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 2مدخل محاسبة مالية  مقرر
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 الثانية المحاضرة

 (1) محاسبة مدخل مقرر على عامة مراجعة

 

 :  ليي كما تناولتها التي النظر وجهات الختالف وفقًا وتطورها بنشأتها المحاسبة تعريف يرتبط : المحاسبة تعريف

 . االقتصادية األحداث وتلخيص وتصنيف تسجيل فن : بأنها المحاسبة البعض يعرف فقد

 في ةالعملي والخبرة الممارسة تضع التي النظر وجهات مع ويتفق ، للمحاسبة التطبيقي بالجانب التعريف هذا ويهتم

 . األساسي االهتمام موضع

 لىا المعلومات تلك وتوصيل ، بالمنشأة المتعلقة الكمية المعلومات إلنتاج نظام هي : هو للمحاسبة اخرا تعريفا وهناك

 .القرارات اتخاذ في لمساعدتها المستفيدة االطراف

 نظاما باعتبارها للمحاسبة العلمي الجانب على واالعتماد العلمية الدراسات أصحاب مع التعريف هذا ويتفق 

 للمعلومات.

 يلى كما السابقين التعريفين جمع ويمكن: 

 الشخصى الحكم لترشيد المنشأة عن المعلومات االقتصادية توصيل ، قياس ، تحديد عملية عن عبارة المحاسبة 

 تستخدمها. التى الفئات طريق عن القرارات األمور واتخاذ على

 

 الفئات التي تستخدم معلومات الناتجة من المحاسبة : 

 :المشروع خارج                         :المشروع داخل 

 الدائنين-                        المشروع اصحاب -

 المستثمرين -                         المشروع ادارة -
 الحكومية االجهزة-                                  العاملين- 

 
 

  المحاسبة طبيعة 

 : وهى للمحاسبة االساسية الطبيعة تشكل ومنطقية متتابعة خطوات بثالث المحاسبة تمر
   

 التلخيص التبويب التسجيل

 اليومية بدفتر يوميا)
 (ةالعام

 (المالية القوائم تصوير) (العام االستاذ دفاترل الترحيل)

 (. المحاسبية االرقام ) استخراج في المستخدمة االساليب هي الثالثة الخطوات هذه

 أو يقةالطر توضح التي والمفاهيم المبادئ من كثير على المالية المحاسبة تعتمد  : عليها المتعارف المحاسبية المبادئ

 : ما يلى المبادئ هذه أهم ومن ، المالية القوائم بنود معالجة بها يتم التي االجراءات

 مبدأ الوحدة المحاسبية :  (1

 (. المستقلة المعنوية بالشخصية )ما يسمى وهو مالكها عن ومستقلة منفصلة كوحدة تعامل منشأة كل

 كانت ذاا اال المنشأة بدفاتر ال تثبت وبالتالي المنشأة عمليات من جزءا ليست بالمالك الخاصة المالية المعامالت أن حيث

 .عليها مباشر تأثير ذات

 :  االستمرارية مبدأ (2

 .أهدافها إلنجاز تكفى الزمن من لفترة لتستمر وجدت المنشأة أن الى المبدأ هذا ويشير

 :  المحاسبية الفترة مبدأ (3

 في أةالمنش هذه نشاط نتيجة قياس يمكن حتى مالية سنة ما تكون غالبا دورية فترات الى المنشأة حياة تقسيم بمعنى

 .معينة فترة كل نهاية
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 :  النقدية الوحدة مبدأ (4

 نأ اعتبار على . دوالر ، جنيه ، لاير :نقدية وحدات شكل في عليها التي وااللتزامات المنشأة موارد كافة قياس بمعنى

 لقياس وتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفة. مناسبة قياس وحدة هي النقود

 

 المقابلة : مبدأ (5

 وه بينهما والفرق اإليراد هذا تحقيق في ساهمت التي المصروفات بجميع الفترة ايرادات مقارنة المبدأ بهذا ويقصد

 .المحاسبية الفترة دخل صافى

 

  :  التاريخية التكلفة (6

 .المعاملة  ذهله التبادل في انفقت التي الفعلية النقود كمية أو ، الفعلية التكلفة أساس على مالية معاملة أي اثبات بمعنى

 

 االستحقاق : مبدأ (7

 حصيلهات تم سواء)  الفترة تخص التي االيرادات االعتبار في تؤخذ أن يجب بالفترة الخاص الدخل قياس عند به ويقصد

 .(بعد سدادها يتم لم أو سدادها تم سواء) الفترة ذات تخص التي المصروفات تلك وايضا ( تحصيلها يتم لم أو

 

 :  والتجانس الثبات مبدأ (8

 التغيير دمع ال يعنى وهذا، ألخرى فترة من تغييره يتم أال فيجب معين محاسبي أسلوب باتباع المنشأة قيام عند أنه ويعنى

 . التغيير هذا سبب ذكر يلزم افضل معلومات يوفر آخر اسلوب اختيار عند وانما المطبقة لألساليب المطلق

 

  التحقق : (باإليراد االعتراف) (9

 حدوث عند اتااليراد تحقق نقطة تحديد ويتمل، بالفع تحققه بعد اال بالدفاتر وتسجله باإليراد ال تعترف المنشأة أن بمعنى

 .الخدمة تقديم أو المباعة السلعة تسليم عند أي البيع واقعة

 

 : ( والحذر الحيطة) التحفظ (10

 يف المتوقعة االرباح أخذ عدم وايضا ، (الحيطة) حدوثها قبل االعتبار في المتوقعة الخسائر أخذ الى المبدأ هذا يشير  

 (الحذر) فعال تحققها عند اال االعتبار  

  :( االفصاح مبدأ) (11

 تامة نيةوعال شفافية هناك يكون وأن ، المالية القوائم من بالمستفيدين تضر قد معلومات أية اخفاء بعدم المبدأ هذا ويهتم 

 .المالية القوائم هذه على تأثيرها مدى عن النظر بغض المعلومات جميع عن

 

 المحاسبة  معادله

 : وهى المحاسبة معادلة عليها يطلق أساسية قاعدة على المالية االحداث اثبات عملية ترتكز

 الممتلكات = مصادر األموال )أو االلتزامات(

 الممتلكات = االلتزامات )أو مصادر االموال(

 

مملوكة 
 للمنشأة

 

 زام المنشأةت= ال
 تجاه الغير     

 + التزام المنشأة تجاه 
 صاحب المنشأة    

 حقوق الملكية   + = الخصوم األصول 
 

 ادل طرفي هذه المعادلة المحاسبيةويجب أن يتع
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 : هي والدائنية المديونيةقاعده 

 .الدائن مدين  فيالدائن دائن ، والنقص  فيالمدين دائن والزيادة  فيالمدين مدين ، والنقص  فيالزيادة  

 إذن خالصة ما سبق  : 

 

 

 

 

 -مما يلي : الصحيحة اإلجابةاختر 

 : بالخسارة المتوقعة الفوريمن المبادئ التالية يؤدى الى االعتراف  أي/ 1

 المقابلة -1

 العدالة -2

 الثبات -3

 والحذر الحيطة -4

 

 متعارف عليه هو : محاسبيت مالية متساوية هو تطبيق لمبدأ أعداد القوائم عن فترا/ 2

 الموضوعية -1

 التحقق -2

 المحاسبيةالفترة  -3

 المقابلة -4

 

اسم الحساب

حقوق & الخصوم 
االيرادات& الملكية 

النقص

مدين

الزيادة 

دائن

& االصول 
المصروفات

النقص

دائن

الزيادة 

مدين
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 يقصد بمفهوم االستحقاق : / 3

 نقدية المحاسبة عن العمليات المالية اال اذا صاحبتها تدفقات ال تتمأن  -1

 قهاالحسبان اال عند تحق فيالمتوقعة  أخذ االرباح ال يتمالحسبان بينما  فيأن يتم أخذ الخسائر المتوقعة  -2

 صاحبتها أو لم تصاحبها تدفقات نقدية تخص الفترة سواء التيأن تتم المحاسبة عن العمليات المالية  -3

 عدم اخفاء أية معلومات قد تضر بالمستفيدين من القوائم المالية -4

 

 : االيراد لتحقق القاطع الحدث يعتبر عامة بصفة /4

 االنتاج نقطة -1
 النقدى التحصيل نقطة -2

 البيع نقطة -3
 .لالنتاج الجزئى االتمام مستوى نقطة -4

  : المقابلة مبدأ يعنى/ 5

 السنة نفس عن المسددة فقط المصاريف مع مالية سنة عن فقط المقبوضة األيرادات مقابلة -1

 السنة نفس عن فقط المصاريف المستحقة مع مالية سنة عن فقط المستحقة األيرادات مقابلة -2
 تحقيقها فى التى ساهمت المصاريف مع مالية سنة فى تحققت التى األيرادات مقابلة -3
 اخرى من ناحية ملكيتها وحقوق خصومها مع ناحية من المنشأة أصول مقابلة -4

 
 يقصد بمفهوم الثبات : / 6

 محاسبية واحدة من فترة آلخرى خالل حياة المنشأةيتطلب من المنشأة استخدام طريقة  -1

 يرتبط أساسا بثبات تطبيق الطرق المحاسبية في كل المنشأة التي تعمل في مجال نشاط واحد -2

 ليس له أثر على رأي المراجع الخارجي بشأن صحة القوائم المالية في التعبير عن حالة نشاط المنشأة -3

 وائم المالية بمعلومات قابلة للمقارنة عن فترات مالية مختلفةيرتبط اساسا بعملية تزويد مستخدمي الق -4

 

  : التاريخية التكلفة مؤيدى يدعى /7

 منها التأكد يمكن كلفةت -1

 االستمرار مفهوم ظل فى الجارية القيمة لقياس وسيلة أفضل -2
 االقتصادى الدخل قياس على تساعد -3
 آلخرى سنة من التكاليف مقارنة على تساعد -4

 
 : تساوى حالة فى المحاسبية المعادلة تكون أن يجب /8

 فقط المالية القوائم اعداد عند -1
 المحاسبية الفترة طوال -2
 المراجعة ميزان اعداد عند -3

 فقط التسوية قيود اعداد عند -4
 مماذكر شيئا ليس -5

   هو للغير المنشأة على التى الخصوم اجمالى وأن ، لاير 330000 المنشأة أصول مجموع أن علمت اذا/ 9
 : يكون الملكية حقوق صافى فان ، لاير  65000

a.  65000 لاير 
b.  330000 لاير 
c.  395000 لاير 

d. 265000  لاير 
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لاير والباقي على الحساب  40,000لاير ، سدد من ثمنه نقدا  100,000اشترت المنشأة اصل ثابت بـ /10

 ، وعليه يقوم المحاسب بتسجيل االصل في الدفاتر بمبلغ : 

 .لاير تطبيقا لألساس النقدي  40,000 -أ

 .لاير تطبيقا لألساس االستحقاق 60,000 -ب

 .لاير تطبيقا لمبدأ التكلفة التاريخية 40,000 -ت

 لاير تطبيقا لمبدأ التكلفة التاريخية. 100.000 -ث

 .الشيء مما سبق -ج

 

 250000 السوقية قيمته اصبحت عام مرور وبعد لاير 200000 بمبلغ ثابت أصل المنشأة اشترت /11

 :  مبدأ بتطبيق منه التزاما الدفاتر في قيمته تغيير المحاسب يستطيع ال ذلك ومع لاير
  الموضوعية -1
  الثبات -2

  االستحقاق -3
 التاريخية التكلفة -4
 

 يعد الخرى سنة من الثابتة االصول الستهالكات معالجتها فى الطريقة او االسلوب لنفس المنشاة تطبيق /12

 :لمبدأ تطبيقا

 االستمرارية- ا
 التاريخية التكلفة -ب
 الثبات -ج

 المقابلة – د

 : المتوقعة باالرباح االعتراف عدم إلى تؤدي المحاسبية المبادئ من أي/13

 المقابلة - ا
 االفصاح - ب
 الثبات - ج

 والحذر الحيطة - د
 
 قيمتها ارتفعت اذا حتى الدفاتر فى االصول قيمة رفع من المحاسب تمنع إلتى المحاسبية المبادئ من أي/14 

 السوقية
 المقابلة - ا

 االفصاح - ب
 الثبات - ج
 التاريخية التكلفة - د

 :التالى النحو على ) المالى المركز قائمة( الميزانية معادلة صياغة يمكن/15

 الملكية حقوق = الخصوم + االصول -ا
 الملكية حقوق  +الخصوم  =االصول- ب

 الملكية حقوق - الخصوم = االصول -ج
 الخصوم = الملكية حقوق + االصول -د
 

 :السنة نهاية فى المدة اخر مخزون قيمة تظهر ان الى التحفظ مفهوم تطبيق يؤدى/16

 السوق بسعر -أ

 التكلفة بسعر -ب
 والتكلفة السوق سعر بين االقل بالقيمة – ج

 والتكلفة السوق سعر بين االعلى بالقيمة - د
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 :االستمرارية بمبدأ يقصد/17

 متساوية محاسبية فترات الى االقتصادية الوحدة حياة تقسيم – أ

 التاريخية بقيمتها والخصوم االصول تقويم او تسجيل – ب

 المنظور االجل فى وارد غير االقتصادية الوحدة تصفية احتمال ان – ج

 الحالى الوضع تحسين او باالرباح المبالغة عدم – د

 

 ايهما السوق سعر او التكلفة لقاعدة وفقا المدة اخر مخزون تقييم يتم /18

 : لمبدأ تطبيقا اقل

 التاريخية التكلفة – أ

 المحاسبية الفترة – ب

 االفصاح – ج

 )التحفظ (والحذر الحيطة – د

 تتحقق ولم الفترة تخص ارباح او ايرادات احتساب عدم يقتضى/19

 :لمبدأ تطبيقا المكتسب الخصم مثل بعد
 الثبات – أ

 االفصاح – ب

 المقابلة – ج

 )والحذر الحيطة (التحفظ – د

 
 :لمبدأ تطبيقا يكون تحصيلها فى مشكوك ديون مخصص تكوين/20

 االفصاح – أ

 المقابلة – ب

 )والحذر الحيطة (التحفظ – ج

 المحاسبية الفترة – د

 

 

 

 

 

 اشجان  /ص يلخ* ت
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 الثالثة المحاضرة

 (1) محاسبةال مدخل مراجعةتابع 

 تسجيل التغيرات في الحالة المالية

 األولية : المحاسبية الدورة دراسة بمعنى
 العامة اليومية دفتر في المحاسبى القيد وتسجيلمحاسبي  قيد صور في ترجمتها و عملية حدوث .1
 العام األستاذ دفتر إلى العامة اليومية دفتر من القيود ترحيل .2

 ميزان المراجعة باألرصدة. واعداد العام األستاذ في الحسابات ترصيد  .3
 .باألرصدة المراجعة ميزان واقع من المالية القوائم إعداد  .4

 
  محاسبي قيد صورة في وترجمتها العملية وثحد (1

 : منشأه تأسيس أحمد قرر : مثال
 المنشأة باسم بالبنك خاص حساب في لاير 80000 فأودع

 :القيدالمحاسبى

 بالبنك النقدية /ـح  80000
 المال رأس /ـح       80000

 

 المحاسبي : القيد عمل كيفية )س(
 .)الحسابات أسماء( بالعملية تتأثر التي الحسابات تحديد•

 .)ايرادات - مصروفات - ملكية حقوق - خصوم - أصول( حساب كل طبيعة تحديد•

 .)نقص - زيادة( الحسابات في التغير طبيعية تحديد•

 .والدائنية المديونية قاعدة تطبيق•

 .دائن والنقص مدين المدين في والزيادة - مدينة والمصروفات األصول :المديونية قاعدة
 .مدين والنقص دائن الدائن في والزيادة - دائنة وااليرادات الملكية وحق الخصوم  :الدائنية قاعدة

 .القيد طرفي تساوي مراجعة•
 
 : المثال على ذلك تطبيق

 المال رأس  /ـح        النقدية /ـح       الحسابات  -1
 ملكية حق              أصل                الطبيعة  -2
 زيادة                زيادة               التغير  -3

 :  والدائنية  المديونية قاعدة تطبيق -4
 :القيدالمحاسبى

 النقدية /ـح 80000  

 المال رأس /ـح       80000
 
 

 بشيك.غ وقد تم سداد المبل 15000 غاشترت المنشأة أثاث بمبل
 عمل القيد :

 / نقديةـح        /أثاث ـح      تحديد الحسابات - 1

 أصل           أصل                   الطبيعة – 2
 نقص            زيادة                   التغير – 3
 تطبيق قاعدة المديونية والدائنية : - 4

 / األثاثـح 15000
 / النقديةـح 15000     
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 .شهور 3 بعد بالدفع وتعهدت 20000 غبمبل آالت المنشأة اشترت
 : القيد عمل

 دائنين /ـح            آالت/ـح             الحسابات تحديد -1
 خصوم               أصل                      الطبيعة -2
 زيادة                زيادة                       التغير -3

 : والدائنية المديونية قاعدة تطبيق -4
 آالت /ـح         20000 

 الدائنين /ـح                          20000

 
 وتعهد عماد بالدفع بعد شهرين. 7500 غباعت المنشأة نصف األثاث لشركة عماد بمبل

 عمل القيد :

 / مدينينـح           /أثاث ـح          تحديد الحسابات  - 1
 أصل                 أصل                      الطبيعة  - 2
 زيادة                 نقص                       التغير – 3

 تطبيق القاعدة : - 4
 المدينين/ ـح 7500
 / األثاثـح 7500       

 
 العامة اليومية دفتر في القيد ( تسجيل2)

 .العمليات لحدوث التاريخ التسلسل حسب بيوم يوم المنشأة عمليات جميع هفي يسجل دفتر هي :العامة اليومية تعريف

 
 : اليومية في التسجيل كيفية

 .الحساب اسم خانة في اليمين أقصى في القيد من المدين فالطر يسجل•

 .الحساب اسم خانة في اليسار أقصى في القيد من الدائن فالطر يسجل•

 .القيد أسفل للعملية مبسط شرح يكتب•

 .]قيد كل بعد[ عملية كل بعد سطر يترك•

 

  :اليومية دفتر شكل

 
 
  العام األستاذ دفتر إلى اليومية دفتر من القيود ( ترحيل3)

 .المنشأة تستخدمها التي الحسابات جميع على يتحتو البطاقات من مجموعة أو دفتر هو :العام  األستاذ تعريف

 من لكل ويخصص وااليرادات والمصروفات الملكية وحقوق والخصوم األصول بنود جميع عن عبارة والحسابات
 .هباسم تكتب صفحة البنود هذه

 

  :الحساب
 .المتجانسة المالية األحداث لتجميع وسيلة هو : مفهومه

 ة.متجانس مجموعات إلى وتبويبها المالية األحداث فرز هو : منه فالهد
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 العام األستاذ دفتر إلى اليومية دفتر من الترحيل كيفية
 النقدية /حـ  80000

 المال رأس /حـ                     80000 
 

 
 
 

 / األثاثـح 5000                           

 / النقديةـح 15000                               

 
 

 ترصيد الحسابات في األستاذ العام وإعداد ميزان المراجعة (4)
 جمع جانبي الحساب واستنتاج الفرق معنى الترصيد

 مثال ذلك :
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 : ميزان المراجعة 
 .العام األستاذ داخل الموجودة الحسابات جميع وأرصدة بأسماء كشف هو

 
 

 اختار العبارة الصحيحة:

س مال اودع فى البنك باسم ألاير كر 360000بدات منشات الصالح للخدمات اعمالها بتخصيص مبلغ    ½ فى -1
 المنشاة .

 الى ح/ المدينين 360000          من ح/ النقدية بالبنك  360000 -أ
 الى ح/االراضى 360000        من ح/النقدية بالبنك  360000 –ب 
 الى ح/ راس المال 360000       من ح/ النقدية بالبنك  360000 –ج 

 الى ح/النقدية بالبنك 360000             من ح/ راس المال 360000 –د
 
 

 لاير بشيك 282000تم شراء اراضى بمبلغ  2/2فى  - 2
 الى ح/الدائنين 282000            من ح/ النقدية بالبنك 282000 -أ

 الى ح/االراضى 282000          ح/النقدية بالبنك من 282000 –ب 

 الى ح/ راس المال 282000          من ح/ النقدية بالبنك 282000 –ج 
 الى ح/النقدية بالبنك 282000                من ح/ االراضى  282000 –د
 

 
 على الحساب والباقى لاير بشك 30000لاير دفع منها  72000تم شراء مبانى بمبلغ  5/2فى   -3
 الى ح/ المبانى 72000                 من ح/ المدينين 42000من ح/ النقدية بالبنك  30000 -أ

 الى ح/المدينين 42000الى ح/االنقدية بالبنك  30000                        من ح/المبانى 72000 –ب 
 الى ح/الدائنين 42000ح/االنقدية بالبنك الى  30000                       من ح/المبانى  72000 –ج 
 الى ح/النقدية بالبنك 30000                       من ح/ المبانى  30000 –د 

 
 
 لاير على الحساب 22000تم بيع جزء من االراضى بمبلغ  10/2فى  -4

 الى ح/الدائنين 22000                  من ح/ النقدية بالبنك 22000 -أ
 الى ح/االراضى 22000                ح/النقدية بالبنك من 22000 –ب 
 الى ح/ المدينين 22000                     من ح/ االراضى 22000 –ج 

 الى ح/االراضى 22000                      من ح/ المدينين  22000 –د 
 

 

 
 

http://www.multqa-ud.com/vb/index.php


 
   ud.com/vb/index.php-http://www.multqaملتقى طالب وطالبات جامعة الدمام                                           5

  :الترحيل بعملية يقصد -5
 والدائنة المدينة العناصر إلى العمليات تحليل - أ

 األستاذ دفتر إلى اليومية دفتر من القيود نقل - ب
 الحسابات ترصيد - ج
 المراجعة ميزان إلى األستاذ دفتر من األرصدة نقل - د

 
 :األستاذ دفتر -6
 األولي القيد دفتر يعتبر- أ

 التاريخي التسلسل حسب العمليات فيه تسجل- ب
 المنشأة حسابات من حساب لكل صفحة فيه يخصص سجل -ج
 فقط الحقيقية الحسابات على يحتوي- د

 
  ميزان المراجعة: -7
 قائمة بأرصدة حسابات المنشأة في تاريخ محدد -أ 

 يقدم تأكيداً قاطعا بعدم وجود أخطاء -ب 
 سجل يخصص فيه صفحة لكل حساب من حسابات المنشأة -ج 
 يتضمن أرصدة حسابات األصول والخصوم وحقوق الملكية فقط -د 

 
 القيد المركب -8
 يتضمن أكثر من حساب في الطرف المدين فقط -أ 

 يتضمن أكثر من حساب في الطرف الدائن فقط -ب 
 يتضمن أكثر من حساب في كل من الطرف المدين أو الطرف الدائن أو كليهما -ج 
 ال يتضمن أكثر من حساب في كل من الطرف المدين والطرف الدائن-د 

 
 

  :بطبيعتها الدائنة األرصدة ذات الحسابات -9

 الحقيقية الحسابات- أ
 االسمية الحسابات- ب
 والمصروفات والخصوم األصول-ج

 واإليرادات المال ورأس الخصوم -د
 
 :بطبيعتها المدينة األرصدة ذات الحسابات -10

 الملكية وحقوق والخصوم األصول- أ
 والمصروفات والخصوم األصول- ب
  .والمصروفات األصول -ج

 واإليرادات المصروفات- د
 

 رصيد حساب الخزينة يجب أن يكون:  -11

 دائمامدينا -أ 
 دائمادائنا -ب 
 مدينا أو الصفر-ج 

 دائماصفر -د 
 

 رصيد حساب االدائنين يجب أن يكون: -12

 دائمامدينا -أ 
  دائمادائنا -ب 
 مدينا أو الصفر-ج 

 دائماصفر -د 
 
 

http://www.multqa-ud.com/vb/index.php


 
   ud.com/vb/index.php-http://www.multqaملتقى طالب وطالبات جامعة الدمام                                           6

 مؤسسة والتزمت نقدا حصلت ثلثها لاير 24000 بمبلغ الهنا لمؤسسة خدمات بتادية المنشاة قامت 15/2 فى -13
 شهر : بعد الباقى بسداد الهنا

 االيرادات /ح الى                           24000 المدينين /ح من 8000 بالبنك النقدية /ح من 16000 -أ
 االيرادات /ح الى                       24000 الدائنين /ح من 8000 بالبنك النقدية /ح من 16000 ب
 الدائنين/ح الى 16000 بالبنك االنقدية/ح الى                                          8000 االيرادات/ح من 24000  ج

 االيرادات /ح الى 24000                     المدينين /ح من  16000بالبنك النقدية /ح من -  8000د
 
 لاير 16000 وقدرها نقدا لمنسوبيها ورواتب اجور المنشاة سددت 25/2 فى -14 

 االيرادات /ح الى                   16000 بالبنك النقدية /ح من 16000 -أ
 النقدية /ح الى                               16000 الدائنين /ح من 16000 ب
 المدينين/ح الى 16000                 بالبنك االنقدية/ح من 16000 – ج

 النقدية /ح الى 16000              والرواتب االجور /ح من -  16000د
 

 دفتر اليومية:  -15
 تسجل فيه العمليات حسب قيمتها -أ 

 تسجل فيه العمليات حسب التسلسل التاريخي -ب 

 سجل يخصص فيه صفحة لكل حساب من حسابات المنشأة -ج 
 الحقيقية فقطيحتوي على الحسابات  -د 
 

 يقصد بعملية الترصيد: -16
 تحليل العمليات إلى العناصر المدينة والدائنة -أ 

 نقل القيود من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ -ب 

 جمع جانبي الحساب واستنتاج الفرق-ج 
 نقل األرصدة من دفتر األستاذ إلى ميزان المراجعة -د 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 اشجان  /يص لخ* ت
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 أشجان

 المحاضرة الرابعة
 مراجعة إعداد القوائم المالية 

  :المالي المركز قائمة
 تجاه أو الغير تجاه المنشأة على االلتزامات األصول ( وكذلك( المنشأة  ممتلكات توضح قائمة عن عبارة هي

 توضيحا يلي وفيما. معينة لحظة فى المالي للمنشأة الوضع لبيان وذلك ) الملكية وحقوق الخصوم( مالكها 

 : المصطلحات  لهذه ملخصا  
 

 : لما يلي  وتنقسم ، مستقبلية منفعة ولها مادية قيمة ذات المنشأة ممتلكات هي: األصول 

 

 أصول غير ملموسة : أصول ثابتة ) طويلة األجل ( : أصول متداولة ) قصيرة األجل ( :

 .نقدية بالصندوق أو بالبنك 

 .استثمارات قصيرة األجل 

 عمالء (.مدينون ) ال 

 .أوراق القبض 

 المخزون 

 .األثاث 

 .السيارات 

 .اآلالت 

 .المباني 

 .األراضي 

 .شهرة المحل 

 .حقوق االختراع 

 

لما  وتنقسم ، قروض أو وخدمات سلع على مقابل حصولها الغير تجاه المنشأة على التزامات هي : الخصوم
 : يلي 

 

 
 
 

 
 

 . الموزعة غير االرباح إليه مضافا   رأسمال مالكها وتتضمن تجاه المنشأة على التزامات هي : الملكية  حقوق

 
  الدخل : قائمة
 فترة خالل به المرتبطة بالمصروفات مقابلة االيرادات طريق عن المنشأة اداء ييملتق يستخدم تقرير هي

 عنصرين وتتضمن ، الفترة خالل أو خسارة ربح من المنشأة أعمال نتيجة عن تفصح فهي ، محاسبية معينة
 : هما 

  )بعد تحصل لم أو حصلت ) سواء المنشأة من المقدمة الخدمات أو المباعة البضاعة ثمن هي :االيرادات  -
  .المحاسبة محل الفترة تخص االيرادات التي بمبالغ فالعبرة

 للحصول المنشأة تزاولها االنشطة التي تنفيذ فى المستخدمة والخدمات السلع تكلفة هي  :المصروفات  -
 االستهالك . مصروف – االيجار – االجور : مثل  االيرادات على

 

 : هو  باألرصدة المراجعة ميزان
 المدينة االرصدة فيه وتظهر ، معين تاريخ في اعداده يتم جانبين ذو  )قائمة أو (كشف  عن ةعبار هو

  .والدائنة المدينة االرصدة مجموع يتساوى أن والبد ، االستاذ بدفتر المفتوحة والدائنة للحسابات

 
 ما الفرق بين المصطلحات الحسابية التالية :

 . الدائنون حسابات ، المدينون حسابات -

 القبض . أوراق حسابات ، الدفع أوراق حسابات -

 ؟ منها كل من اعداد وما الهدف ؟ المالية القوائم ما هي -

 دائنون . ، دائن لفظ . وبين مدينون ، مدين لفظ بين ما الفرق -
 
 

 
 

 

 خصوم طويلة األجل : خصوم قصيرة األجل :

 وردون (.الدائنون ) الم 

 .أوراق الدفع قصيرة األجل 

 .قروض قصيرة األجل 

 .قروض طويلة األجل 

 .أوراق دفع طويلة األجل 

 .السندات طويلة األجل 
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 أشجان

 
 في المنتهية عن السنة (واإلعالن للدعاية الصقر)  منشأة دفاتر من المستخرجة االرصدة فيما يلي :تمرين  

 :  هـ 1430/12/30

 
 : المطلوب 

 هـ 1430/12/30 في المالية القوائم لتصوير العمل ورقة اعداد -أ
 هـ 1430/12/30 في المنتهية الفترة عن الدخل قائمة تصوير -ب
 هـ 1430/12/30 في المالي المركز قائمة تصوير -ت

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 نقدية بالبنك لاير  23600 دائنون لاير  17000 بالصندوق نقدية لاير  7000

 كهرباء ومياه لاير  3000  مدينون لاير 12000 هاتف لاير 6000 

 خدمات ايراد لاير 36600  مستخدمة مهمات لاير 30000  مبانى لاير  160000

 ورواتب اجور لاير  80000 المال أسر لاير 140000 ايجار مصروف لاير  72000

 إعداد ورقة العمل

 بيان
 ة المركز الماليقائم قائمة الدخل ميزان المراجعة

 ملكيةخصوم +  األصول إيرادات مصروفات أرصدة دائنة أرصدة مدينة

  7000    7000 نقدية بالصندوق

  23600    23600 نقدية بالبنك

  12000    12000 مدينون

  160000    160000 عقارات

 17000    17000  دائنون

 140000    140000  رأس المال

   236600  236600  إيراد الخدمات

    72000  72000 إيجار

    80000  80000 رواتب وأجور

    6000  6000 هاتف

    3000  3000 كهرباء ومياه

    30000  30000 مهمات مستخدمة

 393600 393600 191000 236600   

 45600 45600   صافي الربح

   23600 23600 202600 202600 

http://www.multqa-ud.com/vb/index.php


   ud.com/vb/index.php-http://www.multqa                    معة الدمام            ملتقى طالب وطالبات جا

 

 أشجان

 ير قائمة الدخلتصو

 بيان جزئي كلي

236600  
 اإليرادات

 إيراد تأدية خدمات

 المصروفات  

 م. إيجار 72000 

 م. رواتب 80000 

 م. هاتف 6000 

 م. كهرباء ومياه 3000 

 مهمات مستخدمة 30000 

 مجموع المصروفات  191000

 صافي الربح  45600

 

 تصوير قائمة المركز المالي

 الخصوم قصيرة األجل   المتداولةاألصول   

 دائنون 17000  نقدية بالصندوق 7000 

 الخصوم طويلة األجل   نقدية بالبنك 23600 

    مدينون 12000 

 حقوق الملكية   األصول الثابتة  

 رأس المال 140000  عقارات 160000 

 صافي الربح 45600    

      

وع الخصوم وحقوق مجم 202600  مجموع األصول  202600
 الملكية

 
 

 تمرين ) واجب ( :

 فى المنتهية السنة عن “المنزلية لألدوات القحطانى ” مصنع دفاتر من المستخرجة االرصدة فيمايلى 

 : هـ  1433/12/30

 

 
 
 

 االجل طويلة قروض لاير 20000 القبض أوراق لاير 16000  الصيانة مصروفات لاير 6000 

 التأمين مصروف لاير 48000 
 المنشأة اصول على

 وأجور رواتب لاير  30000  أثاثات لاير 40000 

 لالالت غيار قطع لاير 12000
    لاير 7000 تهماقيم منها استخدم

 بالصندوق نقدية لاير 15000  مبيعات لاير 80000 

 دائنون لاير 16000 المال رأس لاير 94000  مدينون لاير 14000

 هاتف لاير  750  ايجار لاير 26000  كهرباء لاير 2250 

 : المطلوب 

 ـه 1433/12/30 فى المالية القوائم لتصوير العمل ورقة اعداد)أ( 

 ـه 1433/12/30 فى المنتهية الفترة عن الدخل قائمة تصوير)ب( 

 ـه 1433/12/30 فى المالى المركز قائمة تصوير)ج( 
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 اختر االجابة الصحيحة : 

 : بأنه المصروف يعرف -1
 بااليراد المرتبطة المستنفدة التكلفة -أ

 المستنفدة غير التكلفة -ب
 محددة لمعايير طبقا المنشأة عليها تحصل التى الموارد تكلفة -ت
 بااليراد المرتبطة الغير المستنفدة التكلفة -ث

 
 : المركز المالى وقائمة الدخل قائمة من كل فى يظهر التالية البنود من أى -2

 الفترة أول مخزون -أ

 الدائنون -ب
 الفترة عن الخسارة أو الربح صافى -ت
 سبق مما شيئا ليس -ث

 
 : أساس على المالى المركز بقائمة واالالت العقارات تقويم يتم -3

 االستهالك مخصص منها مخصوما االحاللية التكلفة -أ

 التخريدية القيمة منها مخصوما االحاللية التكلفة -ب
 لألسعار العام المستوى فى بالتغير المعدلة االصلية التكلفة -ت
 االستهالك مخصص منها مخصوما الشراء تكلفة  -ث

 
 : المالى المركز قائمة اعداد من الرئيسى الغرض -4

 الشركة ألصول السوقية القيمة عن عادلة صورة تقديم -أ

 الشركة ألسهم السوقية القيمة عن عادلة رةصو تقديم -ب
 مالكها وحقوق وخصومها الشركة أصول عن عادلة صورة تقديم -ت
 للشركة التصفية قيمة عن عادلة صورة تقديم -ث

 
 : المتداولة االصول حسابات من يعد ال التالية الحسابات من أى -5

 القبض أوراق -أ

 بالبنك نقدية -ب
 ةمكتبي ومهمات لوازم -ت
 المدينون -ث

 الدائنون -ج
 

 : ضمن المالى المركز بقائمة التوالى على الدفع وأوراق القبض أوراق حسابى رصيد يظهر -6

 المتداولة والخصوم المتداولة االصول -أ
 المتداولة والخصوم الثابتة االصول -ب
 االجل طويلة والخصوم المتداولة االصول -ت

 صحيحة غير السابقة االجابات جميع -ث

 : هى المالية السنة خالل نقدية الى تحويلها يسهل التى األصول -7
 االجل قصيرة الخصوم -أ

 االجل طويلة الخصوم -ب
 المتداولة االصول -ت
 الثابتة االصول -ث
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 تصنف االنتاج فى استخدامها بغرض وليس بيعها اعادة بغرض التجارية المنشأة تقتنيها التى السيارات -8
 : أنها على

 ثابتة أصول -أ
 االجل قصيرة خصوم -ب
 متداولة اصول -ت

 للملكية حقوقا -ث
 سبق مما شيئا ال -ج

 : أنها على تصنف بيعها اعادة وليس هدفها لتحقيق استخدامها بغرض المنشأة تقتنيها التى االالت -9

 ثابتة أصول -أ
 االجل قصيرة خصوم -ب
 متداولة اصول -ت

 ملكية حقوق -ث
 
 : أنها على تصنف مالية سنة عن تزيد زمنية فترة خالل سدادها يجب التي االلتزمات -10

 ثابتة أصول -أ
 االجل قصيرة خصوم -ب
 متداولة اصول -ت

 االجل طويلة خصوم -ث

 :هي التكلفة من االهالك مجمع طرح عن تنتج التي الثابتة لألصول الصافية القيمة -11
 التاريخية التكلفة -أ

 الدفترية القيمة -ب
 التقديرية القيمة -ت
 السوقية القيمة -ث

 
 :بغرض المنشاة تقتنيها التي األصول هي الثابتة األصول -12
 البيع إعادة -أ

 االجل طويل االستثمار -ب
 االجل طويل االستخدام -ت
 االجل قصير االستخدام -ث

 :يعد العام خالل )خسارة/ربح(ةللمنشا النشاط نتيجة يوضح الذى السنوى التقرير -13
 المراجعة ميزان -أ
 المالى المركز قائمة -ب

 الدخل قائمة -ت
 النقدية التدفقات قائمة -ث

 

 :المالى المركز قائمة فى يظهر ال التالية الحسابات من اي -14
 المدة اخر مخزون -أ
 االيجار مصروف -ب

 الدفع وراقا -ت
 مستحقة وائدف -ث

 :الميزانية فى االصول جانب فى يظهر التالية الحسابات نم اي  -15

 المدة اخر خزونم -أ
 االيجار مصروف -ب
 الدفع اوراق -ت

 مستحقة وائدف -ث
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 أشجان

 :ملكية حقوق يعد التالية الحسابات من اي -16
 مدينونال -أ

 دائنونال -ب
 لنقديةا -ت
 المال اسر -ث

 :لغيرل المنشأة على التي الحقوق تعتبر  -17
 أصول -أ
 التزامات -ب

 ملكية حقوق -ج
 إيرادات -ت

 

 :الغير طرف للمنشأة التي الحقوق تسمى -18
 المدينون -أ
 الدائنون -ب

 اإليرادات -ت
 المصروفات -ث

 :الغير تجاه بالتزاماتها الوفاء بعد المنشأة أصول من تبقى ما يمثل -19

 أصول -أ
 خصوم -ب
 ملكية حقوق -ت

 روفاتمص -ث
 
 :توضح قائمة هى المالى المركز قائمة -20

 )األصول( المنشأة ممتلكات -أ
 الغير تجاه المنشأة على االلتزامات -ب
 مالكها تجاه المنشأة على االلتزامات -ت

 مماسبق كل -ث
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 الخامسة المحاضرة

 تسويات المصروفات وااليرادات

 : تسويات المصروفات وااليرادات
 

 ودقيقة كاملة المحاسبية الفترة نهاية فى اعدادها يتم التى المالية القوائم تكون أن يجب. 

 من دبن كل قيمة وأيضا الفترة خالل تحققت التى االيرادات بنود من بند كل قيمة الدخل قائمة تعكس أن فيجب 
 .االيرادات هذه بتحقيق المرتبطة المصروفات بنود

 فى الملكية وحقوق والخصوم لالصول المختلفة البنود قيمة المالى)الميزانية( المركز قائمة تعكس أن يجب كذلك 
 .اعدادها تاريخ

 

 العمليات بعض رتظه قد أنه الى اليومية دفتر فى  بأول أول يتم االقتصادية العمليات تسجيل أن من الرغم وعلى 

 ترتبط لكنها بالفعل تسجيلها تم العمليات بعض أو هناك بعد اثباتها يتم لم ولكن تسجيلها يجب كان التى االخرى

 الحسابات بعض ارصدة تعديل ضرورة يتطلب قد وذلك. القوائم العداد الواحدة السنة فترة وليس فترة من بأكثر

 ” الفترة نهاية تسويات”مسمى  راءاالجـ هذا على ويطلق ، الفترة نهاية فى
  

 التسويات :  الجراءالحاجة 
  : تسجيلها يسبق ولم الفترة تخص اقتصادية أحداث تسجيل -أ( (

 تسوية باجـراء المنشأة تقوم أن يجب لذلك شهور 10 عن للعاملين أجـور مصروف بسداد المنشأة قامت–  فمثال

 (.المنشأة على والتزام دين) الباقيين الشهريرن عن عليها الواجـب المصروف لثبات
 .شهور 10 وليس اشهر 12  الفترة كل مايخص هو بالدفاتر اثباته الواجـب جـوراال مصروف نال وذلك

 

 : أكثر أو محاسبيتين فترتين فى االقتصادية العمليات بين لتداخ يحدث قد -ب( (
 فترة فى وتنتهى فترة فى العملية تبدأ كأن الواحدة السنة خصمماي بأكثر البنود بعض قيمة تسجيل فى ذلك يتسبب و
 .رىآخ

 تسوية باجـراء المنشأة تقوم أن يجب ولذلك سنوات ثثال عن مقدم ايجار مصروف قيمة المنشأة سددت–  فمثال
 . فقط الواحدة السنةخص ي عما ليعبريجار اال قيمة لتعديل

 

 مفهوم التسويات : 

 بنود تعكس حتى ، المحاسبية الفترة نهاية فى والمصروفات االيرادت اباتحس على تتم التى التعديالت تلك هى

 ساسال تطبيقا وذلك نقصان أو زيادة دون فقط المحاسبية الفترة تخص التى المبالغ كافة والمصروفات االيرادات
 . ستحقاقاال
 

 اعتبارات اساسية الجراء التسويات : 
 تخص التى والمصروفات االيرادات بين السليمة المقابلة مفهوم راءاجـ بغرض زمةالال التعديالت اجـراء ضرورة .1

 . الخسارة أو الربح الى صافى  الوصول بهدف ذاتها الفترة

 
 الفترة تخص التى االيرادات تسجيل :به ويقصد التسويات اجـراء عند ستحقاقاال أساس على عتماداال يلزم .2

 .سدادها يتم لم أو سددت سواء الفترة ذات تخص التى فاتالمصرو بعد وتسجيل تحصيلها يتم لم أو حصلت سواء

 
 .والدائنية المديونية وفقا لقاعدة معينة قيود صورة فى تسجيلها يتم المحاسبية التسويات ثباتال .3
 

 ، الميزانية بنود من أكثر أو بند على يؤثر أن يجب تسوية قيد كل : هى التسويات اجـراء فى عامة قاعدة هناك .4
 الدخل. قائمة من بنود أكثر أو ندب على ضايوأ
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 والسؤال اآلن ؟ مالفرق بين القيود اليومية وقيود التسويات؟؟
 . والدائنية المديونية قاعدة تطبيق على التسويات وقيود اليومية قيود من كل يعتمد حيث بينهما تشابه هناك* 

 اليومية قيود اما -  قفالاال اجـراء وقبل رةالفت ةينها فى تجرى التسويات قيود أن فى بينهما فالختاال يظهر

 .بيوم يوما العمليات ثباتال تجرى
 

 احتماالت تتطلب اجراء التسويات
 

 ويلزم *عمليات حدثت وتم تسجيلها فعال                             * عمليات حدثت وتخص الفترة 
 تعديلها لتعبر عما يخص الفترة فقط                م يتم تسجيلها بالدفاتر                      ول

 ( وهي قد تكون :المقدمات( وهي قد تكون :                يطلق عليها ) المستحقاتيطلق عليها ) 

 * مصروف مستحق                                           *مصروف مقدم
 *ايراد مقدم *ايراد مستحق                                                

 

 
 ( :  ) المقدمة والمستحقة وااليراداتالمصروفات  : معالجة تسويات بنود اوال
 المصروف المقدم :  -1

 – المقدم يجاراال: مثل ، محاسبية فترة من أكثر وتخص بالدفاتر وسجلتها المنشأة صرفتها التى المبالغ فى يتمثل
 . المقدم نعالاال

 : مماتقدم يتضح

  نشأتها عند بالدفاتر جلةمس النفقات هذه*
  محاسبية فترة من أكثر تخص النفقات هذه*

 المالى المركز بقائمة المتداولة صولاال عناصر ضمن المقدم المصروف حساب رصيد * يظهر

 
 عند المسجلة المبالغ أن بفرض فقط بالمصروفات الي تخص الفترة  12/30 الفترة نهاية فى التسوية قيد اعداد يتم

 .مقدم مصروفك نشأتها

 : التسوية قيد اذن
 

 من حـ / مصروف ....... )حسب نوعه(

 إلى حـ/مصروف ....... المقدم )حسب نوعه(             
 تحميل الفترة بالمصروف الذي يخص الفترة 

  : مالحظة

  = الفترة يخص الذى المصروف

 
 
 

 تمرين : 
لاير كايجار مقدم لمدة سنتين بالمنشأة ، علما بأن  80,000هـ قامت شركة السعيد التجارية بسداد  1/1/1430في 

 من كل عام . 12/30تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة 

 
 هـ 1430المطلوب : اعداد قيد التسوية في نهاية عام 

 االجابة : 

× 𝟏𝟐 شهر المصروف الذي يخص الفترة = 
𝟖𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟐×𝟐
 لاير .  40,000=  

 : التسوية قيد

 
  االيجارمن حـ / مصروف  40,000

 المقدم االيجار إلى حـ/مصروف             40,000            
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 تمرين : 
سنوات  3لاير عن سيارة الشركة لمدة  36,000هـ قامت احدى الشركات بعقد بوليصة تأمين بمبلغ  1432/7/1في 

 دفعتها بشيك مقدما . 
 هـ  1432ام المطلوب : اعداد قيد التسوية في نهاية ع

 

 االجابة : 

× 𝟔 اشهر المصروف الذي يخص الفترة =
𝟑𝟔,𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟐×𝟑
 لاير . 6,000=  

 : التسوية قيد
 

  التأمينمن حـ / مصروف  6,000

 المقدم التأمين إلى حـ/مصروف             6,000            
 

 تمرين )واجب( :

لاير سددتها بشيك ،  120,000هـ قامت احدى المنشآت بعمل عقد دعاية واعالن لمدة سنة بمبلغ  1430/4/1في 
 من كل عام .  12/30علما بأن نهاية السنة المالية هي 

 المطلوب : اعداد قيد التسوية المناسب في نهاية الفترة .

 
 االيراد المقدم :  -2

 جـزئيا تمت) لها المقابلة الخدمة تأدية باتمام تقم لم ولكنها بالدفاتر وسجلتها ةالمنشأ حصلتها التى المبالغ فى يتمثل

 . مقدم سلعة بيع عربون – مقدم صيانة ايراد : مثل الفترة خالل السلعة ببيع أو ( فقط

  : مماتقدم يتضح

   نشأتها عند بالدفاتر المحصلة المبالغ تسجيل تم*

   حاسبيةم فترة من أكثر تخص المبالغ هذه*

 المالىالمركز بقائمة المتداولة الخصوم عناصر ضمن المقدم االيراد يعتبر*

 
 بفرض ان المبالغ المحصلة سجلت عند نشأتها كايراد مقدم .  12/30 الفترة نهاية فى التسوية قيد اعداد يتم
 : التسوية قيد اذن

 
 )حسب نوعه( مقدم ....... ايرادمن حـ / 
 ....... )حسب نوعه( ايراد/إلى حـ             

 الذي يخص الفترة  بااليرادتحميل الفترة 
 مالحظة : 

 المدة التي تخص الفترة  xاجمالي المدة بالكامل  ÷االيراد الذي يخص الفترة = اجمالي االيراد المقدم بالكامل   

 

 تمرين : 
 مقدما ، وكان ذلك مقابل صيانة لاير 60,000هـ قامت شركة الهنا لصيانة السيارات بتحصيل  1429/11/1في 

لاير لسيارات سوف  10,000واصالح سيارات احد عمالئها ، وتبين في نهاية السنة ان هذه المبالغ تتضمن ماقيمته 

 يتم اصالحها في العام المقبل . 
 هـ  1429المطلوب : اعداد قيد التسوية المناسب في نهاية عام 

 

 االجابة : 
 لاير .  50,000=  10,000 - 60,000رة = االيراد الذي يخص الفت 
 

 قيد التسوية :
  صيانة مقدم ايرادمن حـ / 50,000  

 صيانة ايرادإلى حـ/ 50,000                 
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 تمرين : 
لاير دفعها العميل نقدا عند  32,000هـ بتأجير سيارة ألحد عمالئها مقابل  1429/11/1قامت شركة المحمودي في  

 هـ .  1429/6/30تى التأجير وذلك ح
 هـ  1429المطلوب : اعداد قيد التسوية المناسب في نهاية عام 

 

 االجابة : 

× 𝟐االيراد الذي يخص الفترة =   
𝟑𝟐,𝟎𝟎𝟎

𝟖 (شهور) 
 لاير 8,000=  

 
 قيد التسوية :

  ايجار مقدم ايرادمن حـ / 8,000  
 االيجار ايرادإلى حـ/ 8,000                 

 

 ن )واجب( :تمري
لاير مقدما الصالح حاسبات احد عمالئها ، علما بأن  90,000هـ حصلت شركة الرضا على  1429/12/1في 

 لاير فقط .  70,000الحاسبات التي تم اصالحها لنهاية السنة بلغت تكلفتها 

 هـ 1429المطلوب : اعداد قيد التسوية المناسب في نهاية عام 
 
 

 المصروف المستحق :  -3

 المحاسبية بالدفاتر تسجل ولم تسدد لم ولكن (الفترةخالل المنشأة منها استفادت (الفترة تخص التى المبالغ فى يتمثل

 المستحقة جـوراال – المستحق االيجار: مثل ، الفترة خالل
  : مماتقدم يتضح

 الفترة خالل المنشأة منه واستفادت الفترة يخص مصروف هو*
 فاتربالد تسجيله يتم لم مصروف هو*

 المالى المركز بقائمة المتداولة الخصوم عناصر ضمن المستحق المصروف مبلغ يدرج*
 
 

 بقيمة المصروف أو بجزء منه الذي يخص الفترة ولم يسجل محاسبيا  12/30 الفترة نهاية فى التسوية قيد اعداد يتم

 : التسوية قيد اذن
 

 )حسب نوعه( ....... مصروفمن حـ / 

 )حسب نوعه(المستحق .......  مصروفـ/إلى ح             
 الذي يخص الفترة  بالمصروفتحميل الفترة 

 

 تمرين : 
لاير  50,000هـ اتضح ان قيمة ايجار المحل الذي تشغله المنشأة عن الفترة يبلغ  1429بفحص حسابات نهاية عام 

 ، ولم تقم بسدادها وايضا لم تسجل ضمن المصروفات .

 هـ  1429سوية المناسب في نهاية المطلوب : اعداد قيد الت
 االجابة :

 لاير 50,000قيمة المصروف الذي يخص الفترة ولم يسجل 

 قيد التسوية :
 االيجار  مصروفمن حـ / 50,000 

 المستحق  االيجار مصروفإلى حـ/  50,000                
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 تمرين :
لاير شهريا ، علما بأن االجور والرواتب  10,000هـ تبلغ االجور الشهرية للعاملين بشركة بنده  1432/1/1في

 لاير فقط. 90,000المدفوعة والظاهرة في ميزان المراجعة قبل التسويات هي 
 هـ .  1432المطلوب / اعداد قيد التسوية في نهاية عام 

 االجابة : 

 لاير   x 12  =120,000 000،10االجور السنوية = 

 لاير  90,000االجور المسجلة كمصروفات = 

 لاير  30,000مصروف يخص الفترة وغير مسجل = 

 
 قيد التسوية :

 االجور  مصروفمن حـ / 30,000 

 المستحقة االجور مصروفإلى حـ/  30,000                
 

 تمرين )واجب( : 

لاير  40,000هـ ان مصاريف الصيانة الخارجية المستحقة على المنشأة عن العام بلغت  1429اتضح في نهاية عام 
 لاير ، وهي القيمة الظاهرة في ميزان المراجعة قبل التسويات. 30,000سددت منها المنشأة 

  المطلوب : اعداد قيد التسوية المناسب في نهاية الفترة . 

 
 االيراد المستحق :  -4

 بالدفاتر تسجل لمو تحصل لم ولكن خدمة آداء أو سلعة بيع نتيجة بالفعل المنشأة استحقتها التى االيرادات فى يتمثل

 ةمستحق خدمات تأدية اداير – مستحق ارجاي اداير: مثل ، الفترة نهاية حتى المحاسبية
  : مماتقدم يتضح

 المحاسبة محل الفترة خصي اداير هو*

 بالدفاتر تسجيله تمي لم راداي هو*
 المالى المركز بقائمة المتداولة  صولاال عناصر ضمن المستحق اديراال مبلغ يدرج*
 

 بقيمة االيراد الذي يخص الفترة ولم يسجل بالدفاتر حتى نهايتها  12/30 الفترة نهاية فى التسوية قيد اعداد يتم
 : التسوية قيد اذن

 

 )حسب نوعه(مستحق  ....... ايرادمن حـ / 
 ....... )حسب نوعه( ايرادإلى حـ/             

 الذي يخص الفترة  بااليرادتحميل الفترة 

 
 

 تمرين :

  تحصيل تم قد أنه حين فى ، لاير 60,000 السنة يخص الذى  الدائنة الفوائد ايرادات بلغت ـه 1 / 11 / 1429 في
 . التسويات قبل المراجعة ميزان فى القيمة المسجلة وهي العام خالل فقط لاير 35000

 

 الفترة. نهاية في المناسب التسوية قيد اعداد : المطلوب
 : االجابة 
 لاير. 25000=  35000 – 60000يسجل  ولم الفترة يخص ايراد

  : التسوية قيد
 ةمستحق فوائد ايرادمن حـ / 25000 
  فوائد ايرادإلى حـ/ 25000            
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 تمرين :
 .فقط لاير 65000 بالدفاتر  والمسجل لاير 80000 السنة يخص الذي السيارات صيانة ايراد بلغ

 . الفترة نهاية فى التسوية قيد اعداد : المطلوب
 : االجابة 
 لاير. 15000=  65000 – 80000 =  يسجل ولم الفترة يخص ايراد

 : التسوية  قيد
 مستحق صيانة ايرادمن حـ / 15000
  الصيانة ايرادإلى حـ/ 15000           

 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

 المستحق : للمصروف وصف أفضل تكون أن يمكن التالية العبارات من أي .1

 الحالية. الفترة بإيرادات مقابلته ويتم دفعه تم -أ
 الحالية. الفترة بإيرادات مقابلته يتم ولن دفعه تم -ب
 الحالية. الفترة بإيرادات مقابلته يتم ولن دفعه يتم لم -ت

 .الحالية الفترة بإيرادات مقابلته وتمت دفعه يتم لم -ث
 

 نهاية فى المحاسبية قيود التسويات اعداد إلى بالحاجة ارتباطا   أكثر يكون التالية االفتراضات أو المبادئ أي .2

 : المحاسبية  الفترة
 المحاسبية. الوحدة استمرارية -أ
 الفترة المحاسبية. -ب

 والحذر. الحيطة -ت
 النقدي. القياس وحدة -ث

 

 : مؤقتا   أو اسميا   يعتبر التالية الحسابات من أي .3
 الفوائد. ايراد حساب -أ
 المحتجزة. االرباح حساب -ب

 المالية. االوراق حساب -ت
 المستحقة. الدخل ضرائب حساب -ث

 

 : المالية للمنشأة  السنة نهاية في تسوية قيد اجراء ال تتطلب التالية أي الحاالت وضح .4
 نقداً. محرم شهر عن العمال اجور المنشأة دفعت -أ
 تكلفة حملت وقد أشهر المالية بأربعة السنة نهاية قبل وذلك ، سنة لمدة تأمين بوليصة المنشأة اشترت -ب

 التأمين. مصروف/ح على البوليصة هذه شراء
 تكلفة حملت وقد أشهر المالية بأربعة السنة نهاية قبل وذلك ، سنة لمدة تأمين بوليصة المنشأة اشترت -ت

 المقدم. التأمين/ح على البوليصة هذه شراء

 تسجيله تم أشهر بأربعة السنة المالية نهاية قبل العمالء أحد من مقدما شهور 6 ايجار المنشأة تسلمت -ث
ً  كإيرادات  . مقدما

 

 : هو  المستحق االيراد .5
 سداده. وتم الدفع واجب للمنشاة حق -أ
 مستحق. غير ولكنه دفعه تم للمنشاة حق -ب

 بعد. سداده يتم ولم الدفع واجب للمنشاة حق -ت
ً  ليس -ث  مما ذكر. شيئا

 

 : هو  المقدم المصروف .6
 الفترة. بإيرادات مقابلته وتمت يدفع لم مبلغ -أ
 الفترة. بإيرادات مقابلته يتم ولم دفع مبلغ -ب

 الفترة. بإيرادات مقابلته يتم ولم يدفع لم مبلغ -ت
 .الفترة بإيرادات مقابلته وتمت دفع مبلغ -ث
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 الهدف من مرحلة التسويات الجردية التي يتم اجراؤها في نهاية الفترة المالية هو :  .7
 اكتشاف االخطاء وتصحيحها  -أ

 تحميل الفترة المالية بااليرادات المستحقة  -ب
 تحميل الفترة المالية بما يخصها من ايرادات ومصروفات  -ت
 التأكد من توازن الحسابات -ث

 
 دات المقدمة :تعالج االيرادات المستحقة وااليرا .8

 االيراد المستحق يعتبر أصل وااليراد المقدم يعتبر التزام -أ

 االيراد المقدم يعتبر أصل وااليراد المستحق يعتبر التزام -ب
 تعالج ضمن حقوق الملكية. -ت
 تعالج كإيرادات أخرى في قائمة الدخل. -ث

 
 :المقدمة والمصروفات المستحقة المصروفات تعالج .9

 .التزاميعتبر  المقدم والمصروف أصليعتبر  تحقالمس المصروف – أ

 .أصليعتبر  المقدم والمصروف التزاميعتبر  المستحق المصروف - ب
 .لالدخ قائمة في رىأخ كمصروفات تعالج - ج

 .الملكية حقوق ضمن تعالج – د

 

 :والمتبقية المستهلكة المكتبية الدوات تعالج .10
 .أصل والمتبقية فمصرو المستهلكة المكتبية دواتاال – أ

 مصروف والمتبقية أصل المستهلكة المكتبية دواتاال -ب
 مصروف والمتبقية التزام المستهلكة المكتبية دواتاال -ج
 .لالدخ قائمة في تظهر المتبقية المكتبية دواتاال - د          
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 السادسة المحاضرة

 آخر العام للبنود االخرى )االصول المتداولة(.تسويات 

 

 تسوية شراء واستخدام األصول المتداولة :
 ومهمات (. مواد أو وزيوت وقود أو الكتابية األدوات مثل ( المتداولة األصول شراء عند 
 التالي  لقيدبا كأصول متداولة تسجيلها يتم أن لها المحاسبية المعالجات احدى وتتمثل : 

 
 حـ/ أدوات كتابية مثالا 

 إلى حـ/ النقدية                              

 
 : هما  حالتين وهناك مصروفات ليكون بمثابة منها المستخدم بالجزء تسوية قيد عمل يتم الفترة نهاية فى ثم

 األصل. من المستخدم الجزء عن معلومات بالتمرين يرد األولى : الحالة

 األصل. من المتبقى الجزء عن معلومات بالتمرين يرد الثانية : الحالة
 
 

 اثبات استخدام االصل في نهاية الفترة 
 

 الحالة الثانية*                                                 الحالة االولى * 
               من االصلالمتبقي الجزء  عن معلومات بالتمرين يرد     من االصلالمستخدم عن الجزء معلومات  بالتمرين يرد

 اذن يتم االثبات بقيمة الجزء المستخدم                        اذن يتم استنتاج وحساب قيمة الجزء المستخدم 

 أو بالمصروف                                                   واثباته كمصروف
 

 

 
 
 تمرين : 

 الموجود أن الجرد من اتضح الفترة وفي نهاية ، لاير 60,000 بمبلغ لآلالت قطع غيار بشراء الشركات احدى قامت
 . لاير 8,000 الشركة بمخازن

 الفترة. نهاية فى المناسب التسوية قيد اعداد : المطلوب

 : االجابة 
 لاير. 52,000=  8,000 – 60,000ستخدمة = الم قطع الغيار

 : التسوية  قيد

 
 مستخدمة رقطع غياحـ/  52000

 قطع غيارحـ/  52000                                     

 
 تمرين :

 لاير. 20,000 الفترة ما قيمته خالل منها استخدم لاير 25,000 بمبلغ كتابية أدوات بشراء الشركة قامت

 . الفترة نهاية فى التسوية قيد اعداد : المطلوب
 : االجابة 

 مباشرة. لاير  20, 000فقط مالمستخد بقيمة القيد اجراء يتم

 : التسوية  قيد
 

 حـ/ أدوات كتابية مستخدمة 20000

 حـ/ أدوات كتابية 20000 ....................
 
 

 
 

 من حـ/ مصروف األدوات الكتابية مثالا 
 إلى حـ/ األدوات الكتابية 

 من حـ/ مصروف األدوات الكتابية مثالا 
 إلى حـ/ األدوات الكتابية 
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 :تمارين على تسويات المستحقات و المقدمات 

 هـ  2614\12\30المنشآت عن السنة المنتهية في  احدى دفاتر يفيما يلي بعض العمليات التي تمت ف  ( :1تمرين ) 

 1426\9\1سنوات اعتباراا من  3لاير قيمة االيجار المقدم لمدة  72000سددت المنشأة في اول رمضان مبلغ  -أ

 هـ ، وقد تم ترحيل هذا المبلغ الى حساب االيجار المقدم ولم يتم خالل السنة المالية أي قيد تسوية بذلك .

 

سبوع حيث تبلغ االجور االسبوعية المدفوعة مقابل ست من كل ا ستقوم المنشاة بسداد اجور عمالها يوم الخمي -ب

لاير ، فإذا علمت ان نهاية السنة المالية كانت يوم الثالثاء  9600ايام عمل من السبت الى الخميس مبلغ 

 هـ ولم يتم اجراء تسوية في هذا الشأن . 1426\12\30

 

الرباح المستحقة لهذه االسهم المملوكة عن عام تمتلك المنشاة بعض االسهم لشركة االتحاد الزراعية ، وقد بلغت ا -ت

 لاير ولم يتم تسجيلها بعد . 11200هـ مبلغ  1426

 هـ  1433\12\30المطلوب : اجراء قيود التسويات الالزمة في 

 : 1اجابة التمرين 

 

 التاريخ انــــــــــــــــــــــــالبي دائن مدين

8,000  
8,000 

 مصروف االيجار \من حـ
 مصروف االيجار المقدم \الى حـ           

 8,000شهور =  4*36\72,000م. ايجار يخص الفترة = 

 لاير

 هـ 1426\12\30

6,400  
6,400 

 مصروف االجور \من حـ
 مصروف االجور المستحقة \الى حـ            

 لاير 6,400ايام =  4*6\9,600م. االجور المستحقة = 

 هـ 1426\12\30

11,200 ....... 
11,200 

 ايراد االسهم المستحقة \من حـ
 ايراد االسهم \الى حـ              

 هـ 1426\12\30

 

 

 هـ 2614\12\30لمنشاة سالم في فيما يلي بعض االرصدة التي ظهرت في ميزان المراجعة  ( : 2تمرين ) 

  لاير 1000000ي المبان –لاير  30000االجور و الرواتب  –لاير  28800ارصدة مدينة : التأمين المقدم 

 ا  محصلة دائنة ايجارات:  دائنة ارصدة   لاير 4000 مالية اوراق ايراد – 36000 مقدما

 ان علمت فإذا : 

 هـ 1426\8\1رصيد التأمين المقدم يمثل قسط تأمين ضد الحريق لمدة عام من  -أ

 لاير 560وراق المالية الذي يخص الفترة ايراد اال -ب

 لاير 44000هـ مبلغ  1426نوية التي تخص عام يبلغ اجمالي االجور و الرواتب الس -ت

يمثل رصيد االيجارات الدائنة المحصلة مقدماً ايجار احد مباني المنشاة المؤجرة للغير لمدة عام  -ث

 هـ  1426\11\1اعتباراً من 

 هـ 1433\12\30المطلوب : اجراء قيود التسويات الالزمة في 
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 : 2اجابة التمرين 

 التاريخ انـــــــــــــــــــــالبي دائن مدين

1,200  
1,200 

 التأمين مصروف \من حـ
 التأمين المقدممصروف  \الى حـ         

  1,200=  شهور 5*12\2880التأمين يخص الفترة = م.

 هـ1426\12\30

160  
160 

 ايراد اوراق مالية مستحق \من حـ
 ايراد اوراق مالية \الى حـ                  

 لاير 160=  400 – 560الفترة = ايراد يخص 

 هـ1426\12\30

14,000  
14,000 

 مصروف االجور \من حـ

 مصروف االجور المستحق \الى حـ         
 14,000=  30,000 – 44,000م.االجور تخص الفترة = 

 هـ1426\12\30

 ايراد ايجار مقدم \من حـ 6,000 6,000
 ايراد االيجار \الى حـ               

 لاير 6,000=  2*12\36,000اد يخص الفترة = االير

 هـ1426\12\30

 

شركة الربيع لبيع و صيانة االجهزة االلكترونية عن  دفاتر التي تمت في االرصدةفيما يلي بعض  ( :  3تمرين ) 

 هـ 2714\12\30السنة المنتهية في 

ة حاسبات لشركته ، وقد تبين   اجهز لاير مقابل صيانة 40000حصلت الشركة مقدماا من احد عمالئها مبلغ  -أ

 لاير 28000نهاية العام ان الحاسبات التي صيانتها بالفعل بلغت تكلفة صيانتها 

ا و الذي تبلغ قيمته  7\1تقوم الشركة في  -ب  لاير  60000من كل عام بسداد قيمة االيجار السنوي مقدما

على القيام بحملة اعالنية لمدة سنة هـ تعاقدت الشركة مع شركة الحمد للدعاية و االعالن  1426\1\1في  -ت

ا بأن قيمة مصروف الدعاية و االعالن الظاهر في ميزان المراجعة قبل التسويات  8000بتكلفة شهرية  لاير ، علما

 لاير . 72000

 المطلوب : اجراء قيود التسويات الالزمة في نهاية الفترة .

 

 التاريخ انـــــــــــــــــــــالبي دائن مدين

28,000  
28,000 

 ايراد الصيانة المقدم \من حـ
 ايراد الصيانة \الى حـ         

 هـ1427\12\30

30,000  
30,000 

 مصروف االيجار \من حـ
 مصروف االيجار المقدم \الى حـ                  

 لاير 30,000 = 6 12/60,000*يخص الفترة =  م.االيجار

 هـ1427\12\30

24,000  
24,000 

 االعالنروف مص \من حـ
 المستحق االعالنمصروف  \الى حـ         

 24,000=  72,000 – 96,000= المصروف المستحق 

 هـ1427\12\30

 
 

 اختر االجابة الصحيحة ممايلي : 
 : الخصوم ضمن اليدرج التالية العناصر من أى -1

 االجل طويلة القروض -أ

 مقدما محصلة ايرادات -ب
 مقدما مدفوع مصروف -ت
 الدائنون -ث

 اسبقمم الشئ -ج
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 : بمثابة المستحق المصروف يعد -2

 االصول عناصر أحد -أ
 االجل قصيرة الخصوم عناصر أحد -ب

 المصروفات عناصر أحد -ت

 الملكية حقوق عناصر أحد -ث
 مماسبق الشئ -ج

 
 فان ، الشخصى استخدامه لغرض للمنشأة المملوكة البضاعة من جزءا الفردية المنشأة صاحب يسحب عندما -3

 : لمفهوم طبقا بها مدينا الجارى حسابه ويجعل ، حوباتكمس تسجل العملية هذه

 والحذر الحيطة -أ
 االستمرارية -ب
 االفصاح -ت

 المحاسبية الوحدة استقالل -ث
 مماسبق الشئ -ج

 

 : ب يعرف مفهوم ضوء فى والمستحقة المقدمة وااليرادات للمصروفات المحاسبية المعالجة تم -4
 المالءمة -أ
 االقتصادية الوحدة -ب

 التكلفة -ت
 االستحقاق -ث
 مماسبق الشئ -ج

 

 : تعالج الزيادة هذه فان السنة تخص التى االيرادات عن السنة أثناء المحصل االيراد زاد اذا -5

 متداولة كخصوم المالى المركز قائمة فى يظهر مقدم كايراد -أ
 كايرادات الدخل قائمة فى يظهر مقدم ايرادك -ب
 متداولة كأصول المالى المركز قائمة فى يظهر كايراد -ت

 االيرادات ضمن الدخل قائمة ىف يظهر كايراد -ث

 

 : لمفهوم طبقا عليها الحصول فى فعال المنشأة تكلفته أو لماتكبدته وفقا السجالت فى االصول قيد يتم -6

 االستحقاق)أ(

 التاريخية التكلفة)ب(
 المالءمة)ج(

 والحذر الحيطة)د(

 مماسبق الشئ)ه(
 

 التجارى للمعرض السنوى االيجار مصروف قيمة ثلتم لاير 120000 مبلغ التجارية االمل منشأة دفعت -7
 : هى الفترة يخص الذى االيجار مصروف قيمة فتكون ، ـه 1433 / 8 / 1 من اعتبارا

 لاير120000 -أ

 لاير 50000 -ب

 لاير80000 -ت

 لاير40000 -ث
 مماسبق الشئ -ج
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 المدفوعة االجور قيمة بأن علما ، لاير 15000 المنشآت احدى فى الشهرية االجور مصروف قيمة لغتب -8
 : هى الفترة يخص الذى االجور مصروف قيمة*** : فان لذا ، لاير 150000 بلغت العام نهاية فى

 لاير  180,000 -أ

 لاير 30,000 -ب

 لاير150,000 -ت

 الشيء مماسبق -ث

 

 : المستحقة االجور مصروف قيمة تبلغ السابقة للعبارة ووفقا -9

 الفترة مصروفات ضمن لاير -180000 أ

 المتداولة الخصوم ضمن لاير 300 00- ب
 الفترة مصروفات ضمن لاير 150000  - ج

 المتداولة االصول ضمن لاير - 60000 د

 

 بمبلغ الورش احدى مع لسياراتها سنوى صيانة عقد المنشأت احدى عقدت ـه 1433 / 4 / 1 فى -10

 فى خ.أ/ح على ويحمل ترةالف يخص الذى الصيانة مصروف قيمة تعتبر وعليه ، مقدما دفعت لاير 240000

 : هى السنة نهاية
 لاير 240000 أ

 لاير  180000ب

 لاير 30000 ج
 لاير 160000 ه

 

 قيمة وقدرت ، لاير15000 مبلغ ـه 1433 عام خالل المشتراه المكتبية والمهمات المواد قيمة بلغت -11
 : هو العام نهاية فى التسوية قيد فيكون ، لاير 12000 العام نفس خالل منها المستهلك

 مستخدمة مكتبية ومهمات مواد /ح الى 15000 مكتبية ومهمات مواد/ح من- 15000 أ

 مكتبية ومهمات مواد /ح الى 3000 مستخدمة مكتبية ومهمات مواد/ح من 3000 -ب
 مكتبية ومهمات مواد /ح الى 15000 مستخدمة مكتبية ومهمات مواد/ح من 15000 -ج

 مكتبية ومهمات مواد /ح الى  12000مستخدمة كتبيةم ومهمات مواد/ح من  12000-د
 

 أثبتت وقد ، لاير 36000 ب تملكه مخزن تأجير ايراد قيمة المنشأة استلمت ـه 1433 / 10 / 1 فى -12

 : هى الفترة يخص الذى التأجير ايراد قيمة فان لذلك ، بالدفاتر القيمة
 لاير 9000 -أ

 لاير36000 -ب

 لاير3000 -ت

 لاير6000 -ث
 الشيء مماسبق -ج

 
 قيمةـ ه 1433 / 12 / 30 فى العامر لمنشأة التسويات قبل المراجعة بميزان المقدم التأمين رصيد بلغ -13

 فان ، ـه 1433 / 5 / 1 من اعتبارا عامين مدة عن مدفوع التأمين هذا أن علمت فاذا ، لاير 48000
 : هو ـه 1433 عام يخص الذى التامين روفمص
 لاير48000 -أ

 لاير16000 -ب

 لاير24000 -ت

 لاير32000 -ث
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 قيمة لاير 18000 تاريخه فى وقبضت مخازنها أحد بتأجير المنشآت احدى قامت ه 1433 / 10 / 1 فى -14

 / 12 / 30 المالية السنة نهاية فى المعدة المالية مالقوائ على الالزمة التسوية قيود أثر فيكون ، السنوى االيجار
 : مايلى ـه 1433

 لاير 9000 وقدرها الخصوم فى زيادة)أ(

 لاير 9000 وقدرها المصروفات فى زيادة)ب(
 لاير  4500بقيمة الخصوم فى ونقص لاير  4500قدرها االيرادات فى زيادة)ج(
 لاير 13500 قدرها االيرادات فى ةوزياد لاير 13500 قدره الخصوم فى نقص)د(

 
 االيجار أن علمت فاذا ، المعرض ايجار عن نقدا لاير 50000 المنشآت احدى دفعت ـه 1433 / 1 / 1 فى -15

 : هو الحالة بهذه الخاص التسوية قيد يكون ولهذا ، لاير 10000 يبلغ للمعرض الشهرى

 مستحق جاراي مصروف /ح الى  70000االيجار مصروف/ح من 70000- أ

 المقدم االيجار مصروف /ح الى 50000 االيجار مصروف/ح من -50000 ب

 االيجار مصروف /ح الى 40000 مقدم ايجار مصروف/ح من 40000- ج

 المقدم االيجار مصروف /ح الى 40000 االيجار مصروف/ح من 40000  -د

 خالل ومهمات مواد بشراء المنشأة قامت وقد ، لاير 10000 المالية السنة بداية فى والمهمات المواد رصيد بلغ -16

 فيكون ، لاير 25000 قيمتها بلغت الفترة خالل المستخدمة والمهمات المواد أن علمت فاذا ، لاير 30000 ب السنة
 : هو العام نهاية فى التسوية قيد

 ومهمات مواد /ح الى 15000 مستخدمة ومهمات مواد/ح من 15000  

 ومهمات مواد /ح الى  25000مستخدمة ومهمات مواد/ح من  25 000

 مستخدمة ومهمات مواد /ح الى 15000 ومهمات مواد/ح من 15000

 مستخدمة ومهمات مواد /ح الى 25000 ومهمات مواد/ح من            25000
 

 منها حصلت ، لاير 90000 بلغت بقيمة الشركات احدى سيارات باصالح السيارات الصالح النسيم منشأة قامت -17

 : هو الالزم التسوية قيد يكون ولهذا ،لاير 70000 ماقيمته المالية السنة نهاية حتى

 اصالح ايراد /ح الى 70000 مستحق اصالح ايراد/ح من 70000 -أ 

 مستحق اصالح ايراد /ح الى 90000 اصالح ايراد/ح من 90000  -ب
 اصالح ايراد /ح الى 20000 مقدم اصالح ايراد/ح من 20000  -ج
 اصالح ايراد /ح الى  20000مستحق اصالح ايراد/ح من  20000-د

 

 بلغت الفترة خالل االضافات وان لاير 124000 بلغ 1/1/1437 فى المكتبية المهات رصيد ان علمت اذا -18

 المهمات من تبقىالم الرصيد فان . شهرين كل عن 24000 بلغ 1437 السنة خالل منها المستهلك وان 80000
 :هو 30/12/1437 فى المكتبية

 الميزانية فى االصول جانب فى ويظهر لاير 80000 -ب       الميزانية فى الخصوم جانب فى ويظهر لاير 60000 -ا 

 الميزانية فى االصول جانب فى ويظهر لاير-  60000د      الميزانية فى االصول جانب فى ويظهر لاير-  180000ج 

 

 

 خالل المشتراه الكتابية االدوات قيمة وهى لاير 28000 بقيمة الكتابية االدوات رصيد ظهر 30/12/1437 فى -19
 :التسوية بعد الدخل قائمة فى تظهر التى القيمة ماهى . لاير8000 ب كتابية ادوات وجود تبين الجرد وبعد العام

 مستخدمة كتابية ادوات- 8000 ب                        كتابية ادوات 8000 -ا

 كتابية ادوات 28000 -د          مستخدمة كتابية دواتا  20000-ج
 

 :التسوية بعد الميزانية فى تظهر التى القيمة هى ما . السابقة الفقرة بيانات باستخدام -20

 الخصوم جانب فى كتابية ادوات 20000 -ب                   االصول جانب فى كتابية ادوات- 28000 ا
 االصول جانب فى كتابية ادوات 8 000-د       االصول جانب فى مستخدمة كتابية ادوات   20000-ج
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 السابعة المحاضرة

 اعداد ورقة العمل

 : اعداد ورقة العمل
 لتوفير وملخصا منتظما أسلوبا توفر ألنها المحاسبية الفترة نهاية فى المحاسبى العمل لتبسيط وسيلة هى العمل ورقة

 تمثل فهى ، بيةالمحاس السجالت من جزءا تعد ال العمل ورقة أن مالحظة مع ، المالية القوائم العداد المالئمة البيانات

 . مسودة أو خارجية ورقة
 

 مكونات ورقة العمل : 

  : التالية األجزاء من العمل ورقة تتكون
 الحساب اسم 
 التسويات قبل المراجعة ميزان 

 التسويات 
 التسويات بعد المراجعة ميزان 
 الدخل قائمة 

 المالى المركز قائمة 
 

 التسويات :  خطوات اعداد ورقة العمل بعد

 وأن ، مدينة بطبيعتها االصول والمصروفات أن مراعاة مع التمرين من المراجعة ميزان بنود نقل يتم (1

 دائنة. بطبيعتها الملكية وااليرادات وحقوق الخصوم

 المعلومات االضافية. من باجرائها قمت التى التسويات قيود نقل يتم (2

 يلزم جديدة حسابات تمثل ) التسويات قبل بميزان المراجعة ترد ولم ( بالتمرين الواردة االضافية المعلومات (3

 المخصصة الخانة فى ميزان المراجعة مجموع اسفل العمل لورقة واضافتها لها الالزمة اجراء التسويات
 الحساب. السم

يتم انشاء عمود بورقة العمل باسم "ميزان المراجعة بعد التسويات" ليدرج به جميع االرصدة الخاصة  (4

 لقاعدة التالية :بالتسويات مع مراعاة ا
  جمع االرصدة المدينة المتشابهة ) الواردة بميزان المراجعة + التسويات ( و ايضاً جمع االرصدة

 .الدائنة المتشابهة ) الواردة بميزان المراجعة + التسويات (

 . اما في حالة االختالف بينهما يتم الطرح ويوضع ناتج الطرح في مكان الطرف االكبر 

المراجعة بعد التسويات يتم توجيه االيرادات و المصروفات الى قائمة الدخل ، ثم استنتاج من واقع ميزان  (5

 .، والذي ينقل الى قائمة المركز المالي الخسارةرقم صافي الربح او 

 ةكذلك من واقع ميزان المراجعة بعد التسويات يتم توجيه االصول والخصوم وحقوق الملكية باإلضافة الى اي (6

 .او مقدمة الى قائمة المركز المالي بنود مستحقة 

وضع المصروفات المقدمة واإليرادات المستحقة من ضمن بنود االصول المتداولة بينم  مع مراعاة

 المصروفات المستحقة و االيرادات المقدمة من ضمن بنود الخصوم المتداولة .

 هـ قبل التسويات : 1422\12\30فيما يلي ميزان المراجعة لمنشاة النجاح في  تمرين شامل :

 اسم الحساب دائن مدين

45.700 

7.000 
30.000 

6.500 

40.400 
66,000 

 

 
 
 

120,000 

 

 
 
 

 
 

5,000 

196,000 
110,000 

4,600 

 اثاث وتركيبات

 مواد ومهمات
 ايجار مقدم

 مدينون

 نقدية
 اجور ورواتب

 دائنون

 ايراد وخدمات
 رأس المال

 ايراد االوراق المالية

 اراضي
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 انه توافرت المعلومات التالية : فإذا علمت

 لاير 6000هـ مبلغ  1422\12\30بلغت االجور المستحقة في  -1

 لاير 1800بلغت المواد و المهمات المتبقية في نهاية العام مبلغ  -2

 شهر 15هـ لمدة  1422\1\1االيجار المدفوع مقدماً دفع في  -3

 لاير 6000هـ يبلغ  1422\12\30ايراد االوراق المالية الذي يخص الفترة المنتهية في  -4

 4000هـ مبلغ  1422\12\30للعمالء ولم تسجل بالدفاتر ولم تحصل حتى  ةبلغت قيمة الخدمات المؤدا -5

 لاير

 المطلوب :

 نهاية العام.اعداد قيود التسويات في  (أ

 .تصوير ورقة العمل (ب

 نهاية العام.اجراء قيود االقفال في  (ت

 اجراء قيود التسويات

اريخالت البيان دائن مدين  
6000  

6000 
مصروف االجور \من حـ  

مصروف االجور المستحقة \الى حـ       

 اثبات مصروف االجور الذي يخص الفترة

هـ 2214\12\30  

5200  
5200 

مواد و مهمات مستخدمة مصروف\من حـ  
مواد و مهمات \الى حـ        

  1800 – 7000المهمات المستخدمة = 
لاير 5200=   

 30\12\1422 هـ

00240   

24000 

مصروف االيجار \من حـ  

مصروف االيجار المقدم \الى حـ        
12*15\30000م.االيجار يخص الفترة =   

لاير 24000=   

 30\12\1422 هـ

1400  
1400 

ايراد اوراق مالية مستحقة  \من حـ  
ايراد اوراق مالية \الى حـ        

4600 – 6000االيراد يخص الفترة =   

لاير 1400=  

 30\12\1422 هـ

4000  
4000 

ايراد خدمات مستحقة \من حـ  
ايراد خدمات \الى حـ          

 تحميل الفترة بما يخصها من ايراد الخدمات

 30\12\1422 هـ

 

 ورقة العمل ألعداد القوائم المالية
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 ورقة العمل ألعداد القوائم المالية

اسم 
 الحساب

ميزان المراجعة قبل 
 التسويات

ميزان  التسويات
مراجعة بعد ال

 التسويات

قائمة المركز  قائمة الدخل
 المالي

خصوم  االصول ايرادات مصروفات دائن مدين دائن مدين دائن مدين 

 +
حقوق 
 الملكية

          40400 نقدية

          6500 مدينون

ايجار 
 مقدم

30000   24000       

مواد و 
 مهمات

7000   5200       

اثاث و 
 تركيبات

45700          

          120000 اراضي

         5000  دائنون

رأس 

 المال
 110000         

ايراد 
 الخدمات

 196000  4000       

ايراد 
اوراق 
 مالية

 4600  1400       

م.اجور 
 ورواتب

660000          

         315600 315600 اجمالي

م.اجور 
 مستحقة

   6000       

مواد 
 ومهمات
 مستخدمة

  5200        

        24000   م.ايجار

ايراد 
اوراق 
 مستحقة

  1400        

ايراد 
خدمات 
 مستحقة

  4000        

صافي 
 الربح

          

           

       40600 40600   مجموع
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 ورقة العمل ألعداد القوائم المالية

ميزان المراجعة قبل  اسم الحساب
 وياتالتس

ميزان المراجعة بعد  التسويات
 التسويات

 قائمة المركز المالي قائمة الدخل

خصوم  االصول ايرادات مصروفات دائن مدين دائن مدين دائن مدين 
 +

حقوق 
 الملكية

      40400    40400 نقدية

      6500    6500 مدينون

      6000 24000   30000 ايجار مقدم

مواد و 
 مهمات

7000   5200 1800      

اثاث و 
 تركيبات

45700    45700      

      120000    120000 اراضي

     5000    5000  دائنون

     110000    110000  رأس المال

ايراد 
 الخدمات

 196000  4000  200000     

ايراد اوراق 
 مالية

 4600  1400  6000     

م.اجور 
 ورواتب

660000    72000      

         315600 315600 اجمالي

م.اجور 
 مستحقة

   6000  6000    6000 

مواد 
ومهمات 
 مستخدمة

  5200  5200  5200    

    24000  24000  24000   م.ايجار

ايراد اوراق 
 مستحقة

  1400  1400    1400  

ايراد خدمات 
 مستحقة

  4000  4000    4000  

           صافي الربح

           

     327000 327000 40600 40600   مجموع

 

 ورقة العمل ألعداد القوائم المالية

اسم 
 الحساب

ميزان المراجعة قبل 
 التسويات

ميزان المراجعة بعد  التسويات
 التسويات

 قائمة المركز المالي قائمة الدخل

خصوم +  االصول ايرادات مصروفات دائن مدين دائن مدين دائن مدين 
حقوق 
 الملكية

  40400    40400    40400 نقدية

  6500    6500    6500 مدينون

ايجار 
 مقدم

30000   24000 6000    6000  

مواد و 
 مهمات

7000   5200 1800    1800  

اثاث و 
 تركيبات

45700    45700    45700  

  120000    120000    120000 اراضي

 5000    5000    5000  دائنون

رأس 
 المال

 110000    110000    110000 

ايراد 
 الخدمات

 196000  4000  200000  200000   

ايراد 
اوراق 
 مالية

 4600  1400  6000  6000   

م.اجور 
 ورواتب

660000  6000  72000  72000    

         315600 315600 اجمالي
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م.اجور 
 مستحقة

   6000  6000    6000 

مهمات 
 ستخدمةم

  5200  5200  5200    

    24000  24000  24000   م.ايجار

ايراد 
اوراق 
 مستحقة

  1400  1400    1400  

ايراد 
خدمات 
 مستحقة

  4000  4000    4000  

صافي 
 الربح

      104800   104800 

           

 225800 225800 206000 206000 327000 327000 40600 40600   مجموع

 

 : قيود االقفال

يتم اقفال حسابات االيرادات و المصروفات باعتبار  ل و التأكد من صحة قيود التسوياتبعد االنتهاء من اعداد ورقة العم

انها حسابات مؤقتة يتم فتحها لبيان نتيجة النشاط ) صافي ربح او خسارة ( وتحويل التأثير النهائي لهذه الحسابات الى 

وبالتالي يتم اقفال حسابات االيرادات و المصروفات في نهاية الفترة ،  ملكية ) جاري المالك (احد حسابات حقوق ال

 صفرلا كل حساب من هذه الحسابات مساويا والتي تعني من الناحية الفنية جعل رصيد المحاسبية بإجراء قيود االقفال

 .ل ارباح و الخسائر او ملخص الدخ \وذلك عن طريق تحويل ارصدتها الى حـ

 وتجري قيود االقفال على ثالث خطوات هي :

 تقفل حسابات االيرادات الدائنة بجعلها مدينة على ان يكون الطرف المقابل هو اقفال االيرادات :  (أ

 أ.خ(/)حـاالرباح و الخسائر \حـ

 من مذكورين

 ايراد االصيانة  \حـ

 ايراد االيجار  \حـ

             .............                          \حـ

 االرباح والخسائر \الى حـ                             

 تقفل حسابات المصروفات المدينة بجعلها دائنة على ان يكون الطرف المقابل هو اقفال المصروفات :  (ب

 أ.خ(/)حـ االرباح والخسائر  \حـ     

 االرباح و الخسائر \من حـ

 الى مذكورين                  

 مصروف ايجار\حـ                 

 مصروف رواتب \حـ                 

 ............ \حـ              

 

: سواء كانت نتيجة النشاط ربح او خسارة يتم تحويل هذا الرصيد الى احد حسابات قفال نتيجة النشاط ا (ث

 حقوق الملكية وهو جاري الملك في المنشاة الفردية ، فإذا كانت النتيجة 
                                                                            

 صافي ربح                                                 صافي خسارة            

 

 

 

                                  

 مالحظة :

ه فاندائنا دينا او دائنا ، فإذا كان الرصيد جاري الملك كأحد عناصر حقوق الملكية سواء كان رصيد هذا الحساب م \يظهر حـ

 حقوق الملكيةمن يطرح فانه مدينا ، اما اذا كان الرصيد حقوق الملكية الى يضاف 

 االرباح و الخسائر \من حـ

 لكاجاري الم \الى حـ

 لك اجاري الم \من حـ
 الى حـ االرباح و الخسائر
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 اجراء قيود االقفال ) التمرين السابق (

 التاريخ بيان دائن مدين

 
200000 
6000 

 
 
 

 
206000 

 من مذكورين 
 ايراد الخدمات \حـ
 ايراد اوراق مالية \حـ

 االرباح و الخسائر \الى حـ                                
 اقفال حسابات االيرادات في نهاية الفترة

 هـ 1422\12\30

101200  
 

72000 

5200 
24000 

 االرباح و الخسائر \من حـ
 الى مذكورين 

 اجور و رواتب \حـ

 مواد و مهمات مستخدمة \حـ
 ايجار \حـ

 اية الفترةاقفال حسابات المصروفات في نه

 هـ 1422\12\30

104800  
104800 

 االرباح و الخسائر \من حـ
 لكاجاري الم \الى حـ     

 اقفال صافي الربح في نهاية الفترة

 هـ 1422\12\30

 

 تصوير القوائم المالية 

 هـ 1422\12\30اوالً : قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 

 انــــــــــــبي جزئي كلي

 
 
 

206,000 
 
 
 

 (101200) 
 

 
200,000 

6000 
 
 
 

72,000 
5,200 
24,000 

 االيرادات
 ايراد الخدمات

 ايراد االوراق المالية
 مجموع االيرادات

 
 المصروفات

 اجور و رواتب
 مواد و مهمات مستخدم

 ايجار
 مجموع المصروفات

 صافي الربح  104,800

 

 هـ 1422\12\30ثانياً : قائمة المركز المالي في 

 الخصوم و حقوق الملكية    ل المتداولةاالصو  

 
 

 
 
 
 

60100 

40400 
6500 

6000 
1800 
1400 
4000 

 نقدية
 مدينون

 ايجار مقدم
 مواد ومهمات

 ايراد واوراق مستحقة
 ايراد خدمات مستحقة

 اجمالي اصول متداولة

 
 

 
11000 

 
5000 

6000 
 
 
 

 

 الخصوم قصيرة االجل
 دائنون 

 اجور مستحقة
 االجل اجمالي خصوم قصيرة

 
 الخصوم طويلة االجل

 
 
 

165700 

 
45700 

120000 

 االصول الثابتة
 اثاث و تركيبات

 اراضي
 اجمالي االصول الثابتة

 
 
 

214800 

 
110000 
104800 

 حقوق الملكية
 رأس المال
 لكاجاري الم

 اجمالي حقوق الملكية 

اجمالي الخصوم و حقوق   225800 اجمالي االصول  225800
 الملكية
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 148( ص2/5حالة تطبيقية رقم )
 هـ1437-12-30فيما يلي أرصدة ميزان المراجعة لمؤسسة االمل لصيانة واصالح السيارات في  -

 اسم الحساب دائن مدين

41000 
35000 
18000 

6000 
15000 
45000 

40000 
 
 

 
 

200,000 

 
 
 

 
 
 

 
8000 

 ؟

33000 
2000 

200,000 

 نقدية
 مدينون

 ايجار

 زيوت وشحوم
 ب واجورروات

 استثمارات مالية

 اآلت ومعدات
 دائنون

 رأس المال

 ايراد صيانة واصالح
 ايراد االستثمارات المالية

 المجموع

 فإذا علمت مايلي : 

 هـ.1437-1-1شهر اعتبارا من  18. االيجار المدفوع عن 1
 لاير. 1000 نهاية العام. بلغت قيمة الزيوت والشحوم الموجودة في 2
بداية العام لاير عن سيارات، وسوف يتم اصالحها في  2000ت الصيانة واالصالح مبلغ . تتضمن ايرادا3

 .القادم
لاير في االسبوع، ولم يتسلم العاملون رواتبهم عن االسبوعين  300. تدفع الرواتب واالجور اسبوعيا بمعدل 4

 هـ.1437األخيرين من العام 

 من قيمة االستثمارات. %10هـ ، نسبة  4371 الخاص بعام. يبلغ ايراد االستثمارات المالية 5
 

 : المطلوب

 هـ . 1437-12-30 في العمل ورقة إعداد 1 .

 هـ . 1437-12-30  في الالزمة التسوية قيود إجراء 2 .
 هـ . 1437-12-30 في الالزمة اإلقفال قيود إجراء 3.

 هـ . 1437-12-30 في االقفال بعد المراجعة ميزان إعداد 4.

 هـ . 1437-12-30في  المنتهية للسنة المالي المركز وقائمة الدخل ئمةقا إعداد 5.
 االجابة : 

 12000شهر = 12x (18000÷18) مصروف ايجار يخص الفترة = .1

 5000=  1000 – 6000زيوت وشحوم مستخدمة تخص الفترة =  .2

  15600 أسبوع (= x 2أسبوعيا  300+ ) 15000رواتب وأجور تخص الفترة =  .3
 31000=  2000 – 33000واصالح يخص الفترة = ايراد صيانة  .4

 x  =4500 10% 45000ايراد استثمارات مالية تخص الفترة =  .5

 
اسم الحساب 

)بميزان 
 المراجعة(

المدفوع فعال او المحصل فعال 
 )بميزان المراجعة(

 /مايخص السنة ويحمل في ح
 ملخص الدخل

الفرق )قائمة المركز 
 المالي(

معالجة الفرق )مقدم أو 
 مستحق(

ايجار مقدم، اصول  6000 12000 18000 مصروف االيجار
 متداولة.

زيوت وشحوم )متبقية(،  1000 5000 6000 الزيوت والشحوم
 أصول متداولة

مصروف رواتب 
 واجور

رواتب وأجور مستحقة  600 15600 15000
 ، خصوم متداولة.

ايراد صيانة 
 واصالح

ايراد صيانة  2000 31000 33000
 وم متداولة.مقدم،خص

ايراد استثمارات 
 مالية

ايراد استثمارات  2500 4500 2000
 مستحق، أصول متداولة
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 هـ1437\12\30ورقة العمل لمؤسسة االمل لصيانة واصالح السيارات في 

 
 هـ1437\12\30ورقة العمل لمؤسسة االمل لصيانة واصالح السيارات في تابع 
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 هـ 1437\12\30قيود التسوية في 

 

 
 

 هـ 1437\12\30في  االقفالقيود 

 
 هـ1437-12-30اعداد ميزان المراجعة بعد االقفال في 

 

 اسم الحساب دائن مدين

41000 
35000 
1000 

45000 
40000 

 

 
6000 

 

 
2500 

 

170500 

 
 
 

 
 

8000 

157000 
 
600 

2000 
 

2900 

170500 

 نقدية
 مدينون

 "متبقية" زيوت وشحوم

 استثمارات مالية
 اآلت ومعدات

 دائنون

 رأس المال
 ايجار مقدم

 رواتب واجور مستحقة

 ايراد صيانة واصالح مقدم
 مستحق ايراد االستثمارات المالية

 عامللصافي الربح 

 المجموع

 

 
 

 مقدما مدفوع ايجار مصروف /ح من 6000
 ايجار مصروف /ح إلى                           6000

 المقدم زءالج بقيمة اإليجار مصروف تسوية قيد

 وأجور رواتب مصروف /ح من600
 الدفع مستحقة وأجور رواتب مصروف /ح إلى             600

 المستحق الجزء بقيمة واألجور الرواتب تسوية قيد

 

 مستخدمة وشحوم زيوت /ح من 5000

 وشحوم زيوت /ح إلى                     5000

 الفترة تخص التي المستخدمة والشحوم للزيوت تسوية قيد

 القبض مستحق مالية استثمارات ايراد /ح من 2500

 مالية استثمارات ايراد /ح إلى           2500
 المستحق الجزء بقيمة االستثمارات ايراد تسوية قيد

 

 واصالح صيانة ايراد /ح من 2000
 مقدما مقبوض واصالح صيانة ايراد /ح إلى           2000

 المقدم الجزء بقيمة واإلصالح الصيانة ايراد تسوية قيد
 

 

 :مذكورين من

 واصالح انةصي ايراد /ـح  31000
 مالية استثمارات ايراد /ـح  4500

 الدخل ملخص /ـح إلى                35500

 الفترة مايخص بقيمة االيرادات حسابات اقفال

 )للعام الربح صافي( الدخل ملخص /ـح من 2900

 المال رأس /ـح إلى             2900 
 المال رأس حساب في الربح صافى اقفال

 الدخل ملخص /ـح من  32600

 :مذكورين إلى
 ايجار مصروف /ـح  12000

 وأجور رواتب مصروف /ـح 15600

 مستخدمة وشحوم زيوت /ـح  5000
 رةالفت مايخص بقيمة المصروفات حسابات اقفال
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 هـ1437-12-30قائمة ملخص الدخل لمؤسسة االمل عن السنة المنتهية في 

 
 
 

35500 
 
 
 
 
 

(-) 32600 
------------- 

2900 

 
31000 
4500 

 
 
 

12000 
5000 
15600 

--------- 
 
 

 :االيرادات
 وإصالح صيانة ايراد
 مالية استثمارات ايراد

 اإليرادات إجمالى
 

 المصروفات  :تخصم

 االيجار
 المستخدمة والشحوم الزيوت
 وأجور رواتب

 المصروفات إجمالى
 
 العام عن الربح افيص

 
 هـ1437-12-30في  المالياعداد قائمة المركز 

 

 بيــــان مبالغ بيــــان مبالغ

 التزامات متداولة   أصول متداولة  

 الدائنون 8000  نقدية 41000 

مصروف رواتب واجور  600  المدينون 35000 
 مستحقة الدفع

ايراد صيانة واصالح  2000  ة(بقيزيوت وشحوم)مت 1000 
 مقبوض مقدم

   10600 استثمارات مالية 45000 

 التزامات طويلة االجل   مدفوع مقدمايجار  6000 

ايراد استثمارات مالية  2500 
 مستحق القبض

   

130500      

 حقوق الملكية   أصول ثابتة  

 رأس المال 157000  آآلت ومعدات 40000 

 + صافي الربح للعام 2900    40000

   15990   

 

 

http://www.multqa-ud.com/vb/index.php


 

 اشجان /يص لخ* ت
 

   ud.com/vb/index.php-http://www.multqa                                 ملتقى طالب وطالبات جامعة الدمام         

 الثامنة المحاضرة

 مراجعة على التسويات

 : تعريف التسويات
التحقق من القيمة الصحيحة ألرصدة بهدف السنة المالية ،  نهاية اي محاسابية عبارة عن القيام باجراءات عمليات

 االلتزامات ( . -االصول  -االيرادات  -) المصروفات  الحسابات المختلفة

 
  : اهداف التسويات

واجراء قيود التسويات الجردية المناسبة لتعديل  صحة ارصدة الحسابات الواردة في ميزان المراجعةن التحققق م -1

 تلك االرصدة.
 في نهاية فترة زمنية معينة. نحو سليممن ربح او خسارة على  معرفة نتيجة اعمال المنشأة -2
 للمنشأة في نهاية نفس الفترة. المركز المالي السليممعرفة  -3

 
 :  النقدي وأساس االستحقاق األساس

 

 للمبالغ نقدي دفع أو تحصيل حدوث بعد إال الدفاتر في المالية العمليات تسجل ال المحاسبة، في النقدي لألساس طبقا
 .بالعملية المرتبطة

 .تحققها حال المالية العملية بحدوث فاالعترا على االستحقاق اساس يقوم

 اتفالمصرو جميع تسجيل يتم كما بعد، تُحصل لم ما ُحصلت ءسوا ةالفتر تخص التي اإليرادات جميع تسجيل يتم يأ (
 .)بعد تدفع لم ما دفعت ءسوا

 فالمتعار المحاسبية المبادئ مع مئيتال الذي وهو ،المحاسبة يف استخداما ألكثرا األساس االستحقاق أساس يعتبر
 .عليها

 
 :  تسويات المصروفات وااليرادات

 عامة قواعد 

  والمستحقة المقدمة( المصروفات تسويات(. 

  والمستحقة المقدمة( اإليرادات تسويات(. 

 
 

 قواعد عامة : 
 .اإليراد نم فعال المحصل والمبلغمن المصروف  فعال دفوعالم المبلغ يمثل المراجعة انبميز الوارد الرصيد .1
بإقفالهم  وذلك إيراداتومصروفات ن م يخصها بما المحاسبيةة الفتر تحميل يجب األستحقاق ألساس وفقا .2

 .) الدخل ملخص /ح( الختامية الحساباتفي 
 المقدم ءالجز يمثل ، ةالفتر يخص ما نوبي المراجعة نبميزا الوارد اإليراد وأ فالمصرو رصيد ينب الفرق .3

 نضم )الميزانية( المالي المركز قائمة إلى أن يرحل يجب والذي ،اإليراد وا فالمصرو نم قالمستح وأ

 .طبيعته حسب كل المتداولة األلتزامات وة أالمتداول األصول مجموعة
 

 :المقدمة المصروفات
 :المقدمة المصروفات تعريف  -أ

 أخرى وفترات الحالية الفترة منها وتستفيد )المحاسبية بالدفاتر إثباتها تم أى( الحالية الفترة خالل مسجلة نفقات هي
 .استفادته حسب كل مستفيدةال الفترات على توزيعها ينبغي ولذلك ،قادمة

 .المالي المركز قائمة في المتداولة األصول عناصر مع المقدم المصروف /ح رصيد وضع يتم :هامة مالحظة•

 

 التجارية: فالهفو أةلمنش 1437 - 12 - 30 زان المراجعة في يأرصدة م بعض اليك( 1حالة علمية )

 اسم الحساب ةدائنأرصدة  ةمدينأرصدة 

 ف االيجارمصرو  36000

 .هـ 1437 - 1 - 1 تبدأ من  صفون عام ن فترةع وعفمد اليجاربأن ا علما
 :والمطلوب

 .هـ 1437 - 12 - 30 يف االيجار فلمصرو اإلقفال وقيود التسوية قيود ءإجرا
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 : االجابة
 .)ايجار /ح ) فقطيالحظ ان المنشأة قامت بإثبات مصروف االيجار في الدفاتر المحاسبية كمصروف من البداية 

 
 : كاآلتي نتكو االقفال وقيود التسوية قيودن اذ
 : االيجارن م مقدما الجزء المدفوع بقيمة :تسوية قيد -1

 ـه 30/12/1437 مقدما مدفوع ايجار مصروف /ح من 12000
 .ايجار مصروف /ح إلى                 12000

 

 الدخل صملخ /ح يف االيجار يخص الفترة من مصروف ما بقيمة :إقفال قيد -2
 ـه 30/12/1437 الدخل ملخص /ح من 24000

 ايجار مصروف /ح إلى                 24000

 

 : تمهيد للحل

 .شهر 18 عام ونصف يخص وهو  )ميزان المراجعة ( لاير 36000 المدفوع =  اإليجار -
 .شهريا/لاير 360002000 / 18 = الشهري=  اإليجار مصروف -
  المدين الجانب الدخل ملخص في يظهر( لاير 2000x12 =  24000 =الحالي(  العام يخص الذى( السنوي اإليجار -

 )اإليجار مصروف ( بمسمى

 األصوللاير )يظهر في قائمة المركز المالي تحت  12000=  24000 36000  -  المدفوع مقدما =  اإليجار -

 .)المقدم اإليجار مصروف( بمسمى المتداولة

 

 المصروفات المستحقة : 

 نهاية حتى قيمتها تسدد ولم الحالية المحاسبية الفترة خالل المنشاة منها استفادت التي والخدمات السلع قيمة هي

 .المحاسبية الفترة

 .المالي المركز قائمة في المتداولة األلتزامات عناصر أحد المستحقة المصروفات /ح رصيد يعتبر  :هامة مالحظة

 

 التجارية: فالهفو أةلمنش 1437 - 12 - 30 زان المراجعة في يمأرصدة  بعض اليك( 2حالة علمية )

 اسم الحساب أرصدة دائنة أرصدة مدينة

 رواتب وأجور  120,000

 .لاير 12000 ةبالمنشأ نللموظفي الشهرية واألجور الرواتب بأن علما

 :والمطلوب
 .هـ 1437 - 12 - 30 يف رواتب واجور  فلمصرو اإلقفال وقيود التسوية قيود ءإجرا

 

 : االجابة

 . السنه نهاية حتى  )مدفوع الغير( ق المستح ءالجز بقيمة التسوية قيد 1- 
 ـه 30/12/1437 رواتب واجور  مصروف /ح من 24000

 رواتب واجور مستحقة الدفع . مصروف /ح إلى                 24000

 
 )قالمستح +مدفوع ال (لالدخ ملخص /ح يف  )العام( ةالفتر يخص ما بقيمة اإلقفال قيد 2-

 ـه 30/12/1437 ملخص الدخل   /ح من 144000

 رواتب واجور. مصروف /ح إلى                 144000
 

 تمهيد للحل : 

 لاير  = 12000 الشهرية األجور
 لاير 144000   = شهر x 12 12000 =   )العام يخص ما(  السنوية األجور

 والرواتب األجور فمصرو /ح بمسمى )نالمدي الجانب (خلالد ملخص حساب يف يظهر ان يجب ما وهو

 المالىالمركز  قائمة يف تظهر وهى  (لاير  120000= 24000-144000  =المستحقة والرواتب األجور
 .)مستحقة جورأ، رواتب /ح (بمسمى المتداولة االلتزامات/
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 تسويات االيرادات المقدمة والمستحقة :

 .مقبلة فترات في سلع أو خدمات تأدية مقابل الحالية ةالفتر خالل المحصلة اإليرادات هى :  المقدمة اإليرادات -
 .المالى المركز بقائمة تظهر التي المتداولة األلتزاماتعناصر  احد المقدم االيراد / رصيد يمثلظة هامة : مالح -

 
 التجارية: فالهفو أةلمنش 1437 - 12 - 30 زان المراجعة في يأرصدة م بعض اليك( 3حالة علمية )

 اسم الحساب أرصدة دائنة أرصدة مدينة

 ايراد عقار 18000 

 هـ . 1/7/1437 عن فترة عام ونصف تبدأ من  ايراد العقار محصل بأن علما

 :والمطلوب
 .هـ 1437 - 12 - 30 يف إليراد العقار  اإلقفال وقيود التسوية قيود ءإجرا

 

 : االجابة
 ) عقار ايراد /ح فقط (راد العقار في الدفاتر المحاسبية كايراد من البدايةأن المنشأة قامت باثبات اي

 : آلتياك نتكو االقفال وقيود التسوية قيود اذا

 العقار ايراد نم مقدما المحصل ءالجز بقيمة :التسوية قيد 1-
 ـه 30/12/1437 ايراد عقار   /ـح من 12000

 بوض مقدما.ايراد عقار مق /ـح إلى                 12000

 
 الدخل ملخص / ـح يف ةالفتر يخص ما بقيمة :اإلقفال قيد 2-

 ـه 30/12/1437 ايراد عقار   /ـح من 6000 

 ملخص الدخل. /ـح إلى                  6000

 

 .شهر 18 فونص عام يخص وهو )المراجعة انميز)  لاير 18000  = المحصل العقار إيراد
  لاير 1000   = 18000 / 18 = الشهري العقار إيراد
 الدخل ملخص يف يظهر( لاير 6000=  شهور x 6 1000ة ( =  الفتر يخص الذى(  الحالية السنةن ع العقار إيراد

 )العقار إيراد( بمسمى نالدائ الجانب
 بمسمى متداولة التزامات/ المركز قائمة يف يظهر  لاير 12000 = 18000- 6000 = مقدما المحصل العقار إيراد

 .)مقدما المقبوض العقار ادإير(

 
 االيرادات المستحقة : 

 لفترةا نهاية حتى تحصل لم ولكنها المحاسبية،تم تقديمها خالل الفترة   هي االيرادات عن سلع او خدمات  

 .المحاسبية
 .ىالمال المركز قائمة في المتداولة األصول ناصرع دأح المستحقة اإليرادات حساب رصيد ليمث : هامة مالحظة -

 

 التجارية: فالهفو أةلمنش 1437 - 12 - 30 زان المراجعة في يأرصدة م بعض اليك( 4حالة علمية )

 اسم الحساب أرصدة دائنة أرصدة مدينة

 ايراد اوراق مالية 10000 

 مل ولكنها الحالية فترةال تخص لاير 8000 قيمتها أخرى مالية أوراق إيرادات وجود المستندات فحص نتائج أظهرت
 .بعد تحصل

 :والمطلوب

 .هـ 1437 - 12 - 30 يف  اوراق ماليةإليراد  اإلقفال وقيود التسوية قيود ءإجرا
 

 : االجابة
 االيرادن م  )بعد يحصل لم الذى( ق المستح ءالجز بقيمة( التسوية  قيد 1-

 ـه 30/12/1437 ايراد اوراق مالية مستحق القبض   /ـح من 8000 
 ايراد اوراق مالية. /ـح إلى                   8000

 الدخل ملخص /ح في ةالفتر يخص ما بقيمة اإلقفال قيد 2-
 ـه 30/12/1437ايراد اوراق مالية   /ـح من 18000

 ملخص الدخل. /ـح إلى                   18000
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 تمهيد للحل : 
 = بعد( يحصل ولم )المستحق8000 )المحصل بميزان المراجعة(+ = 10000 تخص الفترة التي المالية األوراق ايراد

 لاير. 18000
 .المالية األوراق إيرادبمسمى  )نالدائ الجانب( الدخل ملخص حساب في ان يظهر يجب ما وهو

 
 المركز قائمة يف تظهر وهى ( لاير 8000 ول( =أصل متدا تمثل والتى محصلة الغير( المستحقة المالية األوراق ايراد

 .)المستحقة المالية األوراق إيراد( بمسمى لمتداولةا األصول مجموعة مع المالى

 
 

 :  )والشحوم الزيوت وأيضا  (المكتبية والمهمات األدوات على هامة مالحظة

18 
 االثبات قيد اجراءم ويت األصول، ضمن تصنف فانها خالل الفترة مكتبية ومهمات أدوات بشراء ةالمنشأ مقيا ندع -1

 :التالي

xx مكتبية ومهمات دواتأ/ح نم 
xx     بالصندوق نقدية /ح الى 

 

 الل الفترة خ المستخدمة المكتبية والمهمات األدوات قيمة تحديد الفترة يتم نهاية في -2
 :كالتالي لفترةا يخص مصروفا تبارهعبا مالمستخد للجزء تسوية قيد اجراء م،ويت) المتبقى-المشتراة  = مالمستخد( 

xx ةمستخدم مكتبية ومهمات دواتأ/ح نم 
xx     مكتبية ومهمات دواتأ /ح الى 

 

 الدخل ملخص/حـ من المدين بالجان في كمصروف مالمستخد الجزء قيمة الفاق الفترة يتم نهاية في أيضا،  -3
 :التالي الفاالق بقيد وذلك
xx الدخل ملخص /ح نم 

xx    مستخدمة مكتبية ومهمات دواتا /ح الى 
 

 .المركز بقائمة يظهر ةالفتر نهاية يف المستخدمة غير المتبقية ةالمكتبي والمهمات األدوات رصيد :مالحظة

 
 

 :1437 - 12 - 30 زان المراجعة في يأرصدة م بعض اليك( 5حالة علمية )

 اسم الحساب دائن مدين

 أدوات ومهمات مكتبية  8000

 لاير 3000 تبلغ 1437 - 12 - 30 يف المتبقية المكتبية والمهمات األدوات قيمة

 ـ ه 1437 - 12 - 30 في نالالزمي االقفال وقيد التسوية قيد ءاجرا :بالمطلو
 االجابة : 

 :كالتالية الفتر يخص وفامصر هباعتبار المستخدمة المكتبية والمهمات األدوات بقيمة تسوية قيد -1

 .)لاير = 5000 المتبقي 3000 -راه المشت =8000 المستخدم (

 دمةمستخ مكتبية ومهمات أدوات/ حـ  من 5000

 مكتبية ومهمات أدوات / حـ الى          5000

 
 :كالتالي الدخل ملخص/ـ ح نم نالمدي الجانب في فكمصرو المستخدم ءالجز بقيمة اقفال قيد -2

 الدخل ملخص / حـ من 5000

 مستخدمة مكتبية ومهمات أدوات / ى حـال           5000

 
 المركز بقائمة يظهر لاير 3000 الفتر نهاية يف المستخدمة يرغ المتبقية المكتبية والمهمات األدوات رصيد :مالحظة
 .متداول كأصل المالي
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 ( :  1تمرين ) مراجعة 

 ةالمفيد المعلومات بعض وكذلك ،هـ  1433 / 12 / 30  ىف االمل ةلمنشأ المراجعة نميزا نم ءجز يمايلىف

 : العام نهاية ىف التسويات ءاجرا ألغراض
 

 مالحظات جردية اسم الحساب دائن مدين

00072 هـ 1433-9-1يغطي سنتين ضد الحريق اعتبارا من  التأمين المقدم    

هناك ايرادات مستحقة على بعض العمالء ولم تحصل  ايراد الخدمات 191200 
 بعد ولم تثبت بالدفاتر تبلغ 24000 لاير

بأن  المسجل هي الفوائد الدائنة المحصلة فقط علما الفوائد الدائنة 9000 
 الفوائد التي تخص الفترة تبلغ 14000 لاير

00600  الرواتب واالجور الشهرية تبلغ 8000 لاير مصروف رواتب وأجور  

00010 المواد والمهمات المتبقية في اخر الفترة تبلغ 3000  المواد والمهمات  
 لاير

 

 هـ 1433-12-30المطلوب : اعداد قيود التسويات الجردية في 

 (1ين )اجابة التمر

 التاريخ بيان دائن مدين
12000  

12000 
  مصروف التأمين\من حـ
 مصروف التأمين المقدم \حـإلى        

 اثبات مصروف التأمين الذي يخص الفترة

 هـ 1433\12\30

24000  
24000 

 ايراد الخدمات المستحق \من حـ
 ايراد الخدمات \إلى حـ       

 رةاثبات ايراد الخدمات الذي يخص الفت

 هـ 1433\12\30

5000  
5000 

 فوائد دائنة مستحقة \من حـ
 الفوائد الدائنة \الى حـ     

 اثبات الفوائد التي تخص الفترة

 هـ 1433\12\30

36000  
36000 

 مصروف الرواتب واالجور \من حـ
 مصروف الرواتب واالجور المستحقة \الى حـ     

 اثبات مصروفات تخص الفترة ولم تسجل

 هـ 1433\12\30

7000  
7000 

 مواد ومهمات مستخدمة \من حـ
 مواد ومهمات \الى حـ     

 اثبات مواد والمهمات التي تخص الفترة

 هـ 1433\12\30

 

 ( :  2تمرين ) مراجعة 

 بعض وكذلك ،هـ  1433 / 12 / 30  ىف السعيد لشركة المراجعة نميزا نم بعض المعلومات الواردة يمايلىف

 : العام نهاية ىف التسويات ءاجرا ألغراض ةدالمفي المعلومات

 
 هـ 1433-12-30المطلوب : اعداد قيود التسويات الجردية في 

 

 مالحظات جردية اسم الحساب دائن مدين

0006  5000بلغت قيمة الزيوت والشحوم المستخدمة خالل العام  زيوت وشحوم  
 لاير

 بدأت الحملة االعالنية من 1-4-1433هـ ولمدة سنة كاملة اعالن مقدم  30000
ايراد صيانة واصالح  33000 

 مقدم
ين في نهاية العام ان هناك سيارات الزالت تحت االصالح تب

 بمبلغ 7000 لاير سيتم اصالحها في بداية العام القادم

00450  يبلغ ايراد االستثمار 10% من قيمة االستثمارات استثمارات مالية  

 ------- ايراد استثمارات مالية 2000 

لاير 10000ي يبلغ مصروف االيجار الشهر مصروف االيجار   90000  
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 (2اجابة التمرين )

 التاريخ بيان دائن مدين

5000  
5000 

  الزيوت والشحوم المستخدمة\من حـ
 الزيوت والشحوم \إلى حـ       

 خص الفترةتي تال الزيوت والشحوماثبات مصروف 

 هـ 1433\12\30

22500  
22500 

 مصروف االعالن \من حـ
 مصروف االعالن المقدم \إلى حـ       

 الذي يخص الفترة االعالن مصروفاثبات 

 هـ 1433\12\30

26000  
26000 

 ايراد صيانة واصالح مقدم \من حـ
 ايراد صيانة واصالح \الى حـ     
 خص الفترةي ذيال ايراد الصيانةاثبات 

 هـ 1433\12\30

2500  
2500 

 راد استثمارات مالية مستحقةاي \من حـ
 ايراد استثمارات مالية \الى حـ     

 خص الفترة ولم تسجلي ايراد االستثمار الذياثبات 

 هـ 1433\12\30

30000  
30000 

 مصروف االيجار \من حـ
 مصروف االيجار المستحق \الى حـ     
 الفترة مصروف االيجار الذي يخصاثبات 

 هـ 1433\12\30

 

 التسويات : تمارين على 
، لاير72000 مبلغ 12 / 30 ىف التسويات قبل المراجعة نبميزا الظاهر المقدمن التأمي رصيد بلغ -1

 الذى نالتأمي فمصروفإن  ، 1 / 10نم اعتبارا سنة ةلمد مقدمافوع مد المبلغ هذا أن علمت اذاف

 : هو ةالفتر يخص
 لاير 72000 -
 لاير 36000 -

 لاير 24000 -

 لاير 18000 -
 مماذكر شيئا ليس- 

 
 وكانت ، لاير 124000 بمبلغ ه 1432 / 1 / 1 ىف المكتبية والمهمات اللوازم رصيد نكا -2

 ه 1432 المالية السنة خالل اللوازم تلكن م المستهلك وبلغ ، لاير 80000 بقيمة ةالفتر مشتريات
 : يكون هـ 1432 / 12/ 30 ىف المكتبية اللوازم نم المتبقى الرصيد فإنلاير، 100000 قيمة

 .المالى المركز بقائمة الخصوم جانب ىف ويظهر لاير 104000  -
 .الدخل بقائمة وفاتالمصر جانب ىف ويظهر  لاير 100000 -
 .المالى المركز بقائمة األصول جانب ىف ويظهر لاير 104000 -

 .المالى المركز بقائمة األصول جانب ىف ويظهر لاير 20000 -
 

 120000 مبلغ 12 / 30 ىف التسويات قبل المراجعة نبميزا ةالظاهر الجوروا الرواتب قيمة بلغ -3

 مصروف قيمة فإن ، لاير 15000 هى بالشركة للعاملين الشهرية الرواتب أن علمت اذا ، لاير
 : هوهـ  1432 / 12 / 30 ىف المالى المركز بقائمة يظهر الذى المستحقة االجور

 اولةالمتد الخصوم نضم تظهر لاير 60000 -

 المتداولة االصول نضم تظهر لاير 15000 -
 المتداولة االصول نضم تظهر لاير 120000 -
 المتداولة الخصوم نضم تظهر لاير 30000 -

 سبق مما شئ ال  -
 

 240000يسنو بايجار منتجاتها لعرض معرضا الشركات احدى استأجرت هـ 1432 / 5 / 1 ىف -4

 : هـ 1432 /12 / 30 ىف المنتهية ةالفتر يخص الذى االيجار فمصرو فإن ، نقدا عتهالاير دف
 لاير 80000 -     لاير 240000 -
 لاير 100000 -     لاير 160000 -

 لاير 140000 -
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 واشترت السنة بداية ىف لاير 80000 بمبلغ وشحوم زيوت السيارات لصيانة الزامل ةمنشأ لدى رتافتو -5

 قيمةفان  لاير40000  المتبقى ن أنتبي السنة نهاية ىف و ، لاير 70000 ب السنة خالل وشحوم زيوت

 : هى ةالفتر خالل المستخدمة والشحوم الزيوت
 لاير 150000 -

 لاير 80000 -
 لاير 110000 -
 لاير 40000 -

 مماسبق الشئ -
 
 :  بأنها المالى المركز قائمة ىف تظهر التى المستحقة اإليرادات فوص نيمك -6

 ةالفتر إيرادات نضم راجهإد وتم ُحصل مبلغ - 
 ةالفتر إيرادات نضم إدراجه يتم ولم ُحصل مبلغ - 

 ةالفتر إيرادات نضم إدراجه يتم ولم يُحصل لم مبلغ - 

 ةالفتر إيرادات نضم إدراجه وتم يُحصل لم مبلغ -
 
في  النجاح ةلمنشأ المراجعةن بميزا ظهر الذى المقدم االيجار فمصرو رصيد أن علمت إذا -7

 قيمة نتكو ه 1434/1/1من  أتبد شهر 15 مدته االيجار عقد وأن لاير 60,000 بلغ ه 1434/12/30
 : هى المستنفد االيجار فمصرو

 لاير 60000 -

 لاير 12000 -
 لاير  48000-
 لاير 50000 -

 سبق مما شئ ال -
 
 لاير 8,000 بمبلغ رجب شهر بداية ىف وشحوم زيوت السيارات لصيانة الزامل مؤسسة لدى روفت  -8

 قيمة ن أنتبي رجب شهر نهاية ىف ،و لاير 12,000 بمبلغ وشحوم زيوت ءشرا تم رجب شهر وخالل
 والشحوم الزيوت قيمة ونتك ذلك على ءبنا ، لاير15,000  المؤسسة لدى لمستخدمة والشحوم الزيوت

 : هـ  1426 رجب شهر خالل الموجود
 المالى المركز ئمةبقا المتداولة األصولن ضم وتظهر لاير،- 12000 ا

 الدخل بقائمة المصروفاتن ضم وتظهر لاير، 15000 -ب

 الدخل بقائمة المصروفاتن ضم وتظهر لاير، 5000 -ج
 المالى المركز بقائمة المتداولة األصولن ضم وتظهر لاير،  5000-د
 

 لاير 180,000 قيمته مان أن تبي 1433/12/30 ىف السيارات لصيانة العامر شركة حسابات بفحص -9
 : تبلغ قالمستح الصيانة ايراد قيمة فإن ذلك ،وعلىدفاتربال يسجل ولم يحصل لم صيانة ايراد

 لاير 180000 -

 لاير 15000 -

 لاير 18000 -
 لاير 30000 -

 سبق امم شئ ال -
  

 بلغ ه 1434/12/30في النجاح ةلمنشأ المراجعة نبميزا مقدما المحصل االيجار ايراد رصيد ظهر  -10

 المكتسب ايرادااليجار قيمة نتكوف ، ه 1434/1/1 نم أتبد شهر 15 مدته االيجار عقد وأن لاير 75,000
 : هى

 لاير 60000  -

 لاير 12000 -

 لاير 48000 -
 لاير 50000 -

 سبق مما شئ ال -
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 اتفاإلضا وأن لاير، 124,000 بلغ 1/1/1436 ىف المكتبية والمهمات اللوازم رصيد أن علمت إذا -11
 24,000 بلغهـ  1436 المالية السنة خالل اللوازم تلك نم المستهلك وأنلاير، 80,000 بلغت ةالفتر خالل

 : هو ه 30/12/1436 ىف المكتبية اللوازم نم المتبقى الرصيد فإن ، نشهري كلن ع لاير
 المالى المركز قائمة ىف األصول بجانب ويظهر لاير، 60000 -
 المالى المركز قائمة ىف الخصوم بجانب ويظهر لاير، 60000 -

 المالى المركز قائمة ىف األصول بجانب ويظهر لاير، 80000 -
 المالى المركز قائمة ىف األصول بجانب ويظهر لاير، 180000 -
 

 لوحات تأجير مقابل لاير 360,000 مبلغ على نواالعال للدعاية األنوار شركة حصلت 1433/5/1 ىف -12
 لوحات تأجير ايراد حسابفي  المبلغ تسجيل تم قد نها علمتفاذا، شهر 12 لمد ءالعمال ألحد ثابتة اعالنية
 : هى ) المكتسب( 1433 سنة يخص الذى اعالنية تأجيرلوحات ايراد قيمة نتكو ، اعالنية

 لاير 360000 -
 لاير 120000 -
 لاير 240000 -

 لاير 210000 -
 سبق مما شئ ال -
 

 لاير 50,000 بمبلغ 1432/12/30 ىف المنشآت الحدى المراجعةن بميزا اإليجار فمصرو رصيد ظهر -13
 : السنة يخص الذى االيجار فمصرو قيمة فإن ، لاير 6,000 الشهرى االيجار نكا فاذا

 لاير 50000 -

 لاير 6000 -
 لاير 60000 -
 لاير 72000 -

 سبق مما شئ ال -
 

 هميا فمصرو لاير24,000 قيمته ما أن نتبي 1433/12/30 ىف النجاح شركة حسابات بفحص  -14

 : تبلغ قالمستح ةواالنار هالميا فمصرو قيمة فإن ر،وبالتالىدفاتبال جليس ولم يسدد لم هوانار
 لاير 2000 -
 لاير 240000 -

 لاير 288000 -
 لاير 24000 -
 سبق مما شئ ال -
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 التاسعة المحاضرة

 تسويات حسابات النقدية

بدراسة مشاكل التسويات الخاصة باألصول النقدية و التي يتمثل اهم عناصرها في يختص هذا الجزء : االصول النقدية 

 ت المالية المقتناة بغرض االتجار.االرصدة النقدية بخزينة الشركة او بالبنوك وكذلك باالستثمارا

 والنقود المنشاة خزينة فى الموجودة النقود على للداللة عامة بصفة المحاسبة فى النقدية حاصطال يستخدم النقدية :
 . الشيكات مثل الحال فى كايداع البنك يقبلها اخرى عناصر واى البنك فى المودعة

 

 مثل ان باعتبار لبنوكا فى المتوفرة والنقدية المنشاة بخزينة الموجودة النقدية بين المنشاة حسابات فى التفرقة عادة ويتم
 .المالى المركز قائمة اعداد عند هامة التفرقة هذه

 

 النقدية : على الرقابة
 .بالنقدية الخاصة الحسابات تتضمن التى بالسجالت االحتفاظ عملية عن وتداولها بالنقدية االحتفاظ عمليات فصل -1
 الشخص نفس اليقوم بحيث )مدفوعاتال( النقدية صرف وظيفة عن )المقبوضات( النقدية استالم وظيفة فصل  -2

 .واحد ان فى بالوظيفتين
 بمثابة الموظفين احد عمل يصبح وبحيث موظف من اكثر بين بالنقدية المتعلقة والوظائف االختصاصات تقسيم -3

 .االخر الموظف عمل على مراجعة
 

 المقبوضات : على الرقابة
 .استالمها فور النقدية للمقبوضات الفوري التسجيل 1 .
 .النقدية للمتحصالت االلى التسجيل وسائل استخدام 2 .

 .سليم بشكل البنك في يوميا المحصلة النقدية إيداع 3 .

 .المستلمة النقدية المقبوضات من نقدية مدفوعات سداد عدم يفضل 4 .
 

 المدفوعات : على الرقابة
 .النثرية المصروفات صندوق باستثناء بشيكات المدفوعات ميعج صرف 1 .
 .الصرف قبل المدفوعات اعتماد 2 .

 .الشيكات على التوقيع وظيفة عن الصرف اعتماد وظيفة فصل 3 .

 .الصرف اعتماد قبل الصرف مستندات صحة من التحقق 4 .

 .األرقام مسلسلة الشيكات استخدام 5 .

 .)المزدوجة( الثنائية الرقابة لمبدا تحقيقا األقل على شخصين من الشيك توقيع 6 .
 

  :النثرية المصروفات صندوق

 على اإلنفاق في كما قيمتها، بصغر تتصف والتي النثرية العمليات على الصرف في يستخدم المنشأة داخل صندوق هو
 .الموظفين لبعض وجبه شراء لعامل، إكرامية صرف واإلعالن، الكتابية واألدوات البريد مصروفات

 

 المصروفات على لإلنفاق تخصص مستديمة سلفه( شكل في فيه، موثوق موظف عهدة في صغير مبلغ وضع يتم حيث
 .صرفه بما مفصال بيانا يقدم عندما تعويضه يطلب ثم النهاية على تقارب حتى منها الصرف ويتولى ، )النثرية
 . النثرية المصروفات به يسجل سجل الصندوق أمين يمسك أن فيجب وعليه

 

  المعالجة المحاسبية لصندوق المصروفات النثرية

 انشاء السلفه المستديمة  -1

 صندوق المصروفات النثرية \من حـ

 النقدية ) بالبنك او بالصندوق ( \لى حـا                           
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 سداد المصروفات المختلفة ( كما يلي :لاستعاضة السلفه ) يتم استعاضة المنصرف من السلفه المستديمة  -2

  

 من مذكورين 

 مصروفات االعالن \حـ

 مصروفات الصيانة  \ـح

 مصروفات كهرباء \حـ

 ............... \حـ

 ( النقدية ) بالبنك او بالصندوق \الى حـ                 

 

يتم زيادة  هزيادة السلفه : اذا اتضح ان مبلغ السلفه ال يكفي لسداد المصروفات النثرية التي تتم خالل فترة معينة فان -3

 مبلغ السلفه بالقيد التالي :

 

 صندوق المصروفات النثرية \من حـ

 النقدية ) بالبنك او بالصندوق ( \الى حـ            

  

قها حقت تخفيض السلفه :  يمكن تخفيض قيمة السلفه اذا اتضح انها تزيد بشكل واضح عن المصروفات النثرية التي -4

  المنشأة بالقيد التالي:

                                                                                                                

 النقدية ) بالبنك او بالصندوق ( \حـ

 صندوق المصروفات النثرية  \الى حـ           
 

هر عجزا فيظ في السلفه :   اذا كان الرصيد الدفتري للصندوق اكبر من النقدية الفعلية بالخزينة من واقع الجرد العجز -5

 قيمة السلفه يتم اثباته كما يلي : في

 

 عجز او زيادة صندوق المصروفات النثرية  \من حـ

 صندوق المصروفات النثرية  \الى حـ                          

  

اذا كان الرصيد الدفتري للصندوق اقل من النقدية الفعلية بالخزينة من واقع الجرد فيظهر زيادة في   :الزيادة في السلفه -6

 ة السلفه يتم اثباته كما يلي :قيم

 

 صندوق المصروفات النثرية \من حـ

 عجز او زيادة صندوق المصروفات النثرية \الى حـ              

 

لاير ، حيث تم  10000هـ قررت منشأة "الثنيان" انشاء صندوق للمصروفات النثرية بـ  2814\1\1في :  1تمرين 

لاير مصاريف اعالن ،  1040وخالل شهر فقط قام الصراف بسداد ما قيمته سحب شيك بالمبلغ وسلم ألمين الصندوق 

آلة كاتبة ، اصالح لاير  500لاير مصروفات نقل للداخل ،  2700لاير ادوات كتابية ،  3700لاير بريد وتلغراف ،  100

 لاير مصروفات عمومية . 940

 روفات النثرية في سجل صندوق المصاوالً : اثبات العمليات السابقة  المطلوب :

 ممايلي : لثانياً : اجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات ك

 انشاء السلفه  -1

 استعاضة السلفه بشيك -2

 لاير ( 1160لاير أو  700تسجيل العجز او الزيادة حيث ظهر رصيد نقدية فعلى اما : )  -3
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 : 1اجابة التمرين      

 صندوق المصروفات النثرية  :اوالً 

 تحليل المصروفات عاتمدفو مقبوضات بيان

 

 اعالن

 

 بريد

 

 ادوات مكتبية

 

 م.نقل

 

 االصالح

 

 م.عمومية

 البنك 

 م. اعالن
 م. بريد 
 بيةكتاادوات 

 م. نقل
 م. اصالح

 م. عمومية

10000  

1040 
100 

3700 
2700 
500 
940 

 

1040 
 

 
100 

 

 
 

3700 

 

 
 
 

2700 

 

 
 
 

 
500 

 

 
 
 

 
 
940 

  8980 1040 100 3700 2700 500 940 

       1020  الرصيد

       10000 10000 المجموع

 

 قيود اليومية  :ثانياً 

 التاريخ انــــــــــــــــــــــــــبي دائن مدين

10000  
10000 

 صندوق المصروفات النثرية \من حـ
 نقدية بالبنك \الى حـ            

 اثبات انشاء السلفة

1428-1-1 

 
1040 
100 

3700 
2700 
500 
940 
 

 
 

 
 
 

 
 
8980 

 من مذكورين
 مصروف االعالن \حـ

 البريد \حـ
 ادوات كتابية \حـ
 مصروف النقل \حـ

 مصروف االصالح \حـ
 مصروفات عمومية \حـ

 نقدية بالبنك  \الى حـ

 ةاثبات عملية استعاضة السلف

1428-1-30 

 

 تابع قيود اليومية

 التاريخ انــــــــــــــــــبي دائن مدين

 

320 
 

 
320 

 لاير 700في حالة الرصيد الفعلي 

 عجز او زيادة صندوق المصروفات النثرية \من حـ
 صندوق المصروفات النثرية \الى حـ

 تسجيل العجز في قيمة السلفه
 لاير ( 320 =  1020 – 700) قيمة الفرق = 

1428-1-30 

 
140 

 
 

140 

 لاير 1160في حالة الرصيد الفعلي 

 ثريةصندوق المصروفات الن \من حـ
 عجز او زيادة صندوق المصروفات النثرية \الى حـ

 تسجيل الزيادة في قيمة السلفه

 لاير( 140 = 1020 – 1160) قيمة الفرق = 

1428-1-30 

 

 

 

http://www.multqa-ud.com/vb/index.php


 

 اشجان /يص لخ* ت
 

   ud.com/vb/index.php-http://www.multqaام                                          ملتقى طالب وطالبات جامعة الدم

هـ قررت منشأة " مكة التجارية " انشاء صندوق للمصروفات النثرية بمبلغ  2714في اول رجب  : 2تمرين 

 هـ قام أمين الصندوق بسداد المصروفات التالية : 2741لاير بشيك و خالل شهر رجب  7000

 1760 –مصاريف ضيافة  470 –مصروفات صيانة  1000 –اكراميات  800 –لاير مصاريف نظافة  430

 مصروفات عمومية 2000 –انتقاالت 

لمبلغ اوفي نهاية شهر رجب قام امين صندوق المصروفات النثرية بتقديم مستندات الستعاضة السلفه و صرف له 

لاير خالل شهر رمضان ،  10000المستحق بشيك ، وأوضح إلدارة المنشأة ضرورية زيادة السلفه لتصبح 

 1\9ووافقت االدارة على ذلك وحررت شيك بقيمة الزيادة في 

 المطلوب :

 اوالً : اثبات العمليات السابقة في سجل صندوق المصروفات النثرية .

 زمة إلثبات كل ممايلي :ثانياً : اجراء قيود اليومية الال

 انشاء السلفه في اول رجب  -1

 استعاضة السلفه في نهاية شهر رجب -2

 رمضانزيادة السلفه في اول  -3

 : 2اجابة التمرين 

 صندوق المصروفات النثرية :اوالً 

 تحليل المصروفات مدفوعات مقبوضات بيان

 
 نظافة

 
 اكراميات

 
 صيانة

 
 ضيافة

 
 االنتقاالت

 
 م.عمومية

 كالبن
 م.النظافة

 اكراميات
 م.الصيانة
 م.الضيافة

 م.انتقاالت
 م. عمومية 

7000    
430 
800 

1000 
470 

1760 
2000 

 
430 
  

 
 

 800 
 

 
 

 
1000 

  

 
 

 
 
470 
  

 
 

 
 
 

1760 
  

 
 

 
 
 

 
2000  

   6460 430  800  1000  470  1760  2000  

         540  الرصيد

        7000  7000 المجموع

 

 قيود اليومية  :ثانياً 

 التاريخ بيان دائن مدين

7000   
7000  

 صندوق المصروفات النثرية \من حـ
 نقدية بالبنك \الى حـ

 اثبات انشاء السلفه 

1427-7-1 

 

430 
800 

1000 
470 

1760 
2000   

 

 

 
 
 

 
 
 

 6460 

 من مذكورين

 مصروف النظافة \حـ
 م.اكراميات \حـ
 م.الصيانة \حـ

 مصروفة الضيافة \حـ
 مصروف االنتقاالت \حـ
 مصروفات عمومية \حـ

 نقدية بالبنك \الى حـ
 اثبات عملية استعاضة السلفه

1427-7-30 
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 قيود اليومية : تابع 

 التاريخ بيان دائن مدين

3000  
3000 

 صندوق المصروفات النثرية \من حـ
 نقدية بالبنك \الى حـ

 لاير 10000اثبات عملية زيادة قيمة السلفه لتصل الى 

1427-9-1 

 
 

 :تمرين
  :  التالية العمليات تمت وقد النثرية للمصروفات صندوق استحداث قررت التي االنوار منشأة ان افترض

  150000 بمبلغ الصندوق آلمين شيكا المنشأة حررت 1/5/2016 في -
 : الشهر من االول النصف خالل التالية المبالغ الصندوق امين صرف -
 10000 مالية طوابع د

 30000 محروقات د
 60000 تنقالت . م د
 50000 ضيافة . م د

 .بالمبلغ شيك وحرر انفقها التي للمبالغ المؤيدة المستندات الصندوق امين قدم 20/5/2016 في
 .اليومية دفتر في اعاله العمليات تسجيل : المطلوب

 

 :الحل
 االنشاء قيد -1

 النثرية صندوق /ـح من 150000
 البنك /ـح الى              150000

 

 االستعاضة قيد -2
 مذكورين من

 بريدية طوابع /ـح  10000

 محروقات /ـح  30000
 تنقالت . م /ـح  60000
 ضيافة . م /ـح  50000

 البنك/ ـح الى            150000

 

 اختر االجابة الصحيحة ممايلي : 

 الصندوق وبجرد،  لاير 16000 ريةالنث المصروفات صندوق بها أنشئ التى المستديمة السلفة قيمة كانت اذا -1

 عجز الثبات الالزم القيد فان ثم ومن ، لاير 6700 قيمتها صرف مستندات وبلغت ، نقدا لاير 8000 وجود اتضح
 : هو النقدية

 النثرية المصروفات صندوق /ح الى 1300          الصندوق فى الزيادة أو العجز/ح من 1300 - )أ (

 الصندوق فى الزيادة أو العجز/ح الى          1300 النثرية المصروفات صندوق/ح من 1300-)ب( 

 والخسائر االرباح /ح الى          1300 النثرية المصروفات صندوق/ح من 1300-)ج( 

 النثرية المصروفات صندوق /ح الى                             1300 نكببال نقدية/ح من 1300-)د( 

 سبق مما الشئ)ه( 

 

 

 

 

http://www.multqa-ud.com/vb/index.php


 

 اشجان /يص لخ* ت
 

   ud.com/vb/index.php-http://www.multqaام                                          ملتقى طالب وطالبات جامعة الدم

 قيمة تخفيض ضرورة اتضح وقد ، لاير 30000 ب النثرية للمصروفات صندوق انشاء تم ه 1433 / 1 / 1 فى -2
 : يكون ذلك الثبات الالزم القيد فان ، فقط لاير 18000 الى نقدا السلفة

 النثرية المصروفات صندوق /ح الى      12000 النثرية المصروفات صندوق عجز/ح من 12000-)أ( 

 بالصندوق نقدية /ح الى         12000 النثرية المصروفات صندوق /ح من 12000-)ب(

 النثرية المصروفات صندوق /ح الى 12000                        بالصندوق نقدية/ح من 12000-)ج(

 النثرية المصروفات صندوق عجز/ح الى          18000 النثرية المصروفات صندوق /ح من 18000-)د(

 سبق مما الشئ)ه(

 

 من الفترة مصروفات أن علمت فاذا ، لاير 8000 ب النثرية للمصروفات صندوق انشاء تم ه 1433 / 1 / 1 فى -3
 – النقل مصاريف لاير 2000 – صيانة مصاريف لاير 1000 – كتابية ادوات لاير 1500 مايلى بلغت السلفة

 : هو الفترة نهاية فى بشيك السلفة استعاضة قيد فان ، الضيافة مصاريف لاير 1200

 بالبنك نقدية /ح الى                    5700 )بالتفصيل المصروفات  (مذكورين/ح من 5700-)أ (

 ) بالتفصيل المصروفات ( مذكورين /ح الى 2300                                         بالبنك نقدية/ح من 2300-)ب( 

 ) بالتفصيل المصروفات ( مذكورين /ح الى 5700                                         بالبنك نقدية/ح من 5700-)ج( 

 بالبنك نقدية /ح الى                 2300 )بالتفصيل المصروفات ( مذكورين/ح من 2300-)د( 

 سبق مما الشئ)ه( 

 

 تسليمه تم ( بشيك السلفة انشاء قيد فان ، لاير 12000 ب النثرية للمصروفات صندوق بانشاء المنشأة قامت -4
 : يكون ) السلفة المين

 بالبنك نقدية /ح الى               12000 المدينون/ح من  12000-)أ( 

 النثرية المصروفات صندوق /ح الى 12000       بالبنك نقدية /ح من 12000-)ب( 

 المدينون /ح الى 12000         بالبنك نقدية/ح من 12000-)ج( 

 المدينون/ح الى          12000 بالبنك نقدية /ح من 12000-)د( 

 سبق مما الشئ)ه (

 

 : عندما المستديمة السلفة استعاضة اجراء يتم -5

 النفاد من السلفة رصيد يقترب عندما)أ (

 المالية الفترة انتهاء عند ) ب( 

 صحيح ماسبق كل ) ج( 

 سبق مما الشئ )د( 

 ان تبين للصندوق الفعلى الجرد وعند ، لاير 18000 بقيمة ه 1433 / 12 / 30 فى الصندوق حساب رصيد كان -6

 : يكون الصندوق فى الزيادة باثبات الخاص التسوية قيد فان لذلك ، لاير 18300 الموجودة الفعلية النقدية

 قبالصندو نقدية /ح الى                            300 والخسائر االرباح/ح من  300-)أ( 

 النثرية المصروفات زيادة او عجز/ح الى 300         النثرية المصروفات صندوق /ح من 300-)ب (

 والخسائر االرباح /ح الى                        300 بالصندوق نقدية/ح من 300-)ج( 

 النثرية المصروفات صندوق /ح الى     300 النثرية المصروفات اوزيادة عجز /ح من 300-)د( 

 سبق مما الشئ)ه( 
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 تقدم محرم شهر نهاية ،وفى شيك بموجب لاير 6000 بمبلغ النثرية للمصروفات صندوق انشاء تم محرم أول فى -7
 النقدية أن تبين الصندوق وبجرد ، لاير 5200 قيمتها صرف مستندات وقدم السلفة الستعاضة بطلب الصندوق امين

 : هو السلفة انشاء قيد يكون ذلك ضوء فى. لاير 500 بلغت المتبقية
 البنك /ح الى                 5200 النثرية المصروفات صندوق /ح من    5200  )أ(
 البنك /ح الى               6000النثرية المصروفات صندوق /ح من 6000   )ب(

 النثرية المصروفات ندوقص /ح الى                                                 6000 البنك /ح من 6000   )ج(
 النثرية المصروفات صندوق /ح الى                                           500 البنك /ح من 500     )د(

 
 تقدم محرم شهر نهاية ،وفى بموجب شيك لاير 6000 بمبلغ النثرية للمصروفات صندوق انشاء تم محرم أول فى -8

 النقدية أن تبين الصندوق وبجرد ، لاير 5200 قيمتها صرف قدم مستنداتو السلفة الستعاضة بطلب الصندوق امين

 : هو السلفة فى العجز اثبات قيد يكون ذلك ضوء فى. لاير 500بلغت  المتبقية
 النثرية المصروفات صندوق زيادة أو عجز /ح الى                    300 النثرية المصروفات صندوق /ح من   300   )أ(
 النثرية المصروفات صندوق زيادة أو عجز /ح الى                    800 النثرية المصروفات صندوق /ح من 800    )ب(

 النثرية المصروفات صندوق /ح الى 300         النثرية المصروفات صندوق زيادة أو عجز /ح من 300    )ج(
 النثرية المصروفات صندوق /ح الى         500 النثرية المصروفات صندوق زيادة أو عجز /ح من    500  )د(

 

 دعاية ريالمصروف 2000 سداد تم الشهر وخالل لاير 10000 بمبلغ النثرية للمصروفات صندوق انشاء تم 1/3 فى -9

 يكون ذلك ضوء فى. عمومية مصروفات لاير 2500 بريد، مصروفات لاير 500 كتابية، أدوات لاير 1000 واعالن،
 : هو الشهر نهاية فى السلفة استعاضة قيد

 النثرية المصروفات صندوق /ح الى 6000 )       صيلبالتف المصروفات( مذكورين / من   6000   )أ(

 )بالتفصيل المصروفات( مذكورين / الى 6000                                    البنك /ح من 6000    )ب(
 البنك /ح الى      4000 )بالتفصيل المصروفات( مذكورين / من 4000    )ج(
 البنك /ح الى       6000 )بالتفصيل المصروفات (مذكورين  /من 6000     )د(

 

 المودعة والنقود المنشاة خزينة فى الموجودة النقود على للداللة عامة بصفة محاسبةال فى النقدية اصطالح يستخدم -10

 :مثل الحال فى كايداع البنك يقبلها عناصراخرى واى البنك فى
 االسهم )ب(                   الكمبيالة )أ(
 الشيك )د (                      السندات )ج(

 
 :خالل من النقدية على الرقابة تتم -11

 .بالنقدية الخاصة الحسابات تتضمن التى بالسجالت االحتفاظ عملية عن اولهاوتد بالنقدية االحتفاظ عمليات فصل )أ(

 )المدفوعات( النقدية صرف وظيفة عن )المقبوضات( النقدية استالم وظيفة فصل )ب(
 موظف من اكثر بين بالنقدية المتعلقة والوظائف االختصاصات تقسيم )ج(
 سبق ما كل )د(

 

 :تالمقبوضا على عناصرالرقابة من -12
 .النقدية للمقبوضات اليوم نهاية فى التسجيل )أ(
 .النقدية المتحصالت لتسجيل متعددة وسائل استخدام )ب(

 . البنك في الشهر نهاية فى المحصلة النقدية إيداع )ج(
 المستلمة النقدية المقبوضات من نقدية مدفوعات سداد عدم يفضل)د(
 

 :المدفوعات على عناصرالرقابة من  -13
 الصرف بعد المدفوعات ماداعت )أ(
 الشيكات على التوقيع ووظيفة الصرف اعتماد وظيفة دمج )ب(

 الصرف اعتماد قبل الصرف مستندات صحة من التحقق )ج(
 الثالثية الرقابة لمبدا تحقيقا األقل على شخصين من الشيك توقيع)د(
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 العاشرة المحاضرة

 مذكرة تسوية البنك

 : مذكرة تسوية البنك
  ألغراض الرقابة على النقدية بالمنشاة يجب ان يتم ايداع النقدية المحصلة في البنك ، وان تتم جميع المدفوعات

 المنشاة بفتح حساب جاري او اكثر لدى البنوك .بشيكات ، لذلك غالباً تقوم 

 بإرسال كشف تفصيلي يوضح الحركة المدينة و الدائنة التي اثرت على  وفي نهاية كل شهر يقوم البنك دوريا
من حساب البنك مع العميل او المنشأة  ليوضح االيداعات و المسحوبات  ةالحساب الجاري وهو يمثل صور

 خالل الشهر .

  المنشأة بمراجعة هذا الكشف و التأكد من مطابقته مع رصيد البنك لديها بدفاترها .ثم تقوم 
 مالحظة :

 يوضح كشف الحساب كل من :

الرصيد في بداية الفترة وااليداعات التي تقوم بها المنشأة وأية مسحوبات نقدية وجميع العموالت التي حملها البنك على 
 المنشأة . 

 نظر البنك مقابال لحساب النقدية بالبنك في دفاتر المنشأة من وجهة نظر المنشأة . ويعتبر هذا الكشف من وجهة

 حيث ان :
 النقدية بالبنك ) من وجهة نظر المنشأة ( يزيد رصيده بجعله مدينا و ينقص بجعله دائنا في حيث ان هذا الحساب \حـ
 ده بجعله دائنا و ينقص بجعله مدينا .) من وجهة نظر البنك ( يعد التزاما على البنك للمنشأة ، يزيد رصي 

 !!!!ويفترض نظرياً ان يتطابق الرصيدين ولكن 
 ن مع كشف حساب النقدية بالبنك فيكشف الحساب الجاري من وجهة نظر البنك في كثير من األحيا عملياً قد ال يتطابق

 لألسباب التالية : المنشأةدفاتر 

طريق او الودائع النقدية بالمثل : لم يقم البنك بإثباتها بعد )  المنشأةوجود بعض العمليات المسجلة في دفاتر  -1

 .شيكات حررت لمستفيدين لم تصرف بعد ( -بالبريد
وجود بعض العمليات المسجلة في دفاتر البنك و ظاهرة في كشف الحساب ولكن لم تسجل في دفاتر المنشأة  -2

خصم مصاريف البنك من -االضافة بعد اشعار يرسلمبالغ حصلها البنك لصالح المنشأة ولم مثل : بعد ) 
 .الشيكات المرفوضة ( -حساب المنشأة وعدم وصول اشعار الخصم بعد 

 وجود بعض األخطاء في دفاتر المنشأة او البنك . -3
 

 :شكل يوضح مذكرة تسوية البنك في نهاية الفترة 

 القسم االول :
 رصيد البنك ) من واقع كشف الحساب (

 يضاف اليه :

 ايداعات نقدية
 شيك خصم بالخطأ

 يطرح منه :

 شيكات لم يتقدم اصحابها لصرفها
 اذن .... رصيد البنك المعدل

 القسم الثاني :

 رصيد البنك ) من واقع دفاتر المنشأة (
 يضاف اليه : 

 اوراق قبض محصلة

 تسجيل شيك بالنقص بالطريق الخطأ
 يطرح منه :

 شيكات مرفوضة على اصحابها

 ةمصاريف بنكي
 اذن .... رصيد البنك المعدل
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لاير ,  10000,34هـ رصيداً قدره  2714\12\29اظهر كشف حساب البنك الوارد لمنشأة "الطائف" في :  1تمرين 

 لاير فإذا علمت ان : 8365,64بينما اظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة في نفس التاريخ بمبلغ 

 هـ لم تظهر في كشف الحساب 1427\12\29لاير في  621,8هناك ايداعات ارسلت بالبريد الى البنك بمبلغ  -1
 لاير ولم يصل اشعار االضافة الى المنشأة  1000ورقة قبض لحساب المنشأة بمبلغ  12\28حصل البنك في  -2
 -وكانت كمايلي : ستفيدين ولم يتقدم اصحابها للصرفهناك شيكات حررت لم -3

 لاير 220,5قيمته  1706الشيك رقم  -
 لاير 800قيمته  1781الشيك رقم  -
 لاير 414,5قيمته  1791الشيك رقم  -

 لاير مقابل مصاريف البنك عن شهر ذي الحجة 24ارفق البنك بكشف الحساب اشعار خصم بمبلغ  -4
 ، ولكنه سجل لاير 71الخاص بمصاريف ادوات كتابية بمبلغ  12\20في  1795اصدرت المنشأة الشيك رقم  -5

لاير و وقد قام البنك بصرف الشيك وتسجيله في كشف الحساب وفقاً  17خطأ في يومية المدفوعات بمبلغ 

 لاير . 71لقيمته الصحيحة وهي 
لاير سبق استالمه من احد عمالء المنشأة ولم تقم  100,50ارفق البنك بكشف الحساب شيكاً مرفوضا بمبلغ  -6

 ت ذلك المنشأة بإجراء أي قيد يثب
 المطلوب :

 هـ 1427\12\29اعداد مذكرة تسوية البنك في  (أ
 اجراء قيود التسوية الالزمة في دفاتر منشأة " الطائف " (ب

 االجابة :

 هـ 2714\12\29مذكرة تسوية البنك في 
 كلي جزئي ــانـــــــــــــبــيـــــــ

 القسم االول :
 رصيد البنك وفقا لكشف حساب البنك

 10000,34 

 621,8  ايداعات غير مدرجة بكشف الحساب :يضاف 

 شيكات حررت لمستفيدين لم تقدم للصرف بعد: يطرح 

 ( 1706شيك ) رقم 

 ( 1781شيك ) رقم 

 ( 1791شيك ) رقم 

 

220,5 
800 

414,5 
 

 

 
 
 

1435)) 

 9187,14  رصيد البنك المعدل ) الصحيح (

 القسم الثاني :
 المنشأةرصيد النقدية بالبنك في دفاتر 

  
8365,64 

 1000  اوراق قبض محصلة لحساب المنشأة: يضاف 

 مصاريف البنك: يطرح 

 شيك مرفوض
 ( 71 – 17)  1795خطأ في تسجيل الشيك رقم 

24 
100,5 

54 
 

 

 
 

178,5 

 رصيد البنك المعدل ) الصحيح (

 

 9187,14 

 اجراء قيود التسوية
 التاريخ انــــــــــــــــبي دائن مدين

1000  
1000 

 البنك \من حـ
 اوراق القبض برسم التحصيل \الى حـ

30\12\1427 

24  

24 

 مصاريف البنك \من حـ

 البنك \الى حـ

30\12\1427 

100,5  
100,5 

 نوالمدين \من حـ
 البنك \الى حـ

30\12\1427 

54  
54 

 االدوات الكتابية \من حـ
 لبنكا \الى حـ

30\12\1427 
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هـ , وقد اظهر الكشف ان  27وصل الى شركة " االهلي " كشف حسابها لدى البنك العربي لشهر شعبان :   2تمرين 
لاير بينما تظهر سجالت شركة األهلي ان رصيد حسابها بالبنك العربي في  58452رصيد حساب الشركة طرفه يبلغ 

ت شركة االهلي ظهرت المعلومات لاير و بمقارنة كشف حساب البنك العربي و مرفقاته بسجال 58500اخر شعبان 

 التالية :
 لاير 1380شعبان بـ 30لم يظهر بكشف البنك مبالغ اودعتها شركة االهلي يوم  -1
شعبان إال انه لم يظهر في كشف حساب  24لاير حررته شركه االهلي بتاريخ  4500هناك شيك تبلغ قيمته  -2

 البنك العربي 
لاير قيمة ايرادات اوراق مالية تخص المنشأة وارفق اشعار  720شعبان حصل البنك العربي مبلغ  28بتاريخ  -3

 االضافة مع الكشف
 لاير مصاريف بنكية و ارفق صورة من اشعار الخصم للشركة 3600شعبان خصم البنك العربي  30بتاريخ  -4
 لاير 12168لاير قد ظهر في سجالتها بـ 11880تبين للشركة ان شيكا مقدما من احد العمالء تبلغ قيمته  -5

 المطلوب :
 هـ 1427\8\ 30اعداد مذكرة تسوية البنك في  -1
 اجراء قيود اليومية الالزمة  -2

 
 

 هـ 1427\8\30مذكرة تسوية البنك في 
 كلي جزئي بــيــــــــــــــــــــــان

 القسم االول :
 رصيد البنك وفقا لكشف حساب البنك

 58452 

 1380  مبالغ مودعة بالطريق )لم تسجل( :يضاف 

 ((4500  شيكات حررت لمستفيدين لم تقدم للصرف بعد: يطرح 

 

 55332  رصيد البنك المعدل ) الصحيح (

 القسم الثاني :
 رصيد النقدية بالبنك في دفاتر المنشأة

  
58500 

 720  قيمة اوراق مالية لم تسجل بدفاتر المنشأة: يضاف 

 : يطرح 
 مصاريف بنكية

 (12168 - 11880خطأ في تسجيل شيك بالزيادة )

 
3600 
288 

 
 
 

(3888) 

 رصيد البنك المعدل ) الصحيح (
 

 55332 

 
 اجراء قيود التسوية

 التاريخ بيــــــــــــــــان دائن مدين

720  
720 

 البنك \من حـ
 ايرادات اوراق مالية \الى حـ

30\12\1427 

3600  
3600 

 مصاريف البنك \من حـ
 البنك \الى حـ

30\12\1427 

288  

288 

 المدينون \من حـ

 البنك \الى حـ

30\12\1427 
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 البنك رصيد وكان م 2014 مارس شهر عن عبدالوهاب لمنشاة البنك حساب كشف ورد م  2014 / 1/4في:  3تمرين 
 االختالفات وبفحص لاير، 28000 المنشأة بدفاتر البنك /ح رصيد بلغ حين في لاير، 61676 الحساب بكشف الوارد

 :يلي ما تبين
 .الشهر نهاية حتى للصرف يقدم لم أنه إال الموردين، ألحد المنشأة حررته لاير 4800 مبلغه شيك هناك -
 ولم لاير، 320 بمبلغ التحصيل مصروفات وخصم لاير، 32000 قيمتها المنشأة لصالح كمبياالت بتحصيل البنك قام -

 .الشهر نهاية حتى للمنشأة العملية هذه إشعارات تصل
 النواحي بعض لمخالفته رفض أنه تبين ولكن البنك أودع لاير 2800 قيمته العمالء أحد من شيكا المنشاة استلمت -

 .لاير 2264 بالدفاتر المحاسب سجله لاير 2660 مبلغه العمالء أحد من آخر شيكا المنشأة استلمت كما الشكلية،

 .لاير 4000 بمبلغ الحساب بكشف ظهر لاير 4400 بمبلغ العمالء أحد من مستلم شيك هناك -
 
 تسوية مذكر إعداد :المطلوب

 
 هـ 2014\1\4مذكرة تسوية البنك في 

 كلي جزئي بــيــــــــــــــــــــــان

 القسم االول :

 رصيد البنك وفقا لكشف حساب البنك

 61676 

 400  (4400 - 4000) خطأ قيد شيك :يضاف 

 ((4800  عدتقدم للصرف بشيكات حررت لمستفيدين لم : يطرح 

 

 72765  رصيد البنك المعدل ) الصحيح (

 القسم الثاني :
 رصيد النقدية بالبنك في دفاتر المنشأة

  
28000 

 كمبياالت محصلة : يضاف 

 (2660 - 2264خطأ بمبلغ الشيك )

3200 
396 

32396 

 : يطرح 

 مصاريف بنكية
 شيك مرفوض

 

320 
0028 

 

 
 

(3120) 

 المعدل ) الصحيح (رصيد البنك 

 

 57276 

 

 
 

 دفتر في البنك حساب رصيد .هجري  30/8/1421في )االسراء (بمنشأة الخاصة البيانات بعض يلي فيما : 4تمرين 

 بنك من المرسل الجاري الحساب كشف رصيد ان حين ،في لاير 20452،70 هجري 30/8/1421 في العام االستاذ
 :التالي تبين الجاري الساب كشف وبمراجعة لاير 22365،30 كان التاريخ نفس في الرياض

 لاير 3680،40 قدرها 30/8/1421 في الحساب بكشف مدرجة غير نقدية ايداعات هناك -1

 . الشهر عن بنكية مصرفية قيمة لاير 8،10 مبلغ بخصم البنك قيام الحساب كشف من اتضح -2
 الى وإضافتها لاير600 قدرها 30/8/1421 في بالمنشأة خاصة سندات فوائد بتحصيل البنك قيام اتضح كما -3

 . البنك في المنشأة رصيد

 : كاآلتي بيانها للبنك بعد تقدم ولم لمستفيدين حررت شيكات ثالثة هناك ان اتضح كما -4
 لاير 4647234 40  , 150: رقم الشيك

 لاير  4674239 60 , 30: رقم الشيك

 لاير 4820 4674266 00 ,:  رقم الشيك

 تسوية مذكر إعداد :المطلوب 
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 1421شعبان  30والدفاتر الى الرصيد الصحيح )الفعلي( في  البنك رصيد مذكرة تسوية
 كلي جزئي بــيــــــــــــــــــــــان

 22365 30 1421-8-30الرصيد طبقا لكشف حساب البنك في 

 3680 40 االيداعات غير المدرجة +

 للبنك :شيكات حررت لمستفيدين ولم تقدم  -

 150,  4674234 50 رقم شيك
 30,  4674239 60  رقم الشيك
 4820,   467426 00 رقم الشيك

 

 
 
10 

 

 
 

5001 

 21044 60 1421-8-30الرصيد الصحيح في 

 20452 70 1421-8-30في الرصيد بدفاتر المنشأة 

 وغير30/8/1421 في البنك بواسطة محصلة سندت فوائد +
  الشركة بدفاتر مسجلة

 المنشأة بدفاتر المسجلة غير البنك مصروفات -

 
00 

10 

 
600 

8 

 21044 60 1421-8-30 دفاتر الشركة في الرصيد في

 
 :التسوية قيود
 يتم لم حين في بإثباتها البنك قام التي المعامالت بإثبات الخاصة التسوية قيود اجراء يتم التسوية مذكرة اعداد بعد

 : المنشأة بدفاتر وجودها حال االخطاء بتصحيح المتعلقة أوتلك المنشأة بدفاتر تسجيلها
 :التالي النحو علي 30/8/1421 في التسوية قيود

 بالبنك النقدية/ـح  600

 سندات فوائد ايرادات/ـح        600
 

 بنكية مصروفات/ـح 8,10 

 بالبنك النقدية/ـح            8,10 
 

 اختر االجابة الصحيحة ممايلي : 

لاير , وبعد  120000ه قيمة  1433/  12/  30النقدية بالبنك من واقع كشف حساب البنك فى كان رصيد  -1
هناك  –لاير  10000قيمتها  وصول كشف البنك اتضح اآلتى : هناك شيكات حررت لمستفيدين ولم تقدم للصرف

فان رصيد البنك على هذه المعلومات  لاير , وبناء 30000بالطريق لم تظهر بكشف الحساب قيمتها  ودائع

 المعدل هو :
 لاير 100000 -أ
 لاير 160000 -ب

 لاير 80000 -ت
 لاير 140000 -ث
 الشئ مماسبق -ج

 
 عند اعداد مذكرة تسوية البنك فان الشيكات المحررة لمستفيدين لم تقدم للصرف بعد : -2

 تطرح من الرصيد الوارد بكشف حساب البنك -أ

 تطرح من رصيد النقدية بالبنك فى دفاتر المنشأة -ب
 الرصيد الوارد بكشف حساب البنك تضاف الى -ت
 تضاف الى رصيد النقدية بالبنك بدفاتر المنشأة -ث

 الشئ مماسبق -ج
 

 : العمليات لتلك التسوية قيود اجراء يتم فانه البنك تسوية مذكرة اعداد عند -3

 البنك يثبتها ولم المنشأة أثبتتها التى) أ(
 المنشأة تثبتها ولم البنك أثبتها لتىا )ب(
 والبنك المنشأة دفاتر من كل فى تثبت لم التى )ج(

 نهائيا التسوية بمذكرة تتعلق تسوية قيود اجراء اليتم)د(
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 : بين الفرق يفسر البنك حساب تسوية مذكرة -4
 المنصرفة والنقدية للمشروع الداخلة النقدية )أ(

 المالى المركز بقائمة الظاهرة للنقدية المشابهة واالصول والنقدية البنك حساب كشف رصيد) ب(
 المنشأة بواسطة عليها الحصول المتوقع والنقدية البنك حساب كشف رصيد )ج(
 البنك حساب كشف واقع من بالبنك النقدية ورصيد المنشأة دفاتر فى بالبنك النقدية رصيد )د(

 مماسبق الشئ)ه(
 
 السعيد منشأة الى ه 1433 / 12 شهر عن البنك من الوارد الحساب كشف حسب البنك رصيد كان اذا -5

 كشف تاريخ حتى لتحصيلها البنك الى أصحابها يتقدم لم التى المسحوبة الشيكات مجموع وبلغ , لاير 150000
 كوبونات وأن لاير 200 البنكية المصاريف مبلغ أن الحساب كشف من واضح وكماهو , لاير 10000 الحساب
 12 / 30 يوم مساء فى المودعة والنقدية لاير 3000 البنك بمعرفة المحصلة للمنشأة المملوكة المالية االوراق

 المركز بقائمة ظهوره الواجب البنك حساب يكون المتاحة المعلومات على وبناء لاير, 20000 ه 1433 /
 : هو ه 1433 / 12 / 30 فى المعدة المالى
 لاير 140000  - )أ(

 لاير  160000-)ب(

 لاير 162800 -)ج(

 لاير  152800-)د(
 مماسبق الشئ)ه(

 

 بكشف الحساب غاليا اليتطابق رصيد حساب البنك من واقع الدفاتر المحاسبية مع رصيد حساب البنك الوارد -6
 وذلك يرجع الى :

 وجود عمليات مثبتة بكشف حساب البنك لم تقيد بالدفاتر -أ

 بكشف حساب البنكوجود عمليات مثبتة بدفاتر المنشأة لم تثبت  -ب
 وجود أخطاء تسجيل فى كشف حساب البنك -ت
 وجود أخطاء تسجيل فى دفاتر المنشأة -ث

 كل ما سبق صحيح -ج
 
 عند اعداد مذكرة تسوية البنك فان الودائع بالطريق المرسلة للبنك : -7

 تطرح من الرصيد الوارد بكشف حساب البنك -أ
 بكشف حساب البنك تضاف الى الرصيد الوارد -ب
 تطرح من رصيد البنك من واقع دفاتر المنشأة -ت

 تضاف الى رصيد البنك من واقع دفاتر المنشأة -ث
 الشئ مماسبق -ج

 

 وبعد لاير 90000 قيمة ه 1433 / 12 / 30 فى المعتز منشأة دفاتر فى بالبنك النقدية حساب رصيد كان -8
 اضافة اشعار بها يصل لم المنشأة لحساب محصلة قبض اوراق هناك : مايلى اتضح البنك حساب كشف وصول
 وبلغت – لاير 12000 بمبلغ رصيد وجود لعدم رفضه تم العمالء أحد من شيك هناك – لاير 20000 بمبلغ

 : هو المعدل النقدية حساب رصيد كان المعلومات هذه على وبناء , لاير 300 البنكية المصاريف
 لاير 110000 -أ

 لاير 122000 -ب
 لاير 121700 -ت

a. 97700 لاير 

 مماسبق الشئ -ث
 

 : للصرف تقدم ولم لمستفيدين المحررة الشيكات فإن البنك تسوية مذكرة إعداد عند -9

 البنك حساب بكشف الوارد الرصيد إلى تضاف -)أ(
 المنشأة دفاتر من المستخرج البنك رصيد من تطرح -)ب(
 المنشأة دفاتر من المستخرج البنك رصيد إلى تضاف -)ج(

 البنك حساب بكشف الوارد الرصيد من طرح -)د(
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 أن تبين البنك حساب كشف وبفحص لاير, 152,000 بلغ الحساب بكشف الوارد البنك رصيد أن ى/علمت اذا -10
 تظهر لم بالطريق ودائع هناك ,وأن لاير 22,000 قيمتها للصرف تقدم ولم لمستفيدين حررت شيكات هناك

 لاير 200 قيمتها المنشأة بدفاتر تسجل لم بنكية مصروفات هناك أن كما , لاير 30,000 قيمتها الحساب بكشف
 : ليصبح الحساب بكشف الوارد البنك رصيد تعديل يتم ذلك ضوء فى ,

 لاير 160000 -أ

 لاير 182000 -ب
 لاير 132000 -ت

 لاير 156000 -ث

 
 : المرفوضة الشيكات فإن البنك تسوية مذكرة إعداد عند -11

 المنشأة بدفاتر البنك رصيد من تطرح )أ(
 البنك حساب بكشف الوارد الرصيد الى تضاف )ب(
 المنشأة بدفاتر البنك رصيد الى تضاف) ج(

 البنك حساب بكشف الوارد الرصيد من تطرح )د(
 

كشف الحساب الوارد من البنك تبين  لاير, وبفحص 17,000اذا علمت/ى أن رصيد البنك بدفاتر المنشأة بلغ  - 12

لاير , وأن هناك كمبياالت حصلها البنك لصالح  5,000للصرف قيمتها  أن هناك شيكات حررت لمستفيدينولم تقدم
 المنشأة
 لاير . فى ضوء ذلك يتم عمل قيد التسوية التالى: 3000قيمتها 

 ال يتم عمل أى قيد تسوية -أ
 الى ح/ المدينين 3000ح/ البنك من  3000 -ب
 الى ح/ البنك 5000من ح/ الدائنين  5000 -ت

 ق قبض برسم التحصيلارالى ح/ أو 3000من ح/ البنك  3000 -ث
 

 قيود تسوية لحساب البنك بدفاتر المنشأة للعمليات التى:  اجراءيتم  -13

 لم تثبت فى كل من دفاتر المنشأة ودفات ا رلبنك -أ
 أثبتتها المنشأة ولم يثبتها البنك -ب
 أى قيود تسوية اجراءال يتم  -ت

 أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة -ث
 

كشف الحساب الوارد من البنك تبين  لاير, وبفحص 17,000اذا علمت/ى أن رصيد البنك بدفاتر المنشأة بلغ  - 14

لاير , وأن هناك كمبياالت حصلها البنك لصالح  5,000للصرف قيمتها  أن هناك شيكات حررت لمستفيدين ولم تقدم
 لاير ,فى ضوء ذلك يتم تعديل رصيد البنك بدفاتر المنشأة ليصبح : 3000قيمتها  المنشأة

 لاير 12000 -أ

 لاير 20000 -ب
 لاير 15000 -ت
 لاير 25000 -ث
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 عشرة الحادية المحاضرة
 المالية األوراق في االستثمارات تسوية
  :مقدمة
 بغرض شرائها بمعنى األجل قصيرة  )وسندات )أسهم  المالية األوراق في االستثمارات تكون قد 

 .أقل أيهما التشغيل دورة أو مالية سنة عن تزيد لفترة يستمر لن والذي النقدي المؤقت للفائض االستثمار
 تعتبر والتي المتاجرة بغرض االستثمارات أو " األجل قصيرة االستثمارات " الحالة هذه يف وتسمى 

 .المتداولة بالمنشأة األصول ضمن
 االستثمارات غير أخرى ألهداف تحقيقا طويلة لمدد بها االحتفاظ لغرض االستثمارات شراء يتم قد كما 

 .السيطرة مثل - النقدي للفائض المؤقت
 األجل طويلة األصول ضمن تعتبر والتي " األجل طويلة االستثمارات " حالةال هذه في وتسمى. 
وكذلك المعيار الصادر عن الهيئة   FASB المالية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر  115  للمعيار وفقا أنه غير

 :التالية عاتالمجمو إلى المالية األوراق في االستثمارات تصنيف تم SCOPAالسعودية للمحاسبين القانونن 
 .اإلتجار بغرض المقتناة المالية األوراق  -1
 .االستحقاق لتاريخ المقتناة المالية األوراق  -2
 .للبيع المتاحة المالية األوراق  -3

 وهي: األولى المجموعة فقط الجزء هذا في تفصيليا نناقش وسوف
 اإلتجار بغرض المقتناة المالية األوراق

 
 :اإلتجار بغرض المقتناة المالية االستثمارات عن المحاسبة

 .المالية االستثمارات شراء  :أوالا 
 للشراء متعلقة أخرى مصروفات أي + مالية أوراق سماسرة عمولة + شراء ثمن = الشراء تكلفة
 (الشراء تكلفة بقيمةي: )المحاسب القيد إذن
 األجل قصيرة استثمارات /ح من
 )بالصندوق أو( بالبنك النقدية /ح إلى

 :تمرين
 باإلضافة للسهما لاير 200 بواقع الشرقية أسمنت شركة أسهم من سهم 3.000 بشراء الحميدان شركة تقام

 .بشيك الشراء عملية وتمت سهم  لكل لاير 0,5 سمسرة عمولة
 الشراء لعملية المحاسبي القيد إعداد :المطلوب
 :اإلجابة
 لاير 60,000=  200*  3000=   الشراء ثمن
 .لاير 1500=  0,5* 3000= السمسرة عمولة +
 لاير 61.500 = الشراء تكلفة إذن

 :يلي كما المحاسبي القيد ويكون
 األجل قصيرة استثمارات /حمن   61.500
 ك بالبن لنقديةح ا الى  61.500

 
 :المالية االستثمارات بيع ًا :ثانيا
 :يلي لما وفقا فاتربالد إثباتها يتم خسائر أو مكاسب تحقيق المالية االستثمارات بيع عملية من ينتج قد

 المباعة لالستثمارات الشراء تكلفة – البيع سعر صافي = األسهم بيع )خسائر( مكاسب

 :بأن علما
 .البيع سمسار عموالت – البيع إجمالي = البيع سعر صافي  (أ)

 * عدد االسهم المباعة السهم تكلفة إجمالي أو بالتمرين مباشرة تعطي المباعة لالستثمارات الشراء تكلفة  (ب)
 :الحظةم

 الواحد للسهم السمسار عمولة + اء السهمشر ثمن = السهم تكلفة إجمالي
 ب() –)ج( مكاسب )خسائر( االسهم = )أ( 
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 المكاسب احتمال
 )المباع االستثمار تكلفة من أكبر البيع صافي)

 بالبنك أو بالصندوق نقدية /ح من
 :مذكورين إلى
 األجل قصيرة استثمارات /ح
 االستثمارات بيع من محققة مكاسب /ح
 
 
 الخسائر احتمال 
 )المباع االستثمار تكلفة من أقل البيع صافي(

 :مذكورين من
 بالبنك أو بالصندوق نقدية /ح
 االستثمارات بيع من محققة خسائر /ح
 األجل قصيرة استثمارات /ح إلى
 

 1  تمرين
 السمسار وعمولة رياال 210 قعبوا الشرقية اسمنت شركة أسهم من سهم 1.000 باعت الحميدان شركة أن بفرض
 .سهم كل عن لاير

 .نقدا تمت بأنها علما البيع لعملية المحاسبي القيد إعداد :المطلوب
 :اإلجابة

 السمسار عمولة -= سعر البيع  البيع سعر صافي  -أ
 لاير 209,000( = 1000*  1) –( 210*  1000)

 المباعة األسهم عدد*  السهم تكلفة إجمالي = المباعة لألسهم الشراء تكلفة  )ب(
 لاير 200,500=  1000( * 0,5+  200)

 لاير 8,500=  200,500 – 209,000)ج( المكاسب المحققة = 
 :المحاسبي القيد إذن

 بالصندوق نقدية /ح من 209.000
 :مذكورين إلى

 األجل قصيرة استثمارات /ح 200.500
 األجل قصيرة االستثمارات بيع من محققة مكاسب /ح 8.500

 
  2تمرين

  من الزراعية الغاط شركة أسهم من سهم 2.000 بشراء صالح أبو شركة قامت هـ 28-6-15في 
 بشيك لاير 2.000 السمسرة مصاريف بلغت وقد للسهم لاير  204 بمبلغ البورصة

  208 بواقع الزراعية الغاط شركة أسهم من سهم 1.000 ببيع صالح أبو شركة قامتهـ  28-9-1في 
 .بشيك القيمة وحصلت للسهم واحد لاير السمسرة مصاريف وبلغت للسهم لاير

  صالح؟ أبو شركة دفاتر في السابقة العمليات إثبات :لمطلوبا

 اإلجابة
 األسهم شرا   عند )أ)

  األسهم تكلفة × السهم عدد=  األسهم شراء

 لاير 408,000=  204*  2000=                
 لاير 2.000 = والسمسرة الشراء مصروفات+ 

 لاير 410.000 = شراء ثمن إجمالي
 :المحاسبي القيد إذن

 األجل قصيرة استثمارات /ح من 410.000
 بالبنك النقدية /ح إلى 410.000
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 سهم  1.000بيع )ب)

 = لاير 208,000=  208*  1000اجمالي سعر البيع 

 (- )= لاير 1000=  1*  1000عمولة السمسرة 

 لاير 207.000 = البيع سعر صافي 

  ةباعالم األسهم عدد × ةشتراالم األسهم ددع ÷ الشراء ثمن إجمالي = سهم 1.000 شراء تكلفة

 لاير 205,000=  1000*  2000 ÷ 410,000

 المباعة األسهم شراء تكلفة – البيع سعر صافي = المحققة األرباح صافي أو المكاسب إذن

 لاير 2000=  205,000 – 207,000  
 بالصندوق يةنقد /ح من 207.000

 :مذكورين إلى
 األجل قصيرة استثمارات /ح 205.000

 األجل قصيرة االستثمارات بيع من محققة مكاسب /ح 2.000
 

   3تمرين
 :هـ 1427 عام السدحان منشأة في تمت التي المالية العمليات بعض يلي فيما

  صاريفم وبلغت اإلتجارا بغرض للسهم لاير 150 بمبلغ سهم 3.000 شراء تم هـ27-3-15أوال: في 
 .بشيك المستحق المبلغ سداد وتم للسهم 0.5 السمسرة

  للسهم لاير 120 بمبلغ الماضي العام نهاية في المشتراة األسهم من سهم 1.000 بيع تم 20-5ثانيا: في 
 115 تبلغ اءالشر تاريخ في الواحد السهم تكلفة إجمالي بأن علما لاير 1.000 السمسرة مصاريف وبلغت
 ا   نقد المستحق المبلغ تحصيل وتم لاير

  وبلغت للسهم لاير 140 بمبلغ 3-15في   المشتراة األسهم من سهم 2.000 بيع تم 6-7ثالثا: في 
 .بشيك المستحق المبلغ تحصيل وتم لاير 1500ة السمسر مصاريف

 لمنشأةا دفاتر في ةالسابق العمليات إلثبات الالزمة اليومية قيود إجراء :لمطلوبا
 :اإلجابة

 3-15في  األسهم شراء عند )أ)
 لاير 450,000=  150*  3000ثمن الشراء = 

 لاير 1500=  0,5* 3000مصروفات السمسرة = 
 لاير 451,500= ء الشرا ثمن إجمالي
 :المحاسبي القيد إذن

 األجل قصيرة استثمارات /ح من 451.500
 بالبنك لنقديةا /ح إلى 451.500

 
 5-20عند بيع االسهم في )ب(

 لاير 120,000=  120*  1000اجمالي سعر البيع =  -1
 لاير 1000( عمولة السمسرة = -)

 لاير 119,000صافي سعر البيع = 
 لاير 115,000=  115*  1000سهم =  1000إجمالي تكاليف شراء 

 المباعة االستثمارات شراء ةتكلف – البيع سعر صافي = األسهم بيع مكاسب إذن

 لاير 4000=  115,000 – 119,000
 :المحاسبي القيد ويكون

 بالصندوق نقدية /ح من 119.000
 :مذكورين إلى

 األجل قصيرة استثمارات /ح 115.000
 األجل قصيرة االستثمارات بيع من محققة مكاسب /ح 4.000
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  6-7)ج( عند بيع االسهم في 
  = لاير 280,000=  140*  2000اجمالي سعر البيع 
 (- = عمولة السمسرة )لاير 1500 
  =278,500 لاير 
 تكلفة الشراء = اجمالي ثمن الشراء / عدد االسهم المشتراة * عدد االسهم المباعة 

 لاير 301,000=  2000*  3000/  451,500= 
 :المحاسبي القيد ويكون
 :كورينمذ من

 البنك أو بالصندوق نقدية /ح 278.500
 االستثمارات بيع من محققة خسائر /ح 22.500

 األجل قصيرة استثمارات /ح إلى 301.000
 

 اإلتجار بغرض المقتناه المالية األوراق في االستثمارات تقييم
 العادلة )القيمة السوقية( بالقيمة والسعودي األمريكي للمعيارين قاوف اإلتجار بغرض المقتناه االستثمارات تقييم يتم

 :التقييم خطوات
 .الفترة نهاية في لها السوقية القيمة هي المالية األوراق قيمة 1-
 .لالستثمارات سابقة قيمة – التاريخ هذا في السوقية القيمة = المحققة غير الحيازة خسائر أو مكاسب 2-

 .ككل للمحفظة اإلتجار بغرض المالية األوراق لمحفظة ييمالتق إعادة يتم 3-
 حـ / أ.خ في المحققة غير الحيازة خسائر أو مكاسب /حإقفال  يتم 4-
 

 :تمرين
 هـ : 1426-12-30في  عسير لمنشأة االتجار بغرض المقتناة المالية األوراق محفظة تكلفة بلغت

  .لاير 200 السهم سعر الزراعية عرعر شركة أسهم من عادي سهم 200

  .لاير 140 السهم سعر اليمامة أسمنت شركة أسهم من عادي سهم 800

  .لاير 160 اليمامة أسمنت شركة لسهم رياال 196 عرعر شركة لسهم )السوقية( العادلة القيمة

 المالية القوائم على األثر مبينا الالزمة التسوية قيود إعداد :المطلوب
 اإلجابة

 
 :التسوية قيد

 العادلة القيمة في لتعديالتا /ح 152.000
 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح 152.000

 :اإلقفال قيد
 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح 152.000
 والخسائر األرباح /ح 152.000

 الدخل قائمة
 محققة غير حيازة مكاسب 152.000
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 المالي المركز قائمة
 )المتاجرة بغرض( استثمارات تكلفة 152.000

 العادلة القيمة في تعديالت + 152.000
  للمتاجرة االستثمارات في العادلة لقيمة= ا 167,200

 :تمرين
 :السابق المثال في بفرض
 130 رياال 202 التوالي على اليمامة أسمنت وشركة الزراعية عرعر شركة أسهم من لكل العادلة القيمة كانت
 .لاير

 المالية القوائم على األثر امبين الالزمة التسوية قيود إعداد :المطلوب
 اإلجابة

 

 
 
 التسوية قيد

 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح 7.600
 العادلة القيمة في التعديالت /ح 7.600

 اإلقفال قيد
 والخسائر األرباح /ح 7.600
 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح 7.600

 الدخل قائمة
 محققة غير حيازة خسائر 7.600

 المالي المركز قائمة
 )المتاجرة بغرض( استثمارات تكلفة 152.000
 العادلة القيمة في تعديالت - 7.600
   للمتاجرة االستثمارات في العادلة لقيمة= ا 144,400

 
 :يلي مما الصحيحة اإلجابة اختر
 هـ : 1433-12-30في  الهنا لشركة اإلتجار بغرض المقتناه باألسهم الخاصة البيانات يلي فيما
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 هـ1433-12-30في  المنتهية السنة عن المعدة الدخل قائمة على التأثير فإن
 .محققة خسائر لاير 80.000 أ
 .محققة غير مكاسب لاير  40.000ب
 .محققة مكاسب لاير 80.000 ج
 .محققة غير مكاسب لاير 120.000 د
 .سبق مما شيء ال ه
 

 :المتاجرة بغرض المقتناه لألسهم التالية األرصدة ظهرت 2-
 

 
 
 خ.أ /ح في فيظهر تقدم ما ضوء في
 .محققة غير خسائر لاير 4.000 -أ
 .محققة غير أرباح لاير 7.000 -ب
 .محققة غير أرباح لاير 4.000 -ج
 .ةمحقق غير أرباح لاير 11.000 -د
 .سبق مما شيء ال -هـ
 

 المالية المحاسبة معايير مجلس من الصادرة115  معيار صنفها األجل قصيرة المالية األوراق في االستثمارات 3-
 :باعتبارها

 .االستحقاق لتاريخ مقتناه مالية أوراق- أ
 .للبيع متاحة مالية أوراق -ب
 .اإلتجار بغرض مقتناه مالية أوراق- ج
 .سبق ما كل -د
 .سبق مما شيء ال -ه
 

 :اإلتجار بغرض المقتناه المالية األوراق في االستثمارات تعتبر 4-
 .متداولة أصول )أ
 .متداولة خصوم )ب
 .األجل طويلة أصول )ج
 .الملكية حقوق )د
 .سبق مما شيء ال )ه
 

 :المتاجرة بغرض المالية األوراق في االستثمارات شراء تكلفة تتضمن 5-
 .المالية راقاألو شراء ثمن )أ
 .مالية أوراق شراء عموالت )ب
 .بالشراء تتعلق أخرى مصروفات أي )ج
 .سبق ما كل )د
 .سبق مما شيء ال )ه
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   اشجان

 :كان إذا األسهم بيع خسائر تتحقق 6-
 .الشراء تكلفة إجمالي من أقل البيع سعر صافي )أ
 .الشراء تكلفة إجمالي من أكبر البيع سعر صافي )ب
 .المباعة االستثمارات تكلفة من لأق البيع سعر صافي )ج
 .المباعة االستثمارات من أكبر البيع سعر صافي )د
 .سبق مما شيء ال )ه

 وعمولة للسهم لاير 100 بواقع المتاجرة بغرض سابك شركة أسهم من سهم 300 الحمد شركة اشترت 7-
 :قيمتها الستثماراتا تكلفة فإن بشيك تمت الشراء عملية أن وبفرض للسهم لاير  0,5ارللسمس

 .لاير 30.000 أ
 .لاير 45.000 ب
 .لاير 30.500 ج
 .لاير  30.150د
 .سبق مما شيء ال )ه

 القيد من المدين الطرف يتضمن االستثمارات هذه إلثبات المحاسبي القيد فإن السابق التمرين بيانات على اعتمادا   8-
 :وهو
 .لةالمتداو األصول ضمن المالية االستثمارات )أ
 .األجل قصيرة الخصوم ضمن المالية االستثمارات )ب
 .الملكية حقوق ضمن المالية االستثمارات )ج
 .األجل طويلة األصول ضمن المالية االستثمارات )د
 .سبق مما شيء ال )ه
 2.000 السمسرة مصاريف وبلغتللسهم  لاير 140 بمبلغ المشتراه األسهم من سهم 500 بيع تم 12-5في  -9

 فإن بشيك المستحق تحصيل وتم رياال 110 بلغت الشراء تاريخ في الواحد السهم تكلفة إجمالي بأن علما رياال
 :البيع عملية من المحقق

 .لاير 17.000 مكاسب )أ
 .لاير  13.000مكاسب )ب
 .لاير 2.000 خسائر )ج
 .لاير 15.000 مكاسب )د
 .سبق مما شيء ال )ه

 قيمتها قدرت بينما لاير 250.000 اإلتجار بغرض المالية قاألورا محفظة قيمة بلغتهـ 1433-12-30في  -10
 :هو الواجب التسوية قيد فإن رياال 320.000  السوقية

 .العادلة القيمة تعديالت /ح إلى 70.000 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح من 70.000 -أ
 .محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح إلى 70.000 والخسائر األرباح /ح من 70.000 -ب
 .محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح إلى  70.000العادلة القيمة تعديالت /ح من  70.000-ج
 .والخسائر األرباح /ح إلى 70.000 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح من 70.000 -د
 .سبق مما شيء الـ -ه
 :هو إجراؤه الواجب األقفال يدق فإن السابقة الحالة البيانات نفس باستخدام  -11 
 .العادلة القيمة تعديالت /ح إلى 70.000 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح من 70.000 -أ
 .محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح إلى 70.000 والخسائر األرباح /ح من 70.000 -ب
 .محققة غير حيازة سائرخ أو مكاسب /ح إلى 70.000 العادلة القيمة تعديالت /ح من 70.000 -ج
 .والخسائر األرباح /ح إلى  70.000محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح من  70.000-د

 قدرت بينما رياال 320.000 اإلتجار بغرض المالية األوراق محفظة قيمة بلغتهـ 1433-12-30في  -12
 :هو الواجب التسوية قيد فإن لاير 250.000 السوقية قيمتها

 .العادلة القيمة تعديالت /ح إلى  70.000محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح من  70.000-أ
 .محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح إلى 70.000 والخسائر األرباح /ح من 70.000 -ب
 .قةمحق غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح إلى 70.000 العادلة القيمة تعديالت /ح من 70.000 -ج
 .والخسائر األرباح /ح إلى 70.000 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح من 70.000 -د
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 الثانية عشر المحاضرة

 مراجعة حسابات النقدية

 

 .المستديمة السلفة انشاء .1
 .المستديمة السلفة استعاضة .2
 .المالية الفترة خالل المستديمة السلفة تخفيض او زيادة .3
 .اوزيادة عجز ووجود المستديمة السلفة جرد .4

 

 :النظام هذا خاللها من يتم التي الخطوات يلي فيما
 منه الصرف يتم النقدية من إعطاؤه مبلغا يتم النثرية المصروفات صندوق أمين عليه لقيط ما شخص اختيار يتم -1

 .الصغيرة المدفوعات على
 ( 3000السلفة مبلغ أن بافتراض)  : التالي القيد إجراء يتم الصندوق هذا إنشاء وعند

 النثرية المصروفات صندوق/ح 3000  
 بالبنك النقدية/ح      3000

 

 كل من موقعة إيصاالت على النثرية المصروفات صندوق أمين يحصل السلفة، مقدار من لغمب صرف تم كلما -2
 . نقدي مبلغ له دفع شخص

 العام الصراف إلى طلب بتقديم الصندوق أمين يقوم االنتهاء، من النثرية المصروفات صندوق رصيد يقترب عندما و
 واعتمادها مراجعتها وبعد بصرفها، قام التي وفاتبالمصر الخاصة المستندات تقديم طريق عن السلفة الستعاضة

 :التالي القيد إجراء ويتم .أخرى مره األصلي وضعه إلى السلفة مبلغ ليصل المصروفات هذه بقيمة شيكا يستلم
 المكتبية المهمات مصروفات/ح  180
 البريد طوابع/ح  120
 انتقال مصروفات/ح 300 
 ضيافة مصاريف/ح 250 
 لبنكبا النقدية/ح  850

 

 : األصلي السلفة مقدار تخفيض أو زيادة األمر يتطلب قد -3
 المنشاة رأت - للسلفة االفتراضية لألرقام طبقا وليكن االصلى السلفة مقدار زيادة في المنشاة رغبة حالة في -أ

 .لاير 5000 ليصبح السلفة مقدار زيادة
 :القيد فيكون

 من حـ / صندوق المصروفات النثرية   2,000

 النقدية بالبنكحـ /  إلى        2,000 

 

 رأت - للسلفة االفتراضية لالرقام طبقا وليكن األصلي السلفه مقدار تخفيض في المنشاة رغبة حالة في -ب 
 . لاير 2000 ليصبح السلفة مقدار تخفيض المنشاة
 :القيد فيكون

 النقدية بالبنكمن حـ /    1,000

 ات النثريةحـ / صندوق المصروف إلى        0001, 

 

 :السلفة فى زيادة أو عجز يحدث قد -4
 السلفة فى العجز - أ

 فى عجزا فيظهر الجرد واقع من بالخزينة الفعلية النقدية من أكبر للصندوق الدفترى الرصيد كان اذا
 : يلى كما اثباته يتم السلفة قيمة

 

 عجز أو زيادة صندوق المصروفات النثريةمن حـ /    500

 حـ / صندوق المصروفات النثرية لىإ        005 
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 السلفة فى الزيادة- ب
 قيمة فى زيادة فيظهر الجرد واقع من بالخزينة الفعلية النقدية من أقل للصندوق الدفترى الرصيد كان اذا

  :يلى كما اثباته يتم السلفة

 من حـ / صندوق المصروفات النثرية   200

 ق المصروفات النثريةعجز أو زيادة صندوحـ /  إلى        002 

 تمرين :

 تم حيث  لاير  20000ب النثرية للمصروفات صندوق انشاء "الصالح " منشأة قررت ه 1/1/1437 فى
 مصاريف لاير 2000 ماقيمته بسداد الصراف قام فقطشهر  وخالل الصندوق ألمين وسلم بالمبلغ شيك سحب
 1000، للداخل نقل مصروفات لاير 4000 ، ابيةكت أدوات لاير 6000 ، وتلغراف بريد لاير 400 ، اعالن

 . عمومية مصروفات لاير 1600 ، كاتبة آلة اصالح لاير
  :المطلوب

 .النثرية المصروفات صندوق سجل فى السابقة العمليات اثبات -اوال
 : ممايلى كل الثبات الالزمة اليومية قيود اجراء -ثانيا

 السلفة انشاء -1
 بشيك السلفة استعاضة -2
 . لاير 5350 أو  لاير 4500 اما فعلى نقدية رصيد ظهر حيث الزيادة أو لعجزا تسجيل -3

 أوال : سجل صندوق المصروفات النثرية 

 تــــــــــحـــــــــلـــــيـــــــل  الـــــــمـــــصــــــروفــــــــات مدفوعات مقبوضات بيان

ادوات  بريد اعالن
 كتابية

 م.عمومية اصالح م.نقل

 البنك
 اعالن.م
 بريد.م

 ادوات
 كتابية

 نقل.م
 اصالح.م
 عمومية.م

20000  
2000 
400 
6000 
4000 
1000 

1600 

 
2000 

 
 

400 

 
 
 

6000 
 

 
 
 
 

4000 
 

 
 
 
 
 

1000 
 

 
 
 
 
 
 

1600 

  15000 2000 400 6000 4000 1000 1600 

       5000  الرصيد

       20000 20000 المجموع

 

  قيود اليومية:  ثانيا

 التاريخ بـــيـــــان ائند مدين

20000  
20000 

 النثرية المصروفات صندوق / ح من
 بالينك نقدية / ح الى     

 السلفة انشاء اثبات

1 /1 / 1428 

 
2000 
400 
6000 
4000 
1000 
1600 

 
 
 
 
 
 
 
 

15000 
 

 مذكورين من
 االعالن مصروف/ح
 البريد/ح
 كتابية ادوات/ح
 النقل مصروف/ح
 االصالح مصروف/ح
 عمومية مصروفات/ح
 

 بالبنك نقدية / ح الى
 السلفة استعاضة عملية اثبات

30 /1 / 1428 
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  قيود اليومية تابع

 التاريخ بـــيـــــان دائن مدين

500  
500 

 لاير 4500 الفعلى الرصيد حالة فى**
 النثرية المصروفات صندوق زيادة أو عجز /ح من

 النثرية المصروفات صندوق / ح الى     
 السلفة قيمة فى العجز لتسجي

 ) لاير = 4500 – 5000 = 500 الفرق قيمة(

 

1 /1 / 1428 

350  
350 

 لاير 5350 الفعلى الرصيد حالة فى**
 النثرية المصروفات صندوق / ح من
 النثرية المصروفات صندوق زيادة أو عجز/ ح الى  

 السلفة قيمة فى الزيادة تسجيل
 ) لاير = 5350 – 5000 = 350 الفرق قيمة (

30 /1 / 1428 

 

 : 2تمرين 

 بشيك لاير 7000 بمبلغ النثرية للمصروفات صندوق انشاء "فهد " منشأة قررت ه 1437 رجب أول فى
 لتصبح السلفة زيادة ضرورة المنشأة الدارة النثرية المصروفات صندوق امين أوضح رجب شهر نهاية وفى

 تخفيض المنشاة قررت رمضان اول وفى الزيادة ةبقيم شيك وحررت ذلك على االدارة ووافقت 10000
 .لاير 2000 بمقدار السلفة

 
  :المطلوب

 : ممايلى كل الثبات الالزمة اليومية قيود اجراء
 رجب أول فى السلفة انشاء -1
 رجب شهر نهاية فى السلفة زيادة -2
 رمضان أول فى السلفة تخفيض -3

  قيود اليومية

 التاريخ بـــيـــــان دائن مدين

7000  
7000 

 النثرية المصروفات صندوق / ح من
 بالينك نقدية / ح الى

 السلفة انشاء اثبات

1 /8 / 1437 

3000  
3000 

 النثرية المصروفات صندوق / ح من
 بالبنك نقدية / ح الى

 10000 الى لتصل السلفة قيمة زيادة عملية اثبات

30 /8 / 1437 

2000  
2000 

 بالبنك نقدية/ ح من
 النثرية المصروفات صندوق / ح الى

 السلفة قيمة تخفيض عملية اثبات

1 /9 / 1437 

 
 البنك تسوية مذكرة مراجعة
بين رصيد النقدية في دفاتر المنشأة وبين رصيد النقدية التطابق  تحقيق هو البنك تسوية مذكرة إعداد من الهدف

 في دفاتر البنك ونادرا مايحدث التطابق وذلك ألسباب أهمها :
 :مثل البنك يثبتها ولم المنشأة أثبتتها تعمليا وجود -1

 * شيكات حررت لمستفيدين لم تقدم بعد للصرف.
 * ودائع نقدية بالطريق أو البريد أو الودائع التي أرسلت في اليوم األخير من السنة أو الشهر .

 :بعد المنشأة تثبتها ولم البنك أثبتها عمليات وجود  -2
 أة وإضافتها إلى رصيدها وعدم إرسال إشعار بذلك.* قيام البنك بتحصيل مبالغ للمنش

 * قيام البنك بخصم مصاريف من حساب المنشأة طرفه وعدم وصول إشعار الخصم.
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 * الشيكات المرفوضة والتي رفض المحسوب عليهم دفعها ولم تثبت بعد في دفاتر المنشأة
 :البنك حساب كشف أو المنشأة دفاتر في أخطاء-3

 ء والبد من تصحيحها لتحقيق التوازن.* وهنا تحدث األخطا
 

 :قسمين من تتكون البنك تسوية مذكرة
 : االول القسم

 تثبت ولم المنشأة دفاتر في تثبت التي بالبنودحـ/ البنك على أن يتم تعديله  كشف في يظهر كما بالرصيد يبدأ
 .البنك دفاتر في

 : الثانى القسم
 في تثبت ولم البنك دفاتر في أثبتت التي بالبنود لى أن يتم تعديلهع المنشأة دفاتر في يظهر كما بالرصيد يبدأ

 المنشأة . دفاتر
 

  الفترة نهاية في البنك تسوية مذكرة يوضح شكل
 – األول القسم
 ) الحساب كشف واقع من( البنك رصيد
 : اليه يضاف

 نقدية ايداعات
 بالخطأ خصم شيك

 : منه يطرح
 لصرفها أصحابها يتقدم لم شيكات

 المعدل البنك رصيد .... اذن
 –الثانى القسم
 ) المنشأة دفاتر واقع من( البنك رصيد
 : اليه يضاف
 محصلة قبض أوراق
 الخطأ بطريق بالنقص شيك تسجيل
 : منه يطرح

 أصحابها على مرفوضة شيكات
 بنكية مصاريف

 المعدل البنك رصيد ....اذن

  

 
 :  1تمرين 

 ، لاير 20000 قدره رصيدأ ه 1437 / 12 / 29 فى "الصالح " لمنشأة الوارد البنك حساب كشف أظهر
 : أن علمت فاذا لاير 17000 بمبلغ التاريخ نفس فى المنشأة دفاتر فى البنك حساب رصيد أظهر بينما

 كشف فى تظهر لم ، ه 1437 / 12 / 29 فى لاير 1500 بمبلغ البنك الى بالبريد أرسلت ايداعات هناك-1
 الحساب

 الى االضافة اشعار يصل ولم لاير 3000 بمبلغ المنشأة لحساب قبض ورقة 28/12 فى البنك حصل-2
 المنشأة

 : كمايلى وكانت ، للصرف اصحابها يتقدم ولم لمستفيدين حررت شيكات هناك-3
 لاير 500 قيمته 1706 رقم الشيك
 لاير 1000 قيمته 1781 رقم الشيك
 لاير 400 قيمته 1791 رقم الشيك

 الحجة ذى شهر عن البنك مصاريف مقابل لاير 100 بمبلغ خصم اشعار الحساب كشفب البنك أرفق-4
 ولكنه ، لاير 540 بمبلغ كتابية أدوات بمصاريف الخاص 20/12 فى 1795 رقم الشيك المنشأة أصدرت-5

 الحساب كشف فى وتسجيله الشيك بصرف البنك قام وقد ، لاير 450 بمبلغ المدفوعات يومية فى خطأ سجل
 . لاير 540 وهى الصحيحة لقيمته وفقا

 تقم ولم المنشأة عمالء أحد من استالمه سبق لاير 210 بمبلغ مرفوضا شيكا الحساب بكشف البنك ارفق-6
 ذلك يثبت قيد أى باجراء المنشأة

  :المطلوب
 ه 29/12/1437 فى البنك تسوية مذكرة اعداد)أ(
 " لصالحا " منشأة دفاتر فى الالزمة التسوية قيود اجراء)ب(
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 هـ 1437 / 12 / 29 في البنك تسوية مذكرة)أ(

 كلي جزئي بيان

 – االول القسم
 البنك حساب لكشف وفقا البنك رصيد
 الحساب بكشف مدرجة غير ايداعات : يضاف
 بعد للصرف تقدم لم لمستفيدين حررت شيكات : يطرح
  1706 رقم شيك
  1781 رقم شيك
 1791  رقم شيك

 
 ) الصحيح ( المعدل البنك رصيد

 
 – الثانى القسم
 المنشأة دفاتر فى بالبنك النقدية رصيد

 
 المنشأة لحساب محصلة قبض اوراق : يضاف

 
 البنك مصاريف : يطرح
 مرفوض شيك
 (( 450 - 540  1795 رقم الشيك تسجيل فى خطا

 
 

 ) الصحيح ( المعدل البنك رصيد

 
 
 

 
500 
1000 
400 
 
 
 
 
 

 
 
 
100 
210 
90 

 
20000 
1500 
 
 
 

 
1900 

19600 
 
 

17000 
 

3000 
 
 

 
 

400 
 

19600 

 
  اجراء قيود اليومية

 التاريخ بـــيـــــان دائن مدين

3000  
3000 

 البنك / ح من
 التحصيل برسم القبض اوراق / ح الى

30 / 12 / 1437 

100  
100 

 البنك مصاريف / ح من
 البنك /ح الى

30 / 12 / 1437 

210  
210 

 المدينون / ح من
 البنك / ح الى

30 / 12 / 1437 

90  
90 

 الكتابية االدوات /ح من
 البنك / ح الى

30 / 12 / 1437 

 
 تمرين : 

 الوارد البنك رصيد وكان م 2014مارس شهر عن عبدالوهاب لمنشاة البنك حساب كشف ورد م 2014 / 1/4 في
 تبين االختالفات وبفحص لاير، 28000 المنشأة بدفاتر البنك /ح رصيد بلغ حين في لاير، 61676 الحساب بكشف

 :يلي ما

 .الشهر نهاية حتى للصرف يقدم لم أنه إال الموردين، ألحد المنشأة حررته لاير 4800 مبلغه شيك هناك -
 لاير، 320 بمبلغ التحصيل مصروفات وخصم لاير، 32000 قيمتها المنشأة لصالح كمبياالت بتحصيل البنك قام -

 .الشهر نهاية حتى للمنشأة مليةالع هذه إشعارات تصل ولم
 النواحي بعض لمخالفته رفض أنه تبين ولكن البنك أودع لاير 2800 قيمته العمالء أحد من شيكا المنشاة استلمت -

 .لاير 2264 بالدفاتر المحاسب سجله لاير 2660 مبلغه العمالء أحد من آخر شيكا المنشأة استلمت كما الشكلية،
 .لاير 4000 بمبلغ الحساب بكشف ظهر لاير 4400 بمبلغ العمالء دأح من مستلم شيك هناك -

 البنك . تسوية مذكر إعداد :المطلوب
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 هـ 1437 / 12 / 29 في البنك تسوية مذكرة)أ(

 كلي جزئي بيان

 – االول القسم
 البنك حساب لكشف وفقا البنك رصيد
 4000 – 4400   شيك قيد خطأ : يضاف
 بعد للصرف تقدم لم لمستفيدين حررت شيكات : يطرح

 
 ) الصحيح ( المعدل البنك رصيد

 
 – الثانى القسم
 المنشأة دفاتر فى بالبنك النقدية رصيد

 
 كمبياالت محصلة : يضاف

 (2660-2264خطأ بمبلغ الشيك )

 
 بنكية مصاريف : يطرح
 مرفوض شيك

 
 ) الصحيح ( المعدل البنك رصيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32000 
396 
 
320 
2800 

 
61676 
400 
4800 
 

57276 
 
 

28000 
 
 
 

32396 
 
 

3120 
57276 

 
  اجراء قيود التسوية

 التاريخ بـــيـــــان دائن مدين

28000  
28000 

 البنك / ح من
 التحصيل برسم القبض اوراق / ح الى

4/1/2014 

320  
320 

 البنك مصاريف / ح من
 البنك /ح الى

4/1/2014 

2800  
2800 

 المدينون / ح من
 البنك / ح الى

4/1/2014 

396  
396 

 البنك /ح من
 المدينون / ح الى

4/1/2014 

 
 

 المالية االوراق فى االستثمارات مراجعة
 االستثمار بغرض شرائها بمعنى االجل قصيرة ) وسندات أسهم ( المالية االوراق فى االستثمارات تكون قد

 . أقل أيهما التشغيل دورة أو مالية سنة عن تزيد لفترة يستمر لن والذى النقدى للفائض المؤقت
 ضمن تعتبر والتى المتاجرة بغرض االستثمارات أو ” االجل قصيرة االستثمارات” الحالة هذه فى وتسمى

 . بالمنشأة المتداولة االصول
  المالية االستثمارات شراء .1
 المالية االستثمارات بيع .2
 االتجار بغرض المقتناه المالية االوراق فى االستثمار تقييم .3
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 المالية االستثمارات شراء - أوال
 للشراء متعلقة اخرى مصروفات أية + مالية أوراق سماسرة عموالت+ الشراء ثمن = الشراء تكلفة

 للسهم لاير 200 بواقع الشرقية أسمنت شركة أسهم من سهم 5000 بشراء الحميراء شركة قامت : تمرين
 . بشيك الشراء عملية وتمت ، سهم لكل لاير ‚ 5 سمسرة عمولة الى باالضافة ،

 الشراء لعملية المحاسبى القيد اعداد : المطلوب
 االجابة

 لاير 1000000   = 200 * 5000 = الشراء ثمن
 لاير 2500   ‚ = 5 * 5000 = السمسرة عمولة +

 لاير 1002500 الشراء تكلفة اذن
 : كمايلى المحاسبى القيد ويكون

 جلاال قصيرة استثمارات / ح من 1002500
 بالبنك النقدية / ح الى            1002500

 
 : المالية االستثمارات بيع - ثانيا

 : يلى لما وفقا بالدفاتر اثباتها خسائر يتم أو مكاسب تحقيق المالية االستثمارات بيع عملية من ينتج قد
 المباعة لالستثمارات الشراء تكلفة – البيع سعر صافى = األسهم بيع)خسائر( مكاسب

 : بأن لماع
 البيع سمسار عموالت – البيع اجمالى=البيع سعر صافى)أ(
 بالتمرين مباشرة تعطى المباعة لالستثمارات الشراء تكلفة)ب(

 المباعة االسهم عدد * الواحد السهم تكلفة أواجمالى
 : مالحظة
 الواحد للسهم السمسار عمولة + السهم شراء ثمن = السهم تكلفة اجمالى

 
 تمرين :

 : ه 1437 عام " الحمدان " منشأة فى تمت التى المالية العمليات بعض يلى فيما

 وبلغت االتجار بغرض للسهم لاير 150 بمبلغ سهم 3000 شراء تم ه 27/3/15 فى - أوال ، 
 بشيك. المستحق المبلغ سداد وتم للسهم لاير ٫5 السمسرة مصاريف

 وبلغت للسهم لاير 120 بمبلغ المشتراة االسهم من سهم 1000 بيع تم 20/5 فى -ثانيا ، 
 115 تبلغ الشراء فى تاريخ الواحد السهم تكلفة اجمالى بان علما لاير 1000 السمسرة مصاريف

 نقدا. المستحق المبلغ تحصيل وتم لاير

 وبلغت لاير للسهم 140 بمبلغ 3/15 فى المشتراة االسهم من سهم 2000 بيع تم 6/7 فى – ثالثا 
 بشيك. المستحق المبلغ تحصيل وتم لاير 1500 السمسرة مصاريف

 المنشأة دفاتر فى السابقة العمليات الثبات الالزمة اليومية قيود اجراء المطلوب
 : 3 / 15 فى االسهم شراء عند)أ(

 لاير450000   = 150 * 3000 =الشراء ثمن
 لاير1500    = 5 ,* 3000 = السمسرة مصروفات

 لاير 451500 =  الشراء ثمن اجمالى
 : المحاسبى القيد اذن
 
 
 : 5 / 20 فى األسهم بيع عند)ب(
 لاير = 120 * 1000 =  120000 البيع سعر اجمالى -1
 لاير( 1000 ) = السمسرة عمولة( -)

 لاير =119000 البيع سعر صافى
 لاير 115000   = 115 * 1000 = سهم 1000 شراء تكاليف اجمالى -2

 المباعة االستثمارات شراء تكلفة – البيع سعر صافى=االسهم بيع مكاسب اذن
 لاير 4000   = 115000 - 119000 =

  : المحاسبى القيد ويكون
 
 

 االجل قصيرة االستثمارات / ـح 451500 
 بالبنك النقدية / ـح الى        451500

 

 بالصندوق نقدية/ـح من 19000
 مذكورين الى

 االجل قصيرة استثمارات/ـح 115000
 االجل قصيرة االستثمارات بيع من محققة مكاسب/ـح 4000
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 : 6 / 7 فى االسهم بيع عند)ج(
 لاير 280000   = 140 * 2000 = البيع سعر اجمالى

 لاير  = 1500السمسرة عمولة( -)
 لاير 278500 =  البيع سعر صافى
 المباعة االسهم عدد * المشتراة االسهم عدد / الشراء ثمن اجمالى = الشراء تكلفة

 لاير 301000   = 2000 * 3000 / 451500 =
 المباعة االستثمارات شراء تكلفة – البيع سعر صافى = االسهم بيع خسائر او مكاسب وحيث

 لاير  22500  = 301000 - 278500 = البيع خسائر اذن
 : المحاسبى القيد ويكون

 
 
 
 
 
 

  المالية االوراق فى االستثمار تقييم
 القيمة ( العادلة بالقيمة والسعودى االمريكى للمعيارين وفقا االتجار بغرض المقتناه االستثمارات تقييم يتم

 ) السوقية
  :التقييم خطوات
 الفترة نهاية فى لها السوقية القيمة هى المالية االوراق قيمة -1
 لالستثمارات سابقة قيمة – التاريخ هذا فى السوقية القيمة= المحققة غير الحيازة خسائر أو مكاسب -2
 ككل للمحفظة االتجار بغرض المالية االوراق لمحفظة التقييم اعادة يتم -3
 خ.أ /ح فى المحققة غير الحيازة خسائر أو مكاسب /ح اقفال يتم -4

 
 تمرين : 

 : ه 1436 / 12 / 30 فى الزامل لمنشأة االتجار بغرض هالمقتنا المالية االوراق محفظة تكلفة بلغت
 200 لاير 200 السهم سعر ” س ” شركة أسهم من عادى سهم 

 800 لاير 140 السهم سعر ”ص ” شركة أسهم من عادى سهم 

 لاير 160 ص شركة لسهم ، لاير 196 س شركة لسهم )السوقية( العادلة القيمة 
 .المالية مالقوائ على االثر مبينا الالزمة ةالتسوي قيود اعداد : المطلوب

 

مكاسب)خسائر( غير  القيمة العادلة التكلفة االوراق المالية
 محققة

 س شركة أسهم
 

 أسهم شركة ص
 

 االجمالي 

200*200  =40000 

 

800*140  =112000 
 

152000 

200*196  =39200 

 

800*160  =128000 

 
167200 

 ( لاير.800)

 

 لاير. 16000

 
 لاير 15200

 
 قيد التسوية : 

 العادلة القيمة فى التعديالت /ح 5200
 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح     15200

 
 قيد االقفال :

 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح 5200
 والخسائر االرباح /ح 15200

 
 
 
 

 مذكورين من
 البنك أو بالصندوق نقدية/ـح 278500
 االستثمارات بيع من محققة خسائر/ـح 22500

 االجل قصيرة اراتاستثم /ـح الى       301000
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 (:2) تمرين
 :السابق المثال فى بفرض

 . لاير 130، لاير 202 التوالى على ص وشركة س شركة اسهم من لكل العادلة القيمة كانت
 .المالية القوائم على االثر مبينا الالزمة التسوية قيود اعداد : المطلوب

 

مكاسب)خسائر( غير  القيمة العادلة التكلفة االوراق المالية
 محققة

 س شركة أسهم
 

 أسهم شركة ص
 

 االجمالي 

200*200  =40000 

 
800*140  =112000 

 
152000 

200*202  =40400 

 
800*130  =104000 

 
144400 

 لاير.400 
 
 لاير. (8000)

 
 لاير 7600

 
 قيد التسوية : 

 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح 7600
 التعديالت في القيمة العادلة /ح  7600

 
 قيد االقفال :

 والخسائر االرباح /ح7600
 محققة غير حيازة خسائر أو مكاسب /ح7600
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 الواجب االول

 

  :السؤال األول
 

 :األصول الثابتة هي األصول التي تقتنيها المنشاة بغرض

 االستخدام طويل االجل

 

 إعادة البيع

 االستثمار طويل االجل

 االستخدام قصير االجل

 

 

  :السؤال الثاني
 

 لاير بشك والباقى على الحساب 30000لاير دفع منها  72000تم شراء مبانى بمبلغ  5/2فى 

 

  الى ح/االنقدية بالبنك 30000من ح/المبانى 72000

 الى ح/المدينين 42000

 الى ح/االنقدية بالبنك 30000ح/المبانى  72000من 

 الى ح/الدائنين 42000

 

  من ح/ النقدية بالبنك30000

  من ح/ المدينين 42000

 

 الى ح/ المبانى 72000

 الى ح/النقدية بالبنك 30000من ح/ المبانى 30000

 

  :السؤال الثالث
 

  :ميزان المراجعة

 ددتاريخ محقائمة بأرصدة حسابات المنشأة في 

 

 يتضمن أرصدة حسابات األصول والخصوم وحقوق الملكية فقط

 سجل يخصص فيه صفحة لكل حساب من حسابات المنشأة

 يقدم تأكيداً قاطعاً بعدم وجود أخطاء
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  :السؤال الرابع
 

 : الغرض الرئيسى من اعداد قائمة المركز المالى

 

 تقديم صورة عادلة عن قيمة التصفية للشركة

 م صورة عادلة عن أصول الشركة وخصومها وحقوق مالكهاتقدي

 

  تقديم صورة عادلة عن القيمة السوقية ألصول الشركة

  تقديم صورة عادلة عن القيمة السوقية ألسهم الشركة

 

  :السؤال الخامس
 

لاير ومع ذلك ال يستطيع  250000لاير وبعد مرور عام اصبحت قيمته السوقية  200000اشترت المنشأة أصل ثابت بمبلغ 

 المحاسب تغيير قيمته في الدفاتر التزاماً منه بتطبيق مبدأ

 

 الموضوعية

 التحفظ

 االستحقاق

 ةالتكلفة التاريخي

 

 

  :السؤال السادس
 

 : يقصد بمفهوم االستحقاق

 ن تتم المحاسبة عن العمليات المالية سواء صاحبتها أو لم تصاحبها تدفقات نقديةأ

 

 أن يتم أخذ الخسائر المتوقعة فى الحسبان بينما اليتم أخذ االرباح المتوقعة فى الحسبان اال عند تحققها

 عدم اخفاء أية معلومات قد تضر بالمستفيدين من القوائم المالية

 العمليات المالية اال اذا صاحبتها تدفقات نقدية أن التتم المحاسبة عن
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 الواجب الثاني 

 

  1السؤال 

 لاير ، وقد قامت 10000بلغ رصيد المواد والمهمات فى بداية السنة المالية 

 لاير ، فاذا علمت أن المواد 30000المنشأة بشراء مواد ومهمات خالل السنة ب 

 لاير ، فيكون قيد 25000والمهمات المستخدمة خالل الفترة بلغت قيمتها 

 : التسوية فى نهاية العام هو

 

 الى ح/ مواد ومهمات 15000مهمات مستخدمة من ح/مواد و 15000-أ

 الى ح/ مواد ومهمات 25000من ح/مواد ومهمات مستخدمة  25000-ب

 الى ح/ مواد ومهمات مستخدمة 15000من ح/مواد ومهمات  15000-ج 

 الى ح/ مواد ومهمات مستخدمة 25000من ح/مواد ومهمات  25000 -د

 

 

 2السؤال 

 :تعالج المصروفات المستحقة والمصروفات المقدمة

 

 .المصروف المستحق يعتبر أصل والمصروف المقدم يعتبر التزام –أ 

 المصروف المستحق يعتبر التزام والمصروف المقدم يعتبر أصل -ب

 

 .تعالج كمصروفات أخرى في قائمة الدخل -ج

 .تعالج ضمن حقوق الملكية –د 

 

 3السؤال 

 رصيد مصروف االيجار المقدم الذى ظهر بميزان المراجعة لمنشأة النجاح إذا علمت ان

 شهر تبدا من 15لاير وان عقد االيجار مدته  60,000ه بلغ  1434/12/30فى 

 : ه ، تكون قيمة المصروف االيجار المستنفد هى 1434/1/1

 

 لاير 60000 -ا

 لاير 12000 -ب

 لاير 48000 -ج

 

 لاير 50000 -د

 مما سبق ال شئ -ه
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 4السؤال 

 لاير نقدا عن ايجار 50000ه دفعت احدى المنشآت  1433/  1/  1فى 

 لاير ، ولهذا 10000المعرض ، فاذا علمت أن االيجار الشهرى للمعرض يبلغ 

 : يكون قيد التسوية الخاص بهذه الحالة هو

 الى ح/ مصروف ايجار مستحق 70000من ح/مصروف االيجار  70000 -أ

 

 الى ح/ مصروف االيجار المقدم 50000من ح/مصروف االيجار  50000-ب

 الى ح/ مصروف االيجار 40000من ح/مصروف ايجار مقدم  40000 -ج

 الى ح/ مصروف االيجار المقدم 40000من ح/مصروف االيجار  40000-د

 

 5السؤال 

 اتضحلاير ، وقد  30000ه تم انشاء صندوق للمصروفات النثرية ب  1433/  1/  1فى 

 : لاير فقط ، فان القيد الالزم الثبات ذلك يكون 18000ضرورة تخفيض قيمة السلفة نقدا الى 

 

 الى ح/ صندوق المصروفات النثرية 12000من ح/عجز صندوق المصروفات النثرية  12000-أ 

 الى ح/ نقدية بالصندوق 12000من ح/ صندوق المصروفات النثرية  12000 -ب

 الى ح/ صندوق المصروفات النثرية 12000ة بالصندوق من ح/نقدي 12000-ج 

 

 الى ح/عجز صندوق المصروفات النثرية 18000من ح/ صندوق المصروفات النثرية  18000 -د

 الشئ مما سبق-ه

 

 

  6السؤال 

 لاير ، فاذا علمت أن 8000ه تم انشاء صندوق للمصروفات النثرية ب  1433/  1/  1فى 

 لاير مصاريف 1000 –لاير ادوات كتابية  1500مصروفات الفترة من السلفة بلغت مايلى 

 لاير مصاريف الضيافة ، فان قيد استعاضة 1200 –لاير مصاريف النقل  2000 –صيانة 

 : السلفة بشيك فى نهاية الفترة هو

 الى ح/ نقدية بالبنك 5700من ح/مذكورين) المصروفات بالتفصيل(  5700 -أ

 

  الى ح/ مذكورين) المصروفات بالتفصيل( 2300من ح/نقدية بالبنك  2300ب 

 ( الى ح/ مذكورين ) المصروفات بالتفصيل 5700من ح/نقدية بالبنك  5700ج) 

 الى ح/ نقدية بالبنك 2300من ح/مذكورين ) المصروفات بالتفصيل(  2300د 

 الشئ مما سبق-ه
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 الواجب االول

 

  :السؤال األول
 

 :األصول الثابتة هي األصول التي تقتنيها المنشاة بغرض

 االستخدام طويل االجل

 

 إعادة البيع

 االستثمار طويل االجل

 االستخدام قصير االجل

 

 

  :السؤال الثاني
 

 لاير بشك والباقى على الحساب 30000لاير دفع منها  72000تم شراء مبانى بمبلغ  5/2فى 

 

  الى ح/االنقدية بالبنك 30000من ح/المبانى 72000

 الى ح/المدينين 42000

 الى ح/االنقدية بالبنك 30000ح/المبانى  72000من 

 الى ح/الدائنين 42000

 

  من ح/ النقدية بالبنك30000

  من ح/ المدينين 42000

 

 الى ح/ المبانى 72000

 الى ح/النقدية بالبنك 30000من ح/ المبانى 30000

 

  :السؤال الثالث
 

  :ميزان المراجعة

 ددتاريخ محقائمة بأرصدة حسابات المنشأة في 

 

 يتضمن أرصدة حسابات األصول والخصوم وحقوق الملكية فقط

 سجل يخصص فيه صفحة لكل حساب من حسابات المنشأة

 يقدم تأكيداً قاطعاً بعدم وجود أخطاء
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  :السؤال الرابع
 

 : الغرض الرئيسى من اعداد قائمة المركز المالى

 

 تقديم صورة عادلة عن قيمة التصفية للشركة

 م صورة عادلة عن أصول الشركة وخصومها وحقوق مالكهاتقدي

 

  تقديم صورة عادلة عن القيمة السوقية ألصول الشركة

  تقديم صورة عادلة عن القيمة السوقية ألسهم الشركة

 

  :السؤال الخامس
 

لاير ومع ذلك ال يستطيع  250000لاير وبعد مرور عام اصبحت قيمته السوقية  200000اشترت المنشأة أصل ثابت بمبلغ 

 المحاسب تغيير قيمته في الدفاتر التزاماً منه بتطبيق مبدأ

 

 الموضوعية

 التحفظ

 االستحقاق

 ةالتكلفة التاريخي

 

 

  :السؤال السادس
 

 : يقصد بمفهوم االستحقاق

 ن تتم المحاسبة عن العمليات المالية سواء صاحبتها أو لم تصاحبها تدفقات نقديةأ

 

 أن يتم أخذ الخسائر المتوقعة فى الحسبان بينما اليتم أخذ االرباح المتوقعة فى الحسبان اال عند تحققها

 عدم اخفاء أية معلومات قد تضر بالمستفيدين من القوائم المالية

 العمليات المالية اال اذا صاحبتها تدفقات نقدية أن التتم المحاسبة عن
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 الواجب الثاني 

 

  1السؤال 

 لاير ، وقد قامت 10000بلغ رصيد المواد والمهمات فى بداية السنة المالية 

 لاير ، فاذا علمت أن المواد 30000المنشأة بشراء مواد ومهمات خالل السنة ب 

 لاير ، فيكون قيد 25000والمهمات المستخدمة خالل الفترة بلغت قيمتها 

 : التسوية فى نهاية العام هو

 

 الى ح/ مواد ومهمات 15000مهمات مستخدمة من ح/مواد و 15000-أ

 الى ح/ مواد ومهمات 25000من ح/مواد ومهمات مستخدمة  25000-ب

 الى ح/ مواد ومهمات مستخدمة 15000من ح/مواد ومهمات  15000-ج 

 الى ح/ مواد ومهمات مستخدمة 25000من ح/مواد ومهمات  25000 -د

 

 

 2السؤال 

 :تعالج المصروفات المستحقة والمصروفات المقدمة

 

 .المصروف المستحق يعتبر أصل والمصروف المقدم يعتبر التزام –أ 

 المصروف المستحق يعتبر التزام والمصروف المقدم يعتبر أصل -ب

 

 .تعالج كمصروفات أخرى في قائمة الدخل -ج

 .تعالج ضمن حقوق الملكية –د 

 

 3السؤال 

 رصيد مصروف االيجار المقدم الذى ظهر بميزان المراجعة لمنشأة النجاح إذا علمت ان

 شهر تبدا من 15لاير وان عقد االيجار مدته  60,000ه بلغ  1434/12/30فى 

 : ه ، تكون قيمة المصروف االيجار المستنفد هى 1434/1/1

 

 لاير 60000 -ا

 لاير 12000 -ب

 لاير 48000 -ج

 

 لاير 50000 -د

 مما سبق ال شئ -ه
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 4السؤال 

 لاير نقدا عن ايجار 50000ه دفعت احدى المنشآت  1433/  1/  1فى 

 لاير ، ولهذا 10000المعرض ، فاذا علمت أن االيجار الشهرى للمعرض يبلغ 

 : يكون قيد التسوية الخاص بهذه الحالة هو

 الى ح/ مصروف ايجار مستحق 70000من ح/مصروف االيجار  70000 -أ

 

 الى ح/ مصروف االيجار المقدم 50000من ح/مصروف االيجار  50000-ب

 الى ح/ مصروف االيجار 40000من ح/مصروف ايجار مقدم  40000 -ج

 الى ح/ مصروف االيجار المقدم 40000من ح/مصروف االيجار  40000-د

 

 5السؤال 

 اتضحلاير ، وقد  30000ه تم انشاء صندوق للمصروفات النثرية ب  1433/  1/  1فى 

 : لاير فقط ، فان القيد الالزم الثبات ذلك يكون 18000ضرورة تخفيض قيمة السلفة نقدا الى 

 

 الى ح/ صندوق المصروفات النثرية 12000من ح/عجز صندوق المصروفات النثرية  12000-أ 

 الى ح/ نقدية بالصندوق 12000من ح/ صندوق المصروفات النثرية  12000 -ب

 الى ح/ صندوق المصروفات النثرية 12000ة بالصندوق من ح/نقدي 12000-ج 

 

 الى ح/عجز صندوق المصروفات النثرية 18000من ح/ صندوق المصروفات النثرية  18000 -د

 الشئ مما سبق-ه

 

 

  6السؤال 

 لاير ، فاذا علمت أن 8000ه تم انشاء صندوق للمصروفات النثرية ب  1433/  1/  1فى 

 لاير مصاريف 1000 –لاير ادوات كتابية  1500مصروفات الفترة من السلفة بلغت مايلى 

 لاير مصاريف الضيافة ، فان قيد استعاضة 1200 –لاير مصاريف النقل  2000 –صيانة 

 : السلفة بشيك فى نهاية الفترة هو

 الى ح/ نقدية بالبنك 5700من ح/مذكورين) المصروفات بالتفصيل(  5700 -أ

 

  الى ح/ مذكورين) المصروفات بالتفصيل( 2300من ح/نقدية بالبنك  2300ب 

 ( الى ح/ مذكورين ) المصروفات بالتفصيل 5700من ح/نقدية بالبنك  5700ج) 

 الى ح/ نقدية بالبنك 2300من ح/مذكورين ) المصروفات بالتفصيل(  2300د 

 الشئ مما سبق-ه
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 األول الواج

 

 :يمثل ما تبقى من أصول المنشأة بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.1

 خصوم

 حقوق ملكية

 لأصو

 مصروفات

 

  :يقصد بمفهوم االستحقاق.2

 أن التتم المحاسبة عن العمليات المالية اال اذا صاحبتها تدفقات نقدية

 أن تتم المحاسبة عن العمليات المالية سواء صاحبتها أو لم تصاحبها تدفقات نقدية

 

 أن يتم أخذ الخسائر المتوقعة فى الحسبان بينما اليتم أخذ االرباح المتوقعة فى الحسبان اال عند تحققها

 

 

لاير حصلت ثلثها نقدا والتزمت مؤسسة الهنا  24000قامت المنشاة بتادية خدمات لمؤسسة الهنا بمبلغ 15/2فى .3

 بسداد الباقى بعد شهر

  من ح/ النقدية8000

  من ح/ المدينين16000

 الى ح/ االيرادات24000

 

  من ح/ النقدية16000

  من ح/ الدائنين 8000

 الى ح/ االيرادات24000

 

 من ح/ النقدية16000

  من ح/ المدينين 8000

 الى ح/ االيرادات24000

 

  من ح/االيرادات24000

 الى ح/االنقدية 8000

 الى ح/الدائنين 16000

 

 

لاير ومع ذلك ال  250000لاير وبعد مرور عام اصبحت قيمته السوقية  200000ت المنشأة أصل ثابت بمبلغ شتر.4

  :يستطيع المحاسب تغيير قيمته في الدفاتر التزاماً منه بتطبيق مبدأ

 الموضوعية

 التحفظ

 االستحقاق

 التكلفة التاريخية

 

  :ة التجارية بغرض اعادة بيعها وليس بغرض استخدامها فى االنتاج تصنف على أنهاالسيارات التى تقتنيها المنشأ.5

 اصول متداولة

 أصول ثابتة

 حقوق للملكية
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  :الغرض الرئيسى من اعداد قائمة المركز المالى.6

 تقديم صورة عادلة عن قيمة التصفية للشركة

 تقديم صورة عادلة عن أصول الشركة وخصومها وحقوق مالكها

 تقديم صورة عادلة عن القيمة السوقية ألصول الشركة

 تقديم صورة عادلة عن القيمة السوقية ألسهم الشركة

 

لاير  65000هو لاير ، وأن اجمالى الخصوم التى على المنشأة للغير  330000اذا علمت أن مجموع أصول المنشأة .7

  :ية يكونك، فان صافى حقوق المل

 لاير 65000

 لاير 395000

 لاير 330000

 لاير 265000

 

 :التقرير السنوى الذى يوضح نتيجة النشاط للمنشاة)ربح/خسارة( خالل العام يعد.8

 ميزان المراجعة

 قائمة المركز المالى

 قائمة التدفقات النقدية

 ة الدخلقائم

 

  :يظهر رصيد حسابى أوراق القبض وأوراق الدفع على التوالى بقائمة المركز المالى ضمن.9

 االصول الثابتة والخصوم طويلة االجل

 االصول المتداولة والخصوم طويلة االجل

 االصول الثابتة والخصوم المتداولة

 االصول المتداولة والخصوم المتداولة

 

 لاير بشك والباقى على الحساب 30000لاير دفع منها  72000تم شراء مبانى بمبلغ  5/2فى .10

 

  من ح/ النقدية بالبنك30000

  من ح/ المدينين42000

 الى ح/ المبانى72000

 

  من ح/ المبانى30000

 الى ح/النقدية بالبنك 30000

 

 من ح/المبانى72000

  الى ح/االنقدية بالبنك 30000

 الى ح/المدينين 42000

  من ح/المبانى72000

  الى ح/االنقدية بالبنك 30000

 الى ح/الدائنين 42000
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 لثانيالواجب ا

 
 1السؤال 

لاير قيمة االيجارالمقدم السنوى ،  18000هـ قامت احدى المنشآت بتأجير أحد مخازنها وقبضت فى تاريخه 1433/  10/  1فى 

  :هـ مايلى1433/  12/  30فيكون أثر قيود التسوية الالزمة على القوائم المالية المعدة فى نهاية السنة المالية 
 لاير 0900زيادة فى المصروفات وقدرها 

 لاير 9000زيادة فى الخصوم وقدرها 
 لاير 13500لاير وزيادة فى االيرادات قدرها  13500نقص فى الخصوم قدره 

 لاير 4500لاير ونقص فى الخصوم بقيمة  4500زيادة فى االيرادات قدرها 

 
 2السؤال 

لاير  60,000هـ بلغ 1434/12/30النجاح فى  إذا علمت أن رصيد مصروف االيجار المقدم الذى ظهر بميزان المراجعة لمنشأة

 : هـ ، فتكون قيمة مصروف االيجار المستنفد هى1434/1/1شهرتبدأ من  15وأن عقد االيجار مدته 
 لاير 60000
 لاير 12000
 لاير 50000

 لاير 48000

 
 3السؤال 

  :اى من العبارات التالية يمكن أن تكون أفضل وصف للمصروف المستحق
 لم يتم دفعه ولن يتم مقابلته بايرادات الفترة الحالية

 لم يتم دفعه وتمت مقابلته بايرادات الفترة الحالية

 
 تم دفعه ويتم مقابلته بايرادات الفترة الحالية

 تم دفعه ولن يتم مقابلته بايرادات الفترة الحالية
 

 4السؤال 
 80,000لاير، وأن اإلضافات خالل الفترة بلغت  124,000بلغ  1/1/1436إذا علمت أن رصيد اللوازم والمهمات المكتبية فى 

لاير عن كل شهرين ، فإن الرصيد المتبقى من  24,000هـ بلغ 1436لاير،وأن المستهلك من تلك اللوازم خالل السنة المالية 

  هـ هو30/12/1436اللوازم المكتبية فى 
 المالى لاير ويظهر بجانب األصول فى قائمة المركز 180000
 لاير ويظهر بجانب الخصوم فى قائمة المركز المالى 60000

 لاير ويظهر بجانب األصول فى قائمة المركز المالى 60000
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 لاير ويظهر بجانب األصول فى قائمة المركز المالى 80000

 
 5السؤال 

  :يمكن وصف اإليرادات المستحقة التى تظهر فى قائمة المركز المالى بأنها
  مبلغ لم يُحصل ولم يتم إدراجه ضمن إيرادات الفترة

 مبلغ ُحصل ولم يتم إدراجه ضمن إيرادات الفترة

 مبلغ لم يُحصل وتم إدراجه ضمن إيرادات الفترة

 
 مبلغ ُحصل وتم إدراجه ضمن إيرادات الفترة

 
 6السؤال 

رض ، فاذا علمت أن االيجار الشهرى للمعرض لاير نقدا عن ايجار المع 50000هـ دفعت احدى المنشآت 1433/  1/  1فى 

  :لاير ، ولهذا يكون قيد التسوية الخاص بهذه الحالة هو 10000يبلغ 
 الى حـ/ مصروف االيجار المقدم 40000من حـ/مصروف االيجار  40000
 الى حـ/ مصروف االيجار 40000من حـ/مصروف ايجار مقدم  40000

 الى حـ/ مصروف ايجار مستحق 70000من حـ/مصروف االيجار  70000

 
 الى حـ/ مصروف االيجارالمقدم 50000من حـ/مصروف االيجار  50000

 
 7السؤال 

 :تعالج األدوات المكتبية المستهلكة والمتبقية
 األدوات المكتبية المتبقية تظهر في قائمة الدخل

 تبقية مصروفاألدوات المكتبية المستهلكة أصل والم
 األدوات المكتبية المستهلكة التزام والمتبقية مصروف

 األدوات المكتبية المستهلكة مصروف والمتبقية أصل

 
 

 8السؤال 
 :تعالج المصروفات المستحقة والمصروفات المقدمة

 تعالج كمصروفات أخرى في قائمة الدخل
 مالمصروف المستحق يعتبر أصل والمصروف المقدم يعتبر التزا

 تعالج ضمن حقوق الملكية
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 المصروف المستحق يعتبر التزام والمصروف المقدم يعتبر أصل

 
 

 9السؤال 
 30000لاير ، وقد قامت المنشأة بشراء مواد ومهمات خالل السنة بـ  10000بلغ رصيد المواد والمهمات فى بداية السنة المالية 

 لاير ، فيكون قيد التسوية فى نهاية العام هو 25000خالل الفترة بلغت قيمتها لاير ، فاذا علمت أن المواد والمهمات المستخدمة 
: 

 الى حـ/ مواد ومهمات 15000من حـ/مواد ومهمات مستخدمة  15000
 الى حـ/ مواد ومهمات مستخدمة 25000من حـ/مواد ومهمات  25000
 الى حـ/ مواد ومهمات مستخدمة15000من حـ/مواد ومهمات  15000

 الى حـ/ مواد ومهمات 25000ن حـ/مواد ومهمات مستخدمة م 25000

 
 

 10السؤال 
  :اذا زاد االيراد المحصل أثناء السنة عن االيرادات التى تخص السنة فان هذه الزيادة تعالج

 كايراد مقدم يظهر فى قائمة المركز المالى كخصوم متداولة

 
 كايراد يظهر فى قائمة الدخل ضمن االيرادات

 كايراد مستحق يظهر فى قائمة المركز المالى كأصول متداولة
 كايراد مقدم يظهر فى قائمة الدخل كايرادات
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 االختبار الفصلي
 السؤال 1 

 : يظهر رصيد حسابى أوراق القبض وأوراق الدفع على التوالى بقائمة المركز المالى ضمن

 االصول المتداولة والخصوم طويلة االجل

 االصول الثابتة والخصوم المتداولة

 

 االصول المتداولة والخصوم المتداولة

 جميع االجابات السابقة غير صحيحة

 

 السؤال 2

 : السيارات التى تقتنيها المنشأة التجارية بغرض اعادة بيعها وليس بغرض استخدامها فى االنتاج تصنف على أنها

 حقوقا للملكية

 خصوم قصيرة االجل

 اصول متداولة

 

 أصول ثابتة

 

 السؤال 3

بفحص حسابات شركة النجاح فى 30/12/1433 تبين أن ما قيمته 24,000 لاير مصروف مياه وانارة لم يسدد ولم يسجل 

 :بالدفاتر،وبالتالى فإن قيمة مصروف المياه واالنارة المستحق تبلغ

 لاير 240000

 

 لاير 2000

 لاير 24000

 لاير 288000

 

 السؤال 4 

 :من عناصر الرقابة على المدفوعات

 دمج وظيفة اعتماد الصرف ووظيفة التوقيع على الشيكات

الصرف التحقق من صحة مستندات الصرف قبل اعتماد  

 

 اعتماد المدفوعات بعد الصرف

 توقيع الشيك من شخصينعلى األقل تحقيقا لمبدا الرقابةالثالثية

 

 السؤال 5 

 : أى من المبادئ التالية يؤدى الى االعتراف الفورى بالخسارة المتوقعة

 المقابلة

 العدالة

 الحيطة والحذر

 

 الثبات
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 السؤال 6 

 :الهدف من مرحلة التسويات الجردية التي يتم أجراؤها في نهاية الفترة المالية هو

 .تحميل الفترة المالية بما يخصها من إيرادات ومصروفات

 

 تحميل الفترة المالية باإليرادات المستحقة

 اكتشاف األخطاء وتصحيحها

 .التأكد من توازن الحسابات

 

 السؤال 7

 : أى من العبارات التالية يمكن أن تكون أفضل وصف للمصروف المستحق

 لم يتم دفعه ولن يتم مقابلته بايرادات الفترة الحالية 

 تم دفعه ولن يتم مقابلته بايرادات الفترة الحالية

 تم دفعه ويتم مقابلته بايرادات الفترة الحالية

 لم يتم دفعه وتمت مقابلته بايرادات الفترة الحالية

 

 

 السؤال 8

 : تتحقق خسائر بيع االسهم اذا كان

 صافى سعر البيع اقل من تكلفة االستثمارات المباعة

 صافى سعر البيع اكبر من اجمالى تكلفة الشراء

 صافى سعر البيع اكبر من االستثمارات المباعة

 صافى سعر البيع اقل من اجمالى تكلفة الشراء

 

 

 

 السؤال 9 

 :يمثل ما تبقى من أصول المنشأة بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير

 اصول

 خصوم

قوق ملكيةح  

 

 مصروفات

 

 السؤال 10 

 

بلغت قيمة المواد والمهمات المكتبية المشتراه خالل عام 1433هـ مبلغ 15000 لاير ، وقدرت قيمة المستهلك منها خالل نفس 

 : العام 12000 لاير ، فيكون قيد التسوية فى نهاية العام هو

 

  من حـ/مواد ومهمات مكتبية مستخدمة 12000

مواد ومهمات مكتبية الى حـ/ 12000  
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 من حـ/مواد ومهمات مكتبية  15000

 الى حـ/ مواد ومهمات مكتبية مستخدمة 15000

 

 من حـ/مواد ومهمات مكتبية مستخدمة  15000

 الى حـ/ مواد ومهمات مكتبية 15000

 

 من حـ/مواد ومهمات مكتبيةمستخدمة  3000

 الى حـ/ مواد ومهمات مكتبية 3000

 

 السؤال 11

كان رصيد حساب الصندوق فى 30 / 12 / 1433هـ بقيمة 18000 لاير ، وعند الجرد الفعلى للصندوق تبين ان النقدية الفعلية 

 : الموجودة 18300 لاير ، لذلك فان قيد التسوية الخاص باثبات الزيادة فى الصندوق يكون

 

  من حـ/ صندوق المصروفات النثرية 300

فات النثريةالى حـ/عجز او زيادة المصرو 300  

 

 من حـ/نقدية بالصندوق  300

 الى حـ/ االرباح والخسائر 300

 

 من حـ/ عجز اوزيادة المصروفات النثرية  300

 الى حـ/ صندوق المصروفات النثرية 300

 

 من حـ/االرباح والخسائر  300

 الى حـ/ نقدية بالصندوق 300

 

 السؤال 12

توافرت لدى منشأة الزامل لصيانة السيارات زيوت وشحوم بمبلغ 80000 لاير فى بداية السنة واشترت زيوت وشحوم خالل 

  : السنة بـ 70000 لاير ، وفى نهاية السنة تبين أن المتبقى 40000 لاير فان قيمة الزيوت والشحوم المستخدمة خالل الفترة هى

 لاير 40000

 لاير 150000

 لاير 80000

 لاير 110000

 

 

 السؤال 13 

اذا كانت قيمة السلفة المستديمة التى أنشئ بها صندوق المصروفات النثرية 16000لاير ، وبجرد الصندوق اتضح وجود 8000 

  : لاير نقدا ، وبلغت مستندات صرف قيمتها 6700 لاير ، ومن ثم فان القيد الالزم الثبات عجز النقدية هو

 من حـ/نقدية بالينك 1300 الى حـ/ صندوق المصروفات النثرية 1300

 من حـ/صندوق المصروفات النثرية 1300 الى حـ/ االرباح والخسائر 1300

لى حـ/ صندوق المصروفات النثرية1300من حـ/العجز أو الزيادة فى الصندوق  1300  

 

 من حـ/صندوق المصروفات النثرية 1300 الى حـ/العجز أو الزيادة فى الصندوق  1300
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 السؤال 14

 عند اعداد مذكرة تسوية البنك فإن الشيكات المحررة لمستفيدين ولم تقدم للصرف

 تضاف الى الرصيد الوارد بكشف حساب البنك

 تضاف الى رصيد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة 

 تطرح من رصيد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة

 تطرح من الرصيد الوارد بكشف حساب البنك

 

 السؤال 15

 :عند اعداد مذكرة تسوية البنك فإن الشيكات المرفوضة

 تطرح من رصيد البنك بدفاتر المنشأة

 

 تضاف الى الرصيد الوارد بكشف حساب البنك

 تضاف الى رصيد البنك بدفاتر المنشأة 

 تطرح من الرصيد الوارد بكشف حساب البنك 

 

 السؤال 16

 : يتم اجراء استعاضة السلفة المستديمة عندما

 عند انتهاء الفترة المالية

 الشئ مما سبق

 كل ماسبق صحيح

 عندما يقترب رصيد السلفة من النفاد

 

 

 السؤال 17 

بلغ رصيد التأمين المقدم بميزان المراجعة قبل التسويات لمنشأة العامــــــــر فى 30 / 12 / 1433هـ قيمة 48000 لاير ، فاذا 

 علمت أن هذا التأمين مدفوع عن مدة عامين اعتبارا من 1 / 5 / 1433هـ ، فان مصروف التامين الذى يخص عام 1433هـ هو

: 

 لاير 32000

 لاير 48000

 لاير 16000

 

 لاير 24000

 

 السؤال 18 

 : تتضمن تكلفة شراء االستثمارات في االوراق المالية المقتناة بغرض االتجار

 أ. ثمن شراء األوراق المالية

 ب. عموالت شراء أوراق مالية

 ج. أي مصروفات اخرى تتعلق بالشراء

 د. كل ما سبق
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 السؤال 19 

كان رصيد اللوازم والمهمات المكتبية فى 1 / 1 / 1432 هـ بمبلغ 124000 لاير ، وكانت مشتريات الفترة بقيمة 80000 لاير ، 

وبلغ المستهلك من تلك اللوازم خالل السنة المالية 1432 هـ قيمة 100000 لاير ، فان الرصيد المتبقى من اللوازم المكتبية فى 

 30 / 12 / 1432 هـ يكون

 لاير ويظهر فى جانب الخصوم بقائمة المركز المالى 104000

 لاير ويظهر فى جانب المصروفات بقائمة الدخل 100000

 لاير ويظهر فى جانب األصول بقائمة المركز المالى 104000

 

 

 السؤال 20

  : عند اعداد مذكرة تسوية البنك فانه يتم اجراء قيود التسوية لتلك العمليات

 اليتم اجراء قيود تسوية تتعلق بمذكرة التسوية نهائيا

 التى لم تثبت فى كل من دفاتر المنشأة والبنك

 التى أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة

 

 التى أثبتتها المنشأة ولم يثبتها البنك

 

 السؤال 21

اذا علمت/ى أن رصيد البنك بدفاتر المنشأة بلغ 17,000 لاير، وبفحص كشف الحساب الوارد من البنك تبين أن هناك شيكات 

حررت لمستفيدين ولم تقدم للصرف قيمتها 5,000 لاير ، وأن هناك كمبياالت حصلها البنك لصالح المنشأة قيمتها3000 لاير . 

 :فى ضوء ذلك يتم عمل قيد التسوية التالى ال يتم عمل أى قيد تسوية

 

 من حـ/ البنك 3,000

 الى حـ/ المدينين 3,000

 

 من حـ/ الدائنين 5,000

 الى حـ/ البنك 5,000

 

 من حـ/ البنك 3,000

 الى حـ/ أوراق قبض برسم التحصيل 3,000

 

 

 السؤال 22 

 

إذا علمت أن رصيد مصروف االيجار المقدم الذى ظهر بميزان المراجعةلمنشأة النجاح فى 30/12/1434هـ بلغ 60,000 لاير 

 :وأن عقد االيجار مدته 15 شهرتبدأ من 1/1/1434هـ ، فتكون قيمة مصروف االيجار المستنفد هى

 لاير 12000

 لاير 48000

 

 لاير 60000

 لاير 50000
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 السؤال 23

فى أول محرم تم انشاء صندوق للمصروفات النثرية بمبلغ 6000 لاير بموجب شيك ،وفى نهاية شهر محرم تقدم امين الصندوق 

بطلب الستعاضة السلفة وقدم مستندات صرف قيمتها 5200 لاير ، وبجرد الصندوق تبين أن النقديةالمتبقية بلغت 500 لاير .فى 

 :ضوء ذلك يكون قيد انشاء السلفة هو

 من حـ/ البنك 6,000

 الى حـ/ صندوق المصروفات النثرية 6,000

 

 من حـ/ البنك 500

 الى حـ/ صندوق المصروفات النثرية 500

 

 من حـ/ صندوق المصروفات النثرية 6,000

 الى حـ/ البنك 6,000

 

 من حـ/ صندوق المصروفات النثرية 5,200

 الى حـ/ البنك 5,200

 

 

 

 السؤال 24

فى 1 / 10 / 1433هـ قامت احدى المنشآت بتأجير أحد مخازنها وقبضت فى تاريخه 18000 لاير قيمة االيجار السنوى ، 

 : فيكون أثر قيود التسوية الالزمة على القوائم المالية المعدة فى نهاية السنة المالية 30 / 12 / 1433هـ مايلى

 

 نقص فى الخصوم قدره 13500 لاير وزيادة فى االيرادات قدرها 13500 لاير

لاير 4500لاير ونقص فى الخصوم بقيمة  4500زيادة فى االيرادات قدرها   

 

 زيادة فى المصروفات وقدرها 9000 لاير

 زيادة فى الخصوم وقدرها 9000 لاير

 

 السؤال 25

فى 1 / 1 / 1433هـ تم انشاء صندوق للمصروفات النثرية بـ 30000 لاير ، وقد اتضح ضرورة تخفيض قيمة السلفة نقدا الى 

 : 18000 لاير فقط ، فان القيد الالزم الثبات ذلك يكون

 من حـ/ صندوق المصروفات النثرية 12000 الى حـ/ نقدية بالصندوق 12000

 من حـ/ صندوق المصروفات النثرية 18000 الى حـ/عجز صندوق المصروفات النثرية 18000

 من حـ/عجز صندوق المصروفات النثرية 12000 الى حـ/ صندوق المصروفات النثرية 12000

 الشئ مماسبق

الى حـ/ صندوق المصروفات النثرية 12000من حـ/نقدية بالصندوق  12000  

 

 

 السؤال 26

فى 30 / 12 / 1433هـ بلغت قيمة محفظة االوراق المالية بغرض االتجار 250000 لاير بينما قدرت قيمتها السوقية 320000 

 : لاير فان قيد التسوية الواجب هو

 

 من حـ/تعديالت القيمة العادلة  70000

 الى حـ/مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 70000
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  من حـ/مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 70000

 الى حـ/ تعديالت القيمة العادلة 70000

 

 من حـ/مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 70000

 الى حـ/ االرباح والخسائر 70000

 

 من حـ/ االرباح والخسائر  70000

 الى حـ/مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 70000

 

 السؤال 27

 :فى 2/25 سددت المنشاة اجور ورواتب لمنسوبيها نقدا وقدرها 16000 – فقيد اثباتها

 من ح/ النقدية بالبنك 16000الى ح/ االيرادات16000

 من ح/ الدائنين 16000الى ح/ النقدية16000

16000 الى ح/ النقدية16000من ح/ االجور والرواتب   

 

 من ح/االنقدية بالبنك 16000 الى ح/المدينين 16000

 

 السؤال 28 

فى 1437/12/30 ظهر رصيد االدوات الكتابية بقيمة 28000 لاير وهى قيمة االدوات الكتابية المشتراه خالل العام وبعد الجرد 

 :تبين وجود ادوات كتابية بـ 8000 لاير .ماهى القيمة التى تظهر فى قائمة الدخل بعد التسوية

 

 

 ادوات كتابية مستخدمة 20000

 

 ادوات كتابية مستخدمة 8000

 ادوات كتابية 8000

 ادوات كتابية 28000

 

 السؤال 29 

اشترت المنشأة أصل ثابت بمبلغ 200000 لاير وبعد مرور عام اصبحت قيمته السوقية 250000 لاير ومع ذلك ال يستطيع 

  : المحاسب تغيير قيمته في الدفاتر التزاماً منه بتطبيق مبدأ

 الثبات

 التكلفة التاريخية

 

 الموضوعية

 االستحقاق

 

 السؤال 30 

 :تعالج اإليرادات المستحقة واإليرادات المقدمة

 .اإليراد المقدم يعتبر أصل واإليراد المستحق يعتبر التزام

 .تعالج كإيرادات أخرى في قائمة الدخل

 .تعالج ضمن حقوق الملكية



http://www.multqa-ud.com/vb/   ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل 

 اإليراد المستحق يعتبر أصل واإليراد المقدم يعتبر التزام

 

 

 السؤال 31

 : عنى مبدأ المقابلة

 مقابلة أصول المنشأة من ناحية مع خصومها وحقوق ملكيتها من ناحية أخرى

 مقابلة األيرادات المستحقة فقط عن سنة مالية مع المصاريف المستحقة فقط عن نفس السنة

 مقابلة األيرادات المقبوضة فقط عن سنة مالية مع المصاريف المسددة فقط عن نفس السنة

مالية مع المصاريف التى ساهمت فى تحقيقهامقابلة األيرادات التى تحققت فى سنة   

 

 

 السؤال 32

 : وضح أى الحاالت التالية التتطلب اجراء قيد تسوية فى نهاية السنة المالية للمنشأة

اشترت المنشأة بوليصة تأمين لمدة سنة ، وذلك قبل نهاية السنة المالية باربعة أشهر وقد حملت تكلفة شراء هذه البوليصة على 

 حـ/مصروف التأمين

اشترت المنشأة بوليصة تأمين لمدة سنة ، وذلك قبل نهاية السنة المالية باربعة أشهر وقد حملت تكلفة شراء هذه البوليصة على 

 حـ/التأمين المقدم

 دفعت المنشأة اجور العمال عن شهر محرم نقدا

 

 . تسلمت المنشأة ايجار 6 شهور مقدما من أحد العمالء قبل نهاية السنة المالية باربعة أشهر تم تسجيله كايرادات مقدما

 

 السؤال 33

 :دفتر اليومية

 تسجل فيه العمليات حسب التسلسل التاريخي

 

 سجل يخصص فيه صفحة لكل حساب من حسابات المنشأة 

 تسجل فيه العمليات حسب قيمتها 

 يحتوي على الحسابات الحقيقية فقط

 

 السؤال 34

فى 1/5/1433 حصلت شركة األنوار للدعاية واالعالن على مبلغ 360,000 ريالمقابل تأجير لوحات اعالنية ثابتة ألحد العمالء 

لمدة 12 شهر ، فاذا علمتأنه قد تم تسجيل المبلغ فى حساب ايراد تأجير لوحات اعالنية ، فتكون قيمة ايراد تأجيرلوحات اعالنية 

 :الذى يخص سنة 1433)المكتسب ( هى

 لاير 240000

 

 لاير 360000

 لاير 120000

 لاير 210000
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 السؤال 35

 :يقصد بمبدأ االستمرارية

 تسجيل او تقويم االصول والخصوم بقيمتها التاريخية

 تقسيم حياة الوحدة االقتصادية الى فترات محاسبية متساوية

 عدم المبالغة باالرباح او تحسين الوضع الحالى

االجل المنظور ان احتمال تصفية الوحدة االقتصادية غير وارد فى  

 

 السؤال 36

 : يجب أن تكون المعادلة المحاسبية فى حالة تساوى

 عند اعداد القوائم المالية فقط

 طوال الفترة المحاسبية

 

 عند اعداد ميزان المراجعة

 عند اعداد قيود التسوية فقط

 

 السؤال 37

 :يقصد بعملية الترحيل

 نقل القيود من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ

 

 ترصيد الحسابات

 نقل األرصدة من دفتر األستاذ إلى ميزان المراجعة

 تحليل العمليات إلى العناصر المدينة والدائنة

 

 السؤال 38

كان رصيد حساب النقدية بالبنك فى دفاتر منشأة المعتز فى 30 / 12 / 1433هـ قيمة 90000 لاير ، وبعد وصول كشف حساب 

البنك اتضح مايلى : هناك اوراق قبض محصلة لحساب المنشأة لم يصل بها اشعار اضافة بمبلغ 20000 لاير – هناك شيك من 

أحد العمالء تم رفضه لعدم وجود رصيد بمبلغ 12000 لاير – وبلغت المصاريف البنكية 300 لاير ، وبناء على هذه المعلومات 

 : يكون رصيد حساب النقدية المعدل هو

 لاير 110000

 لاير 121700

 لاير 122000

 لاير 97700

 

 

 السؤال 39 

 : أعداد القوائم عن فترات مالية متساوية هو تطبيق لمبدأ محاسبى متعارف عليه هو

 الفتره المحاسبية

 

 التحقق

 الموضوعية

 المقابلة 
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 السؤال 40 

فى 5 / 12 تم بيع 500 سهم من االسهم المشتراة بمبلغ 140 لاير للسهم ، وبلغت مصاريف السمسرة 2000 لاير ، علما بأن 

 اجمالى تكلفة السهم الواحد فى تاريخ الشراء بلغت 110 لاير ، وتم تحصيل المستحق بشيك فان المحقق من عملية البيع 

 خسائر 2000 لاير

لاير 13000مكاسب   

 

 مكاسب 17000 لاير

 مكاسب 15000 لاير

 

 السؤال 41

قامت منشأة النسيم الصالح السيارات باصالح سيارات احدى الشركات بقيمة بلغت 90000 لاير ، حصلت منها حتى نهاية 

 : السنة المالية ماقيمته 70000 لاير ، ولهذا يكون قيد التسوية الالزم هو

 من حـ/ايراد اصالح 90000 الى حـ/ ايراد اصالح مستحق 90000

 من حـ/ايراد اصالح مقدم 20000 الى حـ/ ايراد اصالح 20000

 من حـ/ايراد اصالح مستحق 70000 الى حـ/ ايراد اصالح70000

الى حـ/ ايراد اصالح 20000من حـ/ايراد اصالح مستحق  20000  

 

 

 السؤال 42

 : االلتزمات التي يجب سدادها خالل فترة زمنية تزيد عن سنة مالية تصنف على أنها

 خصوم قصيرة االجل

 اصول متداولة

 أصول ثابتة

 خصوم طويلة االجل

 

 

 السؤال 43

 :عند اعداد مذكرة تسوية البنك فان الودائع بالطريق المرسلة للبنك

 تطرح من رصيد البنك من واقع دفاتر المنشأة

 تضاف الى الرصيد الوارد بكشف حساب البنك

 

 تطرح من الرصيد الوارد بكشف حساب البنك

 تضاف الى رصيد البنك من واقع دفتر المنشأة

 

 السؤال 44

فى 30 / 12 / 1433هـ بلغت قيمة محفظة االوراق المالية بغرض االتجار 320000- لاير بينما قدرت قيمتها السوقية 

  : 250000 لاير فان قيد االقفال الواجب اجراؤه هو

 من حـ/تعديالت القيمة العادلة  70000

 الى حـ/مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 70000

 

 من حـ/مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة  70000
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 الى حـ/ تعديالت القيمة العادلة 70000

 

 من حـ/مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 70000

 الى حـ/ االرباح والخسائر 70000

 

 من حـ/ االرباح والخسائر  70000

 الى حـ/مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 70000

 

 السؤال 45

 : يقصد بمفهوم االستحقاق

لية سواء صاحبتها أو لم تصاحبها تدفقات نقديةأن تتم المحاسبة عن العمليات الما  

 

 أن يتم أخذ الخسائر المتوقعة فى الحسبان بينما اليتم أخذ االرباح المتوقعة فى الحسبان اال عند تحققها

 عدم اخفاء أية معلومات قد تضر بالمستفيدين من القوائم المالية

 أن التتم المحاسبة عن العمليات المالية اال اذا صاحبتها تدفقات نقدية

 

 السؤال 46

ظهر رصيد مصروف اإليجار بميزان المراجعة الحدى المنشآت فى 30/12/1432 بمبلغ 50,000 لاير ،فإذا كان االيجار 

 : الشهرى 6,000 لاير ، فإن قيمة مصروف االيجار الذى يخص السنة

 لاير 50000

 لاير 60000

 لاير 6000

 لاير 72000

 

 

 السؤال 47

فى 1 / 1 / 1433هـ دفعت احدى المنشآت 50000 لاير نقدا عن ايجار المعرض ، فاذا علمت أن االيجار الشهرى للمعرض 

 : يبلغ 10000 لاير ، ولهذا يكون قيد التسوية الخاص بهذه الحالة هو

 من حـ/مصروف االيجار 70000

 الى حـ/ مصروف ايجار مستحق 70000

 

 من حـ/مصروف االيجار 50000

 الى حـ/ مصروف االيجار المقدم 50000

 

 من حـ/مصروف ايجار مقدم 40000

 الى حـ/ مصروف االيجار 40000

 

 من حـ/مصروف االيجار  40000

 الى حـ/ مصروف االيجار المقدم 40000
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 السؤال 48

 :القيمة الصافية لألصول الثابتة التي تنتج عن طرح مجمع االهالك من التكلفة هي

 القيمة الدفترية

 

 التكلفة التاريخية

 القيمة التقديرية

 القيمة السوقية

 

 السؤال 49

  :دفتر األستاذ

 تسجل فيه العمليات حسب التسلسل التاريخي

 سجل يخصص فيه صفحة لكل حساب من حسابات المنشأة

 

 يحتوي على الحسابات الحقيقية فقط

 يعتبر دفتر القيد األولي

 

 

 السؤال 50 

اشترت شركة الحمد 300 سهم من اسهم شركة سابك بغرض المتاجرة بواقع 100 لاير للسهم ، وعمولة للسمسار 5‚0 لاير/ 

 للسهم ، وبفرض أن عملية الشراء تمت بشيك فان القيد المحاسبى الثبات هذه االستثمارات يتضمن الطرف المدين من القيد وهو

 االستثمارات المالية ضمن حقوق الملكية

لمتداولةاالستثمارات المالية ضمن االصول ا  

 

 االستثمارات المالية ضمن االصول طويلة االجل

 االستثمارات المالية ضمن الخصوم قصيرة االجل

 

 

 السؤال 51

 :مذكرة تسوية حساب البنك يفسر الفرق بين

 النقدية الداخله للمشروع والنقدية المنصرفة

ككشف حساب البنرصيد النقدية بالبنك في دفاتر المنشأة ورصيد النقدية بالبنك من واقع   

 

 رصيد كشف حساب البنك والنقدية المتوقع الحصول عليها بواسطة المنشأة

 رصيد كشف حساب البنك والنقدية واالصول المشابهة للنقدية الظاهرة بقائمة المركز المالي

 

 

 السؤال 52

فى 1 / 10 / 1433هـ استلمت المنشأة قيمة ايراد تأجير مخزن تملكه بـ 36000 لاير ، وقد أثبتت القيمة بالدفاتر ، لذلك فان قيمة 

 : ايراد التأجير الذى يخص الفترة هى

 لاير 9000
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 لاير 36000

 لاير 6000

 لاير 3000

 

 السؤال 53

 : غالبا اليتطابق رصيد حساب البنك من واقع الدفاتر المحاسبية مع رصيد حساب البنك الوارد بكشف الحساب وذلك يرجع الى

 وجود عمليات مثبتة بدفاتر المنشأة لم تثبت بكشف حساب البنك

 وجود عمليات مثبتة بكشف حساب البنك لم تقيد بالدفاتر

 وجود أخطاء تسجيل فى كشف حساب البنك وفى دفاتر المنشأة

 كل ما سبق صحيح

 

 

 

 السؤال 54

اشترت شركة الحمد 300 سهم من اسهم شركة سابك بغرض المتاجرة بواقع 100 لاير للسهم ، وعمولة للسمسار 5‚0 لاير/ 

 : للسهم ، وبفرض أن عملية الشراء تمت بشيك فان تكلفة االستثمارات قيمتها

 لاير 30500

 لاير 30000

 لاير 45000

 لاير 30150

 

 

 

 السؤال 55

 :من عناصرالرقابة على المقبوضات

 يفضل عدم سداد مدفوعات نقدية من المقبوضات النقديةالمستلمة

 

 إيداع النقدية المحصلة فى نهاية الشهرفي البنك

 .استخدام وسائل متعددة لتسجيل المتحصالت النقدية

 .التسجيل فى نهاية اليوم للمقبوضات النقدية

 

 

 السؤال 56

 :تعالج المصروفات المستحقة والمصروفات المقدمة

 .المصروف المستحق يعتبر أصل والمصروف المقدم يعتبر التزام

لتزام والمصروف المقدم يعتبر أصلالمصروف المستحق يعتبر ا  

 

 .تعالج كمصروفات أخرى في قائمة الدخل

 .تعالج ضمن حقوق الملكية
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 السؤال 57

 :تعالج األدوات المكتبية المستهلكة والمتبقية

 األدوات المكتبية المستهلكة التزام والمتبقية مصروف

 .األدوات المكتبية المستهلكة مصروف والمتبقية أصل

 

 .األدوات المكتبية المتبقية تظهر في قائمة الدخل

 األدوات المكتبية المستهلكة أصل والمتبقية مصروف

 

 السؤال 58

بلغ قيمة الرواتب واالجور الظاهرة بميزان المراجعة قبل التسويات فى 30 / 12 مبلغ 120000 لاير ، فاذا علمت أن الرواتب 

الشهرية للعاملين بالشركة هى 15000 لاير ، فان قيمة مصروف االجور المستحقة الذى يظهر بقائمة المركز المالىفى 30 / 12 

 / 1432 هـ هو

 لاير تظهر ضمن الخصوم المتداولة 60000

 

 لاير تظهر ضمن االصول المتداولة 120000

 لاير تظهر ضمن االصول المتداولة 15000

 لاير تظهر ضمن الخصوم المتداولة 30000

 

 السؤال 59

فى 2/15قامت المنشاة بتادية خدمات لمؤسسة الهنا بمبلغ 24000 لاير حصلت ثلثها نقدا والتزمت مؤسسة الهنا بسداد الباقى بعد 

 شهر- فقيد اثباتها

 

 من ح/ النقدية بالبنك 16000

 من ح/ المدينين 8000

 

 

8000   من ح/ النقدية بالبنك

16000   من ح/ المدينين

 

 الى ح/ اإليرادات24000

 من ح/االيرادات 24000

 

 الى ح/االنقديةبالبنك  8000

 الى ح/الدائنين 16000


