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التسويات الجرديه
في نهاية كل سنة يقوم المحاسبون بعمل هذه التسويات تطبيقا لمبدأ األستحقاق والذى يلزم المحاسب
أن يحمل كل سنة بما لها وما عليها من مصروفات سواء دفعت أو لم تدفع وايرادات سواء حصلت
أو لم تحصل  ،وكذلك نصيبها من استهالك األصول الثابتة وجرد المدينين

المبحث األول,
اوآل العمليات المتعلقة بالمصروفات وااليرادات
تعريف المصروف :
هو مبلغ يدفع مقابل خدمة أوديت للشركة أو المحل أو المشروع
تعريف االيرادات
هومبلغ يقبض مقابل خدمة قدمتها الشركة أو المحل أوالمشروع للعمالء.
ونظرا لمبدأ األستمرار ومبدأ األستحقاق الذى يفترض األول ان المشروع مستمر الى
ما النهاية والذى يلزمنا الثانى بأن تحمل كل سنة بما لها من ايرادات وما عليها من
مصروفات  ،وعليه يظهر لنا فى نهاية كل سنة مستحقات ومقدمات سواء كانت
مصروف أو ايراد .

 1ـ معالجة المصروفات المستحقة
تعريف المصروف المستحق
هو عبارة عن قيمة خدمة أوديت للشركة ولم تدفع الشركة قيمتها بعد.
ومن هذا التعريف يعتبر المصروف المستحق التزاما على الشركة آى فى حكم الدائنون
أى رصيده دائنا .
د .محمود محمد الكيالني
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ماذا يعنى ان وجد فى اول المدة أى بميزان المراجعة ؟
يعنى أن الخدمة أديت العام الماضى ولكنها دفعت هذا العام  ،وطبقا لمبدأ لألستحقاق
فان هذه األستحقاقات تخص العام الماضى وعليه تطرح من الحساب قبل وضعه فى
حساب األرباح والخسائر.
اما اذا وجد فى المعلومات الجردية فى نهاية المدة  ،يعنى ان الخدمة أديت العام الحالى
ولم تدفع بعد وعليه تضاف الى الحساب قبل وضعه فى حساب االرباح والخسائر
ويلخص ما سبق فى الشكل اآلتى ؛

المصروف المستحق

اول المدة
بميزان المراجعة
ال تخص العام
تطرح من الحساب
قبل وضعه فى ح /أخ

اخر المدة
بالمعلومات
تخص العام تضاف الى
الحساب قبل وضعه فى
ح /أخ

مثال :
أذا كان بميزان المراجعة :
 10000ايجار محل ـ  500ايجار محل مستحق
وفى المعلومات نهاية المدة وجد ان هناك ايجار مستحق  300ج
اذا نظرنا فى المثال السابق نجد ان هناك بميزان المراجعة  500ج ايجار مستحق
يخص العام الماضى ودفع ضمن 10000ج ايجارالمحل وعليه يجب طرح  500ج
منها قبل وضعه فى حساب األرباح والخسائر نفس الوقت وجدنا  300ج بالمعلومات
د .محمود محمد الكيالني
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ايجار مستحق لم يدفع ويخص العام وعليه يضاف الى ايجارالمحل قبل وضعه فى
حساب االرباح والخسائر وتكون كما يلى :
 10000ـ 9800 = 300+ 500
وهذا المبلغ  9800هو الذى يجب وضعه فى حساب األرباح والخسائر
ويترجم ذلك بقيود اليوميه اآلتية :
 500من ح /ايجار مستحق
 500الى حـ  /ايجار المحل
خصم ايجار مستحق اول المدة من األيجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 300من حـ /ايجار المحل
 300الى حـ /ايجار المستحق ( بالمعلومات )
اضافة ايجار مستحق اخر المدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9800من حـ /أ  .خ
 9800الى حـ /ايجار المحل
تحميل ما يخص العام من ايجار المحل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2ـ معالجة المصروف المقدم
هو مبلغ دفعته الشركة مقابل خدمة لم تؤدى للشركة .
ومن هذا التعريف يعتبر المصروف المقدم حق للشركة لدى الغير أى فى حكم المدينين
ويكون رصيده مدينا .
د .محمود محمد الكيالني
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فماذا يعنى اذا وجد فى بداية المدة بميزان المراجعة ؟
يعنى ان الشركة دفعت مبلغ مقابل خدمة لم تؤدى لها بعد وان العام الحالى سيستفيد من
هذه الخدمة ولذلك تضاف الى الحساب قبل وضعه فى حساب األرباح والخسائر ،
تستفيد منه العام القادم ولذلك يطرح من الحساب قبل وضعه فى حساب األرباح
والخسائر ،
ويلخص ما سبق فى الشكل األتى:
المصروف المقدم

اول المدة بميزان المراجعة
يخص العام

اخر المدة بالمعلومات
ال يخص العام

يضاف الى الحساب قبل

يطرح من الحساب قبل

وضعه فى حساب األرباح

وضعه فى حساب األرباح

والخسائر

والخسائر

مثال ؛
اذا كان بميزان المراجعة؛
 5000ج دعاية واعالن ـ  200ج دعاية واعالن مقدمة
وبالمعلومات فى نهاية المدة دعاية واعالن مقدم  400ج .
اذا نظرنا فى المثال السابق نجد ان بالميزان  200ج مقدم وهذا يعنى ان هذا المبلغ دفع
العام الماضى ويستفيد منه هذا العام وعليه يضاف الى  5000ج قبل وضعها فى
حساب األرباح والخسائر
ولكننا وجدنا بالمعلومات فى نهاية المدة  400ج مقدمة يستفيد منها العام القادم وعليه
تطرح من  5000ج قبل وضعها فى حساب األرباح والخسائر
د .محمود محمد الكيالني
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وتكون كما يلى :

 200 + 5000ـ 400ج =  4800ج

وهذا المبلغ هو الذى يوضع فى حـ  /أ .خ ويترجم ذلك بقيود اليوميه األتيه :

 200من حـ  /دعاية واعالن
 200الى حـ  /دعاية واعالن مقدم
اضافة الدعاية واألعالن المقدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 400من حـ /دعاية واعالن مقدم
الى حـ  /الدعاية واالعالن
طرح الدعاية واالعالن المقدم ( بالمعلومات )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4800من حـ  /أ .خ
 4800الى حـ  /الدعاية واالعالن
تحميل ما يخص العا م من الدعاية واألعالن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معالجة االيرادات المستحقة
هى قيمة خدمة أدتها الشركة للعمالء ولم تقبض الشركة قيمتها بعد
ومن هذا التعريف يعتبر االيراد المستحق حق للشركة لدى الغير آى فى حكم المدينين
ويكون رصيده مدينا .
ماذا يعنى اذا وجد فى أول المدة بميزان المراجعة ؟
د .محمود محمد الكيالني
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يعنى ان الشركة أدت خدمة للعمالء العام الماضى وقبضته هذا العام آى ال يخص العام
وبالتالى يطرح من االيرادات قبل وضعه بالجانب الدائن من حـ  /أ.خ .
اما اذا وجد بالمعلومات فى نهاية المدة فهذا يعنى أن الشركة أدت الخدمة هذا العام
وعليه تضاف الى االيرادات قبل وضعها فى حـ /أ .خ
ونلخص ماسبق بالشكل اآلتى :
االيرادات المستحقة

اول المدة بالميزان

اخر المدة بالمعلومات
يخص العام

ال يخص العام
يطرح من الحساب قبل
وضعه فى حـ  /أ  .خ

يضاف الى الحساب قبل
وضعه فى حساب أ .خ

مثال :
اذا كان بميزان المراجعة:
 8000ج ايرادات ايجار ـ  500ج ايرادات ايجار مستحقة
ووجدنا بالمعلومات فى نهاية المدة  200ج ايراد ايجار مستحق
يعنى ذلك ان  500ج بالميزان قيمة خدمة اديت العام الماضى وقبضت ضمن 8000ج
ايرادات االيجار هذا العام وعليه تخص العام الماضى وتطرح من  8000ج قبل
وضعها فى حـ  /أ  .خ .
اما الموجودة بالمعلومات  200ج تعنى ان الخدمة قدمت للعمالء هذا العام ولم تقبض
بعد وعليه تخص العام وتضاف الى حـ  /أ .خ وتكون فى كما يلى :
 8000ـ 7700 = 200+ 500
وهذا المبلغ الذى يوضع بالجانب الدائن بحساب االرباح والخسائر
د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

ويترجم ذلك محاسبيا بالقيود اآلتية:

 500من حـ  /ايراد االيجار
 500الى حـ  /ايراد ايجار مستحق
خصم االيراد المستحق من ايراد االيجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 200من حـ /ايراد االيجار المستحق ( بالمعلومات )
 200الى حـ  /ايراد االيجار
اضافة ايراد االيجار المستحق اخرالمدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7700من حـ  /ايراد االيجار
 7700الى حـ  /أ  .خ
تحميل ما يخص العام لحساب االرباح والخسائرمن ايراد االيجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معالجة االيرادات المقدمة
تعريف االيرادات المقدمة :
هى تحصيل مبلغ مقابل خدمة لم تؤديها الشركة بعد للعمالء .
من هذا التعريف يعتبر االيراد المقدم التزاما على الشركة حتى تؤدى هذه الخدمة
ويكون رصيده دائنا .
ماذا يعنى اذا وجد اول المدة بميزان المراجعة ؟
د .محمود محمد الكيالني
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يعنى ان الشركة قبضت هذا المبلغ مقابل خدمة العام الماضى واديت هذا العام  ،وعليه
يضاف الى االيراد قبل وضعه فى حـ  /أ  .خ .
اما اذا وجد فى نهاية المدة بالمعلومات يعنى أنه قبض هذا العام وستؤدى الخدمة العام
القادم  ،وعليه اليخص العام ويطرح من االيراد قبل وضعه فى حـ  /أ  .خ بالجانب
الدائن
ويلخص ما سبق فى الشكل اآلتى :
االيراد المقدم

أول المدة بالميزان
يخص العام

اخر المدة بالمعلومات
ال يخص العام

يضاف الى الحساب

يطرح من الحساب

قبل وضعه فى حـ  /أ  .خ

قبل وضعه فى حـ  /أ .خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثال :
اذا كان بميزان المراجعة :
 5000ج ايرادات اخرى ـ  400ج ايرادات اخرى مقدمة
وفى نهاية المدة بالمعلومات  300ج ايرادات اخرى مقدمة
يعنى المثال السابق ان الشركة قبضت  400ج ايرادات اخرى مقدمة العام الماضى
وأديت الخدمة هذا العام وعليه تضاف الى  5000ج .
اما  300ج اخر المدة تعنى ان الشركة قبضت هذا المبلغ العام الحالى وستؤدى الخدمة
العام القادم  ،وعليه يطرح هذا المبلغ من  5000ج ألنها ال تخص العام .
وتكون كما يلى :
د .محمود محمد الكيالني
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 400 + 5000ـ  5100 = 300ج
ويوضع  5100ج بالجانب الدائن من حـ  /أ  .خ
ويترجم ذلك محاسبيا كما يلى :
 400من حـ  /ايرادات اخرى مقدمة
 400الى حـ  /ايرادات اخرى
اضافة المبلغ لاليرادات االخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 300من حـ  /ايرادات اخرى
 300الى حـ  /ايرادات اخرى مقدمة
خصم المبلغ من االيرادات االخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5100من حـ /ايرادات اخرى
 5100الى حـ  /أ  .خ
تحميل العام بما يخصه من االيرادات االخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويمكن تلخيص ما سبق كله فى اآلتى :
 1ـ مستحقات اول المدة بالميزان سواء كانت مصروف أو ايراد تطرح من الحساب
قبل وضعه فى حساب االرباح والخسائر
 2ـ مستحقات اخر المدة بالمعلومات سواء كانت مصروف أو ايراد تضاف الى
الحساب قبل وضعه فى حساب االرباح والخسائر
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 3ـ مقدمات اول المدة بالميزان سواء كانت مصروف أوايراد تضاف الى الحساب قبل
وضعه فى حساب االرباح والخسائر
 4ـ مقدمات اخر المدة بالمعلومات سواء كانت مصروف أو ايراد تطرح من الحساب
قبل وضعه فى حساب االرباح والخسائر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الثانى
استهالكات األصول الثابتة
األصول الثابتة هى تلك األشياء التى تمتلكها الشركة والمعمرة ألكثر من سنة  ،وكلما
زاد العمر األنتاجى لالصل زادت ثباتا فاألراضى هى أكثر ثباتا ألنها ال تستهلك يليها
المبانى فاألالت  ،...............وكل من هذه األصول يساهم فى عملية األنتاج سنويا ،
ويعتبر الجزء الذى يساهم به نفقة تحمل ل حـ  /أ  .خ ويسمى األستهالك السنوى
لالصل.
تعريف األستهالك :
هو النقص التدريجى لالصل نتيجة األستخدام أو التقادم
كيف يتم حساب األستهالك السنوى لالصل ؟
هناك ثالث طرق لحساب األستهالك السنوى لالصل :
 1ـ طريقة القسط الثابت
 2ـ طريقة القسط المتناقص
 3ـ طريقة أعادة التقدير
اوال  :طريقة القسط الثابت
فى هذه الطريقة قيمة القسط السنوى لالصل ثابتا سنويا ويحسب بالطريقة اآلتية :
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اذا أفترضنا أن الشركة اشترت أصل بتكلفة  17000ج وعمره األنتاجى  5سنوات
ويباع فى نهاية العمر األنتاجى خردة بمبلغ  2000ج

فيكون األستهالك :
القيمة المستهلكة من االصل =  17000ـ  1500 = 2000ج
قيمة األستهالك السنوى =  3000 = 5 ÷ 1500ج
وعليه يحمل حساب االرباح والخسائر سنويا بـ  3000ج خالل العمر األنتاجى لالصل
ثانيا  :طريقة القسط المتناقص
وفى هذه الطريقة يستخرج القسط السنوى لالستهالك من القيمة الدفترية الدفترية
لالصل سنويا ونوضح ذلك بما يلى :
فى المثال السابق تكلفة الالصل  17000ج وقيمة الخردة فى نهاية العمر األنتاجى 5
سنوات  2000ج آى يستهلك سنويا بمعدل % 20
القيمة المستهلكة من االصل =  17000ـ  1500 = 2000ج وعليه:
أستهالك األصل فى السنه األولى =  3000 = 5÷ 1500ج
وعلية تكون القيمة الدفتريه لالصل فى بداية السنة الثانية =  1700ـ = 3000
 14000يؤخذ منها االستهالك السنوى للسنة الثانية فيكون االستهالك السنوى =
 2800 = 100 ÷ 20 × 14000ج وهو الذى يحمل لـ حـ  /أ .خ فى نهاية السنة
الثانية  ،وتكون القيمة الدفترية لالصل فى بداية السنة الثالثة =
 1700ـ (  3000استهالك السنة األولى  2800+استهالك السنة الثانية ) =
 17000ـ 11200 = 5800
استهالك السنة الثالثة =  2240 = 100 ÷ 20× 11200ج
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وهو المبلغ الذى يحمل لـ حـ  /أ  .خ فى نهاية السنة الثالثة وتكون القيمة الدفترية فى
بداية السنة الرابعة =  1700ـ (  17000 = ) 2240 + 2800 + 3000ـ = 8040
 8960ج ويكون االستهالك السنوى للسنة الرابعة =  1792= 100÷ 20×8960ج
وهو المبلغ الذى يحمل لـ حـ  /أ  .خ وتكون القيمة الدفترية لالصل فى بداية السنة
الخامسة =  17000ـ (  17000 = ) 1792 + 2240 + 2800 + 3000ـ = 9832
 7168ج
نالحظ مما سبق ان االستهالك السنوى المتناقص ألى سنة = تكلفة االصل ـ مجموع
استهالكات السنوات الماضية × نسبة االستهالك السنوى
ثالثا  :طريقة اعادة التقدير
وفى هذه الطريقة يعاد تقدير قيمة االصل فى نهاية كل سنة والفرق يعتبر االستهالك
السنوى .اما اذا كانت اعادة التقدير اكثر من القيمة الموجودة لالصل الفرق يعتبر ربحا
يوضع فى حساب يسمى احتياطى االرباح ويوضع بجانب الخصوم بالميزانية .
وعلى العمومأن تطبيق هذه الطريقة يخالف مبدأ من مبادئ المحاسبة المالية وهو مبدأ
التكلفة التاريخية  ،كما أنها تظهر المركز المالى بأرباح لم تتحقق فعال .
معالجة االستهالك السنوى محاسبيا :
عرفنا مما سبق أن االستهالك السنوى يحمل بالجانب المدين من حـ  /أ  .خ ويخزن فى
حساب يسمى مخصص أستهالك األصل ( م  .أ  .االصل ) يطرح من االصل طرحا
صوريا بالميزانية ويكون ذلك بالقيود اآلتية :
من حـ  /أ  .السنوى لالصل
الى حـ  /م  .أ  .االصل
اضافة االستهالك السنوى لالصل لـ م  .أ .االصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حـ  /أ  .خ
الى حـ  /أ .السنوى لالصل
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تحميل حـ  /أ .خ بـ أ .السنوى لالصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ
ـ
يكون شكل حساب االرباح والخسائر كما يلى :
×××

الي حـ /أ .السنوى لالصل

والمركز المالى كما يلى :
××××
××

االصل
م  .أ .االصل

×××
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المبحث الثالث  :جرد المدينين
يقوم المحاسب فى نهاية كل سنة بفحص حالة كل مدين فى دفتر المدينين وهم العمالء
المدينون للشركة بمبالغ لم يدفعوها نظير خدمات قدمتها الشركة لهم  ،ونتيجة الفحص
ينقسم المدينون الى ثالثة انواع :
المدينون

ديون مشكوك فى تحصيلها

ديون معدومة

ديون جيدة

اوال  :الديون المعدومة  :هى ديون فقدت الشركة اآلمل فى تحصيلها  ،وتعتبر خسارة
تحمل لـ حساب االرباح والخسائر وتخصم من رصيد المدينين .
ويترجم ذلك بالقيود اآلتية :
من حـ  /الديون المعدومة ( د .م )
الى حـ  /المدينين
خصم د.م من المدينين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حـ /أ .خ
الى حـ  /الديون المعدومة
تحميل حـ  /أ .خ بالديون المعدومة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتكون فى حساب االرباح والخسائر كما يلى :
×××

الى حـ  /الديون المعدومة

ثانيا  :الديون المشكوك فى تحصيلها :
وهى تلك الديون التى ترى الشركة من دراسة حالة العميل بين السداد وعدمه ولذلك
وجب عليها أن تعمل بمبدأ الحيطة والحذر وتحجز هذا المبلغ من االرباح وتنشئ
حساب يسمى مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها  ،وعليه توضع هذا المبلغ وتحمله
لحساب لالرباح والخسائر ويطرح طرحا صوريا من المدينين بالميزانية .
ويتم ذلك بالقيد اآلتي :
من حـ  /أ  .خ
الى حـ /مخصص الديون المشكوك فيها
تحميل حـ  /أ  .خ بـ م .د .م  .فيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتكون فى حساب االرباح والخسائر بالشكل اآلتى :
××××

الى حـ  /م .د .م .فيها

وبالمركز المالى تكون بالشكل اآلتى :
×××
××

المدينون
م .د .م .فيها

×××
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالثا  :الديون الجيدة :
وهى تلك الديون المضمون تحصيلها من العمالء والتى تظهر بالميزانية بعد طرح
م .د .م  .فيها

رابعا  :تقييم بضاعة آخر المدة :
تتم عملية جرد للمخازن فى نهاية كل سنة وتقيم البضاعة الموجودة بالمخازن أما بسعر
السوق أو بسعر التكلفة آيهما أقل نظرا لقاعدة سعر السوق أو التكلفة آيهما اقل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

مثال عام على ما سبق
اليك األرصدة المستخرجة من دفاتر استاذ احد المشروعات التجارية عن السنة المنتهية
فى 2015/ 12 / 31
أرصدة مدينة
120000
50000
30000
10000
5000
1000
3000
25000
2000

أرصدةدائنة

7000
6000
500
70000
3000

4000
500
10000
20000
10000
3000

1000

8000
1000
1500

2000
9000

أسم الحساب
أراضى
مبانى
أالت
معدات
م  .أ  .مبانى
مدينون ـ دائنون
خصم مسموح به ـ مكتسب
بضاعة اول المدة
مشتريات ـ مبيعات
م  .نقل مبيعات
م  .أ  .االت
م  .نقل مشتريات
مردودات
خزينــــــــــــــة
بنــــــــــــــــــك
ايرادات اخرى
ايجار محل ـ ايجار مستحق
دعاية واعالن
ايرادات اخرى مقدمة
عوائد وضرائب
مرتبات
د .محمود محمد الكيالني
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304500

206500
304500

رأس المال
المجموع

وفى  2015 / 12/ 31قدمت اليك المعلومات االتية :
 1ـ قدرت بضاعة اخر المدة بمبلغ  5000ج بسعر التكلفة و 6000ج بسعر السوق
 2ـ تستهلك المبانى بمعدل  ( %5قسط ثابت ) واالالت بمعدل ( % 20قسط
متناقص ) وقدرت المعدات بمبلغ  7000ج
 3ـ اعدم دين قدره  500ج ويراد عمل م .د  .م  .فيها بمعدل  % 3من المدينين
 4ـ هناك ايجار محل مقدم  500ج  ،وايرادات اخرى مستحقه  2000ج  ،عوائد
وضرائب مستحقة  3000ج  ،دعاية واعالن مقدم  1000ج
المطلوب :
 1ـ اعداد الحسابات الختامية عن السنة المنتهية فى 2015 / 12 / 31
 2ـ تصوير المركز المالى فى 2015 /12 / 31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمهيد للحل
1ـ االستهالكات السنوية:
ا ـ األستهالك السنوى للمبانى =  2500 = 100 ÷ 5 × 50000ج ( قسط ثابت )
ب ـ االستهالك السنوى لالالت = (  30000ـ  5400 = 100 ÷ 20 × ) 3000ج
ج ـ استهالك المعدات =  10000ـ  3000 = 7000ج
د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2ـ الديون المعدومة
أ ـ تطرح الديون المعدومة التى فى نهاية المدة من المدينين
 5000ـ  4500 = 500ج
ب ـ م  .د  .م .فيها =  135 = 100 ÷ 3 × 4500ج
 3ـ بضاعة اخر المدة تؤخذ القيمة األقل =  5000ج
 4ـ معالجة المصروفات وااليرادات :
أ ـ ايجارالمحل المدفوع =  10000ج
مستحق  1 / 1يطرح =  1000ج
ـــــــــــــــــــــ
 9000ح
مقدم  12/ 31يطرح =  500ج
ـــــــــــــــــــــــ
ما يحمل لـ أ  .خ =  8500ج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ـ العوائد والضرائب المدفوعة =  2000ج
مستحقة  12 / 31تضاف =  3000ج
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يحمل لـ حـ  /أ  .خ

 5000ج
د .محمود محمد الكيالني
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج ـ دعاية واعالن مدفوعة =  3000ج
=  1000ج

مقدم  12 / 31تطرح

ــــــــــــــــــــ =  2000ج مايحمل لـ حـ  /أ  .خ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5ـ معالجة االيرادات االخرى :
االيرادات المقبوضة =  8000ج
مقدم  1 / 1يضاف = 1500ج
ـــــــــــــــــــ  9500ج
مستحقة  12 / 31تضاف

 2000ج
ـــــــــــــــــــــ  11500ج يحمل لـ أ  .خ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
الحل :
حـ  /المتاجرة عن السنة المنتهية فى 2015 / 12 / 31

3000

الى حـ بضاعة 1 / 1
 25000الى حـ  /المشتريات
1000

24000

 70000من حـ المبيعات
 500حـ  /مردودات
مبيعات

مردودات المشتريات

69500
5000

من ح /بضاعة اخر
د .محمود محمد الكيالني
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المدة
2000
4000
41500
74500

م  .نقل مبيعات
م  .نقل مشتريات
مجمل الربح الى حـ ا .خ
74500

حـ أ,خ عن السنة المنتهية فى 2015 / 12 / 31
2500
5400
3000
1000
9000
500
135

8500
5000

2000
16465
ـــــــــــــــ
53500

الى حـ  /أ  .المبانى
الى ح /أ .االالت
الى حـ /أ .المعدات
الى حـ . /المسموح
الى حـ /المرتبات
الى حـ  /د  .م
الى حـ /م  .د .م .
 10000ايجار المحل
 1000مستحق 1/ 1
ــــــــــــ
9000
مقدم 12 / 31
500
ــــــــــــ
 2000عوائد وضرائب
 3000مستحقة 12 / 31
ــــــــــــ
 3000دعاية وعالن
 1000مقدم 12 / 31
ــــــــــــ
صافى الربح

41500

مجمل الربح

500

خصم مكتسب

ايرادات اخرى
مقدم 1 / 1

8000
1500
ــــــــــــــ
9500
مستحقة 12 / 31
2000
ــــــــــــــ
11500

ـــــــــــــــ
53500
د .محمود محمد الكيالني
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المركز المالى فى 2015 / 12 / 31
د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

120000
اراضى
 50000مبانى
222965
 9500م  .أ  .مبانى
40500
 30000االالت
 8400م  .أ  .أالالت
21600
 10000معدات
 3000أ  .معدات
7000
مجموع
189100
اصول متداولة
بضاعة 6000 12 /31
5000
خزينة
10000
بنك
20000
 4500مدينون
م  .د .م  .فيها
135
4365
مجموع المتداولة
39365
ارصدة مدينةاخرى

500
2000
1000
3500
231965

ايجلر مقدم

 206500رأس المال
ا 6465صافى ربح

خصوم متداولة

دائنون

ارصدة دائنة اخرى

3000

عوائد مستحق

ايراد مستحق
دعاية مقدم
المجموع
231965

قائمة الدخل
وهو نوع من األفصاح وعرض للحسابات الختامية والمركز المالى يتلخص فى اآلتى :
د .محمود محمد الكيالني
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اوال  :قائمة الدخل :
وهى قائمة تجمع ما بين حساب المتاجرة واألرباح والخسائر وتكون بالشكل اآلتى :
كلى

جزئى
××××××
×××

جزئى

×××××
××××
××
×××
××
××
××××
××
××
××××
××××
×× ×
××

البيان
المبيعات
مردودات المبيعات (تطرح)
صافى المبيعات
تكـلـــــفة المبيعات
المشتريات
مردودات المشتريات تطرح
صافى المشتريات
مصاريف نقل مشتريات
مصاريف نقل مبيعات
مجموع
بضاعة اول المدة تضاف
بضاعة اخر المدة تطرح
تكلفة المبيعات تطرح من صافى
المبيعات
مجمل الربح
تكاليف التسيير
جميع المصروفات بعد التسويات
الجردية وما يخص العام يجمع
ويطرح من مجمل الربح
صافى الربح

اما المركز المالى فينقسم.الى قسمين :
جانب األصول ويسمى قائمة الممتلكات وتكون بالشكل اآلتى :
د .محمود محمد الكيالني
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××××
××××

×××××××

××××
×××××
ـــــــــــــــــــــــــ

××××
××
ـــــــــــــــــــ
××××
×
ـــــــــــــــــــــ

مجموع األصول الثابتة

××××
××
ـــــــــــــــــــــ

×××××
ــــــــــــــــــــــــــــ
×××××××

االالت
م  .أ االت يطرح
وهكذا باقى األصول

×××

××××××

األصول الثابتة
أألراضى
المبانى
م  .أ  .مبانى تطرح

×××
×××
××××
×××
ـــــــــــــــــــــــ
××××
×××
ـــــــــــــــــــــــ

األصول المتداولة
بضاعة اخر المدة
المدينون
م  .د  .م  .فيها يطرح
خزيـــــــــــــــــنة
بنـــــــــــــــــــــــــك
أوراق القبض
مجموع األصول المتداوله
ارصدة مدينة اخرى
المصروف المقدم
االيراد المستحق

قائمة األلتزامات وهى عبارة عن جانب الخصوم وتتكون من :

د .محمود محمد الكيالني
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 1ـ حقوق الملكية وهى عبارة عن رأس المال مضافا الية صافى الربح مطروحا منه
المسحوبات أو الخسلرة
 2ـ الخصوم المتداوله  ،وهى عبارة عن الدائنون وأوراق الدفع القروض الدائنة
 3ـ األرصدة الدائنة االخرى وهى اى مصروف مستحق وأى ايراد مقدم أخر المدة
وتكون بالشكل اآلتى :

××××
××
××
××
ــــــــــــــــــــــــــــــ

رأس المال
+صافى الربح
ــــ المسحوبات
ــــ الخسارة

××××
××
××
××
ـــــــــــــــــــــــــــ

الخصوم المتداولة
الدائنون
أوراق الدفع
أى التزامات اخرى

×××
×
×
ــــــــــــــــــــــــــ

األرصدة المدينة االخرى
المصروف المستحق
االيراد المقدم

××
ـــــــــــــــــــــــــــ
×××××
وفى النهاية الزم والبد وضرورى وحتما ان يتساوى مجموع قائمة الممتلكات مع
مجموع قائمة األلتزامات

د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

امثلة وتمارين مختلفة

فيما يلى األرصدة المستخرجة من دفاتر استاذ أحد المحالت التجارية عن السنة المنتهية
فى  ( 2014 / 12 / 31المبالغ بالجنيهات )
 8000أثاث ـ  4500مدينون ـ  3500دائنون ـ  4300بضاعة  1/1ـ  400ايجار 300
م  .د  .م .فيها ـ  4800اجور ـ  200مصلريف نقل مشتريات ـ  300م .نقل مبيعات
 15200مشتريات ـ  13000مبيعات ـ  300د .م ـ  900مسحوبات ـ  200خصم
مسموح به ـ 1300مرتبات ـ  100م .نور ومياه ـ  2400خزينة ـ  1800م  .أ  .اثاث ـ
؟؟؟؟؟ رأس المال
وفى  2014 /12 /31قدمت اليك المعلومات اآلتية
 1ـ قدرت بضاعة أخر المدة بمبلغ  5200بسعر التكلفة ـ  5500بسعر السوق
 2ـ يبلغ األيجار الشهرى  60جنيه  ،وهناك اجور مستحقة 300
 3ـ األستهالك السنوى لالثاث  800ج
 4ـ يراد عمل م  .د .م .فيها بمعدل  % 10من المدينين
المطلوب :
 1ـ عمل ميزان المراجعة واستخراج رأس المال
 2ـ اعداد الحسابات الختامية عن السنة المنتهية فى 2014/ 12 / 31
 3ـ اعداد قائمة المركز المالى فى 2014/ 12 / 31
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د .محمود محمد الكيالني
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تمهيد للحل
ا ـ قيمة بضاعة اخر المدة يؤخذ األقل وهو مبلغ  5200ج
 2ـ األيجار السنوى =  12 × 60شهر = 720ج والمدفوع بميزان المراجعة  400ج
وعليه يكون مستحق اخر المدة  320ج
3ـ ا .السنوى لالثاث  800ج توضع بالجانب المدين من حـ  /ا.خ
 4ـ نالحظ وجود م  .د  .م .فيها بالميزان  300ج ويراد عمل مخصص جديد فى نهاية
المدة  % 10من المدينين آى  450= 100 ÷ 10× 4500ج آى نريد ان نزيد
المخصص من  300ج الى  450ج وعليه يضاف الفرق بالجانب المدين لـ حـ  /أ .خ
اما اذا كان العكس يوضع الفرق بالجانب الدائن من حـ  /أ  .خ
5ـ األجور المستحقة  300ج اخر المدة تضاف لالجور بالميزان وتوضع بالجانب
المدين من حـ  /أ  .خ

د .محمود محمد الكيالني
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الحل :
ميزان المراحعة عن السنة المنتهية فى  31ـ 12ـ 2014
ارصدة مدينة
8000
4500

الصدة دائنة

3500
4300
400
300
4800
100
300
15200

13000

300
900
200
1300
100
240
1800
24300
ــــــــــــــــــــــــــــــ
42900

اسم الحساب
األثاث
مدينون
دائنون
بضاعة 1 / 1
ايجـــــار
م  .د .م .فيها
اجور
م  .نقل مشتريات
م  .نقل مبيعات
مشتريات
مبيعات
ديون معدومة
مسحوبات
خصم مسموح به
مرتبات
م .نور ومياه
الخزينة
مخصص استهالك اثاث
رأس المال

ــــــــــــــــــــــــــــــ
42900
د .محمود محمد الكيالني
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ثانيا عمل حساب المتاجرة
حـ  /المتاجرة عن السنة المنتهية فى 2014 / 12 / 31
4300
15200
ـــــــ
ـــــــــــــ
15200
200
300
ــــــــــــــــ
20000

بضاعة اول المدة
المشتريات
مردودات المشتريات
م  .نقل مشتريات
م  .نقل مبيعات

 13000المبيعات
ــــــ م  .المبيعات
 13000ـــــــــــ

5200
1800

بضاعة 12/ 31
الخسارة

ـــــــــــــ
20000

د .محمود محمد الكيالني
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ثالثا  :عمل حساب االرباح والخسائر
1800
720
150
5100
300
200
1300
100
800
ــــــــــــــــــ
10470

400
320
ـــــــــــــــــــ
4800
300
ـــــــــــــــــ

خسارة حـ/المتاجرة
ايجار
مستحق 12 / 31

10470

الخسارة

م .د .م .فيها
اجور
مستحق 12/ 31
الديون المعدومة
خصم مسموح به
مرتبات
م  .نور ومياه
استهالك اثاث

ـــــــــــــــــ
10470

رابعا اعداد قائمة المركز المالى
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المركز المالى فى 2014 / 12 / 31

5400

8000
2600
ــــــــــــــ

األصول الثابتة
األثاث
م  .أ  .األثاث
اصول متداولة
الخزينة
بضاعة 3500 12 /31
 4500مدينون
 450م.د .م .فيها
ـــــــــــــــ

12930

2400
5200

4050
 11650ــــــــــــــ
ــــــ
ارصدة مدينة
ـــــــــــــــ
17050

620
ـــــــــــــــ
17050

24300
900
10470
ـــــــــــــــ

320
300
ــــــــــــــــ

رأس المال
مسحوبات طرح
خسائر تطرح
خصوم متداولة
دائنون
ارصدة دائنة
ايجار مستحق
اجور مستحقة

تمارين
د .محمود محمد الكيالني
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تمرين ( ) 1
فيما يلى األرصدة المستخرجة من دفاتر احد المشروعات التجارية عن السنة المنتهية
فى  (2015 / 12 / 31المبالغ بالجنيهات ) :
 150000اراضى ـ  180000عقارات ـ  15000اثاث ـ  16000أ  .قبض ـ 7200
مدينون ـ  25000مشتريات ـ  420مصاريف نقل مشتريات ـ  44500مبيعات 530
مردودات مبيعات ـ  300مردودات مشتريات ـ  220خصم مسموح به ـ  370خصم
مكتسب ـ  450م .د .م  .قيها ـ  230ديون معدومة ـ  640ا .دفع ـ  1500بضاعة
اول المدة ـ  2700دائنون ـ  35000م  .أ  .العقار ـ  5000م  .أ  .اثاث ـ  3000اجور
ومرتبات ـ  1500مسحوبا ت ـ  450م  .نقل مبيعات  830دعاية واعالن ـ890
مصاريف ادارية ـ ؟؟؟؟؟؟ رأس المال
وقدمت اليك المعلومات التالية فى 2015 / 12 / 31
 1ـ قدرت بضاعة اخر المدة  1950ج بسعر السوق  2000 ،ج بسعر التكلفة
 2ـ اعدم دين قدره  200ج ويراد عمل م  .د  .فيها بنسبة  %10من المدينين
 3ـ يستهلك العقار بنسبة  ( % 10قسط ثابت ) واألثاث  ( % 5قسط متناقص ) سنويا
 4ـ هناك م .نقل مشتريات مقدم  200ج  1000 ،ج اجور ومرتبات مستحقة 500 ،
دعاية واعالن مستحقة
المطلوب :
 1ـ عمل ميزان المراجعة واستخراج رأس المال
2ـ اعداد الحسابات الختامية افقيا مرة وقائمة الدخل مرة اخري عن السنة المنتهية
فى2015 / 12 / 31
3ـ اعداد قائمة المركز المالى فى 2015 / 12 / 31
تمرين ( ) 2
د .محمود محمد الكيالني
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اليك األرصدة المستخرجه من دفاتر استاذ احد المشروعات التجارية عن السنة المنتهية
فى : 2014 / 12 / 31
 90000اراضى ـ  120000مبانى ـ  40000اثاث ـ  25000م أ  .المبانى ـ  6000م
 .أ  .اثاث ـ  50000االت ـ  10000م  .أ  .االت ـ  20300مدينون ـ  30000دائنون
 2000م  .د  .م  .فيها ـ  200ديون معدومة ـ  18000خزينة ـ  40000بنك ـ 6000
أ  .قبض ـ  4000أ  .دفع ـ  8000اجور ومرتبات ـ  500اجور ومرتبات مستحقة ـ
 35000مشتريات ـ  70000مبيعات ـ  400مردودات مبيعات  600مردودات
مشتريات ـ  1000م  .نقل المبيعات ـ  500م .نقل مشتريات ـ  200خصم مسموح به ـ
 700خصم مكتسب ـ  2000عوائد وضرائب ـ  3000ايجارات ـ  1000ايجار مقدم ـ
 800مصاريف ادارية ـ  7000بضاعة اول المدة ـ ؟؟؟؟ رأس المال
وفى  2014 / 12/ 31قدمت اليك المعلوات اآلتية :
 1ـ قدرت بضاعة اخر المدة بمبلغ  5000ج بسعر التكلفة  ،و 6000ج بسعر البيع
2ـ تستهلك المبانى بمعدل  %5واالالت بمعدل %10قسط متناقص  ،بينما األثاث
بمعدل  % 15قسط ثابت
3ـ اعدم دين قدره  300ج ويراد عمل م  .د  . / .فيها بمعدل  %5من المدينين
4ـ هناك عوائد وضرائب مستحقة قدرها  3000ج  500 ،ج ايجارمستحق
المطلوب :
 1ـ اعداد ميزان المراجعة واستخراج رأس المال
 2ـ اعداد الحسابات الختامية عن السنة المنتهية فى  31ـ  12ـ 2014
 3ـ اعداد الميزانية العمومية فى  31ـ  12ـ2014
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
تمرين رقم ( )3
د .محمود محمد الكيالني
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اليك أألرصدة اآلتية والمستخرجة من دفاتر استاذ احد المحالت التجارية عن السنة
المنتهية فى  31ـ 12ـ  ( 2015المبالغ بالجنيهات ) :
اوال  :أرصدة متعلقة باألصول الثابتة :
 7000اراضى ـ  90000مبانى ـ  50000سيارات ـ  25000االت ـ  20000اثاثات ـ
 10000معدات ـ  15000م  .أ  .مبانى ـ  1000م .أ  .سيارات ـ  6000م أ .االت ـ
 . / 3000أ  .أثاث ـ  4000م  .أ  .معدات .
ثانيا ارصدة متعلقة باالصول المتداولة :
 40000بضاعة اول المدة ـ  2000خزينة ـ  35000بنك  15000مدينون ـ 10000
اوراق قبض ـ  1000م  .د  .م  .فيها
ثالثا ارصدة متعلقة بالمصروفات األدارية :
 40000مشتريات ـ  100000مبيعات ـ  1500مردودات مشتريات ـ 2000
مردودات مبيعات ـ  3200مصاريف نقل مبيعات ـ  4000م .نقل مشتريات ـ 10000
مرتبات واجور ـ  2000كهرباء ومياه ـ  3000م  .ادارية ـ  1000م  .نثرية ـ 2000
عوائد وضرلئب ـ  1000تأمين ضد الحريق ـ  500م  .نقل مشتريات مستحقة ـ 300
م  ,نقل مبيعات مقدمة ـ  400مرتبات واجور مستحقة ـ  200م  .ادارية مقدمة .
رابعا ارصدة متعلقة بالخصوم
 20000دائنون ـ  5000أ  .دفع ـ  10000قرض ـ ؟؟؟ رأس المال
وفى 31ـ  12ـ  2015قدمت اليك المعلومات اآلتية :
 1ـ قدرت بضاعة اخر المدة بمبلغ  30000ج
 2ـ تستهلك المبانى بمعدل  %5واالالت  % 10قسط ثابت  ،بينما السيارات %20
واألثاث  %25قسط متناقص
 3ـ اعدم دين قدره  1000ج ويراد عمل م  .د  .م  .فيها بمعدل  % 10من المدينين
د .محمود محمد الكيالني
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 4ـ هناك  500ج مرتبات واجور مستحقة ـ  100م  .نقل مبيعات مستحقة ـ  300م .
ادارية مقدمة ـ  600ج كهرباء ومياه مستحقة ـ  1000ج عوائد وضرائب مقدمة
المطلوب :
 1ـ عمل ميزان المراجعة واستخراج رأس المال
 2ـ اعداد الحسابات الختامية عن السنة المنتهية فى 31ـ  12ـ 2015
 3ـ تصوير المركز المالى فى  31ـ  12ـ 2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د .محمود محمد الكيالني
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المبحث الرابع  :تصحيح األخطاء المحاسبية
من يقوم بأثبات العمليات المالية فى الدفاتر من البشر  ،وقد يخطئ  ،وقد يكون هذا
الخطأ ظاهرا يظهره ميزان المراجعة من اول وهلة وهو بعدم توازن ميزان المراجعة
 ،وهناك اخطاء اليظهرها ميزان المراجعة وتكتشف بعد المراجعة المستتدية  ،وعلى
العموم  ،نستخلص من ذلك ان هناك نوعان من األخطاء :
النوع األول  :أخطاء يظهرها ميزان المراجعة :
ويكون الخطأ فى الغالب رقمى فى احد طرفى القيد .
مثال :
اشترى المحل بضاعة بمبلغ  530ج نقدا وقيدت بجانب المشتريات  350ج
وعليه يكون القيد الخطأ :
 350من حـ  /المشتريات
 530الى حـ  /الخزينة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولتصحيح هذا الخطأ يتبع اآلتى :
الخطوة األولى :
الغاء القيد الخطأ ويكون ذلك بعكس القيد المدين دائن والدائن مدين بنفس
الخطأ
 530من حـ  /الخزينة
 350الى حـ  /المشتريات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
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الخطوة الثانية :
أثبات القيد الصحيح
 530من حـ  /المشتريات
 530الى حـ  /الخزينة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هناك طرق اخرى للتصحيح ولكنى افضل هذه الطريقة لسهولتها
النوع الثانى  :أخطاء اليظهرها ميزان المراجعة :
ومن هذه األخطاء :
 1ـ خطأ فى اسم الحساب
مثال :
اشترى المحل اثاثات بمبلغ  1000ج بشيك قيدت خطأ مشتريات
فيكون القيد الخطأ :
 1000من حـ  /المشتريات
 1000الى حـ  /البنك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولتصحيح هذا الخطأ نتبع الخطوات السابقة الغاء القيد الخطأ ثم اثبات القيد الصحيح
 1ـ الغاء القيد الخطأ
 1000من حـ  /البنك
 1000الى حـ  /المشتريات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د .محمود محمد الكيالني
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 2ـ اثبات القيد الصحيح
 1000من حـ  /األثاث
 1000الى حـ  /البنك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2ـ األخطاء المتكافئة
هذه األخطاء قد تكون رقمية ولكن الخطأ فى كلتا جانبى العملية المالية وبنفس القدر
مثال :
دفع المحل اجور ومرتبات  1350ج بشيك قيدت بالجانبين  1530ج
فيكون القيد الخطأ
 1530من حـ  /اجور ومرتبات
 1530الى حـ  /البنك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولتصحيح هذا الخطأ نتبع ما سبق
 1ـ الغاء القيد الخطأ
 1530من حـ  /البنك
 1530الى حـ  /اجور ومرتبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ

ـ
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 2ـ اثبات القيد الصحيح
 1350من حـ  /اجور ومرتبات
 1350الى حـ  /البنك
هناك اخطاء متكافئة نتيجة اخطاء فى اكثر من عملية مثل :
فى  1 / 5أشترى المحل بضاعة بمبلغ  6500ج بشيك قيدت بجانب المشتريات 5600
ج
فى  1/ 10دفعت ايجار  6500نقدا قيدت بجانب الخزينة  5600ج
فتكون القيود الخطأ :
الخطأ فى 1/ 5
 5600من حـ  /المشتريات
 6500الى حـ  /البنك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخطأ فى 1 / 10
 6500من حـ  /األيجار
 5600الى حـ  /الخزينة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
ولتصحيح األخطاء نتبع ما سبق

 1ـ الغاء القيود الخطأ
د .محمود محمد الكيالني
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فى 1/ 5
 6500من حـ  /البنك
 5600الى حـ  /المشتريات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
فى 1 / 10
 5600من حـ  /الخزينة
 6500الى حـ  /األيجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2ـ نقوم بأثبات القيود الصحيحة
 6500من حـ  /المشتريات
 6500الى حـ  /البنك

1/5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6500من حـ  /االيجار
 6500الى حـ  /الخزينة

1 / 10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ
وبصفة عامة أن الخطأ يرجع الى :

د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

 1ـ اذا كان المبلغ ضخما  ،يرجع ذلك الى الخطأ فى الجمع  ،واذا كان الفرق بسيط ،
فقد يرجع هذا الخطأ فى الترحيل أو الترصيد
 2ـ اما اذا كان الخطأ يقبل القسمة على  9فقد يرجع فقد الى وضع األرقام فى غير
موضعها أو خطأ فى نقلها  ،وعلى سبيل المثال نقل  12بدال  ، 21أو  54بدال من 45
 63 ،بدال من .................................................... 36وهكذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمارين
 .تمرين ( ) 1
أكتشفت األخطاء التالية اثناء مراجعة أحد المحالت التجارية فى  31ـ  12ـ 2015
 1ـ اشترى المحل سيارة بمبلغ  50000ج بشيك قيدت مشتريات
 2ـ بيعت بضاعة الى عصمت باألجل بمبلغ  4000ج وسجلت بأسم عصام
 3ـ دفع المحل ايجار  1450ج نقدا قيدت بجانب األيجار  1540ج
المطلوب :
توضيح القيود الخطأ وتصحيحها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
تمرين () 2
فى  31ـ  12أكتشف المحاسب خطأ فى العمليتين اآلتيتين :
فى  5 / 5اشترى المحل بضاعة بمبلغ  5300ج بشيك قيدت بجانب البنك  3500ج
وفى  12ـ  6باع المحل بضاعة بمبلغ  5300نقدا قيدت بجانب الخزينة  3500ج
د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

المطلوب :
توضيح القيود الخطأ وتصحيحها

د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

ـ

د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

د .محمود محمد الكيالني

جامعة كرري – كلية العلوم اإلدارية

د .محمود محمد الكيالني

