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جرد المخزون
 التي تمتلكھا المنشأةو المعدة للبيع البضائع والسلع: يمثل المخزون 

التجارية

:أما جرد المخزون فيعني 
معرفة كمية المخزون من حيث العدد او الوزن او القياس لكل  معرفة كمية المخزون من حيث العدد او الوزن او القياس لكل  

وغالبا ) تاريخ الجرد(صنف من أصناف المخزون في تاريخ معين 
للمخزون بالجرد الكميما يكون نھاية الفترة المالية وھو ما يعرف 

المخزون في تاريخ الجرد وھو ما  تكلفةمعرفة قيمة او وكذلك 
بتقييم المخزونيعرف 



أنظمة جرد المخزونأنظمة جرد المخزون

نظام الجرد الدورينظام الجرد الدوري: : أو3 أو3 
 

Periodic Inventory SystemPeriodic Inventory System  

نظام الجرد المستمرنظام الجرد المستمر: : ثانيا ثانيا 
  

Perpetual Inventory SystemPerpetual Inventory System  



أنظمة جرد المخزونأنظمة جرد المخزون

نظام الجرد الدوري: أو3 
لھذا النظام 3 يمكن معرفة كمية المخزون في لحظة ما ا3 من  اوفق

خ6ل الجرد الفعلي حيث 3 يوجد رصيد دفتري لكمية المخزون في 
أي وقت

لذا يتم تحديد توقيت معين غالبا ما يكون نھاية الفترة المالية للقيام 
بذلك الجردبذلك الجرد

:في ھذا النظام يوجد ث6ث مجموعات للحسابات ھي
حساب بضاعة أول المدةحساب بضاعة أول المدة

ومسموحاتھاومسموحاتھا  حسابات المشتريات ومردوداتھاحسابات المشتريات ومردوداتھا
ومسموحاتھاومسموحاتھا  حسابات المبيعات ومردوداتھاحسابات المبيعات ومردوداتھا

  

  



 من المخزون حصر يمكن للمخزون الفعلي الجرد جانب الى�
: التالية المعادلة خ6ل

  صافيصافي  ++  المدةالمدة  أولأول  بضاعةبضاعة  وحداتوحدات  ==  المدةالمدة  آخرآخر  بضاعةبضاعة  وحداتوحدات
الفترةالفترة  خ6لخ6ل  المباعةالمباعة  الوحداتالوحدات  صافيصافي  – – الفترةالفترة  خ6لخ6ل  المشتراةالمشتراة  الوحداتالوحدات

 يتم المالية الفترة نھاية في للمخزون الكمي الحصر بعد� يتم المالية الفترة نھاية في للمخزون الكمي الحصر بعد�
:التاليه الطرق احدى باتباع المخزون تقييم

FIFO  أو3 يصرف أو3 مايرد طريقة �

LIFO  أو3 يصرف أخيرا يرد ما طريقة�

Weighted المرجح المتوسط طريقة� Average



FIFO  طريقة الوارد أو� صادر أو�

و3 يتم أتفترض ھذه الطريقة ان الوحدات التي يتم شراؤھا 
و3أبيعھا 

لذا تعتبر البضاعة المباعة ھي من اقدم البضاعة المشتراة أو 
الموجودة لدى المنشأةالموجودة لدى المنشأة

ويعتبر مخزون اخر المدة من احدث المشتريات 



LIFO   طريقة الوارد أخيرا صادر أو�

تفترض ھذه الطريقة ان الوحدات التي يتم شراؤھا أخيرا يتم تفترض ھذه الطريقة ان الوحدات التي يتم شراؤھا أخيرا يتم 
بيعھا او�بيعھا او�

لذا تعتبر البضاعة المباعة ھي من أحدث المشترياتلذا تعتبر البضاعة المباعة ھي من أحدث المشترياتلذا تعتبر البضاعة المباعة ھي من أحدث المشترياتلذا تعتبر البضاعة المباعة ھي من أحدث المشتريات

ويعتبر مخزون اخر المدة من أقدم البضاعة المشتراة أو ويعتبر مخزون اخر المدة من أقدم البضاعة المشتراة أو 
الموجودة لدى المنشأةالموجودة لدى المنشأة



W. A  طريقة المتوسط المرجح

تعتمد ھذه الطريقة على حساب المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة
 المدةمن البضاعة المتاحة للبيع كأساس لتقييم بضاعة آخر

حيث يتم قسمة مجموع تكلفة البضاعة المتاحة للبيع على عدد 
وحدات البضاعة المتاحة للبيعوحدات البضاعة المتاحة للبيع

تتمثل البضاعة المتاحة للبيع في مجموع بضاعة أول المدة مع 
المشتريات



تأثير إخت,ف طريقة الجرد على ا&ثبات المحاسبي 
للمشتريات والمبيعات

سبق أن أوضحنا كيفية إعداد قيود اليومية لعمليات المشتريات 
وما يرتبط بھا من تكاليف شراء و خصم تجاري وخصم نقدي 

ومردودات مشتريات، وكذلك قيود اليومية ) خصم مكتسب(
لعمليات المبيعات وما يرتبط بھا من خصم تجاري ومردودات لعمليات المبيعات وما يرتبط بھا من خصم تجاري ومردودات 

وذلك في ظل نظام الجرد الدوري ) خصم مسموح به(وخصم نقدي 

إ3 أن قيود اليومية لعمليات المشتريات والمبيعات تختلف في ظل  
:نظام الجرد المستمر  وذلك على النحو التالي



نظام الجرد المستمرنظام الجرد المستمر: : ثانيا ثانيا 

ويقوم ھذا النظام علي اجراء الجرد بصفة مستمره خ6ل الفتره ويقوم ھذا النظام علي اجراء الجرد بصفة مستمره خ6ل الفتره 

::ويعتمد على حسابين أساسيين ھما ويعتمد على حسابين أساسيين ھما 

InventoryInventory InventoryInventory))بالتكلفهبالتكلفه((مخزون البضاعة مخزون البضاعة حـساب حـساب  ))بالتكلفهبالتكلفه((مخزون البضاعة مخزون البضاعة حـساب حـساب 

Cost of Goods Sold  Cost of Goods Sold   تكلفة البضاعة المباعةتكلفة البضاعة المباعةحساب حساب



نظام الجرد المستمرنظام الجرد المستمرنظام الجرد الدورينظام الجرد الدوريالعمليةالعملية

المشترياتالمشتريات/ / من حـمن حـ      الشراءالشراء
النقدية أو الموردينالنقدية أو الموردين/ / إلى حـإلى حـ          

وجدوجدإن إن التجاري التجاري مع مراعاة إستنزال الخصم مع مراعاة إستنزال الخصم 

مخزون البضاعةمخزون البضاعة/ / من حـمن حـ    
النقدية أو الموردينالنقدية أو الموردين/ / حـحـإلى إلى           

وجدوجدإن إن التجاري التجاري مع مراعاة إستنزال الخصم مع مراعاة إستنزال الخصم  وجدوجدإن إن التجاري التجاري مع مراعاة إستنزال الخصم مع مراعاة إستنزال الخصم وجدوجدإن إن التجاري التجاري مع مراعاة إستنزال الخصم مع مراعاة إستنزال الخصم 

مـــــــردودات مـــــــردودات 
المشترياتالمشتريات

النقدية أو الموردينالنقدية أو الموردين//من حـمن حـ      
مردودات المشترياتمردودات المشتريات/ / إلى حـإلى حـ          

النقدية أو الموردينالنقدية أو الموردين/ / من حـمن حـ          
مخزون البضاعهمخزون البضاعه/ / إلى حـإلى حـ                  



نظام الجرد المستمرنظام الجرد المستمرنظام الجرد الدورينظام الجرد الدوريالعمليةالعملية

        المبيعاتالمبيعات

))العمالءالعمالء((النقدية النقدية / / من حـمن حـ  
المبيعاتالمبيعات/ / إلى حـإلى حـ                    

قيد البيع   قيد البيع     --

))العمالءالعمالء((  النقديةالنقدية/ / حـحـمن من 
المبيعاتالمبيعات/ / إلى حـإلى حـ                    

قيد تكلفة البضاعة المباعهقيد تكلفة البضاعة المباعه  --

المباعةالمباعةتكلفة البضاعة تكلفة البضاعة / / حـحـمن من 
مخزون البضاعهمخزون البضاعه/ / إلى حـإلى حـ                  

مـــردودات مـــردودات 
المبيعاتالمبيعات

          

مردودات المبيعات مردودات المبيعات / / حـحـمن من 
))العمالءالعمالء((النقدية النقدية / / حـحـإلى إلى             

المبيعات المبيعات قيد مردودات قيد مردودات   --
مردودات المبيعات مردودات المبيعات / / من حـمن حـ          

))العمالءالعمالء((النقدية النقدية / / إلى حـإلى حـ                    

قيد تكلفة البضاعة المرتدهقيد تكلفة البضاعة المرتده  --
البضاعهالبضاعه  مخزونمخزون/ / من حـمن حـ      

تكلفة البضاعة المباعةتكلفة البضاعة المباعة/ / حـحـإلى إلى         



ــم  ١١--٣٣فــي فــي  ــمت ــغ   شــراءشــراء  ت ــغ بضــاعة مــن شــركة الهــادي بمبل ج ج ٢٠.٠٠٠٢٠.٠٠٠بضــاعة مــن شــركة الهــادي بمبل
وبلغت مصروفات النقل والشحن والتفريغ والتأمين والرسوم الجمركيـة وبلغت مصروفات النقل والشحن والتفريغ والتأمين والرسوم الجمركيـة 

وتم سداد جميع المبالغ نقداوتم سداد جميع المبالغ نقدا  جج٢.٠٠٠٢.٠٠٠
المبلغ

تاريخبيان
دائنمدين

٢٢٠٠٠
٢٢٠٠٠

مخزون البضاعةمخزون البضاعة/ / من حـمن حـ
النقديةالنقدية/ / إلى حـإلى حـ                    

١-٣
النقديةالنقدية/ / إلى حـإلى حـ                    ٢٢٠٠٠

                                    
نقداً مصروفاتها وسداد بضاعة شراء 



ــم  ١١--٤٤فــي فــي  ــمت ــغ   شــراءشــراء  ت ــة لألخشــاب بمبل ــغ بضــاعة مــن الشــركة العالمي ــة لألخشــاب بمبل   ٤٠٠٠٠٤٠٠٠٠بضــاعة مــن الشــركة العالمي
..والباقي على الحسابوالباقي على الحساب  نقدانقدانصفها نصفها %) %) ٢٥٢٥بخصم تجاري بخصم تجاري ((

المبلغ
تاريخبيان

دائنمدين

٣٠٠٠٠

١٥٠٠٠

مخزون البضاعهمخزون البضاعه/ / من حـمن حـ          
إلى مذكورينإلى مذكورين                    
النقديةالنقدية/ / حـحـ                    

١-٤

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

إلى مذكورينإلى مذكورين                    
النقديةالنقدية/ / حـحـ                    
لألخشابلألخشابالشركة العالمية الشركة العالمية / / حـحـ                    

%=  ٧٥×  ٤٠٠٠٠= شراء بضاعة (
الحسابوالباقي على نقدا نصفها ج ٣٠٠٠٠



ــغ   ١١--٧٧فــي فــي  ــة لألخشــاب بمبل ــم رد بضــاعة للشــركة العالمي ــغ ت ــة لألخشــاب بمبل ــم رد بضــاعة للشــركة العالمي لوجــود لوجــود   ٥.٠٠٠٥.٠٠٠ت
..عيوب بهاعيوب بها

٥٠٠٠
٥٠٠٠

الشركة العالمية لألخشابالشركة العالمية لألخشاب/ / من حـمن حـ      
مخزون البضاعهمخزون البضاعه/ / إلى حـإلى حـ                    

)مردودات مشتريات ألحد الموردين (

١-٧

تم سداد المستحق للشركة العالمية لألخشاب نقدا بعـد الحصـول علـى تم سداد المستحق للشركة العالمية لألخشاب نقدا بعـد الحصـول علـى   ١١//١٠١٠في في 
%.%.٥٥خصم خصم  %.%.٥٥خصم خصم 

١٠.٠٠٠

٩.٥٠٠
٥٠٠

الشركة العالمية لألخشابالشركة العالمية لألخشاب/ / من حـمن حـ     
إلى مذكورينإلى مذكورين                    
النقديةالنقدية/ / حـحـ                    
الخصم المكتسبالخصم المكتسب/ / حـحـ                    

١٠٠٠٠=  ٥٠٠٠ - ١٥٠٠٠=للشركةباقي المستحق 
٥٠٠% = ٥×  ١٠٠٠٠= الخصم المكتسب 

  ٩٥٠٠=  ٥٠٠– ١٠٠٠٠=   نقداالمسدد 

١٠/١



نصــفها نقــدًا والبــاقي نصــفها نقــدًا والبــاقي %)  %)  ٥٥خصــم خصــم ((  ٤٠٠٠٠٤٠٠٠٠مبيعــات إلــى ورشــة محمــد بمبلــغ مبيعــات إلــى ورشــة محمــد بمبلــغ   ١١--١١١١فــي فــي 
))جج٣٠٠٠٣٠٠٠((تكلفتها تكلفتها . . بشيكبشيك

١٩٠٠٠
١٩٠٠٠

٣٨٠٠٠

البيع -أ
من مذكورينمن مذكورين     
الخزينةالخزينة/ / حـحـ          
البنكالبنك/ / حـحـ          

المبيعاتالمبيعات/ / إلى حـإلى حـ                    
% = ٩٥×  ٤٠٠٠٠=  صافي المبيعات 

١- ١١

٣٠٠٠٠

٣٨٠٠٠

٣٠٠٠٠

المبيعاتالمبيعات/ / إلى حـإلى حـ                    
% = ٩٥×  ٤٠٠٠٠=  صافي المبيعات 

ج٣٨٠٠٠
تكلفة المبيعات -ب

تكلفة البضاعة المباعةتكلفة البضاعة المباعة/ / ن حـن حـم     
مخزون البضاعهمخزون البضاعه/ / إلى حـإلى حـ                    



ــواردة فــي  ١-١٢فــي  ــع البضــاعة ال ــم بي ــغ  ١-٣ت ــه  ٥٠.٠٠٠إلــى ورشــة أحمــد بمبل جني
)٢٢٠٠٠تكلفتها .( النصف بشيك والباقي على الحساب

٢٥٠٠٠
٢٥٠٠٠

٥٠٠٠٠

البيع -أ
من مذكورينمن مذكورين          
البنكالبنك/ / حـحـ          
ورشة أحمدورشة أحمد/ / حـحـ          

المبيعاتالمبيعات/ / إلى حـإلى حـ                    
)مبيعات نصفها نقدًا والباقي باألجل(

١-١٢

٢٢٠٠٠
٢٢٠٠٠

)مبيعات نصفها نقدًا والباقي باألجل(

تكلفة المبيعات - ب
تكلفة البضاعة المباعة/ من حـ     

مخزون البضاعه/ إلى حـ          



ــي فــي  ــغ ) ) جج٢٠٠٠٢٠٠٠تكلفتهــا تكلفتهــا ((مبيعــات مبيعــات   ١١--١٣١٣ف ــغ لورشــة الفــن الحــديث بمبل ــه   ٥.٠٠٠٥.٠٠٠لورشــة الفــن الحــديث بمبل ــه جني جني
..على الحسابعلى الحساب

٥.٠٠٠
٥.٠٠٠

البيع -أ
ورشة الفن الحديثورشة الفن الحديث/ / من حـمن حـ     

المبيعاتالمبيعات/ / إلى حـإلى حـ                    
)مبيعات على الحساب (

تكلفة المبيعات -ب

١٣/١

٢.٠٠٠
٢.٠٠٠

تكلفة المبيعات -ب
تكلفة البضاعة المباعةتكلفة البضاعة المباعة/ / من حـمن حـ      

مخزون البضاعهمخزون البضاعه/ / إلى حـإلى حـ                    



١١--١٢١٢وردت ربع البضاعة السابق بيعها في وردت ربع البضاعة السابق بيعها في   ١١--١٧١٧في في 

١٢٥٠٠
١٢٥٠٠

مردودات المبيعات -أ
مردودات المبيعاتمردودات المبيعات/ / من حـمن حـ          

ورشة أحمدورشة أحمد/ / إلى حـإلى حـ                    
×   ٥٠.٠٠٠= مبيعات من ورشة أحمد مردودات 

٢٥ %(

تكلفة مردودات المبيعات - ب

١-١٧

٥٥٠٠
٥٥٠٠

تكلفة مردودات المبيعات - ب
مخزون البضاعه مخزون البضاعه / / من حـمن حـ     

تكلفة البضاعة المباعةتكلفة البضاعة المباعة/ / إلى حـإلى حـ                    



جرد ا�وراق الماليةجرد ا�وراق المالية

اLسھم (تقوم المنشأت باMستثمار في اLوراق المالية 
كأحد اLصول حيث يتم شرائھا من بورصة ) والسندات

اLوراق المالية

وتحصل مقابلھا على إيرادات أوراق مالية في شكل أرباح 
أسھم أو فائدة سندات

 
كما يمكن أن تبيع المنشآت اLوراق المالية المملوكة لھا 

وتحقق من ذلك أرباح أو خسائر بيع أوراق مالية



ج وســـددت ج وســـددت   ١٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠قامـــت المنشـــأة بشـــراء أســـهم بمبلـــغ قامـــت المنشـــأة بشـــراء أســـهم بمبلـــغ   ١١--٥٥فـــي فـــي 
..ج وتمت العملية بشيكج وتمت العملية بشيك  ١٠٠١٠٠عمولة شراء قدرها عمولة شراء قدرها 

١٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠
١٠٠١٠٠

١٠٠.١٠٠١٠٠.١٠٠

مذكورينمذكورين  منمن          
الماليةالمالية  األوراقاألوراق  //حـحـ          
ماليةمالية  أوراقأوراق  شراءشراء  عمولةعمولة  //حـحـ          

البنكالبنك  //حـحـ  إلىإلى                    

..ج نقداً ج نقداً ٥٠٠٥٠٠حصلت المنشأة على أرباح لألسهم بمبلغ حصلت المنشأة على أرباح لألسهم بمبلغ   ٦٦--٣٠٣٠في في 

٥٠٠٥٠٠
٥٠٠٥٠٠

الخزينةالخزينة  //حـحـ  منمن          
الماليةالمالية  األوراقاألوراق  إيراداتإيرادات  //حـحـ  إلىإلى                    



ــة قامــت المنشــأة ببيــع أوراق ماليــة قيمتهــا الدفتريــة   ١٠١٠--٢٠٢٠فــي فــي  ج  ج  ١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠قامــت المنشــأة ببيــع أوراق ماليــة قيمتهــا الدفتري
..ج، وحصلت صافي القيمة نقداُ ج، وحصلت صافي القيمة نقداُ ٢٠٠٢٠٠ج وبلغت عمولة البيع ج وبلغت عمولة البيع   ١٢.٠٠٠١٢.٠٠٠بمبلغ بمبلغ 

١١.٨٠٠١١.٨٠٠
٢٠٠٢٠٠

١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠

مذكورينمذكورين  منمن          
))٢٠٠٢٠٠  ––٠٠٠٠٠٠..١٢١٢==بالصافيبالصافي((  الخزينةالخزينة  //حـحـ          
ماليةمالية  أوراقأوراق  بيعبيع  عمولةعمولة  //حـحـ          

مذكورينمذكورين  إلىإلى                  
الماليةالمالية  األوراقاألوراق  //حـحـ                   ١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠

٢.٠٠٠٢.٠٠٠
الماليةالمالية  األوراقاألوراق  //حـحـ                  
ماليةمالية  أوراقأوراق  بيعبيع  ارباحارباح  //حـحـ                  



ج  ج  ١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠قامــت المنشــأة ببيــع أوراق ماليــة قيمتهــا الدفتريــة قامــت المنشــأة ببيــع أوراق ماليــة قيمتهــا الدفتريــة   ١٠١٠--٣١٣١فــي فــي 
ج، وحصـــلت صـــافي القيمـــة ج، وحصـــلت صـــافي القيمـــة ١٠٠١٠٠ج وبلغـــت عمولـــة البيـــع ج وبلغـــت عمولـــة البيـــع   ٩.٠٠٠٩.٠٠٠بمبلـــغ بمبلـــغ 
..بشيكبشيك

٨.٩٠٠٨.٩٠٠
١٠٠١٠٠

١.٠٠٠١.٠٠٠

مذكورينمذكورين  منمن          
))١٠٠١٠٠  ––٠٠٠٠٠٠..٩٩==بالصافيبالصافي((  الخزينةالخزينة  //حـحـ          
ماليةمالية  أوراقأوراق  بيعبيع  عمولةعمولة  //حـحـ          
ماليةمالية  أوراقأوراق  بيعبيع  خسائرخسائر  //حـحـ             ١.٠٠٠١.٠٠٠

١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠

ماليةمالية  أوراقأوراق  بيعبيع  خسائرخسائر  //حـحـ            

الماليةالمالية  األوراقاألوراق  //حـحـ  إلىإلى                  



إذا كانت هناك إيراداد أوراق مالية مستحقة في نهاية العام ولم تحصل بعد يتم إثباتها كما يلي إذا كانت هناك إيراداد أوراق مالية مستحقة في نهاية العام ولم تحصل بعد يتم إثباتها كما يلي 

××××
××××

مستحقةمستحقة  ماليةمالية  أوراقأوراق  إيراداتإيرادات  //حـحـ  منمن          
ماليةمالية  أوراقأوراق  إيراداتإيرادات  //حـحـ  إلىإلى                    

١٢١٢--٣١٣١

إذا كانت القيمة السوقية لألوراق المالية أقل من قيمتها الدفترية يتم اإلعتراف بالخسارة إذا كانت القيمة السوقية لألوراق المالية أقل من قيمتها الدفترية يتم اإلعتراف بالخسارة 
::وٕاعداد مخصص لها كما يلي وٕاعداد مخصص لها كما يلي 

١٢١٢--٣١٣١والخسائروالخسائر  األرباحاألرباح  //حـحـ  منمن          ×××× ××××
××××

والخسائروالخسائر  األرباحاألرباح  //حـحـ  منمن          
ماليةمالية  أوراقأوراق  أسعارأسعار  هبوطهبوط  مخصصمخصص  //حـحـ  إلىإلى                      

١٢١٢--٣١٣١

وعندما تزداد القيمة السوقية في العام التالي يعتبر الزيادة ربح ويتم تخفيض خسارة وعندما تزداد القيمة السوقية في العام التالي يعتبر الزيادة ربح ويتم تخفيض خسارة 
::المخصص السابق كما يلي المخصص السابق كما يلي 

××××
××××

ماليةمالية  أوراقأوراق  أسعارأسعار  هبوطهبوط  مخصصمخصص  //حـحـ  منمن          
والخسائروالخسائر  األرباحاألرباح  //حـحـ  إلىإلى                    

١٢١٢--٣١٣١



))العمالءالعمالء((  المدينينالمدينينجرد جرد 
: الحاالت التالية عند جرد العمالء قد نواجه

 طرفه في حالة افالس أحد العمالء  يجب إثبات الدين المستحق للمنشأة
: كديون معدومة 

××××
××××

    المعدومةالمعدومة  الديونالديون  //حـحـ  منمن          
))العمالءالعمالء((  المدينينالمدينين  //حـحـ  إلىإلى                    

١٢١٢--٣١٣١
))العمالءالعمالء((  المدينينالمدينين  //حـحـ  إلىإلى                    ××××

في نهاية كل عام يتم تحديد الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة محددة من رصيد العمالء 
:بعد خصم أي ديون معدومة

××××
××××

    تحصيلهاتحصيلها  فيفي  مشكوكمشكوك  ديونديون  //حـحـ  منمن          
تحصيلهاتحصيلها  فيفي  مشكوكمشكوك  ديونديون  مخصصمخصص  //حـحـ  إلىإلى                    

١٢١٢--٣١٣١



وفي العام التالي إذا إزداد مبلغ الديون المشكوك فيها يتم إعداد قيد جديد 
:بالزيادة في المخصص 

××
××

  تحصيلها في مشكوك ديون /حـ من     
تحصيلها في مشكوك ديون مخصص /حـ إلى          

١٢-٣١

أما إذا إنخفض مبلغ الديون المشكوك فيها يتم تخفيض المخصص وٕاعتبار 
:اإلنخفاض ربح 

××
××

تحصيلها في مشكوك ديون مخصص /حـ من     
والخسائر األرباح /حـ إلى          

١٢-٣١



فيما يلي مجموعة مختلفة من معلومات التسويات الجردية المطلوب توضيح 
:كيفية معالجتها من خالل إعداد قيود اليومية الالزمة 

ج ١٠٠٠بلغت قيمة إيرادات األوراق المالية المستحقة مبلغ 

١٠٠٠
١٠٠٠

مستحقة مالية أوراق إيرادات /حـ من     
مالية أوراق إيرادات /حـ إلى          

١٢- ٣١

.ج٢٢.٠٠٠ج ، وبلغت القيمة السوقية ٢٥.٠٠٠بلغ رصيد األوراق المالية  .ج٢٢.٠٠٠ج ، وبلغت القيمة السوقية ٢٥.٠٠٠بلغ رصيد األوراق المالية 

٣٠٠٠
٣٠٠٠

والخسائر األرباح /حـ من     
مالية أوراق أسعار هبوط مخصص /حـ إلى          

١٢-٣١



ج ورصيد مخصص هبوط أسعارها ٢٥.٠٠٠بلغ رصيد األوراق المالية 
.ج١٨.٠٠٠ج، وبلغت القيمة السوقية ٥.٠٠٠

٢٠٠٠
٢٠٠٠

والخسائر األرباح /حـ من     
مالية أوراق أسعار هبوط مخصص /حـ إلى          

١٢-٣١

ج ورصيد مخصص هبوط أسعارها ٢٥.٠٠٠بلغ رصيد األوراق المالية 
.ج٢٢.٠٠٠ج، وبلغت القيمة السوقية ٥.٠٠٠ .ج٢٢.٠٠٠ج، وبلغت القيمة السوقية ٥.٠٠٠

٢٠٠٠
٢٠٠٠

مالية أوراق أسعار هبوط مخصص /حـ من     
والخسائر األرباح /حـ إلى          

١٢-٣١



ج ورصيد مخصص هبوط أسعارها ٢٥.٠٠٠بلغ رصيد األوراق المالية 
.ج٢٨.٠٠٠ج، وبلغت القيمة السوقية ٥.٠٠٠

٥٠٠٠
٥٠٠٠

مالية أوراق أسعار هبوط مخصص /حـ من     
والخسائر األرباح /حـ إلى          

١٢-٣١

وقد أفلس ) س(على العميل  ٥٠٠٠إتضح مبلغ  عند فحص رصيد العمالء
.هذا العميل

٥٠٠٠
٥٠٠٠

  المعدومة الديون /حـ من     
)المدينين( العمالء /حـ إلى          

١٢-٣١



لن يتم  ١٠٠٠ج وٕاتضح وجود دين مقداره  ١٥.٠٠٠يبلغ رصيد المدينين 
 ١٠تحصيله، وترغب المنشأة في تكوين مخصص للديون المشكوك فيها بمعدل 

.من العمالء% 

ج ١٤.٠٠٠=  ١٠٠٠–١٥.٠٠٠= رصيد المدينين بعد الديون المعدومة 
ج ١.٤٠٠% = ١٠×  ١٤.٠٠٠= مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

٣١/١٢  المعدومة الديون /حـ من     ١٠٠٠ ١٠٠٠
١٠٠٠

  المعدومة الديون /حـ من     
)العمالء( المدينين /حـ إلى          

٣١/١٢

١٤٠٠
١٤٠٠

  تحصيلها في مشكوك ديون /حـ من     
تحصيلها في مشكوك ديون مخصص /حـ إلى        

٣١/١٢



ج،  وٕاتضح وجود دين ١٠٠٠ج ورصيد مخصص د م فيها  ٢٠.٠٠٠يبلغ رصيد المدينين 
لن يتم تحصيله، وترغب المنشأة في تكوين مخصص للديون المشكوك فيها  ٢٠٠٠مقداره 
.من العمالء%  ٢٠بمعدل 

ج ١٨.٠٠٠=  ٢٠٠٠–٢٠.٠٠٠=  رصيد المدينين بعد الديون المعدومة 
ج ٣.٦٠٠% = ٢٠×  ١٨.٠٠٠= مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

ج ٢.٦٠٠وبالتالي يجب زيادة المخصص بمبلغ 

٢٠٠٠
٢٠٠٠

  المعدومة الديون /حـ من     
)العمالء( المدينين /حـ إلى          

١٢-٣١ ٢٠٠٠
٢٠٠٠

  المعدومة الديون /حـ من     
)العمالء( المدينين /حـ إلى          

١٢-٣١

٢٦٠٠
٢٦٠٠

  تحصيلها في مشكوك ديون /حـ من     
تحصيلها في مشكوك ديون مخصص /حـ إلى         

١٢-٣١



ج ،  وٕاتضح وجود دين ١٠٠٠ج ورصيد مخصص د م فيها  ١٠.٠٠٠يبلغ رصيد المدينين 
لن يتم تحصيله، وترغب المنشأة في تكوين مخصص للديون المشكوك فيها  ٢٠٠٠مقداره 
.من العمالء%  ١٠بمعدل 

ج ٨.٠٠٠=  ٢٠٠٠–١٠.٠٠٠=  رصيد المدينين بعد الديون المعدومة 
ج ٨٠٠% = ١٠×  ٨.٠٠٠= مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
٢٠٠وبالتالي يجب تخفيض المخصص بمبلغ 

٢٠٠٠
٢٠٠٠

  المعدومة الديون /حـ من     
)العمالء( المدينين /حـ إلى          

١٢-٣١ ٢٠٠٠
٢٠٠٠

  المعدومة الديون /حـ من     
)العمالء( المدينين /حـ إلى          

١٢-٣١

٢٠٠
٢٠٠

  تحصيلهاا في مشكوك ديون مخصص /حـ من     
والخسائر األرباح /حـ إلى          

١٢-٣١



Bank Reconciliationمذكرة تسوية البنك 

تســجل المنشــأة عملياتهــا المتعلقــة بالشــيكات الصــادرة والــواردة فــي حســاب ضــمن 
البنـك، وفـي نهايـة الفتـرة الماليـة يرسـل البنـك /حسابات دفتر األستاذ تحت مسمى حــ

للمنشأة كشف حساب عن المـدة المنتهيـة موضـح بـه جميـع اإليـداعات والخصـومات 
المتعلقــة بحســاب المنشــأة لــدي البنــك، ومــن المفتــرض أن يتســاوى الرصــيد الموجــود 
بحســاب البنــك فــي الــدفاتر مــع الرصــيد الــوارد بكشــف حســاب البنــك، ولكــن عــادة ال 

:يتساوى الرصيد بسبب ما يلي :يتساوى الرصيد بسبب ما يلي 

المنشـأة بحسـاب البنـك ولـم يسـجلها البنـك لديـه، وبالنسـبة  وجود عمليات سـجلتها •
لهذه العمليات يجب أن يعدل بها الرصيد الوارد من البنك في كشـف الحسـاب، ضـمن 

.ما يسمى بمذكرة تسوية البنك
وجود عمليات سجلها البنك بكشف الحسـاب ولـم تسـجل بالمنشـأة، وبالنسـبة لهـذه  •

ضـمن مـا يسـمى بمـذكرة . البنـك فـي دفـاتر المنشـأة/ العمليات يجب أن يعـدل بهـا حــ
كما يجب اثباتها في دفاتر المنشأة بقيود تسوية... تسوية البنك

.ويجب أن يساوى كال الرصيدين بعد التعديل •



رصــيدًا قــدره  ٢٠١٦/ ١٢/٣١أظهــر كشــف حســاب البنــك الــوارد لمنشــأة الســالم فــي 
جنيه، بينما ظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة في نفـس التـاريخ  ١٨.٤٠٠

جنيه، وبمراجعـة كشـف الحسـاب الـوارد مـن البنـك بتفاصـيل حسـاب  ١٥.٠٧٠بمبلغ 
:البنك في دفاتر المنشأة تبين ما يلي 

.ج٢.٨٠٠توجد إيداعات نقدية لم تظهر بكشف حساب البنك قدرها  •
توجد شيكات مسحوبه على المنشأة ولم يتقدم أصحابها لصرفها مـن البنـك قيمتهـا  •

.ج٢.٠٠٠ .ج٢.٠٠٠
.جنيه مصروفات بنكية ٧٠إتضح من كشف الحساب قيام البنك بخصم  •
إتضح من كشف الحساب قيام البنك بتحصـيل أوراق قـبض خاصـة بالمنشـأة قـدرها  •

.جنيه ٤.٢٠٠

:والمطلوب
.أعداد مذكرة تسوية البنك•
.إثبات قيود التسوية الالزمة بدفاتر المنشأة•



::مذكرة تسوية البنك مذكرة تسوية البنك   --::أوًال أوًال 

١٨.٤٠٠١٨.٤٠٠الرصيد كما هو وارد في كشف حساب البنكالرصيد كما هو وارد في كشف حساب البنك

يعدل بالعمليات التي سجلت بالمنشأة ولم تسجل بالبنك

٢.٨٠٠إيداعات نقدية سجلت بالمنشأة ولم تظهر بكشف حساب البنك+ 

)٢.٠٠٠(شيكات على المنشأة لم يتقدم أصحابها لصرفها من البنك -

١٩.٢٠٠١٩.٢٠٠الرصيد المعدلالرصيد المعدل ١٩.٢٠٠١٩.٢٠٠الرصيد المعدلالرصيد المعدل

١٥.٠٧٠١٥.٠٧٠رصيد البنك في دفاتر المنشأةرصيد البنك في دفاتر المنشأة

يعدل بالعمليات التي سجلت في البنك ولم تسجل في المنشأة

٤.٢٠٠أوراق قبض حصلها البنك لصالح المنشأة ولم تثبتها المنشأة بعد+ 

)٧٠(مصروفات بنكية خصمها البنك ولم تخصمها المنشأة بعد -

١٩.٢٠٠١٩.٢٠٠الرصيد المعدلالرصيد المعدل



قيــود اليوميــة للعمليــات التــي ســجلت لــدى البنــك ولــم تســجل لــدى قيــود اليوميــة للعمليــات التــي ســجلت لــدى البنــك ولــم تســجل لــدى   --::ثانيــًا ثانيــًا 
::المنشأة بعد المنشأة بعد 

بياندائنمدين

البنك/ من حـ ٤.٢٠٠

) تحت التحصيل( أوراق القبض  / إلى حـ    ٤.٢٠٠

)إثبات تحصيل أوراق القبض(

مصروفات بنكية/ من حـ ٧٠

البنك/ إلى حـ    ٧٠

)إثبات المصروفات البنكية( 



رصـيدًا رصـيدًا   ٢٠١٥٢٠١٥/ / ٣١٣١//١٢١٢أظهر كشف حساب البنك الوارد لمنشأة الهادي فـي أظهر كشف حساب البنك الوارد لمنشأة الهادي فـي 
جنيه، بينما ظهر رصيد حسـاب البنـك فـي دفـاتر المنشـأة فـي جنيه، بينما ظهر رصيد حسـاب البنـك فـي دفـاتر المنشـأة فـي   ٢٠.٩٠٠٢٠.٩٠٠قدره قدره 

::جنيه، وبالمراجعة تبين ما يلي جنيه، وبالمراجعة تبين ما يلي   ١٥.٠٠٠١٥.٠٠٠نفس التاريخ بمبلغ نفس التاريخ بمبلغ 

جنيه ولم تقـدم بعـد للصـرف،  ٧.٠٠٠قامت المنشأة بسحب شيكات قيمتها  •
ــغ  ــم تظهــر  جنيــه ٣.٠٠٠كمــا أودعــت لــدى البنــك شــيكات للتحصــيل بمبل ول

.البنكبكشف حساب  .البنكبكشف حساب 

ورد في كشف الحساب أن البنك سدد أوراق دفـع نيابـة عـن المنشـأة بمبلـغ  •
ــه، كمــا حصــل أوراق قــبض قيمتهــا  ٤.٠٠٠ ــه، كمــا خصــم  ٦.٠٠٠جني جني

.مصروفات بنكية ١٠٠مبلغ 

وٕاثبـات قيـود التسـوية الالزمـة بـدفاتر وٕاثبـات قيـود التسـوية الالزمـة بـدفاتر . . أعداد مذكرة تسوية البنكأعداد مذكرة تسوية البنك  --::والمطلوبوالمطلوب
..المنشأةالمنشأة



:مذكرة تسوية البنك  -:أوًال 
٢٠.٩٠٠٢٠.٩٠٠الرصيد كما هو وارد في كشف حساب البنكالرصيد كما هو وارد في كشف حساب البنك

يعدل بالعمليات التي سجلت بالمنشأة ولم تسجل بالبنك
٣.٠٠٠إيداعات نقدية سجلت بالمنشأة ولم تظهر بكشف حساب البنك+ 

)٧.٠٠٠(شيكات على المنشأة لم يتقدم أصحابها لصرفها من البنك -

١٦.٩٠٠١٦.٩٠٠الرصيد المعدلالرصيد المعدل

١٥.٠٠٠١٥.٠٠٠رصيد البنك في دفاتر المنشأةرصيد البنك في دفاتر المنشأة ١٥.٠٠٠١٥.٠٠٠رصيد البنك في دفاتر المنشأةرصيد البنك في دفاتر المنشأة

يعدل بالعمليات التي سجلت في البنك ولم تسجل في المنشأة
٦.٠٠٠أوراق قبض حصلها البنك لصالح المنشأة ولم تثبتها المنشأة بعد+ 

)٤.٠٠٠(أوراق دفع سددها البنك نيابة عن المنشأة -

)١٠٠(مصروفات بنكية خصمها البنك ولم تخصمها المنشأة بعد -

١٦.٩٠٠١٦.٩٠٠الرصيد المعدلالرصيد المعدل



قيود اليومية للعمليـات التـي سـجلت لـدى البنـك ولـم تسـجل لـدى قيود اليومية للعمليـات التـي سـجلت لـدى البنـك ولـم تسـجل لـدى   --::ثانيًا ثانيًا 
::المنشأة بعد المنشأة بعد 

بياندائنمدين

البنك/ من حـ ٦.٠٠٠

)تحت التحصيل( أوراق القبض    / إلى حـ    ٦.٠٠٠

)إثبات تحصيل أوراق القبض(

أوراق الدفع/ من حـ ٤.٠٠٠ أوراق الدفع/ من حـ ٤.٠٠٠

البنك/ إلى حـ    ٤.٠٠٠

)إثبات سداد أوراق الدفع(

مصروفات بنكية/ من حـ ١٠٠

البنك/ إلى حـ    ١٠٠

)إثبات المصروفات البنكية( 



٢٠١٦/١٢/٣١ فيما يلي األرصدة الظاهرة بميزان المراجعة لمنشأة األمل في
إسم الحسابأرصدة دائنةأرصدة مدينة

عقار ٢٥.٠٠٠
أثاث١٠.٠٠٠
بضاعة أول المدة١٥.٠٠٠
دائنون –مدينون ٥.٠٠٠١٩.٠٠٠
بنك٤.٠٠٠
صندوق١٣.٥٠٠
مبيعات– مشتريات١٢.٠٠٠١٧.٥٠٠ مبيعات– مشتريات١٢.٠٠٠١٧.٥٠٠
مشتريات. م– مبيعات.م١.٥٠٠٢.٠٠٠
مصروفات نقل المشتريات١.٠٠٠
مصروفات إدارية٥٠٠

مصروفات بيع وتوزيع١.٠٠٠
مصروفات مالية٢٠٠

إيرادات أخري٧٠٠
رأس المال– مسحوبات٥٠٠٥٠.٠٠٠

٨٩.٢٠٠٨٩.٢٠٠



جنيــــه وقيمتهــــا الســــوقية جنيــــه وقيمتهــــا الســــوقية   ٢٠.٠٠٠٢٠.٠٠٠أخــــر المــــدة بلغــــت تكلفتهــــا أخــــر المــــدة بلغــــت تكلفتهــــا بضــــاعة بضــــاعة فــــإذا علمــــت أن فــــإذا علمــــت أن 
..جنيهجنيه  ٢٥.٠٠٠٢٥.٠٠٠

. ٣١/١٢/٢٠١٥إعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في : المطلوب 
الحلالحل

التكلفـة بضاعة أخر المدة تقيم على أساس التكلفة أو سعر السـوق أيهمـا أقـل، وبمقارنـة  •
ــه مــع  ٢٠.٠٠٠ ــة الســوقية جني ــإن  ٢٥.٠٠٠القيم ــالي ف ــل وبالت ــة أق ــه نجــد أن التكلف جني

جنيـــه ويجـــب أن توضـــع ضـــمن األصـــول المتداولـــة فـــي  ٢٠.٠٠٠= بضـــاعة أخـــر المـــدة 
.الميزانية.الميزانية

مردودات ومسموحات المبيعات–المبيعات = صافي المبيعات صافي المبيعات     ••
جنيهجنيه  ١٦.٠٠٠١٦.٠٠٠= =   ١.٥٠٠١.٥٠٠––١٧.٥٠٠١٧.٥٠٠= = 
ـــة بالمشـــتريات + المشـــتريات = صـــافي المشـــتريات صـــافي المشـــتريات   • ـــردودات –مصـــروفات المتعلق م

ومسموحات المشتريات
جنيه ١١.٠٠٠=  ٢.٠٠٠–١.٠٠٠+ ١٢.٠٠٠= 
بضاعة أخر المدة –صافي المشتريات + بضاعة أول المدة = تكلفة البضاعة المباعة تكلفة البضاعة المباعة   •

جنيه ٦.٠٠٠=  ٢٠.٠٠٠–١١.٠٠٠+ ١٥.٠٠٠= 



١٢/٣١قائمة الدخل عن السنة المالية المنتھية في 

كليجزئيبيان
١٦.٠٠٠١٦.٠٠٠صافي المبيعاتصافي المبيعات

)٦.٠٠٠(تكلفة البضاعة المباعة -
١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠مجمل الربح

إيرادات أخرىإيرادات أخرى+ + 
٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠

المصروفات األخرى  -
٥٠٠مصروفات إدارية   
١.٠٠٠مصروفات بيع وتوزيع   
))١.٧٠٠١.٧٠٠((٢٠٠مصروفات مالية   

٩.٠٠٠٩.٠٠٠صافي الربحصافي الربح



٣١٣١//١٢١٢قائمة التغيرات في حقوق الملكية عن السنة المنهية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية عن السنة المنهية في 

مبلغمبلغبيانبيان

٥٠.٠٠٠٥٠.٠٠٠رأس المال في بداية الفترةرأس المال في بداية الفترة      

))٥٠٠٥٠٠((المسحوباتالمسحوبات  --

٩.٠٠٠٩.٠٠٠أرباح العامأرباح العام+ +  أرباح العامأرباح العام+ + 

٥٨.٥٠٠٥٨.٥٠٠رأس المال في نهاية الفترةرأس المال في نهاية الفترة



))الميزانية العموميةالميزانية العمومية((قائمة المركز المالي قائمة المركز المالي 
٣١٣١//١٢١٢عن لسنة المنتهية في عن لسنة المنتهية في 

::حقوق الملكية حقوق الملكية   --::أوًال أوًال ::األصول الثابتة األصول الثابتة   --::أوًال أوًال 

المال في نهاية الفترةالمال في نهاية الفترةرأس رأس ٥٨.٥٠٠٥٨.٥٠٠عقارعقار٢٥.٠٠٠٢٥.٠٠٠

٣٥.٠٠٠٣٥.٠٠٠
أثاثأثاث١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠

اإللتزاماتاإللتزامات  --::ثانيًا ثانيًا ::األصول المتداولة األصول المتداولة   - - ثانياً ثانياً 

دائنوندائنون١٩.٠٠٠١٩.٠٠٠أخر المدةأخر المدةبضاعة بضاعة ٢٠.٠٠٠٢٠.٠٠٠

مدينونمدينون٥.٠٠٠٥.٠٠٠

بنكبنك٤.٠٠٠٤.٠٠٠

٤٢.٥٠٠٤٢.٥٠٠
صندوقصندوق١٣.٥٠٠١٣.٥٠٠

٧٧.٥٠٠٧٧.٥٠٠٧٧.٥٠٠٧٧.٥٠٠


