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احملاسبت املاليت( )2
(حماسبت اجلرد وامليزانياث)
مقدمت:introduction:

تقوم المحاسبة المالية عمى مجموعة من المفاىيم والمبادئ العممية التي تستخدم كإطار مرشد في تنفيذ

وظائفيا وتحقيق أىدافيا وىي:

-1تسجيل العمميات المالية وتبويبيا وتمخيصيا وعرضيا.
-2تحديد نتيجة األعمال والمركز المالي لممنشأة في نياية فترة مالية محددة.

ولموقوف عمى نتيجة األعمال عن الفترة المالية بدقة وتحديد المركز المالي الحقيقي لممنشأة يجب:
أ) تحديد ما يخص الفترة المالية من المصروفات واإليرادات قبل مقابمتيا.

ب) التحقق من جميع األصول والخصوم من حيث وجودىا وممكيتيا وصحة تقويميا.

اجلرد يف احملاسبت:Adjusting in Accounting:

ىو التأكد من مطابقة أرصدة الحسابات الظاىرة في السجالت وفي ميزان المراجعة (القيم الدفترية) مع

األرصدة الفعمية ،وتختمف طرق التأكد ىذه باختالف طبيعة الحسابات.
التسوياث اجلرديتAdjustments:

يقصد بالتسويات الجردية اإلجراءات المحاسبية التي تنفذ في نياية الدورة المالية التي تؤدي إلى فصل

التداخل بين نفقات وايرادات مختمف أنشطة المنشأة خالل الفترة الجارية والفترة الالحقة.

إذ أن التسويات الجردية تأتي بعد إعداد ميزان المراجعة لموصول إلى ميزان المراجعة المعدل

 Adjusted Trail balanceإلعداد الحسابات الختامية المتمثمة بحسابي المتاجرة واألرباح والخسائر أو

ما يعبر عنو بقائمة الدخل income statementوقائمة المركز المالي statement of financial

.position
الفروض واملبادئ احملاسبيتAccounting Assumptions and principals:
الفروض احملاسبيتAccounting Assumptions :
 )1فرض الشخصية المعنوية (الوحدة االقتصادية)Economic Entity Assumption:
ويعني ىذا الفرض بان المنشأة بمجرد تأسيسيا يصبح ليا شخصية اعتبارية مستقمة عن شخصية

مؤسسييا وقد أدى ىذا الفرض إلى ضرورة فصل العمميات الخاصة بأصحاب المنشأة عن العمميات
المتعمقة بالمنشأة ذاتيا.
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 )2فرض استمرار المشروع (االستمرارية)Going Concern Assumption:
ويعني ىذا الفرض أن المنشأة مستمرة في عمميا دون تحديد زمني وممزمة بإتمام العمميات التي تم
التعاقد بيا مع الغير.

 )3فرض الفترة المحاسبية (الدورية)periodicity Assumption:
أي أن المنشأة وجدت لتستمر فترة زمنية معينة .وليذا يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية عادة ما
تكون سنة وتتوافق مع السنة الميالدية بالعادة بمعنى تبدأ في  1/1وتنتيي في  ،12/31وىذا التقسيم

يعتبر من الضروريات لمعرفة نتائج أعمال المنشأة من ربح أو خسارة.

 )4فرض وحدة القياس النقديMonetary Unit Assumption:
بمعنى استخدام وحدة النقد في التعبير عن العمميات التي يمكن قياسيا أو التعبير عنيا بوحدة النقد ،أما
العمميات التي ال يمكن التعبير عنيا بوحدة النقد ال يمكن تسجيميا في الدفاتر المحاسبية ،كما يقتضي

ىذا الفرض بثبات قيمة وحدة النقد بمعنى ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد.
املبادئ احملاسبيتAccounting Principals :

 )1مبدأ التكمفة التاريخية (التكمفة الفعمية)Historical Cost Principal:
ويعني تسجيل األصول الثابتة بتكمفة الحصول عمييا من واقع المستندات بحيث تتضمن التكمفة ثمن

الشراء إضافة إلى جميع المصروفات التي تنفق عمى ىذا األصل حتى يصبح جاى اًز لمعمل ،وال يؤخذ
بأي تغير ال حق في قيمة األصول نتيجة تغير القوة الشرائية لوحدة النقد.

 )2مبدأ تحقق اإليرادRevenue Recognition Principal:

يقصد بتحقق االيراد تحديد الوقت الذي يجب عنده االعتراف باإليراد بحيث يصبح مكتسباًRealized

حتى يمكن اثباتو في الدفاتر ،وبصفة عامة فإن تحديد االيرادات التي تخص الفترة يتم عمى أساس

االستحقاق أي ليس مرتبط بالتحصيل النقدي لثمن السمع أو الخدمات ،وانما يتوقف عمى توافر الشرطين

التاليين:

أ-اكتمال عممية اكتساب اإليراد.

ب-إتمام عممية تبادلية بين المنشأة واألطراف تعطي دليالً عمى إمكانية تحصيل اإليراد نقداً وامكانية
قياسو.

 )3مبدأ مقابمة المصروفات باإليراداتMatching principal:
لموصول إلى صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن النشاط األساسي لممنشأة يجب عمييا مقابمة

اإليرادات بالمصروفات التي ساىمت في تحقيق تمك اإليرادات ،أي أن المنشأة يتوجب عمييا أن تقابل
إيراداتيا مع مصروفاتيا المتحققة خالل مدة زمنية معينة وعادة تكون  12شير وذلك لمتوصل لمنتيجة

النيائية لنشاط المنشأة من ربح أو خسارة.
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 )4مبدأ اإلفصاح التامFull Disclosure Principal:
أي أنو يجب عمى المنشأة اإلفصاح عن كامل العمميات المالية التي يحتاجيا مستخدمي القوائم المالية
سواء ضمن القوائم والتقارير المالية أو ضمن اإليضاحات المرفقة بحيث يتم عرض كافة المعمومات التي

يمكن االعتماد عمييا في اتخاذ الق اررات دون اخفاء إي معمومات قيد تكون مفيدة لمستخدمي تمك القوائم.

)5األهمية النسبيةMateriality:

وتشير األىمية النسبية في مجال المحاسبة المالية إلى درجة أىمية بند معين أو مجموعة من البنود
لمالءمتيا الحتياجات قراء القوائم المالية ،إذ يعتبر بند المعمومات ذو أىمية نسبية إذا كان إىمالو أو

عدم أخذه في الحسبان يؤدي إلى التغيير في التقدير الشخصي الذي يتوصل إليو الشخص العادي
الذي يعتمد عمى المعمومات ،فاألىمية النسبية تعكس الوجو اآلخر لإلفصاح ،لذلك فإن ما يجب
اإلفصاح عنو يجب أن يتوافر لو درجة كافية من األىمية النسبية.

 )5خاصية الحيطة والحذرConservatism:

بمعنى أن المنشأة في حالة عدم التأكد يجب أن تستعد لمخسارة قبل وقوعيا حتى تستطيع االستمرار
في ممارسة نشاطيا ،ومبدأ أو خاصية الحيطة والحذر في مفيوميا البسيط تعني أن كل خسارة
محتممة الوقوع تؤخذ في االعتبار بتكوين المخصصات أو االحتياطيات ،وأال تؤخذ األرباح المتوقعة

باالعتبار.

األسس المستخدمة في القياس المحاسبيAccounting Basis:
 )1أساس االستحقاقAccrual Basis:
وىو المستخدم في المحاسبة المالية ويقتضي أساس االستحقاق بأن كل فترة مالية يجب أن تستفيد
باإليرادات التي تحققت خالليا سواء حصمت أو لم تحصل ،ويجب أن تتحمل كل فترة مالية
بالمصروفات التي انفقت خالليا سواء دفعت أم لم تدفع ،وباتباع ىذا األساس يستمزم إجراء التسويات

الجردية في نياية الفترة المالية لتحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة فيتم تحديد اإليرادات
والمصروفات التي تخص الفترة ،وبتطبيق مبدأ المقابمة يتم تحديد الربح أو الخسارة.
 )2األساس النقديCash Basis:
وفقاً ليذا األساس يعترف باإليرادات المقبوضة والمصروفات المدفوعة فعالً خالل السنة المالية سواء

أكانت تخص ىذه السنة أم ال فاألساس ىو القبض والدفع النقدي .ويستخدم ىذا األساس في المحاسبة

الحكومية في الوحدات ذات الطابع اإلداري ((و ازرات ،ىيئات عامة ،إدارة محمية ،وباقي مؤسسات الدولة

ذات الطابع اإلداري)).
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 )3األساس االستحقاق المعدلAdjusted Cash Basis:
بموجب ىذا األساس تعالج اإليرادات المقبوضة فعالً عمى األساس النقدي سواء أكانت تخص فترة مالية

حالية أو الحقة .أما المصروفات فتعالج عمى أساس االستحقاق.
التسوياث اجلرديت للمصروفاث واإليراداث:

التسويات الجردية لممصروفات واإليرادات ىي عمميات حسابية لتحديد القيم المالية التي تخص الفترة

المالية الحالية سواء كانت مصروفات أو إيرادات.

حيث يتم القيام بالتسويات الجردية في نياية الفترة المالية( )12/31إلعداد الحسابات الختامية وقائمة

المركز المالي (الميزانية العمومية).

وىنالك عدة احتماالت تتعمق بأرصدة المصروفات واإليرادات الواردة في ميزان المراجعة أىميا:
 -1أحياناً تقوم المنشأة بدفع مصروفات أقل من المصروفات الواجب دفعيا عن الفترة المالية ومعنى
ذلك وجود مصروفات مستحقة Accrued Expensesعمى المنشأة خاصة وأنيا استفادة من
خدمات ىذا المصروف.
 -2أحياناً تقوم المنشأة بدفع مصروفات لمغير قبل تاريخ استحقاقيا أي أكبر من المصروفات الواجب
دفعيا عن الفترة المالية (ما يخص العام) ،أو يكون المبمغ يفيد أكثر من فترة مالية ،ومعنى ذلك
وجود مصروفات مقدمةPrepaid Expensesتتعمق بفترات مالية قادمة وىناك مصروفات
خاصة بالفترة المعنية.
 -3قد تقوم المنشأة بتحصيل إيرادات من الغير قبل تاريخ االستحقاق أي أكبر من اإليرادات الواجب

تحصيميا خالل الفترة المالية (ما يخص العام) ،ومعنى ذلك تحصيل إيرادات مقدمة Unearned

 Revenuesليست متعمقة بالفترة المالية الحالية.
 -4قد تقوم المنشأة بتحصيل إيرادات أقل من اإليرادات الواجب تحصيميا عن الفترة المالية (ما يخص
العام) ،ومعنى ذلك وجود إيرادات مستحقة Accrued Revenuesعمى الغير لصالح المنشأة.

 -5قد تكون المبالغ المدفوعة فعالً أو المحصمة فعالً تتساوى مع ما يخص الفترة المالية الحالية (ما
يخص العام) ،ففي ىذه الحالة ال يتم إجراء أي تسوية جرديو ،فقط يقفل حساب المصروف أو

اإليراد في الحساب الختامي المختص (حـ/متاجرة أو حـ /أرباح وخسائر) أو في ممخص قائمة

الدخل حسب عائدية المصروف أو اإليراد .ويتم ذلك بتطبيق أساس االستحقاق.

 -6مالحظة :مصاريف البيع والتوزيع يمكن وضعيا في حساب المتاجرة فنحصل عمى تكمفة
المبيعات (من حساب المتاجرة) ،ويمكن وضعيا في حساب أرباح وخسائر وعندىا يكون المتاجرة

يمثل تكمفة البضاعة المباعة .تكمفة المبيعات = تكمفة البضاعة المباعة +مصاريف البيع

والتوزيع.
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كما ذكرنا فاليدف من التسويات الجردية لممصروفات ىو تحميل الحسابات الختامية بما يخصيا من

مصروفات ليذه الفترة ،بمعنى ما يخص الفترة المالية الحالية (ما يخص العام) من ىذه المصروفات.

فمن خالل مقارنة المصروفات المدفوعة فعالً والظاىرة في ميزان المرجعة مع ما يخص العام الحالي
من المصروفات حسب المعمومات الجردية نواجو ثالثة احتماالت:

االحتمال األول :المصروف المدفوع فعالا= المصروف الذي يخص الفترة المالية (ما يخص العام):

في ىذه الحالة ال يوجد قيد تسوية ،فقط قيد إقفال حيث يتم قفل المصروف في حسابو المختص

ويكون القيد:
مدين
×××

البيـ ــان

دائن
×××

من حـ /أ.خ(أو ممخص الدخل)
إلى حـ /المصروفات

اقفال المصروف
أو في حساب المتاجرة إذا كان يخص عمميات البضاعة:
مدين

البيـ ــان

دائن

من حـ /المتاجرة (أو ممخص الدخل)

×××
×××

إلى حـ /المصروفات

اقفال المصروف

مثـــال:
أظير ميزان المراجعة ألحدى المنشتت حساب الرواتب واألجور في نياية السنة المالية كما يمي:
أرصدة مدينة
120000

أرصدة دائنة

اسم الحســاب
رواتب وأجور

وعند الجرد في  12/31تبين ما يمي:

 -1إن الرواتب واألجور الشيرية تبمغ 10000ل.س.

المطموب:

 -1اثبات قيود التسوية واإلقفال الالزمة.

 -2بيان األثر عمى الحسابات الختامية والميزانية العمومية (قائمة المركز المالي).
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الحــل:
=120000

الرواتب واألجور المدفوعة فعالً

نصيب الفترة (ما يخص العام) (120000 = )12*10000
 -1ال يوجد قيد تسويةNo Adjusting Entry
 -2قيد اإلقفالClosing Entry:
مدين

دائن

120000

ا بيـ ــان
من حـ /أ.خ

120000
مدين

إلى حـ /رواتب وأجور

اقفال حساب الرواتب واألجور

دائن

حـ /أ.خ

120000حـ/رواتب وأجور
االحتمال الثاني :المصروف المدفوع فعالا > (أكبر من) المصروف الذي يخص الفترة المالية (ما يخص

العام):

في ىذه الحالة يوجد لدينا مصروف مدفوع مقدماً وبالتالي ال بد من قيد تسوية ،ويكون القيد:

-1قيد التسويةAdjusting Entry
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /مصروف مدفوع فعالً
إلى حـ /المصروفات

اثبات المصروف المقدم

-2قيد اإلقفالClosing Entry
مدين

دائن

×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

×××

إلى حـ /المصروفات

اقفال المصروف
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أما المصروف المدفوع مقدماً فيظير في الميزانية العمومية جانب األصول تحت بند أرصدة مدينة أخرى.
الميزانية العمومية

األصول

الخصوم

أرصدة مدينة أخرى
×××
مثـــال:

مصروفات مدفوعة مقدماً

×××

×××

أظير ميزان المراجعة ألحدى المنشتت حساب الرواتب واألجور في نياية السنة المالية كما يمي:
أرصدة دائنة

أرصدة مدينة
140000

اسم الحســاب
رواتب وأجور

وعند الجرد في  12/31تبين ما يمي:

 )1إن الرواتب واألجور الشيرية تبمغ 10000ل.س.

المطموب:

-1اثبات قيود التسوية واإلقفال الالزمة.

-2بيان األثر عمى الحسابات الختامية والميزانية العمومية (قائمة المركز المالي).

الحــل:

=140000

الرواتب واألجور المدفوعة فعالً

نصيب الفترة (ما يخص العام) (120000 = )12*10000
مدفوع مقدماً 20000

-1قيد تسويةAdjusting Entry:
مدين
20000

دائن
20000

البيـ ــان
من حـ /رواتب وأجور مدفوعة مقدماً
إلى حـ /رواتب وأجور

اثبات الرواتب واألجور المقدمة
-2قيد اإلقفالClosing Entry:
مدين
120000

دائن
120000

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ /رواتب وأجور

اقفال حساب الرواتب واألجور
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أما حساب األرباح والخسائر فيظير كما يمي:
مدين

دائن

حـ /أ.خ

120000حـ/رواتب وأجور
أما الرواتب واألجور المدفوعة مقدماً فتظير في الميزانية العمومية جانب األصول تحت بند أرصدة مدينة

أخرى.

األصول
20000
×××

الميزانية العمومية

الخصوم

أرصدة مدينة أخرى

رواتب وأجور مدفوعة مقدماً

×××

مالحظـــة خاصة بالمصروفات المدفوعة مقدما

في حال وجود مصروف مدفوع مقدم ا في ميزان المراجعة ففي ىذه الحالة يتم تحديد ما يخص العام

الحالي من المصروف ومن ثم تخفيض المصروف المدفوع مقدماً بقيمة المصروف الذي يخص العام

الحالي .ويكون القيد:

-1قيد التسويةAdjusting Entry:
مدين

دائن

×××

البيـ ــان
من حـ /المصروف

×××

إلى حـ /المصروف المقدم

اثبات المصروف الخاص بالفترة

-2قيد اإلقفالClosing Entry:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ /المصروفات

اقفال المصروف
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المحاسبة 2

د .اسعـذ الخميـس

السنة األولى

مثـــال:
أظير ميزان المراجعة ألحدى المنشتت حساب التأمين المدفوع مقدماً في  2012/12/31كما يمي:
أرصدة دائنة

أرصدة مدينة
120000

اسم الحســاب

تأمين مدفوع مقدماً

وعند الجرد في  12/31تبين ما يمي:

-1إن التأمين مدفوع عن سنة تبدأ في 2012/4/1

المطموب:

-1اثبات قيود التسوية واإلقفال الالزمة.
-2بيان األثر عمى الحسابات الختامية والميزانية العمومية (قائمة المركز المالي).

الحــل:

=120000

التأمين المدفوعة فعالً

نصيب الفترة (ما يخص العام) (تسعة أشير) (90000 = )12/9*120000

-1قيد تسويةAdjusting Entry:
مدين

دائن

90000

رصيد مدفوع مقدماً 30000

البيـ ــان
من حـ /التأمين

90000

إلى حـ /تأمين مدفوع مقدماً

اثبات التأمين الذي يخص السنة(الفترة)

-2قيد اإلقفالClosing Entry:
مدين

دائن

90000

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

00 90

مدين

إلى حـ /التأمين

اقفال حساب التأمين

دائن

حـ /أ.خ

90000حـ/التأمين

9

المحاسبة 2

د .اسعـذ الخميـس

السنة األولى

أما ما يتبقى من رصيد التأمين المدفوع مقدماً فيظير في الميزانية العمومية جانب األصول تحت بند
أرصدة مدينة أخرى.
األصول

30000
×××
مدين

الميزانية العمومية

الخصوم

أرصدة مدينة أخرى
تامين مدفوع مقدماً

×××

حـ /تأمين مدفوع مقدماً

120000حـ/رصيد سابق

دائن

 90000من حـ /التأمين

 30000رصيد مدين لمميزانية
120000

120000

االحتمال الثالث :المصروف المدفوع فعالا < (أصغر من) المصروف الذي يخص الفترة المالية (ما
يخص العام):

في ىذه الحالة يوجد لدينا مصروف مستحق وبالتالي ال بد من قيد تسوية ،ويكون القيد:

-1قيد التسويةAdjusting Entry:
مدين

دائن

×××

البيـ ــان
من حـ /المصروف

×××

إلى حـ /المصروف المستحق

اثبات المصروف المستحق

-2قيد اإلقفالClosing Entry:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ /المصروفات

اقفال المصروف
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المحاسبة 2

د .اسعـذ الخميـس

السنة األولى

أما المصروف المستحق فيظير في الميزانية العمومية جانب الخصوم تحت بند أرصدة دائنة أخرى.
األصول

الميزانية العمومية

أرصدة دائنة أخرى
مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

×××

×××

الخصوم

×××

مثـــال:
أظير ميزان المراجعة ألحدى المنشتت حساب الرواتب واألجور في نياية السنة المالية كما يمي:
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

100000

اسم الحســاب
رواتب وأجور

وعند الجرد في  12/31تبين ما يمي:

-1إن الرواتب واألجور الشيرية تبمغ 10000ل.س.

المطموب:

-1اثبات قيود التسوية واإلقفال الالزمة.

-2بيان األثر عمى الحسابات الختامية والميزانية العمومية (قائمة المركز المالي).

الحــل:

=100000

الرواتب واألجور المدفوعة فعالً

نصيب الفترة (ما يخص العام) (120000 = )12*10000
مصروف مستحق 20000

-1قيد تسويةAdjusting Entry:
مدين
20000

دائن
20000

البيـ ــان
من حـ /رواتب وأجور

إلى حـ /رواتب وأجور مستحقة

اثبات الرواتب واألجور المستحقة
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المحاسبة 2

د .اسعـذ الخميـس

السنة األولى

-2قيد اإلقفالClosing Entry:
مدين

البيـ ــان

دائن

من حـ /أ.خ

120000
120000

مدين

إلى حـ /رواتب وأجور

اقفال حساب الرواتب واألجور

دائن

حـ /أ.خ

120000حـ/رواتب وأجور

أما الرواتب واألجور المستحقة فتظير في الميزانية العمومية جانب الخصوم تحت بند أرصدة دائنة
أخرى.
األصول

×××

الميزانية العمومية

20000
×××
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الخصوم
أرصدة دائنة أخرى
رواتب وأجور مستحقة وغير مدفوعة

