفني حيث يوجد العديد من العمليات اليت أثبتت يف دفاترها, 

 . ولذلك يتضمن جرد النقدية لدى املصرفدفاتر املنشأة, ومل تثبت بعد لدى املصرف أو العكس
والرصيد الفعلي املوجود لدى املصرف, والبحث  ,املطابقة بني الرصيد الدفرتي الظاهر يف الدفاتر احملاسبية

اب هذا االختالف, من مث إجراء التسوايت الالزمة ملطابقة الرصيد الدفرتي مع الرصيد الظاهر بعن أس
 يف كشف املصرف. 

املسجلة لدى املنشأة, حيدد االختالف بينهما ومطابقته مع البياانت  ,ومن خالل دراسة كشف املصرف
 ضمن اإلطار التايل:

ب املصرف احتسا تسجل من قبل املنشأة, كما يف حالومل  ,عمليات سجلت من قبل املصرف – 1
 لديه. املنشأة ضافتها إىل حسابفوائد ملصلحة املنشأة وإ

ومل تسجل من قبل املصرف بعد, كما يف حال حترير شيكات  ,عمليات سجلت من قبل املنشأة – 2
 ألمر املوردين إال أهنم مل يتقدموا لصرفها بعد.

اختالف الرصيدين. فقد حتدث أخطاء يف التسجيل سواء ابلنسبة  وجود أخطاء حماسبية أثرت يف – 3
 للمنشأة أو ابلنسبة للمصرف.

فاتر املنشأة عن الرصيد الوارد يف  تندرج أسباب اختالف رصيد املصرف يف د ,عموماً و 
 كشف املصرف فيما يلي:
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حترير شيكات من قبل املنشأة ألمر املوردين تسديدا  اللتزامات املنشأة جتاههم, إال أهنم مل يتقدموا  – 1
ابلتايل مل يتم حسم قيمة هذه الشيكات من و املصرف بعد )حىت اتريخ إعداد الكشف(.  يفلصرفها 

إلغاء هذه العملية يف دفاتر املنشأة ال بد من  ويف عملية املطابقة املصرف بعد.حساب املنشأة لدى 
إضافة قيمتها إىل رصيد املصرف يف وذلك من خالل  على اعتبار أهنا مل حتدث بعد لدى املصرف,

 دفاتر املنشأة وإثبات الشيكات غري املدفوعة بعد من خالل القيد التايل:
×××  

××× 
 املصرفمن حـ/ 

 شيكات برسم الدفعإىل حـ/             
 من قبل املصرفللدائنني  شيكات غري مدفوعة

استالم شيكات من الزابئن وإرساهلا إىل املصرف للتحصيل, إال أنه مل يتم حتصيلها بعد, ولذلك مل  – 2
عند وهنا يتم إلغاء العملية يف دفاتر املنشأة تضف قيمتها إىل رصيد املنشاة لدى املصرف بعد. 

من حساب املصرف لدى املنشأة وإثبات الشيكات غري احملصلة بعد من خالل القيد حبسمها  املطابقة,
 التايل:
×××  

××× 
 شيكات برسم القبضمن حـ/ 

 املصرفإىل حـ/             
 غري حمصلة من قبل املصرفمن املدينني شيكات 

كشف املصرف قد أظهر  رسم التحصيل, و بأرسلت إليه سابقا  قيام املصرف بتحصيل أوراق قبض  – 3
إضافة قيمة األوراق التجارية احملصلة إىل رصيد املصرف ولذلك جيب  ,حتصيلها. هذه العملية حدثت

 من خالل القيد التايل مع األخذ ابحلسبان مصاريف التحصيل اليت يقتطعها املصرف: يف دفاتر املنشأة
 

××× 
××× 

 
 
 

××× 

 مذكورين من
 املصرفحـ/ 
 مصاريف التحصيلحـ/ 

 أوراق قبض برسم التحصيلإىل حـ/             
 إثبات حتصيل أوراق قبض برسم التحصيل

ر كشف املصرف وإظهاقيام املصرف بسداد أوراق جتارية )أوراق دفع( مستحقة على املنشأة,  – 4
هذه األوراق وهنا جيب حسم قيمة م املصرف بسداد أوراق الدفع نيابة عن املنشاة, و يقإذ سدادها. 

 من رصيد املصرف لدى املنشأة من خالل القيد التايل:
×××  

××× 
 أوراق دفعمن حـ/ 

 املصرفإىل حـ/             
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 إثبات سداد أوراق دفع من قبل املصرف 
م, وإضافة املبلغ إىل حساب املنشأة لديه, أوراق جتارية مرسلة إليه برسم احلسم سقيام املصرف حب – 5

وهنا البد من إثبات العملية من خالل إضافة إال أن اإلشعار بذلك مل يرد قبل ورود كشف املصرف. 
 مع األخذ ابحلسبان مصاريف اآلجيو: القيمة إىل حساب املصرف لدى املنشأة

 
××× 
××× 

 
 
 

××× 

 مذكورين من
 املصرفحـ/ 
 اآلجيومصروف حـ/ 
 أوراق قبض برسم احلسمإىل حـ/         

 أوراق القبضحسم إثبات 
قيام املصرف ابحتساب فوائد احلساب اجلاري لديه, إال أن املنشأة مل تثبت تلك الفوائد بعد. وهنا  – 6

 من خالل القيد التايل: وإضافة هذه الفوائد إىل حساب املصرف يف دفاتر املنشأة ,يتم إثبات العملية
 

×××  
××× 
 

 املصرفمن حـ/ 
 الفوائد الدائنةإىل حـ/             

 الفوائدإيراد إثبات 
 مصاريفبعد يف دفاتر املنشأة, مثل غري مثبتة  خمتلفة نيابة عن املنشاة, و مصاريفسداد املصرف  – 7

وهنا يتم حسم هذه املبالغ من رصيد املصرف يف دفاتر ودفرت الشيكات وغريها.  ,الكشف الدوري
 من خالل القيد التايل: ,املنشأة

×××  
××× 
 

 متنوعة )حسب نوع املصروف( مصاريفمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             

 إثبات املصاريف املذكورة
إرسال نقدية إىل املصرف يف هناية الفرتة إال أهنا مل تضف إىل رصيد املنشأة لدى املصرف حىت  – 8

اتريخ ورود الكشف. وطاملا أن هذه النقدية مل تضف إىل حساب املنشأة لدى املصرف بعد, وليست 
الطريق موجودة يف صناديق املنشأة, يتم إثباهتا ضمن حساب يفتح هلذه الغاية هو حـ/ النقدية يف 

 , من خالل القيد التايل:وحسمها من حساب املنشأة لدى املصرف
 

×××  
××× 

 النقدية يف الطريقمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             
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 إثبات النقدية املرسلة إىل املصرف 
 ويعترب حـ/ النقدية يف الطريق من األصول املتداولة يف طرف املوجودات يف امليزانية.

أخطاء حماسبية يف دفاتر املنشاة, إذ قد يكون هناك أخطاء حماسبية مرتبطة بعمليات ذات صلة  – 9
وهنا ال بد عدم تطابق رصيد املصرف يف دفاتر املنشأة مع الرصيد الوارد يف الكشف,  يف ابملصرف تؤثر

 من تصحيح هذه األخطاء احملاسبية.
املنشأة وبيان طبيعة االختالف وأسبابه, يتم إعداد  وألغراض إجراء املطابقة بني كشف املصرف, ودفاتر

 مذكرة تسوية وبيان مطابقة كما يلي: 
 مذكرة التسوية:أوال: 

بعد املقارنة بني كشف املصرف ورصيد املصرف يف دفاتر املنشاة, وحتديد أسباب اختالف 
يتم إعداد مذكرة تسوية من قبل املنشأة وبيان مطابقة بني الرصيدين. حيث متثل مذكرة  ,الرصيدين
يهدف إعدادها إىل التأكد من تطابق الرصيد الدفرتي للمصرف لدى املنشأة مع  قائمة جردالتسوية 

 الرصيد الفعلي لدى املصرف والوارد يف كشف املصرف.
فات والفروق بني رصيد املصرف الوارد يف كشف ويتضمن إعداد مذكرة التسوية معاجلة االختال

وميكن إعداد هذه املذكرة على أساس البدء برصيد ورصيد املصرف يف دفاتر املنشأة,  ,املصرف
 املصرف يف دفاتر املنشأة, على أساس القواعد التالية: 

 إضافة ما أضافه املصرف ومل يضف من قبل املنشاة. - أ

 قبل املنشأة.من  حيسماملصرف ومل  حسمهما  حسم - ب

إلغاء مجيع العمليات املسجلة من قبل املنشأة وغري مسجلة من قبل املصرف بعد. ويكون  - ت
 اإللغاء حبسم ما أضافته املنشأة, وإضافة ما حسمته املنشأة.

والنتيجة هي الوصول إىل رصيد املنشأة لدى املصرف. ويف هذه احلالة أتخذ مذكرة التسوية الشكل 
 التايل:

 

 ــــانالبي
 غاملبال

 كلـي ـيجزئ
 ×××××  رصيد املصرف يف دفاتر املنشأة

 يضاف: 
 مجيع املبالغ اليت أضافها املصرف ومل تضاف من قبل املنشأة
 مجيع املبالغ اليت حسمتها املنشأة ومل حتسم من قبل املصرف

 
××× 
××× 

 
 

××× 



18 

 

  ××××× 
 حيسم:

 املنشأة من قبلحسمها املصرف ومل حتسم مجيع املبالغ اليت 
 مجيع املبالغ اليت أضافتها املنشأة ومل تضاف من قبل املصرف

 
)×××( 
)×××( 

 
 

)×××( 
 ×××××  رصيد املنشأة الوارد يف كشف املصرف = 

يف دفاتر املنشأة ورصيد املنشأة  الظاهر املصرفوبناء عليه, فإن عملية التسوية بني رصيد 
 يفوالوارد يف الكشف يؤدي إىل إجراء مراجعة دقيقة لكافة العمليات اليت تؤثر  ,يف دفاتر املصرفالظاهر 

أن هذه املراجعة تتم من قبل  وال سيماالنقدية, كما يوفر وسيلة للتأكد من دقة حساابت املنشأة, 
 جهتني مستقلتني )املنشأة واملصرف(. وبناء عليه فإن إعداد كشف التسوية خيدم األهداف التالية:

والذي جيب أن يد الرصيد الصحيح للنقدية يف حساابت املنشأة لدى املصارف, حتد - أ
 تفصح عنه يف امليزانية.

اكتشاف األخطاء اليت قد حتدث عند تسجيل العمليات املتعلقة حبساابت املنشأة يف  - ب
 سواء كانت من جانب املنشأة أو من جانب املصرف. ,املصارف

 ياانت احملاسبية األخرى ذات الصلة ابلنقدية.توفري املعلومات الضرورية لتحديث الب - ت
 :(1) مثال
 200000غ مببل لديه مدينا   أن رصيد املصرف 31/12/2013يف ميزان املراجعة ملنشأة احملمود  أظهر

/ 220000/دائنا  مببلغ  املنشأة لديهأن رصيد يف نفس التاريخ الوارد كشف املصرف  أظهر كما  ل.س.
احلساب مع الدفاتر تبني أن أسباب االختالف بني الرصيدين تعود إىل ما  ومن تدقيق كشفل.س. 

 :يلي
 ل.س مل ترد يف الكشف. 35000هناك شيكات حمررة ألمر املوردين قيمتها  - أ

ل.س أرسلت إىل املصرف للتحصيل ومل ترد  20000هناك شيكات واردة من الزابئن قيمتها  - ب
 يف الكشف.

على املنشأة احتسب , كما ل.س 20000قدرها  املنشأةسجل املصرف فوائد دائنة ملصلحة  - ت
 ل.س.2000عموالت مصرفية قدرها 

 ل.س. 12000قدرها  املنشأةحص ل املصرف إيرادات أوراق مالية نيابة عن  - ث

 .إال أهنا مل ترد يف الكشف 18000هناك نقدية مرسلة إىل املصرف مببلغ  - ج

ومل تثبت هذه العملية يف  املنشأة ل.س لقاء كمبيالة مسحوبة على 7000دفع املصرف مبلغ  - ح
  .املنشأةدفاتر 



19 

 

 واملطلوب:
 إجراء القيود احملاسبية الالزمة.– 1
 املنشأة.إعداد مذكرة تسوية املصرف يف دفاتر  – 2
 .إعداد حساب املصرف – 3
 .31/12/2013يف  امليزانيةيف و  قائمة الدخلأثر العمليات يف بيان  – 4
 
 
 

 احلل:
 إثبات قيود التسوايت للعمليات السابقة: – 1

35000  
35000 

 

 املصرفمن حـ/ 
 شيكات برسم الدفعإىل حـ/             

 من قبل املصرفللموردين شيكات غري مدفوعة 
20000  

20000 
 

 شيكات برسم القبضمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             

 غري حمصلة من قبل املصرفمن املدينني شيكات 
20000  

20000 
 

 املصرفمن حـ/ 
 فوائد دائنةإىل حـ/             

 إثبات الفوائد الدائنة
2000  

2000 
 

 عموالت مصرفيةمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             

 إثبات العموالت املصرفية على التاجر
12000  

12000 
 

 املصرفمن حـ/ 
 إيرادات أوراق ماليةإىل حـ/             

 اإليرادات األوراق املاليةإثبات 
18000  

18000 
 

 النقدية يف الطريقمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             

 إثبات النقدية املرسلة إىل املصرف
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7000  
7000 

 

 أوراق دفعمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             

 إثبات سداد أوراق دفع من قبل املصرف
 

 إعداد مذكرة التسوية يف دفاتر املنشأة: – 2
 
 
 

 ــــانالبي
 ـالغاملب

 كلـي يجزئـ
 200000  رصيد املصرف يف دفاتر املنشأة

   يضاف: 
  35000 شيكات برسم الدفع

  20000 فوائد دائنة 
 70006 12000 إيرادات أوراق مالية

  267000 
   حيسم:

  (20000) قبضشيكات برسم ال
  (2000) مصرفيةعموالت 

  (18000) نقدية يف الطريق
 (00047) (7000) أ .دفع

 220000  الرصيد ويطابق الرصيد الوارد يف الكشف
 
 إعداد حـ/ املصرف وبيان رصيده: – 3

 املصرفحـ/ 
 البيــان ل.س ـانالبيـ ل.س

 حـ/ شيكات برسم القبض 20000 رصيد 200000
 حـ/ أ . دفع 7000 حـ/ شيكات برسم الدفع 35000
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 حـ/ نقدية يف الطريق 18000 حـ/ فوائد دائنة 20000
 حـ/ عموالت مصرفية 20000 مالية حـ/إيرادات .أ. 12000

  31/12رصيد مدين  220000  
267000  267000  

 
 
 
 قائمة الدخل: يفإظهار أثر العمليات  – 4

 31/12/2013قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 
 ـــانالبيــ جزئي كلي

 :مصاريف تشغيلية  
 عموالت مصرفية (2000) 
 إيرادات أخرى:  
 20000 

12000 
 فوائد دائنة 

 إيرادات .أ. مالية
 األرصدة يف امليزانية: – 5

 31/12/2013امليزانية يف 
 ـانالبي ل.س ــانالبي ل.س

   أصول متداولة 
   نقدية يف املصرف 220000

 شيكات برسم الدفع 35000 ابلطريقنقدية مرسلة  18000
   شيكات برسم القبض 20000

    
 

 اثنياً: بيان املطابقة:
ميكن إعداد بيان مطابقة وإجراء تسوايت للعمليات اليت أدت إىل حدوث اختالف بني رصيد 

. رصيد متطابقاملنشاة الوارد يف كشف املصرف, ورصيد املصرف يف دفاتر املنشأة, والوصول إىل 
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واآلخر يف دفاتر املصرف. ويعد بيان  ,ويتكون بيان املطابقة من جانبني, أحدمها يف دفاتر املنشأة
 املطابقة كما يلي:

يف اجلزء اخلاص ابملنشأة, يتم االنطالق من رصيد املصرف يف دفاتر املنشأة, وإضافة مجيع املبالغ  – 1
ومل حتسم من  ,ومل تضف من قبل املنشأة, وحسم مجيع املبالغ اليت حسمها املصرف ,اليت أضافها املصرف

 قبل املنشأة.
حنسم ما و )نضيف ما أضافه املصرف بعبارة أخرى: نقوم جبميع العمليات اليت قام هبا املصرف 

 .(املصرفحسمه 
وإضافة مجيع املبالغ  يف اجلزء اخلاص ابملصرف, يتم االنطالق من رصيد املنشأة يف كشف املصرف, – 2

ومل حتسم  ,ف من قبل املصرف, وحسم مجيع املبالغ اليت حسمتها املنشأة, ومل تضاليت أضافتها املنشأة
)نضيف ما أضافته  نشأةهبا امل تبعبارة أخرى: نقوم جبميع العمليات اليت قام من قبل املصرف.

 .(املنشأةه تحنسم ما حسمو املنشأة 
 يتم الوصول إىل رصيد متطابق يف كال اجلانبني, وذلك كما يف الشكل التايل:  – 3

 يف دفاتر املصرف يف دفاتر املنشأة
 جزئي كلي البيــــان جزئي كلي البيــــان

رصيد املصرف لدى 
 املنشأة

  
×××× 

رصيد املنشأة لدى 
 املصرف

  
×××× 

 يضاف:
مجيع املبالغ اليت 
ومل أضافها املصرف 

 من قبل املنشأة تضف

 
××× 
××× 
××× 

 يضاف: 
مجيع املبالغ اليت أضافتها 

من  ومل تضفاملنشأة 
 قبل املصرف

 
××× 
××× 
××× 

 
 
 

×××× 
  ××××   ×××× 

 خيصم:
مجيع املبالغ اليت 

ومل مها املصرف حس
 من قبل املنشأة حتسم

 
)××( 
)××( 
)××( 

 
 
 

)××( 

 خيصم:
مجيع املبالغ اليت 

 وملمتها املنشأة حس
 من قبل املصرف حتسم

 
)××( 
)××( 
)××( 

 
 
 

)××( 
 ××××  الرصيد املطابق ××××  الرصيد املطابق

 
 :(1) مثالاتبع لل
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 على الشكل التايل:عداد بيان املطابقة ابلعودة إىل بياانت مثالنا السابق, نقوم إب
 
 
 
 
 

 بيان املطابقة
 يف دفاتر املصرف يف دفاتر املنشأة

 كلي جزئي البيـان كلي جزئي البيــان
رصيد املصرف 

 لدى املنشأة
  

200000 
رصيد املنشأة 

 لدى املصرف
  

220000 
   يضاف:   يضاف:

شيكات برسم   20000 فوائد دائنة
 القبض

20000  

إيرادات .أ. 
 مالية

نقدية يف  32000 12000
 الطريق

18000  
38000 

  232000   258000 
   م:حيس   :سمحي

شيكات برسم   (7000) أوراق دفع
 الدفع

(35000)  

عموالت 
 مصرفية

(2000) (9000)   (35000) 

 223000  رصيد مطابق 223000  رصيد مطابق
 

 :(2) مثال
 :31/12/2013يف يف ما يلي بعض األرصدة املستخرجة من ميزان املراجعة إلحدى املنشآت 

 ل.س120000 أ . ق.  برسم التحصيل ل.س 400000 املصرف
 وبنتيجة اجلرد اجلاري بنفس التاريخ تبني ما يلي:
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ل.س, ومن تدقيق  430000أظهر كشف املصرف الوارد بنفس التاريخ أن رصيد املنشأة لديه يبلغ  
 ظهرت املعلومات التالية:مع الدفاتر الكشف 
 ل.س مل ترد يف الكشف. 40000حررت املنشأة شيكات ألمر املوردين قيمتها  - أ

 ,إىل املصرف للتحصيل ل.س 25000ردة من الزابئن قيمتها شيكات واأرسلت املنشأة  - ب
 إال أهنا مل ترد يف الكشف.

واقتطع  ,ل.س 40000حص ل املصرف ورقة قبض مرسلة إليه برسم التحصيل قيمتها  - ت
 ل.س. 1000مصاريف حتصيل قدرها 

 ل.س. 14000 قيمتها سدد املصرف أوراق دفع نيابة عن املنشأة تبلغ - ث

 ل.س. 15000رف فوائد احلساب اجلاري لديه مبلغ قدره احتسب املص - ج

 ل.س. 10000قدرها  املنشأةحص ل املصرف إيرادات أوراق مالية نيابة عن  - ح

إال أهنا مل ترد يف  ,ل.س 35000قدرها  31/12هناك نقدية مرسلة إىل املصرف بتاريخ  - خ
 الكشف.

 واملطلوب:
 إثبات قيود التسوية للعمليات السابقة. – 1
 إعداد مذكرة التسوية يف دفاتر املنشأة. – 2
 إعداد بيان املطابقة. – 3
 إعداد حـ/ املصرف وبيان رصيده. – 4
 قائمة الدخل. يفإظهار أثر العمليات  – 5
 .31/12/2013إظهار األرصدة يف امليزانية يف  – 6

 احلل:
 إثبات قيود التسوايت للعمليات السابقة: – 1

40000  
40000 

 

 املصرفمن حـ/ 
 شيكات برسم الدفعإىل حـ/             

 من قبل املصرفللموردين شيكات غري مدفوعة 
25000  

25000 
 

 شيكات برسم القبضمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             

 غري حمصلة من قبل املصرفمن املدينني شيكات 
 

39000 
 
 

 مذكورين من
 املصرفحـ/ 
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1000  
140000 

 حـ/ مصاريف التحصيل
 أوراق قبض برسم التحصيلإىل حـ/           

 إثبات حتصيل أوراق قبض برسم التحصيل
14000  

14000 
 

 أوراق دفعمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             

 إثبات سداد أوراق دفع من قبل املصرف
15000  

15000 
 

 املصرفمن حـ/ 
 فوائد دائنةإىل حـ/             

 إثبات الفوائد الدائنة
10000  

10000 
 املصرفمن حـ/ 

 إيرادات .أ. ماليةإىل حـ/            
 إثبات إيرادات .أ. مالية

35000  
35000 

 

 النقدية يف الطريقمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             

 إثبات النقدية املرسلة إىل املصرف
 إعداد مذكرة التسوية يف دفاتر املنشأة: –2

 البيــــان
 املبـالغ
 كلـي جزئـي

 400000  رصيد املصرف يف دفاتر املنشأة
   يضاف: 

  40000 شيكات برسم الدفع
  15000 فوائد دائنة

  10000 إيرادات أوراق مالية
 104000 39000 أوراق قبض حمصلة

  504000 
   حيسم:

  (25000) شيكات برسم القبض 
  (14000) أوراق دفع
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 (74000) (35000) نقدية يف الطريق
 430000  الرصيد ويطابق الرصيد الوارد يف الكشف

 بيان املطابقة: إعداد – 3
 يف دفاتر املصرف يف دفاتر املنشأة

 كلي جزئي البيـان كلي جزئي البيــان
رصيد املصرف لدى 

 املنشأة
  

400000 
رصيد املنشأة لدى 

 املصرف
  

430000 
   يضاف:   يضاف:

  25000 شيكات برسم القبض  39000 أوراق قبض  حمصلة
  35000 نقدية يف الطريق  10000 إيرادات. أ. مالية

 60000   64000 15000 فوائد دائنة
  464000   490000 
   م:حيس   :سمحي

14000) أوراق دفع

) 
 (40000) (40000) شيكات برسم الدفع (14000)

 450000  رصيد مطابق 450000  صيد مطابقر 
 
 إعداد حـ/ املصرف وبيان رصيده: – 4

 املصرفحـ/ 
 البيــان ل.س ـانالبيـ ل.س

 حـ/ شيكات برسم القبض 25000 رصيد 400000
 حـ/ أ . دفع 14000 حـ/ شيكات برسم الدفع 40000
 حـ/ نقدية يف الطريق 35000 برسم التحصيل حـ/ أ. ق. 39000
   حـ/ فوائد دائنة 15000
  31/12رصيد مدين  430000 أوراق ماليةإيرادات حـ/  10000
040005  504000  
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 قائمة الدخل: يفإظهار أثر العمليات  – 5

 /31/12قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 
 ـــانالبيــ جزئي كلي

 :مصاريف تشغيلية  
 مصاريف حتصيل (1000) 
 إيرادات أخرى:  
 15000 

10000 
 فوائد دائنة 

 أوراق ماليةإيرادات 
 األرصدة يف امليزانية: – 6

 31/12/2013امليزانية يف 
 ـانالبي ل.س ــانالبي ل.س

   أصول متداولة 
   املصرف 430000

   أوراق قبض برسم التحصيل  80000
 شيكات برسم الدفع 40000 نقدية مرسلة ابلطريق 35000
   شيكات برسم القبض 25000

 
 : االستثمارات قصرية األجل:4 – 1 – 2

عن حاجة العمليات  عندما تتاح نقدية فائضةيقوم مفهوم االستثمارات قصرية األجل على أنه 
أو شراء شهادات  ,م أو سنداتهالتشغيلية لدى املنشأة, فإهنا قد تلجأ إىل توظيفها من خالل شراء أس

وذلك هبدف استغالل املوارد أفضل استغالل, , أو من غريها من املؤسسات املالية استثمار من املصارف
 واحلصول على عائد من جراء هذه االستثمارات ممثال  يف فوائد أو أرابح مقابل هذه االستثمارات.

متداولة, جيب أن أصوال   ابعتبارهاأو االستثمارات املؤقتة  ,وحىت تصنف هذه االستثمارات قصرية األجل
 أيهما أطول.  ,ية لتحويلها إىل نقدية خالل الدورة التجارية أو سنةبسهولة, وهناك ن بيعتكون قابلة لل

 تثمارات قصرية األجل:ابعتبارها اسجيب توافر شروط يف هذه االستثمارات حىت تعاجل و 
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أن يكون اهلدف الرئيسي من هذه االستثمارات هو استخدام فائض النقدية املتاح لفرتة  -1
 أيهما أكرب. ,أو دورة تشغيل ,دةزمنية حمددة, ال تتجاوز سنة مالية واح

وبدون حتمل  ,أو حتويلها إىل نقدية بسهولة ويسر ,ميكن للمنشأة بيع هذه االستثمارات -2
 خماطر مالية مرتفعة.

 وتشمل املعاجلة احملاسبية اليت نتعرض هلا لالستثمارات قصرية األجل ما يلي:
 : احملاسبة عن اقتناء االستثمارات قصرية األجل.أوال  

 اثنيا : تقومي االستثمارات قصرية األجل يف هناية الفرتة املالية.
 اثلثا : بيع االستثمارات قصرية األجل.

 أوال: احملاسبة عن اقتناء االستثمارات قصرية األجل:
ها على ئتتضمن احملاسبة عن االستثمارات قصرية األجل االعرتاف هبذه االستثمارات عند اقتنا

متضمنة مثن الشراء مضافاً إليه املصاريف اليت تتحملها املنشأة القتناء  ,عليهاتكلفة احلصول أساس 
هذه االستثمارات, وتتضمن تكاليف احلصول على هذه االستثمارات ما تدفعه املنشأة لسماسرة 

 األوراق املالية, وتكاليف التسجيل وغريها.
 احملاسبية ابلقيد التايل: عند اقتناء االستثمارات قصرية األجل يتم إثباهتا يف الدفاتر

×××  
××× 

 

 استثمارات قصرية األجلمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             

 إ. ق. األجلإثبات اقتناء 
 
 مثال: 

 15ل.س, ودفعت  285سهم, سعر شراء السهم الواحد  400اشرتت إحدى املنشآت 
ل.س عن كل سهم عمولة لسمسار األوراق املالية, ومتت عملية الشراء ودفع النفقات من خالل شيك 

 .على املصرف
 إثبات املعاجلة احملاسبية الالزمة القتناء االستثمارات قصرية األجل. املطلوب:

  احلل:
 األوراق املالية= مثن الشراء + عمولة مساسرة التكلفة املعرتف هبا حماسبيا  هلذه االستثمارات 

 ل.س  114000ل.س  =  285× سهم  400
 ل.س  6000ل.س=  15× سهم  400 +

 ل.س    120000= إ. ق. األجل=  تكلفة  
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 ويتم إثبات هذه االستثمارات يف الدفاتر احملاسبية ابلقيد التايل:
120000  

120000 
 

 استثمارات قصرية األجلمن حـ/ 
 املصرفإىل حـ/             

 إ. ق. األجلإثبات اقتناء 
 وتظهر يف امليزانية اخلتامية على الشكل التايل:

 /31/12امليزانية يف 
 ـانالبي ل.س ــانالبي ل.س

   أصول متداولة 
   .ق. األجل ا 120000

 
 اثنياً: تقومي االستثمارات قصرية األجل يف هناية الفرتة:

التكلفة أو قاعدة اعتمادا  على تقومي االستثمارات قصرية األجل يف هناية الفرتة املالية,  يتم
ملبادئ احملاسبية واليت تستند على ا ,The Lower of Cost or Market أيهما أقلالسوق 

 Conservatismهذه الطريقة تطبيقا  لسياسة احليطة واحلذر  تعد  إذ  .GAAPاملقبولة عموما  
وعدم االعرتاف ابإليرادات إال إذا حتققت اليت تتطلب من احملاسب االحتياط للخسائر واألعباء املتوقعة, 

 فعال . 
ويتضمن تقومي االستثمارات قصرية األجل مبوجب هذه الطريقة الرجوع إىل أسعارها يف السوق يف هناية 

ء )التكلفة التارخيية(. واإلفصاح عن مقدار الفرتة املالية, من مث مقارنة السعر السوقي مع تكلفة االقتنا
اخنفاض السعر السوقي  يف قيمة هذه االستثمارات عن تكلفتها التارخيية فقط, من خالل حساب 

من دون  يظهر يف امليزانية مطروحا  من تكلفة االستثمارات قصرية األجل, ,خمصص يشكل هلذه الغاية
 السعر السوقي عن التكلفة. االعرتاف أبية مكاسب غري حمققة نتيجة زايدة

ومن خالل تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل يف تقومي االستثمارات قصرية األجل,   
 احتماالت: ةواملقارنة بني سعرها يف السوق وتكلفة حيازهتا, ينتج لدينا ثالث

ويتم اإلفصاح عن سعر السوق يساوي تكلفة حيازهتا, وهذه احلالة ال تتطلب إجراء أية تسوايت,  – 1
 االستثمارات قصرية األجل يف امليزانية بسعر التكلفة.

سعر السوق أكرب من تكلفة حيازهتا, وابلتايل يكون لدينا أرابح غري حمققة ال يتم االعرتاف هبا,  – 2 
 ويتم اإلفصاح عن االستثمارات قصرية األجل بسعر تكلفتها.
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سعر السوق أقل من تكلفة حيازهتا, وهنا يكون لدينا خسائر غري حمققة يتم االحتياط هلا من  – 3 
 (. إ. ق. األجلهـ. أ. صص .خالل تشكيل خمصص هبوط أسعار استثمارات قصرية األجل )خم

 صص هبوط أسعار استثمارات قصرية األجل ابلقيد التايل:خمويتم تشكيل 
×××  

××× 
 

  إ. ق. األجلسعار خسائر هبوط أمن حـ/ 
 إ. ق. األجل. هـ. أ. صصخمإىل حـ/          

 إ. ق. األجلتشكيل خمصص هـ. أ. 
 خسائر هبوط أسعار استثمارات قصرية األجل كما يلي:تقفل و 

×××  
××× 

 

 حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ.خ(من 
  إ. ق. األجلخسائر هبوط أ. حـ/ إىل        

 إ. ق. األجلإقفال خسائر هبوط أسعار          
  

 /31/12قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف               
 ـانالبيـ جزئي كلي

 :مصاريف تشغيلية  
 إ. ق. األجلخسائر هبوط أ .  (×××) 
 

مطروحا  منها خمصص هبوط األسعار  ,ويتم اإلفصاح عن االستثمارات قصرية األجل بسعر التكلفة
 لتظهر يف النهاية بسعر السوق, كما يلي:

 
 /31/12امليزانية يف 

 ل.س ل.س البيــــان ل.س ل.س
   أصول متداولة  
   ا . ق. األجل )ابلتكلفة( ×××× 
إ. ق. . هـ. أ. صص( خم-) )×××( 

 األجل
  

   = سعرها يف السوق  ×××
     
 مثال: 
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أن رصيد االستثمارات قصرية  31/12/2013ميزان املراجعة إلحدى املنشآت يف أظهر 
 .ل.س 320000األجل يبلغ 

 سهم. 400وبنتيجة اجلرد اجلاري يف نفس التاريخ تبني أن هذه االستثمارات تتكون من  
 :واملطلوب

االحتماالت يف ظل  31/12/2013إثبات املعاجلة احملاسبية لتقومي هذه االستثمارات يف  – 1 
 التالية:

 ل.س للسهم الواحد. 400يبلغ  31/12/2013سعر السوق يف  – أ
 ل.س للسهم الواحد. 415يبلغ  31/12/2013سعر السوق يف  – ب
 ل.س للسهم الواحد. 385يبلغ  31/12/2013سعر السوق يف  – ج

 السابقةإظهار أثر ذلك على قائمة الدخل واإلفصاح عن األرصدة يف امليزانية يف ظل االحتماالت  – 2 
 احلل:

 ل.س: 400إذا كان سعر السهم يف السوق  – 1
 400× سهم  800ل.س ) 320000يف هذه احلالة يبلغ السعر السوقي لالستثمارات قصرية األجل 

ل.س, وابلتايل ال يتم القيام أبية تسوايت طاملا أن القيمتني  320000ل.س(, وتكلفة حيازهتا 
, كما تظهر االستثمارات قصرية األجل ابمليزانية ولن يكون هناك أي أثر على قائمة الدخلن. امتساويت
 ل.س. 320000بقيمة 

 ل.س ل.س ـانالبيــ ل.س ل.س
   أصول متداولة  

   . ق. األجل )ابلتكلفة( ا  320000
     
 
 ل.س: 415إذا كان سعر السهم يف السوق  – ب

 415× سهم  800ل.س ) 332000يف هذه احلالة يبلغ السعر السوقي لالستثمارات قصرية األجل 
اليت متثل مكاسب غري حمققة ال يتم االعرتاف ل.س  12000ل.س(, أي أكرب من التكلفة مبقدار 

 هبا مبوجب قاعدة التكلفة أو السوق, أيهما أقل. 
تؤدي هذه احلالة إىل التأثري يف قائمة الدخل, ويتم اإلفصاح عن االستثمارات قصرية األجل يف  وال

 امليزانية ابلتكلفة كما يلي:
 ل.س ل.س البيـــان ل.س ل.س
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   أصول متداولة  
   . ق. األجل )ابلتكلفة( ا  320000

 
 ل.س:385إذا كان سعر السهم يف السوق  – 3

 385× سهم  800ل.س ) 308000يف هذه احلالة يبلغ السعر السوقي لالستثمارات قصرية األجل 
 12000قدرها  هناك خسائر غري حمققةل.س, وابلتايل  320000ل.س(, بينما تبلغ تكلفتها 

 :إ. ق. األجليتم االحتياط هلا من خالل تشكيل خمصص هـ. أ. ل.س 
 استثمارات قصرية األجل ابلقيد التايل:صص هبوط أسعار خمويتم تشكيل 

 
12000 

 
 

12000 

31/12/2013 
  إ. ق. األجلخسائر هبوط أسعار من حـ/ 
 إ. ق. األجل. هـ. أ. صصخمإىل حـ/          

 إ. ق. األجلتشكيل خمصص هـ. أ. 
 

12000 
 
 

12000 

 بتارخيه
 حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ.خ(من 

  إ. ق. األجلخسائر هبوط أ. حـ/ إىل        
 إ. ق. األجلإقفال خسائر هبوط أسعار          

 
 قائمة الدخل كما يلي: يفظهر أثر هذه العملية ي –2

 31/12/2013قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 
 البيـــــان جزئي كلي

 :مصاريف تشغيلية  
 إ. ق. األجلخسائر هبوط أ .  (12000) 

االستثمارات قصرية األجل يف امليزانية على أساس تكلفتها مطروحا  منها خمصص ويتم اإلفصاح عن 
 هبوط األسعار:

 
 

 ل.س ل.س البيــــان ل.س ل.س
   أصول متداولة  
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308000 

320000 
(12000) 

 . ق. األجل )ابلتكلفة( ا
 إ. ق. األجلخمصص هـ. أ. (-)

  

 اثلثاً: بيع االستثمارات قصرية األجل:
عند بيع االستثمارات قصرية األجل جيب االعرتاف ابملكاسب واخلسائر الناجتة عن عملية  

إقفال ابالعتبار البيع, وذلك على أساس مقارنة سعر بيع هذه االستثمارات مع تكلفة حيازهتا مع األخذ 
 مصاريف البيع اليت تتحملها املنشأة إلجناز الصفقة. وميكن بيان ذلك كما يلي:

ال حتقق املنشأة أي مكاسب أو خسائر بيع استثمارات ق. األجل إذا كان صايف سعر بيعها  – 1
 , ويثبت البيع يف هذه احلالة ابلقيد التايل:)سعر البيع = ت التارخيية( مطابقا  لتكلفة حيازهتا

×××  
××× 

 املصرف حـ/من 
 استثمارات ق. األجلحـ/  إىل          

 األجلإثبات بيع استثمارات ق . 
م جل إذا كان صايف سعر بيعها )بعد حسحتقق املنشأة مكاسب بيع استثمارات قصرية األ – 2

 مصاريف البيع( أكرب من تكلفة حيازهتا, ويتم إثبات البيع ابلقيد التايل:
×××  

 
××× 
××× 

 املصرف حـ/من 
 مذكورين إىل      
 استثمارات ق. األجلحـ/       
 ق. األجلإ. حـ/ مكاسب بيع       

 إثبات بيع استثمارات ق . األجل
 ويتم إقفال مكاسب بيع االستثمارات قصرية األجل كما يلي:

×××  
××× 

 مكاسب بيع أ . ق. األجل حـ/من 
 ملخص الدخلحـ/  إىل          

 إقفال مكاسب بيع استثمارات          
 
حتقق املنشأة خسائر بيع استثمارات قصرية األجل إذا كان صايف سعر البيع أقل من تكلفة  – 3

 ويتم إثبات عملية البيع يف هذه احلال كما يلي: ,حيازهتا
 

××× 
××× 

 
 
 

 من مذكورين
 املصرف حـ/

 إ. ق. األجلحـ/ خسائر بيع 



34 

 

××× 
 

 استثمارات ق. األجلحـ/  إىل          
 خبسارة استثمارات ق . األجلإثبات بيع 

 ويتم إقفال خسائر بيع االستثمارات قصرية األجل كما يلي:
×××  

××× 
 ملخص الدخل حـ/من 

 إ. ق. األجلخسائر بيع حـ/  إىل          
 إقفال خسائر بيع استثمارات          

 
أن رصيد  31/12/2013أظهر ميزان املراجعة إلحدى املنشآت األرصدة التايل يف  مثال:

 ل.س. 450000االستثمارات قصرية األجل يبلغ 
 :واملطلوب

 لحاالت التالية:لبيع االستثمارات قصرية األجل وفقا  لإثبات املعاجلة احملاسبية   - 1
 ل.س. 475000بيع االستثمارات قصرية األجل بـ  – أ

 ل.س. 450000بيع االستثمارات قصرية األجل بـ  – ب
 ل.س. 435000بيع االستثمارات قصرية األجل بـ  – ج

 .31/12/2013بيان أثر العمليات يف قائمة الدخل يف  – 2
 

 احلل:
 ل.س: 475000بيع االستثمارات قصرية األجل بـ  – أ

ل.س, ويتم إثبات  25000مكاسب بيع استثمارات قصرية األجل قدرها  حتقق املنشأة يف هذه احلال
 عملية البيع كما يلي:

 
 

 
475000 

 
 
 

450000 
25000 

31/12/2013 
 املصرف حـ/من 
 مذكورين إىل    

 استثمارات ق. األجلحـ/      
 إ. ق. األجلحـ/ مكاسب بيع      

 إثبات بيع استثمارات ق . األجل
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25000 

 
 

25000 

 بتارخيه
 مكاسب بيع أ . ق. األجل حـ/من 

 ملخص الدخلحـ/  إىل          
 إقفال مكاسب بيع استثمارات          

 31/12/2013قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 
 البيـــــان جزئي كلي

 :+ إيرادات أخرى  
 مكاسب بيع أ . ق. األجل 25000 
 
 ل.س: 450000بيع االستثمارات قصرية األجل بـ  – ب

البيع كما  تثبت عمليةيف هذه احلالة مل حتقق املنشأة مكاسب وال خسائر بيع استثمارات قصرية األجل. 
 يلي:

 
280000 

 
 

280000 

31/12/2013 
 املصرف حـ/من 

 استثمارات ق. األجلحـ/  إىل          
 إثبات بيع استثمارات ق . األجل

 
 ل.س: 435000بيع االستثمارات قصرية األجل بـ  – ج

ابخلسارة  حـ/ ملخص الدخليتم حتميل ل.س,  15000يف هذه احلالة حتقق املنشأة خسارة قدرها 
 , وذلك كما يلي:(435000 – 450000ل.س ) 15000البالغة 

 
 
 

435000 
15000 

 
 
 
 

450000 

31/12/2013 
 من مذكورين

 املصرف حـ/
 إ. ق. األجلخسائر بيع حـ/ 

 األجلاستثمارات ق. حـ/ إىل          
 إثبات بيع استثمارات ق . األجل

 
15000 

 بتارخيه 
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15000 

 ملخص الدخل حـ/من 
 إ. ق. األجلخسائر بيع حـ/  إىل          

 إقفال خسائر بيع استثمارات          
 31/12/2013قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 

 البيـــــان جزئي كلي
 :مصاريف تشغيليةيطرح   
 إ. ق. األجلخسائر هبوط أ .  (15000) 
 
 : الذمم املدينة:2 – 2

 تنتيجة املنافسة وتسهيال هونطاق تتصف األعمال التجارية حاليا  ابتساع حجم البيع اآلجل
والبيع ابلتقسيط. ونتيجة  ,خصوصا  يف جمال البيع ابلتجزئة ,البيع والدفع اليت تقدمها املنشأة لعمالئها

للنمو املتزايد يف البيع األجل دعت احلاجة إىل قيام املنشأة بوضع نظام حماسيب دقيق ملتابعة حتصيل 
 الديون.
غري مكتوب من  ا  بني بند املدينني وبند أوراق القبض, فحساابت املدينني متثل التزام يقوجيب التفر        

حتصيل هذه يتوقع عادة مقابل منتجات أو خدمات مقدمة هلم, و  ,حقاملشرتي بسداد مبلغ يف اتريخ ال
ابملقابل فإن أوراق القبض  .وفقا  لسياسة املنشأة االئتمانيةو قصرية أقل من سنة, زمنية املبالغ خالل فرتة 

 (. 1ما انقشنا يف مقرر مبادئ احملاسبة )كبسداد مبلغ معني يف اتريخ حمدد, وذلك   مكتواب   ا  متثل التزام
 
 
 
 : املدينون:1 – 2 – 2

نتجات, أو تقدمي متثل حساابت املدينني املبالغ املستحقة على العمالء من بيع البضائع أو امل
غري نتيجة العمليات التبادلية اليت املدينون عن حقوق املنشأة جتاه ال  مصطلح, ويعرب  ابآلجلاخلدمات هلم 

 ها وبني الغري, وميكن تصنيفهم إىل:متت بين
 مدينون جتاريون:  -1

يقصد ابملدينني التجاريني جمموعة العمالء املرتتبة عليهم الديون التجارية لصاحل املنشأة, نتيجة 
أو  ,أو تقدمي خدمات لصاحلهم على احلساب والواجب حتصيلها خالل فرتة مالية واحدة ,بيعهم بضائع
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 لصطلحات موازية للمدينني التجاريني مث, وتستخدم يف بعض األحيان مأيهما أطول ,لتشغيلادورة 
 .الزابئن أو العمالء

 :نيمدينون غري جتاري – 2
عمليات  ةوهم األشخاص واألطراف غري العمالء الذين تنشأ بذمتهم حقوق للمنشأة نتيج

 ,لتأمينات املسددة لآلخرينأخرى غري املبيعات, مثل السلف اليت حيصل عليها موظفو املشروع وا
 غري متداولة,لشراء موجودات  أو املبالغ املدفوعة مقدما   ,األعمال والتعهدات املتفق عليها إجنازلضمان 

 ويطلق عليها حساب مدينة أخرى. 
 واجلدير ذكره انه يستلزم استخدام املنشأة لضوابط رقابية داخلية متينة فيما خيص املبيعات اآلجلة مثل:

 أو امللغاة. ,أو املفقودة ,فواتري املبيعات أبرقام متسلسلة ملتابعة أرقام الفواتري الضائعة ترقيم .1
 مثان املبيعات اآلجلة.أومن يقوم بتحصيل  ,الفصل بني من يقوم بعمليات البيع .2
ويصبح متحققا عند  ,إليراد الناجم عن البيع اآلجله يتم االعرتاف ابنه البد من اإلشارة إىل أنكما أ

 وذلك لتوفر معيارين أساسيني مها: ,/GAAP, ابالستناد إىل مبادئ احملاسبة املقبولة عموما /عالبي
 وجود مبادلة فعلية بني املنشأة واآلخرين.  -1

 املشرتي. بضائع إىل اآلخرين أو الطرفتسليم السلع أو ال -2
نشأة تقدمي اخلدمة لصاحل اآلخرين من قبل املبعد , فإن اإليراد يتحقق وفيما خيص تقدمي اخلدمات      

 بعد حتقق الشرطني السابقني.
حيث تظهر كل منهما يف  ,ويوجب العرف فصل حساابت العمالء عن احلساابت املدينة األخرى     

 ,جمموعة مستقلة عن اآلخرين, فيتم تصنيف حساابت العمالء يف امليزانية ضمن املوجودات املتداولة
وضمن جمموعة  ,ساابت املدينني غري التجاريني يف جمموعة مستقلة عن حساابت العمالءبينما تصنف ح

الفصل هو تسهيل عملية حتليل بنود املوجودات املتداولة اليت  هذاحساابت مدينة أخرى, والسبب يف 
 .اتظهر يف امليزانية من قبل اإلدارة واألطراف األخرى خارج املنشأة والذين  يهمهم أمره

 
طوي عملية جرد املدينني على عمليات التحقق من وجود هذه الديون وملكيتها للمنشأة, وتن  

ومراجعة العمالء للتأكد من صحة األرصدة الظاهرة يف دفاتر  ,وقد يتم ذلك عن طريق املصادقات
هي وأن أرصدة املدينني الدفرتية  ,املنشاة, كما تنطوي عملية اجلرد هذه على التأكد من قيمة املدينني

أرصدة فعلية, مبعىن أنه سيتم حتصيلها فعال يف املواعيد احملددة هلا, وعادة ما يتم التأكد من ذلك عن 
ومدى إمكانية سدادهم  ,للتعرف على مقدرهتم املالية ,طريق دراسة األوضاع املالية للمدينني وحتليلها

 ومدى انتظامهم يف السداد. ,وتواريخ البيع ,وذلك ابالطالع على حساابهتم ,ألرصدهتم
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  :: تصنيف الديون1 – 1 – 2 – 2
تقوم املنشأة يف هناية الفرتة احملاسبية بتقييم أرصدة املدينني لديها, حيث يتم القيام بدراسة دقيقة 

 للزابئن وأوضاعهم املالية, وقد تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي:
 ,ديون معدومةابعتبارها , وتعاجل حماسبيا  أو جزء منها ال أمل يف حتصيل ديوهنمأن بعض املدينني  – 1

 ـ/وحتميلها على ح ,وإثباهتا يف الدفاتر والسجالت احملاسبية ,خسارة فعلية جيب االعرتاف هبا د  وتع
 ملخص الدخل.حـ/ األرابح واخلسائر أو 

أو غريوا مكان  ,مرةهنم طلبوا التأجيل ألكثر من , حيث إارتباك مايليف حالة بعض املدينني أن  – 2
وتسمى هذه الديون ابلديون املشكوك يف وعدم ثقة يف حتصيل الديون,  ا  ن هناك شكإإقامتهم. حبيث 

 حتصيلها.
ويسددون التزاماهتم يف مواعيدها, وهؤالء ال يثريون أية  ,املالية جيدة أوضاعهمبعض املدينني  – 3

 .ديون جيدةمشكلة, وتصنف ديوهنم على أهنا 
 ذكره أننا ميكن متيز املصطلحات التالية فيما يتعلق ابملدينني: واجلدير

 إمجايل رصيد املدينني.)رصيد دفرتي( ميثل رصيد املدينني الظاهر يف ميزان املراجعة  –أ 
 .عند اجلردالديون املعدومة  –رصيد املدينني النهائي = الرصيد الدفرتي للمدينني  –ب 
للفرتة  املطلوب تشكيلهخمصص الديون املشكوك فيها  –= رصيد املدينني النهائي  الديون اجليدة  –ج 

 .املقبلة
 يلي:وميكن تلخيص النقاط الثالثة السابقة كما 

 )قبل التسوايت(. رصيد املدينني يف ميزان املراجعة ×××× 
 .عدومة عند اجلرداملديون اليطرح:  )×××( 
 = رصيد املدينني النهائي ××× 
 للفرتة املقبلة. يطرح: خمصص الديون املشكوك فيها املطلوب تشكيله )×××( 

 = الديون اجليدة  ××××
املنشـأة حسـما  نقـداي   حلقاء منح حسم تعجيل الدفع للعمـالء, حيـث متـن الديون اليت ستحصل ابكرا   –4

بسياســة احليطــة واحلــذر حتتــاط إذا مت التســديد يف أوقــات مبكــرة حتــدد مســبقا عنــد البيــع. وعمــال لعمالئهــا 
نقـــدي ممنـــوح وتقـــدر الـــديون الـــيت ستســـدد مبكـــرا وتطبـــق عليهـــا معـــدل حســـم  ,املنشـــاة لـــذلك عنـــد اجلـــرد

املنشــأة قــد حيــدث يف بدايــة الفــرتة  اتهــذا ختفيضــا  متوقعــا  يف إيــرادويعــد   )حســم علــى املبيعــات اآلجلــة(,
 مـــن خـــالل تشـــكيل خمصـــص حســـم ممنـــوح مبقـــداروأخـــذه ابحلســـبان  ,القادمـــة, ولـــذلك يـــتم االحتيـــاط لـــه

حيــث يطــرح مــن رصــيد الــديون  التخفــيض املتوقــع يف اإليــراد النــاتج عــن مــنح حســم لقــاء الســداد املبكــر.
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ابإلضــافة إىل اجلــدول آنــف الــذكر, اجليــدة بعــد احتســابه ويشــكل الرصــيد النهــائي رصــيد الــديون املمتــازة. 
 أيخذ الشكل التايل:

 )قبل التسوايت(. يف ميزان املراجعة رصيد املدينني ×××× 
 .عدومة عند اجلرداملديون اليطرح:  )×××( 
 = رصيد املدينني النهائي ××× 
 للفرتة املقبلة. يطرح: خمصص الديون املشكوك فيها املطلوب تشكيله )×××( 
 = الديون اجليدة ×××× 
 للفرتة املقبلة. املطلوب تشكيله احلسم املمنوحيطرح: خمصص  )×××( 

 = الديون املمتازة  ××××
 : املعاجلة احملاسبية للديون املعدومة وخمصص الديون املشكوك يف حتصيلها:2 – 1 –2 –2

 أواًل: املعاجلة احملاسبية للديون املعدومة:
الديون املعدومة خسارة فعلية يتم االعرتاف هبا عند حدوثها, فقد تفقد املنشأة  د  كما سبق بيانه تع

أو مل تؤخذ  ,بعض مستحقاهتا جتاه العمالء نتيجة ألسباب متعددة, كحدوث ظروف غري متوقعة
 ما يلي:ز أسباب حدوث الديون املعدومة فيابحلسبان عند البيع اآلجل, وميكن حتديد أبر 

قيامـه بسـداد جـزء  أو ,فر أموال كافية لديه لسداد الدين ابلكامـلاوعدم تو  ,إعالن إفالس املدين - أ
 الباقي دينا  معدوما . عد  من الدين و 

 تنازل املنشاة عن ديون مستحقة على عمالء توقفوا عن السداد.  - ب
 تكفي لسداد ديونه.  وفاة املدين وعدم تركه أمواال   - ت
 وعدم معرفة عنوانه.  ,وانقطاع أخباره ,أو سفره ,اختفاء املدين - ث
ومل تـتم مطالبـة املـدين بسـداده خـالل هـذه  ,تقادم الدين مبرور مخس سنوات إذا كان الدين جتاراي   - ج

 املدة.

عنــد حـدوثها فعليــا  كتخفــيض مباشــر مــن إثباهتــا حماســبيا  الــديون املعدومــة خســارة فعليــة للمنشـأة يــتم  وتعـد  
 حساابت املدينني ابلقيد التايل:

××× 
 

 
××× 

 ن حـ/ مصروف الديون املعدومةم
 إىل حـ/ املدينني        

 إثبات الديون املعدومة
 من مث يتم إقفال مصروف الديون املعدومة يف حـ/ ملخص الدخل أو حـ/ أ. خ, من خالل القيد التايل:

 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(   ×××
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 إىل حـ/ مصروف الديون معدومة          ×××
 مصروف الديون املعدومةإقفال 

 /31/12قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 
 ــانالبي جزئي كلي

 مصاريف إدارية ومالية:  
 مصروف ديون معدومة )×××( 
   
 

 ووفقا  لذلك يظهر املدينني يف امليزانية كما يلي:
 البيــان ل.س البيــان ل.س ل.س

     
)ابلرصيد النهائي  مدينون ×××× ××××

  بعد طرح الديون املعدومة(
  

 مثال:
 .ل.س 365000ظهر رصيد املدينني يف دفاتر إحدى املنشآت مببلغ  2013/ 1/12يف 

 وبنتيجة اجلرد اجلاري بنفس التاريخ تبني ما يلي:
 نقدا  أثناء اجلرد.ل.س  50000دينه البالغ سعيد وسدد ن املدي تقدم – 1
ل.س نقـدا  أثنـاء اجلـرد,  10000% مـن دينـه البـالغ  50ابلنسبة للمدين أمحد سدد خـالل اجلـرد  – 2

 فيما اعترب ابقي الدين معدوما .
 .ل.س نتيجة إلفالسه 5000أعدم دين املدين أيهم عند اجلرد والبالغ  – 3

 بناء عليه ميكن إثبات القيود احملاسبية وفق طريقة التخفيض املباشر كما يلي:
 

50000 
 

 
 

50000 

31/12 
 من حـ/ الصندوق

 إىل حـ/ املدينني        
 إثبات سداد املدين سعيد لدينه نقدا  أثناء اجلرد

 
 

5000 
5000 

 
 
 

 بتارخيه
 من مذكورين 

 حـ/ النقدية يف الصندوق 
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10000 

 

 حـ/ مصروف الديون املعدومة
 إىل حـ/ املدينني        

 وإعدام الباقي أمحد حتصيل جزء من دين
 

5000 
 
 

5000 

31/12 
 من حـ/ مصروف الديون املعدومة

 إىل حـ/ املدينني        
 إثبات مصروف الديون املعدومة

 
10000 

 
 

10000 

31/12 
 من حـ/ ملخص الدخل

 إىل حـ/ مصروف ديون معدومة        
 إقفال مصروف الديون املعدومة

 أيهم( 5000أمحد +  5000)
 مصروف الديون املعدومة واملدينني كما يلي: وتظهر حساابت

 حـ/ مصروف الديون املعدومة
 البيـان ل.س البيـان ل.س
   إىل حـ/ املدينني 5000
)من حـ/  31/12رصيد مدين  10000  إىل حـ/ املدينني 5000

 ملخص الدخل(
10000  10000  

 
 حـ/ املدينون 

 ـانالبيـ ل.س ـانالبيـ ل.س
 الصندوقمن حـ/  50000 1/12رصيد  365000

 من مذكورين 10000  
 مصروف. د. معدومةمن حـ/  5000  
  30000

0 
 31/12رصيد مدين 

365000  36500

0 
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 31/12/2013قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 

 البيـــان جزئي كلي
 مصاريف إدارية ومالية:  
 مصروف ديون معدومة (10000) 
 

 يظهر رصيد املدينني يف امليزانية كما يلي:ووفقا  لذلك 
 31/12/2013امليزانية يف 

 ل.س ل.س البيــــان ل.س ل.س
     

   مدينون  300000 300000
 

 خصص الديون املشكوك فيها:مل اثنياً: املعاجلة احملاسبية
واحلــــذر يف مــــع سياســــة احليطــــة و , GAAPمــــع املبــــادئ احملاســــبية املقبولــــة قبــــوال  عامــــا  اتســــاقا  

ـــاء واخلســـائر املتوقعـــة, احملاســـبة الـــيت تتطلـــب األخـــذ ابحلســـبان األ يـــتم تشـــكيل خمصـــص للـــديون  حيـــثعب
 وفق الطرق التالية:املشكوك 

 :على أساس قيمة مقدرة من كافة املبيعات اآلجلة - 1
الـديون تسمى هذه الطريقة طريقة قائمـة الـدخل لتقـدير خمصـص الـديون املشـكوك فيهـا, حيـث يـتم تقـدير 

يف حتصـيلها للفـرتة القادمـة علـى املرتبطة ابملبيعات اليت متت خالل الفرتة, وحتدد الديون املشكوك املعدومة 
أساس نسبة مئوية من املبيعات اآلجلة, أو قد يتم أخذ متوسط املبيعـات اآلجلـة خـالل فـرتة معينـة  مخـس 

تعمــل علــى حتقيــق , فهــي ئمــة الــدخلهــذه الطريقــة مــدخل قاعلــى ولــذلك يطلــق  أو عشــر ســنوات مــثال  ,
   .اريفاملقابلة السليمة بني اإليرادات واملص

 د  حيـث يعـ ,بناء  عليـه, يـتم تشـكيل خمصـص يسـمى خمصـص ديـون مشـكوك فيهـا )خمصـص .د. م. فيهـا(
طبيعــة دائنــة يظهــر يف امليزانيــة يف اجلانــب املــدين إبشــارة  احســاب الــديون املشــكوك فيهــا حســااب  مقــابال  ذ

 مطروحا  من حساب املدينني. ويتم تشكيل املخصص وفق القيد التايل: ,معاكسة
×××  

××× 
 من حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها  

 . د. م. فيها صصإىل حـ/ خم        
 تشكيل خمصص ديون مشكوك فيها
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املشـكوك فيهـا علـى حــ/ أ. خ أو حــ/ ملخـص الـدخل مـن خـالل القيـد من مث يتم حتميـل مصـرف الـديون 
 التايل:
×××  

××× 
 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(

 إىل حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها       
 حتميل حـ/ ملخص الدخل مبصروف د. م. فيها 

 
 /31/12قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 

 انالبيـــ جزئي كلي
 :تشغيليةمصاريف   
 مصروف ديون مشكوك فيها )×××( 
   

يف امليزانية على أساس صايف القيمة بعد طـرح خمصـص الـديون املشـكوك فيهـا,   ونووفقا  لذلك يظهر املدين
 كما يلي:

 البيــــان ل.س البيــــان ل.س ل.س
   أصول متداولة:  
   مدينون  ×××× 

   . د. م. فيها صص( خم-)  )×××( ××××
 

وك يف حتصيلها علـى أسـاس نسـبة مئويـة مـن املبيعـات اآلجلـة, مـثال كذه الطريقة تقدر الديون املشهل ا  ووفق
 % ... اخل. وحتدد هذه النسبة بناء  على خربة املنشأة يف حتصيل مبيعاهتا اآلجلة. 4%, أو 2
   

 مثال:
 :31/12/2013أظهرت البياانت املستخرجة من دفاتر إحدى املنشآت األرصدة التالية يف 

 ل.س500000 مبيعات آجلة ل.س305000 مدينون
 يلي: نتيجة اجلرد اجلاري بنفس التاريخ تبني ماوب
 ل.س نتيجة إلفالس أحد املدينني. 5000أعد دين عند اجلرد قدره  – 1
 % من املبيعات اآلجلة. 3قررت املنشأة بناء على خربهتا السابقة أن الديون املعدومة تقدر بـ   – 2

   املطلوب:
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 إجراء التسوايت اجلردية الالزمة. – 1
 .31/12/2013إظهار أثر العمليات يف قائمة الدخل وامليزانية اخلتامية يف  – 2
 

 :احلل
 إجراء التسوايت اجلردية الالزمة: – 1

 نقوم أوال  إبثبات وإقفال الديون املعدومة عند اجلرد كما يلي:
 

5000 
 
 

5000 

31/12 
 الديون املعدومةمن حـ/ مصروف 

 إىل حـ/ املدينني        
 إثبات مصروف الديون املعدومة

 
5000 

 
 

5000 

31/12 
 من حـ/ ملخص الدخل

 إىل حـ/ مصروف ديون معدومة        
 إقفال مصروف الديون املعدومة

 
  . ويتم إثباته حماسبيا  كما يلي:0.03×  500000ل.س   15000=  تشكيله املخصص املطلوب

15000  
15000 

 من حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها  
 إىل حـ/ خمصص. د. م. فيها         

 تشكيل خمصص ديون مشكوك فيها
15000  

15000 
 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(

 إىل حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها       
 حتميل حـ/ ملخص الدخل مبصروف د. م. فيها

 
 /31/12املنتهية يف قائمة الدخل عن الفرتة 

 ــانالبيـ جزئي كلي
  

(5000) 
 :تشغيليةمصاريف 

 ديون معدومة
 مصروف ديون مشكوك فيها  (15000) 
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ن يف امليزانية على أساس صايف القيمة بعد طـرح خمصـص الـديون املشـكوك فيهـا,  و ووفقا  لذلك يظهر املدين
 كما يلي:
 البيـــان ل.س البيـــان ل.س ل.س

     
   مدينون  300000 

   . د. م. فيها صص( خم-)  (15000) 285000
 
 مدخل امليزانية لتقدير خمصص ديون مشكوك فيها:  – 2

أسـاس تقـدير الـديون املتوقـع د هذا املدخل يف حتديد خمصص الـديون املشـكوك فيهـا علـى ميعت 
 من رصيد املدينني. إعدامها مستقباًل ابعتبارها نسبة

 املعدومة وخمصص الديون املشكوك فيها: معاجلة الديون
انقشنا أعاله يتم تشكيل خمصص الديون املشكوك فيها ملواجهة خسائر الديون املعدومة ا كم 

 املتوقعة, وعند حدوث هذه الديون جيب استخدام هذا املخصص يف مواجهة الديون املعدومة الفعلية.
ملشــكوك فيهــا عنــد حــدوثها خــالل الفــرتة احملاســبية,  وقــد يــتم معاجلــة الــديون املعدومــة يف خمصــص الــديون ا

كمـــا أنـــه إذا كـــان هنـــاك رصـــيد هلـــذا املخصـــص يف ميـــزان املراجعـــة يســـتخدم ملعاجلـــة الـــديون املعدومـــة عنـــد 
 اجلرد.

, وبنــاء عليــه, عنــد إعــدام ديــن يــتم إثبــات هــذه العمليــة بتخفــيض حســاب املــدينني مبقــدار الــديون املعدومــة
ملعدومـة أوال  بتخفــيض حسـاب املـدينني مبقـدار هـذه الــديون, وذلـك مـن خـالل القيــد ويـتم إثبـات الـديون ا

 التايل:
×××  

××× 
 ديون معدومةمن حـ/ 

 إىل حـ/ املدينني                
 إثبات الديون املعدومة

مــن مث يــتم معاجلــة الــديون املعدومــة مــع خمصــص الــديون املشــكوك فيهــا  مــع مراعــاة مــا إذا كــان املخصــص 
 املشكل سابقا  كافيا  ملعاجلة هذه الديون كما سنرى يف الصفحات التالية , من خالل القيد التايل:

×××  
××× 

 من حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها   
   إىل حـ/ الديون املعدومة        
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 استخدام املخصص إلقفال الديون املعدومة      
 

املشــكل ســابقا  ومقــدار الــديون املعدومــة, طاملــا أن هــذا  وتتضــمن املعاجلــة احملاســبية املقارنــة بــني املخصــص
املخصــص مشــكل أساســا  ملواجهــة الــديون املعدومــة عنــد حــدوثها, وهنــا إمــا أن يكــون املخصــص املشــكل 

 ما يلي:ك. وتكون املعاجلة احملاسبية يف كل حالة  منها أو أقل ,سابقا  مساواي  للديون املعدومة
يــتم إقفــال , هنــا املشــكل ســابقا   خمصــص الــديون املشــكوك فيهــا تســاوي إذا كانــت الــديون املعدومــة – 1

 لقيد التايل:الديون املعدومة ابستخدام كامل املخصص املشكل سابقا , من خالل ا
 

×××  
××× 

 من حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها   
 ديون املعدومةإىل حـ/ ال        

 إقفال الديون املعدومة
   

 خمصص جديد إذا كانت العملية تتم يف هناية السنة املالية:مع األخذ ابحلسبان تشكل 
×××  

××× 
 من حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها  

 . د. م. فيها صصإىل حـ/ خم        
 . د. م. فيهاصصخمتشكيل 

×××  
××× 

 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(
 إىل حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها       

 مبصروف د. م. فيهاحتميل حـ/ ملخص الدخل 
 
إذا كانــــت الــــديون املعدومــــة أكــــرب مــــن خمصــــص الــــديون املشــــكوك فيهــــا, ويف هــــذه احلالــــة يســــتخدم  –2

 ملخص الدخل أو حـ/ أ. خ إلقفال الفرق, كما يلي:
 

××× 
××× 

 
 
 

××× 

 من مذكورين
 حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها   

 ملخص الدخلحـ/ 
 الديون املعدومةإىل حـ/         

 إقفال الديون املعدومة



47 

 

الــذي يقفــل يف حـــ/ ملخــص الــدخل ميثــل كمــا نالحــظ فــإن حـــ/ الــديون املعدومــة يظهــر الــديون املعدومــة 
ل خمصـص جديـد إذا  ياليت مل يشكل خمصص سـابق ملواجهتهـا. مـع األخـذ ابحلسـبان تشـكالديون املعدومة 

 كانت العملية تتم يف هناية السنة املالية:
 

×××  
××× 

 مصروف ديون مشكوك فيها   من حـ/
 . د. م. فيها صصإىل حـ/ خم        

×××  
××× 

 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(
 إىل حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها       

 :مثال
أن رصــــيد املــــدينني يبلــــغ  31/12/2013ت األرصــــدة التاليــــة يف اظهــــر ميــــزان املراجعــــة إلحــــدى املنشــــآ

 ما يلي: تبنيوبنتيجة اجلرد اجلاري يف نفس التاريخ  .ل.س304000
 إفالس أحد املدينني.إىل ل.س نظرا   4000إعدام دين قدره تقرر  – 1
 %. 2تشكيل خمصص للديون املشكوك فيها مبعدل كما تقرر  – 2

 واملطلوب:
 .اجلردية الالزمة )قيود اإلثبات واإلقفال( إثبات قيود التسوايت - أ

 قائمة الدخل. يفإظهار أثر العمليات  - ب

 إعداد حـ/ خمصص الديون املشكوك فيها واملدينني. - ت

 .31/12/2013إظهار رصيد املدينني يف امليزانية يف  - ث
]قبل التسوايت[ يف ميزان املراجعة كان رصيد خمصص الديون املشكوك فيها   بفرض أنوذلك 

 يبلغ:
 ل.س. 4000 – 1
 ل.س. 2000 – 2

 احلل:
 (:[ل.س 4000 ] دومة تساوي املخصص املشكل سابقاً الديون املعاالحتمال األول ) – 1

وهي تساوي خمصص الديون  ,ل.س 4000يف هذه احلالة تبلغ الديون اليت تقرر إعدامها عند اجلرد 
 .هر يف ميزان املراجعةاوالظ املشكوك فيها املشكل سابقا  

 الديون املعدومة عند اجلرد من خالل القيد التايل: إثباتيتم  إثبات قيود التسوايت الالزمة: –أ 
4000  

4000 
 ديون معدومةمن حـ/ 
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 إىل حـ/ املدينني                
 إثبات الديون املعدومة

 عاجلة هذه الديون من خالل القيد التايل:ملاملخصص ويستخدم 
4000  

4000 
31/12/2013 

 من حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها   
 الديون املعدومةإىل حـ/         

 اجلرد إقفال الديون املعدومة عند
 ويتم تشكيل خمصص جديد كما يلي:

6000  
6000 

31/12/2013 
 من حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها  

 . د. م. فيها صصإىل حـ/ خم        
 تشكيل خمصص د. م. فيها

 ل.س 6000=  0.02×  300000
 

6000 
 
 

6000 

 بتارخيه
 حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(من 

 إىل حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها       
 حتميل حـ/ ملخص الدخل مبصروف د. م. فيها

 قائمة الدخل: إظهار أثر العمليات يف –ب 
 31/12/2013قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 

 ـــانالبي جزئي كلي
 :تشغيليةمصاريف يطرح   
 مشكوك فيهامصروف ديون  (6000) 
   

 وحـ/ املدينني: ,إعداد حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها –ت 
 حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها

 البيــــان ل.س البيــــان ل.س
 رصيد  4000 ديون معدومة إىل حـ/ 4000
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4000  4000  
 حـ/ املدينون 

 البيــــان ل.س البيــــان ل.س
  معدومةديون من حـ/  4000 رصيد  304000

 31/12رصيد مدين  300000  
304000  304000  

 :31/12/2013إظهار رصيد املدينني يف امليزانية يف  –ث 
 البيــــان ل.س البيــــان ل.س ل.س

     
   مدينون  300000 

   د. م. فيها  صص( خم-)  (6000) 294000
 
 :املشكل سابقاً دومة أكرب من املخصص الديون املعاالحتمال الثاين ) – 2

ل.س وهي أكرب من خمصص الديون  4000يف هذه احلالة تبلغ الديون اليت تقرر إعدامها عند اجلرد 
 ل.س. 2000والبالغ  ,املشكوك فيها املشكل سابقا  

 إثبات قيود التسوايت الالزمة: –أ 
 إثبات الديون املعدومة عند اجلرد من خالل القيد التايل:يتم 

4000  
4000 

 ديون معدومةمن حـ/ 
 إىل حـ/ املدينني                

 إثبات الديون املعدومة
 يتم استخدام املخصص يف معاجلة هذه الديون من خالل القيد التايل:و 
 
 

2000 
2000 

 

 
 
 
 

4000 

31/12/2013 
 من مذكورين

 حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها   
 ملخص الدخلحـ/ 

 الديون املعدومةإىل حـ/         
 الديون املعدومة عند اجلردقفال إ

 ويتم تشكيل خمصص جديد كما يلي:
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6000 

 
 

6000 

31/12/2013 
 من حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها  

 . د. م. فيها صصإىل حـ/ خم        
 تشكيل خمصص د. م. فيها

 ل.س 6000=  0.02×  300000
 

6000 
 
 

6000 

 بتارخيه
 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(

 إىل حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها       
 حتميل حـ/ ملخص الدخل مبصروف د. م. فيها

 قائمة الدخل: يفإظهار أثر العمليات  –ب 
 /31/12قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 

 ــانالبيــــــ جزئي كلي
 :تشغيليةمصاريف   
 ديون معدومة (2000) 
 مصروف ديون مشكوك فيها (6000) 
   

 إعداد حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها وحـ/ املدينني: –ت 
 حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها

 البيــــان ل.س البيــــان ل.س
 رصيد  2000 ديون معدومةحـ/ إىل  2000

 من حـ/ مصروف د. مشكوك فيها 6000  
   31/12رصيد دائن  6000
8000  8000  

 
 حـ/ املدينون 

 البيــــان ل.س البيــــان ل.س
  ديون معدومةمن حـ/  6000 رصيد  496000

 31/12رصيد مدين  490000  
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496000  496000  
 
 
 

 :31/12/2013إظهار رصيد املدينني يف امليزانية يف  –ث 
 ل.س ل.س البيــــان ل.س ل.س

     
   مدينون  300000 

   د. م. فيها  صص( خم-)  (6000) 294000
 
 : احلسم املنتظر منحه:3 – 1 – 2 – 2

ما  نقداي  لقاء تعجيل حسإذا كانت سياسة البيع اآلجل اليت تتبعها املنشأة تقتضي منح العمالء 
الدفع, فإن رصيد املدينني يف اتريخ امليزانية ال ميثل املبلغ الذي سيتم حتصيله مستقبال  حىت لو استبعدان 

زال أمامه فرصة  ن بعض املدينني ماها, إذ إوخمصص الديون املشكوك يف حتصيل ,الديون املعدومة
 م النقدي.لالستفادة من احلس

 ا  أو ختفيض ا  مصروف ء تعجيل سدادهم ألرصدة حساابهتماملنشأة إىل الزابئن لقايعد  احلسم الذي تقدمه و 
صيل من حتديد القيمة القابلة للتحملنشأة يف رأي البعض, وبناء عليه فإن إىل ايف اإليرادات ابلنسبة 

 ملدينني يتطلب من املنشأة تكوين خمصص للحسم النقدي املسموح به. ا
 وعند تشكيل املخصص نسجل القيود التالية:

 
××× 

 
 

××× 

31/12 
 من حـ/ مصروف احلسم املمنوح

 إىل حـ/ خمصص احلسم املمنوح        
 تشكيل خمصص للحسم املمنوح

 
××× 

 
 

××× 

 بتارخيه
 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(

 إىل حـ/ مصروف حسم ممنوح       
 حتميل حـ/ ملخص الدخل مبصروف احلسم املمنوح
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 وهناك عدد من الطرق اليت ميكن استخدامها لتشكيل هذا املخصص املطلوب:
 
 

 أوال: على أساس تقديري:
الديون اجليدة اليت حتتسب على أساس وفق هذه الطريقة يقدر املخصص بنسبة مئوية من رصيد 

وخمصص  ,رصيد املدينني الظاهر يف ميزان املراجعة, بعد األخذ ابحلسبان الديون املعدومة أثناء اجلرد
 .للفرتة القادمة الديون املشكوك يف حتصيلها املطلوب تشكيله

 
 مثال:

 األرصدة التالية: 31/12/2013يف أظهر ميزان املراجعة إلحدى املنشآت 
 ل.س 4000 خمصص . د . م . فيها ل.س406000 مدينون

 وبنتيجة اجلرد اجلاري يف نفس التاريخ تقرر ما يلي:
 فالس أحد املدينني.إلل.س نظرا   6000إعدام دين قدره تقرر  -1

% من الرصيد النهائي للمدينني,  2 تشكيل خمصص للديون املشكوك فيها مبعدلتقرر  -2
 % من رصيد الديون اجليدة.1 للحسم املمنوح مبعدلوخمصص آخر 

 :بواملطلو 
 إثبات القيود احملاسبية الالزمة. – 1
 إعداد حـ/ املدينني. – 2
 .31/12/2013إظهار األثر يف قائمة الدخل يف  – 3
 .31/12/2013إظهار رصيد املدينني يف امليزانية يف  – 4

 احلل:
 إثبات القيود احملاسبية الالزمة: – 1

 ابلنسبة للديون املعدومة لدينا خطوتني: –أوال  
 إثبات الديون املعدومة.  –أ 

 إقفال الديون املعدومة. –ب 
 
 

6000                    
 
 

6000 

31/12 
    ديون معدومةمن حـ/ 
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 املديننيإىل حـ/              
 إثبات الديون املعدومة

 
 

4000 
2000 

 

 
 
 
 

6000 

31/12/2013 
 من مذكورين

 حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها   
 ملخص الدخلحـ/ 

 الديون املعدومةإىل حـ/         
 الديون املعدومة عند اجلردقفال إ

× ابلنسبة ملخصص الديون املشكوك فيها= رصيد املدينني النهائي )بعد طرح د. معدومة عند اجلرد( 
 وهو ميثل رصيد الديون اجليدة النسبة

ل.س. وقد مت استخدام كامل املخصص املوجود يف  %8000 = 2( × 6000 – 406000= )
 امليزان إلقفال الديون املعدومة عن اجلرد. بناء  عليه نسجل القيود التالية:

 
8000 

 
 

8000 

31/12 
 من حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها  

 . د. م. فيها صصإىل حـ/ خم        
 تشكيل خمصص د. م. فيها

 
8000 

 
 

8000 

 بتارخيه
 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(

 إىل حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها       
 حتميل حـ/ ملخص الدخل مبصروف د. م. فيها

 النسبة× أما ابلنسبة ملخصص احلسم املمنوح = رصيد الديون اجليدة 
 النسبة× الديون املعدومة عند اجلرد(  –= )رصيد املدينني النهائي 

 املمتازة= رصيد الديون 
 ل.س %3920= 1( × 8000 – 400000= )

 
 

3920 
 
 

3920 

31/12 
 من حـ/ مصروف احلسم املمنوح

 إىل حـ/ خمصص احلسم املمنوح        
 تشكيل خمصص للحسم املمنوح
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3920 

 
 

3920 

 بتارخيه
 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(

 إىل حـ/ مصروف حسم ممنوح       
 مبصروف احلسم املمنوححتميل حـ/ ملخص الدخل 

 
 إعداد حساب املدينني: – 2

 حـ/ املدينون
 البيــان ل.س ـانالبيـ ل.س

  ديون معدومةمن حـ/  6000 رصيد  406000
 31/12رصيد مدين  400000  

406000  406000  
 قائمة الدخل: إظهار أثر العمليات يف – 3

 31/12/2013قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 
 ـــانالبي جزئي كلي

 ××× 
(3920) 

 املبيعات
 احلسم املمنوح صروف( م-) 

 
 :تشغيليةمصاريف يطرح 

 مصروف ديون مشكوك فيها (8000) 
 
 :31/12/2013ينني يف امليزانية يف إظهار رصيد املد –4

 31/12/2013امليزانية يف 
 البيــــان ل.س البيــــان ل.س ل.س

     
   مدينون  400000 
   ( خمصص د. م. فيها -)  (8000) 

   ( خمصص حسم ممنوح-)  (3920) 388080
 اثنياً: قائمة جرد الزابئن:



55 

 

 ,واجليدة ,واملشكوك فيها ,تستخدم قائمة جرد الزابئن لتحديد مقدار الديون املعدومة
واحلسومات املنتظر منحها للزابئن. ويتطلب إعداد هذه القائمة إجراء دراسة تفصيلية لألوضاع املالية 

واحلسم املنتظر  ,ونوعه ,حسابه , ورصيداسم املدين, تبني ة,وذلك لكل مدين على حد ,للمدينني
 أة.وتوقع هذه القائمة من قبل أعضاء جلنة اجلرد وإدارة املنش ,ومالحظات أخرى ,منحه

 وأتخذ قائمة جرد الزابئن الشكل التايل:
 

سم ا
 املدين

أصل 
 الدين

 أنواع الديون
 مالحظات احلسم املنتظر منحه

 معدومة مشكوك فيها جيدة
       
       

       جمموع
 

 وبناء على األرصدة اليت تظهرها هذه القائمة يتم إثبات كل مما يلي:
 .عند اجلرد الديون املعدومة - أ

 خمصص د. م. فيها املطلوب تشكيله للفرتة املقبلة. , ابلتايليون املشكوك فيهاالد - ب

 .املطلوب تشكليه للفرتة املقبلة خمصص احلسم املمنوح , ابلتايلاحلسم املنتظر منحه  - ت

كبرية احلجم, اليت تطبيقها يف املنشآت التجارية  قد يصعب ومما جيدر ذكره هنا, هو أن هذه الطريقة 
وتعذر دراسة حالة كل مدين على  ,نظرا لكثرة عدد املديننيتتعامل مع عدد كثري جدا  من املدينني, 

 ,األمر الذي يتناىف مع ضرورة إعداد امليزانية إلعداد هذه القائمة, طويال   ا قد يتطلب وقتا  , مبانفراد
يسهل تطبيق هذه الطريقة يف املنشآت صغرية هار أرصدة احلساابت يف موعد حمدد, وابملقابل قد وإظ

احلجم, حيث يكون عدد املدينني حمدودا , وميكن إجراء دراسة تفصيلية ودقيقة لألوضاع املالية لكل 
 منهم.

 :(1) مثال 
 ل.س. 500000أن رصيد املدينني يبلغ  31/12/2013أظهر ميزان املراجعة إلحدى املنشآت يف 

نفس التاريخ تبني أن املبلغ يعود إىل املدينني التالية أمسائهم مع طبيعة وبنتيجة اجلرد اجلاري يف 
 أوضاعهم املالية:

 احلالة املالية أصل الدين اسم املدين
 % ملدة أسبوع5قيمة بضاعة بيعت له منذ يومني حبسم نقدي  200000 أمحد



56 

 

  يبت بعد مل فقط هناك خالف معه حول ربع الدين 20000 أسعد
 حالته املالية جيدة  250000 سامل
 سقط احلق مبطالبته ابلتقادم 12000 ماهر
 أفلس وال أمل يف حتصيل الدين 18000 حممد
  500000 اجملموع 

 
 واملطلوب:

 إعداد قائمة جرد الزابئن. – 1
 إثبات قيود التسوايت الالزمة. – 2
 .31/12/2013إعداد حـ/ املدينني يف  - 3
 .31/12/2013إظهار أثر العمليات يف قائمة الدخل يف  – 4
 .31/12/2013إظهار رصيد املدينني يف ميزانية  – 5

 احلل:
 إعداد قائمة جرد الزابئن: – 1

أسم 
 املدين

قيمة أصل 
 الدين

احلسم املنتظر  أنواع الديون
 منحه

 مالحظات
 معدومة مشكوك فيها جيدة

  10000   190000 200000 أمحد
    5000 15000 20000 أسعد
     250000 250000 سامل
   12000   12000 ماهر
   18000   18000 حممد
  10000 30000 5000 455000 500000 جمموع

 
 
 
 إثبات قيود التسوايت اجلردية: –2

30000  
30000 

 من حـ/ د. معدومة
 إىل حـ/ املدينني            
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 اجلردإثبات الديون املعدومة عند 
30000  

300000 
 حـ/ ملخص الدخلمن 

 إىل حـ/ د. معدومة              
 لديون املعدومةاب حتميل حـ/ ملخص الدخل

5000  
5000 

 من حـ/ مصروف د. م. فيها
 إىل حـ/ خمصص د. م. فيها          

 د. م . فيها تشكيل خمصص                
5000  

5000 
 من حـ/ ملخص الدخل

 إىل حـ/ مصروف د. م. فيها          
 حتميل حـ/ ملخص الدخل مبصروف د. م. فيها

10000  
10000 

 من حـ/ مصروف حسم ممنوح
 إىل حـ/ خمصص حسم ممنوح          

 تشكيل خمصص حسم ممنوح                
10000  

10000 
 من حـ/ ملخص الدخل

 إىل حـ/ مصروف حسم ممنوح          
 ملخص الدخل مبصروف احلسم املمنوح حتميل حـ/

 :31/12/2013إعداد حـ/ املدينني يف  – 3
 حـ/ املدينون 

 البيــــان ل.س البيــــان ل.س
 من حـ/ د. معدومة 30000 1/12رصيد  500000

 31/12رصيد مدين  470000  
500000  500000  

 
 
 قائمة الدخل: إظهار أثر العمليات يف – 4

 31/12/2013الفرتة املنتهية يف  قائمة الدخل عن
 ـــانالبي جزئي كلي

 املبيعات ××× 
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 احلسم املمنوح صروف( م-)  (10000)
 

 :تشغيليةمصاريف يطرح 
 مصروف ديون مشكوك فيها (5000) 
 األرصدة يف امليزانية: –5

 البيـــــــــــــان ل.س ل.س
 مدينون 470000 
 

455000 
(5000) 
(10000) 

 م. فيها ( خمصص د.-)
 ( خمصص حسم ممنوح-)

 
 (:2مثال )

 ل.س. 650000أن رصيد املدينني يبلغ  31/12/2013أظهر ميزان املراجعة إلحدى املنشآت يف 
وبنتيجة اجلرد اجلاري يف نفس التاريخ تبني أن املبلغ يعود إىل املدينني التالية أمسائهم مع طبيعة 

 أوضاعهم املالية:
 احلالة املالية أصل الدين اسم املدين

 حالته املالية جيدة 200000 جالل
طلب أتجيل الدفع عدة مرات بدون مربر, وهناك شك يف  40000 جودي

 حتصيل الدين
 وال أمل بتحصيل أي شيء من الورثة تويف  10000 صالح
% إذا سدد 10قيمة بضاعة بيعت له منذ ثالثة أايم وحبسم  250000 هادي

 خالل أسبوع
 % 10مستفيدا  من حسم ممنوح مبقدار  نقدا   خالل اجلردسدد  100000 عابد

  600000 اجملموع
 واملطلوب:

 إعداد قائمة جرد الزابئن. – 1
 إثبات قيود التسوايت الالزمة. – 2
 .31/12/2013إعداد حـ/ املدينني يف  - 3
 .31/12/2013إظهار أثر العمليات يف قائمة الدخل يف  – 4
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 .31/12/2013إظهار رصيد املدينني يف ميزانية  – 5
 احلل:

   قائمة جرد الزابئن: – 1
أسم 
 املدين

قيمة أصل 
 الدين

احلسم املنتظر  أنواع الديون
 منحه

 مالحظات
 معدومة مشكوك فيها جيدة

     200000 200000 جالل
    40000  40000 جودي
   10000   10000 صالح
  25000   225000 250000 هادي
  25000 10000 40000 425000 500000 جمموع

   إثبات قيود التسوايت اجلردية: –2
 

90000 
10000 

 
 
 

100000 

 من مذكورين
 حـ/ الصندوق

 حـ/ مصروف احلسم املمنوح
 إىل حـ/ املدينني            

 إثبات تسديد املدين عابد نقدا  
10000  

10000 
 من حـ/ د. معدومة

 إىل حـ/ املدينني            
 إثبات الديون املعدومة

10000  
10000 

 من حـ/ ملخص الدخل
 إىل حـ/ د. معدومة              

 ابلديون املعدومة حتميل حـ/ ملخص الدخل
40000  

40000 
 من حـ/ مصروف د. م. فيها

 إىل حـ/ خمصص د. م. فيها          
 تشكيل خمصص د. م. فيها                

40000  
40000 

 من حـ/ ملخص الدخل
 إىل حـ/ مصروف د. م. فيها          

 ابلديون املشكوك فيها حتميل حـ/ ملخص الدخل
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25000  
25000 

 من حـ/ مصروف حسم ممنوح
 إىل حـ/ خمصص حسم ممنوح          

 تشكيل خمصص حسم ممنوح                
35000  

35000 
 من حـ/ ملخص الدخل

 إىل حـ/ مصروف حسم ممنوح          
 حتميل حـ/ ملخص الدخل مبصروف احلسم املمنوح

احلسم املمنوح للمدين  10000+  25000)
 عابد(

 
 :31/12/2013إعداد حـ/ املدينني يف  – 3

 حـ/ املدينون 
 البيــــان ل.س البيــــان ل.س

 10000 رصيد  600000
100000 

 من حـ/ د. معدومة
 من مذكورين

 31/12رصيد مدين  490000  
600000  600000  

 
 قائمة الدخل: إظهار أثر العمليات يف – 4
 
 
 
 

 31/12/2013قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 
 ـــانالبي جزئي كلي

 ××× 
(35000) 

 املبيعات
 احلسم املمنوح صروف( م-) 

 
 :تشغيليةمصاريف يطرح 
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 مصروف ديون مشكوك فيها (40000) 
 
   يف امليزانية: رصيد املدينني – 5
 

 
 : حتصيل ديون معدومة سابقاً:4 – 1 – 2 – 2

وثها, يتم االعرتاف هبا حماسبيا , الديون املعدومة كما سبق بيانه خسارة فعلية عند حد د  تع 
 هناك أملوعلى الرغم من املنشأة تقرر إعداد الديون عندما ال يكون وحتميلها على احلساابت اخلتامية, 

ن الوضع يف حتصيلها, إال أنه قد حتدث بعض الظروف اليت تؤدي إىل حتصيل هذه الديون, كأن يتحس
 املايل للمدين أو غري ذلك.

ختتلف املعاجلة احملاسبية عند حتصيل الديون املعدومة يف فرتة غري الفرتة اليت أعدمت فيها, وذلك  
 مقارنة ابملعاجلة احملاسبية لتحصيل الديون املعدومة يف الفرتة اليت أعدمت فيها.

لديون املعدومة احملصلة, وهو حساب ذو ويتم إثبات هذا الدين يف حساب خاص يفتح لذلك وهو حـ/ ا
الطبيعة املدينة, ويعامل كأحد اإليرادات األخرى  يطبيعة دائنة ال عالقة له حبساب الديون املعدومة ذ

بعد عدة سنوات, مت ذلك اليت تظهر يف قائمة الدخل عن الفرتة اليت اسرتد فيها هذا الدين, ولو 
 وللتوضيح نبني املثال التايل:

 
 

 مثال:
 ل.س: 24000قدرها  2010مت حتصيل ديون أعدمت عام  31/12/2013يف 
 

24000 
 
 

24000 

31/12/2013 
 من حـ/ الصندوق

 إىل حـ/ الديون املعدومة احملصلة      
 إثبات حتصيل ديون معدومة سابقا  

 
24000 

 
 

 بتارخيه
 من حـ/ الديون املعدومة احملصلة

  البيـــــــــــــان ل.س ل.س
  مدينون 490000 
 

425000 
(40000) 
(25000) 

 ( خمصص د. م. فيها-)
 ( خمصص حسم ممنوح-)
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 إىل حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(        24000
 إقفال الديون املعدومة احملصلة

 ويظهر حـ/ الديون املعدومة احملصلة كما يلي:
 حـ/ الديون املعدومة احملصلة 

 البيــــان ل.س البيــــان ل.س
 من حـ/ الصندوق 24000  

   إىل حـ/ ملخص الدخل 24000
24000  24000  

 
 قائمة الدخل كما يلي: يفويظهر أثر ذلك 

 /31/12قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 
 ــــانالبيــ جزئي كلي

 إيرادات أخرى:  
 ديون معدومة حمصلة 24000 
 
 
 
 
 

 :(1) مثال شامل
 :31/12/2013ميزان املراجعة إلحدى املنشآت يف بعض األرصدة املستخرجة من يلي  فيما

 
 ل.س 3000 ديون مشكوك فيهاخمصص  ل.س 305000 مدينون

 ل.س 200000 الصندوق ل.س 350000 استثمارات قصرية األجل
 ل.س 40000 مصروف دعاية وإعالن ل.س 45000 مصروف رواتب وأجور

 تبني ما يلي:اجلرد اجلاري يف نفس التاريخ  عندو 
 نقدا  أثناء اجلرد. ل.س 25000قدرها  2011مت حتصيل ديون أعدمت عام  – 1
 ابلنسبة للمدينني: – 2
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 ل.س نتيجة إلفالس أحد املدينني. 5000تقرر إعدام دين قدره  –أ 
 %.1%, و للحسم املمنوح مبعدل 2تقرر تشكيل خمصص للديون املشكوك فيها مبعدل  –ب 
 ابلنسبة لالستثمارات قصرية األجل: – 3

يف السوق بتاريخ اجلرد / سهم, علما  أن سعر السهم 1000تتكون االستثمارات قصرية األجل من /
 ل.س. 345يبلغ 

  ابلنسبة للصندوق: – 4
, علما  أن أمني الصندوق هو مالك ل.س 200000لدى جرد الصندوق تبني أن الرصيد الفعلي يبلغ 

 املنشأة.
 ل.س شهراي . 4000تبلغ الرواتب واألجور الشهرية   – 5
 شهراي .ل.س  3000اية واإلعالن الشهري يبلغ مصروف الدع – 6

 واملطلوب:
 إثبات قيود التسوايت اجلردية الالزمة للعمليات السابقة )قيود اإلثبات واإلقفال(. – 1
 .31/12/2013إظهار أثر العمليات يف قائمة الدخل يف  – 2
 .31/12/2013إظهار األرصدة يف امليزانية يف  – 3
 

 
 
 
 

 احلل:
 للعمليات السابقة )قيود اإلثبات واإلقفال(:إثبات قيود التسوايت اجلردية الالزمة  – 1

25000  
25000 

 من حـ/ الصندوق
 إىل حـ/ الديون املعدومة احملصلة      

 إثبات حتصيل ديون معدومة سابقا  

31/12/2013 
 

25000  
25000 

 من حـ/ الديون املعدومة احملصلة
 إىل حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(       

 املعدومة احملصلةإقفال الديون 

 بتارخيه
 

5000  
5000 

 من حـ/ د. معدومة
 إىل حـ/ املدينني            
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 إثبات الديون املعدومة عند اجلرد

 
3000 
2000 

 

 
 
 

5000 

 من مذكورين
 حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها   

 ملخص الدخلحـ/ 
 الديون املعدومةإىل حـ/         

 الديون املعدومة عند اجلردقفال إ

 

6000  
6000 

 من حـ/ مصروف د. م. فيها
 إىل حـ/ خمصص د. م. فيها          

 تشكيل خمصص د. م. فيها                
(305000 – 5000 × )0.02 

 

6000  
6000 

 من حـ/ ملخص الدخل
 إىل حـ/ مصروف د. م. فيها          

 ابلديون املشكوك فيها حتميل حـ/ ملخص الدخل

 

2940  
2940 

 حـ/ مصروف حسم ممنوح من
 إىل حـ/ خمصص حسم ممنوح          

 تشكيل خمصص حسم ممنوح                
(300000 – 6000 × )0.01 

 

2940  
2940 

 من حـ/ ملخص الدخل
 إىل حـ/ مصروف حسم ممنوح          

 حتميل حـ/ ملخص الدخل مبصروف احلسم املمنوح
 

 

5000  
5000 

  إ. ق. األجلخسائر هبوط أسعار من حـ/ 
 إ. ق. األجلم. هـ. أ. إىل حـ/          

 إ. ق. األجلتشكيل خمصص هـ. أ. 
=  345× سهم  1000سعر السوق= 

345000 
=  345000 – 350000املخصص املطلوب = 

 ل.س 5000
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5000  
5000 

 حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ.خ(من 
  األجل إ. ق.خسائر هبوط أ. حـ/ إىل        

 إ. ق. األجلإقفال خسائر هبوط أسعار          

 

 

 :)هام( ابلنسبة للصندوق 
هو موجود يف الصندوق  ل.س نقدا  أثناء اجلرد لذلك يصبح ما 25000نالحظ أنه مت حتصيل مبلغ 

 :)رصيد دفرتي( على الشكل التايل
 ل.س 225000نقدا  عند اجلرد =  25000ميزان املراجعة +  200000

 ل.س 200000واجلرد الفعلي أظهر أن املبلغ املوجود فعال  = 
ل.س يعترب كمسحوابت شخصية ألن مالك املنشأة  25000النتيجة: عجز يف الصندوق مببلغ 

 هو أمني الصندوق. وتكون املعاجلة احملاسبية على الشكل التايل:
25000  

25000 
 

 الصندوق العجز يفمن حـ/ 
 الصندوقإىل حـ/             

 إثبات العجز يف النقدية يف الصندوق
25000  

25000 
 

 املسحوابت الشخصيةمن حـ/ 
 الصندوق العجز يفإىل حـ/             

 مسحوابتابعتباره  معاجلة العجز يف النقدية يف الصندوق
 

 ابلنسبة للرواتب واألجور:
 شهر( 12×  4000) 48000ما خيص العام 

ل.س رواتب وأجور مستحقة  3000ل.س. ابلتايل الفرق بينهما يظهر  45000املبلغ املدفوع فعال  
 الدفع. وتكون املعاجلة احملاسبية على الشكل التايل:

 
3000 

 
 

3000 

31/12 
 الرواتب واألجور من حـ/ 

 الرواتب واألجور املستحقةإىل حـ/             
 ثبات الرواتب واألجور املستحقةإ

 يف حـ/ أ. خ أو يف حـ/ ملخص الدخل كما يلي: ختص العامويتم إقفال الرواتب واألجور اليت 
 

48000 
 
 

31/12 
 ملخص الدخل )حـ/ أ. خ(من حـ/ 
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 الرواتب واألجور صروفمإىل حـ/              48000
 الرواتب واألجورمصروف إقفال 

 ابلنسبة للدعاية وإلعالن:
 . شهر( 12× 3000ل.س ) 36000العام مصروف الدعاية واإلعالن الذي خيص 

 .ل.س 40000تبلغ املبلغ املدفوع فعال  
 40000) .سل 4000بناء  عليه تكون نتيجة التسوايت وجود مصروف دعاية وإعالن مقدم مبقدار 

 . وتكون القيود احملاسبية لذلك كما يلي:( 36000 –
4000  

4000 
 ية واإلعالن املدفوع مقدما  الدعامن حـ/ 

  الدعاية واإلعالنإىل حـ/             
 الدعاية واإلعالن املدفوع مقدما  إثبات 

36000  
36000 

 من حـ/ ملخص الدخل )حـ/ أ. خ(
 الدعاية واإلعالنإىل حـ/ مصروف             

 الدعاية واإلعالنإقفال مصروف 
 
 
 
 :31/12/2013إظهار أثر العمليات يف قائمة الدخل يف  – 2

 ـــانالبي جزئي كلي
 ××× 

(2940) 
 املبيعات

 ( م احلسم املمنوح-) 
 

 :تشغيليةمصاريف يطرح 
 (6000) 

(5000) 
(48000) 
(36000) 
 

25000 

 مصروف ديون مشكوك فيها
 خسائر . هـ.أ.أ.ق. األجل

 الرواتب واألجورمصروف 
 واإلعالنالدعاية مصروف 

 :يضاف: إيرادات أخرى
 الديون املعدومة احملصلة
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 :31/12/2013إظهار األرصدة يف امليزانية يف  –3
وحقوق  االلتزامات ل.س ل.س األصول ل.س ل.س

 امللكية
 حقوق امللكية:     
 رأس املال ×××    
( مسحوابت -) (25000)    

 شخصية
 التزامات متداولة:   أصول متداولة:  
 
 

291060 

300000 
(6000) 
 (2940) 

 مدينون
 صص دم فيهاخم -
 خمصص حسم ممنوح -

 رواتب وأجور مستحقة  3000

 
345000 

350000 
(5000) 

 استثمارات ق األجل
 خمصص .ه.أ.ق. األجل-

   

    الصندوق  200000
    دعاية وإعالن مقدمة  4000

 
 :Notes Receivables: أوراق القبض 2 – 2 – 2

, إذ , وجزءا  من األوراق التجارية للمنشأةأدوات إثبات البيع اآلجلإحدى أوراق القبض  تعد   
واليت ستتحول إىل نقدية يف اتريخ  ,متكن هذه األدوات املنشأة من احلفاظ على حقوقها لدى الغري

ات الحق. فأوراق القبض هي جمموعة من الصكوك أو الواثئق التجارية والقابلة للتداول, وهي تعهد
 مكتوبة وموقعة من العمالء بدفع مبالغ معينة يف تواريخ استحقاق مستقبلية.

يف  كما تعرضنا له –  2007لعام  33من القانون رقم  46قانون التجارة السوري  املادة حدد وقد 
والسند ألمر )السند  ,ومها سند السحب ,األوراق التجارية يف شكلني أساسيني –( 1مقرر احملاسبة )

األذين(. كما تعرضنا للعمليات املالية اليت ترتتب على استخدام ورقة القبض يف املعامالت التجارية من 
لدى  حسمهاأو إرساهلا إىل املصرف لتحصيلها, و  ,انحية استالمها والتصرف هبا ابلتحصيل مباشرة

 املصارف.
يف هناية الفرتة احملاسبية, واملعاجلة احملاسبية  وميهاقبض وتقوسنتعرض يف هذا املقرر إىل طبيعة جرد أوراق ال

 ملخصص اآلجيو. 
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 : جرد أوراق القبض:1 – 2 – 2 – 2

ال بد أن تقوم املنشأة جبرد أوراق  ,كما هو احلال يف حساابت املنشأة, يف هناية كل فرتة مالية
ملكية املنشأة هلا أوال , من مث بعد ذلك , حيث يتم التأكد من وجودها ومن وميهاوتق القبض اليت حبوزهتا

 يتم التأكد من القيمة اليت جيب أن تظهر هبا تلك األوراق يف امليزانية.
ويتم التحقق من وجود أوراق القبض عن طريق جرد هذه األوراق أو التحقق من املستندات الدالة على 

أوراق القبض الذي يظهر رصيده يف  وجودها إذا مل تكن حبوزة املنشأة يف اتريخ اجلرد, وينطوي حساب
 امليزانية على:

 .يف موعد االستحقاق أوراق القبض احملتفظ هبا يف خزائن املنشأة للتحصيل - أ

 .موعد االستحقاق أوراق القبض املودعة أو املرسلة إىل املصرف للتحصيل - ب

 أوراق القبض املودعة يف املصرف برسم التأمني. - ت

تزال قائمة  الملكا  للمنشأة, وإن كانت مسؤوليتها  د  املظهرة للغري فال تعأما أوراق القبض املقطوعة أو 
 يف حال عدم حتصيل تلك األوراق يف اتريخ استحقاقها.

 

 ,مي أوراق القبض جبردها أوال , وذلك من خالل إعداد قائمة تضم مجيع أوراق القبضو وتبدأ عملية تق
 ت اليت تتضمنها القائمة:واملعلومات املتعلقة بكل ورقة, وأبرز املعلوما

 نوع الورقة. - أ

 رقم الورقة. - ب

 حترير الورقة. - ت

 اسم الساحب. - ث

 اسم املسحوب عليه. - ج

 اسم اجملري. - ح

 مكان الدفع. - خ

 اتريخ االستحقاق. - د

 املبلغ. - ذ

 
 أوراق القبض: : حسم2 – 2 – 2 – 2
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قبل موعد  احلصول على قيمتها من قبل املصارف هاأو قطع م أوراق القبضيقصد حبس 
, فتحصل املنشأة على القيمة احلالية للورقة التجارية, من مث يقوم املصرف بتحصيل الورقة يف استحقاقها

 اتريخ استحقاقها.
األوراق التجارية أحد التسهيالت املصرفية اليت تقدمها املصارف لعمالئها, ويقوم  حسم د  وعموما  يع

حيصل املصرف رقة التجارية اليت تكون أقل من قيمتها االمسية, و ملصرف إبعطاء املنشأة القيمة احلالية للو ا
حسم حمددة مضافا  إليها مصاريف التحصيل اليت تعرف جمتمعة مبصروف اآلجيو, لقاء ذلك على فوائد 

 كمايلي:  ( إىل كيفية حساب الفوائد على حسم أوراق القبض1وقد تعرضنا يف مقرر مبادئ احملاسبة )
+ مصاريف  12/عدد األشهر× معدل الفائدة × = القيمة االمسية ألوراق القبض  اآلجيو روفمص

 التحصيل إن وجدت
 مي أوراق القبض:و : تق4 – 2 – 2 – 2

 ا  , سواء كان حمتفظقيمتها وحتديد يف اتريخ امليزانية تقوم املنشأة جبرد عدد أوراق القبض اململوكة
التحقق من املالءة املالية للعمالء املسحوب عليهم أوراق  هبا يف املنشأة, أو موجودة لدى الغري, ويتم

القبض, وذلك لتحديد ما إذا كان هناك أوراق قبض مشكوك يف حتصيلها أم ال, وجيب أن تؤدي هذه 
أو صايف القيمة  ,العملية إىل حتديد املبالغ املؤكد حتصيلها, ومن مث تقوميها على أساس القيمة احلالية

 القابلة للتحقق.
هو مدى الثقة يف حتصيل  األولتتوقف قيمة أوراق القبض اليت تظهر يف امليزانية على عاملني, و 

فهو طول الفرتة الزمنية اليت متتد من  الثاينالقيمة االمسية هلذه األوراق يف تواريخ استحقاقها, أما العامل 
لزمنية املمتدة من اتريخ امليزانية طول الفرتة اقد يؤدي اتريخ امليزانية حىت اتريخ استحقاق هذه األوراق. 

حىت اتريخ استحقاق أوراق القبض, إىل اختالف القيمة االمسية هلذه األوراق عن قيمتها احلالية القابلة 
قاعدة لى عملية حسم أوراق القبض أو قطعها ابعتبارها للتحقق يف اتريخ امليزانية, ولذلك يتم اعتمادا  ع

اليت حتوزها املنشأة بتاريخ امليزانية, مفرتضني من وراء ذلك أنه ما القيمة اليت لقياس القيمة احلالية لألوراق 
مها بتاريخ امليزانية لدى املصارف؟, سميكن للمنشأة أن حتصل عليها من هذه األوراق فيما لو قامت حب

م حسم اليت حتصل عليها املصارف يف حالة سم وفوائد احلسوابلتايل جيب األخذ ابحلسبان مصاريف احل
 أوراق القبض.

وتتضمن التسوايت اجلردية املالئمة يف هذه احلالة االعرتاف مبخصص هلذه املصاريف والفوائد )اآلجيو(, 
حساب مقابل حلساب  نزلةأو خمصص اآلجيو, ويكون مب ,م أوراق القبضحسأو ما يعرف مبخصص 

رة معاكسة مطروحا  من حساب طبيعة دائنة يظهر يف اجلانب املدين من امليزانية إبشا يأوراق قبض ذ
 أو القيمة احلالية من أوراق القبض. ,أوراق القبض يف امليزانية, ليظهر ابلنتيجة القيمة القابلة للتحقق
 ويتضمن تشكيل هذا املخصص إجراء القيود واحملاسبية التالية:
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 تشكيل املخصص من خالل القيد التايل: – 1
××××  

×××× 
 اآلجيومصروف من حـ/ 

 إىل حـ/ خمصص اآلجيو      
 اآلجيو تشكيل خمصص

 :اآلجيوإقفال مصروف  – 2
××××  

×××× 
 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(.

 خمصص اآلجيوإىل حـ/      
 اآلجيوإقفال مصروف 

 وتظهر أوراق القبض يف امليزانية بقيمتها االمسية مطروحا  منها املخصص املطلوب, وذلك كما يلي:
 البيــــان ل.س البيــــان ل.س ل.س

     
   أوراق قبض ×××× 

    اآلجيو صص( خم-)  )×××( ××××
 مثال:

 300000يف ميزان املراجعة إلحدى املنشآت مببلغ  أوراق القبضظهر رصيد  31/12/2013يف 
علما  أن متوسط  ,آلجيول.س, وبنتيجة اجلرد اجلاري يف نفس التاريخ تقرر تشكيل خمصص ل

 %. 10ومعدل الفائدة يف السوق يبلغ  ,شهور 6استحقاقها يبلغ 
 واملطلوب:

 إثبات قيود التسوايت الالزمة. – 1
 قائمة الدخل. يفإظهار أثر العمليات  – 2
 .31/12/2013إظهار أوراق القبض يف امليزانية بتاريخ  – 3
 احلل: 

 إثبات قيود التسوايت الالزمة. – 1
 ل.س 15000=  6/12%×10×  300000اآلجيو = خمصص 

15000  
15000 

 اآلجيومصروف من حـ/ 
  إىل حـ/ خمصص اآلجيو      

 تشكيل خمصص لآلجيو
15000  

15000 
 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(.
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 إىل حـ/ خمصص اآلجيو     
 اآلجيوإقفال مصروف 

 قائمة الدخل: يفإظهار أثر العمليات  –2
 البيــــــــان جزئي كلي

 :تشغيليةمصاريف   
 مصروف آجيو (15000) 
 .31/12/2013إظهار أوراق القبض يف امليزانية بتاريخ  – 3

   البيــــان  ل.س
     
   أوراق قبض 300000 

   ( خمصص آجيو -)  (15000) 285000
 

 (:2مثال شامل )
 :2013/ 31/12فيما يلي بعض األرصدة الظاهرة يف ميزان املراجعة لدى إحدى املنشآت يف 

 
 ل.س 3000 خمصص . د. م. فيها ل.س 403000 مدينون

 ل.س 250000 استثمارات قصرية األجل ل.س 350000 أوراق قبض
 ل.س 80000 رواتب وأجورمصروف  ل.س 650000 الصندوق

 
 التاريخ توافرت املعلومات التالية:وعند اجلرد اجلاري بنفس 

 ابلنسبة للمدينني: – 1
 ل.س نتيجة إلفالس أحد املدينني. 3000أعدم دين عن اجلرد قدره  –أ 

 %.1%, و للحسم املمنوح مبعدل 2تقرر تشكيل خمصص للديون املشكوك فيها مبعدل  –ب 
 ابلنسبة لالستثمارات قصرية األجل: – 3

/ سهم, علما  أن سعر السهم يف السوق بتاريخ اجلرد يبلغ 500األجل من /تتكون االستثمارات قصرية 
 ل.س. 490

 ابلنسبة ألوراق القبض: – 4
 % سنواي .8أشهر ومعدل الفائدة  3يبلغ وسطي استحقاق أوراق القبض 
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  ابلنسبة للصندوق: – 5
الصندوق هو , علما  أن أمني ل.س 640000لدى جرد الصندوق تبني أن الرصيد الفعلي يبلغ 

 موظف لدى املنشأة ويتحمل مسؤولية العجز.
 ل.س شهرايً. 6000تبلغ الرواتب واألجور الشهرية   – 5
 

 واملطلوب:
 إثبات قيود التسوايت اجلردية الالزمة للعمليات السابقة )قيود اإلثبات واإلقفال(. – 1
 .31/12/2013إظهار أثر العمليات يف قائمة الدخل يف  – 2
 .31/12/2013إظهار األرصدة يف امليزانية يف  – 3
 

 إثبات قيود التسوايت اجلردية الالزمة للعمليات السابقة )قيود اإلثبات واإلقفال(: –1 :احلل
3000  

3000 
 من حـ/ د. معدومة

 إىل حـ/ املدينني            
 إثبات الديون املعدومة عند اجلرد

 
 

3000  
3000 

 حـ/ خمصص ديون مشكوك فيها   من 
 الديون املعدومةإىل حـ/         

 الديون املعدومة عند اجلردقفال إ

 

8000  
8000 

 من حـ/ مصروف د. م. فيها
 إىل حـ/ خمصص د. م. فيها          

 تشكيل خمصص د. م. فيها                
(403000 – 3000 × )0.02 

 

8000  
8000 

 من حـ/ ملخص الدخل
 إىل حـ/ مصروف د. م. فيها          

 ابلديون املشكوك فيها حتميل حـ/ ملخص الدخل

 

3920  
3920 

 من حـ/ مصروف حسم ممنوح
 إىل حـ/ خمصص حسم ممنوح          

 تشكيل خمصص حسم ممنوح                
(400000 – 8000 × )0.01 
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3920  
3920 

 من حـ/ ملخص الدخل
 إىل حـ/ مصروف حسم ممنوح          

 حتميل حـ/ ملخص الدخل مبصروف احلسم املمنوح

 

5000  
5000 

  إ. ق. األجلخسائر هبوط أسعار من حـ/ 
 إ. ق. األجل. هـ. أ. صصخمإىل حـ/          

 إ. ق. األجلتشكيل خمصص هـ. أ. 
 245000=  490× سهم  500سعر السوق= 

=  245000 – 250000املخصص املطلوب = 
 ل.س 5000

 

5000  
5000 

 حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ.خ(من 
  إ. ق. األجلخسائر هبوط أ. حـ/ إىل        

 إ. ق. األجلإقفال خسائر هبوط أسعار          

 

 

 ابلنسبة ألوراق القبض:
 ل.س 7000=  3/12%×8×  350000خمصص اآلجيو = 

7000  
7000 

 اآلجيومصروف من حـ/ 
  إىل حـ/ خمصص اآلجيو      

 تشكيل خمصص لآلجيو

 

7000  
7000 

 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(.
 إىل حـ/ خمصص اآلجيو     

 اآلجيوإقفال مصروف 

 

 : ابلنسبة للصندوق 
 ل.س 650000رصيد دفرتي = 
 ل.س  640000رصيد فعلي = 

 أمني الصندوق.ل.س يتحمل مسؤوليته  10000ابلتايل لدينا عجز مبقدار 
10000  

10000 
 

 الصندوق العجز يفمن حـ/ 
 الصندوقإىل حـ/             

 إثبات العجز يف النقدية يف الصندوق

 

  ذمم مدينة )أمني الصندوق(من حـ/   10000
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10000 
 

 الصندوق العجز يفإىل حـ/             
كذمة على أمني   معاجلة العجز يف النقدية يف الصندوق

 الصندوق
 ابلنسبة للرواتب واألجور:

 شهر( 12×  6000) 72000ما خيص العام 
مدفوعة ل.س رواتب وأجور  8000ل.س. ابلتايل الفرق بينهما يظهر  80000املبلغ املدفوع فعال  

 . وتكون املعاجلة احملاسبية على الشكل التايل:مقدما  
 
 

8000 
 
 

8000 

31/12 
 مقدما  املدفوعة الرواتب واألجور من حـ/ 

 الرواتب واألجورم إىل حـ/             
 املدفوعة مقدما  ثبات الرواتب واألجور إ

 

 يف حـ/ أ. خ أو يف حـ/ ملخص الدخل كما يلي: ختص العامويتم إقفال الرواتب واألجور اليت 
 

72000 
 
 

72000 

31/12 
 ملخص الدخل )حـ/ أ. خ(من حـ/ 

 واألجورالرواتب مصروف إىل حـ/             
 الرواتب واألجورمصروف إقفال 

 

 
 :31/12/2013إظهار أثر العمليات يف قائمة الدخل يف  – 2

 ـــانالبي جزئي كلي
 ××× 

(3920) 
 املبيعات

 ( م احلسم املمنوح-) 
 :تشغيليةمصاريف يطرح 

 (8000) 
(5000) 
(72000) 
(7000) 

 

 مصروف ديون مشكوك فيها
 خسائر . هـ.أ.أ.ق. األجل

 الرواتب واألجورمصروف 
 اآلجيومصروف 



75 

 

 :31/12/2013إظهار األرصدة يف امليزانية يف  – 3
وحقوق  االلتزامات ل.س ل.س األصول ل.س ل.س

 امللكية
    أصول متداولة:  
 
 

388080 

400000 
(8000) 
 (3920) 

 مدينون
 صص دم فيهاخم -
 خمصص حسم ممنوح -

   

 
245000 

250000 
(5000) 

 ق األجل استثمارات
 خمصص .ه.أ.ق. األجل-

   

 
347000 

350000 
(3000) 

 استثمارات ق األجل
 خمصص .ه.أ.ق. األجل-

   

    الصندوق  640000
    ذمم مدينة )أمني الصندوق(  10000

    رواتب وأجور مقدمة  8000
 
 
 : املخزون السلعي: 3 – 2

كونه يؤثر يف أرابح املنشأة سواء يف مرحلة تربز أمهية املخزون السلعي يف املنشآت التجارية يف  
الربح اجململ, أو مرحلة الربح الصايف. ويتجلى ذلك واضحا  يف قيمة خمزون هناية املدة, حبيث كلما 
ازدادت قيمته انعكس طردا  على ربح املنشأة والعكس صحيح. لذلك البد من مراعاة الدقة يف قياس 

ة للمخزون يف القوائم املالية للمنشأة, حيث إن أي خطأ من املخزون وتسعريه للوصول إىل قيم صحيح
قبل احملاسب يف قياس قيمة املخزون السلعي وتسعريه سينعكس على الدالالت واملؤشرات اليت تستخدم 

 للحكم على أداء املنشأة.
ولكي يتم القيام بعملية جرد دقيقة للمخزون السلعي البد إلدارة املنشأة من اتباع سياسات 

وات من شأهنا حتقيق رقابة على املخزون, ومن أهم تلك السياسات واألدوات وجود نظام للرقابة وأد
الداخلية لضمان سالمة عمليات االستالم والتسليم من املخازن وإليها, مع وجود نظام لتحديد املخزون 

ملالية, وإعداد التسوايت قيمة , وعددا , أو كمية , إبجراء املطابقات الدورية بني أمانة املخزن واإلدارة ا
اجلردية للمحاسبة عن العجز والزايدة يف املخزن, وابلتايل معاجلة الفروقات بني اجلرد الدفرتي, واجلرد 
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الفعلي, مع األخذ ابحلسبان ضرورة وجود نظام للتأمني على حمتوايت مستودعات املنشأة ضد السرقة 
 واألمانة واحلريق. 

ومن أهم مقومات نظام الرقابة الداخلية وجود هيكل تنظيمي يبني املسؤوليات والصالحيات 
حيث تنفذ عملية البيع بقيام قسم املبيعات بتحرير فاتورة بيع يتم مبوجبها تسليم البضاعة إىل الزبون, 

تماد على والفصل بني حيازة األصول ووظيفة احملاسبة عنها ملنع حاالت االختالس, وأخريا , االع
مستندات مرقمة تبني الدورة املستندية, واإلجراءات الرقابية الواجب اتباعها لدى إجناز كل عملية تتعلق 

 حبركة املخزون السلعي.
 

 : مفهوم املخزون السلعي:1 – 3 – 2
يقصد ابملخزون السلعي ذلك األصل الذي حتتفظ هبا املنشأة بغرض البيع ضمن النشاط 

جارية, أو حيتفظ به يف مرحلة من مراحل العملية اإلنتاجية يف املنشآت الصناعية. العادي للمنشأة الت
املخزون السلعي أبنه يتضمن أصنافا  حيتفظ هبا للبيع يف  IAS 2وقد عرف معيار احملاسبة الدويل 

 اإلطار العادي لعمل املنشأة, ويف عملية اإلنتاج من أجل البيع, أو يف صورة مواد أو توريدات سيتم
وميكننا التمييز بني خمزون البضاعة املشرتاة بغرض استهالكها يف عملية اإلنتاج أو يف أداء اخلدمات. 

إعادة بيعها على حالتها اجلاهزة, وحتقيق ربح من ذلك كما هو احلال يف املنشآت التجارية, وهناك نوع 
املواد اخلام لالستخدام يف من خمزون املنتجات التامة الصنع, وخمزون منتجات حتت التشغيل, وخمزون 

العملية اإلنتاجية, وهذه األنواع من املخازن ختص املنشآت الصناعية. وهناك نوع اثلث من أنواع 
املخزون يتمثل يف خمزون املواد واملهمات, وتكاليف تقدمي اخلدمات للغري, كما هو احلال يف املنشآت 

 اخلدمية اهلادفة لتحقيق الربح, مثل املشايف. 
 

مجيع البضائع اليت متتلكها املنشأة يف اتريخ اجلرد جزءا  من املخزون بغض النظر عن مكان وجودها, د وتع
وجيب األخذ ابحلسبان عند حتديد عناصر املخزون السلعي ذلك املخزون الذي يكون موجودا  يف خمازن 

 املنشأة إضافة إىل:
 البضاعة املوجودة يف خمازن ومراكز البيع. .1
 لة, أو املودعة برسم البيع لدى العمالء.البضاعة املرس .2

 البضاعة املرسلة إىل منشآت أخرى هبدف إمتام تصنيعها. .3

البضاعة املشرتاة من املوردين, واملقيدة يف الدفاتر, إال أهنا مل تصل بعد, وذلك إذا كان شرط  .4
 التسليم يف خمازن البائع.
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, ومل تشحن بعد من حمل البائع إىل مكان البضاعة املشرتاة واملدفوع مثنها, واملقيدة يف الدفاتر .5
 املشرتي.

 ويستبعد منه:

 البضاعة املودعة برسم األمانة. .1
 البضاعة املودعة برسم البيع. .2

 البضاعة املودعة هبدف إمتام خدمتها وجتهيزها. .3

بضاعة مباعة ومقبوض مثنها, ومسجلة ابلدفاتر, إال أهنا مل تشحن بعد, مثل: بضائع موجودة  .4
البضاعة املشرتاة وهي  -البضاعة اليت يف الرتانزيت   -, أو قيد التخليص اجلمركيلدى الوكالء

ال زالت على الطريق )حيث يتم حتديد امللكية وفق قاعدة التسليم حمل املشرتي, أو قاعدة 
 التسليم حمل البائع(. 

 
 : طرق قياس املخزون السلعي: 2 – 3 – 2

املا أن املخزون ملكا  للمنشأة, وتتضمن تكلفة ميكن قياس تكلفة حيازة املخزون السلعي ط
حيازة املخزون السلعي كافة مصاريف الشراء وتكاليف التحويل وغريها من املصاريف اليت تتحملها 
املنشأة حىت وصول املخزون السلعي إىل مستودعاهتا. وهنا ميكننا التمييز بني املصطلحات التالية: 

تكاليف أخرى ختص منتجا  حمددا . ويف حال قيام املنشأة بشراء  -تكاليف التحويل  –مصاريف الشراء 
املخزون السلعي حبسم جتاري أو حسم نقدي, أو حصوهلا على مسموحات املشرتايت ومردوداهتا, فالبد 

 من استبعاد قيمة تلك البنود عند حتديد تكلفة املخزون السلعي. 
 فيما يلي: وميكن بيان أبرز املصاريف املتعلقة ابملخزون السلعي

 مصاريف شراء  املخزون السلعي: – 1
تتضمن مصاريف الشراء سعر شراء املخزون, وكافة الرسوم اجلمركية على معامالت االسترياد, 
والضرائب وغريها من الرسوم املتعلقة حبيازة املخزون السلعي, ومصاريف النقل حىت وصوله إىل 

 مستودعات املنشأة. 
 

 مثال:  
% 5ل.س حبسم جتاري  100000اشرتت إحدى املنشآت التجارية بضاعة على احلساب بقيمة 

 3000ل.س ومردودات املشرتايت ومسموحاهتا  6000تسليم حمل املورد, وبلغت مصارف النقل 
 ل.س.

 واملطلوب: ما هي قيمة مشرتايت املخزون السلعي للمنشأة؟ 
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 احلل: 
 كلي جزئي البيـــــــان

  100000 ايت جممل املشرت 

  (5000) % 5يطرح: احلسم التجاري 

 95000   

 101000  6000 يضاف: مصاريف الشراء 

 (3000)  يطرح: مسموحات املشرتايت ومردوداهتا

 98000  تكلفة شراء احملزون السلعي 

 
 تكاليف التحويل:  – 2

تتضمن تكاليف التحويل كافة التكاليف الالزمة لتحويل املواد اخلام إىل منتج اتم الصنع. 
وتتكون من املواد األولية, واألجور املباشرة, واملصايف الصناعية غري املباشرة. وتعد  تكاليف التحويل 

 جزءا  من مفردات مقرر حماسبة التكاليف اليت سيتم تناوهلا يف السنوات الالحقة. 
 التكاليف األخرى:  – 3

هناك حاالت معينة يتم حتميل املخزون السلعي ببعض التكاليف األخرى, مثل: تكاليف ختزين 
تسبق املرحلة اإلنتاجية, وتكاليف تصمم منتج حمدد, وغريها من التكاليف غري املباشرة اليت ال ترتبط 

املخزون الفاقد والتالف  اليت ختفض  مباشرة ابإلنتاج. مع مالحظة أن هناك بنود تكاليف مثل: تكاليف
تكاليف البحث والتطوير, فهي  -تكاليف البيع واملصاريف اإلدارية  -من تكلفة املخزون السلعي 

 مصاريف ختص الفرتة املالية, وال حتم ل على تكلفة املخزن السلعي للمنشأة. 
 
 : طرق تسعري املخزون:3 – 3 – 2

من أجل حتديد قيمة املخزون السلعي البد أوال  من حتديد كمية البضاعة املمثلة ابملخزون 
السلعي آخر املدة, واثنيا  تسعري هذا املخزون وفقا  لطرائق التقومي املتعارف عليها, آخذين بعني االعتبار  

امان أساسيان جلرد ( هناك نظ1أنظمة جرد املخزون السلعي. وكما أشران يف مقرر مبادئ احملاسبة )
 املخزون السلعي يف املنشآت التجارية مها:

 ـ نظام اجلرد الدوري أو النهائي. 1
 نظام اجلرد املستمر أو الدائم. -2
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وفيما يلي مقارنة بني مضمون قائمة الدخل للتمييز بني نظامي اجلرد النهائي واملستمر, من خالل إعداد 
 قائمة الدخل كما يلي:
 نظام اجلرد النهائي قائمة الدخل حسب

 البيــــــــان جزئي جزئي كلي

 مبيعات  ×××× 

  
)×××( 

 يطرح: 
 مر. ومسموحات املبيعات  

 مصروف حسم ممنوح   )×××( 

 = صايف املبيعات   ××××

 يطرح:   
 تكلفة بضاعة مباعة 

 1/1خمزون سلعي أول املدة/   ×××× 

 مشرتايت ×××  

 مر. مشرتايت - )×××(  

  ( حسم مكتسب-) )×××(  

  + مصاريف الشراء ×××  

 = صايف املشرتايت  ×××× 

 تكلفة بضاعة متاحة للبيع  ×××× 

 يطرح : املخزون السلعي آخر املدة  )×××( 

 تكلفة البضاعة املباعة   )××××(

 جممل الربح   ××××

 يطرح: املصاريف التشغيلية:   

 مصاريف بيع وتوزيع  )×××( 

 مصاريف إدارية ومالية  )×××( )××××(

 صايف الدخل التشغيلي   ×××
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 يضاف: إيرادات أخرى غري تشغيلية ××××  

 يطرح: مصاريف وخسائر غري تشغيلية )×××(  

 الدخل غري التشغيلي   ×××

 صايف الربح    ××××

وجيب اإلشارة هنا إىل أن قانون التجارة السوري نص على إعداد حسايب املتاجرة واألرابح واخلسائر, 
حيث يستخدم هذان احلساابن إلقفال اإليرادات واملصاريف كاملة يف املنشاة, ولكن يف حال مت إعداد 

 ص الدخلحساب ملخقائمة الدخل أعاله يتم استخدام حساب آخر من أجل عملية اإلقفال, وهو 
 وفقا  ملا مت مناقشة سابقا .

 قائمة الدخل وفق نظام اجلرد املستمر
 البيــــــــان جزئي كلي

 صايف املبيعات   ××××

 تكلفة البضاعة املباعة-  )×××(

 جممل الربح  ×××

 يطرح: املصاريف التشغيلية:  

 مصاريف بيع وتوزيع )×××( 

 مصاريف إدارية ومالية )×××( )××××(

 صايف الدخل التشغيلي  ××××

 يضاف: إيرادات أخرى غري تشغيلية ×××× 

 يطرح: مصاريف وخسائر غري تشغيلية )××××( 

 الدخل غري التشغيلي  ××××

 صايف الربح   ××××

وميكن استخدام عدة طرق لتسعري قيمة املخزون السلعي وإثباته يف هناية الفرتة املالية, سنتعرض 
 :يليألبرزها يف ما 

 .First in- First Out (FIFO)طريقة الوارد أوال  صادر أوال   (1
 .Last in- First Out (LIFO)طريقة الوارد أخريا  صادر أوال   (2

 طريقة املتوسط املرجح. (3



81 

 

 
 :FIFOأواًل: طريقة الوارد أوالً صادر أواًل 

تسلسلها الزمين , ووفق األقدميتم استنادا  هلذه الطريقة صرف املخزون السلعي من الكميات 
وتتمثل تكلفة املخزون السلعي آخر املدة استنادًا إىل آخر كميات مت عند دخوهلا إىل خمازن املنشأة, 
ومتيز أيضا  وفق استخدام نظامي اجلرد الدوري أو اجلرد املستمر, فإذا  شراؤها )أحدث املشرتايت(.

السلعي آخر املدة بتكلفة أحدث املشرتايت اتبعت املنشأة نظام اجلرد الدوري فيتم حتديد قيمة املخزون 
 حىت نصل إىل إمجايل كمية املخزون السلعي املتبقية.

 :LIFOاثنياً: طريقة الوارد أخرياً ـ صادر أواًل 
على حتديد Last in- First Out( LLIFOتقوم طريقة الوارد أخريا  ـ صادر أوال  )
قامت هبا املنشأة, وبناء على ذلك فإن تكلفة املخزون تكلفة البضاعة املباعة وفقا  ألحدث أسعار شراء 

 السلعي آخر املدة تتكون من الوحدات اليت مت شراؤها أوال .

 
 اثلثاً: طريقة املتوسط املرجح: 

تعد  معايري احملاسبة الدولية طريقة املتوسط املرجح, وطريقة الوارد أوال" صادر أوال" طريقتني 
املخزون السلعي للمنشآت. يف ظل هذه الطريقة ميكن التمييز بني  قياسيتني عند حتديد حساب قيمة

نظامي اجلرد املتبع )نظام اجلرد الدوري, ونظام اجلرد املستمر(, حبيث حيسب متوسط  التكلفة لكل 
صنف من أصناف املخزون السلعي أو البضاعة اجلاهزة وفق نظام اجلرد املتبع. وعند تطبيق نظام اجلرد 

 كلفة الوحدة من املخزون على أساس "املتوسط املرجح" ابملعادلة التالية:الدوري, حتسب ت
 تكلفة السلع املتاحة للبيع                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملتوسط املرجح لتكلفة الوحدة =  
 عدد وحدات السلع املتاحة                                    

 
 

 مثال: 
 :2013ت الشراء ألحد احملالت التجارية خالل عام فيما يلي رصيد بضاعة أول املدة وعمليا

 القيمة السعر أو التكلفة عدد الوحدات البيـــــــــــــان
 720000 450 1600 1/1بضاعة 

 850000 500 1700 15/1مشرتايت دفعة أوىل 
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 1210000 550 2200 3/3مشرتايت دفعة اثنية 
 1120000 560 2000 6/6مشرتايت دفعة اثلثة يف 
 1500000 600 2500 15/10مشرتايت دفعة رابعة يف 

 5400000  10000 جمموع
 

 وكانت عمليات املبيعات كما يلي:
 .25/3ل.س وذلك يف  700وحدة بسعر  4500مبيعات دفعة أوىل 
 .4/9ل.س وذلك يف  800وحدة بسعر  2500مبيعات دفعة اثنية 

 ل.س. 1000000وقد بلغت املصاريف التشغيلية 
 

 واملطلوب:
 حتديد عدد وحدات خمزون آخر الفرتة. – 1
 حتديد تكلفة املخزون السلعي وتكلفة البضاعة املباعة يف هناية الفرتة مبوجب الطرق التالية: – 2

 طريقة الوارد أوال  صادر أوال . (1
 املتوسط املرجح للتكلفة. (2

 إعداد قائمة الدخل وفقا  للطرق السابقة وإظهار ربح التشغيل. – 3
 

 أسلوب اجلرد الدوري:
 عدد وحدات خمزون آخر الفرتة: – 1

صايف عدد  –خمزون آخر الفرتة = خمزون أول الفرتة + صايف عدد الوحدات املشرتاة خالل الفرتة 
 الوحدات املباعة خالل الفرتة.

 عدد الوحدات املباعة –= عدد الوحدات املتاحة للبيع 
 وحدة. 3000( = 2500+  4500) – 10000= 
 حتديد تكلفة املخزون السلعي آخر الفرتة: – 2

 مبوجب طريقة الوارد أوال صادر أوال:
تفرتض هذه الطريقة أن الكمية الواردة أوال  هي اليت تباع أوال , وابلتايل فإن الرصيد املوجود يف هناية املدة 

 بق يقاس كما يلي:هو من أحدث املشرتايت. وبناء عليه فإن تكلفة خمزون آخر املدة يف املثال السا
 1500000=  600× وحدة  2500
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 +500  ×560  =280000 
 1780000 وحدة 3000

 تكلفة بضاعة آخر املدة –وبناء عليه, فإن تكلفة املبيعات = تكلفة بضاعة متاحة للبيع 
 ل. س. 3620000=  1780000 – 5400000= 

 تكلفة املبيعات على النحو التايل:أو: نالحظ أن تكلفة البضاعة املباعة هنا تشمل حاصل مجع 
1600  ×450 720000 
1700  ×500 850000 
2200  ×550 1210000 
1500  ×560 840000 
 3620000 وحدة 7000

 طريقة املتوسط املرجح: – 2
 وحتتسب تكلفة الوحدة املتوسطة خالل السنة املالية كما يلي:

 تكلفة البضاعة املتاحة للبيع                  + تكلفة دفعات الشراء املختلفة 1/1قيمة بضاعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املختلفة                كمية البضاعة املتاحة للبيع+ كميات دفعات الشراء  1/1كمية بضاعة 
 
(1600×450( + )1700×500( + )2200×550( + )2000×560 + )
(2500×600                  )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                      1600  +1700  +2200  +2000  +1150  

 
 5400000                    

 ل.س. 540ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      = 
  40000 

 ل.س. 1620000= 540×  3000وابلتايل فإن تكلفة بضاعة آخر املدة = 
 تكلفة بضاعة آخر املدة –وتكلفة املبيعات = تكلفة بضاعة متاحة للبيع 
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 ل.س. 3780000=  1620000 – 5400000= 
 
 قائمة الدخل: – 3

 املبيعات = 
 ل.س. 5150000=  2000000+  3150000( = 800×  2500( + )700×  4500)
 

FIFO WA 
 البيــــــــــــان

 جزئي كلي جزئي كلي
 املبيعات   5150000  5150000

 ( تكلفة املبيعات -)    
 خمزون أول الفرتة 720000  720000 
 + صايف املشرتايت 4680000  4680000 
 =ت. بضاعة متاحة للبيع 5400000  5400000 
 ( ت. خمزون آخر الفرتة-) (1620000)  (1780000) 
 = تكلفة بضاعة مباعة  (3780000)  (3620000)

 جممل الربح  1370000  1530000
 يطرح مصاريف تشغيلية  (1000000)  (1000000)

 = ربح التشغيل  370000  530000
 
 

 وفق اجلرد املستمر:



85 

 

 الرصيد الصادر الوارد البيان التاريخ
 720000 450 1600       1600 -1/1رصيد  1/1

 مشرتايت   15/1
 وحدة 1700

1700 500 850000    1600 
1700 

450 
500 

720000 
850000 

 مشرتايت 3/3
2200 

2200 550 1210000    1600 
1700 
2200 

450 
500 
550 

720000 
850000 

1210000 
 مبيعات  25/3

 وحدة 4500
   1600 

1700 
1200 

450 
500 
550 

720000 
850000 
660000 

1000 550 550000 

 مشرتايت  6/6
 وحدة 2000

2000 560 112000    1000 
2000 

550 
560 

550000 
1120000 

 مبيعات  4/9
 وحدة  2500

   1000 
1500 

550 
560 

550000 
840000 

500 560 280000 



86 

 

 مشرتايت  15/10
 وحدة 2500

2500 600 1500000    500 
2500 

600 
600 

280000 
1500000 

  8400  4680000 7000  3620000 3000  1780000 
 وفق طريقة املتوسط املتحرك 

 الرصيد الصادر الوارد البيان التاريخ
 720000 450 1600             1600 -1/1رصيد  1/1

 1570000 475.758 3300       850000 500 1700 وحدة 1700مشرتايت   15/1
 2780000 505.455 5500       1210000 550 2200 2200مشرتايت  3/3

 505455 505.455 1000 2274545 505.455 4500       وحدة 4500مبيعات  25/3

 1625455 541.818 3000       1120000 560 2000 وحدة 2000مشرتايت  6/6

 270910 541.82 500 1354550 541.820 2500       وحدة 2500مبيعات  4/9 
     1500000 600 2500 وحدة 2500مشرتايت  15/11

 

3000 590.303 1770910 
  8400   4680000 7000   3629095    
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FIFO WA 
 البيــــــــــــان

 جزئي كلي جزئي كلي
 املبيعات  5150000  5150000 
 ( تكلفة البضاعة املباعة-) (3629095)  (3620000) 

 جممل الربح  1520905  1530000
 يطرح مصاريف تشغيلية  (1000000)  (1000000)

 = ربح التشغيل  520905  530000
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 : مثال
تتبع إحدى املنشآت نظام اجلرد املستمر يف تسجيل العمليات املتعلقة ابلبضائع , وفيما 

بتحديد تكلفة البضاعة املباعة, واملخزون السلعي آخر املدة, فيتم اتباع طريقة يتعلق 
 2013املتوسط املتحرك. وقد ظهرت العمليات املتعلقة ابلبضاعة عن شهر كانون أول 

 على الشكل التايل:
 ل.س 40وحدة, تكلفة الوحدة  3000ـ بلغ رصيد أول املدة  1
 ل.س للوحدة نقدا . 46 وحدة, بسعر 600/ مت شراء 5/12ـ يف  2
 ل.س للوحدة على احلساب  55وحدة, بسعر  1200مت بيع  12/12ـ يف  3
 ل.س للوحدة على احلساب  42.8وحدة, بسعر  3000مت شراء  20/12ـ يف  4
 ل.س للوحدة نقدا   60وحدة, بسعر  4800/ مت بيع 24/12ـ يف  5
  12/12 وحدة, مردودات من مبيعات 600مت استالم  27/12ـ يف  6
 ل.س للوحدة بشيك . 44وحدة, بسعر  1800مت شراء  30/12ـ يف  7

 املطلوب : 
وفق طريقة املتوسط  2013ـ إعداد بطاقة الصنف للبضاعة عن شهر كانون أول  1

 املتحرك .
 ـ إعداد حساب املخزون السلعي وحساب تكلفة البضاعة املباعة عن العمليات أعاله. 2

 احلل:
وفق طريقة املتوسط املتحرك, وذلك كما يظهر  –الصنف جرد مستمر إعداد بطاقة  – 1

 من اجلدول يف الصفحة التالية:
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 البيان
 الرصيد صادر وارد

 قيمة سعر كمية قيمة سعر كمية قيمة سعر كمية

 120000 40 3000 ـ ـ ـ ـ ـ ـ رصيد

 147600 41 3600 ـ ـ ـ 27600 46 600 5/12مشرتايت 

 98400 41 2400 49200 41 1200 ـ ـ ـ 12/12مبيعات 

 226800 42 5400 ـ ـ ـ 128400 42.8 3000 20/12مشرتايت 

 42 4800 ـ ـ ـ 24/12مبيعات 
20160

0 
600 42 25200 

 49800 41.5 1200 ـ ـ ـ 24600 41 600 ـ مر . مبيعات

 129000 43 3000 ـ ـ ـ 79200 44 1800 30/12ـ مشرتايت 

 6000  259800 6000  
25080

0 
3000 43 129000 

 (: بطاقة الصنف وفق طريقة املتوسط املتحرك4, 2اجلدول رقم )
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 ـ إعداد حساب املخزون السلعي وحـ/ تكلفة البضاعة املباعة:  2
 حـ / املخزون السلعي

 البيـــان ل.س البيـــان ل.س

 تكلفة البضاعة املباعة  49200 1/12رصيد  120000

 تكلفة بضاعة مباعة  201600 صندوق 27600

 31/12رصيد  129000 موردون 128400

   تكلفة بضاعة مباعة 24600

   املصرف 79200

379800  379800  

 حـ / تكلفة بضاعة مباعة
 البيـــان ل.س البيـــان ل.س

 حـ / املخزون 24600 حـ / املخزون  49200

من حـ / ملخص الدخل أو  226200 حـ / املخزون 201600
 حـ/ املتاجرة

250800  250800  

 
 : تقومي املخزون السلعي آخر املدة:4 – 3 – 2

انقشنا فيما سبق طرق قياس املخزون اليت متكن من حتديد تكلفة املخزون السلعي آخر املدة, 
طريقة من تلك الطرق ابلتكلفة التارخيية, إال أن  وتدعى هذه التكلفة اليت يتم التوصل إليها مبوجب كل

احملاسبة تتضمن تقومي هذا املخزون يف هناية الفرتة, ففي الواقع العملي اندرا  ما جند قيمة املخزون بنهاية 
 املدة وفق التكلفة التارخيية متطابقا  مع قيمته يف السوق بذلك التاريخ.

دة مشكلة رئيسية تواجه احملاسب يف هناية السنة, وتعد  قضية تقومي املخزون السلعي آخر امل
فاملخزون ابعتباره أحد األصول املتداولة يتطلب الوقوف على قيمته السوقية, ومقارنة ذلك مع التكلفة 
للتعرف إىل مدى وجود خسائر حمتملة قد تنتج عن اخنفاض القيمة السوقية له, وابلتايل العمل على 

تلمة من خالل تشكيل خمصصات ملواجهة اهلبوط احملتمل يف سعر املخزون, االحتياط هلذه اخلسائر احمل
 وذلك تطبيقا  لسياسة احليطة واحلذر )التحفظ(. 
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ويف هذا اجملال حتكم احملاسب قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل يف تقومي املخزون السلعي آخر الفرتة, 
ذا املخزون وسعره يف السوق بتاريخ اجلرد. وتتلخص حيث يتطلب األمر املقارنة بني التكلفة التارخيية هل

 املعاجلة احملاسبية لتقومي املخزون السلعي فيما يلي:
ويتم إثبات املخزون السلعي يف الدفاتر احملاسبية حبيث يظهر ضمن األصول بسعر التكلفة  (1

 ابلقيد:
××  

×× 

 من حـ/ املخزون السلعي آخر املدة
 ملخص الدخل –إىل حـ/ املتاجرة       

عندما تكون أسعار السوق أقل من أسعار التكلفة, يتم تكوين خمصص ملواجهة اخلسائر  (2
احملتملة احلدوث والنامجة عن هبوط أسعار املخزون السلعي آخر املدة وذلك ابلفرق بني 

 السعرين ويتم إثبات القيود احملاسبية التالية:
××  

×× 

 ر هـ.أ. املخزون السلعيمن حـ/ خسائ
 إىل حـ/ خمصص هـ.أ. املخزون      

 ويتم إقفال اخلسائر بتحميلها على حـ/أ.خ أو ملخص الدخل ابلقيد:
××  

×× 

 ملخص الدخل –من حـ/ أ.خ 
 إىل حـ/ خسائر هـ.أ. املخزون السلعي      

 املخزون. كما يلي:ويتم اإلفصاح عن املخزون يف امليزانية مطروحا  منه خمصص هـ.أ. 
 البيـان ل.س البيــــــان ل.س ل.س

   أصول متداولة:  

   خمزون سلعي ×××× 

   ( خمصص هـ. أ. خمزون-)  )×××( ××××

     

 
 مثال:

لدى إحدى املنشآت كانت  31/12/2013نفرض أن املعلومات املتعلقة ابملخزون السلعي آخر يف 
 كما يلي:

 التاريخ تبني ما يلي:وعند اجلرد اجلاري بنفس 
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ل.س, علما  أن سعره يف السوق بتاريخ اجلرد مببلغ  100000تبلغ تكلفة املخزون السلعي آخر املدة 
 ل.س. 90000

 واملطلوب إجراء التسوايت الالزمة. وبيان األثر يف امليزانية اخلتامية.
 احلل:

يتم تشكيل خمصص ملواجهتها وفق سعر السوق أقل من التكلفة, ابلتايل هناك خسائر حمتملة احلدوث 
 القيد:

 
10000  

10000 

 من حـ/ خسائر هبوط أسعار خمزون سلعي
 إىل حـ/ خمصص هـ. أ. خمزون سلعي  

 تشكيل خمصص هـ. أ. خمزون

10000  
10000 

 من حـ/ ملخص الدخل )حـ/ أ. خ(
 إىل حـ/ خسائر هبوط أسعار خمزون سلعي 

 السلعيإقفال خسائر هبوط أسعار املخزون 

 ويتم اإلفصاح عن املخزون يف امليزانية مطروحا  منه خمصص هـ.أ. املخزون. كما يلي:
 البيـان ل.س البيــــــان ل.س ل.س

   أصول متداولة:  

   خمزون سلعي 100000 

   ( خمصص هـ. أ. خمزون-)  (10000) 90000

     

 
 
 السلعي:: املشاكل املتعلقة بتقومي املخزون 4 – 3 – 2

من أجل إحكام الرقابة على أصناف املخزون يف املنشأة البد من مقارنة املخزون الفعلي مع 
 املخزون الدفرتي, وبيان درجة املطابقة بينهما. وهنا ميكن أن نواجه أحد االحتماالت التالية : 
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هو زايدة يف املخزون.  أن قيمة املخزون الفعلي تزيد عن قيمة املخزون الدفرتي, وابلتايل فإن الفرق – 1
ومن أسباب ذلك عدم تسجيل قيمة مشرتايت نقدا  أو ألجل, أو أن تكون الزايدة طبيعية نتيجة 

 فروقات الوزن أو اهلدر الطبيعي, فيتم حتميل تكلفة البضاعة املباعة هبذا الفرق.
هو نقص/ عجز يف  أن قيمة املخزون الفعلي أقل من قيمة املخزون الدفرتي, وابلتايل فإن الفرق - 2

املخزون. ومن أسباب ذلك عوامل طبيعية كالتبخر والوزن, ويعد هذا العجز مسموحا  به وطبيعيا  يتم 
حتميل حساب ملخص الدخل به. أما إذا كان هذا الفرق غري طبيعي نتيجة اإلمهال مثال  من قبل أمني 

ن راتب أمني املخزن, أو حتميل املخزن, أو اخلطأ املتعمد ,أو الغش, فالبد من حسم هذا الفرق م
 الشخص املسؤول قيمة هذا العجز أو الفرق. 

 ونتعرض ألبرز هذه املشاكل يف ما يلي:

 العجز أو النقص يف املخزون السلعي:  – 1

 إذا كان العجز طبيعي: –أ 
 

××  
×× 

 من حـ/ العجز الطبيعي يف املخزون
 إىل حـ/ خمزون السلعي آخر املدة      
 العجز الطبيعيإثبات 

 
 

××  
×× 

 ملخص الدخل –من حـ/ أ.خ 
 إىل حـ/ العجز الطبيعي يف املخزون      

 حتميل حـ/ أ.خ ابلعجز الطبيعي

 

 
 وهنا حيمل أمني املخزون ابلعجز: إذا كان العجز غري طبيعي: –ب 
××  

×× 
 من حـ/ العجز غري الطبيعي يف املخزون

 إىل حـ/ خمزون السلعي آخر املدة      
 إثبات العجز غري الطبيعي

 
 

××  
×× 

 من حـ/ ذمم مدينة )أمني املخزون(
 إىل حـ/ العجز غري الطبيعي يف املخزون      
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 حتميل أمني املخزون ابلعجز غ الطبيعي

 
 اثنياً: البضاعة التالفة:

كالرطوبة, واحلرارة, أو عدم التربيد, ابلشكل قد يتعرض املخزون السلعي ونتيجة لعوامل متعددة   
املطلوب إىل تلف جزئي أو كلي, وهنا ال بد من إثبات البضاعة التالفة, ومن مث معاجلتها حبسب ما إذا 

 مت بيعها أو مل يتم بيعها.
 إثبات البضاعة التالفة: – 1

×××  
××× 

 من حـ/ البضاعة التالفة
 31/12إىل حـ/ املخزون السلعي        

إذا مت بيع البضاعة التالفة مببلغ أقل من التكلفة, يتم إثبات البيع وحتميل احلساابت اخلتامية ابلفرق   – 2
 كخسارة فعلية:

 
××× 
××× 

 
 
 

××× 

 من مذكورين
 حـ/ النقدية 

 حـ/ ملخص الدخل
 إىل  حـ/ البضاعة التالفة              

 إثبات بيع البضاعة التالفة       

 
 البضاعة املسروقة أو املختلسة:اثلثاً 

يف حال أظهرت نتائج اجلرد الفعلي وجود بضاعة مسروقة أو خمتلسة جيب إجراء قيود التسوايت احملاسبية 
 إلثباهتا وحتميل املسؤول عنها, ويتم إثباهتا من خالل القيد التايل:

×××  
××× 

 من حـ/ البضاعة املسروقة
 31/12إىل حـ/ املخزون السلعي        

 إثبات البضاعة املسروقة

ومن مث يتم حتديد الطرف املسؤول, فإذا كان املسؤول هو أمني املخزن, ومت حتميل املبلغ على راتبه, فيتم 
 إثبات القيد التايل:
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×××  
××× 

 من حـ/ راتب أمني املخزن
 إىل حـ/ البضاعة املسروقة       

 حتميل أمني املستودع ابلبضاعة املسروقة

 حيدد مسؤول عن ذلك, يتم حتميلها على ملخص الدخل:وإذا مل 
×××  

××× 

 من حـ/ ملخص الدخل
 إىل حـ/ البضاعة املسروقة       

 حتميل حـ/ ملخص الدخل بقيمة البضاعة املسروقة

 
 
 مثال: 

أن تكلفة املخزون السلعي  31/12/2013أظهرت األرصدة املستخرجة من دفاتر إحدى املنشآت يف 
 ل.س.  750000آخر املدة تبلغ 

 وعند اجلرد اجلاري يف نفس التاريخ تبني ما يلي:
% من تكلفة 2ل.س, حيث يعد  20000هناك نقص يف خمازن املنشأة للبضاعة بقيمة  (1

 قط, وما تبقى يتحمل مسؤوليته أمني املخزن.املخزون السلعي مسموحا  به ف
 10000ل.س, مت بيعها بتاريخ اجلرد مببلغ  15000هناك بضاعة اتلفة تلفا  طبيعيا  قيمتها  (2

 ل.س نقدا .

 ل.س. 700000يبلغ السعر السوقي للبضاعة الباقية  (3

 واملطلوب:

 إثبات املعاجلة احملاسبية للعمليات السابقة. – 1
البضاعة التالفة, حـ/ العجز الطبيعي يف املخزون السلعي. حـ/ خمصص هبوط أسعار إعداد: حـ/  – 2

 املخزون السلعي.
 إظهار أثر ذلك يف قائمة الدخل. – 3
 يف امليزانية. 31/12إظهار رصيد خمزون  – 4
 
 احلل: 

 إثبات املعاجلة احملاسبية:  – 1
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750000 

 
 

 
 

750000 

31/12/2013 
 31/12من حـ/ املخزون السلعي 

 إىل حـ/ ملخص الدخل                  
 إثبات خمزون آخر املدة            

 
15000 

 
 

15000 

 بتارخيه
  31/12من حـ/ العجز الطبيعي يف خمزون 

 31/12إىل حـ/ املخزون السلعي        
  31/12إثبات العجز الطبيعي يف املخزون السلعي        

15000  
15000 

 الدخل )حـ/ أ. خ(من حـ/ ملخص 
 31/12إىل حـ/ العجز الطبيعي يف املخزون السلعي    

 31/12إقفال العجز الطبيعي يف املخزون السلعي     

 
5000 

 
 

5000 

 بتارخيه
 31/12من حـ/ العجز غري الطبيعي يف املخزون السلعي 

 31/12إىل حـ/ املخزون السلعي        
 31/12السلعي إثبات العجز غري الطبيعي يف املخزون 

5000  
5000 

 من حـ/ أمني املخزن
 31/12إىل حـ/ العجز غري الطبيعي يف املخزون السلعي   

 إقفال العجز غري الطبيعي يف املخزون السلعي

15000  
15000 

 من حـ/ البضاعة التالفة
 31/12إىل حـ/ املخزون السلعي                    

 إثبات البضاعة التالفة

 
10000 
5000 

 
 
 

 من مذكورين
 حـ/ النقدية يف الصندوق

 حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ. خ(
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 إىل حـ/ بضاعة اتلفة           15000
 إثبات بيع البضاعة التالفة, وحتميل الباقي على أ. خ

 
 
 
 

15000 

 
 
 
 
 

15000 

 –عجز(  20000) – 750000تكلفة البضاعة الباقية = 
 ل.س. 715000)بضاعة اتلفة( =  10000

ل.س, وابلتايل فإن املخصص املطلوب  700000سعر السوق = 
 ل.س,  15000= 

 من حـ/ خسائر هبوط أسعار خمزون سلعي
 إىل حـ/ خمصص هـ. أ. خمزون سلعي  

 تشكيل خمصص هـ. أ. خمزون سلعي

15000  
15000 

 من حـ/ ملخص الدخل )حـ/ أ. خ(
 إىل حـ/ خسائر هبوط أسعار خمزون سلعي 

 خسائر هـ أ. املخزون السلعيإقفال 

 
 إعداد حـ/ البضاعة التالفة, حـ/ العجز يف املخزون السلعي.  –2

 حـ/ العجز الطبيعي يف املخزون
 البيــــان ل.س البيــــان ل.س

   31/12إىل حـ/ خمزون  15000

 من حـ/ ملخص الدخل 15000  

15000  15000  

 حـ/ البضاعة التالفة
 البيــــان ل.س البيــــان ل.س

   31/12إىل حـ/ خمزون  15000

 حـ/ النقدية يف الصندوق 10000  

 حـ/ ملخص الدخل 5000  

15000  15000  
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 حـ/ خمصص هبوط أسعار خمزون
 البيــــان ل.س البيــــان ل.س

 رصيد  0  

 من حـ/ خسائر هـ.أ.خمزون 15000  

   31/12رصيد  15000

15000  15000  

 
 إظهار أثر ذلك على قائمة الدخل: – 3

 البيــــــان ل.س ل.س

  
 
(15000) 
(15000) 
(5000) 

 
 يطرح: مصاريف تشغيلية

 خسائر هبوط أسعار املخزون السلعي
 عجز طبيعي يف املخزون السلعي

 بضاعة اتلفة )تلف طبيعي(

 
 يف امليزانية: 31/12إظهار رصيد خمزون  – 4

  البيـــــان ل.س ل.س

  متداولة أصول  

  31/12املخزون السعي  715000 

  ( خمصص هـ. أ. خمزون-) (15000) 700000
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 املراجع:
 .(, منشورات جامعة دمشق, كلية اإلقتصاد2مبادئ احملاسبة ) .1

 
 
 
 
 
 


