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تــقــديــم

أمــر �لــذي  صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة، �ل� يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، 

و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس �ل� و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

ــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر �لمشــهد �لترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربي

عــد�د  متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلُّميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، 

و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونُعظِّمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار و�ٍع لعدي ــن �إنتاجه ــا يجــب �أن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي �لمعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق �لحــرص عل ــن منطل وم

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛ لتــو�زن �إبد�عي 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة  خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل  �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

�لمخرجات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقون مــن تو�صل  و�ل�إ

هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية
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مــقــدمــة

يــادة و�ل�أعمــال، وقــد �أتــى ضمــن منظومــة تحديــث �لمناهــج �لفلســطينية  ُيعــّد منهــاج �لمحاســبة مــن �لمناهــج �لضروريــة لفــرع �لرِّ

وتطويرهــا؛ نظــر�ً ل�أهميــة موضوعاتــه فــي �لحيــاة �لعمليــة؛ لــذ� فقــد تــم تحديــث منهــاج �لمحاســبة للصــف �لحــادي عشــر لهــذ� �لفــرع، 

وقــد روعــي ربــط ذلــك بســوق �لعمــل و�لمعاييــر �لدْوليــة، و�آخــر �لتطــور�ت بعلــم �لمحاســبة، و�أنظمــة �لمعلومــات �لحديثــة. 

لقــد تــّم تاأليــف هــذ� �لكتــاب بتنظيــٍم منطقــّي لمحتــو�ه �لعلمــي، وبتــو�زن فــي عــدد َوحد�تــه و�لــدروس �لتــي تتضمنهــا كل وحــدة، 

وتــم عــرض محتــو�ه؛ باأســلوب ُمبَّســط وســلس،  تاركيــن للطالــب ِمســاحًة للتفكيــر، وعــرض وجهــة نظــره، مــن خــلال تضمينــه بعــض 

أنشــطة، وقضايــا �لتفكيــر و�لمناقشــة؛ بحيــث يكــون �لطالــب ُمنتجــاً للمعرفــة ل� ُمســتهلكاً لهــا، وبمــا يعكــس  �لحــال�ت �لدر�ســية،  و�ل�

أنشــطة �إمكانيــة تنفيــذ �لطلبــة لهــا، ُمر�عيــن فــي �لوقــت نفســه  فلســفة وتوجهــات �لمناهــج �لفلســطينية �لحديثــة، �إذ ر�عينــا مــن خــلال �ل�

ــرة، تعكــس طبيعــة �لموضــوع �لــذي تــم تد�ولــه، كمــا  �لفــروق �لفرديــة بينهــم، مــع تضميــن �لمحتــوى صــور ورســومات توضيحّيــه ُمعبِّ

تــم �لتركيــز علــى �أهميــة �كتســاب �لطالــب منهجيــه علميــة فــي �لتفكيــر و�لعمــل، وتنميــة مهار�تــه �لعقليــة و�لعلميــة و�لعمليــة، كمــا 

تــم �لتركيــز علــى �لبيئــة �لفلســطينّية وخصوصيتهــا عنــد طــرح �لموضوعــات وربطهــا بو�قــع �لحيــاة �لمعاصــر، تجلـّـى ذلــك مــن خــلال 

أمثلــة �لعمليــة لُمنَشــاآت �ل�أعمــال، و�لمشــروع �لطلابــي �لماأمــول تنفيــذه.  �ل�

ــن، فقــد جــاءت �لمــادة متممــة  ــى وحدتي ــي عل ــى �لفصــل �لدر�ســي �لثان ــا عل ــن �أيدين ــذي بي ــاب �ل ــع مــادة �لكت ــم توزي لقــد ت

لمــادة �لفصــل �ل�أول، فقــد �حتــوت الوحــدة الثالثــة مــن �لكتــاب �لمقــرر، �لتــي تناولــت �لتســويات �لجرديــة، حيــث تــم  �لتعــرض 

آليــات �لجــرد وقيــود �لتســوية �لجرديــة لــكلٍّ مــن:  �لنقديــة، و�لحســابات �لوهمّيــة، و�ل�أصــول غيــر �لمتد�ولــة، و�لذمــم  مــن خلالهــا ل�

�لمدينــة، و�لمخــزون، فــي حيــن تطرقــت الوحــدة الرابعــة �إلــى �لحســابات �لختاميــة، و�لقو�ئــم �لماليــة للُمنَشــاأة، �لتــي مــن خلالهــا 

تــّم تنــاول  �إجــر�ء�ت وقو�عــد �إعــد�د كلٍّ مــن : قائمــة �لدخــل، وقائمــة �لَتغيُّــر فــي حقــوق �لُملكّيــة، وقائمــة �لمركــز �لمالــي للُمنَشــاأة، 

�ســتكمال�ً لمــا بــد�أ بــه �لطلبــة فــي �لفصــل �لدر�ســي �ل�أول، فيمــا يتعلــق بالمشــروع �لطلابــي، فقــد �قترحنــا �أن تســتمر عمــل �لشــركة 

�لطلابيــة فــي �لفصــل �لدر�ســي �لثانــي، لتعميــق �لفكــرة وترســيخها لــدى �لطلبــة، وليتــم ممارســة �أعمــال تطبيقهــا وفقــاً للقو�عــد �لماليــة 

و�لمحاســبية �لســليمة. 

 و�للــه نســاأل، �أن نكــون قــد ُوفِّقنــا فــي عــرض موضوعــات هــذ� �لكتــاب، بمــا  ير�عــي قــدر�ت �لطلبــة، ومســتو�هم �لفكــري، 

خــوة �لمعلميــن و�لمشــرفين �لتربوييــن  وميولهــم وحاجاتهــم �لنفســية و�لوجد�نيــة و�ل�جتماعيــة، وبمــا يحّقــق طموحــات وحاجــات �ل�إ

ــات  ضاف ــلات و�ل�إ ــال �لتعدي ــم  �إدخ ــل؛ ليت ــذ� �لعم ــى ه ــاءة عل ــم �لبنّ ــا بملحوظاته ــل بتزويدن ــا �أم ــاب، وكلن ــذ� �لكت ومســتخدمي ه

مــكان، هــذ� و�للــه ولــّي  �لضروريــة فــي �لطبعــات �للاحقــة، ليصبــح هــذ� �لجهــد تامــاً ومتكامــلاً وخاليــاً مــن �أي عيــب �أو نقــص قــدر �ل�إ

�لتوفيــق. 
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ُيتوقّع من �لطلبة بعد �ل�نتهاء من در�سة هذه �لوحدة، �أن يكونو� قادرين على �إعد�د تسويات 
آتية: جردية لحسابات ُمنَشاأة صغيرة؛ بدقة وفاعلية، ويتحّقق ذلك من خلال �لمهام �ل�

 تنفيذ �أنشطة عن �أساس �ل�ستحقاق وحالة �لجرد وجرد �لصندوق.
 تنفيذ نشاط رياضي عن �لمعالجة �لمحاسبية لجرد �لصندوق.

جابة عن �أسئلة �ختبارية عن �لجرد وقيد تسوية �لمطلوبة.  �ل�إ
 تنفيذ �أنشطة رياضية و�أمثلة عن �لزيادة و�لعجز في �لصندوق.

  حل �أمثلة و�أنشطة و�أسئلة رياضية عن �أسباب �ختلاف عدم �لتطابق في حساب �لبنك، و�إعد�د 
مذكرة �لتسوية وكتابة �لقيود �لمتعلقة بها.

 تنفيذ �أنشطة وحل �أمثلة رياضية عن تصنيف وجرد �لحسابات �لوهمّية.
ير�د�ت.  تنفيذ �أنشطة وحل �أمثلة و�أسئلة رياضية عن جرد �ل�إ

 تنفيذ �أنشطة عن تصنيف �ل�أصول و�أسباب �ل�ستهلاك وطرقه.
  حل �أنشطة و�أسئلة رياضية عن �لمعالجة �لمحاسبية لجرد �ل�أصول غير �لمتد�ولة، 

بطريقة �لقسط �لثابت.
بالطريقة  �لمدينة،  �لذمم  رياضية عن جرد  و�أسئلة  �أمثلة  وحل  �أنشطة    تنفيذ 

�لمباشرة و�لغير مباشرة.
 تحليل حالة در�سية عن �لمخزون.

  حل �أسئلة و�أمثلة رياضية وتنفيذ �أنشطة عن تقيم �لمخزون، و�لمعالجة 
�لمحاسبية لذلك.

  حل �أنشطة و�أمثلة رياضية عن طرق جرد �لمخزون، و�ختيار طريقة 
جرد �لمناسبة للمشروع. 
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التسوية الجردية للنقدية

 Adjustment Entries for Cash

ُيعــّد عمــل �لتســوية �لجرديــة خطــوة مهمــة قبــل عمــل �لحســابات �لختاميــة و�لميز�نيــة �لعموميــة للُمنَشــاأة؛ ذلــك 
�أن نتيجــة عمــل �لُمنَشــاأة بــدون عمــل هــذه �لتســويات، ســتكون ُمَضِلَلــة؛ لــذ� يجــب �إجــر�ء �لتســويات �لجرديــة �للازمــة؛ 
للوقــوف علــى �لقيــم �لحقيقيــة و�لصحيحــة ل�أصــول �لُمنَشــاأة و�لتز�ماتهــا، وكذلــك �إير�د�تهــا ومصروفاتهــا، بهــدف �لتوصــل 
ــق  ــن تطبي ــق م ــو �لتحق ــا، ه ــدف �ل�أســاس له ــح �أو خســارة، �إذ �إن �له ــن رب ــاأة؛ م ــل �لُمنَش ــة لعم ــى �لنتيجــة �لحقيقي �إل
�لمبــادئ و�لقو�عــد �لمحاســبية، وبالــذ�ت �أســاس �ل�ســتحقاق )Accrual Basis(، فمــا �لمقصــود باأســاس �ل�ســتحقاق 
فــي �لمحاســبة؟ ومــا �لحــال�ت �لتــي تُفضــي �إليهــا عمليــات �لجــرد؟ ومــا �لمقصــود بجــرد �لنقديــة؟ وكيــف يتــم معالجتهــا 

محاســبياً؟ هــذ� مــا ســيتم تناولــه فــي هــذ� �لــدرس، كمــا ياأتــي:

:Accrual Basis  اأساس ال�ستحقاق 

يتطلــب �أســاس �ل�ســتحقاق تطبيــق مبــد�أ �ل�عتــر�ف بالمصروفــات؛ بمعنــى مقابلــة �إيــر�د�ت �لســنة �لماليــة مــع �لمصروفــات 
يــر�د؛ ســو�ًء عنــد عمليــات �لبْيــع �أو تقديــم �لخدمــة، وليــس  ــق �ل�إ �لتــي �أســهمت فــي تحقيقهــا، وكذلــك تطبيــق مبــد�أ َتَحقُّ

آتــي: يــر�د نقــد�ً �أو بموجــب شــيكات، ولتوضيــح ذلــك نتنــاول �لنشــاط �ل� عنــد قبــض هــذ� �ل�إ

نشاط )1(: اأساس ال�ستحقاق:

آونة �ل�أخيرة �ستخد�م �لخلايا �لشمسية �لُمَخِزنة للطاقة، و�لُمسماة بالبطارية  �نتشر في �ل�
�لشمسية، �لمستثمر �لفلسطيني �آدم شّيد مصنعاً في مدينة صفد �لفلسطينية، لتصنيع 
�لجدول  يتضمن  حيث  كهربائية،  طاقة  �إلى  مباشرة  �لشمسية  �لطاقة  تحويل  �أجهزة 
�ل�آتي عمليات مالية ُمفترضة، وُمحتملة �لحدوث في �لمصنع، والمطلوب: تحديد 

�أيها يشير �إلى �أساس �ل�ستحقاق في �لمحاسبة؛ بوضع )( في �لمكان �لمناسب:

جابةالعمليات المالية محتملة الحدوثالرقم ال�إ

شــر�ء �أجهــزة َتحكُّــم للشــحن فــي 5/15،  بقيمــة )37000( دينــار، ولكــن ُســجلت فــي 11/15، 1
عندمــا تــم دفــع ثمــن �لخلايــا �لشمســية نقــد�ً.

تسجيل �إير�د مبيعات خلايا �أحادية �لبلورة، بقيمة )50000( دينار، رغم �أن هذ� �لمبلغ لم ُيقبض بعد.2

تــم تســجيل ثمــن مشــتريات عو�كــس �أشــعة بقيمــة )40000( دينــار، عندمــا ُدفــع ثمنهــا نقــد�ً، 3
بتاريــخ 11/11، رغــم �أنهــا ُمشــتر�ة بتاريــخ 1/ 9 مــن �لعــام نفســه. 

ول
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جابةالعمليات المالية محتملة الحدوثالرقم ال�إ

ــي 4 ــم تســجيلها ف ــار، وت ــا، بقيمــة )20000( دين ــات طــلاء �لخلاي ــادة �لفســفور لغاي ــم شــر�ء م ت
ــة �لشــر�ء. ــم بعــد ســاعتين مــن عملي ــع ت �لحــال، علمــاً �أن �لدف

تسجيل ثمن مادة سليكون، بقيمة )28000( دينار، رغم �أن �لُمنَشاأة لم تدفع ثمنها بعد. 5

تــم تســجيل ثمــن عمليــات بْيــع لخلايــا شمســية متعــددة �لبلــورة، بقيمــة )30000( دينــار، رغــم 6
�أنهــا بيعــت علــى �لحســاب.

لــم َيُقــم �لمحاســب بتســجيل مصــروف �ل�ســتهلاك �لســنوي لــلاآل�ت، و�لبالــغ )12000( دينــار؛ 7
لعــدم �ل�عتــر�ف باأنــه مصــروف.

- ليــس بالضــرورة �أن تكــون �لســنة �لماليــة تبــد�أ فــي 1/1 وتنتهــي بتاريــخ 12/31، بــل تختلــف �لســنة �لماليــة مــن 
ُمنَشــاأة ل�أخــرى، حســب طبيعــة عملهــا، فقــد تبــد�أ �لُمنَشــاأة عملهــا فــي �أي يــوم مــن �أيــام �لســنة.

�لسنة �لمالية عادًة )12( شهر�ً ميلادياً.  -

تنبيه!!!:

ير�د �أو دفع    نلاحظ، �أّن �ل�أساس �لنقدي )Cash Basis(، يستند �إلى وجوب تسجيل �لعملية �لمالية عند قبض �ل�إ
�لمصروف فعلاً، في حين �أن اأساس ال�ستحقاق هو �ل�أساس �لمقبول في �لمحاسبة، و�لذي ينص على: وجوب تسجيل 

ير�د �أو دفع �لمصروف.  �لُمنَشاأة للعمليات �لمالية في �لفترة �لمالية �لتي تحدث فيها، بغض �لنظر عن قبض �ل�إ

آتية: سؤال:ماذ� يحدث في كل حالة من �لحال�ت �ل�
ير�د�ت �لمقبوضة عن سنتين، للسنة �لتي قُبضت فيها؟ �أ- لو تم تحميل جميع �ل�إ

ب- لو تم تحميل �لسنة �لمالية جزء�ً من �لمصروفات �لتي تخصها؟ 

 :Cash Adjustment تسوية النقدية 

تَُمثـّـل نقديــة �لُمنَشــاأة، �ل�أصــول �لســائلة فيهــا؛ كالعملــة �لورقيــة �أو �لمعدنيــة بجميــع فئاتهــا، وكذلــك �لشــيكات بجميــع 
�أنو�عهــا، و�لحســابات �لبنكيــة �لتــي تخصهــا؛ �إذ تــؤدي �لنقديــة وظيفــة �لوســاطة فــي �لتبــادل بيــن �لبائعيــن و�لمشــترين فــي 
�لســوق، ووظيفــة �لقيــاس للعمليــات �لماليــة، حيــث تُعــّد �لنقديــة مــن �أكثــر �ل�أصــول تــد�ول�ً فــي �لُمنَشــاأة، و�أكثرهــا ُعرضــة 
للتلاعــب؛ فنســبة كبيــرة مــن عمليــات �لُمنَشــاأة تنطــوي، �إمــا علــى تســليم نقــود �أو دفــع لهــا؛ لــذ� كان مــن �لضــروري فصــل 

عمليــات تســليم �لنقديــة عــن عمليــات دفعهــا، عنــد تســجيلها فــي �لدفاتــر، مــع �لحاجــة �لُمســتمرة للجــرد �لــدوري لهــا.

يد�ع لديه، تُعّد �أصول�ً نقدية. �أي �أصول يقبلها �لمصرف للاإ
اأَتعلّم:
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ُيقصــد بجــرد نقديــة �لُمنَشــاأة، عمــل مطابقــة بيــن �لموجــود �لفعلــي منهــا و�لُمَســّجل فــي �لدفاتــر �لمحاســبية، �إذ تنقســم 
عمليــة �لجــرد هــذه �إلــى قســمين، همــا:

:Adjustment Cash اأول�ً: جرد الصندوق

ُيَعــّد �لصنــدوق �أكثــر �ل�أصــول ســيولًة، و�أكثرهــا ُعرضــة للتلاعــب، وهــذ� يقتضــي مر�قبــة حركاتــه باســتمر�ر؛ مــن خــلال 
�لجــرد �لمســتمر لــه، عبــر مر�قــب �لحســابات وباشــتر�ك �أميــن �لصنــدوق فــي �لُمنَشــاأة، فجــرد �لصنــدوق يعنــي: معرفــة 

آتــي يبيــن ذلــك: �لرصيــد �لفعلــي للنقديــة فيــه، ومقارنتهــا مــع �لرصيــد �لدفتــري لــه، و�لنشــاط �ل�

نشاط )2(: جرد الصندوق:

قامــت ُمنَشــاأة �لنهــر �لبــارد لتجــارة قطــع �لســيار�ت، بجــرد صندوقهــا فــي 5/15، وَتبّيــَن وجــود رصيــد فعلــي مقــد�ره 
آتــي، والمطلوب:  )9550( دينــار�ً، و�أجــرت مقارنــة لــه مــع �لرصيــد �لُمَســجل فــي �لدفاتــر، وكانــت كما فــي �لجدول �ل�

جــر�ء قيــود تســوية جرديــة: تحديــد �حتمــال�ت �لجــرد، ومــدى حاجتهــا ل�إ

ُمسّمى حالة الجردرقم الحالة
الرصيد 
الدفتري

وصف الحالة
الحاجة لقيود 
تسوية جردية

19550

29000

310000

َينُتج عن عملية جرد �لنقدية، معرفة �لرصيد �لفعلي للنقود �لموجودة في صندوق �لُمنَشاأة، لمقارنته برصيد �لصندوق في 
�لدفاتر، فقد نجد تطابقًا بينهما؛ وهذ� ُيعّد �أمر�ً طبيعياً، وفي هذه �لحالة ل� يتم تسجيل قيود تسوية جردية، وقد نجد 
�لرصيد �لفعلي للصندوق �أقّل من �لرصيد �لدفتري له، فُيسّمى �لفارق عجز�ً، يتحمله �أمين �لصندوق عادًة، �أما في حالة 
كان �لرصيد �لفعلي �أكبر من �لرصيد �لدفتري للصندوق، فُيسّمى �لفارق فائضًا اأو زيادًة في �لصندوق، وفي حالتي؛ 

�لزيادة و�لنقص، ل� ُبّد من تسجيل قيود �لتسوية �لجردية �للازمة. 

:Accounting Treatment for Deficit in Cash المعالجة المحاسبية للعجز في الصندوق  

تختلــف �لمعالجــة �لمحاســبية للعجــز فــي �لصنــدوق مــن ُمنَشــاأة �إلــى �أخــرى، بحســب �لسياســة �لمحاســبية �لتــي تتبعهــا 
لتســديد هــذ� �لعجــز؛ فقــد تتحمــل الُمنَشــاأة جــزء�ً معلومــاً مــن �لعجــز، وفــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة ُيعالَــج رصيــد �لعجــز 
أميــن �لصنــدوق، ُيطالــب  فــي �لصنــدوق، باعتبــاره مصروفــاً كاأي مصــروف �آخــر تتحملــه �لُمنَشــاأة، و�لباقــي يتــم تحميلــه ل�
بســد�ده نقــد�ً �أو ُيحَســم مــن ر�تبــه �لشــهري، �أو يتــم التاأميــن علــى العجــز فــي �لصنــدوق لــدى �إحــدى شــركات �لتاأميــن؛ 
ــي  ــن فقــط، ول� تتحمــل �أي شــيء مــن �لعجــز ف ــاأة قســطاً ســنوياً للتاأمي ــع �لُمنَش ــا تدف لتخفيــف حجــم �لمخاطــرة، وهن
أمــر  �لصنــدوق، لكــن �لحالــة �لد�رجــة لــدى �لُمنَشــاآت، هــي: تحميــل اأميــن الصنــدوق كامــل قيمــة العجــز، وهــو �ل�

آتــي: �لــذي �تبعنــاه فــي هــذ� �لكتــاب؛ ذلــك مــن بــاب �لتبســيط علــى �لطلبــة، ولتوضيــح ذلــك، نتنــاول �لنشــاط �ل�
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نشاط )3(: العجز في الصندوق:

ــندوق  ــري للصـ ــد �لدفت ــغ �لرصي ــخ 2018/2/10م، بلـ ــّية �لفلســطينّية، بتاري ــدوق شــركة عــر�ق �لَمنِش ــدى جــرد صن ل
)8650( دينــار�ً، فــي حيــن كانــت نتيجــة �لجــرد �لفعلــي )8450( دينــار�ً، لحظــة عمليــة �لجــرد، علمــاً بــاأن ر�تــب �أميــن 

�لصنــدوق )800( دينــار شــهرياً،  وُيدفــع نقــد�ً مــن صنــدوق �لُمنَشــاأة، والمطلــوب:
تسجيل قيود �لتسوية �لجردية �للازمة، لكل حالة من �لحال�ت �لو�ردة في �لجدول �ل�آتي:

قيد التسوية الواجب اإجراؤهالحالةالرقم

حالة �كتشاف �لعجز بتاريخ 1،2/10
لكن تم سد�ده نقد�ً بتاريخ 

2018/2/20م.

     ...... من حـ/ ............... 
              ...... �إلى حـ/ ............ 2018/2/10

            )تحميل �لعجز في �لصندوق، لحظة �كتشافه(
     ...... من حـ/ ............... 

          ......  �إلى حـ/ ...............  2018/2/20
           )�إثبات دفع قيمة �لعجز في �لصندوق نقد�ً(

حالة ســد�د �أمين �لصندوق )%40( 2
مــن قيمــة �لعجــز فــي �لصنــدوق، 
لحظــة �كتشــافه فــي 2/10، و�لباقــي 
ُحِســم مــن  �لر�تــب، عنــد �ســتلامه 

ــي 2018/2/28م. ف

     ...... من حـ/ ............... 
           ......  �إلى حـ/ ...............  2018/2/10

          )�إثبات قيمة �لعجز في �لصندوق عند �كتشافه(
     ...... من حـ/ ............... 

                ......  �إلى حـ/ ............... 2018/2/10
)�إثبات سد�د جزء من قيمة �لعجز في �لصندوق نقد�ً عند �كتشافه(

     ...... من حـ/ ............... 
                 �إلى مذكورين:    

                        ...... حـ/............... 
                        ......حـ/ .............. 2018/2/28

)دفع ر�تب �أمين �لصندوق، بعد حسم �لجزء �لمتبقي عليه من �لعجز في �لصندوق(

ــار�ً، ور�تــب �أميــن �لصنــدوق )600(  ــو كان �لعجــز فــي �لصنــدوق )150( دين ــة؟ ل ســؤال: مــا قيــد �لتســوية �لجردي
دينــار، وتــم كشــف ذلــك فــي يــوم تســليم �لرو�تــب للعامليــن فــي �لُمنَشــاأة، بتاريــخ 28/ 2، علمــاً بــاأن �لرو�تــب 

فــي �لُمنَشــاأة تُصــرف بشــيكات مســحوبة علــى �لمصــرف )�لبنــك(.

نــه ُيجَعــل حســاب    مــن هنــا نلاحــظ، �أنــه فــي حالــة تحميــل �أميــن �لصنــدوق كامــل قيمــة �لعجــز فــي �لصنــدوق، فاإ
ــاً بــه، وعنــد دفــع �أميــن �لصنــدوق لمبلــغ �لعجــز  ــاً بقيمــة �لعجــز كامــلاً، وحســاب �لصنــدوق د�ئن �أميــن �لصنــدوق مدين
كامــلاً �أو لجــزء منــه، ُيجعــل حســاب �لصنــدوق مدينــاً وحســاب �أميــن �لصنــدوق د�ئنــاً، و�أمــا �إذ� ُحِســم مبلــغ �لعجــز �أو 
نــه ُيســجل قيــد مركــب مــن طرفــه �لد�ئــن؛ ُيجَعــل �لر�تــب مدينــاً بكامــل قيمــة  جــزء منــه مــن ر�تــب �أميــن �لصنــدوق، فاإ
�لر�تــب �لشــهري، وحســاب كل مــن: �أميــن �لصنــدوق مدينــاً بقيمــة �لعجــز، و�لصنــدوق مدينــاً بقيمــة �لتكملــة للر�تــب. 



٨

:Surplus in Cash المعالجة المحاسبية للزيادة في الصندوق 

تنشــاأ �لزيــادة فــي صنــدوق �لُمنَشــاأة عــن عــدة �أســباب تحــدث فيهــا، وعندمــا يكــون �لرصيــد �لفعلــي لجــرد �لصنــدوق �أكبــر 
مــن �لرصيــد �لدفتــري لــه، لحظــة �لجــرد، وفــي ذلــك قــد تكــون سياســة �لُمنَشــاأة فتــح حســاب مؤقــت ُيســّمى حســاباً 
معلّقــاً، لحيــن معرفــة ســبب �لزيــادة؛ �إذ قــد تكــون �لزيــادة ل�أحــد زبائــن �لُمنَشــاأة، ولــم يتــم �إرجاعهــا لــه نســياناً �أو بالخطــاأً، 
�أو قــد تكــون بســبب نســيان ترحيــل قيــد محاســبي، كان �لصنــدوق طرفــاً مدينــاً فيــه، لكــن �أغلــب �لُمنَشــاآت تفتــح حســاباً 

آتــي يبيــن ذلــك: تســميه حســاب �لزيــادة فــي �لصنــدوق، و�لنشــاط �ل�

نشاط )4(: الزيادة في الصندوق:

ــة �لفلســطينية، بتاريــخ 2018/11/15م،  ــة �لرمل لــدى جــرد صنــدوق محــلات َعّجــور للاأســماك �لطازجــة، فــي مدين
تبيــن �أن �لرصيــد �لفعلــي للصنــدوق يســاوي )2000( دينــار، فــي حيــن �أن �لرصيــد �لدفتــري لــه )1870( دينــار، لحظــة 

عمليــة �لجــرد، والمطلــوب: كتابــة قيــود �لتســوية �لجرديــة �للازمــة:

قيد التسوية الواجب اإجراؤهالحالة

فــي حــال �أن �لمحــلات َتتَّبــع سياســة 
فــي  للزيــادة  خــاص  حســاب  فتــح 

�لصنــدوق.

...... من حـ/ ...............    
        ......  �إلى حـ/ ...............   15/ 2018/11م.

 )�إثبات قيمة �لزيادة في �لصندوق لحظة �كتشافها(
...... من حـ/ ...............    

          ......  �إلى حـ/ ...............    2018/12/31م.
)�إقفال حساب �لزيادة في �لصندوق(

سؤال: ما قيد �لتسوية �لجردية �لمتعلق بالصندوق؟ لو كانت �لزيادة في �لصندوق )200( دينار�ً، بتاريخ 11/ 11، 
ولكن في 12/20/ من �لفترة �لمالية نفسها، تم معرفة سببها، فكانت حالة �لزيادة ناتجة عن:

 �أ- غفلــة �أميــن �لصنــدوق، فــي عــدم �إرجــاع هــذ� �لمبلــغ للزبــون تغريــد، وُعــِرف �لســبب فــي �لســنة �لماليــة 
نفســها، علمــاً بــاأن �لزيــادة مثبتــة فــي حســاب ُمعلَّــق.

ــن �لصنــدوق ثمــن مبيعــات صندوقيــن مــن �لســمك �لطــازج،  ــد محاســبي باســتلام �أمي ــات قي ب- عــدم �إثب
ــادة. بمقــد�ر �لزي
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فــي 2018/11/30م، بلــغ �لرصيــد �لدفتــري لصنــدوق محــلات �لياســين �لتجاريــة )800( دينــار، وتبيــن مــن خــلال 
�لجــرد �لفعلــي لــه، �أن �لرصيــد بلــغ )900( دينــار، والمطلــوب: عمــل قيــود �لتســوية �لجرديــة �للازمــة، علمــاً بــاأن 
�لمحــلات َتتَّبــع سياســة فتــح حســاب خــاص للزيــادة فــي �لصنــدوق، و�أن �لزيــادة ناتجــة عــن وجــود �إيــر�د مبيعــات، 

قُِبــَض نقــد�ً، ولــم تُثبــت فــي �لدفاتــر، وتــم كشــف �لزيــادة، بتاريــخ 12/15 /2018م.
الحل:

�لزيــادة فــي �لصنــدوق = �لرصيــد �لفعلــي – �لرصيــد �لدفتــري، وبذلــك هنــاك زيــادة فــي �لصنــدوق تســاوي )100( 
دينــار ؛ وهــي: )900 – 800( = 100 دينــار.

�لزيــادة ناتجــة عــن وجــود �إيــر�د مبيعــات، قُبــض نقــد�ً، ولــم ُيثبــت فــي �لدفاتــر، وتــم كشــفه بتاريــخ 12/15؛ لــذ� 
ــن  ــّجل �أمي ــذ� سُيَس ــه؛ ل ــى صندوق ــه دخــل �إل ــر�د �لمبيعــات، رغــم �أن ــض �إي ــر مســجل لقب ســيكون �لمحاســب غي

ــي:  آت ــد �ل� ــخ: 11/30/ 2018م، �لقي ــدوق لحظــة وجــود �لفائــض بتاري �لصن
           100 من حـ/ �لصندوق.

                   100  �إلى حـ/ �لزيادة في �لصندوق.          2018/11/30م
            ) �إثبات حدوث زيادة في �لصندوق(

           100 من حـ/ �لزيادة في �لصندوق.
                     100  �إلى حـ/ �لصندوق.                     2018/12/15م

           )عكس �لقيد �لمسجل لحظة حدوث �لزيادة في �لصندوق (

          100 من حـ/ �لصندوق.
                    100 �إلى حـ/ �لمبيعات.                       2018/12/15م

ير�د �لمبيعات(             )�إثبات قيد �ليومية غير �لمثبت في �لدفاتر، و�لمتعلق باإ

مثال )1(: 

  نســتنتج ممــا ســبق، �أنــه مــن �لضــروري معرفــة ســبب �لزيــادة فــي �لصنــدوق؛ ليتمكــن �لمحاســب مــن  �إجــر�ء �لقيــود 
ــه بالخطــاأ، فاأغلــب �لُمنَشــاآت تفتــح  ــم يتــم �إرجاعــه ل ــادة ل�أحــد �لزبائــن، ول �لمحاســبية �للازمــة؛ فقــد يكــون مبلــغ �لزي
ــد �لمحاســبي  ــاإن �لقي ــك ف ــه، وبذل ــاً ب ــدوق مدين ــادة، و�لصن ــاً بالزي ــل د�ئن ــدوق، ُيجَع ــي �لصن ــادة ف حســاب تســميه �لزي

ثبــات �لزيــادة، هــو: ل�إ
        xxx  من حـ/ �لصندوق.

                 xxx  �إلى حـ/ �لزيادة في �لصندوق.
و�إذ� لم ُيعرف سبب �لزيادة خلال �لعام، يتم �إقفال مبلغ �لزيادة في �لصندوق في حساب ملخص �لدخل، باعتباره �إير�د�ً 

ُيسهم في زيادة ربح �لُمنَشاأة.  



١٠

ما قيد �لتسوية �لمتعلق بالصندوق؟ في حالة كون �لزيادة في �لصندوق، ناتجة عن وجود قيد محاسبي خطاأ؛ لعملية 
مشتريات نقدية بقيمة )200( دينار، ُجعل فيه �لصندوق بالخطاأ د�ئناً بمقد�ر )600( دينار، وحساب �لمشتريات 

مديناً بـ )600( دينار، علماً باأنه لم يتم معرفة سبب �لزيادة، �إل� في 1/8 من �لسنة �لجديدة.

اأفّكر:

Bank Adjustment: ثانيًا: جرد البنك
د في �لتلاعب بها؛ فوجود �لنقدية  ُيقلِّل �ستعمال �لحسابات �لبنكية، من وجود �أخطاء في �ستلام وتسليم �لنقدية، و�لتَعمُّ
في خز�ئن �لمصرف، يقلّل من َتكّلُفة حر�ستها �أو �ل�حتفاظ بها في صناديق وخز�ئن ضد �لحريق، وهذ� ما يمكن تفسيره 
لسلوك �لُمنَشاآت في �ل�حتفاظ بالحد �ل�أدنى من �لنقدية في خز�ئنها، وباقي �لمبالغ توضع في حساباتها في �لمصارف، 

�إذ يتم جرد حساب �لُمنَشاأة لدى �لمصرف؛ عبر �إعد�د مذكرة تسوية �لبنك.
:Bank Reconciliation مذكرة تسوية البنك 

َيطلب محاسب �لُمنَشاأة في نهاية كل شهر عادًة، كشف حساب �لُمنَشاأة لدى �لمصرف؛ بهدف مطابقته مع حركات 
بينهما،  �لتطابق  �ل�أسباب في عدم  �لرصيدين، ولكن ما  �لنادر تطابق  باأنه من  �لُمنَشاأة، علماً  �لبنك في دفاتر  حساب 

وللتعرف �إلى ذلك ل� ُبد من عمل مذكرة تسوية �لبنك، كما في �لنشاط �ل�آتي:

نشاط )5(: اأسباب اختلاف رصيد حساب البنك في الُمنَشاأة عن المصرف:

ــع  ــّل �لربي ــة َت ــوع مــن �لبرتقــال �لطبيعــي، فــي مدين ــع �لشــر�ب �لمصن ــي فــي مجــال تصني تعمــل محــلات دل�ل �لمغرب
�لفلســطينية، وكان �لمحاســب عــادل يقــوم باإرســال جميــع �إيــر�د مبيعاتهــا ومتحصلاتهــا مــن �لزبائن �أول�ً بــاأول للمصرف، 
آتــي  ولكــن نــادر�ً مــا يحــدث تطابــق بيــن رصيــد حســاب �لبنــك فــي دفاترهــا و�لرصيــد لــدى �لمصــرف، و�لجــدول �ل�
يحتــوي علــى �أســباب محتملــة لعــدم �لتطابــق بينهمــا، والمطلــوب: تحديــد �أيهــم ُيشــكل عامــلاً فــي حــدوث �لفــارق؛ 

بوضــع �إشــارة )( فــي �لمــكان �لمناســب، علمــاً بــاأن حــركات �لكشــف �لــو�رد هــي عــن شــهر كانــون ثانــي:

جابةال�أسباب المحتملة لعدم التطابق في رصيد حساب البنك الرقم ال�إ
ُحّرر شيك بتاريخ 1/25 ، وتاأخر حامله في تقديمه للصرف بتاريخ 1.2/20

تسجيل �لمصرف فو�ئد د�ئنة لحساب �لمحلات، دون ورود �إشعار من �لمصرف بذلك.2

َحسم �لمصرف �أثمان دفاتر شيكات، دون �إرسال �إشعار بذلك.3

شعار في �لدفاتر.4 ورود �إشعار من �لمصرف بتحصيل قيمة كمبيالة، سجلها �لمحاسب بتاريخ �ل�إ

تسجيل �لمحاسب في �لُمنَشاأة شيكاً قيمته )5000( دينار، ُسِجل بمبلغ )500( دينار في دفاتر �لُمنَشاأة.5 

تسجيل محاسب �لُمنَشاأة �إيد�عات نقدية بدفاترها، في نهاية دو�م �آخر يوم في �لشهر.6

عدم تسجيل �لمحاسب قيمة شيك محرر برو�تب �لعاملين لشهر كانون ثاني في دفاتر �لُمنَشاأة، 7
ولم ُيقدم للصرف في �لشهر نفسه.

تسجيل محاسب �لَمصِرف دفعات نقدية تخص �لُمنَشاأة، ُسجلت في حساب ُمنَشاأة �أخرى خطاأً.8
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ــاأة فــي ســجلات  ــره؛ ليوفــق بيــن رصيــد حســاب �لُمنَش  مذكــرة �لتســوية: مذكــرة ُيعّدهــا �لتاجر)�لُمنَشــاأة( فــي دفات
�لمصــرف ورصيــد حســاب �لبنــك فــي دفاترهــا، فنــادر�ً مــا يتســاوي �لرصيــد�ن؛ بســبب �لفتــرة �لزمنيــة �لفاصلــة بيــن 

�لتســجيلين، �إضافــة �إلــى �حتماليــة وجــود �أخطــاء فــي �لتســجيلين؛ لــدى �لمصــرف �أو لــدى �لتاجــر.

اأَتعلّم:

  نلاحــظ، �أن �لفتــرة �لزمنيــة �لفاصلــة بيــن تســجيل �لُمنَشــاأة �أو �لتاجــر 
للعمليــات �لماليــة، وتســجيل �لمصــرف لهــا، ُيســهم فــي وجــود فــروق بيــن 
رصيــد حســاب �لبنــك فــي دفاتــر �لمصــرف ورصيــده فــي دفاتــر �لتاجــر �أو 
ــد يكــون �لتســجيلان صحيحــان، ولكــن بســبب  ــه ق ــاً باأن ــاأة، علم �لُمنَش
�لعامــل �لزمنــي، يحــدث �ل�ختــلاف فــي �ل�أرصــدة، كمــا �أن �ل�أخطــاء 
�لناتجــة عــن �لتســجيل فــي دفاتــر �أحــد �لطرفيــن دون �ل�آخــر، ُيســهم فــي 
ــذه �ل�أســباب، وعمــل  ــى ه ــوف عل ــاأة �لوق ــى �إد�رة �لُمنَش ــذ� عل ــك؛  ل ذل

آتــي يبيــن ذلــك: ــال �ل� مذكــرة تســوية �لبنــك، و�لمث

ــة،  ــفين �لتجاري ــي ســجلات محــلات تاش ــك ف ــد حســاب �لبن ــه رصي ــدى مطابقت ــرو ل �كتشــف �لمحاســب عم

آتيــة، و�لتــي كانــت ســبباً فــي حــدوث فــارق بيــن �لرصيــد �لدفتــري لحســاب �لبنــك ورصيــده لــدى  �لعمليــات �ل�

�أحــد �لمصــارف �لفلســطينية، وهــي:

ــر  ــد حســب دفات ــن كان �لرصي ــخ 2018/10/31م، طبقــاً لكشــف �لمصــرف )6000(، فــي حي ــد بتاري �أ- �لرصي

ــار�ً. محــلات يوســف بــن تاشــفين )2224( دين

ــة دو�م �لمصــرف، وهــذ�  ــار نقــد�ً بالحســاب فــي 10/31، فــي نهاي ــد�ع )3200( دين ي ب- قامــت �لمحــلات باإ

�لمبلــغ لــم يظهــر فــي كشــف حســاب �لمصــرف.

آتية من قبل محاسب �لمحلات، لم تُقدم للصرف بعد، وهي: ج- �لشيكات �لمحررة �ل�

    - شيك رقم )1111( بمبلغ )5000( دينار.    - شيك رقم )1112( بمبلغ )1200( دينار.

د- ورد �إشــعار مــن �لمصــرف بتحصيــل قيمــة كمبيالــة بمبلــغ )800( دينــار، فــي 10/30، �إل� �أن �لمحــلات لــم 

تُســجل ذلــك فــي �لدفاتــر.
هـــ- ورد فــي كشــف �لمصــرف تقييــد �لمصــرف لمبلــغ )6( دنانيــر، ثمنــاً لدفتــر شــيكات ُمصــّدر  فــي 10/25، 

وهــذ� غيــر ظاهــر فــي دفاتــر �لمحــلات.

مثال )2(: 

ل� يوجــد طريقــة و�حــدة في �إعد�د مذكرة 
تســوية �لبنــك، فقــد نبــد�أ بالرصيــد بدفاتــر 
�لُمنَشــاأة وننتهــي بالرصيــد �لُمعــدل، �أو 
قــد نبــد�أ بالرصيــد لــدى �لمصــرف لنصــل 

�إلــى �لرصيــد �لُمعــدل.

اأَتعلّم:
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و- ورود تســجيل خاطــئ فــي دفاتــر �لمحــلات، لقيمــة �لشــيك رقــم )1109( بمبلــغ )714( دينــار، مســجلة بــدل�ً 
أمــر شــركة �لوليــد �لتجاريــة، فــي 10/25. مــن )732( دينــار، ل�

المطلوب:
�أ- مســاعدة �لمحاســب فــي �لوصــول �إلــى �لرصيــد �لحقيقــي لحســاب �لبنــك؛ مــن خــلال تعبئــة نمــوذج مذكــرة 

تســوية �لبنــك بتاريــخ 10/31. 
ب- كتابــة قيــود �لتســوية �لجرديــة فــي دفاتــر محــلات تاشــفين �لتجاريــة؛ لضمــان تطابــق رصيــد حســاب �لبنــك 

فــي دفاترهــا مــع رصيــده لــدى �لمصــرف.

الحل: 
نموذج لمذكرة تسوية �لبنك في محلات يوسف بن تاشفين �لتجارية، بتاريخ 2018/10/31م.

المبالغ
الحركات المالية مبلغ جزئيمبلغ كلي

رصيد حساب �لبنك لدى �لمصرف �لفلسطيني. 6000

ُيضاف: �إيد�عات و�إضافات لمحلات تاشفين، لم َتِرد في كشف �لمصرف.3200

ُيضاف: �أخطاء �لمصرف لصالح محلات تاشفين.×××

ضافات3200 مجموع ال�إ

صافي المجموع 9200

ُيطرح: 6200
م للصرف بعد:)شيك رقم )1111( بقيمة 5000  شيكات صادرة ولم تُقدَّ

دينار، وشيك رقم )1112( بقيمة 1200 دينار.

ُيطرح: �أخطاء �لمصرف لصالح �لمصرف.×××

مجموع المطروحات)6200(

الرصيد المعدل3000

رصيد حساب �لبنك، كما هو في دفاتر محلات تاشفين:2224

ُيضاف: �إضافات سّجلها �لمصرف لحساب محلات تاشفين، لم يسجلها 800
محاسب �لمحلات بعد: )تحصيل كمبيالة في 10/30( بقيمة 800 دينار. 

ُيضاف: �أخطاء محاسب محلات تاشفين لصالح �لمصرف. ×××
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المبالغ
الحركات المالية مبلغ جزئيمبلغ كلي

ضافات.800 مجموع ال�إ

صافي المجموع 3024

لم 6 لكن  تاشفين،  محلات  على حساب  �لمصرف  مبالغ سجلها  ُيطرح: 
يسجلها محاسب �لمحلات في  �لدفاتر بعد؛ )حسم ثمن دفتر شيكات(

�أخطاء محاسب محلات تاشفين لصالح �لمحلات؛ )فرق شيك 18 ُيطرح: 
رقم 1109(.

مجموع المطروحات )24(

الرصيد المعدل.3000

اأما قيود التسوية الجردية، فهي:
                     من مذكورين:

              6     حـ/ مصاريف بنكية.
              18  حـ/ شركة �لوليد �لتجارية    

                            24 �إلى حـ/ �لبنك.                    25 / 2018/10م
          )�إثبات مصاريف ثمن دفتر شيكات، وفرق تسجيل شيك رقم 1109 (

           800 من حـ/ �لبنك.
                     800  �إلى حـ/ �أ. قبض برسم �لتحصيل.    2018/10/30م

         ) �إثبات تحصيل �لكمبيالة �لُمرَسلة للتحصيل(

  نســتنتج ممــا ســبق، �أن �لرصيــد �لُمعــدل لحســاب �لبنــك هــو )3000( دينــار، و�أن هــذ� �لرصيــد قــد ل� يكــون رصيــد 
�لمصــرف �أو رصيــد �لُمنَشــاأة )�لتاجــر(، و�أن �إعــد�د مذكــرة تســوية �لبنــك، ُيســاعد فــي �كتشــاف �أخطــاء �رتُكبــت؛ مثــل: 
تســجيل مبالــغ بالخطــاأ لشــيكات صرفهــا �لمصــرف قبــل تاريــخ �لتســوية، �أو عــدم تثبيــت شــيك صرفــه �لمصــرف، �أو عــدم 

تســجيل ُمتحصــلات �أرســلت للمصــرف لتحصيلهــا. 

ــي ســجلها �لمصــرف  ــات �لت ــع �لعملي ــاأة، هــي لجمي ــر �لُمنَش ــي دفات ــا ف ــم كتابته ــي يت ــة �لت ــود �لتســوية �لجردي قي
ــي دفاترهــا. ــا ف ــم تثبته ــاأة ل ــاأة �أو عليهــا، ولكــن �لُمنَش للُمنَش

تنبيه!!!:
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�إن �لتطابــق بيــن رصيــد حســاب �لبنــك بدفاتــر �لُمنَشــاأة، ورصيــده حســب كشــف �لحســاب �لــو�رد مــن �لمصــرف، يتــم 
بعــد عمــل �لتســويات �لجرديــة �للازمــة، ويكــون هــذ� �لتطابــق نظريــاً فقــط، حيــث ســَيبقي �لرصيديــن عمليــاً مختلفيــن 

أوقــات، فــي حالــة كانــت �لحركــة علــى �لحســاب نشــطة. وفــي �أغلــب �ل�

�أّن بعــض �لدر�ســات �لعالميــة، �أثبتــت �أن )88%( مــن �ل�ختلاســات، وقعــت علــى �لنقديــة؛ حيــث �إن: )%74( 
منهــا كانــت ضمــن �لمدفوعــات، و)14%( منهــا كانــت ضمــن �لمقبوضــات؛ لســهولة �ختــلاس �لنقديــة، وصعوبــة 
جــر�ء�ت �لماديــة للرقابــة عليهــا، و�أن �لنســبة �لباقيــة )12%(، وقعــت علــى �لمخــزون �لســلعي، �أمــا �ختلاس  توفيــر �ل�إ

�ل�أصــول غيــر �لمتد�ولــة، فهــو �أمــر نــادر �لحــدوث.

هل تعلم؟

�بحــث فــي �أســاليب و�أشــكال �ل�عتــد�ء علــى �لمــال �لعــام فــي فلســطين، 
و�عرضهــا �أمــام زملائــك، ثــم حــدد دورك تجاههــا. 

قضية للبحث:
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اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي: س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

أمر �لطبيعي �لذي نجده، عند مطابقة صندوق ُمنَشاأة ما؟ 1- ما �ل�
�أ- �لرصيد �لفعلي يساوي �لرصيد �لدفتري.

ب- �لرصيد �لفعلي �أكبر من �لرصيد �لدفتري.
ج- �لرصيد �لدفتري �أقل من �لرصيد �لفعلي.
د- �لرصيد �لفعلي �أقل من �لرصيد �لدفتري.

2- ما قيد �إثبات حدوث زيادة في صندوق �لُمنَشاأة؟
�أ-  من حـ/ �لصندوق.    �إلى حـ/ �لزيادة �أو �لنقص في �لصندوق.

ب-  من حـ/ ُمعلَّق.       �إلى حـ/ �لزيادة في �لصندوق.
ج-  من حـ/ ملخص �لدخل.        �إلى حـ/ �لزيادة في �لصندوق.

د-  من حـ/ �لزيادة في �لصندوق.    �إلى حـ/ ملخص �لدخل.           

3- ما �لذي يحدث في حالة تحصيل �لمصرف لكمبيالة لحساب �لتاجر، قبل �إرسال �إشعار بذلك؟
�أ- تُضاف قيمة �لكمبيالة �إلى �لرصيد في دفاتر �لتاجر.

ب- تُحسم  قيمة �لكمبيالة من �لرصيد في دفاتر �لتاجر.
ج- تُضاف �إلى رصيد حساب �لتاجر في �لمصرف.
د- تُحسم من رصيد حساب �لتاجر في �لمصرف.

 4- ماذ� تمثل نقدية �لُمنَشاأة؟
�أ- كل ما هو موجود في �لصندوق و�لمصرف من نقد وشيكات.  

ب- �لعملة �لورقية �أو �لمعدنية.
ج- �لشيكات بجميع �أنو�عها.   

د- �لحسابات �لبنكية �لتي تخصها. 

س2:  ما المقصود بتسوية النقدية؟

س3: ماذا نعني بعجز الصندوق؟ وما السياسات المحتملة لتسويته؟

س4: علل لكلٍّ مما ياأتي:
       �أ-   " ُيعّد عمل �لتسوية �لجردية خطوة مهمة من خطو�ت �لعمل �لمالي في �لُمنَشاأة ".

       ب- " تُعّد �لنقدية من �أكثر �أصول �لُمنَشاأة تد�ول�ً ".
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س5: ما الفرق بين مبداأ ال�ستحقاق والمبداأ النقدي في المحاسبة؟

س6: كيف يمكن اإحكام الرقابة الداخلية على نقدية الُمنَشاأة؟ 

س7: َتبيــن مــن عمليــة جــرد صنــدوق ُمنَشــاأة صامــد �لتجاريــة، فــي مدينــة �أم �لرشــر�ش �لفلســطينية، �أن �لجــرد �لفعلــي 
ــه )12700(  ــري ل ــد �لدفت ــار، بينمــا �لرصي ــغ )14700( دين ــخ 2018/7/18م،  �أظهــر وجــود مبل ــدوق بتاري للصن
ــادة،  ــة �كتشــاف �لنقــص �أو �لزي ــي حال ــدوق؛ ف ــة بجــرد �لصن ــد �لتســوية �لمتعلق ــب قي ــوب: �كت ــار، والمطل دين

ــخ 2018/10/27م مــن �لعــام نفســه. بتاري

س8: فيمــا ياأتــي العمليــات الماليــة المتعلقــة بتســوية حســاب البنــك فــي دفاتــر محــلات جهــاد للتجهيــزات 
الصناعيــة، وهــي: 

 �أ- فــي 2018/5/31م، بلــغ رصيــد حســاب �لمحــلات لــدى �لمصــرف )13500( دينــار، فــي حيــن بلــغ رصيــد 
حســاب �لبنــك فــي دفاتــر محــلات جهــاد )8700( دينــار.

ــة دو�م �لمصــرف،  ــي نهاي ــي 2018/5/31م، ف ــد�ً بالحســاب ف ــار نق ــد�ع )600( دين ي ب- قامــت �لمحــلات باإ
وهــذ� �لمبلــغ لــم يظهــر فــي كشــف حســاب �لمصــرف.

آتية من قبل محاسب �لمحلات، لم تُقدم للصرف بعد، وهي: ج- �لشيكات �لمحررة �ل�
    - شيك رقم )2325( بمبلغ 3000 دينار.       - شيك رقم )1112( بمبلغ 2100 دينار.

د- ورد �إشــعار مــن �لمصــرف بتحصيــل قيمــة كمبيالــة بمبلــغ )1000( دينــار، فــي 2018/5/30م، �إل� �أّن 
�لمحــلات لــم تســجل ذلــك فــي �لدفاتــر.

هـــ - �أعــاد �لمصــرف شــيكاً للزبــون رو�ن بمبلــغ )726( دينــار�ً؛ لعــدم كفايــة �لرصيــد، كانــت محــلات جهــاد 
�أودعتــه بحســابها فــي تاريــخ ســابق، وورد فــي كشــف �لمصــرف تقييــد �لمصــرف لمبلــغ )10( دنانيــر، ثمنــاً 

لدفتــر شــيكات ُمصــّدر  فــي 2018/5/25م، علمــاً بــاأن هــذه �لبنــود لــم تُســجل بدفاتــر محــلات جهــاد.
و- ورد تســجيل خاطــئ فــي دفاتــر �لمحــلات، لقيمــة �لشــيك رقــم )564(، حيــث ُســجل بمبلــغ )1262( دينــار�ً، 

بــدل�ً مــن )1226( دينــار، وهــي قيمتــه �لصحيحــة.

المطلوب: �أ- �إعد�د مذكرة تسوية �لبنك بتاريخ 2018/5/31م.
ب- كتابــة قيــود �لتســوية �لجرديــة؛ لضمــان تطابــق رصيــد حســاب �لبنــك فــي دفاتــر محــلات جهــاد، 

مــع رصيــده �لــو�رد فــي كشــف �لمصــرف.
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تسوية الحسابات الوهمّية

Nominal Accounts Adjustment

ــة، جــرد مصروفــات �لُمنَشــاأة و�إير�د�تهــا، �لتــي تتصــف باأنهــا حســابات  تشــمل عمليــة جــرد �لحســابات �لوهمّي
مؤقتــة، وتدخــل �أرصدتهــا فــي قائمــة �لدخــل للُمنَشــاأة؛ �إل� �أن بعــض هــذه �ل�أرصــدة �أو جــزء�ً منهــا، قــد ل� يخــص �لفتــرة 
�لماليــة �لحاليــة؛ لــذ� مــن �لضــروري عمــل �لتســويات �لجرديــة لهــا؛ بهــدف �لوقــوف علــى مــا يخــص �لفتــرة �لماليــة مــن 
�إيــر�د�ت ومصروفــات، و�ســتبعاد مــا ل� يخصهــا؛ عبــر قيــود محاســبية تُســّمى قيــود �لتســوية �لجرديــة، وذلــك طبقــاً لمبــد�أ 
�ل�ســتحقاق ومبــد�أ �لمقابلــة فــي تســجيل �ل�أحــد�ث �لماليــة فــي �لُمنَشــاأة، للوصــول �إلــى نتيجــة عمــل صحيحــة ودقيقــة، 

فمــا �لمقصــود بالحســابات �لوهمّيــة؟ وكيــف تتــم عمليــة كتابــة �لقيــود �لمحاســبية �لخاصــة بتســويتها؟ ومــا تاأثيــر 
ذلــك علــى ملخــص �لدخــل و�لمركــز �لمالــي للُمنَشــاأة؟ هــذ� مــا تــم توضيحــه فــي هــذ� �لــدرس، كمــا ياأتــي:

Nominal Accounts Concept :مفهوم الحسابات الوهمّية 

يــرادات،  ــم عمليــات �لُمنَشــاأة، مهمــا كان حجمهــا �أو طبيعــة عملهــا، �إلــى عمليــات اإنفــاق وعمليــات تحقيــق للاإ تَُقسَّ
ولتســهيل قيــاس �لُمنَشــاأة لنتيجــة عملهــا فــي كل ســنة وبشــكل ســليم، تــم تقســيم حياتهــا �إلــى فتــر�ت ماليــة؛ حيــث تجــري 

آتيــة: عمليــة مقابلــة �إيــر�د�ت �لســنة �لماليــة بمصروفاتهــا �لتــي �أســهمت فــي تحقيقهــا، وهنــا نجــد �أحــد �ل�حتمــال�ت �ل�
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وللتفريق بين �لحسابات �لوهمّية و�لحسابات غير �لوهمّية، نتناول �لنشاط �ل�آتي:

نشاط )1(: الحسابات الوهمّية:

آتــي علــى �أســماء بعــض �لحســابات �لــو�ردة فــي ســجلات محــلات �لســلطان، لصاحبهــا صــلاح  يحتــوي �لشــكل �ل�
�لديــن فــي مدينــة يافــا �لفلســطينية، والمطلــوب: �أيهــا ُيعــّد حســاباً وهمّيــاً، و�أيهــا ل� ُيعــّد؛ بوضــع �ســم �لحســاب فــي 

�لمــكان �لمناســب:
)�إيــر�د عقــار، �إيجــار محــل، رو�تــب عمــال، م. ميــاه وكهربــاء، عمولــة مكتســبة، م. دعايــة و�إعــلان، �ل�أر�ضــي، 
�لعقــار�ت، م. �ســتئجار �آل�ت، ثمــن قرطاســية مســتهلكة، فو�ئــد مدينــة، فو�ئــد د�ئنــة، �إيــر�د �أور�ق ماليــة، 
ســلفة مدفوعــة مقدمــاً للموظفيــن، �إيــر�د�ت مســتحقة، �لنقديــة، �أور�ق �لقبــض، �أور�ق �لدفــع، �لذمــم �لمدينــة، 

مصروفــات مدفوعــة مقدمــاً، �إيجــار مســتحق(.

 حسابات وهمّية:
-                 -
-                 -

                      -                 -
-                 -
-                 -

 حسابات غير وهمّية:
-                 -
-                 -

                      -                 -
-                 -
-                 -

ــر�د�ت �أو  ــق �إي ــاأة فــي ســبيل تحقي ــع المصروفــات �لتــي تنفقهــا �لُمنَش ــة، هــي جمي   نســتنتج، �أن �لحســابات �لوهمّي
تســيير �لعمــل فيهــا، �إذ يتــم فتحهــا فــي بد�يــة �لــدورة �لتشــغيلية لهــا، وتقفــل فــي حســاب ملخــص �لدخــل فــي نهايتهــا؛ 
ــي  ــف �لت ــة، وغيرهــا مــن �لمصاري ــون �لمعدوم ــف �لنقــل، و�لدي ــع و�لشــر�ء، ومصاري ــن، وعمــول�ت �لبْي ــب �لعاملي كرو�ت
يــرادات �لمتاأتيــة للُمنَشــاأة مــن جــّر�ء ممارســتها �أعمالهــا �لرئيســة �أو �لثانوية؛  تخــص �لفتــرة �لماليــة، كمــا تشــمل كذلــك ال�إ
ــة  ــرة �لمالي ــي تخــص �لفت ــع �ل�أصــول، وغيرهــا مــن مصــادر �أخــرى، �لت ــاح بْي ــة، و�أرب ــد �لد�ئن ــر�د �لمبيعــات، و�لفو�ئ ي كاإ

�لحاليــة، مــن هنــا تــم تنــاول تســوية �لحســابات �لوهمّيــة، كمــا ياأتــي:  

- �لحسابات �لوهمّية: حسابات مؤقتة تُفتح خلال �لسنة، وتُقفل في نهايتها. 
- �لحسابات �لمستحقة �أو �لمدفوعة مقدماً؛ سو�ًء كانت �إير�د�ت �أو مصروفات، ل� تُعد حسابات وهمّية.

اأَتعلّم:
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 :Adjustment  Entries Cases حال�ت عملية الجرد 

تهــدف عمليــة �لجــرد �إلــى �لوقــوف علــى مــا يخــص �لفتــرة �لماليــة �لحاليــة؛ مــن �إيــر�د�ت ومصروفــات، و�ســتبعاد مــا ل� 
آتــي يبيــن ذلــك: يخصهــا للســنو�ت �للاحقــة، وهنــا نجــد �إحــدى ثلاثــة �حتمــال�ت، و�لنشــاط �ل�

نشاط )2(: حال�ت الجرد: 

ــي �لعاصمــة �لقــدس،  ــر ياســين، ف ــاأة دي ــي ُمنَش ــة جــرد �لحســابات ف ــلاث حــال�ت لعملي ــي ث آت يتضمــن �لجــدول �ل�
يــر�د فيهــا، ومــكان ظهــور كل منهمــا فــي �لقو�ئــم �لماليــة للُمنَشــاأة )قائمــة  والمطلــوب: تحديــد ُمســّمى �لمصــروف و�ل�إ

�لدخــل، وقائمــة �لمركــز �لمالــي(: 

رقم 
الحالة

حال�ت عملية الجرد للحسابات

جابة ال�إ

تسمية 
المصروف

مكان ظهوره في 
القوائم المالية

يراد مكان ظهوره في تسمية ال�إ
القوائم المالية

�لقيمــة �لدفتريــة = �لقيمــة �لفعليــة �ل�أولى
�لمســتحقة.

�لقيمــة �لدفتريــة > �لقيمــة �لفعلية �لثانية
�لمستحقة.

�لقيمــة �لدفتريــة < �لقيمــة �لفعلية �لثالثة
�لمستحقة.

  مــن هنــا نلاحــظ، �أن عمليــة �لجــرد تُظِهــر �إحــدى ثــلاث حــال�ت للحســاب؛ فــاإذ� كانــت القيمــة الدفتريــة تســاوي 
القيمــة الفعليــة المجــرودة للحســاب، ســو�ًء كان؛ �إيــر�د�ً �أو مصروفــاً، فــاإن �لفــارق هنــا يســاوي صفــر�ً؛ لــذ� فــاإن �أرصــدة 
يــر�د�ت، كلهــا تخــص �لســنة �لماليــة �لحاليــة، عندئــذ ُيســّمى �لمصــروف  حســابات �لمصروفــات و�أرصــدة حســابات �ل�إ

يــر�د، ويظهــر كلاهمــا فــي قائمــة �لدخــل. يــر�د بال�إ بالمصــروف و�ل�إ
 �أمــا �إذ� كانــت القيمــة الدفتريــة اأقــل مــن القيمــة الفعليــة المســتحقة للحســاب، فــاإن �لفــارق فــي �لمصــروف ُيســّمى 
يجــار�ت �لمســتحقة �لدفــع، ويظهــر  �لمصــروف �لمســتحق، مثــل: �لرو�تــب �لمســتحقة للعامليــن )�لمتاأخــرة �لدفــع(، و�ل�إ
ــة  ــر�د �ســتثمار �أور�ق مالي ــر�د �لمســتحق، مثــل: �إي ي ــر�د فُيســّمى �ل�إ ي فــي �لميز�نيــة ضمــن �ل�لتز�مــات، �أمــا �لفــرق فــي �ل�إ

للُمنَشــاأة، حيــث يظهــر فــي قائمــة �لمركــز �لمالــي )�لميز�نيــة �لعموميــة( ضمــن �ل�أصــول �لمتد�ولــة فــي �لُمنَشــاأة.
فــي حيــن لــو كانــت القيمــة الدفتريــة اأكبــر مــن القيمــة الفعليــة المســتحقة، فــاإن �لفــرق فــي �لمصروفــات ُيســّمى 
�لمصــروف �لمدفــوع مقدمــاً، مثــل: مصــروف �إيجــار عقــار مدفــوع مقدمــاً، ويظهــر ضمــن �ل�أصــول �لمتد�ولــة، �أمــا �لفــرق 
يــر�د �لمقبــوض مقدمــاً، مثــل: قبــض ثمــن �ستشــار�ت جــدوى �قتصاديــة لــم نخــدم بهــا �لزبــون  يــر�د�ت، فُيســّمى بال�إ فــي �ل�إ

بعــد، ويظهــر ضمــن �ل�لتز�مــات فــي قائمــة �لمركــز �لمالــي )�لميز�نيــة �لعموميــة( للُمنَشــاأة.
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:Expenses Adjustment اأول�ً: تسوية المصروفات

ُيقصد بالمصروفات، هي �لمبالغ �لتي تم دفعها من قبل �لُمنَشاأة، مقابل �لسلع و�لخدمات �لتي تم تقديمها لها؛ لُتَمِكُنها 
�أنو�ع  من  نوع  ويمثل رصيد كل  وغيرها،  �لتاأمين  �لعاملين، ومصاريف  ورو�تب  �لمحل،  كاإيجار  �أعمالها؛  ممارسة  من 
�لمصروفات في �آخر �لسنة �لمالية، مجموعة �لمبالغ �لمدفوعة خلال تلك �لسنة، على هذ� �لنشاط من �أنشطة �لُمنَشاأة؛ 
ال�ستحقاق  مبد�أي؛  مر�عاة  يتم  �لجرد،  عملية  ففي  ل�،  �أم  �لمالية  �لسنة  �لمدفوعة تخص  �لمبالغ  هذه  �أكانت  سو�ًء 
والمقابلة؛ لذ� يتم �لوقوف على ما يخص �لسنة �لمالية من ذلك �لمصروف، ونقوم باستبعاد �لجزء �لذي ل� يخص �لفترة 
�لمالية �لحالية، وُيسّمى �لمصروف �لمدفوع مقدماً، �أما في حالة عدم دفع كامل �لمصروف �أو جزء منه خلال �لفترة 

آتية:     �لمالية، ُيسّمى في هذه �لحالة �لمصروف �لمستحق، ولتوضيح ذلك نتناول �ل�أنشطة �ل�
 

نشاط )3(: تسوية مصروف الرواتب: 

ظهر في ميز�ن مر�جعة محلات َجنّة �ل�أسماك �لطازجة في مدينة غزة، رصيد 
�لرو�تب في 2017/12/31م، بقيمة )14000( دينار، فاإذ� علمت �أن عمليات 
�لجرد �أظهرت، �أن �أمين �لصندوق يحيى قد حصل على ر�تب شهر كانون 
ثاٍن من �لسنة �للاحقة، و�لبالغ 600 دينار؛ كسلفة مقدمة له بمناسبة زو�جه، 

آتية: والمطلوب: �أجب عن �لتساؤل�ت �ل�
�أ-   كم يخص �لسنة �لحالية من �لرو�تب؟ وما قيمة مصروف �لرو�تب �لذي ل� يخص �لسنة؟

ب- كتابة قيود �لتسوية �لجردية �لمتعلقة بالرو�تب.  
ج- صور حساب �لرو�تب، وحساب �لرو�تب �لمدفوعة مقدماً.

د-  قارن بين رصيد حساب �لرو�تب قبل �لجرد وبعده، ماذ� تُلاحظ؟  
هـ- بيان �أثر هذه �لعملية على كلٍّ من: ملخص �لدخل وقائمة �لمركز �لمالي للمحلات؛ من خلال �لتصوير �لبسيط لها. 

الحل:
........................................................................................ �أ- 
........................................................................................
........................................................................................

...................................................................................... ب- 

........................................................................................
........................................................................................

ج- تصوير حسابات �لرو�تب:
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منه                                          حـ/ ........................          له

البيانالمبلغالبيانالمبلغ

المجموعالمجموع

منه                                          حـ/ ........................          له

البيانالمبلغالبيانالمبلغ

المجموعالمجموع

أثر على ملخص �لدخل وقائمة �لمركز �لمالي: د-  بيان �ل�

ال�أثر على قائمة المركز المالي:   ال�أثر على ملخص الدخل:

  نستنتج مما سبق، �أّن هناك )600( دينار ل� تخص �لسنة �لمالية �لحالية، و�أن حساب �لرو�تب بدون �إجر�ء �لتسوية �لجردية، 
لًة لعبء ر�تب شهر كانون ثاٍن من �لسنة �للاحقة، لذ� ل� بد من �ستبعاد هذ� �لمبلغ من  ستكون �لسنة �لمالية �لحالية ُمَحمَّ

�لرصيد �لكلي للرو�تب، ليتبقى مبلغ )13400( دينار، وهو �لمبلغ �لفعلي لمصروف �لرو�تب عن �لسنة �لمالية �لحالية.

مثال )1(: 
دفعت مزرعة �لنقب �لفلسطيني للمو�شي، مبلغ )8100( دينار نقد�ً؛ كتاأمين 

على مركبات �لمزرعة لمدة عام، بتاريخ 1/31/ 2018م، والمطلوب:
�أ- �إثبات قيود �لتسوية �لجردية �للازمة في نهاية عام 2018م.

ب- تصوير �لحسابات �لمتاأثرة بالتسوية �لجردية.
ج- بيان مكان ورود مصروف �لتاأمين �لمدفوع مقدماً، في قائمة �لمركز �لمالي.  
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الحل:
�أ-  نلاحظ، �أن مبلغ �لتاأمين �لمستفاد منه في عام 2018م، هو ليس كامل قيمة �لتاأمين، حيث �إن �لفترة �لزمنية �لتي 
�ستفادت منها �لمزرعة، هي )11( شهر�ً، وبذلك فاإن مبلغ �لتاأمين �لذي يخص �لسنة �لمالية �لحالية، هو: )8100 
دينار ÷ 12 شهر( = 675 دينار�ً/شهر؛ �أي �أن مصروف �لتاأمين �لذي يخص �لسنة �لحالية هو: )11 شهر × 675 
دينار( = 7425 دينار�ً، وبالتالي فاإن بقية �لمبلغ �لمدفوع ُيعّد مصروف تاأمين مدفوعاً مقدماً، وقيمته )675( دينار�ً، 
�أنه عند دفع مبلغ �لتاأمين جعلنا حساب م. �لتاأمين مديناً بكامل �لمبلغ )8100( دينار، في حين حساب  علماً 

�لنقدية كان د�ئناً بكامل �لمبلغ �أيضاً، وعليه تكون قيود �لتسوية �لجردية لمصروف �لتاأمين، كما ياأتي:

التاريخالبيــــــــــــــانلهمنه
675

675
من حـ/ م. تاأمين مدفوع مقدماً.
            �إلى حـ/ م. �لتاأمين.

           )تسوية حساب مصروف �لتاأمين(
 2018 /12/31

وبذلك يتم �إقفال حساب مصروف �لتاأمين في نهاية �لعام في ملخص �لدخل؛ وذلك بجعله مديناً وحساب مصروف 
�لتاأمين د�ئناً، كما ياأتي:

التاريخالبيــــــــــــــانلهمنه
7425

7425
من حـ/ ملخص �لدخل.

             �إلى حـ/ م. �لتاأمين.
         )�إقفال مصروف �لتاأمين في ملخص �لدخل(

2018 /12/31

 ب- تصوير حساب مصروف �لتاأمين:
                        منه                     حـ/ مصروف التاأمين                   له 

البيانالمبلغالبيانالمبلغ
من حـ/ م. تاأمين مدفوع مقدما2018/12/31ًم.675�إلى حـ/ �لنقدية. 2018/1/31م.8100

 من حـ/ ملخص �لدخل. 2018/12/31م.7425

المجموع 8100 المجموع 8100

نلاحظ، �أنه وبسبب �لتسوية �لجردية، ظهر حساب جديد، �أل� وهو  حساب م. �لتاأمين �لمدفوع مقدماً، وتكون 
صورته في دفتر �ل�أستاذ، كما ياأتي:

                          منه            حـ/ مصروف التاأمين المدفوع مقدمًا             له

البيانالمبلغالبيانالمبلغ
�إلى حـ/م.�لتاأمين. 2018/1/31م675

 رصيد )مدين(   6752018/12/31

المجموع675المجموع 675
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ج- مكان ورود مصروف �لتاأمين �لمدفوع مقدماً، في قائمة �لمركز �لمالي:  

مزرعة النقب الفلسطيني للمواشي
قائمة المركز المالي

كما هي بتاريخ: 2018/12/31م

ال�لتزامات وحقوق الُملكّيةالمبلغ  ال�أصولالمبلغ

xx:ل�أصول �لمتد�ولة�xx :ل�لتز�مات �لمتد�ولة�

�ل�لتز�مات غير �لمتد�ولة:  xxمصروف �لتاأمين �لمدفوع مقدما675ً

xx:ل�أصول غير �لمتد�ولة�xx:حقوق �لُملكّية

xxx :مجموع ال�أصولxxx :مجموع ال�لتزامات وحقوق الُملكّية

 

نشاط )4(: تسوية مصروف صيانة ال�أجهزة:

بتاريخ 2018/1/1م، �أبرمت ُمنَشاأة برك سليمان للسياحة و�لسفر، 
في بلدة �لخضر، مع مؤسسة �لمهندس لصيانة �ل�أجهزة �لمكتبية، 
لحظة  في  �لُمنَشاأة  ودفعت  دينار،   )3000( بقيمة  سنوياً  عقد�ً 
�إبر�م �لعقد مبلغ )2300( دينار، و�نتهى �لعام دون دفع �أي مبلغ 
�آخر للمؤسسة، عن مصاريف صيانة �ل�أجهزة، علماً باأنها قدمت 

خدماتها بالكامل، وعلى �أكمل وجه.

آتية: المطلوب: �أجب عن �ل�أسئلة �ل�
�أ- كم يخص �لسنة �لحالية من مصاريف صيانة؟ 

ب- فــي نهايــة 12/31/ 2018م، هــل ســيظهر مصــروف صيانــة مســتحق �أم مدفــوع مقدمــاً فــي دفاتــر �لُمنَشــاأة؟ 
ولماذ�؟

ج- �إجر�ء قيود �لتسوية �لجردية �للازمة.
د- تصوير �لحسابات ذ�ت �لعلاقة.

هـ- بيان �أثر عملية �لتسوية �لجردية على حـ/ ملخص �لدخل، وقائمة �لمركز �لمالي.
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ــار، فــي  ــة �ل�أجهــزة، هــو )2300( دين ــوع خــلال �لعــام مــن مصــروف صيان ــغ �لمدف   نســتنتج ممــا ســبق، �أن �لمبل
حيــن ينــص �لعقــد، علــى �أن �لُمنَشــاأة عليهــا دفــع مبلــغ )3000( دينــار ســنوياً، وهنــا نلاحــظ �أن �لمبلــغ �لمدفــوع مــن قبــل 
�لُمنَشــاأة خــلال �لعــام، هــو فقــط )2300( دينــار، وهــذ� �لمبلــغ �أقــل ممــا يجــب دفعــه؛ لــذ� يظهــر لدينــا حســاب جديــد 
د�ئــن، هــو حســاب مصاريــف �لصيانــة �لمســتحقة، ويظهــر فــي جانــب �ل�لتز�مــات فــي قائمــة �لمركــز �لمالــي، علمــاً بــاأن 

رصيــد حســاب مصــروف �لصيانــة �لــذي ســُيقفل فــي نهايــة �لعــام فــي ملخــص �لدخــل، هــو )3000( دينــار.  

:Revenues Adjustment يرادات ثانيًا: تسوية ال�إ

يــراد، �لدخــل �لــذي تجنيــه �لُمنَشــاأة مــن �أنشــطة �أعمالهــا �لتجاريــة؛ ســو�ًء �لرئيســة؛ �لناتجــة عــن عمليــات  ُيقصــد بال�إ
ــة،  ــد �لد�ئن ــر�د �لعقــار�ت، و�لفو�ئ ــة، و�إي ــر�د �ل�أور�ق �لمالي ي ــة؛ �لناتجــة عــن �أنشــطة �أخــرى؛ كاإ ــع ُمنَتجاتهــا، �أو �لثانوي بْي
يــر�د فــي �آخــر �لســنة �لماليــة، مجمــوع �لمبالــغ �لمقبوضــة خــلال تلــك �لســنة  و�لعمــول�ت �لمكتســبة، ويمثــل رصيــد �ل�إ

يــر�د:  آتــي يبيــن �ل�حتمــال�ت �لمختلفــة لحــال�ت جــرد �ل�إ يــر�د، و�لشــكل �ل� عــن ذلــك �ل�إ

يرادات احتمال�ت جرد ال�إ

ير�د�ت رصيدها اأكبر من  �ل�إ
ير�د�ت �لتي تخص �لفترة �لمالية. �ل�إ

ير�د�ت رصيدها اأقل من  �ل�إ
ير�د�ت �لتي تخص �لفترة �لمالية. �ل�إ

ير�د�ت رصيدها يعادل  �ل�إ
تمامًا ما يخص �لفترة �لمالية.
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ير�د. شكل )1(: �حتمال�ت جرد �ل�إ

يــر�د �أكبــر �أو �أقــل ممــا يخــص  جــر�ء تعديــل �أو تســوية جرديــة، تكــون �إذ� كان رصيــد حســاب �ل�إ   نلاحــظ، �أن �لحاجــة ل�إ
يــر�د، ليكــون متو�فقــاً مــع  �لســنة �لماليــة، لــذ� يتــم عمــل قيــود تســوية جرديــة، يتــم مــن خلالهــا  تعديــل رصيــد حســاب �ل�إ

يــرادات تكــون علــى النحــو ال�آتي: مــا َيُخــص �لفتــرة �لماليــة، وبالتالــي فــاإن  تســوية ال�إ

يــر�د�ت �لتــي لــم تســتلمها �لُمنَشــاأة بعــد، رغــم �أنهــا قامــت  يــرادات المســتحقة  Accrued Revenues: وهــي �ل�إ 1- ال�إ
يــر�د؛ بمعنــى �أنهــا تُشــكل ذمــة ماليــة للُمنَشــاأة علــى �ل�آخريــن، ويكــون رصيــد  بتقديــم �لســلعة �أو �لخدمــة �لمقابلــة لهــذ� �ل�إ

آتــي: حســابها مدينــاً، ويظهــر فــي جانــب �ل�أصــول فــي قائمــة �لمركــز �لمالــي للُمنَشــاأة، ولتوضيــح ذلــك نتنــاول �لمثــال �ل�
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مثال )2(: 

ــرت ُمنَشــاأة بــرج �لقــدس جــزء�ً مــن شــققها �لســكنية، حيــث  فــي 1 / 1 / 2017م، �أجَّ
ــكل منهــا فــي �لســنة،  ــار ل ــع )8000( دين ــغ عــدد �لشــقق �لمؤجــرة )20( شــقة؛ بو�ق بل

قُبــض منهــا مبلــغ )120000( دينــار لحظــة �إبــر�م �لعقــود، والمطلــوب:
�أ- كتابة قيود �لتسوية �لجردية �للازمة.

ير�د. ب- تصوير حسابات �ل�إ
ج- بيان تاأثير �لتسوية �لجردية على: ملخص �لدخل، وقائمة �لمركز �لمالي للُمنَشاأة.

ير�د �لفعلي �لو�جب قبضه يساوي 20  8000 = 160000 دينار. الحل: �ل�إ
ير�د �لمستحق = 160000 – 120000= 40000 دينار. �ل�إ

ففي تاريخ 1 / 1 / 2017م، كان قيد �ستلام جزء من �إير�د �لشقق �لسكنية، كما ياأتي: 
120000 من حـ / �لنقدية.

           120000 �إلى حــ / �إير�د �لشقق �لسكنية.                        1 / 1 / 2017م
)�ستلام جزء من �إير�د �لشقق �لسكنية للخطة توقيع �لعقد(

ير�د �لمستحق للُمنَشاأة  ير�د �لشقق، وتم حصر �ل�إ وفي 31/ 12 /2017م، وبعد �أن تم عمل �لتسوية �لجردية �للازمة ل�إ
آتية: على �لمستاأجرين، يتم كتابة قيد �لتسوية �لجردية �ل�

ير�د �لمستحق للشقق �لسكنية. 40000 من حـ / �ل�إ
           40000 �إلى حــ / �إير�د �لشقق �لسكنية.

)قيد تسوية �إير�د �إيجار �لشقق �لسكنية(
وفي نهاية �لسنة �لمالية �أيًضا �أي 31/ 12، يتم �إقفال �إير�د �لشقق �لسكنية بكامل رصيده �لبالغ )160000( دينار، في 

حساب ملخص �لدخل، كما ياأتي:
160000 من حـ / �إير�د �لشقق �لسكنية.

           160000 �إلى حـ / ملخص �لدخل.
)�إقفال �إير�د �لشقق �لسكنية �لخاص بالسنة في حساب ملخص �لدخل(

أثر على �لقو�ئم �لمالية، يكون كما ياأتي: �أما �ل�
                                  منه            حــ/ ملخص �لدخل                   له

البيانالمبلغالبيانالمبلغ
 من حــ / �إير�د �لشقق �لسكنية160000

قائمة المركز المالي

خصوماأصول 
�أصول مدينة �أخرى:

40000 �إير�د �لشقق �لسكنية �لمستحق
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يــر�د�ت �لتــي قُِبَضــت مــن ِقَبــل �لُمنَشــاأة، لكنهــا  يــرادات المقبوضــة مقدمــًا  Prepaid Revenues: وهــي �ل�إ 2- ال�إ
يــر�د، �إذ تُعــّد �لتز�مــاً مــن �لتز�مــات �لُمنَشــاأة؛ ل�أن �ل�آخريــن �أصبحــو� بمثابــة  لــم تَُقــدم �لخدمــة �أو �لســلعة �لمقابلــة لهــذ� �ل�إ

آتــي: �لد�ئنيــن لهــا، ولتوضيــح ذلــك نتنــاول �لنشــاط �ل�

يرادات المقبوضة مقدمًا: نشاط )5(: ال�إ

ــرت ُمنَشــاأة �لصــادق للمعــد�ت �لثقيلــة فــي مدينــة غــزة، جــزء�ً مــن معد�تهــا لعــدد  �أجَّ
مــن ورش �لعمــل �لعاملــة فــي شــّق شــارع عــام عابــر فلســطين، حيــث بلــغ عــدد 
�لمعــد�ت �لمؤجــرة )10( معــد�ت؛ بو�قــع )7500( دينــار لــكل منهــا فــي �لســنة، فــاإذ� 
علمــت �أن مجمــوع �لمبالــغ �لمســتلمة خــلال �لعــام )88500( دينــار، والمطلــوب: 

آتيــة: �أجــب عــن �ل�أســئلة �ل�
ير�د؟  �أ- كم يخص �لسنة �لحالية من �ل�إ

ب- تسجيل قيود �لتسوية �لجردية �للازمة.
ج- بيان تاأثير �لتسوية �لجردية على: ملخص �لدخل، وقائمة �لمركز �لمالي للُمنَشاأة.

يــر�د فــي دفتــر �ل�أســتاذ، �أكبــر ممــا  يــر�د�ت �لمقبوضــة مقدمــاً، تكــون عندمــا يكــون رصيــد حســاب �ل�إ  مــن هنــا، فــاإن �ل�إ
يــر�د�ت  يخــص �لفتــرة �لماليــة، حيــث ُيســّمى �لفــارق بيــن �لرصيــد �لفعلــي �لمثبــت فــي �لدفاتــر و�لرصيــد �لحقيقــي، بال�إ
�لمقبوضــة مقدمــاً، وتُعــّد �لتز�مــاً علــى �لُمنَشــاأة، علمــاً باأنــه ُيقفــل رصيــد حســاب �إيــر�د �لمعــد�ت فــي ملخــص �لدخــل؛ 

وذلــك بجعلــه د�ئنــاً وحســاب �إيــر�د �لمعــد�ت مدينــاً، بمــا يخــص �لفتــرة �لماليــة.
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مثال )3(: 

يملك خلدون �لصالة �لملكية للاأفر�ح، حيث يقوم بتاأجيرها سنوياً لمتعهد مختص في ذلك، فاإذ� علمت �أن رصيد 

حساب �لصالة لذ� خلدون في نهاية عام 2019م، بلغ )50000( دينار، �ستلمت نقًد� بتاريخ 1 / 1 / 2019م، وكان 

يجار( 3500 دينار، والمطلوب:  ير�د �لشهري للصالة )بدل �ل�إ عقد تاأجير �لصالة ينص على �أن �ل�إ

�أ- سجل قيود �لتسوية �لجردية �للازمة.

صور �لحسابات �للازمة. ب- 

ج- بين �أثر �لتسوية �لجردية لحسابات �لصالة على حساب ملخص �لدخل، وقائمة �لمركز �لمالي للصالة.

الحل:

لنتذكر �أنه في 1/ 1/ 2019م، كان خلدون قد �ستلم مبلغ )50000( دينار نقد�ً، لذ� سجل �لقيد �ل�آتي في دفاتر 

�لصالة �لملكية: 

50000 من حـ/ �لنقدية.

أفر�ح.                           1 / 1 / 2019          50000 �إلى حـ / �إير�د صالة �ل�

)قبض �إير�د �لصالة سلفاً عند توقيع �لعقد(

ير�د �لفعلي �لسنوي للصالة يساوي 3500  12 = 42000 دينار، في حين تم قبض )50000( دينار لحظة  ولكن �ل�إ

ير�د �لمقبوض مقدماً في 31 /12 /2019م يساوي 50000 – 42000 = 8000 دينار. توقيع �لعقد، وبذلك يكون �ل�إ

لذ� فاإن قيد �لتسوية �لجردية، يكون كما ياأتي:

أفر�ح. 8000 من حـ/ �إير�د صالة �ل�

     8000 �إلى حـ/ �إير�د �لصالة �لمقبوض مقدماً.

)تسوية �إير�د �لصالة(

وفي نهاية �لسنة �لمالية؛ �أي في 31/ 12/ 2019م سيتم �إقفال �إير�د �لصالة �لخاص بالسنة �لمالية َعْبَر �لقيد �ل�آتي:

أفر�ح. 42000 من حـ/ �إير�د صالة �ل�

       42000 �إلى حـ/ ملخص �لدخل.                               31 /12 /2019م

)�إقفال حساب �إير�د �لصالة في نهاية �لفترة �لمالية(
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وفي نهاية �لفترة �لمالية؛ �أي في 31 /12/ 2019م، يظهر حساب �إير�د �لصالة، كما ياأتي:
حـــ / اإيراد صالة ال�أفراح

البيانلهالبيانمنه
8000

42000
�إلى حــ / �إير�د �لصالة �لمقبوض مقدماً

�إلى حـ / ملخص �لدخل
من حـ / �لنقدية50000

المجموع50000المجموع50000

حـــ / اإيراد الصالة المقبوض مقدمًا

 البيانلهالبيانمنه

رصيد د�ئن )يظهر في جانب �ل�لتز�مات 8000
في قائمة �لمركز �لمالي(

من حـ / �إير�د �لصالة8000

المجموع8000المجموع8000

حـــ / ملخص الدخل

لهمنه
أفر�ح 42000 من حـ / �إير�د صالة �ل�

قائمة المركز المالي لصالة ال�أفراح، كما هي بتاريخ 31 / 12 / 2019م

خصوماأصول

�ل�لتز�مات:
8000  �إير�د �لصالة �لمقبوض مقدماً
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اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي: س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

على ماذ� ُيطلق �سم �لحسابات �لوهمّية، عند عملية �لجرد؟  -1
�أ- مصروفات �لُمنَشاأة.

ب- �إير�د�ت �لُمنَشاأة.  
ج- مصروفات �لُمنَشاأة و�إير�د�تها.

ير�د�ت �لمقبوضة مقدماً. د- �لمصروفات �لمدفوعة و�ل�إ

2- ما �لذي يجب عمله عندما يكون مبلغ �لمصروف �لمدفوع، �أقل مما يخص �لسنة من مصروفات؟
�أ- �ل�كتفاء باإقفال �لمبلغ �لمدفوع.

ب- �ل�كتفاء باإقفال مبلغ �لفرق بين �لمدفوع وما يخص �لسنة.           
ج- تخفيض �لمصروف بالمبلغ �لمستحق.    

د- زيادة �لمصروف بالمبلغ �لمستحق.

يجار �لمدفوع مقدماً؟ 3- ما �لقيد �لمحاسبي لتسوية �لمبلغ �لز�ئد في مصروف �ل�إ
يجار.  �إلى حـ/ م. �ل�إ  �أ- من حـ/ ملخص �لدخل.  

يجار �لمدفوع مقدماً.  �إلى حـ/ م. �ل�إ ب- من حـ/ ملخص �لدخل.  
يجار �لمدفوع مقدماً. �إلى حـ/ �ل�إ يجار.    ج- من حـ/ م. �ل�إ

يجار. �إلى حـ/ م. �ل�إ يجار �لمدفوع مقدماً.  د- من حـ/ م. �ل�إ

4- ماذ� ُيسّمى �لفرق في حالة كان مبلغ �لمصاريف �لمدفوع خلال �لسنة، �أقل مما يخص تلك �لسنة؟ 
ب- �إير�د�ً مقبوضاً مقدماً. �أ- مصروفاً.    
د- مصروفاً مستحق �لدفع. ج-  مصروفاً مدفوعاً مقدماً.  

س2: عرِّف كلاً مما ياأتي: 
ير�د �لمستحق.      - �لحساب �لوهمي. ير�د.         - �ل�إ - جرد �ل�إ

س3: ما الفرق بين كلٍّ مما ياأتي:
ير�د �لمقبوض مقدماً؟ ير�د �لمستحق، و�ل�إ �أ- �ل�إ

ب- �لمصروف �لمستحق، و�لمصروف �لمدفوع مقدماً؟
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س4: ظهر في نهاية �لعام ضمن �أرصدة ميز�ن مر�جعة ُمنَشاأة �لصر�ط لبناء وتاأجير �لشقق �لسكنية، في مدينة �أم �لفحم 
�لفلسطينية، �أن مصروف �لتاأمين �لسنوي على �لمصاعد و�لمدفوع من قبل �لُمنَشاأة، هو )5500( دينار، و�أن قسط 

�لتاأمين �لشهري هو ) 285( دينار�ً، والمطلوب:
�أ- �حسب مقد�ر مصروف �لتاأمين �لسنوي.

ب- كم يبلغ قيمة مصروف �لتاأمين �لمستحق �أو �لمدفوع مقدماً؟ 
ج- �كتب قيود �لتسوية �لجردية �للازمة.

ر تاأثير �لتسوية �لجردية على: حـ/ ملخص �لدخل، وقائمة �لمركز �لمالي للُمنَشاأة. د- َصوِّ

بر�هيمي لبيع �لتحف، في مدينة خليل �لرحمن، وبتاريخ 12/31/ 2018م،  س5: ظهر في ميز�ن مر�جعة محلات �لحرم �ل�إ
يجار �لشهري للمحل )300( دينار، و�أن تاريخ عقد  �أن رصيد  �إيجار �لمحل بلغ )1500( دينار، علماً باأن مبلغ �ل�إ

يجار يبد�أ من بد�ية شهر حزير�ن، والمطلوب: �ل�إ
�أ- �إجر�ء قيود �لتسوية �لجردية �للازمة.
ب- تصوير �لحسابات ذ�ت �لعلاقة.

ج- بيان �أثر عملية �لتسوية �لجردية على: حـ/ ملخص �لدخل، وقائمة �لمركز �لمالي.

س6: ظهر رصيد حساب �إير�د �لصيانة لدى محلات جر�ر للمعد�ت �لزر�عية، بقيمة )3000( دينار،و�أن �لعقد �لموقع 
بينها وبين محلات �ليامون، كان في 1/1/ 2018م، والمطلوب: �كتب قيود �لتسوية �لجردية �للازمة في نهاية 

�لعام، لكل مما ياأتي: 
�أـ  حالة �أن �لعقد �لسنوي كان مقابل )2700( دينار.    
ب- حالة �أن �لعقد �لسنوي كان مقابل )3265( دينار�ً.
ج- حالة �أن �لعقد �لسنوي كان مقابل )3000( دينار.

رت ُمنَشاأة برج �لبر�جنة خمساً من معد�تها �لثقيلة، لشركة بيت نتيف للتعهد�ت �لعامة،  س7: بتاريخ 4/1/ 2016م، �أجَّ
يجار �لمدفوع من قبل  يجار �لسنوي لكل منها )2200( دينار، فاإذ� علمت �أن مجموع �ل�إ حيث بلغت قيمة �ل�إ

شركة بيت نتيف خلال �لعام بلغ ) 4200 ( دينار، والمطلوب:
�أ- �إثبات قيود �لتسوية �لجردية �للازمة، في دفاتر كل من �لُمَؤِجر و�لُمسَتاأِجر.

ب- تصوير �لحسابات �لمتعلقة بالتسوية �لجردية.
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تسوية ال�أصول غير المتداولة

   Non-Current Assets Adjustment 

تلجــاأ �لُمنَشــاآت عــادة �إلــى �قتنــاء �أصــول �أو ممتلــكات، تســتخدمها فــي تســيير �أعمالهــا، و�لمســاعدة فــي تحقيــق 
أربــاح؛ �إذ ُيعــّد  �إيــر�د�ت لهــا، وهــي ممتلــكات ل� تهــدف �لُمنَشــاآت �لتجاريــة �أو �لصناعيــة �إلــى �إعــادة بيعهــا لتحقيــق �ل�
ــرق  ــم ُط ــدء�ً مــن تعريفهــا و�أنو�عهــا، ومــن ث ــة، مــن �لموضوعــات �لمهمــة و�لدقيقــة؛ ب ــر �لمتد�ول موضــوع �ل�أصــول غي
ــات  ــى خروجهــا مــن �لخدمــة، فعملي ــؤّدي �إل ــا ي ــلاف؛ م ت ــة �أو �ل�إ ــع �أو �لمبادل تقييمهــا، و�نتهــاًء بال�ســتغناء عنهــا؛ بالبي
�ل�أصــول غيــر �لمتد�ولــة عمليــات طويلــة وُمكِّلَفــة، وتُلقــي بظلالهــا علــى نتيجــة �أعمــال �لُمنَشــاأة ولســنو�ت طويلــة، فمــا 

�لمقصــود بال�أصــول غيــر �لمتد�ولــة؟ ومــا �أنو�عهــا؟  وكيــف يتــم تقييمهــا؟

 :Non-Current Assets Essence ماهّية ال�أصول غير المتداولة 

تختلــف �ل�أصــول غيــر �لمتد�ولــة عــن غيرهــا مــن �ل�أصــول؛ فــي ســماتها وطبيعتهــا، و�لهــدف مــن شــر�ئها، و�لمــدة �لزمنيــة 
أفــر�د، بيــن �ل�أصــول  نتاجــي، كمــا وَيخِلــط كثيــرون مــن �ل� �لتــي تعيشــها �أو فتــرة �ل�نتفــاع منهــا، و�لتــي ُيعبَّــر عنهــا بالعمــر �ل�إ

آتــي: غيــر �لمتد�ولــة و�ل�أصــول �لمتد�ولــة، و�ل�أصــول �لملموســة وغيــر �لملموســة، وللتمييــز بينهــا، نســتعرض �لنشــاط �ل�

نشاط )1(: التمييز بين اأنواع ال�أصول:

َتمتلك ُمنَشاأة �لنصر لصناعة �لحجر، مجموعة من �ل�أصول، وهي:

علامة  معد�ت،  مباٍن،  محاجر،  �ختر�ع،  بر�ءة  قبض،  �أور�ق  )�أر�ٍض، 
ُعدد  �متياز،  �أجهزة كمبيوتر، حق  �آل�ت،  �أثاث، شهرة محل،  تجارية، 
و�أدو�ت، حق طباعة ونشر، نقدية(، والمطلوب: تصنيفها �إلى: )�أصول 
غير متد�ولة �أو �أصول متد�ولة �أو �أصول ملموسة �أو �أصول غير ملموسة(، 

كما في �لجدول �ل�آتي:

اأصول غير ملموسةاأصول ملموسةاأصول متداولة اأصول غير متداولة 

ث
ثال

 ال
س

در
ال
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  مــن هنــا نلاحــظ، �أن �ل�أصــول غيــر �لمتد�ولــة متنوعــة، منهــا ال�أصــول 

�لمحــل،  �لملموســة؛ كشــهرة  وغيــر  و�لســيار�ت،  كال�آل�ت  الملموســة؛ 

ــا؛ بهــدف �ســتخد�مها فــي تســيير  ــر�ؤها �أو �قتناؤه وجميعهــا �أصــول تــم ش

�لعمــل، وليــس �إعــادة بيعهــا، كمــا تســتمر ل�أكثــر مــن ســنة ماليــة عــادة، و�أن 

ــع،  �أي �أصــل منهــا كان �لهــدف مــن �متلاكــه لحظــة �لشــر�ء هــو �إعــادة �لبْي

ُيســّمى بضاعــة باعتبارهــا �أصــلاً متــد�ول�ً؛ كالســيار�ت و�أجهــزة �لكمبيوتــر 

�لموجــودة فــي �لمعــارض بهــدف �إعــادة بيعهــا للزبائــن مثلاً، اأمــا ال�أصول غير 

ــى  ــن �أو لمســها، و�أن قيمتهــا تعتمــد عل ــي ل� يمكــن مشــاهدتها بالعي ــر الملموســة، فهــي �ل�أصــول �لت ــة وغي المتداول

ــر�ع. ــاز و�ل�خت ــاأة؛ كحــق �ل�متي ــة �لُمنَش ــى خدم قدرتهــا عل

نتاجــي  �إننــا �إذ� �أردنــا �لتمييــز بيــن �ل�أصــول غيــر �لمتد�ولــة فــي �لُمنَشــاأة وغيرهــا مــن �ل�أصــول، فــلا ُبــّد مــن �لتركيــز علــى �لعمــر �ل�إ

للاأصــل، وفتــرة �ل�نتفــاع منــه �أيضــاً؛ وهــي عــادة تمتــد ل�أكثــر مــن ســنة ماليــة، �إضافــة �إلــى �لهــدف �أو �لنيــة لحظــة �لشــر�ء.

طالــة  نتاجيــة �أو �ل�إ نفــاق علــى �أصولهــا غيــر �لمتد�ولــة؛ مــن �أجــل زيــادة قدرتهــا  �ل�إ بعــض �لُمنَشــاأت تلجــاأ �إلــى �ل�إ
نتاجــي، فهــل هــذه �لنفقــات تُعــد نفقــات ر�أســمالية �أم �إير�ديــة؟ وكيــف لنــا �أن نميــز بينهمــا؟ �كتــب  فــي عمرهــا �ل�إ

تقريــر�ً فــي ذلــك.

قضية للبحث:

   :Depreciation of Non-Current Assets استهلاك ال�أصول غير المتداولة 

 تتعرض �ل�أصول غير �لمتد�ولة في �لُمنَشاأة، وخاصة �ل�آل�ت و�لمعد�ت 

و�لمباني، �إلى �لتناقص في قيمتها؛ �إذ تفقد جزء�ً من قدرتها على توليد 

ير�د�ت سنة بعد سنة من �ستخد�مها؛ ما يقتضي بيان �أثر ذلك على  �ل�إ

ُيسّمى  �لنقص  هذ�  دفاترها،  في  و�لُمسجلة  للاأصل  �لتاريخية  �لَتكّلُفة 

�ل�أصل،  قيمة  في  نقصان  يعني  فال�ستهلاك  �ل�ستهلاك،  �أو  �ل�هتلاك 

وهو بمثابة توزيع لَتكّلُفة �ل�أصل �لثابت على سنو�ت �ل�نتفاع منه، بطريقة 

�أسباب �هتلاك �ل�أصول غير �لمتد�ولة،  �إلى  منتظمة ومعقولة، وللتعرف 

�إليك �لنشاط �ل�آتي:  

�أصولهــا  ل�أحــد  �لُمنَشــاأة  بْيــع  هــل 
�لثابتــة فــي وقــت ل�حــق مــن عمليــة 
خســارة  �أو  ربــح  وتحقيــق  شــر�ئه، 
ــه �إلــى �أصــل  مــن جــر�ء ذلــك، ُيَحِولَ

ولمــاذ�؟ متــد�ول؟ 

اأفّكر:
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 نشاط )2(: اأسباب استهلاك ال�أصول غير المتداولة:

يمــان فــي مدينــة عــكا �لفلســطينية، مجموعــة مــن �ل�آل�ت  َتملُــك مطبعــة �ل�إ
ــلاك  ــى �هت ــؤدي �إل ــد ت ــة ق ــباب محتمل ــي �أس ــا ياأت ــزة، وفيم ــد�ت و�ل�أجه و�لمع
�أصولهــا غيــر �لمتد�ولــة، والمطلــوب: تحديــد �أيهــا يشــكّل ســبباً للاهتــلاك:

جابةاأسباب محتملة ل�ستهلاك ال�أصول غير المتداولةالرقم ال�إ

�نتهاء عام منصرم، وبدء عام جديد.1

ظهور ماكينات صف وطباعة بالليزر، بمو�صفات فنية وتكنولوجية �أعلى.2

�إشغال �لمعد�ت و�ل�أجهزة على ثلاث ورديات في �ليوم �لو�حد.3

�ستعمال ورق و�أحبار غير مطابقة للمو�صفات.4

�لظروف �لبيئية و�لُمناخية �لسيئة في مكان �لعمل.5

ظهور �آل�ت جديدة تعطي ُمنَتجات ذ�ت جودة عالية، ولكن ذ�ت تكاليف تشغيلية مرتفعة.6

بقاء �ل�آل�ت و�لمعد�ت في �لمطبعة في �أغلفتها؛ دون �ستخد�م. 7

نتاجية. 8 تبديل محركات �ل�آل�ت بمحركات حديثة؛ مما ز�د من طاقتها �ل�إ

  نســتنتج ممــا ســبق، �أن �ل�ســتهلاك قاعــدة تنطبــق علــى جميــع 
�ل�أصــول غيــر �لمتد�ولــة، و�أن هــذه �ل�أصــول يــزد�د �ســتهلاكها بزيــادة معــدل 
�ســتخد�مها؛ ســو�ًء بصــورة صحيحــة �أو ســيئة، فســوء ظــروف �ل�ســتعمال 
ونقــص �لصيانــة، كلهــا عو�مــل تُنِقــص مــن قيمــة �ل�أصــل غيــر �لمتــد�ول، 
حتــى لــو �أن �لُمنَشــاأة لــم تســتعمل هــذ� �ل�أصــل �إطلاقــاً، فســتنقص قيمتــه 

بســبب �لتقــادم.

ــع  ــل لملخــص �لدخــل، ويعمــل علــى زيــادة ُمَجمَّ ُيعــّد �ل�ســتهلاك �لســنوي للاأصــل غيــر �لمتــد�ول مصروفــاً، ُيحمَّ
�ل�ســتهلاك �لخــاص بال�أصــل، و�لــذي يظهــر فــي قائمــة �لمركــز �لمالــي مطروحــاً مــن �لَتكّلُفــة �لتاريخيــة للاأصــل. 

اأَتعلّم:

�ل�أرض كاأصــل غيــر  تُســتهلك  هــل 
متــد�ول؛ بال�ســتخد�م �أو مــع مــرور 

ولمــاذ�؟ �لزمــن؟ 

اأفّكر:
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 :Depreciation Methods ُطرق حساب ال�ستهلاك 

تختلف ُطرق حساب �ستهلاك �ل�أصول غير �لمتد�ولة في ُمنَشاآت �ل�أعمال؛ باختلاف طبيعتها وطرق �ستعمالها، فلو كانت 
هذه �لُطرق و�حدة، لما تعددت طرق �حتساب �ل�ستهلاك؛ لذ� يصعب �عتماد طريقة و�حدة في �ستهلاك �ل�أصول غير 

آتي يبين ذلك: �لمتد�ولة في �لُمنَشاأة ولجميع �أصولها، فطرق �ل�ستهلاك متعددة، و�لنشاط �ل�

نشاط )3(: ُطرق حساب ال�ستهلاك:

فيمــا ياأتــي مجموعــة مــن طــرق �ل�ســتهلاك للاأصــول غيــر �لمتد�ولــة فــي �لُمنَشــاأة، والمطلــوب: تحديــد �ل�أســاس �لــذي 
نتاجيــة(:   تســتند عليــه؛ )الزمــن اأو ال�إ

معدل �لقسط �لثابت
�ل�ستخد�م

مجموع �أرقام 
�لسنين

معدل �لنفاذ�لقسط �لمتناقص

وعلى هذ� �ل�أساس، فاإن حساب �ل�ستهلاك للمو�رد �لطبيعية؛ كالمناجم 
و�لمحاجر و�آبار �لغاز و�لبترول وغيرها، تُسَتخدم فيها طرق �ستهلاك تعتمد 
و�لمعد�ت  �ل�آل�ت  �أما  �لنفاذ،  �أو  �ل�ستخد�م  كمعدل  نتاجية؛  �ل�إ على 
أثاث وغيرها من �ل�أصول غير �لمتد�ولة، ومن غير �لمو�رد  و�لسيار�ت و�ل�

�لطبيعية، فيناسبها طرق �ستهلاك تعتمد على �لزمن. 
ُيستهلك؛  ل�  �ل�آخر  وبعضها  ُيستهلك،  �لمتد�ولة  غير  �ل�أصول  بعض  و�أن  و�حدة،  ليست  �ل�ستهلاك  طرق  �أن  كما 
كال�أرض، و�أن �ستهلاك �ل�أصل يعتمد على نوع �ل�أصل وطبيعته، ومعدل �ستخد�مه وطريقة هذ� �ل�ستخد�م، و�أن لكل 
نتاجية، تَُعد َتكّلُفة ر�أسمالية،  �أصل عمر�ً �إنتاجياً خاصاً به، علماً باأن �أعمال �لصيانة �لتي تزيد من عمر �ل�أصل وطاقته �ل�إ

نتاجي. تُضاف �إلى �لَتكّلُفة �لتاريخية للاأصل، و�أن كُلفة �ل�أصل يتم توزيعها على سنو�ت عمره �ل�إ

- يقتضــي مبــد�أ �لَتكّلُفــة �لتاريخيــة فــي �لمحاســبة، تســجيل �ل�أصــول غيــر �لمتد�ولــة و�إظهارهــا فــي �لقو�ئــم �لماليــة 
بتكلفتهــا �لفعليــة، حســب مــا هــي مســجلة فــي دفتــر �ل�أســتاذ �لعــام.

نتاجي غير محدود. - كل �أصل يهتلك )Depreciable(، ما عد� �ل�أرض )Appreciable(، فعمرها �ل�إ

اأَتعلّم:

  )Depletion( يستخدم مصطلح �لنفاذ
للمو�رد �لطبيعية بدل�ً من �ل�هتلاك.

اأَتعلّم:
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 :Straight – line Method طريقة القسط الثابت 

تعتمد هذه �لطريقة في حسابها للقسط  �لسنوي 
وعمره  �ل�أصل  َتكّلُفة  على  �ل�أصل،  ل�ستهلاك 
نتاجي وقيمة �لُخردة له، �إذ تُعّد من �أكثر �لطرق  �ل�إ
وسهولتها،  لبساطتها  نظر�ً  و�ستخد�ماً؛  شيوعاً 
فالقسط �لسنوي ل�ستهلاك �ل�أصل غير �لمتد�ول 

بطريقة �لقسط �لثابت

َتكّلُفة �ل�أصل - قيمة �لُخردة
�لعمر �ل�قتصادي للاأصل

 =

قسط  احتساب  في  المؤثّرة  العوامل  اأما 
ال�ستهلاك للاأصل غير المتداول، فهي كما 

في الشكل المجاور: 
  شكل )1(: �لعو�مل �لمؤثرة في قسط �ل�ستهلاك �لثابت.

مثال )1(: 

بلغت َتكّلُفة �آلة )20000( دينار، وقدر �لخبر�ء عمرها �ل�قتصادي بــِ )8( سنو�ت، وقيمتها كُخردة في نهاية عمرها 
آلة. )2000( دينار، والمطلوب: �حسب قسط �ل�ستهلاك �لثابت لهذه �ل�

  = 2250 دينار.
2000 - 20000

8
الحل: قسط �ل�ستهلاك �لسنوي �لثابت = 

علماً �أنه يمكن �حتساب �لقسط �لثابت للاأصل على �أساس نسبة مئوية ثابتة سنوياً من قيمة �لَتكّلُفة، كاأن تكون 12 % سنوياً.

:Accounting Treatment for Depreciation المعالجة المحاسبية للاستهلاك 

يتم �حتساب �لقسط  �لسنوي ل�ستهلاك �ل�أصل بطريقة �لقسط �لثابت، في نهاية �لفترة �لمالية، حيث ُيجَعل حساب 
ع �ستهلاكه د�ئناً، ومن ثم ُيقفل حساب مصروف �ل�ستهلاك في ملخص �لدخل،  م. �ل�ستهلاك مديناً، وحساب ُمَجمَّ
ع  ُمَجمَّ رصيد  منه  مطروحاً  د�ئماً،  �لدفترية  بالقيمة  �لمالي  �لمركز  قائمة  في  �ل�أصل  يظهر  كما  تجارياً،  عبئاً  باعتباره 

آتي يبين ذلك: �ل�ستهلاك �لخاص به، و�لنشاط �ل�
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نشاط )4(: حساب القسط الثابت للاستهلاك: 

�شترت ُمنَشاأة �ل�أرض �لمقدسة للسياحة و�لسفر، في مدينة يافا �لفلسطينية، 
قارباً لنقل سياح �لساحل �لفلسطيني، بقيمة )12000( دينار، وقد قّدر �لخبر�ء 
باأنه من �لمتوقع بيعه بعد ذلك بقيمة  نتاجي بثماني سنو�ت، علماً  عمره �ل�إ

)1600( دينار، والمطلوب:  
�أ- حساب قيمة قسط �ل�ستهلاك �لسنوي �لثابت للقارب. 

ثبات �ل�ستهلاك �لسنوي للقارب. ب- كتابة قيود �ليومية �للازمة، ل�إ
ج- بيان تاأثير ذلك على كل من: ملخص �لدخل، وقائمة �لمركز �لمالي.

�لقسط  بطريقة  و�لمحسوب  للاأصل،  �لسنوي  �ل�ستهلاك  قسط  �أن  نلاحظ،    
ع  ُمَجمَّ �لثابت، سيتم تكر�ره على مد�ر ثماني سنو�ت، حيث يتم جعل حساب 
�ستهلاك �لقارب د�ئناً، وحساب م. �ستهلاك �لقارب مديناً، بقيمة قسط �ل�ستهلاك، 
ومن ثم يتم �إقفال حساب مصروف �ستهلاك �لقارب في ملخص �لدخل في نهاية 
ع �ل�ستهلاك في قائمة  �لفترة �لمالية، باعتباره عبئاً تجارياً، في حين تظهر قيمة ُمَجمَّ
�لمركز �لمالي، �أما قيمة �لقارب، فستظهر كاملة )12000( دينار، وعلى مد�ر عمره 

نتاجي. �ل�إ

سؤال: ما �لماآخذ على �ستخد�م طريقة �لقسط �لثابت في �ستهلاك �ل�أصول؟

�ل�ستهلاك؛  في  �لثابت  �لقسط  طريقة 
تمتاز بالسهولة و�لوضوح؛ �إذ تُعّد �لطريقة 
سنو�ت  ل  تَُحمِّ حيث  �نتشار�ً،  �ل�أوسع 

نتاجي كافًة �أعباء متساوية. �لعمر �ل�إ

اأَتعلّم:
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اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي: س1: ضع دائرة حول رمز ال�إ

نتاجي؟   ما �لذي تفترضه طريقة �لقسط �لثابت في حساب قسط �ل�ستهلاك، بخصوص �ستفادة سنو�ت �لعمر �ل�إ  -1

ب- تستفيد بشكل متناقص.  �أ- تستفيد بشكل متساٍو.   

د- تستفيد بشكل عادل. ج- تستفيد بشكل متز�يد.   

نتاجي )7( سنو�ت، قيمتها كُخردة )7500( دينار، فكم تبلغ  2- �آلة قسط �ستهلاكها )2500( دينار، وعمرها �ل�إ
قيمة �لَتكّلُفة لها؟

ب-  15700 دينار. �أ-  25000 دينار.    

د- 10000 دينار. ج- 17500 دينار.    

نتاجي للاأصل، عند حساب قسط �ل�ستهلاك؟ 3- ما �لقيمة �لتي يتم توزيعها على سنو�ت �لعمر �ل�إ

ب- �لقيمة �ل�ستبد�لية للاأصل. �أ- �لقيمة �لسوقية للاأصل.   

د- �لقيمة �لو�ردة في فاتورة �لشر�ء. ج- قيمة �لَتكّلُفة للاأصل.   

4- �أي ِمما ياأتي يدخل ضمن حساب َتكّلُفة �ل�أر�ضي �لزر�عية؛ كاأصل ثابت؟

ب- َتكّلُفة �لبذ�ر �لُمسَتخَدم.   �أ- َتكّلُفة حر�ثتها.    

د- َتكّلُفة �إقامة بئر زر�عية فيها. ج- َتكّلُفة حصاد �لُمنَتج.   

نتاجي )س(، وقسط �ستهلاكها �لثابت )3000( دينار، متوقع �أن تترك ُخردة بقيمة  4- �آلة غسيل ملابس، عمرها �ل�إ
)500( دينار، ظهرت قيمتها �لصافية في قائمة �لمركز �لمالي في نهاية �لسنة �لثانية من عملها بقيمة )20000( 

نتاجي؟ دينار، فكم يبلغ عمرها �ل�إ

ب- 6,33 سنة.   �أ- ٨,5 سنة.    

د- 7,5 سنة. ج- 6,67 سنة.    

ع �ل�ستهلاك. س2: عرِّف كلاً مما ياأتي:  - �ل�أصل غير �لمتد�ول.  - �ل�هتلاك.    - ُمَجمَّ

س3: ما العوامل المؤثرة في تحديد قسط ال�ستهلاك الثابت للاأصل؟
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ع فلسطين �لخيري، سيارة �إطفائية بتاريخ 1/7/2017م، بقيمة )س( دينار، ُدفعت نقد�ً في �لحال، وقد  س4: �شترى ُمَجمَّ
نتاجي بقيمة  ر �لخبر�ء عمرها �ل�قتصادي بـ )ص( سنة، علماً باأنه من �لمتوقع بيعها كُخردة في نهاية عمرها �ل�إ َقدَّ
)7500( دينار، وبلغ قسط �ل�ستهلاك عن �لسنة �ل�أولى )4000( دينار، في حين بلغ رصيد حساب �لسيارة �لظاهر 

ة بتاريخ 1/7/ 2022م، بقيمة )7500( دينار، والمطلوب: في قائمة �لمركز �لمالي �لُمَعدَّ
طفائية؟ �أ- كم تبلغ َتكّلُفة سيارة �ل�إ

ب- �كتب قيد شر�ء �لسيارة.
ج- �حسب قسط �ل�ستهلاك �لسنوي �لثابت للسيارة.  

ل قيود �لتسوية �لجردية �للازمة في نهاية كل من �لسنة �ل�أولى و�لسنة �لثانية. د- َسجِّ
طفائية، وحساب م. �ستهلاكها. ر حساب �ل�إ هـ- َصوِّ

س5: بتاريخ 1/ 2 /2017م، قامت ُمنَشاأة جبل �لطور لصناعة مكعبات �لثلج في بلدة �لمغار، بشر�ء �آلة لصناعة مكعبات 
�لثلج، حيث بلغت قيمتها في �لفاتورة )8000( دينار، ودفعت �لُمنَشاأة )100( دينار عمولة وكلاء شر�ء، في حين 
بلغت مصروفات �لنقل )85( دينار�ً، وقيمة �لرسوم �لجمركية )130( دينار�ً، كما بلغت نسبة ضريبة �لقيمة �لمضافة 
)16%( من قيمة فاتورة �لشر�ء، في حين تحملت �لُمنَشاأة تكاليف تشغيل وتجريب بقيمة )40( دينار�ً، وقد تم 
دفع جميع هذه �لمبالغ نقد�ً، وبلغ قيمة قسط �ستهلاكها �لسنوي )1927( دينار�ً، ومن �لمتوقع �أن ل� تترك نفاية.

آلة. المطلوب: �أ- �حسب َتكّلُفة �ل�
ب- كم يبلغ �لعمر �ل�قتصادي للاآلة؟

ج- سجل قيود �ليومية �للازمة في دفاتر ُمنَشاأة �لطور.
آلة. آلة، وحساب م. �ستهلاك �ل� ر حساب �ل� د- َصوِّ

نتاجي؟  آلة في منتصف �لسنة �لثالثة من عمرها �ل�إ هـ - كم يبلغ رصيد �ل�

س6: علل لكلٍّ مما ياأتي:
�أ- " �أكثر طرق �ل�ستهلاك �ستخد�ماً، طريقة �لقسط �لثابت ".

ب- " �ستخد�م �ل�أصول غير �لمتد�ولة ومرور �لزمن عليها، ُينِقصان من قيمتها، باستثناء �ل�أرض تزد�د قيمتها ".
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تسوية الذمم المدينة

Adjustment for Accounts Receivable

م مبيعات �لُمنَشاأة من �لسلع �أو �لخدمات، �إلى مبيعات نقدية؛ يقوم �لزبائن بدفع قيمتها عند َتسلُّم �لُمنَتج،  تقسَّ
و�إلى مبيعات �آجلة )على �لحساب(؛ يقوم �لزبائن بدفع قيمتها ل�حقاً، وقد تكون عملية �لمبيعات للبضاعة، جزء�ً منها 
َينُتج عنها ذمٌم مدينة، فاإذ� �نتهت �لفترة  نقد�ً و�لباقي على �لحساب، فالمبيعات �لتي تكون على �لحساب هي �لتي 
�لمالية وكان هناك ذمٌم مدينة لم تُسّدد، نحتاج �إلى �إجر�ء عمليات �لتسوية �لجردية لهذه �لذمم، فما المقصود بالذمم 

المدينة؟ وما طرق تسويتها؟ هذ� ما تم تناوله في هذ� �لدرس: 

:Essence of  Accounts Receivable ماهّية الذمم المدينة 

ل� يوجد ُمنَشاآت �أعمال تفضل �لبْيع �ل�آجل للزبائن )على �لحساب(، �إل� 
�أنها قد تُضطَّر لذلك لتعظيم حجم مبيعاتها، و�لتقليل من �لخسائر �لتي قد 
تتعرض لها �لُمنَشاأة، جر�ء َتَكدُّس �لبضاعة في مخازنها؛ لذ� فقد �زد�د 
حجم �لمبيعات �ل�آجلة في �لعصر �لحاضر في ُمنَشاآت �ل�أعمال؛ بسبب 
َعْبَر  مبيعاتها؛  زيادة  في  منها  كل  رغبة  و�زدياد  بينها،  �لمنافسة  �حتد�م 
تقديم تسهيلات بالدفع لزبائنها، و�إعطائهم ُمهلة لدفع ثمن مشترياتهم؛ 
نهاية  زبائنه؛ وفي  للمشروع على  ينتج عن ذلك نشوء ذمم مدينة  مما 
ديون  �إلى  تصنيفها  ليتم  �لحسابات،  هذه  �ستعر�ض  يتم  �لمالية،  �لفترة 
جيدة، وديون مشكوك في تحصيلها، علماً باأن تسوية �لذمم �لمدينة تتم 

آتيتين، هما: باإحدى �لطريقتين �ل�

Direct Write-off Method: 1- الطريقة المباشرة

ــات �لمتكــررة  ــه، رغــم �لمطالب ــا علي ــن ُيســّدد م ــه ل ــن �أن ــاأة م ــذي تاأكــدت �لُمنَش ــون �ل ــن �لزب ــم بموجبهــا شــطب دْي يت
أمــل فــي ســد�ده مــن قبــل �إد�رة �لُمنَشــاأة،  لــه، وذلــك فــي �أي وقــت مــن �لســنة، فيتــم �إعــد�م هــذ� �لدْيــن �لــذي �نقطــع �ل�

آتــي يبيــن ذلــك: و�عتبــاره مصروفــاً، و�لنشــاط �ل�

- الذمــم المدينــة: هــي حســابات تظهر  
بســبب �لبْيــع �ل�آجــل للبضاعــة، تمتــاز 

بمرتبــة ســيولة عاليــة بعــد �لنقديــة.
ــم يتجــاوز  ــون ل ــدة: دي ــون الجي - الدي
عمرهــا �لمــدة �لمســموح بهــا مــن قبــل 
�لُمنَشــاأة، و�إل� �عتبــرت ديونــاً مشــكوكاً 

فــي تحصيلهــا.

اأَتعلّم:
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نشاط )1(: الطريقة المباشرة في تسوية الذمم المدينة:

بتاريــخ 2018/10/27م، تبيــن ل�آدم مديــر محــلات بيــت �لمقــدس للاأثــاث، بــاأن رصيــد �لمدينيــن لديــه )8500( دينــار، 
ــة مــن �لتز�مــات تجــاه �لمحــلات، رغــم  ــن يســّدد مــا علي ــر، ل ــد حســابه )204( دناني ــذي رصي ــون �أدهــم �ل و�أن �لزب

د�رة �إعــد�م دْينــه بالكامــل.  �لمطالبــات �لمتكــررة، فقــررت �ل�إ
المطلوب: �كتب قيود �لتسوية �لجردية �للازمة، بالطريقة �لمباشرة. 

صورة من صفحة يومية محلات بيت المقدس للاأثاث     رقم الصفحة )  (

التاريخالبيــــــــــــــانلهمنه

  نلاحظ من خلال حل النشاط، �أنه تم جعل حساب مصروف �لديون �لمعدومة مديناً، وحساب �لزبون �لمدين 
د�ئناً بالمبلغ �لذي تقّرر شطبه، وبذلك ُيَعّد هذ� �لمصروف بمثابة عبئاً تجارياً، يتم تحميله لحساب ملخص �لدخل، كما 
نلاحظ �أيضاً �أن رصيد �لذمم �لمدينة سُينقص بقيمة هذ� �لدْين، وبذلك سيظهر في قائمة �لمركز �لمالي برصيد مدين 
بقيمة )8500–  204( = 8296 دينار�ً، مع �لعلم �أن �لدْين قد َينَشاأ في سنة، وقد يتم �إعد�مه في �لسنة نفسها �أو في 

سنو�ت ل�حقة.

مثال )1(: 

�لفلسطينية  عكا  مدينة  في  �لمعمورة  فندق  مر�جعة  ميز�ن  في  �لمدينة  �لذمم  رصيد  بلغ  2019م،   /11/  30 بتاريخ 
د�رة �لفندق �أن �لزبون عصام �لبالغ رصيد حسابه )2500( دينار، قد �نقطع �ل�أمل في تحصيل  )26000( دينار، وتبين ل�إ

ما عليه من دْين، فتقرر �إعد�م دينة بالكامل.
المطلوب: �كتب قيود �لتسوية �لجردية �للازمة، بالطريقة �لمباشرة.

الحل:
بتاريخ �إعد�م �لدْين، نقوم بتسجيل �لقيد �ل�آتي:

2500 من حـ/ �لديون �لمعدومة.
           2500 �إلى حـ/ �لذمم �لمدينة.                             30/ 11 /2019م

)�إعد�م دْين �لزبون عصام، وتنزيله من �لذمم �لمدينة(
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وفي نهاية �لعام �لمالي بتاريخ 31 /12 /2019م، يتم �إقفال �لديون �لمعدومة )على �عتبار �أنه �لدْين �لوحيد �لتي تم 
�إعد�مه خلال هذ� �لعام( في حساب ملخص �لدخل باعتباره عبئاً تجارياً، كما ياأتي:

2500 من حـ / ملخص �لدخل.
        2500 �إلى حـ / �لديون �لمعدومة.             

)�إقفال �لديون �لمعدومة في حساب ملخص �لدخل(

ــل  د�رة �أو مــن قب ــل �ل�إ ــى �إجــر�ء�ت؛ ســو�ًء مــن قب ــون؛ مــن خــلال �إعد�مهــا، �إل ــة شــطب �لدي ــاج عملي هــل تحت
ــك. ــش ذل ــة؟ ناق �لحكوم

قضية للنقاش:

يملــك �أبــو يزيــد ملحمــة �لبلــد �لطيــب للدو�جــن، فــي مدينــة �لظاهريــة، وبتاريــخ 
2018/7/18م، تبيــن �أن رصيــد �لذمــم �لمدينــة لديــه )1230( دينــار�ً، و�أن �لزبــون 
ــار�ً، لــن ُيســّدد مــا عليــه مــن �لتز�مــات  فــوزي، �لــذي رصيــد حســابه )65( دين
شــعار�ت و�لمطالبــات لــه بســد�د مــا عليــه، فقــرر �أبــو  تجــاه �لملحمــة، رغــم �ل�إ

يزيــد �إعــد�م دْينــه، والمطلــوب: 
�أ- كتابة قيود �لتسوية �لجردية �للازمة، بالطريقة �لمباشرة. 

أفر�د باأن �لطريقة �لمباشرة في �إعد�م �لدْين، ل� تحّقق �لعد�لة؟ ب- لماذ� يرى بعض �ل�

مثال )2(: 

الحل: يتم كتابة قيود �إعد�م �لدْين و�إقفاله، باعتباره مصروفاً �أو خسارة على �لملحمة، كما ياأتي:
 دفتر يومية ملحمة البلد الطيب للدواجن             رقم الصفحة: )     (

التاريخالبيــــــــــــــانلهمنه

65
65

من حـ/ مصروف �لديون �لمعدومة.
           �إلى حـ/ فوزي )ذمم مدينة(.

       ) �إثبات �إعد�م دْين فوزي بالكامل( 
2018/7/18م.

65
65

من حـ/ ملخص �لدخل.
           �إلى حـ/ مصروف �لديون �لمعدومة.

) �إقفال م. �لديون �لمعدومة، و�عتباره عبئاً على �لملحمة(
2018/12/31م.
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أفــر�د بــاأن �لطريقــة �لمباشــرة، رغــم مــا تمتــاز بــه مــن مز�يــا، �إل� �أنهــا  يــرى بعــض �ل�
ل� تحقــق �لعد�لــة فــي توزيــع �لمصاريــف بيــن �لســنو�ت فــي �لُمنَشــاأة؛ كــون �لدْيــن 
ــي  ــه يكــون ف د�رة باإعد�م ــر�ر �ل�إ ــة، وق ــي ســنة مالي ــم ف ــاأ عــن مبيعــات ذم ــد َينَش ق
ــم  ــي ت ــة �لت ــرة �لمالي ــى �لفت ــاً عل ــر �إيجاب ــا يؤث ــة؛ م ــن �لســنو�ت �للاحق �أي ســنة م
أثــر ســلباً علــى صافــي �أربــاح �لُمنَشــاأة، فــي  فيهــا �لبْيــع �ل�آجــل، فــي حيــن يكــون �ل�
�لســنة �لتــي يتــم فيهــا �إعــد�م �لدْيــن، بعــد �أن يكــون قــد مــر فــي مرحلــة �عتبــاره دْينــاً 

مشــكوكاً فيــه.

ســؤال: مــاذ� يحــدث لــو �أن فــوزي �لــذي تــم �إعــد�م دْينــه مــن قبــل صاحــب �لملحمــة، قــام بعــد فتــرة مــن ذلــك 
ــه تــم  ــة �للازمــة لذلــك، بالطريقــة �لمباشــرة، علمــاً باأن بســد�د دْينــه نقــد�ً، المطلــوب: �كتــب قيــود �ليومي

�لســد�د بعــد �إعــد�د �لقو�ئــم �لماليــة.

  نلاحــظ، �أن فــي حالــة تر�جــع �أحــد �لزبائــن عــن موقفــه فــي عــدم ســد�د مــا عليــه مــن دْيــن؛ لســبب �أو ل�آخــر، وذلــك 
ننــا نقــوم بـــاإحياء �لدْيــن مــن جديــد، ومــن ثــم �إثبــات عمليــة �لســد�د، علمــاً باأننــا  بعــد شــطب ديْنــه مــن قبــل �لُمنَشــاأة، فاإ

بحاجــة للانتبــاه �إلــى �أن عمليــة �إتمــام �لســد�د كانــت قبــل �إعــد�د �لقو�ئــم �لختاميــة �أم بعدهــا. 

Allowance Method :2- طريقة المخصص

يتم  و�لذي  تحصيلها،  في  �لمشكوك  للديون  مخصص  تكوين  على  تقوم   
�حتجاز قيمته من صافي �أرباح �لُمنَشاأة في نهاية �لعام �لمالي، يكون رصيده 
�لطريقة  هذه  تتبع  وغالباً  تحصيلها،  في  �لمشكوك  �لديون  لرصيد  مساوياً 
تحصيلها  في  �لمشكوك  �لديون  تقدير  يتم  حيث  �لحجم؛  كبير  �لُمنَشاآت 
من  مئوية  نسبة  �أو  �لمدينة،  �لذمم  رصيد  من  محددة  كنسبة  عدة؛  بطرق 
�أو نسبة من مجموع �لمبيعات �ل�آجلة  �إجمالي �لمبيعات؛ �لنقدية و�ل�آجلة، 

في �لُمنَشاأة.

�لطريقــة �لمباشــرة فــي �إعــد�م 
ــن، بســيطة وســهلة، لكــن  �لدْي
توزيــع  فــي  بالعد�لــة  ل� تمتــاز 

�لمصروفــات.

اأَتعلّم:

تُسّمى طريقة �لمخصص بالطريقة 
غير �لمباشرة، وتمتاز بالعد�لة 
ومر�عاة �لمبادئ �لمحاسبية.

اأَتعلّم:
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 بتاريــخ 1/1/ 2017م، قــرر مشــتل و�دي �لقــف �لزر�عــي، تكويــن مخصــص ديــون مشــكوك فيها،بنســبة 3% مــن 
آتيــة  رصيــد �لمبيعــات �ل�آجلــة �لبالــغ )20000( دينــار، وفــي 2017/5/15م، قــرر �لمشــتل �إعــد�م دْيــن �لمز�رعيــن �ل�

�أســماؤهم: ســامح )150( دينــار�ً، حابــس )85( دينــار�ً، ونهــاد )50( دينــار�ً، والمطلــوب:
�أ- �حسب قيمة مخصص �لديون �لمشكوك فيها، �لمقرر تكوينه.

ب- �إثبات �لقيود �ليومية �للازمة �لمتعلقة بالتسوية �لجردية للذمم �لمدينة.
ج- تصوير حساب �لمخصص في نهاية �لعام.

د- بيان �أثر �لتسوية �لجردية على قائمة �لمركز �لمالي، بعد �إعد�م ديون �لزبائن �لو�ردة �أسماؤهم.
هـــ - علــى فــرض �أن �لزبــون ســامح، و�لــذي تــم �إعــد�م ديْنــه بالطريقــة غيــر �لمباشــرة، فــي 2017/5/15،  قــام 

بســد�د دْينــه، بتاريــخ 7/18 مــن �لعــام �لتالــي. 
الحل:

�أ- نحسب قيمة مخصص �لديون �لمشكوك فيها:
 مخصص �لديون �لمشكوك فيها = 

)�لمبيعات �ل�آجلة ×  نسبة �لمخصص( =
        20000  × 0.03   =  600 دينار.

تزد�د نسبة مخصص �لديون �لمشكوك فيها، 
زبائنها،  في  �لُمنَشاأة  ثقة  �نخفضت  كلما 
و�لنسبة تتر�وح عادة من )1% - 3%( من 
�إجمالي �لذمم �لمدينة �أو مجموع �لمبيعات 
�لثقة  ودرجة  �لزبائن  نوع  �ل�آجلة؛ حسب 

بهم، وطبيعة عمل �لُمنَشاأة.

اأَتعلّم:

ب- �إثبات قيود �ليومية �لمتعلقة بالتسوية �لجردية: 
دفتر يومية مشتل وادي القف لزراعة النباتات العطرية              رقم الصفحة: )  (

التاريخالبيــــــــــــــانلهمنه

600
600

من حـ/ ملخص �لدخل.
           �إلى حـ/ مخصص �لديون �لمشكوك فيها.

        ) تكوين مخصص �لديون �لمشكوك فيها(

2017/1/1م.

285

150
85
50

 من حـ/ مخصص �لديون �لمشكوك فيها.
           �إلى مذكورين:

                 حـ/ �لزبون سامح.
                  حـ/ �لزبون حابس.

                  حـ/ �لزبون نهاد.
       ) �إعد�م ديون �لزبائن؛ سامح وحابس ونهاد(

2017/5/15م.

ج- تصوير حساب �لمخصص:
منه                    حـ/ مخصص الديون المشكوك فيها.                   له

البيانالمبلغالبيانالمبلغ
 من حـ/ ملخص �لدخل. 1/1/ 6002017�إلى مذكورين.  5/15/ 2852017
 رصيد د�ئن  12/31/ 3152017

المجموع 600 المجموع 600

مثال )3(: 
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أثر على قائمة �لمركز �لمالي، بعد �إعد�م ديون �لزبائن �لو�رد �أسماؤهم في �لمثال: د- �ل�
قائمة المركز المالي لمشتل وادي القف لزراعة النباتات العطرية

ال�لتزامات وحقوق الُملكّيةالمبلغال�أصولالمبلغ
�لذمم �لمدينة.20000

ُيطرح: مخصص �لديون �لمشكوك فيها.)315(

صافي �لذمم �لمدينة.19685

المجموعالمجموع

هـ - �لقيود �لخاصة باإحياء دْين سامح، وتسديد �لقيمة نقد�ً:
دفتر يومية مشتل وادي القف لزراعة النباتات العطرية          رقم الصفحة: )     (

التاريخالبيــــــــــــــانلهمنه
150

150
من حـ/ �لزبون سامح.

       �إلى حـ/ مخصص �لديون �لمشكوك فيها.
         ) �إحياء دْين �لزبون سامح فيها(  

 2018 /7/18

150

150

من حـ/ �لنقدية.
              �إلى حـ/ �لزبون سامح.

          ) تسديد �لزبون سامح لحسابه(
 2018 /7/18

نشاط )2(: الطريقة غير المباشرة في جرد الذمم المدينة:

فــي 1/1/ 2018م، بلــغ رصيــد مخصــص �لديــون �لمشــكوك فيهــا لــدى مكتــب 
�لسلســبيل للخدمــات �لقانونيــة، 220 دينــار�ً، وقــررت �إد�رة �لمكتــب تكويــن 
مخصــص بنســبة )2%( مــن رصيــد ذممهــا �لمدينــة، و�لبالغــة 6500 دينــار، 
ــن �لزبــون نضــال �لبالــغ )60( دينــار�ً،  وفــي 8/1/  �لعــام نفســه، تقــرر �إعــد�م دْي
و�لزبــون ســالم �لبالــغ )85( دينــار�ً، وفــي 11/1/ مــن �لعــام �لتالــي، ســّدد نضــال 

دْينــه �لســابق بالكامــل. 
المطلوب:

�أ- �حسب قيمة �لمخصص �لمر�د تكوينه.
ب- �إثبات قيود �ليومية �للازمة لتكوين �لمخصص.

ج- تسجيل قيود �ليومية �لمتعلقة باإعد�م �لديون.
د- تصوير حساب مخصص �لديون �لمشكوك فيها.

هـ - �إثبات �لقيود �ليومية �للازمة لسد�د نضال لدْينه.  
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اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي: س1:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

�أي مما ياأتي َينُتج عنه ديون معدومة، في �لُمنَشاأة؟  -1

�أ- تنوع زبائن �لمبيعات �ل�آجلة للُمنَشاأة.     

ب- �لمبيعات �ل�آجلة، مع �لحرص �لشديد على تحصيلها.

ج- �لخصم �لكبير على عمليات بْيع �لبضاعة. 

د- عدم متابعة عمليات �لبْيع �ل�أجل للبضاعة.

2- لماذ� ل� يوجد في �لغالب، ُمنَشاآت �أعمال تُفضل �لبْيع �ل�آجل للزبائن؟ 

أنها تريد تعظيم �أرباحها. �أ- ل�

ب- كونها تريد زيادة مبيعاتها.

ج- لحاجتها لسيولة مالية، تغنيها عن �لحاجة للاقتر�ض.

د- خوفاً من تكّدس �لبضاعة لديها.

3- لماذ� �زد�د حجم �لمبيعات �ل�آجلة في �لعصر �لحاضر في ُمنَشاآت �ل�أعمال؟

�أ- للرغبة في تقديم تسهيلات بالدفع لزبائنها.

ب- للحد من خسائرها �لمتر�كمة.

ج- �تجاه هذه �لُمنَشاآت للتخصص، و�لَتَفُرد في �إنتاجها.

د-ل�حتد�م �لمنافسة بينها، و�لرغبة في زيادة �لمبيعات.

عد�م دْين؟ 4- �أي مما ياأتي ُيعّد قيد�ً محاسبياً ل�إ

�إلى حـ/ مخصص �لديون �لمشكوك فيها. �أ- من حـ/ �لزبون جهاد.   

�إلى حـ/ �لزبون عاهد. ب-  من حـ/ �لنقدية.   

�إلى حـ/ مصروف �لديون �لمعدومة. ج- من حـ/ ملخص �لدخل.  

�إلى حـ/ �لزبون �إسماعيل. د-  من حـ/ مصروف �لديون �لمعدومة. 

س2:  عرِّف كلاً مما ياأتي: - �لدْين �لمعدوم.   - �لدْين �لجيد.    - �لعبء �لتجاري.

س3:  عّدد خطوات اإعدام الدْين في ُمنَشاآت ال�أعمال.
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س4:  اكتب قيودًا محاسبية متعلقة بكل مما ياأتي:
�أ- �إعد�م دْين �أحد �لزبائن، مع عدم وجود مخصص لذلك.   

ب- �إقفال دْين تم �إعد�مه.
ج- �إعادة �إحياء دْين معدوم، بعد �نتهاء �لفترة �لمالية، علماً باأن �لُمنَشاأة تتبع طريقة تكوين مخصص.

د- سد�د �لزبون لدْين معدوم في فترة مالية ل�حقة، بوجود مخصص لذلك في �لُمنَشاأة.

س5:  قارن بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة، في التسوية الجردية للذمم المدينة، من حيث:

الطريقة غير المباشرةالطريقة المباشرةمجال المقارنة

- مر�عاة �لمبادئ �لمحاسبية.

- �لُمتطلبات.

- �لعد�لة.

قفال للدْين �لمعدوم. - طريقة �ل�إ

أميــر للســجاد، تكويــن مخصــص ديــون مشــكوك فيها،بنســبة 2% مــن   س6:  بتاريــخ 1/1/ 2016م، قــررت محــلات �ل�
رصيــد �لذمــم �لمدينــة، �لبالــغ )40000( دينــار، وفــي 2016/8/15م، قــررت �إد�رة �لمحــلات �إعــد�م دْيــن �لزبائــن 
آتيــة �أســماؤهم: عثمــان )400( دينــار، عبــد �لســلام )250( دينــار�ً، �أمــا دْيــن ســعيد �لبالــغ )89( دينــار�ً، فقــد  �ل�

تقــرر �إعد�مــه بتاريــخ 2017/6/1م، والمطلــوب:
�أ- �حسب قيمة مخصص �لديون �لمشكوك فيها، �لمقرر تكوينه في 2016/1/1م.

ب- �إثبات �لقيود �ليومية �للازمة �لمتعلقة بالتسوية �لجردية للذمم �لمدينة لعام 2016م.
ج- بيان �أثر �لتسوية �لجردية على قائمة �لمركز �لمالي بتاريخ 2016/12/31م، بعد �إعد�م ديون �لزبائن.

د- تصوير حساب �لمخصص في 2016/12/31م.
هـــ - كتابــة قيــود �ليوميــة �للازمــة، علــى فــرض �أن �لزبــون عثمــان، و�لــذي تــم �إعــد�م ديْنــه بالكامــل، قــام بســد�د 

نصــف دْينــه، بتاريــخ 11/15 مــن �لعــام �لتالــي.
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جرد المخزون

Inventory Adjustment

تقــوم �لُمنَشــاآت �لتجاريــة بشــر�ء �لبضاعــة و�إعــادة بيعهــا؛ بهــدف تحقيــق �لربــح، كمــا تقــوم �لُمنَشــاآت �لصناعيــة 
بشــر�ء �لمــو�د �لخــام وتصنيعهــا؛ بهــدف تحقيــق �لربــح �أيضــاً، وفــي كلتــا �لحالتيــن، نجــد �أن هنــاك بضاعــة متبقيــة لــم 
تُبــع، �أو مــو�د خــام لــم تُصنــع، �أو بضاعــة تحــت �لتشــغيل �أو �لتصنيــع، لــذ� تقــوم �لُمنَشــاآت �لتجاريــة و�لصناعيــة عــادة 
بعمليــة �لجــرد فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة؛ للتاأكــد مــن ســلامة �لمخــزون وكمياتــه وتقديــر قيمتــه؛ بهــدف �لتوصــل �إلــى نتيجــة 
�لعمــل �لحقيقيــة للُمنَشــاأة؛ مــن ربــح �أو خســارة، فمــا المقصــود بالمخــزون؟ وكيــف يتــم تقييمه؟هــذ� مــا تــم تناولــه فــي 

هــذ� �لــدرس، كمــا ياأتــي:

 :Inventory Essence ماهّية المخزون 

يتكــون �لمخــزون فــي �أيــة ُمنَشــاأة، مــن كل مــا تملكــه مــن بضاعــة، ولــم تقــم ببيعــه ل�أي ســبب كان، حتــى لحظــة عمليــة 
ــا،  ــد نتيجــة �أعماله ــي تحدي ــرة ف ــاأة، قيمــة مؤث ــة للُمنَش ــن �ل�أصــول �لمتد�ول ــة �لمخــزون كاأصــل م ــّد قيم �لجــرد، �إذ تُع

آتيــة: ولتوضيــح ماهيــة �لمخــزون، نتنــاول �لحالــة �لدر�ســية �ل�

حالة دراسية )1(: اأين مخزون ُمنَشاأتي؟

يملــك �أبــو �لوليــد ُمنَشــاأة )صامــدون(، فــي مدينــة �لرملــة �لفلســطينية، وتبيــن مــن خلال ســجلاتها فــي 2018/12/31م، 
وجــود مــا ياأتــي )�لمبالــغ مقــدرة بالدينار(: 

- بضاعة في �لمعارض )14000(- بضاعة في �لمتاجر )25000(- بضاعة في �لمخازن )12000(

- بضاعــة مشــتر�ة وُمرَســلة فــي �لطريــق 
 )17500(

�لــوكلاء  لــدى  موجــودة  بضاعــة   -
 )13300 (

- قيمة �لبضاعة �لَمبّيعة )44500(

- قيمة �لمعد�ت �لتي تستخدمها للمناولة د�خل مخازنها )15000(

 �أمــا �أبــو حمــزة، فيملــك ُمنَشــاأة �لمتحجبــة، فــي مدينــة �للـّـد �لفلســطينية، وقــد �أظهــرت ســجلاتها فــي 2018/12/31م، 
آتيــة: �أن لديهــا �لمــو�د �ل�
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طريقــه - قطن بـ )23350(.- حرير بـ )38000(. فــي   ،)9700( بـــ  كتــان   -
 . ة للُمنَشــاأ

- بضاعــة كاملــة �لصنــع بـــ )50000( - بضاعة تحت �لتصنيع بـ )36660(.
دينــار، ولكنهــا غيــر مبّيعــة.

 )17233( للزبائــن  مبّيعــة  بضاعــة   -
دينــار�ً، �ســتلم نصــف قيمتهــا نقــد�ً، 
ولكنهــا موجــودة فــي مخازن �لُمنَشــاأة. 

- مو�د خام منوّي �لتعاقد عليها بقيمة )22000(.

آتية: المطلوب: �أجب عن �لتساؤل�ت �ل�
�أ- حدد نوع �لُمنَشاآت �لو�ردة في �لحالة.

ب- �أي من �ل�أشياء �لو�ردة في �لحالة �لدر�سية، ل� ُيعّد من �لمخزون لُمنَشاأة )صامدون(؟ ولماذ�؟
ج- �أي من �ل�أشياء �لو�ردة في �لحالة �لدر�سية، ل� ُيعّد من �لمخزون لُمنَشاأة �لمتحجبة؟ ولماذ�؟
د- جد قيمة �لمخزون في كل من: ُمنَشاأة )صامدون(، وُمنَشاأة �لمتحجبة، �لو�ردتين في �لحالة؟

هـ- ما طرق تحديد قيمة �لمخزون في نهاية �لفترة �لمالية؟
و- ما �لسياسة �لتي يتم بناًء عليها تقييم مخزون �آخر �لمدة في ُمنَشاآت �ل�أعمال؟ 

عنه  �لتجارية  للمشروعات  �لمالية  �لفترة  نهاية  في  �لمخزون  يختلف    
في  يكون  فبينما  نوعه وشكله وطبيعته؛  في  �لصناعية،  �لمشروعات  في 
في  يكون  للبيع،  ُمَعّدة  �أو  جاهزة  سلع  على شكل  �لتجارية،  �لُمنَشاآت 
�أو  �لتشغيل  تحت  مو�د  �أو  خام  مو�د  شكل  على  �لصناعية،  �لُمنَشاآت 
سلع تامة �لصنع، كما ويختلف في قيمته؛ فقيمة �لمخزون في �لُمنَشاآت 
�لصناعية عادة، �أكبر من قيمته لدى �لُمنَشاآت �لتجارية، وهذ� �لمخزون 
هو ما نطلق عليه بضاعة �آخر �لمدة، سو�ًء كانت موجودة لدى �لُمنَشاأة 
�أو لدى �ل�آخرين �أو في طريقها لمخازن �لُمنَشاأة، ولكنه يختلف حسب 
طبيعة عمل �لُمنَشاأة، ففي �لُمنَشاآت �لخدمية؛ كالفنادق �أو �لمطاعم �أو 
�لشركات �لسياحية، تُشكل قيمة �لمخزون �لسلعي لديها قيمة محدودة، 
نه ل� يمكن معرفة كمية هذ� �لمخزون وقيمته، �إل� من خلال  ومع ذلك، فاإ
�تباع �إحدى طرق �لجرد، من هنا فاإن مخزون اآخر المدة، ُيمثل جميع 
ما تملكه �لُمنَشاأة من بضاعة �أو مو�د لم يتحقق بيعها، بغض �لنظر عن 

مكان وجودها، كما في �لشكل �ل�آتي:

 

ــة بضاعــة �أو مــو�د مــن  لكــي نحســب �أي
ــدة، يجــب �أن  ضمــن مخــزون �آخــر �لم
تمتلكهــا �لُمنَشــاأة، ويكــون �لهــدف مــن 

�متلاكهــا، هــو �إعــادة بيعهــا.

تنبيه!!!:
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شكل )1(: �أشكال �لمخزون في �لُمنَشاآت. 

ســؤال: �أي قيمــة ناأخــذ لمخــزون �آخــر �لمــدة؟ ولمــاذ�؟ ومــا تاأثيــر ذلــك علــى نتيجــة عمــل �لُمنَشــاأة؟ لــكل حالــة مــن 
آتيــة: �لحــال�ت �ل�

  �أ- قيمة �لمخزون في �لسوق �أكبر من قيمة �لَتكّلُفة له؟
  ب- قيمة مخزون في �لسوق �أقل من قيمة �لَتكّلُفة له؟ 
  ج- قيمة مخزون في �لسوق تساوي قيمة �لَتكّلُفة له؟

  مــن هنــا نلاحــظ، �أنــه وبنــاًء علــى سياســة الحيطــة والحــذر، يتــم تقييــم مخــزون �آخــر �لمــدة، بقيمــة �لســوق �أو 
�لَتكّلُفــة �أيهمــا �أقــل؛ عمــلاً بمبــد�أ: دع �لربــح يتحقــق و�حتــط للخســارة، حيــث يشــمل ســعر الَتّكُلفــة؛ ســعر �لشــر�ء 
كمــا هــو فــي �لفاتــورة، مضافــاً �إليــه جميــع �لمصاريــف حتــى تصــل �لبضاعــة �إلــى مخــازن �لُمنَشــاأة؛ كمصاريــف �لتحميــل 
و�لتنزيــل و�لتاأميــن و�لنقــل و�لجمــارك، �أمــا ســعر الســوق؛ فهــو �لســعر �لــذي ندفعــه لنحصــل علــى �لبضاعــة نفســها؛ كّمــاً 

آتــي:  ونوعــاً، فــي لحظــة �لتقييــم، حيــث يتــم �إثبــات قيمــة �لمخــزون، بالقيــد �لمحاســبي �ل�

×× من حـ / بضاعة �آخر �لمدة.    
                   ×× �إلى حـ / ملخص �لدخل.

)�إثبات بضاعة �آخر �لمدة(     
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نشاط )1(: تقييم مخزون اآخر المدة:

فيمــا ياأتــي َتكّلُفــة �لشــر�ء لمخــزون �آخــر �لمــدة مــن �لحبــوب، لــدى 
مطحنــة ســنابل بــلادي، كمــا هــو فــي 2018/5/15م، وســعر �لســوق لهــا 
لحظــة �لجــرد فــي 12/31/ 2018م، كمــا هــو ظاهــر فــي بطاقــة �لجــرد 

آتيــة:  �ل�

�لكمية نوع �لقمح
بالطن

سعر �لَتكّلُفة للطن 
�لو�حد/دينار

سعر �لَتكّلُفة 
للمخزون

سعر �لسوق للطن 
�لو�حد في 12/31/

سعر �لسوق 
للمخزون

�لسعر �ل�أقل 
لصنف �لمخزون

200300293قمح طور�ني

180260244قمح مضغوط

150285295قمح �أر�ر�تي

165220224شعير

المجموع:    

والمطلوب: �أ- تقييم مخزون �آخر �لمدة.              ب- تسجيل قيد �إثبات مخزون �آخر �لمدة.

	

  نلاحظ، �أننا قمنا بتقييم مخزون �آخر �لمدة، من خلال ضرب كمية �لصنف في سعر �لَتكّلُفة مرة، ثم في سعر �لسوق 
مرة �أخرى، ثم قمنا باختيار �لقيمة �ل�أقل فيهما؛ �أخذ�ً بمبد�أ �لحيطة و�لحذر، وبالتالي فاإن قيمة مخزون �آخر �لمدة، تبلغ 

)181570( دينار�ً، وهي �لقيمة �لتي يتم �إثباتها للمخزون بقيد محاسبي، كما ورد سابقاً.  

:Methods Evaluation of Ending  Inventory طرق تقييم مخزون اآخر المدة 

كّميتها  �لَمبّيعة؛  �لوحد�ت  حركة  على  �لوقوف  �لُمنَشاأة،  في  دقيقة  بصورة  �لمدة،  �آخر  مخزون  تقييم  عملية  تقتضي 
وتاريخها، وحركة �لوحد�ت �لمشتر�ة للفترة �لتي سيجري فيها �لجرد، وكذلك رصيد �أول �لمدة من �لمخزون، ومن ثم 
�لوقوف على �لَتكّلُفة �لفعلية �أو �لمفترضة للوحد�ت �لَمبّيعة �أو �لباقية في �لمخازن، حيث يتم تسعير مخزون �آخر �لمدة، 

باإحدى �لطرق �لو�ردة في �لشكل �ل�آتي:

تقييم 
المخزون

المتوسط 
المرجح

الوحدات 
الَمبّيعة فعلاً

الوارد 
اأول�ً صادر اأول�ً

الوارد 
اأخيرًا صادر اأول�ً

 
شكل )2(: طرق تقييم �لمخزون.
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 بموجــب طريقــة �لــو�رد �أول�ً صــادر �أول�ً )FIFO(، يتــم تقييــم مخــزون �آخــر 
ــة �لمــدة، هــي  ــي نهاي ــة بالمخــازن ف ــر�ض �أن �لبضاعــة �لمتبقي ــى �فت �لمــدة، عل
�لبضاعــة �لتــي تــم شــر�ؤها �أخيــر�ً، �أمــا بموجــب طريقــة �لــو�رد �أخيــر�ً صــادر 
�أول�ً )LIFO(، فيتــم تقييــم مخــزون �آخــر �لمــدة، علــى �فتــر�ض �أن �لبضاعــة 
آتيــة للمخــازن �أول�ً، هــي بضاعــة نهايــة �لمــدة، فــي حيــن �أن طريقــة �لمتوســط  �ل�
�لُمرجــح )Weighted Average(، تعتمــد علــى �ســتخر�ج متوســط َتكّلُفــة 
ــة �لُمتاحــة  ــة �لبضاع ــن خــلال قســمة َتكّلُف ــن �لمخــزون؛ م �لوحــدة �لو�حــدة م

ــي:  ــا ياأت ــع، كم ــة �لُمتاحــة للبي ــدد �لوحــد�ت �لكلي ــى ع ــع، عل للبي
ــة �لبضاعــة �لُمتاحــة  ــن �لمخــزون = ) َتكّلُف ــة �لوحــدة �لو�حــدة م متوســط َتكّلُف
ــة �لمخــزون =  للبيــع ÷ عــدد �لوحــد�ت �لُمتاحــة للبيــع(، وبذلــك تكــون َتكّلُف
ــة للوحــدة �لو�حــدة  ــة مــن �لمخــزون × متوســط �لَتكّلُف )عــدد �لوحــد�ت �لمتبقي

مــن �لمخــزون(. 
ــة  طــلاق، ولكنهــا تتطلــب وجــود ســجلات، لمعرف ــى �ل�إ �أمــا طريقــة �لوحــد�ت �لَمبّيعــة فعــلاً، فُتعــّد �لطريقــة �ل�أدق عل
ســعر �لشــر�ء لــكل وحــدة مشــتر�ة مــن و�قــع فاتــورة �لشــر�ء، ومعرفــة �لوحــد�ت �لتــي تــم بيعهــا بشــكل فعلــي، فهــي تُلائــم 

ُمنَشــاآت �ل�أعمــال �لتــي يكــون فيهــا حجــم دور�ن �لبضاعــة قليــلاً؛ كمعــارض بْيــع �لســيار�ت و�لمعــد�ت �لثقيلــة. 

ــن  ــة، م ــرة �لمالي ــة، خــلال �لفت ــو�د �لغذ�ئي ــر، لتجــارة �لم ــل �لزعت ــاأة ت ــي ُمنَش ــع ف ــة �لُمتاحــة للبي ــت �لبضاع تكون
ــة: آتي ــات �ل� �لكمي

البيان
البضاعة الُمتاحة للبّيع

سعر �لوحدة/كرتونهعدد �لوحد�ت/كرتونه

600040مخزون 1/1/

450050مشتريات 1/20/

600048مشتريات 5/15/

675061مشتريات 8/30/

1120064مشتريات 11/15/

آتية:  المطلوب: �أجب عن �ل�أسئلة �ل�
�أ-  كــم يبلــغ حجــم �لمخــزون فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة؟ �إذ� علمــت �أن عــدد �لوحــد�ت �لَمبّيعــة خــلال �لفتــرة 
) 20500( كرتونــة؛ منهــا )200( كرتونــة، تــم ردهــا للُمنَشــاأة خــلال �لعــام؛ لعــدم مطابقتهــا للمو�صفــات.

ب- �حسب َتكّلُفة مخزون �آخر �لمدة؛ بطريقة �لو�رد �أول�ً صادر �أول�ً.

مثال )1(: 

يتكــون �لمخــزون �لُمتــاح للبيــع 
مــن جميــع مخــزون �أول �لمدة، 
ُمضافــاً �إليــه �لمشــتريات خــلال 
�لعــام، مطروحــاً منهــا مــردود�ت 

�لمشــتريات ومســموحاتها.

اأَتعلّم:
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ج- كم تبلغ َتكّلُفة �لبضاعة �لُمتاحة للبْيع؟
د- �حسب َتكّلُفة مخزون �آخر �لمدة؛ بطريقة �لمتوسط �لمرجح.

هـ - كم تبلغ َتكّلُفة �لبضاعة �لَمبّيعة؟
و- ماذ� تُلاحظ من خلال �لحل بالطريقتين؛ بالنسبة لوحد�ت �لمخزون وَتكّلُفتها؟

الحل:
يجاد عدد وحد�ت مخزون �آخر �لمدة من �لبضاعة، ل� ُبد من معرفة صافي �لوحد�ت �لَمبّيعة، وهو: ل�إ

صافي �لوحد�ت �لَمبيعة خلال �لسنة = )�إجمالي �لوحد�ت �لَمبّيعة – عدد �لوحد�ت �لمردودة(. 
      = 20500 كرتونة – 200 كرتونة. 

      = 20300 كرتونة.
وبالتالي فاإن عدد �لوحد�ت �لُمتبقية دون بْيع )مخزون �آخر �لمدة(، هو كما ياأتي:

مخزون �آخر �لمدة = ) مخزون 1/1 + مشتريات خلال �لعام – صافي عدد �لوحد�ت �لَمبّيعة(
    = 6000 كرتونة  + 28450كرتونة – 20300 كرتونة.

    = 34450 كرتونة – 20300 كرتونه = 14150 كرتونة.                                                                      

وبذلك يمكن اإجمال المطلوب من ال�أسئلة، كما في الجداول ال�آتية:

اأول�ً: طريقة الوارد اأول�ً صادر اأول�ً:

البيان
مخزون اآخر المدةالبضاعة المتاحة للبْيع

عدد �لوحد�ت/ 
كرتونة

سعر �لوحدة/ 
كرتونة

�لَتكّلُفة �لكلية 
بالدينار

عدد �لوحد�ت/
كرتونة

سعر �لوحدة/ 
كرتونة

�لَتكّلُفة �لكلية

240000 د40 د6000مخزون 1/1

225000 د50 د4500مشتريات 1/20

288000 د48 د6000مشتريات 5/15

179950 د61 د2950 كرتونة411750 د61 د6750مشتريات 8/30

716800 د64 د11200 كرتونة716800 د64 د11200مشتريات 11/15

896750 د14150 كرتونة1881550 د-34450 كرتونة�لمجموع:

1881550 دَتكّلُفة �لبضاعة.

ُيطرح: مخزون �آخر 
�لمدة.

)896750( د 

984800 دَتكّلُفة �لبضاعة �لَمبّيعة.
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  ثانيًا: طريقة المتوسط المرجح:

البيان
مخزون اآخر المدةالبضاعة المتاحة للبْيع

عدد �لوحد�ت/ 
كرتونة

سعر �لوحدة/ 
كرتونة

�لَتكّلُفة �لكلية 
بالدينار

عدد �لوحد�ت/
كرتونة

سعر �لوحدة/ 
كرتونة

�لَتكّلُفة �لكلية

240000 د40 د6000مخزون 1/1/

225000 د50 د4500مشتريات 1/20/

288000 د48 د6000مشتريات 5/15/

411750 د61 د6750مشتريات 8/30/

716800 د 64 د11200مشتريات 11/15/

772830.5 د54.617 د14150 كرتونة 1881550 د  -34450 كرتونة�لمجموع:

َتكّلُفة �لبضاعة 
�لمتاحة للبْيع

1881550 د

ُيطرح: مخزون �آخر 
�لمدة

)772830.5( د

َتكّلُفة �لبضاعة 
�لَمبّيعة

1108719.5 د

لحســاب قيمــة مخــزون �آخــر �لمــدة، بطريقــة �لمتوســط �لمرجــح، ل� ُبــد مــن حســاب متوســط �لَتكّلُفــة للوحــدة 
آتيــة:  �لو�حــدة مــن �لمخــزون، وذلــك مــن خــلال �لمعادلــة �ل�

متوســط َتكّلُفــة �لوحــدة �لو�حــدة مــن �لمخــزون = )َتكّلُفــة �لبضاعــة �لُمتاحــة للبيــع ÷ عــدد �لوحــد�ت �لُمتاحــة 
للبيــع(؛ لــذ� فهــي تســاوي = )1881550 د ÷ 34450 كرتونــة( = 54.617 دينــار�ً/ كرتونــة.

وبذلــك تكــون َتكّلُفــة �لمخــزون = )عــدد �لوحــد�ت �لمتبقيــة مــن �لمخــزون × متوســط �لَتكّلُفــة للوحــدة �لو�حــدة 
مــن �لمخــزون( = 14150 كرتونــة× 54.617 دينــار�ً.

                           = 772830.5 دينار.

  نلاحــظ مــن خــلال �لمقارنــة بيــن ُطــرق تقييــم �لمخــزون، �أن عــدد وحــد�ت �لمخــزون هــي و�حــدة )14150 كرتونــة(، 
ــة وحــد�ت �لمخــزون، وليــس لعــدد �لوحــد�ت �لخاصــة بالمخــزون،  و�أن قيمــة �لمخــزون مختلفــة، وهــذ� يرجــع لَتكّلُف
وبالتالــي يؤثــر فــي صافــي نتيجــة عمــل �لُمنَشــاأة؛ مــا يتوجــب �ســتمر�ر �لُمنَشــاأة علــى طريقــة �لتقييــم، وعــدم تغييرهــا، �إل� 

بعــد تقديــم �لمبــرر�ت �للازمــة للجهــات �لحكوميــة �لمعنيــة.
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نشاط )1(: تقييم المخزون: 

بافتــر�ض ثبــات �لبضاعــة �لُمتاحــة للبيــع فــي محــلات تــّل �لزعتــر لتجــارة �لمــو�د �لغذ�ئيــة، خــلال �لفتــرة �لماليــة، مــن 
آتيــة: �لكميــات �ل�

البيان
البضاعة الُمتاحة للبّيع

سعر الوحدة/كرتونهعدد الوحدات/كرتونه

600040مخزون 1/1

450050مشتريات 1/20

600048مشتريات 5/15

675061مشتريات 8/30

1120064مشتريات 11/15

آتية:  المطلوب: �أجب عن �ل�أسئلة �ل�
ــة مــن �لمخــزون  ــاأن �لوحــد�ت �لمتبقي ــي، علمــاً ب ــة مخــزون �آخــر �لمــدة؛ بطريقــة �لعــد �لفعل �أ-  �حســب َتكّلُف
تكّونــت ممــا ياأتــي: )5000( كرتونــة مــن مخــزون 1/1، و)8000( كرتونــة مــن مشــتريات 11/15، و)1150( 

كرتونــة مــن صفقــة شــر�ء 5/15 .
ب- �حسب َتكّلُفة مخزون �آخر �لمدة؛ بطريقة و�رد �أول�ً صادر �أخير�ً.

ــا  ــه؛ منه ــام )20500( كرتون ــات خــلال �لع ــي �لمبيع ــاأن �إجمال ــاً ب ــة؟ علم ــة �لَمبّيَع ــة �لبضاع ــغ َتكّلُف ج- كــم تبل
ــات. ــا للمو�صف ــدم مطابقته ــام؛ لع ــا للمحــلات خــلال �لع ــم رده ــة، ت )200( كرتون

د- مــاذ� تُلاحــظ مــن خــلال �لحــل بالطــرق �لمختلفــة؛ بالنســبة لوحــد�ت �لمخــزون وتكلفتهــا، وَتكّلُفــة �لبضاعــة 
�لُمتاحــة للبْيــع )بافتــر�ض ثبــات �لمعطيــات كافــًة(؟

  نستنتج مما سبق، �أن عدد وحد�ت �لمخزون و�حدة، مهما �ختلفت طريقة تقييمه، وهي )14150 كرتونة(، و�أن 
َتكّلُفة �لبضاعة �لُمعدة للبْيع �أيضاً و�حدة، وهي )1881550( دينار�ً، لكن َتكّلُفة �لمخزون تختلف من طريقة ل�أخرى؛ 
ذ� قارنّا طريقة �لو�رد �أول�ً صادر �أول�ً، و�لو�رد �أخير�ً صادر �أول�ً، نجد �أن طريقة �لو�رد  ما يؤثر في صافي �أرباح �لُمنَشاأة، فاإ
�أول�ً صادر �أول�ً، تُظِهر قيمة �لمخزون بقيمة قريبة من �أسعار �لسوق، لذ� يظهر �لربح ز�ئد�ً في �أوقات �لتضخم، �أما �لطرق 
�لَمبّيعة،  للبضاعة  �لحالية  للَتكّلُفة  يعني عدم عكسها  ما  تاريخية؛  باأسعار  �لَمبّيعة  �لبضاعة  َتكّلُفة  تُقيِّم  فهي  �ل�أخرى، 

أرباح.  فتنخفض �ل�
 

ما �أفضل طريقة في تقييم �لمخزون لدى ُمنَشاآت �ل�أعمال؟ ولماذ�؟
اأفّكر:
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نشاط )2(: اختيار طريقة التقييم المناسبة:

فيمــا ياأتــي طــرق لتقييــم �لمخــزون: )�لــو�رد �أول�ً صــادر �أول�ً، �لمتوســط �لمرجــح، �لعــد �لفعلــي، �لــو�رد �أخيــر�ً صــادر 
�أول�ً(، وبعــض �لصناعــات �لعاملــة فــي �لســوق �لفلســطينية، والمطلــوب: �ختــر طريقــة �لتقييــم �ل�أنســب لتقييــم مخــزون 

آتيــة:  �آخــر �لمــدة، فــي كل ُمنَشــاأة مــن �لُمنَشــاآت �ل�
- مصنع للاأحذية �لجلدية. 

- مصنع لتعبئة �لمياه �لمعدنية.
- منشار لقص �لحجر للاستخد�م �لمنزلي.

- َمعمل للمعجنات.
- مخبز.

- سوبر ماركت.

- مخـازن �لموز.
- صو�مع �لقمح.
- مخازن �لدقيق.

- مخزون شركة �ألبان من �لحليب.
- محلات لمو�د �لبناء.

- مخزون مشتل من �ل�أسمدة �لعضوية.

جابة   جابة        ُمسّمى الُمنَشاأة:            ال�إ       ُمسّمى الُمنَشاأة:            ال�إ

)                (                         -1
)                (                         -2
)                (                         -3
)                (                         -4

    )                (                         -5
)                (                         -6

)                (                          -7
)                (                          -8
)                (                          -9
)                (                         -10

    )                (                         -11
)                (                         -12
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اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي: س1:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

ما طريقة تسعير �لمخزون، و�لتي بموجبها تكون �لبضاعة �لَمبّيعة من �لوحد�ت �لتي تم شر�ؤها �أخير�ً؟  -1
ب ـ �لو�رد �أخير�ً صادر �أول�ً. �أ- �لو�رد �أول�ً صادر �أول�ً.   

د- �لَعّد �لفعلي. ج ـ �لمتوسط �لُمرجح.   

2-  ما �لطريقة �ل�أنسب لتسعير مخزون �آخر �لمدة في معرض للسيار�ت؟ 
ب- �لو�رد �أخير�ً صادر �أول�ً. �أ- �لو�رد �أول�ً صادر �أخير�ً.   

د- �لَعّد �لفعلي. ج - �لمتوسط �لُمرجح.   

آتية ل� تتغير بتغير طرق تسعير �لمخزون �لسلعي؟ �أي من �ل�  -3
 �أ- عدد وحد�ت �لمخزون. 

ب- َتكّلُفة �لبضاعة �لُمعّدة للبْيع.
ج- عدد وحد�ت �لمخزون، وَتكّلُفة �لبضاعة �لَمبّيعة.

د- َتكّلُفة �لبضاعة �لُمعّدة للبْيع، وعدد وحد�ت �لمخزون.

س2:  عرِّف كلاً مّما ياأتي: - �لبضاعة �لُمعّدة للبْيع.  - �لمخزون �لسلعي.  - طريقة �لَعّد �لفعلي.

س3:  قارن بين المخزون في الُمنَشاآت التجارية، والمخزون في الُمنَشاآت الصناعية، من حيث:
- �لطبيعة.         - �لحجم.        - �لقيمة.

ُمنَشاأة �لوليد لديها وحد�ت بضاعة تم شر�ؤها باأسعار مختلفة، وعند بْيع �لشركة هذه �لوحد�ت،  �أن  س4:  �فترض 
آتية: والمطلوب: وضح كيف يتم حساب َتكّلُفة �لبضاعة �لَمبّيعة، من خلال �لطرق �ل�

 .Weighted Average -ج     .FIFO -ب    .LIFO -أ�
    

س5:   فيما ياأتي قائمة جرد مخزون �آخر �لمدة من �لسكر، لدى مصنع عر�ق �لَمنشية، كما هو في 2018/2/28م، 
وسعر �لسوق لحظة �لجرد لها في 2018/12/31م:

الكمية نوع السكر
بالطن

سعر الَتّكُلفة 
للطن الواحد/

دينار
سعر الَتّكُلفة 

للمخزون

سعر السوق 
للطن الواحد 
في 12/31/

سعر السوق 
للمخزون

السعر ال�أقل 
لصنف المخزون

450477500سكر بني

400600622سكر قصب
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350510510سكر بنجر

600515525سكر شمندر

800325340سكر خام تحت �لتصنيع

1200440435سكر غير مغلف

 
والمطلوب: �أ- تقييم مخزون �آخر �لمدة من �لسكر.   

            ب- تسجيل قيد �إثبات مخزون �آخر �لمدة.

س6:  فيما ياأتي �لبضاعة �لُمتاحة للبيع في محلات �أضو�ء �لمدينة، لتجارة �إطار�ت �لسيار�ت، خلال �لفترة �لمالية: 

البيان
البضاعة الُمتاحة للبْيع

سعر �لوحدة/ �إطارعدد �لوحد�ت/ �إطار
3500200مخزون 1/1/

4500140مشتريات 1/20/
6000250مبيعات 5/15/

7800215مشتريات 8/30/
2500240 مبيعات 11/15/

آتية:  المطلوب: �أجب عن �ل�أسئلة �ل�
�أ- �حسب َتكّلُفة مخزون �آخر �لمدة، بطريقة كل من:

        - �لو�رد �أول�ً صادر �أول�ً.     - �لو�رد �أخير�ً صادر �أول�ً.
ب- ماذ� تلاحظ من خلال �لحل بالطريقتين؟

ج- �كتب قيد �إثبات مخزون �آخر �لمدة، في كٍل من �لطريقتين.

اأسئلة الوحدة  

جابة الصحيحة، لكل مما ياأتي: س1:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

1- �أي مما ياأتي ُيعّد خطاأً؟
�أ- ل� يتم �إعد�م �لدْين، قبل �عتباره دْيناً مشكوكاً فيه.

ب- قد ُيعدم دْين خلال �لفترة �لمالية.
ج- ل� ُيعدم �لدْين �إل� في نهاية �لفترة �لمالية.

د- قد ُيعدم دْين في فتر�ت مالية ل�حقة.
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2- �أي مما ياأتي ُيعّد قيد�ً محاسبياً  لتجديد )�إحياء( دْين؟
�إلى حـ/ مخصص �لديون �لمشكوك فيها. �أ- من حـ/ �لزبون سنابل. 

�إلى حـ/ �لزبون عاهد. ب-  من حـ/ �لنقدية. 
�إلى حـ/ مصروف �لديون �لمعدومة. ج- من حـ/ ملخص �لدخل.  

�إلى حـ/ �لزبون �سماعيل. د- من حـ/ مصروف �لديون �لمعدومة. 

3- ماذ� ُيسّمى �لفرق بين قيمة �ل�أصل �لثابت في نهاية �لسنة �لمالية، وقيمته في بد�يتها؟
مع �ل�ستهلاك.    ب- ُمجَّ �أ- �ل�ستهلاك.    
د- �لقيمة �لسوقية للاأصل. ج- �لقيمة �لدفترية للاأصل.   

�أي مما ياأتي ُيعّد غير صحيح؛ بالنسبة ل�ستهلاك �ل�أصل غير �لمتد�ول؟  -4
�أ- ُيعّد �ستهلاك �ل�أصل مصروفاً.          

نتاج. ب- ُيعّد �ستهلاك �ل�أصل َتكّلُفة من تكاليف �ل�إ
ير�د�ت، قبل �ستخر�ج صافي �لربح. ج- ُيخصم �ستهلاك �ل�أصل من قيمة �ل�إ
ير�د�ت، قبل �ستخر�ج مجمل �لربح. د- ُيخصم �ستهلاك �ل�أصل من قيمة �ل�إ

س2:  عرِّف كلاً مما ياأتي:  - �لذمم �لمدينة.       - �ل�هتلاك.     - مخزون �آخر �لمدة.

س3:  ما المقصود بالزيادة في الصندوق؟ وكيف يتم تسويتها محاسبيًا؟

س4:  فيما ياأتي مجموعة من �ل�أسس �لمحتملة، و�لتي قد تستند �إليها طريقة �لقسط �لثابت في حساب �ل�ستهلاك 
للاأصول �لثابتة في ُمنَشاآت �ل�أعمال، والمطلوب: تحديد �أُيها يخص هذه �لطريقة:

جابةال�أسس المحتملة لطريقة ال�ستهلاك الثابتالرقم ال�إ

نتاجي.1 يفقد �ل�أصل من قيمته بشكل منتظم على مد�ر عمره �ل�إ

تحميل �لسنو�ت �ل�أولى من عمر �ل�أصل قسط �ستهلاك �أكبر من �لسنو�ت �للاحقة.2

توزيع قيمة �ل�أصل بشكل ُمتساٍو على سنو�ت �ل�نتفاع منه.3

�لسنو�ت �ل�أولى من عمر �ل�أصل، هي �لسنو�ت �ل�أكثر �نتفاعاً منه.4

نتاجي، في مبلغ قسط �ل�ستهلاك �لسنوي. 5 �لمساو�ة بين سنو�ت �لعمر �ل�إ

نتاجي للاأصل.6 تحقيق �لعد�لة بين سنو�ت �لعمر �ل�إ

تحميل جميع �ل�أصول غير �لمتد�ولة في �لُمنَشاأة قسط �ل�ستهلاك نفسه.7
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س5:  حدد مكان �لظهور في قائمة �لمركز �لمالي للُمنَشاأة، لكل حساب من �لحسابات �لو�ردة في �لجدول �ل�آتي: 
)�ل�أصول �لمتد�ولة، �ل�أصول غير �لمتد�ولة، حقوق �لُملكّية، �ل�لتز�مات(: 

قائمة المركز الماليُمسّمى الحسابالرقم

مصروف �لتاأمين �لمدفوع مقدماً.1

مصروفات �لرو�تب �لمستحقة.2

يجار �لمقبوض مقدماً.3 �إير�د �ل�إ

�إير�د خدمات مستحق.4

س6:  فيما ياأتي بعض �ل�أرصدة �لمستخرجة من دفاتر ُمنَشاأة زيتا، في 2017/12/31م:)6200( دينار رو�تب موظفين، 
)2000( دينار م. تاأمين، وعند �لجرد في نهاية �لعام، تبين ما ياأتي:

�أ- ُدفعت �لمصاريف �لخاصة بالتاأمين في 7/1/ ، عن عام كامل.
ب- رو�تب �لموظفين �لسنوية )6500( دينار.
المطلوب: �إجر�ء قيود �لتسوية �لجردية �للازمة.

س7:  بتاريخ 1/1/ 2017م، قررت شركة مطاعم باب �لسلسلة في �لعاصمة �لقدس، تكوين مخصص ديون مشكوك 
آتية �أسماؤهم: نور  فيها، وذلك بقيمة )2600( دينار، وفي 2017/9/15م، قررت �لشركة �إعد�م دْين �لزبائن �ل�
�لدين )2300( دينار،  سنابل )350( دينار�ً، ولم تو�فق على �إعد�م دْين مصباح �لبالغ )233( دينار�ً، والمطلوب:

�أ- �كتب �لقيود �ليومية �لمتعلقة بتكوين مخصص �لديون �لمشكوك فيها.
ب- �إثبات �لقيود �ليومية �للازمة �لمتعلقة بالتسوية �لجردية للذمم �لمدينة.

س8:  فيما ياأتي بعض �ل�أرصدة �لمستخرجة من دفتر �أستاذ ُمنَشاأة تّل �لصافي للخدمات �لعامة، في 2018/12/31م: 
)12300( دينار �إير�د �إيجار محلات، و)445( دينار�ً �إير�د خدمات صيانة، وعند �لجرد في نهاية �لعام، تبين ما 

ياأتي:

�أ- �إيجار �لمحلات حسب �لعقد )235( دينار�ً شهرياً.
ب- هناك )75( دينار�ً من �إير�د �لخدمات، تتعلق بالعام �لقادم.  

المطلوب: �إجر�ء قيود �لتسوية �لجردية �للازمة.
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س9:  بتاريخ 2018/2/1م، تم شر�ء �آلة تصوير جديدة لمكتب �لدو�يمة للخدمات �لجامعية، بقيمة )4200( دينار، 
نتاجي، بمبلغ )500( دينار،  نتاجي بسبع سنو�ت، وُيحتمل بيعها كُخردة في نهاية عمرها �ل�إ ر عمرها �ل�إ وقد قُدِّ

والمطلوب:

�أ- �حسب قسط �ل�ستهلاك �لسنوي �لثابت للاآلة.
آلة، في نهاية �ل�أعو�م: �ل�أول، و�لثالث، و�لسادس من  ثبات �ستهلاك �ل� ب-  سجل قيود �ليومية �للازمة ل�إ

آلة. عمر �ل�
آلة. ج- تصوير حساب �ل�

س10: تبين من عملية جرد صندوق ُمنَشاأة بيت حنينا �لصناعية، في �لعاصمة �لقدس، �أن �لجرد �لفعلي للصندوق بتاريخ 
7/1 /2018م، �أظهر وجود مبلغ )49460( دينار�ً، بينما �لرصيد �لدفتري له، )50000( دينار، والمطلوب: 

آتية:  �كتب قيد �لتسوية �لجردية �لمتعلقة بالصندوق، في كل حالة من �لحال�ت �ل�

�أ-  حالة �لُمنَشاأة تتحمل �لعجز.
ب- حالة �أمين �لصندوق يتحمل �لعجز، وسيتم خصمه من ر�تبه. 

س11: ما �لفرق بين �لطريقة �لمباشرة و�لطريقة غير �لمباشرة، في تسوية �لذمم �لمدينة؟

س12: علل لكلٍّ مما ياأتي:
�أ- " نادر�ً ما يتم �لتطابق بين رصيد حساب �لبنك في دفاتر �لُمنَشاأة، وحساب �لُمنَشاأة في دفاتر �لمصرف ".

ب- " تُعّد �لنقدية �أكثر �أصول �لَمنَشاآت ُعرضة للاختلاس ". 
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 اأقيُم ذاتي:

النِّتاجاُتالرقم
التَّقييُم

منخفٌض متوّسٌطمرتفٌع

�أفرق بين �أساس �ل�ستحقاق و�ل�أساس �لنقدي في �لمحاسبة.١

�أحد ُمسّميات �لحساب �لوهمي )�إير�د ومصروف( لكل حالة من ٢
حال�ت �لجرد.

�أعالج حال�ت جرد �لصندوق، محاسبياً.3

�أعّد ُمذكرة تسوية �لبنك، حسب �ل�أصول.٤

�أكتب قْيود �لتَّسوية �لجردية �لمتعلقة بحساب �لبنك.5

�أميز �لحساب �لوهمي من غير �لوهمي.6

�أكتب قْيود �لتَّسوية �لجردية �لمتعلقة بجرد �لمصروفات.7

ير�د�ت.٨ �أكتب قْيود �لتَّسوية �لجردية �لمتعلقة بجرد �ل�إ

أنو�ع �لمختلفة ل�أصول �لمشروع.٩ �أميز بين �ل�

�ألم باأسباب �ستهلاك �ل�أصول غير �لمتد�ولة.١٠

�أميز بين طرق �ستهلاك �ل�أصول غير �لمتد�ولة.١١

�أحسب قسط �ل�ستهلاك �لثابت للاأصل غير �لمتد�ول.١٢

�أكتب قْيود �لتَّسوية �لجردية للذمم �لمدينة بالطريقة �لمباشرة.١3

�أكتب قْيود �لتَّسوية �لجردية للذمم �لمدينة بطريقة �لُمخصص.١٤

�ألم بمفهوم �لمخزون �لسلعي في مختلف ُمنَشاآت �ل�أعمال.١5

�أكتب �لقْيد �لمحاسبي �لمتعلق بتقييم مخزون �آخر �لمدة.١6

�ستخرج قيمة مخزون �آخر �لمدة بطريقة �لو�رد �أول�ً صادر �أول�ً.١7

�ستخرج قيمة مخزون �آخر �لمدة بطريقة �لو�رد �أخير�ً صادر �أول�ً.١٨

�ستخرج قيمة مخزون �آخر �لمدة بطريقة �لمتوسط �لُمرجح.١٩

�أحِسن �ختيار �لطريقة �لمناسبة لتقييم مخزون �آخر �لمدة.٢٠
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يادّي؟ كيف �أحّدد �لوضع �لمالي لمشروعي �لرِّ

القوائم المالية
Fin
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الَوحدة الّرابعة:

َنتاأمَُّل ثم نُناقُِش:
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يتوقع من �لطلبة بعد �ل�نتهاء من در�سة هذه �لوحدة، �أن يكونو� قادرين على �إتقان �إعد�د �لقو�ئم �لمالية 

آتية: و�لحسابات �لختامية في ُمنَشاآت �ل�أعمال؛ �لتجارية و�لخدمية، ويتحّقق ذلك من خلال �لمهام �ل�

  تحليل حالة در�سية عن �إعد�د قائمة �لدخل، وخطو�ت �لتوصل �إلى نتيجة 
عمل �لمشروع.

 تنفيذ نشاط عن تصنيف �لمصروفات �لتشغيلية و�إيجاد صافي �لدخل.
 تنفيذ نشاط شامل عن �إعد�د قائمة �لدخل �لمشروع.

 تنفيذ نشاط وحل �أسئلة عن �إقفال حسابات قائمة �لدخل.
 تحليل حالة در�سية عن ماهي حقوق �لُملكّية.

 تنفيذ نشاط عن �ل�أنشطة �لماأثرة في حقوق �لُملكّية.
  حل �أمثلة و�أسئلة وتنفيذ �أنشطة عن �إعد�د قائمة �لَتغيُّر في 

حقوق �لُملكّية.
 تحليل حالة در�سية عن قائمة �لمركز �لمالي و�إعد�دها.
تصنيف  عن  رياضية  �أمثلة  وحل  �أنشطة    تنفيذ 

حسابات قائمة �لمركز �لمالي و�إعد�دها.
�لمركز  قو�ئم  عن  وبحث  نقاش  قضايا    تنفيذ 

�لمالي في �لمشروعات �لتجارية و�لخدماتية.
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قائمة الدخل 

 Income Statement 

تتعدد هذه  �إذ  �لمحاسبية؛  �لدورة  �ل�أخيرة من خطو�ت  �لخطوة  �ل�أعمال  ُمنَشاآت  �لمالية في  �لقو�ئم  �إعد�د  ُيعّد 
�لقو�ئم �لمالية، فمنها ما يهدف �إلى بيان نتيجة عمل �لمشروع؛ من ربح �أو خسارة، و�إظهار حركة �لتغير�ت على ر�أس 
�لمال خلال �لفترة �لمالية، ومنها ما يسعى لبيان ما على �لُمنَشاأة من �لتز�مات وما لها من حقوق، �أو لبيان حركة �لتدفُّقات 
�لنقدية للاأنشطة، ولكن تختلف تفاصيل هذه �لقو�ئم �لمالية من ُمنَشاأة ل�أخرى باختلاف طبيعة عملها وشكل ملكّيتها، غير 
�أننا قد  تناولنا في هذ� �لدرس، قائمة �لدخل باعتبارها �أولى �لقو�ئم �لو�جب �إعد�دها في �لُمنَشاآت بشكل عام، فما ماهّية 

قفالها؟ قائمة �لدخل؟ وكيف يتم �إعد�دها؟ وما �لقيود �لمحاسبية �لخاصة باإ

:Income Statement Essence ماهّية قائمة الدخل 

هــي قائمــة تبيــن نتيجــة عمــل �لمشــروع مــن ربــح �أو خســارة عــن فتــرة ماليــة محــددة، وهــي �أد�ة مــن �أدو�ت قيــاس �أد�ء 
ــر�د�ت ومصروفــات،  �لُمنَشــاأة ومســتوى نجاحهــا فــي تحقيــق �أهد�فهــا، فالحســابات �لتــي تشــملها هــذه �لقائمــة مــن �إي

تتســم فــي �أنهــا حســابات مؤقتــة، يتــم �إقفالهــا فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة.

:Income Statement Preparation اإعداد قائمة الدخل 

يتــم �إعــد�د هــذه �لقائمــة بال�ســتناد �إلــى ميــز�ن �لمر�جعــة، �إذ تختلــف بنــود قائمــة �لدخــل مــن ُمنَشــاأة ل�أخــرى؛ حســب 
طبيعــة �لنشــاط، وفــي هــذه �لــدرس تــم عــرض قائمــة �لدخــل لُمنَشــاأة تجاريــة، وللتعــرف �إلــى خطــو�ت �إعد�دهــا نتنــاول 

آتيــة: �لحالــة �لدر�ســية �ل�

حالة دراسية )1(: تجارة الصابون النابلسّي في قطاع غزة:

َيملـُـك ماهــر محــلاً تجاريــاً فــي مدينــة غــزة، يعمــل فــي مجــال تجــارة 
�لصابــون �لنابلســي، حيــث يقــوم بشــر�ئه مــن �أحــد �لمعامــل لصناعــة 
ــة، �أر�د ماهــر معرفــة  ــة �لســنة �لمالي �لصابــون فــي نابلــس، وفــي نهاي
ــي    ــة ف ــز�ن �لمر�جع ــارّي، وكان مي ــه �لتج ــل نشــاط محلّ نتيجــة عم

رة بالدينــار(: 31 /12 /2018م، كمــا ياأتــي )�لمبالــغ ُمقــدَّ

ول
أ ال�

س 
در

ال
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دائنمديناسم الحساب

18300�لنقدية
4300�لمدينون

6900مخزون بضاعة �أول �لمدة
4100شاحنة نقل

5300د�ئنون
35500مشتريات

2400مردود�ت �لمشتريات
1000خصم مكتسب

70300�لمبيعات
2500مردود�ت �لمبيعات

1500�لخصم �لمسموح به
500مصاريف نقل �لمبيعات

4400رو�تب مندوبي �لبْيع
2800�إيجار �لمبنى

د�رة 5200رو�تب �ل�إ
700مصاريف �لكهرباء

7700ر�أس �لمال في �أول �لمدة

8670086700المجموع

فــاإذ� علمــت �أنــه تــّم جــرد بضاعــة �آخــر �لســنة وتــم تقييمهــا بمقــد�ر 2700 دينــار، والمطلــوب: �أجــب عــن �لتســاؤل�ت 
آتية: �ل�

س1: صنف �لحسابات �لو�ردة في ميز�ن �لمر�جعة، �إلى حسابات مؤقتة وحسابات د�ئمة.
س2: ما مقد�ر َتكّلُفة �لبضاعة �لُمتاحة للبيع؟

س3: كم تبلغ قيمة َتكّلُفة �لمبيعات؟
س4: �إعد�د قائمة �لدخل لمحلات ماهر �لتجارية، عن �لسنة �لمنتهية في 2018/12/31م ؛ وذلك لـ:

 �أ-  �إيجاد مجمل ربح �أو خسارة �لمحل.
ب- �إيجاد صافي ربح �أو خسارة �لمحل.

ج- ماذ� تُلاحظ من خلال �لبند )�أ( و )ب(؟
س5: ما �لخطو�ت �لتي تم �تباعها للحصول على نتيجة عمل �لمحل؟
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جابــة عــن تســاؤل�ت الحالــة الدراســية الســابقة، �أّن �ســتخر�ج نتيجــة عمــل �لُمنَشــاأة، يتــم    يتبيــن مــن خــلال ال�إ
عبــر مقابلــة �إيــر�د�ت �لُمنَشــاأة بالمصروفــات �لتــي �أســهمت فــي تحقيقهــا، خــلال فتــرة ماليــة معينــة؛ قــد تكــون شــهر�ً، �أو 
نــه  ربــع ســنة، �أو ســنة كاملــة، ونلاحــظ �أنــه تــم �ســتخد�م �لحســابات �لمؤقتــة فــي �إيجــاد نتيجــة �لعمــل هــذه، وبذلــك فاإ

يمكــن �لتوصــل �إلــى نتيجــة عمــل �لمشــروع، كمــا ياأتــي:

اإيجاد صافي المبيعات 
)١(

اإيجاد َتّكُلفة البضاعة 
الُمعّدة للبْيع )٢(

اإيجاد َتّكُلفة البضاعة  
الَمبّيعة )٣(

اإيجاد مجمل الربح اأو 
الخسارة )٤(

اإيجاد صافي الربح اأو 
الخسارة )٥(

صافي المبيعات = 
اإجمالي المبيعات - 

)مردوداتها ومسموحاتها 
+ الخصم المسموح به(.

َتّكُلفة البضاعة المعدة 
للبْيع =

)مخزون بضاعة 
اأول المدة + صافي 

المشتريات(.

َتّكُلفة البضاعة الَمبّيعة =
)َتّكُلفة البضاعة المعدة 
للبيع - مخزون البضاعة 

اآخر المدة(.

مجمل الربح =
)صافي المبيعات - 

َتّكُلفة البضاعة الَمبّيعة(.

صافي الربح =
)مجمل الربح - 

المصاريف التشغيلية(.

صافي �لمشتريات = مجمل �لمشتريات – )مردود�ت �لمشتريات ومسموحاتها + �لخصم �لمكتسب(.	 
ــا �إذ� كان 	  ــح، �أم ــاإن �لنتيجــة تكــون مجمــل رب ــا، ف ــن قيمــة َتكّلُفته ــر م ــات �أكب ــي �لمبيع ــت قيمــة صاف �إذ� كان

�لعكــس تكــون �لنتيجــة مجمــل خســارة. 
�إذ� كانــت قيمــة مجمــل �لربــح �أكبــر مــن قيمــة �لمصاريــف �لتشــغيلية، فــاإن �لنتيجــة تكــون صافــي ربــح، �أمــا �إذ� 	 

كان �لعكــس تكــون �لنتيجــة صافــي خســارة.

اأَتعلّم:

ــة،  ــة، ومصاريــف تمويلي ــة ومصاريــف �إد�ري ــو�ع؛ مصاريــف بيعي ــة �أن ــاأة علــى ثلاث تشــتمل �لمصروفــات �لتشــغيلية للُمنَش
آتــي: أنــو�ع، �إليــك �لنشــاط �ل� وللتمييــز بيــن هــذه �ل�

نشاط )1(: اأنواع المصروفات التشغيلية:

ــغ  ــة �لمشــهورة فــي فلســطين، �إذ تبل ــار مــن �لصناعــات �لتقليدي تُعــّد صناعــة �لَفخَّ
قيمــة �لصــادر�ت منهــا، حو�لــي )1.5( مليــون دينــار، وُيقــّدر عــدد �لــورش بحو�لــي 
ــّد  ــّزة، وُيع ــت لحــم وغ ــل وبي ــة �لخلي ــي مدين ــز ف ــا متركّ ــة، معظمه )1000( ورش
�لحــاج �أبــو ثابــت مــن �أشــهر �لعامليــن فــي هــذه �لصناعــة، ويملــك ورشــًة فــي 
آتــي �أرصــدة �لمصروفــات �لتشــغيلية  مدينــة بيــت لحــم، حيــث يتضمــن �لجــدول �ل�

ــي 2018/12/31م: ــا هــي ف لورشــته، كم
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المصروف التشغيليالرقم
قيمة 

المصروف 
تصنيف المصروفات التشغيلية

مصاريف �لبْيع 
و�لتوزيع

مصاريف 
�إد�رية وعمومية

مصاريف 
تمويلية

750م. تسويق �إلكتروني. 1

1200م. صيانة �لقو�لب.2

250م. مياه.3

300م. �لغاز.4

270م. �لكهرباء.5

6500رو�تب �لفنيين.6

2200�إيجار �لمحل.7

350مصاريف نقل �لفخار �لَمبّيع.8

120م. فائدة مدينة.9

100م. �شتر�ك في معارض.10

آتية: المطلوب: �أجب عن �ل�أسئلة �ل�
�أ-  َصنِّــف �لمصروفــات �لتشــغيلية للورشــة �إلــى: )بْيعيــة، �أو �إد�ريــة، �أو تمويليــة(؛ بوضــع �لقيمــة �لخاصــة 

بالمصــروف فــي �لمــكان �لمناســب.
د�ريــة، و�لمصروفــات �لتمويليــة(  ب- �حســب مجمــوع قيمــة كّل مــن: )�لمصروفــات �لبْيعيــة، و�لمصروفــات �ل�إ

فــي �لورشــة.
ج- �حسب قيمة صافي دخل �لورشة، �إذ� علمت �أّن مجمل �لدخل يساوي )38750( دينار.

  نســتنتج مــن النشــاط الســابق، �أن �لمصروفــات �لبيعيــة، هــي �لمصروفــات �لتــي تتكبدهــا �لُمنَشــاأة فــي ســبيل تصريــف 
ــي  ــة، ه ــة و�لعمومي د�ري ــف �ل�إ ــن �أّن �لمصاري ــي حي ــع، ف ــة وكلاء �لبْي ــلان وعمول ع ــة و�ل�إ ــف �لدعاي ــا؛ كمصاري ُمنَتجاته
نترنــت، فــي حيــن  مصاريــف عامــة مرتبطــة بالُمنَشــاأة ككل، مثــل: رو�تــب �لعامليــن، ومصاريــف �لهاتــف و�شــتر�كات �ل�إ

�أّن �لمصروفــات �لتمويليــة، تُمثـّـل َتكّلُفــة عمليــة �ل�قتــر�ض.
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نشاط شامل )1(: قائمة الدخل:

فيما ياأتي قائمة �لدخل لمشروع �لنور �لتجاري، عن �لفترة �لمنتهية في 2018/12/31م، )�لمبالغ ُمقّدرة بالدينار(: 

مبالغ كليةمبالغ جزئيةمبالغ جزئيةالبيان
70000�إجمالي �لمبيعات:

----------------مردود�ت �لمبيعات

خصم مسموح به
مجموع �لمردود�ت و�لخصم

5000----------------

55000* صافي المبيعات

َتّكُلفة المبيعات:

_

10000بضاعة �أول �لمدة

........�إجمالي �لمشتريات

)5000(مردود�ت �لمشتريات

)1000(خصم �لمشتريات

……...* صافي المشتريات

45000َتّكُلفة البضاعة المتاحة للبيع:

..........بضاعة �آخر �لمدة

........َتكّلُفة �لمبيعات

30000* مجمل الربح / مجمل الخسارة.

المصاريف التشغيلية:

_ 4000مصاريف �لبْيع و�لتوزيع

10000مصاريف �إد�رية

2000مصاريف تمويلية

..........* مجموع المصاريف

..........صافي الربح / الخسارة

والمطلوب: اأجب عن التساؤل�ت ال�آتية: 
�أ- �حسب �لقيم �لمجهولة  �لو�ردة في قائمة �لدخل. 

ب- �إذ� �نخفض �إجمالي �لمبيعات بقيمة )20000( دينار، فكم يكون مجمل �لدخل �لجديد؟
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لكترونيــة عــن قائمــة دخــل ُمنَشــاأة تجاريــة، و�أخــرى لُمنَشــاأة خدماتيــة، ثــم �عقــد مقارنــة  �بحــث فــي �لمو�قــع �ل�إ
نجــاز. بينهمــا، و�كتــب تقريــر�ً، و�حفظــه فــي ملــف �ل�إ

قضية للنقاش:

:Closing Income Statements Accountsاإقفال حسابات قائمة الدخل 

يتــم �إقفــال حســابات قائمــة �لدخــل فــي �لُمنَشــاأة فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة، �نطلاقــاً مــن كونهــا حســابات مؤقتــة، مرتبطــة 
بفتــرة ماليــة معينــة، ول� يتــم ترحيلهــا لفتــرة ماليــة ل�حقــة، �إذ �إّن نتيجــة مقابلــة �إيــر�د�ت �لفتــرة �لماليــة بمصروفاتهــا، تــم 
�إقفالهــا فــي حســاب ر�أس �لمــال؛ لــذ� ل� ُبــّد مــن جعــل �أرصــدة هــذه �لحســابات تســاوي صفــر�ً، مــا عــد� حســاب بضاعــة 
�آخــر �لمــدة، �لتــي تُقــّدر قيمتهــا حســب عمليــة �لجــرد �لفعلــي فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة، حيــث يتــم �إثباتهــا؛ كونهــا مــن 

آتــي يبيــن ذلــك: ــل للفتــرة �لماليــة �لقادمــة، و�لنشــاط �ل� �لحســابات �لد�ئمــة، �لتــي تُرحَّ

نشاط )2(: اإقفال حسابات قائمة الدخل: 

قفــال  بالرجــوع �إلــى قائمــة �لدخــل فــي �لنشــاط �لســابق، �لمتعلــق بُمنَشــاأة �لنــور �لتجاريــة، والمطلــوب: �كتــب قيــود �ل�إ
�لخاصــة بــكلٍّ ممــا ياأتــي:

�أ- �لحسابات �لد�ئنة في �لقائمة.
ب- �لحسابات �لمدينة في �لقائمة.

ج- نتيجة �لعمل )صافي ربح(.

  يتضح بعد حّل النشاط السابق، ما ياأتي: 
�إقفال �لحساب يعني جعل �لحساب �لمدين د�ئناً، و�لحساب �لد�ئن مديناً. 	 
�إّن �لحســابات ذ�ت �لطبيعــة �لد�ئنــة، مثــل �لمبيعــات، ومــردود�ت �لمشــتريات، تُجعــل مدينــة عنــد �إقفالهــا، فــي 	 

قفــال هــو حســاب ملّخــص �لدخــل. حيــن يكــون �لطــرف �لد�ئــن فــي قيــد �ل�إ
�إّن �لحســابات ذ�ت �لطبيعــة �لمدينــة، مثــل �لمشــتريات، و�لخصــم �لمســموح بــه، تُجعــل د�ئنــة عنــد �إقفالهــا، فــي 	 

قفــال هــو حســاب ملّخــص �لدخــل. حيــن يكــون �لطــرف �لمديــن فــي قيــد �ل�إ
قفــال، فــي حيــن يكــون �لطــرف 	  �إقفــال صافــي �لدخــل )�لربــح(، وذلــك بجعــل حســاب �لدخــل مدينــاً فــي قيــد �ل�إ

ــن ر�أس �لمــال،  ــي �لدخــل )خســارة(؛ يكــون �لطــرف �لمدي ــا �إذ� كان صاف ــن هــو حســاب ر�أس �لمــال، �أّم �لد�ئ
و�لطــرف �لد�ئــن حســاب �لدخــل.
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قفال �لخاصة بحسابات قائمة �لدخل، تكون كما ياأتي: ّن �إطار قيود �ل�إ وبذلك فاإ
ير�د�ت و�لحسابات ذ�ت �لطبيعة �لد�ئنة:  1- حسابات �ل�إ

من مذكورين:
××× حـ/ �لمبيعات.

××× حـ/ مردود�ت �لمشتريات ومسموحاتها.
××× حـ / خصم �لمشتريات )�لمكتسب(.

×××  �إلى حـ / ملخص �لدخل.

2- حسابات �لمصاريف و�لحسابات ذ�ت �لطبيعة �لمدينة:
xxx من حـ / ملخص �لدخل.

�إلى مذكورين:
xxx حـ / �لمشتريات.

xxx  حـ/ بضاعة �أول �لمدة.
xxx  حـ / مردود�ت �لمبيعات ومسموحاتها.

xxx  حـ / خصم �لمبيعات )مسموح به(.
xxx  حـ / �لمصروفات �لبيعية.

د�رية. xxx  حـ / �لمصروفات �ل�إ
xxx  حـ / �لمصروفات �لتمويلية. 

3- نتيجــة حســاب ملخــص �لدخــل: يتــم �إقفــال رصيــد ملخــص �لدخــل )صافــي �لربــح( فــي حســاب ر�أس �لمــال 
آتــي:  بالقيــد �ل�

xxx من حـ / ملّخص �لدخل.
xxx �إلى  حـ / ر�أس �لمال.

وفي حال كان �لرصيد )صافي خسارة( فيقفل بالقيد �ل�آتي: 
xxx من حـ / ر�أس مال.

 xxx �إلى حـ / ملّخص �لدخل.

لماذ� ل� يتم تدوير �لحسابات �لظاهرة في قائمة �لدخل للفترة �لمالية �لمقبلة؟
اأفّكر:

 

بضاعــة �آخــر �لمــدة يتــم �إثباتهــا فــي 
حســاب ملخــص �لدخــل، وليــس 

�إقفالهــا.

تنبيه!!!:

خسارة  �لعمل  نتيجة  كانت  لو 
في قائمة �لدخل �لخاصة بُمنَشاأة 
قفال  �ل�إ قيد  فما  �لتجارية،  �لنور 

�لخاص بذلك؟

اأفّكر:



7١

اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي: س1:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

�إذ� علمــت �أّن َتكّلُفــة �لبضاعــة �لَمبّيعــة تســاوي )22500( دينــار، ورصيــد مخــزون بضاعــة �أول �لمــدة )3500(   -1
ـ )6000( دينــار، فمــا قيمــة صافــي �لمشــتريات خــلال �لفتــرة؟  دينــار، فــي حيــن قُــدِّرت قيمــة بضاعــة �آخــر �لمــدة بــ

ب- 25000  دينار.  �أ- 23000 دينار.    
د - 35000 دينار.  ج- 29000 دينار.    

آتية ل� تُقفل في حساب ملّخص �لدخل؟ �أي من �لحسابات �ل�  -2
ب- �لخصم �لمكتسب.   يجار.    �أ- مصروف �ل�إ

د- مصاريف نقل �لمبيعات. ج - �لمسحوبات �لشخصية.  

آتية ُيصنَّف من ضمن �لحسابات �لد�ئمة �لحقيقية؟ �أي من �ل�  -3
ب- مصروف �لرو�تب.   �أ- �لمشتريات.    
د- �لخصم �لمسموح به. ج - مصروف �لتاأمين �لمدفوع ُمقّدماً. 

�إذ� كانــت �لمبيعــات )1000( دينــار، وتكاليــف �لبضاعــة �لَمبّيعــة تســاوي )600( دينــار، فكــم تبلــغ نســبة مجمــل   -4
�لربــح مــن �لمبيعــات؟ 

د - %100. ج - %67.   ب- %60.   �أ- %40.  

ما نتيجة �لخطاأ في زيادة تقدير قيمة بضاعة �آخر �لمدة في �لُمنَشاأة؟    -5
�أ- نقص َتكّلُفة �لمبيعات ومن ثم نقص مجمل �لربح. 
ب- زيادة َتكّلُفة �لمبيعات ومن ثم زيادة مجمل �لربح.
ج-  زيادة مجمل �لربح بسبب نقص َتكّلُفة �لمبيعات.

د- نقص كلٍّ من مجمل �لربح وصافي �لربح. 

س2:  عرِّف كلاً مّما ياأتي: 
            - �لخصم �لمسموح به.          - َتكّلُفة �لبضاعة �لُمتاحة للبْيع.

د�رية.             -  �لمصاريف �ل�إ

ـف المصروفــات ال�آتيــة اإلــى مصروفــات بيعيــة ومصروفــات اإداريــة، وهــي: )م. دعايــة و�إعــلان،  س3:  َصنِـّ
ــي �لوظائــف  ــن ف ــات �لعاملي ــع، �إكر�مي ــة وكلاء بْي ــي، عمول ــة �ل�آل�ت، مصــروف �ســتهلاك �لمبان مصــروف صيان

ــم �لُمنَتجــات(. ــي تصمي ــن ف ــب �لعاملي �لُمســاندة، م. رو�ت
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س4:  �إليــك �أرصــدة �لحســابات �لمتعلقــة بقائمــة �لدخــل لمشــروع �لســعدية �لتجــاري، عــن �لفتــرة �لمنتهيــة بتاريــخ: 
ــار(: رة بالدين ــدَّ ــغ ُمق 2017/12/31م )�لمبال

القيمةالبيان
؟؟؟�لمبيعات.

2500مردود�ت �لمبيعات.

؟؟؟صافي �لمبيعات.

؟؟؟َتكّلُفة �لبضاعة �لَمبّيعة.

؟؟؟بضاعة �أول �لمدة.

58500صافي �لمشتريات.

؟؟؟َتكّلُفة �لبضاعة �لمتاحة للبْيع.

8500بضاعة �آخر �لمدة.

؟؟؟ )يمثل مجمل �لربح 40% من صافي �لمبيعات(مجمل الربح:

13500�لمصاريف �لتشغيلية.

35000صافي الربح

المطلوب : �أ- جد �لقيم �لمجهولة في قائمة �لدخل. 
قفال �لخاصة بالحسابات �لسابقة.                     ب- تسجيل قيود �ل�إ

س5:  ما الفرق بين الحسابات المؤقّتة والحسابات الدائمة؟ اذكر مثال�ً لكلٍّ منهما.

س6:  علل لكلٍّ مما ياأتي:
- مجمل �لربح ل� ُيَمثِّل �لنتيجة �لنهائية لعمل �لمشروع. 

- خصم بضاعة �آخر �لمدة من َتكّلُفة �لبضاعة �لُمتاحة للبْيع.  



73

قائمة الَتغيُّر في حقوق الُملكّية

Statement of Change in Equity

تُعــّد قائمــة �لَتغيُّــر فــي حقــوق �لُملكّيــة، �لقائمــة �لثانيــة مــن �لقو�ئــم �لماليــة للُمنَشــاأة، حيــث يتــم �إعد�دهــا بعــد �إعــد�د قائمــة 
عــد�د  �لدخــل؛ وذلــك ل�أن نتيجــة قائمــة �لدخــل تُرّحــل �إلــى هــذه �لقائمــة، �لتــي تُعــّد مخرجاتهــا مــن �لعناصــر �لضروريــة ل�إ
قائمــة �لمركــز �لمالــي للُمنَشــاأة، فمــا ماهّيــة �لَتغيُّــر فــي قائمــة حقــوق �لُملكّيــة؟ ومــا مكّوناتهــا؟ وكيــف يتــم �إعد�دهــا؟ هــذ� 

مــا تــم تناولــه فــي هــذ� �لــدرس، كمــا ياأتــي:

:Statement of Equity Essence ماهية قائمة حقوق الُملكّية 

تُعــّد هــذه �لقائمــة مــن �لقو�ئــم �لماليــة �لختاميــة، �لتــي تقــوم �لعديــد مــن ُمنَشــاآت �ل�أعمــال باإعد�دهــا، مهمــا كان حجمهــا 
آتيــة: �أو طبيعــة نشــاطها، وللتعــّرف �إلــى مكوناتهــا، �إليــك �لحالــة �لدر�ســية �ل�

حالة دراسية )1(: صناعة الكوفّية الِفَلسطينّية

ــة  ــي مدين ــاً للنســيج، ف ــي 2017/1/1م، مصنع ــراأ بتمعــن: "�فتتحــت شــيماء ف اق
طولكــرم، بر�أســمال مقــد�ره )16000( دينــار، يقــوم علــى �إنتــاج �لكوفّيــة �لفلســطينّية 
�لشــهيرة، و�لتــي تُعــّد رمــز�ً مــن رموز �لقضّية �لفلســطينّية، وفــي 2017/5/13، قامت 
شــيماء بشــر�ء ســيارة لمشــروعها بمبلــغ )7000( دينــار، وســّددت ثمنهــا مــن �أمو�لهــا 

�لخاصــة، كمــا قامــت بســد�د مبلــغ )400( دينــار مــن �أمو�لهــا �لخاصــة لشــركة عســقلان للكمبيوتــر، ثمــن جهــاز 
حاســوب، تــم شــر�ؤه للمشــروع خــلال �لعــام. 

لقــد �عتــادت شــيماء علــى ســحب مبلــغ )200( دينــار شــهرياً، مــن نقديّــة �لمصنــع لســد�د جــزء مــن نفقــات در�ســة 
�بنتهــا فــي �لجامعــة، وفــي 12/31/ 2017م، تبّيــن بعــد �إعــد�د قائمــة �لدخــل للمشــروع، �أّن مشــروعها قــد حّقــق صافــي 
ربــٍح قــدره )12000( دينــار، و�أنّهــا ترغــب فــي �إعــد�د قائمــة �لَتغيُّــر فــي حقــوق ملكّيــة �لمصنــع، والمطلــوب: �أجــب 

آتيــة:  عــن �لتســاؤل�ت �ل�
جمالية لمسحوبات شيماء �لشخصية، خلال �لعام.          س1: �إيجاد �لقيمة �ل�إ

ضافية في مشروعها، خلال �لعام.          س2: حساب قيمة �ل�ستثمار�ت �ل�إ
        س3: ما مكّونات قائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية؟

        س4: ما �أهمية �إعد�د قائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية للمصنع؟
        س5: �إعد�د قائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية للمصنع، في 2017/12/31م.

ي
ثان

 ال
س

در
ال
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ــة تتكــون مــن مجموعــة مــن �لعناصــر،  ــر فــي حقــوق �لُملكّي ــة، �أّن قائمــة �لَتغيُّ   نســتنتج مــن خــلال دراســة الحال
ضافــات علــى ر�أس �لمــال، �أو �لتخفيضــات عليــه، مهمــا كان شــكلها؛  هــي: ر�أس �لمــال فــي بد�يــة �لفتــرة �لماليــة، و�ل�إ
نقديــة �أو عينيــة، وصافــي نتيجــة عمــل �لمشــروع خــلال �لفتــرة �لماليــة؛ مــن ربــٍح �أو خســارة، �إضافــة �إلــى �لمســحوبات 
�لشــخصية؛ ســو�ًء كانــت علــى شــكل نقــد �أو بضاعــة، حيــث تكــون �لمحّصلــة �لنهائيــة لهــذه �لقائمــة، هــي �إيجــاد ر�أس 

�لمــال فــي نهايــة �لفتــرة، �لــذي ســيرّحل �إلــى قائمــة �لمركــز �لمالــي للُمنَشــاأة.
ــر�ت �لتــي طــر�أت علــى  ــان �لتغي ــة، فــي بي ــر فــي حقــوق �لُملكّي ــد �لهــدف �لنهائــي مــن �إعــد�د قائمــة �لتغّي يمكــن تحدي
حقــوق ملكيــة �لُمنَشــاأة منــذ بد�يــة �لفتــرة �لماليــة وحتــى نهايتهــا، وبالتالــي �لوقــوف علــى صافــي حقــوق �أصحــاب �لُملكّيــة 

علــى �لمشــروع.

:Statement of Equity Preparation اإعداد قائمة حقوق الُملكّية 

تختلــف بنــود قائمــة �لَتغيُّــر فــي حقــوق �لُملكّيــة؛ باختــلاف �لشــكل �لقانونــي للُمنَشــاأة، ســو�ًء كانــت علــى شــكل مشــروع 
أنشــطة  فــردي �أو شــركة تضامــن، �أو شــركات مســاهمة، فالَتغيُّــر فــي حقــوق �لُملكّيــة يرجــع �إلــى طبيعــة وحجــم مختلــف �ل�

آتــي: �لتــي تقــوم بهــا �لُمنَشــاأة، وللتعــرف �إلــى ذلــك، �إليــك �لنشــاط �ل�

نشاط )1(: ال�أنشطة المؤثّرة في حقوق الُملكّية:

فيما ياأتي مجموعة من �ل�أنشطة �لتي حدثت خلال �لفترة �لمالية في محطة برقين لتعبئة 
�لمحطة؛  في  �لُملكّية  منها على حقوق  �أثر كلٍّ  والمطلوب: حّدد  �لغاز،  �أسطو�نات 

بوضع �إشارة )( في �لمكان �لمناسب:

ال�أنشطةالرقم
جابة ال�إ

تؤثّر بالنقصتؤثّر بالزيادة

ــّلاك �لمشــروع؛ حســب نســب 1 قــر�ر �إد�رة �لمحطــة بتوزيــع �أربــاح علــى ُم
�لتوزيــع �لمتفــق عليهــا.

تحقيق �لمحطة لصافي ربح �أقّل من �لشركات �لمماثلة. 2

�ستثمار مبلغ �إضافّي ل�فتتاح خط جديد لتعبئة �لغاز للمستهلك �لنهائي.3

مســحوبات نقديــة مــن قبــل �أحــد ُمــّلاك �لمشــروع؛ لتغطيــة عمليــات 4
�لجديــد. منزلــه  تشــطيب 

ر ُمّلاك �لمحطة.5 سحب �أسطو�نات غاز لحساب �أسَّ

تقديــم �أحــد �لُمــّلاك حافلــة شــخصية يملكهــا ل�ســتعمالها لنقــل �لعامليــن 6
فــي �لمحطــة، و�عتبارهــا جــزء�ً مــن حّصتــه فــي ر�أس �لمــال.
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  نلاحــظ، �أن هنــاك �أنشــطة كثيــرٌة تؤثّــر فــي حقــوق ُملكّيــة �لُمنَشــاأة؛ ســو�ًء بالزيــادة �أو �لنقصــان، حيــث تــزد�د 
ــة، وتقــل بالخســائر و�لتخفيضــات فــي ر�أس �لمــال  ــرة �لمالي ــاح �لمتحققــة خــلال �لفت أرب ــادة علــى ر�أس �لمــال وبال� بالزي

ــك: ــن ذل ــي يبي آت ــّلاك، و�لشــكل �ل� وبالمســحوبات �لشــخصية للُم

الزيادة في حقوق الُملكّية

ال�ستثمار 
ضافي ال�إ

الزيادة في 
راأس المال نهاية الفترة

صافي 
ال�أرباح

نقصان في حقوق 
�لُملكّية

صافي 
�لخسارة

مسحوبات 
شخصية

تخفيضات 
ر�أس �لمال

نقصان 
في ر�أس �لمال 

نهاية �لفترة
 
 

نشاط )2(: اإعداد قائمة الَتغيُّر في حقوق الُملكّية:

فيمــا ياأتــي �لتغيــر�ت �لتــي طــر�أت علــى حقــوق ُملكّيــة لُمنَشــاأة و�دي �لقلــط خــلال عــام 2018م، �لــو�ردة فــي �لجــدول 
�ل�آتي:

المبلغالبيانالمبلغالبيان
14700تقديم قطعة �أرض لتشييد مبنى للُمنَشاأة.23250ر�أس �لمال في بد�ية �لفترة.

10%تخفيض ر�أس �لمال.7360مسحوبات شخصية نقدية خلال �لعام.

14300صافي ربح متحقق في نهاية �لعام.6120مسحوبات بضاعة بسعر �لَتكّلُفة.

آتية: المطلوب: �أجب عن �ل�أسئلة �ل�
س1: �إعد�د قائمة �لَتغيُّر في حقوق ُملكّية �لُمنَشاأة، خلال �لعام 2018م.

س2: ما مقد�ر �لزيادة �أو �لنقص في حقوق �لُملكّية؟

تعمــل شــركة زمــزم للمفروشــات فــي مدينــة ديــر �لبلــح منــذ عشــر�ت �لســنين، وفيمــا ياأتــي �لتغيــر�ت �لتــي طــر�أت 
علــى حقــوق �لُملكّيــة خــلال �لعــام 2018م:

مثال )1(: 
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المبلغالبيانالمبلغالبيان
تقديم شاحنة ل�ستخد�مها في نقل �لبضاعة 250000ر�أس �لمال في بد�ية �لفترة.

للزبائن.
22000

25000تخفيض ر�أس �لمال.12000مسحوبات شخصية نقدية خلال �لعام.

65000صافي خسارة متحّقق في نهاية �لعام.2400مسحوبات بضاعة بسعر �لبْيع.

آتية: المطلوب: �أجب عن �ل�أسئلة �ل�

س1: �إعد�د قائمة �لَتغيُّر في حقوق ُملكّية �لشركة، خلال �لعام 2018م.
س2: ما مقد�ر �لزيادة �أو �لنقص في حقوق �لُملكّية؟

الحل: تكون قائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية لشركة زمزم للمفروشات كما ياأتي، بناًء على �لمعطيات �لسابقة:

شركة زمزم للمفروشات
قائمة حقوق الُملكّية

عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م

مبالغ كليةمبالغ جزئيةمبالغ جزئيةالبيان
250000ر�أس �لمال في 2018/1/1

ضافي 22000ُيضاف: �ل�ستثمار �ل�إ

)65000(ُيطرح: صافي �لخسارة

)25000(ُيطرح: تخفيضات ر�أس �لمال

)14400(ُيطرح: مسحوبات شخصية

)104400(مجموع �لطروحات من ر�أس �لمال

)82400(صافي �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية

167600ر�أس �لمال في 2018/12/31

ضافــي،  ــة كان عبــارة عــن زيــادة علــى ر�أس �لمــال تتمثــل فــي �ل�ســتثمار �ل�إ ــر فــي حقــوق �لُملكّي   نلاحــظ، �أّن �لَتغيُّ
ــي �لخســارة، و�لتخفيضــات و�لمســحوبات �لشــخصية،  ــي؛ صاف ــة ف ــال و�لمتمثل ــي ر�أس �لم ــى �لطروحــات ف ــة �إل �إضاف
وبالتالــي فــاإن خلاصــة هــذه �لَتغيُّــر�ت هــي )82400( دينــار، يتــم تنزيلهــا مــن ر�أس �لمــال فــي بد�يــة �لفتــرة �لماليــة؛ ليصبــح 

ر�أس �لمــال �لجديــد للشــركة هــو 167600 دينــار.
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ــر�ت  ــذه �لَتغيُّ ــة ه ــن طبيع ــر ع ــض �لنظ ــة، بغ ــوق �لُملكّي ــي حق ــر ف ــة �لَتغيُّ ــد�د قائم ع ــط ل�إ ــاإن �لشــكل �لُمَبسَّ ــا ف ــن هن م
ــي: ــا ياأت ــو كم ــة، ه ــوق �لُملكّي ــى حق ــا عل ونتيجته

البيانالمبلغ
XXX.ر�أس �لمال في بد�ية �لفترة

)XX( أو� XX .صافي �لخسارة )-( صافي �لربح �أو )+(

XX.ضافات لر�أس �لمال خلال �لفترة )+( �ل�إ

)XX(.لتخفيضات على ر�أس �لمال خلال �لفترة� )-(

)XX(.لمسحوبات �لشخصية� )-(

XXX.ر�أس �لمال في نهاية �لفترة

 متى تلجاأ �لُمنَشاأة �إلى تخفيض ر�أس مالها؟ 
اأفّكر:

اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مما ياأتي:  س1:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

�إذ� علمــت �أّن ر�أس �لمــال فــي بد�يــة �لفتــرة �لماليــة يســاوي 10000 دينــار، وصافــي �لربــح يســاوي 3000 دينــار،   -1
و�لمســحوبات �لشــخصية تســاوي 1000 دينــار، فمــا قيمــة ر�أس �لمــال فــي نهايــة �لفتــرة؟ 

د- 8000 دينار.  ج- 12000 دينار.  ب- 14000 دينار.  �أ- 6000 دينار.  

 2- �إذ� كان ر�أس �لمــال فــي بد�يــة �لفتــرة لُمنَشــاأة مــا، يســاوي 5000 دينــار، ور�أســمالها فــي نهايــة �لفتــرة يســاوي 
ــح �أو خســارة  ــي رب ــار، فمــا قيمــة صاف ــرة بقيمــة )2500( دين ــت �لمســحوبات خــلال �لفت ــار، وكان 7000 دين

�لُمنَشــاأة؟
ب- ربح 4500 دينار. �أ- ربح 2000 دينار.    

د- ربح 500 دينار. ج- خسارة 500 دينار.    

�إذ� كان ر�أس مــال مشــتل طوبــاس للزهــور �لطبيــة فــي بد�يــة عــام 2016م، هــو 10000 دينــار، و�أصبــح فــي نهايــة   -3
ضافــات علــى ر�أس �لمــال خــلال �لعــام 3000 دينــار، فكــم يبلــغ صافــي  �لعــام 15000 دينــار، وبلغــت قيمــة �ل�إ

ربــح �أو خســارة �لمشــتل فــي نهايــة عــام 2016م؟ 
ب- 2000 دينار ربح. �أ- 5000 دينار ربح.    

د- 5000 دينار خسارة. ج- 2000 دينار خسارة.    
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آتية تؤثّر بالزيادة على صافي حقوق �لُملكّية؟ �أي من �ل�  -4
ب- بْيع �أصل باأقل من تكلفته. �أ- مسحوبات شخصية نقد�ً.   

د- بْيع بضاعة بسعر �لَتكّلُفة. ج- تقديم عقار للمشروع.   

س2:  َعرِّف قائمة الَتغيُّر في حقوق الُملكّية، مبّينًا الهدف ال�أساس من اإعدادها. 

س3:  اذكر العمليات المؤثّرة في حقوق الُملكّية.

س4:  علل لكلٍّ مّما ياأتي: 
�أ- يتم �إعد�د قائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية بعد �إعد�د قائمة �لدخل.

ب- تحصيل مبالغ نقدية من �أحد �لمدينين ل� يؤثر في قائمة حقوق �لُملكّية.

س5:  �ســتثمر شــادي فــي 2017/1/1م، مبلــغ )5000( دينــار نقــد�ً؛ لتاأســيس مشــروع �ألعــاب ذكاء �إلكترونيــة، حيــث 
آتيــة �لمتعلقــة بنشــاطه خــلال �لعــام )�لمبالــغ مقــدرة بالدينــار(:  ظهــرت �لبيانــات �لماليــة �ل�

البيانالمبلغ
�إجمالي �لمصاريف2500

ير�د�ت5500 �إجمالي �ل�إ

�ستثمار�ت �إضافية )�أجهزة �إلكترونية جديدة(3500

مسحوبات شخصية1000

�لنقدية7000

  المطلوب: �إعد�د قائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية للمشروع، في 2017/12/31م.
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قائمة المركز المالي

 Statement of Financial Position 

يتمثــل �أحــد �ل�أهــد�ف �لرئيســة للمحاســبة، فــي تحديــد �أو بيــان �لمركــز �لمالــي للُمنَشــاأة فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة؛ 
�أي توفيــر معلومــات ل�أصحــاب �لمصالــح عــن طبيعــة �لوضــع �لمالــي للُمنَشــاأة فــي لحظــٍة زمنّيــة معينــة، ومــدى قدرتهــا على 
�ل�ســتمر�ر وتســديد �لتز�ماتهــا تجــاه �ل�آخريــن، ولتحقيــق هــذ� �لغــرض يقــوم �لمحاســب باإعــد�د قائمــة �لمركــز �لمالــي، �أو 
مــا تُســّمى بالميز�نيــة �لعموميــة، حيــث تضــم فيهــا جميــع �لحســابات �لد�ئمــة و�لتــي لــم يتــم �إقفالهــا، فمــا ماهّيــة قائمــة 
�لمركــز �لمالــي؟ ومــا مكّوناتهــا �لرئيســة؟ وكيــف يتــم تبويــب وتصنيــف �لحســابات �لــو�ردة فيهــا؟ هــذ� مــا تــم تناولــه فــي 

آتــي: ثنايــا هــذ� �لدرس،علــى �لنحــو �ل�

:Statement of Financial Position Essence ماهّية قائمة المركز المالي 
تُعــّد قائمــة �لمركــز �لمالــي بمثابــة كشــف مالــي، يعــرض جميــع �لحســابات �لد�ئمــة فــي �لُمنَشــاأة؛ مــن �أصــول و�لتز�مــات 

آتيــة:  وحقــوق ُملكّيــة فــي لحظــة زمنيــة معينــة، وللتعــرف �إلــى ذلــك، نتنــاول �لحالــة �لدر�ســية �ل�

حالة دراسية )1(: تجارة األعاب ال�أطفال 

وبْيع  تجارة  في  يعمل  حانون،  بيت  مدينة  في  تجاري  مشروع  هادي  يملك 
�لعمليات  لتسجيل  محوسباً  مالّياً  نظاماً  ويستخدم  �ل�أطفال،  �ألعاب  مختلف 
�لمشروع  �أن  تبّين  2017م،  عام  نهاية  وفي  �للازمة،  �لتقارير  و�ستخر�ج  �لمالية 
قد حققت صافي ربح قدره )3100( دينار، ولذلك قرر هادي توسيع مشروعه؛ 
شريك  عن  للبحث  دفعه  �لذي  أمر  �ل� دينار؛   )10000( لمبلغ  ذلك  يحتاج  �إذ 
و�ئل  �لمحتمل  �لشريك  ولكن  للاستثمار،  �للازم  و�لمال  �لرغبة  لديه  عمل 
وهذ�  بذلك؛  قر�ر  �تخاذ  في  تساعده  مشروعه؛  عن  مالية  معلومات  طلب 

عد�د قائمة �لمركز �لمالي �لخاص  تطلّب من هادي جرد كل ما يمتلكه �لمشروع من �أصول وما عليه من �لتز�مات، ل�إ
بالمشروع، علماً باأن �لبيانات �لمالية في 2017/12/31، كانت كما ياأتي:

�لمكتبية  �لمعد�ت  نقدية )3860( دينار، مدينون )4200( دينار، معد�ت مكتبية )1500( دينار، مجمع �ستهلاك 
)150( دينار�ً، م. �إيجار مستحق �لدفع )1000( دينار، د�ئنون )900( دينار، �إعلان مدفوع مقدماً )2100( دينار، 
�أور�ق قبض )800( دينار، �أور�ق دفع )500( دينار، قرض طويل �ل�أجل )6900( دينار، ر�أس �لمال )6810( دنانير، 
كما قُدِّرت بضاعة �آخر �لمدة بمبلغ )3800( دينار، علماً �أن هادي شعر بالطماأنينة عندما تو�زنت �لميز�نية �لخاصة 

بمشروعه.

ث
ثال

 ال
س

در
ال
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آتية:  المطلوب: �أجب عن �لتساؤل�ت �ل�
س1: هل تو�زن قائمة �لمركز �لمالي ضرورة؟ وما �أهمية �لتو�زن في هذه �لحالة؟

عــد�د؟  س2: مــا �لهــدف مــن �إعــد�د قائمــة �لمركــز �لمالــي �لــو�ردة فــي �لحالــة؟ هــل هنــاك �أهــد�ف �أخــرى للاإ
�ذكرهــا.

س3: ما �لمبلغ �لذي تو�زنت عنده قائمة �لمركز �لمالي �لو�ردة في �لحالة؟
س4: �إعد�د قائمة �لمركز �لمالي لمشروع هادي �لتجاري، كما هي في 2017/12/31م.

عــد�د؛  ــر قطعــي علــى صحــة �ل�إ ــي ضــرورة، حيــث تعطــي مؤشــر�ً غي ــو�زن فــي قائمــة �لمركــز �لمال   نلاحــظ، �أن �لت
بســبب وجــود �أخطــاء لــم يكشــفها ميــز�ن �لمر�جعــة �أو �أعمــال �لتدقيــق و�لرقابــة علــى �لعمليــات �لماليــة للُمنَشــاأة، فمثــلاً: 
لــو تــم تبديــل رصيــد �أور�ق �لقبــض �لبالــغ )3200( دينــار، مــع رصيــد �أور�ق �لدفــع بالقيمــة نفســها؛ فــاإن قائمــة �لمركــز 

�لمالــي ســتتو�زن مــع ورود هــذ� �لخطــاأ. 
ــاأة، وقدرتهــا  ــة عــن ســيولة �لُمنَش ــم بيانــات ومعلومــات مالي ــاأة فو�ئــد عــدة؛ كتقدي ــي للُمنَش عــد�د قائمــة �لمركــز �لمال ل�إ
ــّلاك، وُحســن توظيفهــا مو�ردهــا  ــروة �لُم ــرة �ل�أجــل فــي مو�عيــد �ســتحقاقها، وبيــان حجــم ث علــى ســد�د �لتز�ماتهــا قصي

ــر�ر�ت.  ــي �تخــاذ �لق ــاأة ف ــة، وكل هــذ� يســاعد �إد�رة �لُمنَش �ل�قتصادي

هنــاك حــال�ت تكــون فيهــا نتيجــة �أعمــال �لُمنَشــاأة ربحــاً، فــي حيــن �أّن مركزهــا �لمالــي ضعيــف، ناقــش ذلــك مــن 
خــلال �لعمــل مــع زملائــك فــي �لمجموعــة.

قضية للنقاش:

 :Preparation Statement of Financial Position اإعداد قائمة المركز المالي 

قــد يتــم �إعــد�د قائمــة �لمركــز �لمالــي للُمنَشــاأة علــى شــكل 
تقريــر، �أو جــدول، �أو كشــف، بحيــث ُيظهــر �ل�أصــول �أول�ً، 
ثــم �ل�لتز�مــات علــى �لمشــروع تجــاه �ل�آخريــن، ثــم حقــوق 

آتــي: ــا فــي �لشــكل �ل� �لُملكّيــة، كم
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شركة العنان للمحروقات
قائمة المركز المالي

كما هي بتاريخ: 12/31/  ......

مبلغ كليمبلغ جزئيال�أصول

ال�أصول المتداولة:

xxنقدية 
xx�أ. قبض

xxذمم مدينة 
xxمخزون �آخر �لمدة 

xx�ستثمار�ت �أسهم وسند�ت
xxxx* مجموع �ل�أصول �لمتد�ولة.

ال�أصول غير المتداولة:

xxمباٍن
xxشاحنات

xxحق �متياز
xxعد�د�ت �لتعبئة

xxxx* مجموع �ل�أصول غير �لمتد�ولة.

xxxxxمجموع ال�أصول:

�ل�لتز�مات وحقوق �لُملكّية

ال�لتزامات المتداولة: 

xx�لذمم �لد�ئنة 
xxقروض قصيرة �ل�أجل 

xxxx* مجموع �ل�لتز�مات �لمتد�ولة:

ال�لتزامات غير المتداولة:

xx�لقروض طويلة �ل�أجل 
xxxx* مجموع �ل�لتز�مات غير �لمتد�ولة.

حقوق الُملكّية:

xxxر�أس �لمال 
xxxxxمجموع �ل�لتز�مات وحقوق �لُملكّية:
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  يتبيــن مــن النمــوذج الســابق، �أّن قائمــة �لمركــز �لمالــي تتضمــن �أرصــدة �لحســابات �لد�ئمــة كافـّـًة؛ �لمدينــة منهــا 
ــر  و�لد�ئنــة، فاأرصــدة هــذه �لحســابات يتــم تدويرهــا للعــام �لقــادم، وتُعــّد هــذه �لقائمــة بعــد �إعــد�د قائمتــي �لدخــل و�لَتغيُّ
فــي حقــوق �لُملكّيــة؛ لــذ� فهــي تتضمــن جميــع �أصــول �لُمنَشــاأة، و�لتز�ماتهــا، �إضافــة �إلــى حقــوق �لُملكّيــة فيهــا، و�لنشــاط 

آتــي يبيــن ذلــك: �ل�

نشاط )1(: تصنيف عناصر قائمة المركز المالي:

فيمــا ياأتــي بنــود حســابات مســتخرجة مــن دفاتــر ُمنَشــاأة شــقائق �لنعمــان لتدقيــق �لحســابات، والمطلــوب: تحديــد 
مــكان ورود كلٍّ منهــا فــي قائمــة �لمركــز �لمالــي: 

بنود الحسابات 
التزاماتاأصول

حقوق ُملكّية غير متد�ولةمتد�ولةغير متد�ولةمتد�ولة

�لذمم �لد�ئنة
قرطاسية
�لنقدية

ر�أس مال �لشريك: )فيحاء(
أثاث �ل�

مصروف كهرباء مستحق
قرض بنكي طويل �ل�أجل

ر�أس مال �لشريك: )عابد(
�أور�ق قبض

�أرباح محتجزة
�إير�د مقبوض مقدماً

�أجهزة كمبيوتر
بر�ءة �ختر�ع

  نلاحظ، �أّن �أصول �لُمنَشاأة تتكّون من موجود�ت يمتلكها �لمشروع؛ 
سو�ًء كانت متداولة، مثل: �لنقدية، و�أور�ق �لقبض، و�لمصروفات �لمدفوعة 
أثاث و�لمباني  ماً، و�ل�ستثمار في �ل�أور�ق �لمالية، �أو غير متداولة؛ كال� ُمقدَّ
 Current( وحقوق �ل�متياز، �أما �ل�لتز�مات فُتصنّف �إلى التزامات متداولة
Liabilities(، مثل: �أور�ق �لدفع، و�لضر�ئب �لمستحقة، و�لذمم �لد�ئنة، 
عام؛ من  �أكثر  فترة  خلال  �لسد�د  تستحق   متداولة   غير  والتزامات 

أرباح �لمحتجزة، وهي �أرباح لم يتم  �ل�
�لعام،  خلال  �لشركاء  على  توزيعها 
مالك  �أو  �لشركاء  يستخدمها  وقد 

�لمشروع لزيادة ر�أس �لمال.

اأَتعلّم:
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كالقروض طويلة �ل�أجل، في حين �أّن حقوق الُملكّية )Owner's Equity(، تشمل ر�أس مال �لُمّلاك؛ سو�ًء كان فرد�ً 
.)Retained Earnings( أو مجموعة من �لشركاء، وال�أرباح المحتجزة�

ــة  ــي لهــا، و�آلّي ــى قائمــة �لمركــز �لمال ــع عل ــاآت �لفلســطينية، و�طّل حــدى �لُمنَش ــي ل�إ لكترون ــع �ل�إ ــى �لموق �رجــع �إل
ــك. ــر�ً بذل ــب تقري تصنيفهــا، و�كت

قضية للبحث:

�أن نتيجة نشاط �لمشروع من ربح �أو خسارة، ليس لها علاقة بقوة �أو ضعف �لمركز �لمالي له؛ فربما يحقق �لمشروع 
خسارة في فترٍة مالية، ولكن مركزه �لمالي قوّي، وربما ُيحّقق ربحاً في فترٍة مالّيٍة ما، لكن مركزه �لمالي ضعيف.

هل تعلم؟

نشاط )2(: اإعداد قائمة المركز المالي:

ــا �لتجاريــة، وذلــك  ــة �لمســتخرجة مــن �لســجلات �لمحاســبية لمحــلات و�دي قان فيمــا ياأتــي بعــض �ل�أرصــدة �لمالي
فــي 2018/12/31م: 

المبالغ )مقدرة بالدينار(اسم الحساب
19000�لنقدية

14000مخزون �أول �لمدة

21000شاحنة نقل

7250د�ئنون

22500مشتريات

2500مردود�ت �لمشتريات

1250ضر�ئب مستحقة �لدفع

1500�أور�ق مالية

11500قروض طويلة �ل�أجل

31000مبيعات

4200�أثاث 

؟؟؟ر�أس �لمال في نهاية �لفترة

26200ذمم مدينة
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1800�أور�ق قبض

3200مجمع �إهتلاك 

6200�أور�ق دفع

2100رو�تب مستحقة �لدفع

ــة، و)40000( حســب ســعر �لســوق،  ــّدرت بمبلــغ )34000( دينــار حســب �لَتكّلُف ــاأّن بضاعــة �آخــر �لمــدة قُ علمــاً ب
ــخ 2018/12/31م. ــي بتاري ــوب: �إعــد�د قائمــة �لمركــز �لمال والمطل

  نلاحــظ، �أّن هنــاك بنــود حســابات لــم تُســتخدم فــي �إعــد�د قائمــة �لمركــز �لمالــي؛ كالمبيعــات و�لمشــتريات وغيرهــا؛ 
كونهــا مــن �لحســابات �لتــي تــرد فــي قائمــة �لدخــل، وقــد �أقفــل �أثرهــا فــي حســاب ر�أس �لمــال فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة، 
ــم بنــاًء علــى سياســة �لحيطــة و�لحــذر، ويــرد فــي كلٍّ مــن قائمــة  فــي حيــن �أّن حســاب مخــزون بضاعــة �آخــر �لمــدة، ُيَقيَّ

�لدخــل وقائمــة �لمركــز �لمالــي للمشــروع.

ــر �لمحاســبية  ــة �لمســتخرجة مــن �لدفات ــي بعــض �ل�أرصــدة �لمالي  فيمــا ياأت
لمحلات سخنين لتجارة نظم �لطاقة �لشمسية، وذلك في 2018/12/31م 

رة بالدينــار(: )�لمبالــغ ُمقــدَّ
200 �أثــاث، 1000 شــهرة محــل، 1600 �أجهــزة كمبيوتــر، 2950 نقديــة، 
 500 �لمــدة،  �أول  بضاعــة   1250 مبيعــات،   8500 مشــتريات،   7250

مــردود�ت مبيعــات، 400 مــردود�ت مشــتريات، 1000 قــرض قصيــر �ل�أجــل، 200 �إيــر�د �أور�ق ماليــة، 2000 �أور�ق 
ماليــة، 40 خســائر بْيــع �أور�ق ماليــة، 70 �إيــر�د عقــار، 450 مصاريــف �إد�ريــة، 400 مصاريــف بيعيــة، 40 خصــم 

مســموح بــه، 130 مســحوبات شــخصية، 800 مدينــون، 700 د�ئنــون، ر�أس �لمــال فــي بد�يــة �لفتــرة؟؟
المطلوب: �أ-  �إعد�د ميز�ن �لمر�جعة بال�أرصدة للمحلات، بتاريخ 2018/12/31م.

ب- �إعــد�د قائمــة �لدخــل بتاريــخ 2018/12/31م، علمــاً بــاأن بضاعــة �آخــر �لمــدة قُــدِّرت بقيمــة )3000( 
دينــار، و�أنـّـه معفــى مــن �لضريبــة لمــدة خمــس ســنو�ت، حســب قانــون تشــجيع �ل�ســتثمار.

ج- �إعد�د قائمة حقوق �لُملكّية بتاريخ 2018/12/31م.
د-  �إعد�د قائمة �لمركز �لمالي بتاريخ 2018/12/31م.

الحل: 
�أ- ميز�ن �لمر�جعة بال�أرصدة لمحلات سخنين ل�أنظمة �لطاقة:

مثال )1(: 
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محلات سخنين ل�أنظمة الطاقة
ميزان المراجعة بال�أرصدة

كما هو بتاريخ 2018/12/31م

دائنمديناسم الحساب

2950نقدية

800مدينون

2000�أور�ق مالية

1250بضاعة �أول �لمدة

200�أثاث
1000شهرة محل

1600�أجهزة كمبيوتر
7250مشتريات
8500مبيعات

500مردود�ت مبيعات
400مردود�ت مشتريات

1000قرض قصير �ل�أجل 
200�إير�د �أور�ق مالية

40خسائر بْيع �أور�ق مالية
70�إير�د عقار 

450مصاريف �إد�رية
400مصاريف بيعية

40خصم مسموح به

130مسحوبات شخصية

700د�ئنون
7740ر�أس �لمال

1861018610المجموع:

  نلاحظ، �أّن ر�أس �لمال �لو�رد في �لميز�ن، هو ر�أس �لمال في بد�ية �لفترة، و�لبالغ  )7740( دينار�ً، وهو ناتج 
عن �لفرق بين مجموع �أرصدة �لطرف �لمدين )10870( دينار�ً، ومجموع �أرصدة �لطرف �لد�ئن )18610( دنانير.
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ب-  قائمة �لدخل لشركة سخنين ل�أنظمة �لطاقة:

مبالغ كليةمبالغ جزئيةمبالغ جزئيةالبيان

8500�إجمالي �لمبيعات:

)500(مردود�ت �لمبيعات

خصم مسموح به
مجموع �لمردود�ت و�لخصم

)40(
540

7960* صافي �لمبيعات

 َتكّلُفة �لمبيعات:

1250بضاعة �أول �لمدة

7250�إجمالي �لمشتريات

)400(مردود�ت �لمشتريات

0خصم �لمشتريات

6850* صافي �لمشتريات

8100َتكّلُفة �لبضاعة �لمتاحة للبيع

) 3000(بضاعة �آخر �لمدة

)5100(َتكّلُفة �لمبيعات

2860* مجمل �لدخل )�لربح(.

 �لمصاريف �لتشغيلية:

)400(مصاريف �لبْيع 

)450(مصاريف �إد�رية

)850(* مجموع �لمصاريف

2010صافي �لربح  �لتشغيلي

�إير�د�ت وخسائر �أخرى

200�إير�د �أور�ق مالية

70�إير�د عقار

)40(خسائر بْيع �أور�ق مالية

2240صافي �لربح قبل �لضريبة
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ج- قائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية:

محلات سخنين ل�أنظمة الطاقة
قائمة الَتغيُّر في حقوق الُملكّية

عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م

مبالغ كليةمبالغ جزئيةمبالغ جزئيةالبيان

7740ر�أس �لمال في 2018/1/1م

ضافي 0ُيضاف: �ل�ستثمار �ل�إ

2240ُيضاف: صافي �لربح

)0(ُيطرح: تخفيضات ر�أس �لمال

)130(ُيطرح: مسحوبات شخصية

)130(مجموع �لطروحات من ر�أس �لمال

2110صافي �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية

9850ر�أس �لمال في 2018/12/31م

د- قائمة �لمركز �لمالي:

محلات سخنين ل�أنظمة الطاقة
قائمة المركز المالي

كما هي بتاريخ: 2018/12/31م

مبلغ كليمبلغ جزئيال�أصول

�ل�أصول �لمتد�ولة:
2950نقدية 

2000�أور�ق مالية
800 مدينون 

3000مخزون �آخر �لمدة 
8750* مجموع �ل�أصول �لمتد�ولة.

�ل�أصول غير �لمتد�ولة:
   200�أثاث

1600�أجهزة كمبيوتر
1000شهرة محل

2800* مجموع �ل�أصول غير �لمتد�ولة.

+

+
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11550مجموع ال�أصول:
�ل�لتز�مات وحقوق �لُملكّية

�ل�لتز�مات �لمتد�ولة: 
700�لذمم �لد�ئنة 

1000قروض قصيرة �ل�أجل 
1700* مجموع �ل�لتز�مات �لمتد�ولة.

�ل�لتز�مات غير �لمتد�ولة:
0�لقروض طويلة �ل�أجل 

0* مجموع �ل�لتز�مات غير �لمتد�ولة.
حقوق �لُملكّية:

9850ر�أس �لمال 

11550مجموع ال�لتزامات وحقوق الُملكّية:

تُعّد  �أن  �لُمنَشاأة متكاملة في وظيفتها؛ لذ� يجب  �لمالية في  �لختامية و�لقو�ئم  �أن �لحسابات    نلاحظ مّما سبق، 
بالتسلسل؛ �إذ نبد�أ بعمل ميز�ن �لمر�جعة؛ للتاأكّد من صحة �لتو�زن �لمحاسبي، ثم نقوم باإعد�د قائمة �لدخل؛ لبيان نتيجة 
�لعمل، و�لتي تُرحل �إلى قائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية، �إضافة �إلى �لَتغيُّر�ت �ل�أخرى؛ للوصول �إلى ر�أس �لمال في نهاية 

�لفترة، �لذي ُيرّحل لقائمة �لمركز �لمالي للُمنَشاأة.
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اأسئلة الدرس

جابة الصحيحة، لكلٍّ مّما ياأتي:  س1:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

1- ما �ل�أصول �لمتد�ولة؟
�أ- �ل�أصول �لتي يجب بيعها خلال �لفترة �لمالية. 

ب- �ل�أصول �لتي ل� يمكن بيعها بخسارة. 
ج- �ل�أصول �لمتوقع تحويلها �إلى نقدية خلال فترة مالية و�حدة.

د- �ل�أصول �لتي يحتفظ بها �لمشروع لفتر�ت زمنية طويلة.

ــار ذمــم مدينــة، 10000  آتيــة: 6000 دين 2- بــد�أ ســيف �لديــن مشــروعه �لتجــاري، بتقديــم �ل�أصــول و�لخصــوم �ل�
دينــار ســيارة، 1000 دينــار ذمــم د�ئنــة، 3500 دينــار قــروض، 4000 دينــار �أور�ق دفــع، فكــم تبلــغ قيمــة ر�أس 

مــال �لمشــروع؟
�أ- 7500 دينار.    ب-  8500 دينار.    ج-  9500 دينار.    د-  10500 دينار.

ــة  3- �إذ� كانــت �ل�أصــول 40000 دينــار، و�ل�لتز�مــات 40% مــن �ل�أصــول، فمــا قيمــة �ل�لتز�مــات وحقــوق �لُملكّي
علــى �لتو�لــي؟

�أ- 24000، 16000 دينار.                      ب- 18000، 22000 دينار.    
ج- 16000، 24000 دينار.                     د- 30000، 20000 دينار.

آتية ُيعّد �أصلاً متد�ول�ً؟   4- �أي من �لبنود �ل�
�أ- حقوق �لتاأليف.     ب- �لسيار�ت.      ج- �أور�ق �لقبض.   د- بر�ءة �ل�ختر�ع.

س2:  عرّف كلاً مما ياأتي:
أرباح �لمحتجزة.     - �ل�أصول غير �لمتد�ولة. - �ل�لتز�مات �لمتد�ولة.     - �ل�

س3:  اأعط اأمثلة على اأصول متداولة، والتزامات متداولة، لكل من الُمنَشاآت ال�آتية:
�أ- شركة عاملة في مجال �لهاتف �لنّقال.

ب- شركة عاملة في مجال �لخدمات �لفندقية.
نتاج مو�د �لتنظيف �لمنزلية. ج- معمل ل�إ

س4:  ما الفرق بين الربح التشغيلي، وصافي ربح الُمنَشاأة؟

س5:  علل لكلٍّ مما ياأتي:
�أ- قائمة �لدخل تُلّخص جملة نشاطات �لُمنَشاأة خلال �لفترة �لمالية، بينما ل� تُعّد قائمة �لمركز �لمالي كذلك.

ب- تحقيق �لُمنَشاأة للربح خلال �لفترة �لمالية، ل� ُيعبِّر عن قوة مركزها �لمالي �أو ضعفه.
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رة بالدينار(: 10400  آتية مستخرجة من دفاتر ُمنَشاأة حازم �لتجارية في 2017/12/31م، )�لمبالغ ُمقدَّ س6:  �ل�أرصدة �ل�
نقدية، 950 �أور�ق �لقبض، 1300 د�ئنون، 650 �أور�ق دفع، 3400 قرض، 6400 �ل�آل�ت، 160 مسحوبات 
أرباح �لصافية عن �لفترة �لمنتهية في 2017/12/31م، 10000 عقار�ت، 18450 ر�أس �لمال  شخصية، 5710 �ل�

في 2017/1/1م، علماً باأن بضاعة �آخر �لمدة 1600 دينار، والمطلوب:
�أ- َصنِّف �ل�أصول �إلى: )�أصول متد�ولة و�أصول غير متد�ولة(.

ب- َصنِّف �ل�لتز�مات �إلى:) �لتز�مات متد�ولة و�لتز�مات غير متد�ولة(.
ج- �حسب قيمة ر�أس �لمال في 2017/12/31م.

د- �إعد�د قائمة �لمركز �لمالي لُمنَشاأة حازم �لتجارية، كما هي في 2017/12/31م.

اأسئلة الوحدة

جابة الصحيحة، لكلٍّ مّما ياأتي: س1:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية ل� ُيعّد من �لعناصر �للازمة ل�ستخر�ج صافي �لربح �لتشغيلي للُمنَشاأة؟ 1- �أي من �ل�
ب- �أرباح بْيع �ل�أور�ق �لمالية. �أ- مردود�ت �لمشتريات.    

د- �لمبيعات. ج-  َتكّلُفة �لمبيعات.    

 2- لماذ� يظهر حساب مخزون �آخر �لمدة، في قائمة �لدخل وقائمة �لمركز �لمالي؟
�أ- ل�حتساب َتكّلُفة �لبضاعة �لَمبّيعة، وهو من �لحسابات �لد�ئمة.

ب- ل�حتساب َتكّلُفة �لمشتريات، وهو من �لحسابات �لد�ئمة.
ج- ل�حتساب َتكّلُفة �لبضاعة �لَمبّيعة، وهو من �لحسابات �لمؤقتة.

د- ل�حتساب َتكّلُفة �لبضاعة �لمشتر�ة، وهو من �لحسابات �لوهمّية.

آتية ُيعّد من �ل�أسباب لزيادة ر�أسمال �لُمنَشاأة؟ 3- �أي من �ل�
�أ- تقليص خطوط �لُمنَتجات في �لُمنَشاأة.  

ب- �لتوسع في نشاط �لُمنَشاأة.
ج- �ستجابة لرغبة �أحد �لشركاء في �لُمنَشاأة بال�نسحاب منها.

د- دفع رو�تب �لموظفين و�أجور �لعاملين فيها.
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4- �إذ� علمــت �أّن صافــي �لمبيعــات بلــغ 18000 دينــار، و�أن مــردود�ت �لمبيعــات 2400 دينــار، و�لخصــم �لمســموح 
بــه 820 دينــار، فكــم تبلــغ قيمــة �إجمالــي �لمبيعــات؟

ب- 21220 دينار�ً.  �أ- 18820  دينار�ً.    
د- 19580 دينار�ً. ج- 20400 دينار.    

5- �إذ� كانــت َتكّلُفــة �لبضاعــة �لَمبّيعــة 28000 دينــار، وبضاعــة 1/1/ 5000 دينــار، وصافــي �لمشــتريات 29000 
دينــار، فكــم تســاوي قيمــة بضاعــة �آخــر �لمــدة؟

د- 4000 دينار. ج-  6000 دينار.   ب- 1000 دينار.   �أ- 24000 دينار.  

أنــو�ر لــلاأدو�ت �لكهربائيــة، بلــغ )30000( دينــار، و�أن نســبة �لمصاريــف  6- �إذ� علمــت �أن صافــي �لربــح لُمنَشــاأة �ل�
�لتشــغيلية تُشــكل )17%( مــن صافــي �لربــح، فكــم يكــون مجمــل �لربــح؟

د- 35967 دينار�ً. ج- 51000 دينار.  ب- 24900 دينار.  �أ- 35100 دينار.  

س2:  ما المتطلبات الواجب القيام بها، قبل اإعداد قائمة المركز المالي للُمنَشاأة؟

س3:  كيف تساعد القوائم المالية، الجهات المعنية في عملية اتخاذ القرارات؟

ــتزر�ع  ــدون( للاس ــروع )صام ــة مش ــوق ُملكّي ــى حق ــر�أت عل ــي ط ــر�ت �لت ــة �لَتغيُّ ــن مجموع ــي يبي آت س4:  �لجــدول �ل�
ــي: آت ــي �لجــدول �ل� ــو�ردة ف ــام 2017م، �ل ــح، خــلال ع ــر �لبل ــة دي ــي مدين ــمكي، ف �لّس

المبلغالبيانالمبلغالبيان

قامة برك �ل�ستزر�ع.8450ر�أس �لمال في بد�ية �لفترة. 10000تقديم قطعة �أرض ل�إ

مسحوبات شخصية بضاعة خلال �لعام، 
بسعر �لبْيع.

نة.4200  5000زيادة ر�أس �لمال، لشر�ء �أصناف ُمحسَّ

8670صافي ربح متحّقق في نهاية �لعام.2650مسحوبات شخصية نقد�ً.

المطلوب: اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية: 
�أ- �إعد�د قائمة �لَتغيُّر في حقوق ُملكّية �لُمنَشاأة، خلال �لعام 2017م.

ب- ما مقد�ر �لزيادة �أو �لنقص في حقوق �لُملكّية؟
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س5:  فيمــا ياأتــي ميــز�ن مر�جعــة بالمجاميــع لُمنَشــاأة )عائــدون( ل�ســتنبات �أشــتال �لزيتــون، عــن �لفتــرة �لمنتهيــة بتاريــخ: 
رة بالدينــار(: 2018/12/31م، و)�لمبالــغ ُمقــدَّ

ُمنَشاأة عائدون ل�ستنبات اأشتال الزيتون
 ميزان المراجعة بالمجاميع

كما هو بتاريخ 2018/12/31م

مجاميع دائنةمجاميع مدينةاسم الحساب

65002000نقدية
1400600مدينون

-10000بضاعة �أول �لمدة من �ل�أشتال
-4200�أدو�ت ومعد�ت �لري

-7000نظام ري �إلكتروني
4000200�أسمدة
25800-مبيعات

-2300 مشتريات بذور وُعقل
-200مسحوبات من �ل�أسمدة

2001000قرض قصير �ل�أجل 
-840مصروف �هتلاك معد�ت �لري

- 400 مصاريف دعاية 
-5000�أجور �لعاملين في �لمشتل

250700د�ئنون
؟؟-ر�أس �لمال

؟؟؟؟؟؟المجموع:

والمطلوب: �أ- �إعد�د ميز�ن �لمر�جعة بال�أرصدة.
  ب-  �إعــد�د قائمــة �لدخــل، فــي نهايــة �لفتــرة �لماليــة، علمــاً بــاأن بضاعــة �آخــر �لمــدة مــن �ل�أشــتال، 

قُــدِّرت حســب قيمــة �لَتكّلُفــة بـــ 11200 دينــار وحســب �لقيمــة �لســوقية بـــ 18600 دينــار.
  ج- �إعد�د قائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية. 

  د- �إعد�د قائمة �لمركز �لمالي.
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نجليزيــة،  س6:  يحتــوي �لعمــود �ل�أول علــى مصطلحــات محاســبية باللغــة �لعربيــة، و�لعمــود �لثانــي علــى معانيهــا باللغــة �ل�إ
والمطلــوب: وفـّـق بيــن مــا ورد فــي �لعمــود �ل�أول، مــع مــا ورد فــي �لعمــود �لثانــي؛ بدل�لــة رقــم �لمصطلــح:

جابةالمصطلح باللغة العربيةالرقم نجليزيةمكان ال�إ المصطلح باللغة ال�إ

Current Liabilities�أصول متد�ولة1

Retained Earnings�لتز�مات غير متد�ولة2

Current Assetsحقوق �لُملكّية3

Financial Position�لتز�مات متد�ولة4

Owner’s Equity�أرباح محتجزة5

Non-Current Liabilities
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 اأقيُم ذاتي:

النِّتاجاُتالرقم
التَّقييُم

منخفٌض متوّسٌطمرتفٌع

�أعّد قائمة �لدخل للمشروع.١

�أجد َتكّلُفة �لبضاعة �لُمتاحة للبْيع.٢

�أجد َتكّلُفة �لبضاعة �لَمبّيعة.3

�أجد نتيجة عمل �لمشروع؛ من ربح �أو ُخسارة.٤

�أصنف �لمصروفات �لتشغيلية للمشروع.5

�أقفل حسابات قائمة �لدخل.6

�أقفل نتيجة حساب ُملخص �لدخل.7

�ألم بمكونات قائمة �لَتغيُّر في حقوق �لُملكّية.٨

�أعّد قائمة �لَتغيُّر في حقوق ُملكّية �لمشروع.٩

�أحدّد �أثر �أنشطة �لمشروع في حقوق �لُملكّية.١٠

�أعّد قائمة �لمركز �لمالي للمشروع.١١

�أصنف بنود قائمة �لمركز �لمالي للمشروع.١٢

�أعّد ميز�ن �لمر�جعة بال�أرصدة للمشروع.١3
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المشروع الطلابي الماأمول تنفيذه في هذه المادة

 فكرة المشروع:

مشــروٌع طلابــّي، تعاونــّي، ُيطّبــق مــن خلالــه �لطلبــة �لمهــار�ت �لتــي تعلموهــا خــلال �لعــام �لدر�ســي، وبالتز�مــن مــع تنفيــذ 
َوحــد�ت �لكتــاب �لمقــرر، بحيــث ياأخــذ �لصفــة �لتر�كميــة.

 تفاصيل المشروع:

يقــوم �لمشــروع علــى �لممارســة و�لتطبيــق �لعملــي للمهــار�ت �لمحاســبية و�لتســويقية؛ كاإنشــاء مكتبــة طلابّيــة؛ يتــم فيهــا 
شــر�ء وبيــع �لقرطاســية، و�للــو�زم �لمدرســية، �لتــي يحتاجهــا �لطلبــة و�لمعلمــون و�لعاملــون فــي �لمدرســة؛ �أو �إنشــاء شــركة 
نتــاج �أو شــر�ء وبيــع �لهد�يــا و�لتحــف، و�لمطــرز�ت �ليدويــة �لمتعلقــة بالتــر�ث �لفلســطيني، و�لنثريــات �لمختلفــة؛  طلابيــة ل�إ
مــن �إنتــاج طلبــة �لمدرســة، �أو بالتعــاون مــع �أفــر�د مــن �لمجتمــع �لمحلــي، يتــم فيهــا ممارســة عمليــات  �لشــر�ء و�لبيــع.  

ال�أساس التربوي للمشروع:

يــادّي للطلبــة؛ عبــر طرحهــم �أفــكار�ً لمشــاريع قابلــة للتطبيــق، وبمــا ُيســهم فــي صقــل �لمعلومــات 	  بنــاء �لفكــر �لرِّ
�لنظريــة بالخبــرة �لعمليــة، بحيــث يشــعر �لفــرد �لطالــب �لمشــارك فــي �لمشــروع، بــدوره �لفاعــل فــي �لمجتمــع؛ 
عنصــر�ً ُمنِتجــاً، يســعى لبنــاء شــخصية مســتقلة، يكــّون فيهــا ذ�تــه، محققــاً طموحاتــه �لشــخصية، و�لشــعور بالرضــا 
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يــادي صغيــر، ُيَمكِّنــه مــن �ل�نخــر�ط  �لشــخصي وتقديــر �لــذ�ت؛ مــا ُيســهم فــي زيــادة د�فعيتــه، لتكويــن مشــروع رِّ
فــي ســوق �لعمــل مســتقبلاً.

أد�ئيــة( و�لمعرفيــة )�لتعليميــة( و�لوجد�نيــة، بمــا يشــعر �لطالــب 	  تطويــر كفايــات �لطلبــة �لمشــاركين؛ �لمهاريــة )�ل�
باأنــه عنصــر بنــاء فــي �لمجتمــع.  

خطوات عمل المشروع:

تتكون خطو�ت �لعمل في �لمشروع �لطلابي، من مجموعة من �لخطو�ت، هي:

تحديــد فكــرة �لمشــروع: يتــم طــرح فكــرة بنــاء �لمشــروع علــى �لطلبــة مــن قبــل �لمعلــم، وُيطلــب َعْبــَر �لعصــف . 1
�لذهنــي طــرح �أكبــر عــدد ممكــن مــن �أفــكار �لمشــاريع �لمقترحــة. 

يقــوم �لطلبــة بمســاعدة و�إشــر�ف �لمعلــم، بمناقشــة �إيجابيــات ومعيقــات تنفيــذ كل فكــرة؛ تمهيــد�ً ل�ختيــار �أفضــل . 2
ياديــة وقابلــة للتنفيــذ. أفــكار �لمطروحــة، بحيــث تكــون رِّ �ل�

�ختيار �سم �لمشروع؛ فمثلاً: )�لشركة �لطلابية لمدرسة..........، �لمكتبة �لطلابية، ......(. 3

تحديد �لغايات �لتي يسعى �لمشروع لتحقيقها: سو�ًء في �لجانب �ل�جتماعي �أو �ل�قتصادي،.....�إلخ.. 4

ــن . 5 ــال �لشــر�ء، و�آخري ــة ل�أعم ــص طلب ــة �لمشــاركين: كتخصي ــى �لطلب ــع �لمســؤوليات عل ــام وتوزي ــد �لمه تحدي
ــع ، ....وهكــذ�.  ــال �لتســويق و�لبي ل�أعم

تحديــد حجــم ر�أس �لمــال �لمطلــوب للبــدء بالمشــروع: بحيــث يتــم تحديــد حصــة �لطالــب �لمشــارك، علــى �أن . 6
يكــون حجــم �لحصــة  تتناســب مــع �لقــدرة �لماليــة للطلبــة �لمشــارك، وبمــا يتيــح �لمشــاركة ل�أكبــر عــدد ممكــن 
مــن �لطلبــة فــي ر�أس �لمــال، وقائمــة  عــل �ل�ختيــار �لحــر فــي �لمشــاركة فــي ر�أس  �لمــال، بحيــث تكــون حصــة 
ــم حســاب  ــث يت ــة؛ حي ــر، حســب �لمشــروع وظــروف �لطلب ــار �أو )3( دناني ــلاً: )2( دين ــة؛ مث �لمشــاركة رمزي

�لحصــة، مــن خــلال قســمة ر�أس �لمــال �لمقتــرح علــى عــدد �لطلبــة �لر�غبيــن فــي �لمشــاركة �لماليــة.  

تحديــد شــروط �لمشــاركة فــي ر�أس مــال �لمشــروع �لمقتــرح: فقــد يكــون مصــدر ر�أس �لمــال �لمقتــرح؛ مــن . 7
طــلاب �لشــعبة �أو طــلاب �لفــرع �أو طــلاب �لمدرســة، وتحديــد �لحــد �ل�أعلــى للمشــاركة لــكل طالــب.

تحديــد �لنظــام �لد�خلــي للمشــروع: �إد�رة �لمشــروع وصلاحياتهــا، و�آلّيــة توزيــع �أربــاح �لمشــروع، وتاريــخ تصفيــة . 8
�لمشــروع وخطو�تها،....�إلخ.

ــة �لحصــص، . 9 ــة �لمشــاركة، وشــر�ء �لطلب ــه، و�آلّي ــه، ومدت ــق �لمدرســة عــن �لمشــروع: �أهد�ف ــي مر�ف عــلان ف �ل�إ
وغيرهــا.
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تنفيذ المشروع:

يتم تخصيص دفتر لتسجيل عمليات �لبْيع و�لشر�ء في �لمشروع )دفتر �ليومية(.. 1

ُيصمم �لطلبة مستند�ت: قبض وصرف وقيد.. 2

يتــم تخصيــص ســجل خــاص للصنــدوق، لرصــد عمليــات �لقبــض و�لصــرف، وتحــت �إشــر�ف كلاً مــن مديــر/. 3
مديــرة �لمدرســة و�لمعلــم و�إد�رة �لمشــروع �لطلابــي، وفقــاً للقو�عــد و�لتعليمــات �لماليــة �لمطبقــة فــي �لمدرســة.

يتم تخصيص دفتر لتصنيف حسابات �لشركة �لطلابية، وبيان رصيد حساب كل منها )دفتر �ل�أستاذ(.. 4

جــازة �لصــرف . 5 يتــم تكويــن لجنــة ماليــة مكّونــة مــن مدير/مديــرة �لمدرســة و�لمعلــم �لمشــرف وبعــض �لطلبــة، ل�إ
وســد�د �لتز�مــات �لشــركة �لطلابيــة.

يتم �أرشفة عمل �لمشروع؛ بفتح ملفات للمعاملات �لمالية من فو�تير، وسند�ت صرف وقيد، وغيرها.. 6

ال�أعمال المحاسبية المتعلقة بالمشروع:

اأول�ً: خلال  الفصل الدراسي ال�أول:

يتم تسجيل عمليات �لبْيع و�لشر�ء من قبل �لطلبة وباإشر�ف �لمعلم �لمسؤول، �أول�ً باأول، ووفقاً للاأصول �لمحاسبية.. 1

تتم ترحيل قيود عمليات �لبْيع و�لشر�ء للدفتر �لخاص بها )دفتر �ل�أستاذ(، �أول�ً باأول.. 2

يتــم مطابقــة رصيــد �لنقديــة �لموجــود فــي �لصنــدوق مــع �لرصيــد �لدفتــري، بشــكل يومــي؛ لكشــف �ل�أخطــاء . 3
فــي �لنقديــة، �أول�ً بــاأول. 

يتم �إعد�د ميز�ن مر�جعة للشركة �لطلابية من قبل �لطلبة، في نهاية كل شهر. . 4

يتم توجيه �لطلبة بمر�عاة �لقو�عد و�لتعليمات �لمحاسبية �لصحيحة؛ فيما يتعلق بتصحيح �ل�أخطاء في �لدفاتر.. 5

يقوم �لمعلم �لمشرف علي �لمشروع، بمتابعة ومر�جعة عمليات �لتسجيل في سجلات �لشركة �لطلابية.. 6

يكــون مديــر �لمدرســة؛ �لمر�قــب �لعــام علــى نقديــة �لشــركة �لطلابيــة، وضبــط حركاتهــا �لماليــة بالتعــاون مــع . 7
�لمعلــم �لمشــرف.

         ) تخص �لوحدة �ل�أولى و�لوحدة �لثانية من �لكتاب �لمقرر(
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ثانيًا: خلال  الفصل الدراسي الثاني:

يســتمر �لطلبــة كالعــادة فــي عمليــات �لتســجيل و�لترحيــل وعمــل ميز�ن �لمر�جعــة، وحفظ �لمســتند�ت، و�لمطابقة . 1
�لنقديــة للصنــدوق �أول�ً بــاأول، كمــا يســتمر مديــر �لمدرســة و�لمعلــم، بمر�قبــة عمليــات �لشــركة �لطلابيــة، وتنظيــم 

د�ريــة �لمتبعــة في �لمدرســة. �أعمالهــا، وفقــاً للقو�عــد �لماليــة و�ل�إ

ــي - �إن . 2 ــي �لمشــروع �لطلاب ــع �أو �لمســتلزمات �لر�كــدة، ف ــى �لبضائ ــلات عل ــة فكــرة عمــل �لتنزي يمــارس �لطلب
ُوجــدت.

يقــوم �لطلبــة فــي نهايــة �لســنة �لدر�ســية )�نتهــاء �لســنة �لماليــة للمشــروع(، بعمــل �لتســويات �لجرديــة �للازمــة . 3
ــة، وباإشــر�ف  ــة و�لد�ئن ــم �لمدين ــا، و�لذم ــر قيمته ــة، وتقدي ــة، و�لبضاع ــن جــرد للنقدي لحســابات �لمشــروع، م

ــاً للاأصــول �لمحاســبية. ــاأول، ووفق ــم �لمســؤول، �أول�ً ب �لمعل

يتــم نشــر �إعــلان فــي مر�فــق �لمدرســة عــن قــرب تصفيــة �لشــركة �لطلابيــة، ومطالبــة �ل�أشــخاص �لذيــن عليهــم . 4
�لتز�مــات تجــاه �لشــركة �لطلابيــة بالتســديد �لفــوري لذلــك.

يتم �إعد�د �لحسابات �لختامية للشركة �لطلابية ) قائمة �لدخل و�لمركز �لمالية(.. 5

أربــاح، و�إعــادة ر�أس �لمــال، . 6 يتــم حســاب نصيــب كل حصــة مــن �أربــاح �لشــركة �لطلابيــة، تمهيــد�ً لتوزيــع �ل�
لــكل طالــب مشــارك فــي �لشــركة.

يــادة . 7 أربــاح علــى �لطلبــة، فــي مر�فــق �لمدرســة، لتعزيــز مفهومــي �لرِّ يتــم نشــر �لحســابات �لختاميــة وتوزيعــات �ل�
و�ل�ســتثمار بيــن طلبــة �لمدرســة، كمــا يمكــن للمدرســة نشــر فكــرة شــركتها �لطلابيــة، فــي جريــدة مســيرة �لتربيــة، 

ياديـّـة و�ل�ســتفادة منهــا.  أفــكار �لرِّ لتعميــم �ل�

         يكون مدير �لمدرسة؛ �لمر�قب للتصفية، وبالتعاون مع �لمعلم �لمشرف. 

يقوم �لمشرف �لتربوي بمتابعة مدى تحقيق �لشركة �لطلابية ل�أهد�فها.. 8

        ) تخص �لوحد�ت: �ل�أولى، و�لثانية، و�لثالثة، و�لر�بعة من �لكتاب �لمقرر؛ كون �لمشروع تر�كمّياً(.
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لجنة �لمناهج �لوز�رية:

لجنة �لخطوط �لعريضة لمنهاج �لمحاسبة:

�لمشاركون في ورشات كتاب �لمحاسبة للصف �لحادي عشر : 

�أ. محمد سالم "ُمنسقاً"

�أ. محمود �لزهور

د. شاكر �لشلالفةد. ساهر عقل

د. صبري صيدم

د. بصري صالح

م. فو�ز مجاهد

�أ. ثروت زيد

�أ. عز�م �أبو بكر

�أ. عبد �لحكيم �أبو جاموس

د. شهناز �لفار

د. سمية نخالة

�أ. وسام نخلة

د. شاكر �لشلالفة

�أ. محمود �لزهور

�أ. محمد سالم

�أ. دل�ل بركات

�أ. فهمي �أحمد

�أ. سهام ز�يد

�أ. صفاء عطا �لله

�أ. محمد �لجعافرة

�أ. عمر قدح

�أ. نعمة  �لزعاترة

�أ. �أماني �بو خليل

�أ. زياد غانم

�أ. محمد قبها

�أ. غالب غانم

�أ. �أحمد شحادة

�أ. مثقال عازم

�أ. ماجد حجة

�أ. لؤي شريتح

�أ. يعقوب �لنجار

�أ. نائل مسلم

�أ. فاروق عر�ر

�أ. علي خريوش

�أ. علا بركة 

�أ. جهاد �أبو حمدة

�أ. ميساء عساف

�أ. منار حمد�ن 

�أ. �بتسام �أبو خلف

�أ. سلمان �لفر�جين

غزة : 

�أ. صبري ُمشتهى 

�أ. عليان �لمملوك 

�أ. محمد �لعامودي 

�أ. محمد ريحان 

�أ. و�ئل �لكفارنه 

�أ. �أيمن �أبو �لوفا 

�أ. هيام كلاب 

�أ. �أمير عدو�ن 


