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 قائمة الدخل

 قائمة المركز المالي

 نتيجة النشاط
 

 المركز المالي

 قائمة الدخل
 ) إعادة عرض معلومات حـ / ملخص الدخل في شكل قائمة(
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 حالة عملية:إعداد القوائم المالية في المنشآت التجارية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـ21/ ×× 22/ 03عن السنة المنتهية في )×××( لمنشأة قائمة الدخل   

هـ : )باللاير(2100/22/03ظهرت األرصدة التالية في ميزان مراجعة محالت الهفوف التجارية في   
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 التكلفة أو السوق أيهما أقل وتطبيقاً لمبدأ الحيطة والحذر. يتم تقييم مخزون آخر المدة طبقاً لقاعدة: ملحوظة
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هـ2100/22/03قائمة الدخل لمحالت الهفوف التجارية عن السنة المنتهية في  -2  
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 1- إجراء قيود اإلقفال الالزمة في 03/11/1100هـ
 

 الدخل ملخص/ حـ من                  111033
 مذكورين إلى

 الفترة أول مخزون/  حـ                  00333
 المشتريات/  حـ                100333

 للداخل نقل مصاريف/  حـ                  13033
 المبيعات مردودات/  حـ                  00333
 به مسموح خصم/  حـ                   1333

 للخارج نقل مصاريف/ حـ                    0333
 أخرى بيعية مصاريف/ حـ                    0333

 العامة اإلدارة مصاريف/ حـ                 11333
 الدخل ملخص حساب في المدينة األرصدة ذات الحسابات إقفال

هـ1100/11/03 في الالزمة اإلقفال قيود إجراء تابع  
المذكورين من  

تالمبيعا/  حـ              113333  
المكتسب الخصم/  حـ                   0033  
المشتريات مردودات/  حـ                 10333  

عقارات ايراد/  حـ                 13333  
 الدخل ملخص/ حـ إلى                    110033

62 

هـ2100/  22/  03تابع: قائمة الدخل لمحالت الهفوف التجارية عن السنة المنتهية في   

]  62 [  

62 

هـ2100/22/03إعداد قائمة المركز المالي في -0  

 هـ    )باللاير( 2100/22/03لمحالت الهفوف التجارية عن السنة المنتهية في )الميزانية( قائمة المركز المالي 

 األصول

 الخصوم وحقوق الملكية         
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 الدخل ملخص حساب في الدائنة األرصدة ذات الحسابات إقفال
 : هـ1100/11/03 في الالزمة اإلقفال قيود إجراء تابع

 الفترة آخر مخزون/ حـ من            01333
 

 الدخل ملخص/ حـ إلى                   01333

الفترة آخر مخزون إثبات  

---------------------------------------------- 
 

 الدخل ملخص/ حـ من              03333
 ( المالك جاري) المال رأس/ حـ إلى             03333

المال رأس/ حـ في الدخل ملخص/ حـ رصيد إقفال  
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 =1  ×333.0                                                               =0   ×333.0  

    =.33311                                         =333.10  

  معالجة المصروف كأصل من البداية )محاسبة 2(

 1- قيد إثبات دفع المصروف )في تاريخ السداد للمصروف(

من حـ/ المصروف )اسم المصروف( المدفوع مقدما××       

إلى حـ/ الصندوق××                   
 فى نهاية الفترة أى يوم )22/03( )محاسبة 2(

 6- )قيد تسوية( ويتم فيه إثبات تخفيض المصروف المدفوع مقدماً 
  بما يخص الفترة 

من حـ/ المصروف )أسم المصروف فقط (××         

إلى حـ/ المصروف المدفوع مقدماً ××      

--------------------------------------- 

2- )قيد إقفال(ويتم فيه إقفال المصروف في حساب ملخص الدخل بما 
 يخص الفترة )فى نهاية الفترة أى يوم 22/03(

من حـ/ ملخص الدخل                                   ××    

إلى حـ/ المصروف)اسم المصروف فقط(××                               

    

  معالجة المصروف كمصروف من البداية )محاسبة 2(

 2 - قيد إثبات دفع المصروف )في تاريخ السداد للمصروف(

(يكتب اسمه فقط/ المصروف ) من حـ××       

إلى حـ/ الصندوق××                             

  فى نهاية الفترة أى يوم )22/03( )محاسبة 2(

 2- )قيد تسوية(تخفيض قيمة المصروف بقيمة الجزء المدفوع مقدماً 

من حـ/ المصروف المدفوع مقدماً ××      

)يكتب اسم المصروف مضاف إليه كلمة مدفوع مقدم(     

(يكتب اسمه فقطإلى حـ/ المصروف )××                           

 0- )قيد إقفال(ويتم فيه إقفال المصروف في حساب ملخص الدخل   
  بما يخص الفترة )فى نهاية الفترة أى يوم 22/03(

من حـ/ ملخص الدخل                                   ××             

)يكتب اسمه فقط(إلى حـ/ المصروف ××                            

 221:ص مثال

 22333اإليجار المدفوع فعالً = 

 ه2120 ه2122

 روشه 8استفادت عن مدة  شهور1استفادت عن مدة 
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 أ- معالجة اإليراد كخصم من البداية )محاسبة 2(

إثبات تحصيل اإليراد نقداً )في تاريخ التحصيل(قيد -1  

من حـ/ الصندوق    ××   

إلى حـ/ ايراد )االسم( مقدم            ××   

--------------------------------------------------------- 

 في نهاية الفترة )في 03-22( )محاسبة 2(:

 6- قيد تسوية يتم فيه إثبات تخفيض اإليراد المحصل بما يخص الفترة 

من حـ/ إيراد )االسم( مقدم××          

إلى حـ/ إيراد )االسم(                           ××   

------------------------------------------------------------- 

 2- قيد إقفال يتم فيه بما يخص الفترة في ح/ ملخص الدخل

من حـ/ إيراد )االسم(                                              ××  

إلى حـ/ ملخص الدخل                ××  

 ب- معالجة اإليراد كإيراد من البداية )محاسبة 2(

إثبات تحصيل اإليراد نقداً )في تاريخ التحصيل( -1  

من حـ/ الصندوق××       

إلى حـ/ إيراد )االسم(××                   

---------------------------------------------------------------- 

 في نهاية الفترة )في 03-22( )محاسبة 2(:

 6- قيد تسوية يتم فيه إثبات تخفيض قيمة اإليراد بالجزء المحصل مقدما

من حـ/ إيراد )االسم( ××          

إلى حـ/ إيراد )االسم( مقدم ××                              

--------------------------------------------------------------- 

 2- قيد إقفال يتم فيهإقفالما يخص الفترة في ح/ ملخص الدخل

من حـ/ إيراد )االسم(                                   ××             

إلى حـ/ ملخص الدخل××                           
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11333   

00333   

10333   

10333    

01333     

 0333  

 100333   

 00333    

 1333    

133333 133333  

 فإذا علمت ما يلي :
1- مصروف اإليجار مدفوع عن 12 شهر اعتباراً من 

هـ 1-1-1322  
بلغ تتضمن إيرادات الصيانة واإلصالح المحصلة م-6

6222 لاير قيمة سيارات سوف يتم إصالحها في بداية 
 العام القادم

ين حتى تبين وجود رواتب وأجور لم تدفع بعد للعامل-2
لاير  222قيمتها  22-16-1322  

3-يبلغ إيراد االستثمارات المالية الخاص بعام 
 1322هـ  مبلغ 3022 لاير 

 
 
 
 
 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

:  

      03-11-1100  

     03-11-1100 (   )  

     03-11-1100  

       03-11-1100  

     03-11-1100  

 

      

     ( =10333÷10 ) x 1- 11 =11333 .  

1-         =00333 – 1333  =01333 .  

0-       =10333  +033 =10033 .  

1-                      =1033  

 

  

( )  

  

  

   

 

  السنة يخص ما
  في  ويحمل

  الدخل ملخص/ ح 
 

 الفرق
)قائمة المركز 

(المالي  

 

  

(  )  

  10333 11333 0333 

  - 

 

   00333 01333 1333 

   -

   

   10333 10033 033 

 

 - 

 

   1333 1033 1033 

  

-  

 

 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

  1100/ 11/ 03  في السيارات وإصالح  لصيانة"  الممتاز"  لمؤسسة العمل ورقة: أوال
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0333  /    

1333  /    
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1033  /    
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 ثانيا: قيود التسوية في 03/22/ 2100

المقدم اإليجار/ مصروف ن حـم 6666  

اإليجارمصروف إلى حـ/  6666    

بقيمة الجزء المقدمقيد تسوية مصروف اإليجار   

----------------------------------------- 

الصيانة واإلصالح إيراد/ من حـ 2666  

الصيانة واإلصالح المقدم إيرادإلى حـ/ 2666   

بقيمة الجزء المقدمقيد تسوية ايراد الصيانة واإلصالح   

------------------------------------------------- 

/ الرواتب واألجورمن حـ 666  

الرواتب واألجور المستحقةإلى حـ/  666    

المستحقبقيمة الجزء قيد تسوية الرواتب واألجور   

------------------------------------------- 

/ ايراد االستثمارات المالية المستحقةمن حـ 2566  

ايراد االستثمارات المالية إلى حـ/  2566      

تحقبقيمة الجزء المسقيد تسوية ايراد االستثمارات المالية   

----------------------------------------------- 

 قيد تسوية واحد مركب

 

  

                                                    

 

 ثالثا: قيود االقفال في 1322-16-22
 من مذكورين:

الصيانة واإلصالح إيرادحـ/  31666  

االستثمارات المالية إيرادحـ/  4566  

إلى حـ/ ملخص الدخل 35566        

يخص الفترة بقيمة ما اإليراداتحسابات  إقفال           

------------------------------------------------ 

من حـ/ ملخص الدخل  22133  

 إلى مذكورين:

حـ/ الرواتب واألجور  21133  

حـ/ اإليجار22333  

يخص الفترة   حسابات المصروفات بقيمة ما إقفال  

--------------------------------------------------- 

من حـ/ ملخص الدخل )صافى الربح( 2533   

إلى حـ/ رأس المال 2533           

صافى الربح في حساب رأس المال إقفال  

--------------------------------------- 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

 1100/11/03 في المنتهية السنة عن الممتاز لمؤسسة الدخل قائمة: رابعا

 :االيرادات    

 وإصالح صيانة ايراد 01333  

 مالية استثمارات ايراد 1033  

 اإليرادات إجمالى    00033

 :المصروفات:  تخصم    

 وأجور رواتب 10033  

 االيجار 11333 (-)

 المصروفات إجمالي  ---------  10033

 العام عن الربح صافي   0033

 
 هـ1100-11-03 في المالي المركز قائمة إعداد:  خامسا

  هـ1100-11-03 في المنتهية السنة عن الممتاز لمؤسسة( الميزانية) المالي المركز قائمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 

 الخصوم وحقوق الملكية األصول

]  113 [  



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

  

             

:   

 :   

 :    

 :      

 :     

•  :   

    :      : 

–      

–               

–  :      

 :    

     

    =   +            ( :

         ) 

.         : 

----------     ( / ) 

   ---------  /    

•   (1) 

        ” “             

003333        :  13333   

  10333   1333     0333      

 . 

 :          ” “  

 : 

     =   +         

    =003333 +13333 +10333 +1333 +0333 =001333 
         : 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

 اآلالت/     001333       

                                      001333  / 
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           : 
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xx     ( /    ) 

----------------------------------------------- 
  : 

•              . 

•                  

         0   0 . 

•                 

   (       )   

  : 

  ××   ( / ) 

   ××  /    

•  :   ( )  

1/1  

   -          . 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

  -        :         

       (  /   )     

    . 

  :  

  -             ” “      

             . 

• 1/1         

•   :            

     . 

•      (    .) 

•     (              

). 

  : 

        =  –   () 

• 1/0       

1/0/1   : 

     -                 

          : 

 -     (= –  ÷ )     

 -    ( =  –   × )   . 

: 

     ( =1    ÷    )X 133   

•   (1) 

 -           00333      

0333      1  .    . 

: 

 :      

:           

  :  :      (  ) 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

          ( =00333-  0333  ÷ )1  =0033  / . 

        ( =00333  -  0333  )x  10%  =0033  /  

       :     ( =1   ÷1   )X    133     =10% 

•  :              : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/0/1      (    ) 

-          :  

    = 

    x      . 

  : 

    *    (  =  -    ) 

  *      =    x   1 

 : 

    -          (  )      

 . 

   (0) 

        03333          

0333   . 

         . 

 :    

•       . 

•            . 

  :  :      

      (  =1  /1  )x  133 =10%   

]  161 [  

م    /                  ل ن  
        

م م  
        

 ل  م   ل       

      - - -     )       ل ن     ل ( 
        x     %                
        x     %                 
        x     %                 
        x     %                
 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

           =(10% x 1 =)03% 

 :       (   ) 

•     (  =  X     = )03333 

x  03%  =10333 . 

•     (  =  X      = )

(03333- 10333)x  03%  =11033 . 

•     (  =  X     = )

(03333- 10333 - 11033)x  03%  =0103 . 

•     (  =  X     = )

(03333- 10333 – 11033- 0103)x  03%  =0110 . 

• -               

 : 

م    /                  ل ن  
        

م م  
        

 ل  م   ل       

      - - -     )       ل ن     ل ( 
        x     %                  
        x     %                  
        x     %                
       x     %                
  
• 1/0/0    

  -                  

           . 

  -      = 

                  X    

 

-   : 

                             (  –  ) 

   =     ---------------------------------------------------- 

                 /  /      



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

•          (1 ) 

              033333   ( 1  )   

  03333      0333 . 

 : 

                    : 

   133333       

 103333       

100333      

 110333     

 : 

     = 

            X      

-   : 

                            (  –   ) 

         =--------------------------- 

                                           

     = 

                   (03333- 0333 /)033333    =3.30  /  

       =133333 x 3.30   =0333   

       =103333 x  3.30   =10033  

       =100333 x  3.30   =11103  

       =111033 x 3.30   =13003  

-                   : 

م    /                  ل ن  
        

م م  
        

 ل  م   ل       

      - - -    )       ل ن     ل ( 
        x 0.09 9000 9000       
        x 0.09 13500             
        x 0.09 12156             
        x 0.09 16356 45000      
  



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

• 1/0/1     

-               .  

 -      = 

                                    (       +1) 

  (  –     )X --------------------------------------- 

                                     

    (0 : ) 

       03333      0333   

   . 

 : 

   -                

 (  .) 

• : 

      =1  +0 +1  +1  =13 

          +1  =0  +1 =1  

          +1  =1  +1 =0  

          +1  =1  +1 =1  

          +1  =3  +1 =1  

        : 
     (  =03333- 0333 )X (1  /13 =)10333  

     ( =03333- 0333 )X (0  /13  =)10033  

     ( =03333- 0333 )X (1  /13  =)0333  

     ( =03333- 0333 )X (1  /13 =)1033  

• -                : 

  ل  م   ل       م م          م    /                          ل ن 
       - - -     )       ل ن     ل (

         (10/ 4)  x                    

         (10/3)  x                    

         (10/2)  x  0          0    

         (10/1)  x                  



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

  

    

     

:   

 :     

 :   

 :   

•       

1 /  : 

     -                

              

 : 

 -    (=  –  ÷ )   

  

 -    ( =  –   × )   . 

: 

     ( =1    ÷    )X 133   

1 /   (    ) 

                 

 . 

          :  

    = 

               x      . 

  : 

    *    (  =  -    ) 

 *      =    x   1 

 : 

    -          (  )      

 . 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

• 0 /    

-                .  

-          :  

    =  

                                    (       +1) 

 (  –     )X     ----------------------------------- 

   

• 1 /   

  -                 

            . 

  -      = 

                  X     

-   : 

                                   (  –  ) 

   =     -------------------------------------------------- 

   /  /     

   :     

 -           : 

-            /  

-      ()    

      -            /  ()    

    /        

   -          /  ( )      

               

          (.) 

  )1(    

  1111/1/1          101333    

       1333 . 

       . 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

: 

   1 -            03-11-1111 . 

    1 -          03-11-1111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /    

   03 /11 /1111 

           

 
  عن الدخل ملخص/ حـ

  1111/ 11/ 03 فى المنتهية السنة
 دائن                مدين
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 االآلت :
= السنوي تالآلا استهالكقسط   

العمر اإلنتاجي÷ قيمة الخردة(  -تالآل)قيمة ا  

لاير/ سنوياً. 13333= 1( ÷ 1333- 211333)  

------------------------------------------------------ 
ويظهر هذا المبلغ  في حـ / ملخص الدخل  الجانب المدين 

 مع المصروفات باسم )مصروف استهالك االآلت(

----------------------------------- 
( في الميزانية  13333ثم يطرح مجمع استهالك اآللة ) 

من أصل اآللة باسم )مجمع استهالك اآللة ( لتظهر اآللة  

 بقيمتها الدفترية أو الحقيقية.
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 قائمة المركز المالى
2122/ 22/ 03فى   

 خصوم                                  أصول
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  : * 

          الحالة األولى: القيمة البيعية = القيمة الدفترية ويوجد صفر أرباح

 من مذكورين:

حـ/ البنك 13333  

حـ/ مجمع استهالك السيارة 13333  

إلى حـ/ السيارة233333  

------------------------------------------------------- 

 الحالة الثانية: القيمة البيعية أكبر من القيمة الدفترية ويوجد ربح مقداره 23333 لاير.
 من مذكورين 
حـ/ البنك 13333   
حـ/ مجمع استهالك السيارة 13333   

 إلى مذكورين  
حـ/ السيارة 233333    
بيع السيارةحـ/ أرباح    23333    
------------------------------------------------------- 
 الحالة الثالثة:القيمةالبيعية أقل من القيمة الدفترية ويوجد خسارة مقدارها 21333لاير

                    من مذكورين
حـ/ البنك 21333   
حـ/ مجمع استهالك السيارة 13333   
السيارةحـ/ خسائر بيع  21333   

إلى حـ/ السيارة233333    
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 قيد اإلقفال هو:

 من حـ/ ملخص الدخل133 

 إلى حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق133       
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 مــــــذكــــــرة تــــسويــــــــــــــة ح / الــــــبـنــــــــــــك:

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 

 xxxx (: الرصيد حسب كشف حساب البنك 2) القسم 

 xxxنقدية بالطريق غير مدرجة بكشف الحساب                          إيداعات:يضاف 

 xxمبالغ خصمها البنك من حساب المنشأة بالخطأ                                          

 (  xxشيكات صادرة من المنشأة ولم تقدم للبنك للصرف بعد                     )  :يطرح 

 (  xx)مبالغ أضافها البنك الى حساب المنشأة بالخطأ                                     

 xxxxرصيد ح/ نقدية بالبنك المعدل                                                            

--------------------------------------------------------------------- 

 xxxx (: الرصيد حسب دفاتر المنشأة 2) القسم 

   xxxكمبياالت حصلها البنك لصالح المنشأة                                      يضاف:  

 قيمة خطأ في تسجيل شيكات مسحوبة على 

 xxxعمالء المنشأة أو صادرة لدائني المنشاة)بالنقص أو الزيادة(           

  xxxشيكات مودعة مرفوضة من عمالء المنشأة                                 يطرح: 

  xxxكمبياالت سددها البنك نيابة عن المنشأة                                        

  xxمصروفات وعموالت بنكية                                                              

 قيمة خطأ في تسجيل شيكات مسحوبة على 

 xxxعمالء المنشأة أو صادرة لدائني المنشاة)بالنقص أو الزيادة(           

 xxxxرصيد / نقدية بالبنك المعدل                                                                       

========================================== 

)الرصيد حسب دفاتر المنشأة( وهي تجرى 2من القسم  إجراءهاقيود التسويات يتم  مالحظة هامة:
 وعمليات الخصم الموجودة بهذا القسم. اإلضافةلعمليات 
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 ثانياً: المصطلحات المحاسبية باللغة اإلنجليزية 
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 التاسعةالمحاضرة 

 جرد وتسويات المدينون

 الفصل الثامن في الكتاب المقرر

 محتويات المحاضرة:

 أوال: مفهوم المدينون

 ثانيا: تقييم المدينون

 ثالثًا: تسوية الديون المعدومة

 رابعًا: الديون المشكوك في تحصيلها:

 طريقة تقدير الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة من المبيعات اآلجلة. -

 -:أوال: مفهوم المدينون

 المدينون:

  هي حقوق للمنشأة لدى الغير سواء كانوا افراد أو شركات، والتي تنشأ عن معامالت حدثت بين
تقديم خدمات للعمالء على  قيام المنشأة ببيع السلع أوالمدينون نتيجة نشأ يالمنشأة والغير، 

 الخدمات في وقت الحق. أوالسلع ذه ه ةتحصيل قيم)أو باألجل( على أن يتم الحساب 

 ن:مشاكل حساب المدينو

  قد يترتب على عملية بيع بضاعة باألجل أو تقديم خدمات للعمالء باألجل خسائر نتيجة عدم قدرة
 المدينون على السداد وقد يكون من أسباب ذلك افالس العميل او وفاته ......الخ.

 ثانيًا: تقييم المدينون

 من حسابات المدينون خاصًة اذا كانت المنشأة تعتمد بدرجة كبيرة على  نتيجة للخسائر التي قد تنشأ
البيع االجل فإنها تقوم بتقييم أرصدة حسابات المدينون في نهاية الفترة المحاسبية بهدف إظهار 

 حساب المدينون بصافي القيمة القابلة للتحقق )للتحصيل(.

  الى ثالثة مجموعات رئيسية هي:  نتيجة لهذا يتم تصنيف القيم المستحقة لدى المدينون 

 ) الديون المعدومة ) فقد األمل في تحصيلها 

  )الديون المشكوك في تحصيلها ) يوجد شك في امكانية تحصيلها 

  ) الديون الجيدة ) مضمونة التحصيل 
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 -:ثالثًا: تسوية الديون المعدومة

 : هي تلك الديون التي ثبت أنه ال أمل في تحصيلها بسبب إفالس المدين أو  الديون المعدومة
وفاته أو سقوط الدين بالتقادم أو أي سبب آخر. ومتى تأكد اعدام الدين فإنها تعتبر خسارة مؤكدة 

 بالنسبة للمنشأة ، ويتم اجرء اآلتي:

 في تاريخ اعدام الدين : قيد إعدام الدين  وتخفيض ح/ المدينون  .1

                   xx من حـ/ الديون المعدومة 

             xx إلى حـ/ المدينون 

       ------------------------------------- 

 في نهاية الفترة المحاسبية: قيد إقفال ح/ الديون المعدومة في ح/ ملخص الدخل :. 2

                  xx من حـ/ ملخص الدخل 

                                          xx إلى حـ/ الديون المعدومة 

---------------------------------------- 

 مالحظة هامة :

    : قد تكون هناك 

ديون معدومة خالل الفترة ..تظهر بميزان المراجعة قبل التسويات..) تكون قد أثبتت وخفضت من  -1
 أرصدة المدينون في تاريخ اعدامها خالل الفترة(

ديون معدومة عند الجرد...ال تظهر بميزان المراجعة قبل التسويات....تظهر بالمعلومات  -2
 الجردية....) لم تثبت بعد ولم تخفض من أرصدة المدينون( 

 يتم اآلتي : -----------------------------

  فقطقيد تسوية إلثبات ديون معدومة عند الجرد   -أ   

الديون المعدومة )خالل الفترة + عند الجرد( في الجانب المدين من ح/  باجماليقيد اقفال  -ب  
 ملخص الدخل في نهاية الفترة المحاسبية. 

من رصيد )ح/ المدينون( الظاهر بميزان المراجعة قبل   فقططرح ديون معدومة عند الجرد  -ج 
 التسويات حتى يظهر بقائمة المركز المالي صافي رصيد ح/المدينون.
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 (1عملية )حالة 

 -12-03اذا علمت ان رصيد ح / المدينون المستخرج  من دفاتر منشأة )السالم( التجارية في  -    
 ريال  12333هـ هو 1301

 ريال نتيجة افالس أحد عمالء المنشأة. 2333هـ أعدم دين قيمته 1301-12-03في   -    

 المطلوب: 

 هـ 1301-12-03التسوية واإلقفال الالزمة في  قيود -1

 هـ1301-12-03بيان األثر على/ ملخص الدخل وقائمة المركز المالي في  -2

 قيود التسوية واإلقفال -1االجابة : 

 كخسارة-1301-12-03إثبات الديون المعدومة عند الجرد يوم  قيد التسوية: -1

 هـ1301/12/03                     من حـ/ الديون المعدومة          2333     

 إلى حـ/ المدينون                     2333           

--------------------------------------- 

 قيد اإلقفال: اقفال الديون المعدومة كخسارة في ح/ ملخص الدخل  -2

 هـ1301/12/03من حـ/ ملخص الدخل                                        2333

 إلى حـ/ الديون المعدومة               2333         

--------------------------------------- 

 ملحوظة هامة

( من ح/ المدينون في 12/03تطرح الديون المعدومة عند الجرد فقط )التي تم اكتشافها يوم  -1
 .لتحصيل )الحقيقية(قائمة المركز المالى  ليظهر حساب المدينون بصافى قيمته القابلة ل

 األثر على ح/ ملخص الدخل وقائمة المركز المالى -2
0-  
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 (2حالة عملية )
 هـ:1303-12-03فيما يلي بعض المعلومات المالية المستخرجة من دفاتر مؤسسة األمل التجارية في  -    

 رصيد حساب المدينون 113333         
 هـ(. 1303-7-03ديون معدومة خالل العام )في  13333         

 ريال.  1333فإذا علمت أنه ثبت إفالس أحد المدينين عند الجرد وكان رصيد حسابه   -    
 المطلوب: 

 هـ 1303-12-03إجراء قيود التسوية واإلقفال الالزمة في  -1
 هـ1303-12-03في بيان األثر على/ ملخص الدخل وقائمة المركز المالي  -2

 قيود التسوية واإلقفال -1االجابة : 
 كخسارة -هـ1303-12-03إثبات الديون المعدومة عند الجرد يوم  قيد التسوية: -1

 هـ1303-12-03من حـ/ الديون المعدومة                               1333     
 إلى حـ/ المدينون                     1333           

------------------------------------------------------------------------ 
 قيد اإلقفال: اقفال الديون المعدومة كخسارة في ح/ ملخص الدخل  -2

 هـ     1303-12-03من حـ/ ملخص الدخل                                       11333
 ون المعدومةإلى حـ/ الدي               11333         

------------------------------------------------------------------------- 
وهى تعرف بوجود رصيد لها بميزان المراجعة قبل  ديون معدومة خالل العامفي حالة وجود  ملحوظة هامة جدًا:

 قفال بإجمالي المبلغ كما يلى: التسويات، فيجب جمعها مع الديون المعدومة عند الجرد فإنه يتم تسجيل قيد اإل
 إجمالي الديون المعدومة ) خالل العام + عند الجرد(              
 ملحوظة هامة

( من ح/ المدينون في قائمة المركز المالى  12/03تطرح الديون المعدومة عند الجرد فقط )التي تم اكتشافها يوم  .1
 .)الحقيقية(ليظهر حساب المدينون بصافى قيمته القابلة للتحصيل 

 األثر على ح/ ملخص الدخل وقائمة المركز المالى .2

 

 
 رابعًا: الديون المشكوك في تحصيلها

الديون المشكوك في  نتيجة احتمال عدم تحصيل بعض الديون المستحقة على عمالء المنشأة ،فان     
تحصيلها )بسبب عدم االنتظام في السداد( يحتاط لها بتكوين مخصص لمواجهة هذه الخسائر المحتملة 

 يسمى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وذلك تطبيقًا للحيطة والحذر. ويظهر هذا المخصص: 
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 الدخل كخسارة محتملة ** في الجانب المدين من ح/ ملخص                                   
 ** وفي قائمة المركز المالي مطروحا من رصيد ح/المدينون                                   

 
 طرق تحديد الديون المشكوك في تحصيلها 

 تتبع إحدى طريقتين لتقدير الديون المشكوك في تحصيلها، فهي قد تقدر:
 )مدخل قائمة الدخل(     كنسبة من المبيعات االجلة .1
 كنسبة من رصيد المدينون ) مدخل قائمة المركز المالي وهى األكثر استخدامًا( .2

 :كيفية حساب قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 :المبيعات اآلجلةأـ قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة مئوية من 

 
 :نورصيد المدينكنسبة مئوية من   ـ قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاب 

 
 طريقة تقدير الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة من المبيعات اآلجلة -

 تقوم هذه الطريقة على عدة خطوات هي:
تقدير الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة من المبيعات اآلجلة، وذلك بناء على خبرة المنشأة  .1

 عدة سنوات سابقة.في تحصيل قيمة المبيعات اآلجلة خالل 
تحميل هذه الديون المقدرة على حساب ملخص الدخل بجعله مدينًا، وحساب مخصص الديون  .2

 مشكوك في تحصيلها دائنًا بنفس المبلغ في قيد التسوية.
 تتجاهل هذه الطريقة وجود أي رصيد سابق لحساب مخصص الديون مشكوك في تحصيلها.  .0

 (1حالة عملية )
 هـ:1303-12-03فيما يلي بعض االرصدة التي ظهرت في ميزان المراجعة في منشأة صادق في  -    

 مدينون  73333         
 مبيعات 203333         

 فإذا علمت أن:    
 من إجمالي المبيعات الظاهرة في ميزان المراجعة.  %03. المبيعات اآلجلة تشكل 1    
 من المبيعات اآلجلة. %1لديون المشكوك في تحصيلها بنسبة . قررت المنشأة تقدير ا2    

 المطلوب: 
 هـ 1303-12-03تقدير الديون المشكوك في تحصيلها  في  -1   
 هـ1303-12-03إجراء قيد التسوية وبيان األثر على/ ملخص الدخل وقائمة المركز المالي في  -2   

 الحل :
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 وفقًا لهذه الطريقة على النحو التالي:يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها  -
 ريال 100333=              %03×  203333المبيعات اآلجلة  = 

 ريال 10333=   %1×  100333الديون المشكوك في تحصيلها = 
------------------------------------------------------------------------ 

 هـ 1303/12/03يلها في قيد تسوية الديون المشكوك في تحص - 
 هـ1303/12/03من حـ/ ملخص الدخل                                        0333

 إلى حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها               0333         
 إثبات المبالغ المقدرة المحتمل عدم تحصيلها                    

 مة المركز المالىاألثر على ح/ ملخص الدخل وقائ -2
 

 
 (2حالة عملية )

 هـ:1300-12-03فيما يلي بعض االرصدة التي ظهرت في ميزان المراجعة في منشأة أنس في  -    
 مدينون                  121333         

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   13333                          
 مبيعات 033333                         

 فإذا علمت أن:    
 من إجمالي المبيعات الظاهرة في ميزان المراجعة.  %71. المبيعات اآلجلة تشكل 1    
 من المبيعات اآلجلة. %1. قررت المنشأة تقدير الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 2    

 المطلوب: 
 هـ 1300-12-03الديون المشكوك في تحصيلها  في  تقدير -1   

 هـ1300-12-03إجراء قيد التسوية وبيان األثر على/ ملخص الدخل وقائمة المركز المالي في  -2   
 الحل :

 يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لهذه الطريقة على النحو التالي:
 ريال 313333    =          %71×  033333المبيعات اآلجلة  = 

 ريال 22133=   %1×  313333الديون المشكوك في تحصيلها = 
--------------------------------------- 

 هـ 1300/12/03 قيد تسوية الديون المشكوك في تحصيلها في -2
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 هـ1300/12/03من حـ/ ملخص الدخل                                        22133
 إلى حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها               22133         

 إثبات المبالغ المقدرة المحتمل عدم تحصيلها
--------------------------------------- 

 مالحظة هامة:
 22133هـ مبلغ 1300تكون الديون المشكوك في تحصيلها التي تحمل على إيرادات السنة المالية 

ون رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والذي يظهر في قائمة المركز المالي ووفقًا ريال،ويك
 لهذه الطريقة كما يلي 

 ريال  02133=  22133+  13333
 األثر على ح/ ملخص الدخل وقائمة المركز المالى -2
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 المحاضرة العاشرة

 تابع جرد وتسويات المدينون

 الكتاب المقررالفصل الثامن في 

 محتويات المحاضرة:

 تابع الديون المشكوك في تحصيلها:
 طريقة تقدير الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة من رصيد المدنيون. -

 -الديون المشكوك في تحصيلها:
نتيجة احتمال عدم تحصيل بعض الديون المستحقة على عمالء المنشأة فأن الديون المشكوك في 

الخسائر عدم االنتظام في السداد( يحتاط لها بتكوين مخصص لمواجهة هذه  حصيلها ) بسبب
ويظهر هذا في تحصيلها وذلك تطبيقًا للحيطة والحذر.  مخصص الديون المشكوكيسمى  المحتملة

 المخصص:
 طرق تحديد الديون المشكوك في تحصيلها:

 -تقدر:تتبع إحدى طريقتين لتقدير الديون المشكوك في تحصيلها فهي قد 
 كنسبة من مبيعات اآلجلة ) مدخل قائمة الدخل (. -1
 كنسبة من رصيد المدنيون ) مدخل قائمة المركز المالي وهي األكثر استخدامًا(. -2

 -كيفية حساب قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
 المبيعات اآلجل:قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة مئويةمن  -أ

 
 

 رصيد المدنيون:قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة مئوية من  -ب

 

 المشكوك في تحصيلها كنسبة من رصيد المدينونطريقة تقدير الديون 

 تقوم هذه الطريقة على عدة خطوات هي:

تقدير الديون المشكوك في تحصيلها المطلوب كنسبة من رصيد المدينون الظاهر في قائمة المركز  -1
 المالي للفترة الحالية باستخدام النسبة التي تتبعها المنشأة لتكوين المخصص.

)أي  باعتباره تخفيضا لألرباحفي هذه الحالة يتم معالجة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و -2
 المصروفات( وذلك بالقيد التالي:ملخص الدخل في جانب ح/ يظهر في 

 النسبة المئوية المقررة × المبيعات اآلجلة = مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 النسبة المئوية المقررة × رصيد المدينون = مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
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 (:1حالة عملية )

ريال، وفى  13333هـ ظهر بميزان المراجعة قبل التسويات رصيد حـ/ المدينون بمبلغ 1301 -12-03في 
من رصيد المدينون لمواجهة الديون المشكوك في  %1التاريخ قررت المنشأة تكوين مخصص بنسبة  نفس

 تحصيلها.

 المطلوب:     

 هـ 1301-12-03قيود التسوية واالقفال الالزمة في  -1

 هـ          1301-12-03بيان األثر على ح/ ملخص الدخل وقائمة المركز المالى في  -2

  االجابة

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  = .1

 نسبة المخصص  x= رصيد حساب المدينون                       

                       =13333 x 1%   =133 ريال 

 يتم عمل قيد تسوية خاص بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها  .1

 بحيث يظهر ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالجانب المدين من حساب ملخص الدخل.    

. يظهر ح/ المدينون في قائمة المركز المالي مطروحا منه  قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 0
 للوصول الى صافى المدينون )الديون الجيدة(. 133بمبلغ 

 الدخل وقائمة المركز المالى قيد التسوية واألثر على ح/ ملخص

 12-03قيد التسوية للديون المشكوك في تحصيلها  يوم 

 من حـ/ ملخص الدخل  133     

 إلى حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  133  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحصيلها في ميزان المراجعة ، فيتم مقارنة  . فى حالة وجود رصيد لمخصص الديون المشكوك في2

 الرصيد المطلوب بالرصيد القديم لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها الظاهر بميزان المراجعة. 

 وفي هذه الحالة توجد ثالث احتماالت كما يلي:

 : المخصص الجديد يساوى المخصص )السابق( الوارد ضمن األرصدة بميزان المراجعة 1ح   

فى هذه الحالة ال نحتاج تسوية للمخصص، وال يقفل شئ في ح/ ملخص الدخل، بينما يطرح المخصص      
 من المدينون في قائمة المركز المالى. 12-03الجديد  يوم 

 : المخصص الجديد أكبر من المخصص )السابق( الوارد ضمن األرصدة بميزان المراجعة 2ح

مة الفرق بينهما تحتاج تسوية للمخصص بإقفالها في ح/ فى هذه الحالة توجد خسائر محتملة بقي    
من المدينون في قائمة المركز  12-03ملخص الدخل الجانب المدين، ويطرح أيضًا المخصص الجديد  يوم 

 المالى. 

 : المخصص الجديد أقل من المخصص )السابق( الوارد ضمن األرصدة بميزان المراجعة 0ح 

بقيمة الفرق بينهما تحتاج تسوية للمخصص بإقفالها في ح/ ملخص الدخل  فى هذه الحالة توجد أرباح    
 من المدينون في قائمة المركز المالى. 12-03الجانب الدائن، ويطرح أيضًا المخصص الجديد يوم 

مقارنة رصيد المخصص الجديد مع في هذه الحالة بيتم معالجة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و
 الثالثة كما يلي: حتماالتفقًا لالوو القديمرصيد المخصص 

 
 هنا ال يتم إجراء أي قيود.

 
 هنا يكون مطلوبا زيادة قيمة المخصص.
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 .ويتم زيادة قيمة المخصص من خالل عمل قيد تكوين المخصص ألول مرة ولكن بـ الفرق فقط

 يكون القيد:و 

 
 

 
 هنا يكون مطلوبا تخفيض قيمة المخصص.

ويتم تخفيض قيمة المخصص من خالل عمل قيد عكسي لقيد تكوين المخصص ألول مرة ولكن بـ الفرق 
 فقط. 

 يكون القيد:و 
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 المحاضرة الحادية عشر

 تابع جرد وتسويات المدينون

 الفصل الثامن في الكتاب المقرر

 محتويات المحاضرة:

 طريقة تقدير الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة من رصيد المدينون )حاالت عملية(. أوال:  تابع

 ثانيًا: تحصيل الديون السابق إعدامها 

 ثالثًا: المصطلحات المحاسبية باللغة األنجليزية

 ( : )المخصص الجديد = المخصص السابق( 1أواًل: حالة عملية ) 

ريال ورصيد مخصص الديون المشكوك  12333دينون بمبلغ هـ ظهر رصيد حـ/ الم1301-12-03في       
 %1تكوين مخصص ، وفى نفس التاريخ قررت المنشأة ريال )مخصص سابق( 033بمبلغ في تحصيلها 

 كنسبة من رصيد المدينون.

     1301-12-03قيود التسوية واالقفال الالزمة  -1: المطلوب

 مركز المالى         بيان األثر على ح/ ملخص الدخل وقائمة ال -2   

 االجابة :                    

 ريال 033المخصص السابق من أرصدة ميزان المراجعة = 

 ريال X  1% =033 12333= 03/12المخصص الجديد يوم 

  1302-12-03قيود التسوية الالزمة 

 ريال  033المخصص الجديد =  المخصص السابق = 

  هـ1301-12-03ال يتم عمل قيد تسوية للمخصص، و ال يتأثر ح/ ملخص الدخل في وبالتالي  

 هـ1301-12-03ويظهر المخصص الجديد مطروحًا من ح/ المدينون في قائمة المركز المالي في 
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 ( : )المخصص الجديد أكبر من المخصص السابق( 2حالة عملية )
 230( بالكتاب ص 2/0حالة تطبيقية رقم )

 هـ: 03/12/1301فيما يلي بعض البيانات المستخرجة من دفاتر منشأة العلي في   

 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )مخصص سابق(      1333ح / المدينون ،       103333

من رصيد  %3بنسبة  1301/12/03ترغب المنشأة في تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها في 
 المدينين

بيان األثر على / ملخص الدخل وقائمة المركز  -2  1301-12-03قيود التسوية الالزمة  -1المطلوب: 
 المالى         

= 103333X  3%= 1301/12/03ريال،   والمخصص الجديد  يوم  1333: المخصص السابق = االجابة 
 ريال  7233

 1301-12-03قيود التسوية الالزمة 

 ( 1333(   أكبر من المخصص السابق  )7233المخصص الجديد )    

 ( ريال 2233=  ) 1333 – 7233يتم عمل قيد تسوية بالفرق فقط  كخسارة محتملة وهو       

 الى ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  2233من ح/ ملخص الدخل         2233                  

-03ال ( مطروحًا من رصيد ح/ المدينون في قائمة المركز المالي في ري7233ويظهر المخصص الجديد   )
 هـ12-1301

 
 ( : )المخصص الجديد أقل من المخصص السابق(0حالة عملية )

ريال ورصيد مخصص  12333ظهر بميزان المراجعة رصيد حـ/ المدينون بمبلغ  1302-12-03في       
تكوين ، وفى نفس التاريخ قررت المنشأة مخصص سابق(ريال  033)بمبلغ الديون المشكوك في تحصيلها 

 كنسبة من رصيد المدينون. %1مخصص 
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بيان األثر على ح/ ملخص الدخل وقائمة  -2 1302-12-03قيود التسوية واالقفال الالزمة   -1: لمطلوبا
 المركز المالى         

 اإلجابة

 ريال X  1% =033 12333 =03/12ريال ،  والمخصص الجديد يوم  033المخصص السابق = 

 1302-12-03قيود التسوية الالزمة 

 ( 033من المخصص السابق )( أقل 033) المخصص الجديد 

 ريال  033=   033 -033وبالتالي يتم عمل قيد تسوية بالفرق فقط كأرباح  وهو  

 الى ح/ ملخص الدخل    033ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها      من  033                      

-12-03ريال ( مطروحًا من ح/ المدينون في قائمة المركز المالي في  033ويظهر المخصص الجديد   )  
     ه1302

 
 

 ه:1322/ 12/ 03اتر منشاة التوفيق التجارية في ـــــالمستخرجة من دفالبيانات فيما يلي 

 المدينين 112.333  

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  13.333  

 ديون معدومة )خالل العام( 7.333  

 :فإذا علمت أنه

 ريال. 2.333ـ ثبت إفالس احد المدينين عند الجرد وكان رصيد حسابه 

 رصيد المدينين. من ٪1ـ تتبع المنشاة سياسة تكوين  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 

 :المطلوب

 212ص  شاملمثال 
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مخصص الديون الخاص بـ إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات الديون المعدومة عند الجرد وقيد التسوية  1
 المشكوك في تحصيلها الجديد، وكذلك قيد اإلقفال في نهاية العام.

 لتسوية.مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في نهاية العام بعد إجراء قيد ا ح/ـ تصوير  2

 األرباح والخسائر والميزانية. ح/ـ إظهار األثر على  0

 الحل

 تمهيد:

 الديون المعدومة عند الجرد - رصيد المدينين القديم=                    =

 ريال 333.113=       333.2   -     112. 333=                         

 النسبة المئوية المقررة×المدينين رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها= 

 ريال  133,7=     1٪×    113 .333=                                      

 ص القديمخصممبلغ ال

ـ  13.333الفرق =  وبذلك يكون مطلوب تخفيض المخصص القديم لكي يصل إلى الرصيد الجديد  بمقدار
 ريال. 2.133=  7.133

 ـ مقدار الديون المعدومة:

 
 ـ إجراء قيد اليومية الالزمة: 1

 :)في نهاية السنة المالية( ـ إثبات تخفيض المدينين بالديون المعدومة

 
 ـ إثبات تخفيض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

رصيد المدينين 

 الجديد
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 :الدخلملخص ح/ ـ إثبات إقفال الديون المعدومة  في  

 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: ح/تصوير ـ  2

 
 نيالمدينمثال شامل عن 

 والميزانية: ملخص الدخل ح/على  بيان األثر - 0

 
 ثانيًا: تحصيل الديون السابق إعدامها

 النوع األول: تحصيل ديون سبق اعدامها في نفس الفترة المالية  •

وفى  سبق إعدامها في نفس السنة الماليةقد تتمكن المنشأة أحيانًا من تحصيل بعض الديون التي     
 هذه الحالة تكون المعالجة المحاسبية كاآلتي:

 قيد التسوية: إحياء الدين السابق اعدامه أثناء نفس العام: •

         xx                     من حـ/ المدينينxx   إلى حـ/ الديون المعدومة 

========================== 

 قيد إثبات تحصيل الدين نقدا: •

       xx                من حـ/ نقدية بالصندوقxx   إلى حـ/ المدينين 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

 لنوع الثاني: تحصيل ديون سبق اعدامها في فترات مالية سابقةا   

في هذه الحالة تتم  إعدامها في سنوات مالية سابقةسبق قد تتمكن المنشأة أحيانًا من تحصيل ديون     
 المعالجة المحاسبية كما يلى:

 قيد تسوية إلثبات تحصيل الدين واعتباره كإيراد: •

         xx من حـ/ الصندوق/البنك 

                             xx                 إلى حـ/ الديون المعدومة المحصلة 

======================= 

 :12-03قيد إقفال الدين المحصل باعتباره مكسبا في ح/ملخص الدخل في  •

       xx من حـ/ الديون المعدومة المحصلة 

                   xx  إلى حـ/ ملخص الدخل 

======================= 

 ثالثًا: المصطلحات المحاسبية باللغة اإلنجليزية
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 المحاضرة الثانية عشر

 وتسويات المخزونجرد 

 الفصل التاسع في الكتاب المقرر

 محتويات المحاضرة:

 أوال: المقصود بالمخزون آخر المدة

 ثانيا: أهمية تحديد قيمة المخزون آخر المدة

 ثالثًا: أسس تقييم المخزون آخر المدة

 أواًل: المقصود بالمخزون آخر المدة

منشأة تجارية ( البضائع التي تمتلكها المنشأة بغرض البيع في  يقصد بالمخزون آخر المدة ) في  -     
 ( وهي تشمل:12-03تاريخ الجرد )أى يوم 

 البضاعة الموجودة بمخازن المنشأة ومعارضها وفروعها ومصانعها  .1

 البضاعة الموجودة لدى وكالء البيع لحساب المنشأة .2

إليها ولكنها لم تصل بعد إلى البضاعة بالطريق والتي تعاقدت المنشأة على شرائها وشحنت  .0
 مخازن المنشأة حتى تاريخ الجرد.

البضاعة الموجودة بمخازن االستيداع الجمركية، والتي قامت المنشأة بشرائها ولكنها لم تسحبها  .3
 من الجمرك حتى تاريخ الجرد أو نهاية الفترة المحاسبية.

 البضاعة الموجودة في مخازن الغير على سبيل األمانة. .1

يستبعد من ذلك بضاعة ملك للغير وموجودة بمخازن المنشأة في تاريخ الجرد بصفة  هامة جدًا: ملحوظة
 أمانة.

 ثانيًا: أهمية تحديد قيمة المخزون آخر المدة

  المخزون آخر المدة ليس له حساب في دفتر األستاذ، ولذلك ال يظهر بميزان المراجعة قبل
 طريق خطوتين هما : التسويات، وتتحدد قيمته في نهاية السنة عن

 الجرد الفعلي للبضاعة )حصرها وعدها ( -أ   

 تحديد القيمة أوالتكلفة لكمية المخزون آخر المدة  -ب   

  :لمخزون آخر الفترة أهمية كبيرة لدى لمنشأت لألسباب اآلتية 
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 المخزون يعتبر من أهم بنود األصول المتداولة لكبر حجمه وقيمته. .1

يظهر مخزون أخر المدة في كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالى وبالتالى فإن الخطأ في  .2
 قيمته سيؤثر على صافى الدخل وعلى  قيمة بنود األصول المتداولة في قائمة المركز المالى.

 يمتد الخطأ في تقييم المخزون إلى السنوات المقبلة حيث أن مخزون أخر المدة للسنة الحالية هو .0
 مخزون أول المدة للسنة التالية.

 األثر للخطأ في تقييم مخزون آخر المدة على مجمل الربح وصافي الربح:  - 

 
 تقييم المخزون السلعي آخر المدة

تعد عملية تقييم المخزون )تحديد تكلفة المخزون( من المواضيع المحاسبية الهامة، حيث أن هناك    
المخزون تنعكس في تأثيرها على قياس صافي الدخل. وأكثر هذه  أسسا مختلفة وطرقًا بديلة لتقييم

 األسس استخدامًا هما:

 أواًل: التقييم على أساس التكلفة: 

ُتعد التكلفة األساس األول للقياس المحاسبي لعناصر المخزون. وذلك ألن المحاسبة تقوم اساسًا على مبدأ 
ي السجالت المحاسبية بالتكلفة، شأنه في ذلك شأن باقي التكلفة التاريخية، وبالتالي يتم تقييم المخزون ف

 عناصر األصول األخرى. 

 طرق تحديد تكلفة المخزون

 يتم تتحدد تكلفة المخزون بأي من الطرق اآلتية : 

طريقة التمييز المحدد للبضاعة : تقوم هذه الطريقة على افتراض امكانية تمييز وحدات  .1
مشتريات محددة. وبالتالي من الممكن استخدام سعر شرائها لتحديد مخزون أخر المدة وفقًا النتمائها ل

 تكلفتها.
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.  طريقة الوارد أوال صادر أوال )األول في األول(: تقوم هذه الطريقة على افتراض أن البضاعة التي يتم 2
شراؤها أواًل يتم صرفها لإلنتاج أو بيعها أواًل. وبالتالي فإن مخزون أخر المدة يتم تحديده من احدث 

   اعة تم شراؤها وباحدث سعر تكلفة.بض

تقوم هذه الطريقة على افتراض أن ال )األخير في األول(: طريقة الوارد أخيرًا صادر أو .1
البضاعة التي يتم شراؤها مؤخرًا )حديثًا( يتم صرفها لإلنتاج أو بيعها أواًل. وبالتالي فإن مخزون أخر 

 المدة يتم تحديده من أقدم بضاعة تم شراؤها وبأقدم االسعار.

قسمة إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع على يتم حساب متوسط التكلفة ب .  طريقة متوسط التكلفة:3
 عدد الوحدات المتاحة للبيع خالل الفترة. ويسمى الناتج في هذه الحالة بالمتوسط المرجح لتكلفة الوحدة.

 ثانيًا: أساس التكلفة او سعر السوق ايهما أقل

ة بالسعر األقل يطبق هذا األساس استنادا الى مبدأ الحيطة والحذر، حيث يسجل مخزون آخر المد -
 في تاريخ الجرد. 

 سعر التكلفة يتحدد كما سبق بأي من الطرق األربعة ألساس التكلفة.  -

 سعر السوق هو السعر الجاري للمخزون في تاريخ الجرد. -

 200بالكتاب ص  1/0(: حالة تطبيقية 1حالة عملية) -

 :1300 -12-03توافرت لديك البيانات اآلتية عن منشأة الهفوف التجارية في   -

 
 : المطلوب 

 وفقا لطرق تقييم المخزون األربعة حسب أساس التكلفة تحديد قيمة مخزون آخر الفترة  -1
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تحديد أثر اختالف تقييم المخزون في الطرق األربعة على كال من:  تكلفة البضاعة المباعة، ومجمل  -2
 الربح )اعداد قائمة الدخل (

------------------------------------------- 

 
أثر اختالف طرق تقييم المخزون على كال من:  تكلفة البضاعة المباعة، ومجمل الربح. ) قائمة  -0

 (1300/12/03الدخل 

 
 مالحظة هامة جدًا: في ظل ارتفاع األسعار يالحظ ما يلي:

وأكبر )مجمل(  واقل تكلفة بضاعة مباعةأكبر قيمة للمخزون  األول في األولتنتج طريقة  .1
 ح صافى رب

وأقل )مجمل( صافى  واكبر تكلفة بضاعة مباعةأقل قيمة للمخزون  األخير في األولتنتج طريقة  .2
 ربح.
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 المحاضرة الثالثة عشر
 جرد وتسويات المخزون تابع

 الفصل التاسع في الكتاب المقرر
 محتويات المحاضرة:

 المحاسبية لمخزون آخر المدة  أوال:  المعالجة والتسويات
 ثانيا: المصطلحات المحاسبية باللغة األنجليزية

 أواًل: المعالجة المحاسبية والتسويات لمخزون آخر المدة
القاعدة األساسية هي أن يتم تقييم مخزون آخر المدة بسعر التكلفة ألن المحاسبة المالية تقوم  -

 لتكلفة.على مبدأ التكلفة التاريخية، وبالتالي فهو يظهر في حـ/ ملخص الدخل بسعر ا
 احتماالت: 0ولكن قد يكون هناك سعرين للمخزون وهما سعر التكلفة وسعر السوق، فنكون أمام  - 
 ال توجد مشكلة، ألننا سنأخذ سعر التكلفة  -----(  سعر التكلفة = سعر السوق 1
 ال توجد مشكلة، ألننا سنأخذ سعر التكلفة -----(  سعر التكلفة > سعر السوق2
هنا تظهر المشكلة )ويتم تكوين مخصص هبوط القيمة  -----< سعر السوق (  سعر التكلفة0

 السوقية بالفرق(
القاعدة هي أن يتم تقييم المخزون بسعر التكلفة في جميع الحاالت، ولكن في حالة انخفاض سعر    

 السوق عن سعر التكلفة يعتبر الفرق بين السعرين خسارة متوقع حدوثها، ويتم: 
مخصص يسمى مخصص هبوط القيمة السوقية للمخزون بقيمة الفرق بين سعر التكلفة  تكوين  -أ      

 وسعر السوق.
 يتم تحميل هذا المخصص على ح / ملخص الدخل ) الجانب المدين (. -ب     
 كما يظهر هذا المخصص في قائمة المركز المالي مطروحا من المخزون آخر الفترة . -ج      

 (1حالة عملية )
ريال بسعر  10333هـ قدرت بضاعة آخر المدة لمنشأة الهدى التجارية  بمبلغ 1302 -12 -03فى 

 التكلفة 
 و قدرت بسعر السوق بمبلغ: 

 ريال   10333الحالة األولى :  
 ريال 23333الحالة الثانية :  
 ريال 10333الحالة الثالثة :  

 والمطلوب:
 هـ 1302/  12/  03 ( قيود التسوية الالزمة لمخزون آخر المدة في 1) 
 هـ 1302/  12/  03( بيان األثر على ح /  ملخص الدخل وقائمة المركز المالي في  2) 

 الحــــــــــل
   الحالة األولى:
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 ريال  10333سعر التكلفة = سعر السوق =              
 ريال 10333ال توجد مشكلة، ألننا سنأخذ سعر التكلفة =                

   قيود التسوية )قيد واحد فقط وهو(: إثبات المخزون بالتكلفةأوال: 
 من حـ/ مخزون أخر المدة  10333   
 إلى حـ/ ملخص الدخل 10333                         

 
ال توجد مشكلة، ألننا سنأخذ سعر التكلفة =  -----السوق  سعر  سعر التكلفة > الحالة الثانية:

ريال ال تأخذ في الحسبان طبقًا لمبدأ التحفظ أو  2333ريال )ألنه توجد أرباح محتملة مقدارها  10333
 الحيطة والحذر (.

االجابة في حالة وجود أرباح محتملة هو نفس االجابة في حالة تساوى سعر التكلفة مع سعر  مالحظة :
 السوق

 قيد التسوية هو إثبات المخزون بالتكلفة
 من حـ/ مخزون أخر المدة 10333    
 إلى حـ/ ملخص الدخل 10333                          

 
 هنا تظهر المشكلة  -----سعر التكلفة < سعر السوق الحالة الثالثة:

ريال تطبيقًا  2333المحتملة وهو )يتم تكوين مخصص هبوط القيمة السوقية للمخزون( بمبلغ الخسارة 
 لمبدأ الحيطة والحذر.

 قيد التسوية هى إثبات المخزون بالتكلفة -1
 من حـ/ مخزون أخر المدة 10333    
 إلى حـ/ ملخص الدخل 10333                          

 قيود إثبات الخسارة المحتملة )مخصص هبوط القيمة السوقية للمخزون( -2
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 ـ/ ملخص الدخلمن ح 2333    
 إلى حـ/ مخصص هبوط القيمة السوقية للمخزون 2333                          

 
 (2حالة عملية )

ريال مخزون  13333هـ 1322/  12/  03البيانات التالية مستخرجة من دفاتر منشأة روابي التجارية في 
ريال مردودات ومسموحات  23333ريال إجمالي المشتريات خالل الفترة،  123333 هـ ،1322/ 1/ 1في 

 المشتريات.
 فإذا علمت أن:

 ريال. 303333بلغت تكلفة البضاعة المباعة خالل الفترة ماقيمته   -   
 ريال على أساس سعر السوق. 03333قدرت قيمة مخزون آخر المدة بمبلغ   -   

 والمطلوب:
 هـ 1322/  12/  03. قيود التسوية الالزمة لمخزون آخر المدة في 1 
 هـ 1322/ 12/ 03.  بيان األثر على ح/ملخص الدخل وقائمة المركز المالي في 2 

 تمهيد الحل:  
 مخزون آخر المدة على أساس سعر التكلفة =

 تكلفة البضاعة المباعة –تكلفة البضاعة المتاحة للبيع 
 ريال. 73333=  303333 –( 23333- 123333+ 13333= )

وبالتالي يتضح إن سعر التكلفة < من سعر السوق، عليه يتم تكوين مخصص هبوط القيمة السوقية 
 ريال تطبيقًا لمبدأ الحيطة والحذر. 13333( وهو 03333 - 73333للمخزون بمبلغ الخسارة المحتملة )

 ر على ح/ملخص الدخل والميزانيةقيود التسوية لمخزون آخر المدة  وبيان األث
 قيد التسوية : إثبات المخزون بالتكلفة -1

 من حـ/ مخزون أخر المدة73333    
 إلى حـ/ ملخص الدخل73333                          

 قيود إثبات الخسارة المحتملة )مخصص هبوط القيمة السوقية للمخزون( -2
 من حـ/ ملخص الدخل13333    
 إلى حـ/ مخصص هبوط القيمة السوقية للمخزون13333                          
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 ثانيًا: المصطلحات المحاسبية باللغة اإلنجليزية 
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 المحاضرة الرابعة عشر
 األخطاء المحاسبية

 الفصل الثاني عشر في الكتاب المقرر
 المحاضرة : محتويات

 : أنواع األخطاء المحاسبيةأواًل
 ثانيًا: تبويب األخطاء المحاسبية

 ثالثًا: الوسائل المحاسبية الكتشاف األخطاء
 رابعًا: قواعد تصحيح األخطاء المحاسبية
 خامسًا: طرق تصحيح األخطاء المحاسبية

 أواًل: أنواع األخطاء المحاسبية:  
 )الكلى أوالجزئى(. الحذف والسهوأخطاء  .1
 )أخطاء عند التسجيل في اليومية أو الترحيل لألستاذ(. األخطاء الكتابية .2
 )أخطاء في التوجيه المحاسبى أو عدم التطبيق السليم للقواعد المحاسبية(. األخطاء الفنية .0
)المعوضة( أو التي يعوض بعضها البعض مثل زيادة حساب المدينين بدال من  األخطاء المتكافئة .3

 حساب أوراق القبض فكالهما حساب مدين.
 ثانيًا: تبويب األخطاء المحاسبية:

 أخطاء االرتكاب( -)أخطاء الحذف والسهو حسب مصدر الخطأ: .1
 القوائم المالية(. -ميزان المراجعة -األستاذ -: )اليوميةحسب مكان حدوث الخطأ .2
أخطاء تؤثر على  -: )أخطاء ال تؤثر على التوازن حسب تأثير الخطأ على توازن ميزان المراجعة .0

 التوازن(.
أخطاء تكتشف  -)أخطاء تكتشف خالل الفترة وقبل اقفال الحساباتحسب توقيت اكتشاف الخطأ:  .3

 في فترة مالية تالية(.
 ثالثًا: الوسائل المحاسبية الكتشاف األخطاء:

 إعداد ميزان المراجعة .1
 مراجعة كشوف حسابات البنوك وإعداد مذكرات التسوية .2
 مبيعات..(. -مشترياتوجود دورات مستنديه واضحة لكل عملية ) .0
 وجود قسم للمراجعة الداخلية .3
 المراجعة المستندية .1
 استخدام أسلوب المصادقات في التحقق من أرصدة العمالء .0

 رابعًا: قواعد تصحيح األخطاء المحاسبية: 
ألنه  دفتر اليومية بالكشط أو الشطب أو الكتابة بين السطورال يجوز تصحيح األخطاء في         

 .دفتر نظامي
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 ألن صفحاته  موثقة ومرقمة بتسلسل. نزع صفحة من صفحات دفتر اليوميةال يجوز  .7
على أن يوقع من قام بالتصحيح بجوار التصحيح الذي  بالشطب في دفتر األستاذالتصحيح  يجوز .0

 تم.
ويكتب شرح مناسب أسفل القيد يوضح  الحذف والسهو بدفتر اليومية بقيد استدراكتصحح أخطاء  .0

 وتصحيحه.طبيعة الخطأ 
                 وهما تصحيحها بطريقتينبدفتر اليومية ويمكن  أخطاء االرتكاب .13

 (.بقيد واحدأوالطريقة المختصرة وتكون  – وتكون بقيدين) الطريقة المطولة 
 )أخطاء الحذف والسهو( اليومية خامسًا: طرق تصحيح األخطاء المحاسبية بدفتر

 (:1مثال )
فيما يلي بعض األخطاء المحاسبية التي قام باكتشافها المراجع الداخلي بمنشأة السالم      

 هـ.  1320التجارية أثناء قيامه بالمراجعة المستندية التي تمت خالل شهر رجب عام 
  والمطلوب:

 إجراء قيود اليومية الالزمة لتصحيح األخطاء السابقة في دفتر اليومية العامة.
بمبلغ  7-3صدرت لمحالت الهدى بتاريخ  0123وجد أن هناك فاتورة بيع رقم  .1

 اآلجلة. ولم تقيد في دفتر يومية المبيعاتريال على الحساب  1333
 3/7في 

 من حـ/ المدينون )محالت الهدى(       1333
 إلى حـ/ المبيعات                      1333

 هـ1320-7-3الحساب التي سقط قيدها سهوًا من اإلثبات يوم قيد استدراك إلثبات المبيعات على 
قد ظهر ضمن كشف  11/12ريال صادر من الفوزان بتاريخ  0333بمبلغ  0710وجد أن الشيك رقم  -2

 الحساب الوارد من البنك إال أنه لم يثبت في دفاتر المنشأة.    
 12/11في 
 من حـ/ البنك       0333  

 إلى حـ/ المدينون                      0333              
 -11-12قيد استدراك إلثبات سداد الفوزان المستحق عليه بشيك وسقوط قيد اإلثبات سهوًا بتاريخ يوم 

 هـ1320

 المنشاة.   ولم تثبت في دفاتر 7-03ريال سددت بشيك يوم  0333وجد أن هناك كمبيالة قيمتها -0

 03/7في     
 أوراق الدفعمن حـ/        0333

 إلى حـ/ البنك                      0333       
 هـ1320 -7-03قيد استدراك إلثبات سداد كمبيالة بشيك سقط قيدها سهوًا من اإلثبات يوم 
 تابع طرق تصحيح األخطاء المحاسبية بدفتر اليومية )الطريقة المطولة والمختصرة(
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طاء وهي طريقة سهلة ودقيقة، وتتم الطريقة المطولة: تناسب تصحيح جميع األخ -1
 من خالل خطوتين:

 إلغاء القيد الخاطئ بقيد عكسي -أ
 إثبات القيد الصحيح -ب
الطريقة المختصرة: تناسب تصحيح بعض أنواع األخطاء وتحتاج لخبرة  -2

 المحاسب. 
وتتم من خالل خطوة واحدة حيث تعتمد على بحث اآلثار المترتبة على القيد 

 جتها بقيد تصحيحالخاطئ ومعال
 (:2مثال )

فيما يلي بعض العمليات المحاسبية التي سجلت بدفتر يومية منشأة فاضل التجارية ) جواالت     
 ( خالل شهر ذي القعدة.  2323

 والمطلوب: 
 إجراء قيود التصحيح الالزمة في ظل تطبيق كل من الطريقة المطولة والطريقة المختصرة.     
ريال سدد ثمنها بشيك، وقام المحاسب بإثبات  123333سيارة  بمبلغ تم شراء  1-1في  -1

 العملية بجعل حساب المشتريات مدينًا وحساب النقدية بالبنك دائنًا

 
ريال من محالت العامر باألجل، وقام المحاسب  10133تم شراء أثاث ومفروشات بمبلغ  1-21في  -2

 ريال. 11033بإثباتها في الدفاتر بمبلغ 



 شخصية مجهولة                                                                                    سعد عبيد                 :: د.محمد 2::محاسبة

 

 

 

 

 

 

ال هللا محمد رسول هللا هل إ   ال إ 

هل وحصبة أ مجعني  إللهم صل وسمل عىل نبينا محمد وعىل إ 

 دعوإتمك هديف . مع متنيايت للجميع إلتوفيق وإلنجاح ,,,

 

 أ خومك : خشصية جمهوةل

 


