
 المحاضرة العاشرة مبادي محاسبة

 التسويات القيدية 

 اسس التسويات القيدية

 التسوية المتعلقة بتاليرادات والمصروفات

 التسوية المتعلقة باندثار الموجودات الراسمالية

ان اهمٌة التسوٌات القٌدٌة تتركز على تمكٌن المحاسب من تحدٌد كل ما ٌتعلق بالسنة المالٌة 

السابقة او التالٌة لكً نتمكن من احتساب نتٌجة العمل التشؽٌلٌة خالل السنة  وعزله عن السنوات

ولكً ال نكون امام نتائج مظلله . اذ ان العمل االنتاجً او الزراعً عمل مستمر ومتواصل فقد 

تكون مصروفات قد صرفت خالل السنة اال ان فائدتها تستمر للسنة التً تلٌها اي انها تخص 

العنٌن باحتساب نتائجها كان نكون قد دفعنا اجور المزرعة للفترة من  فترة خارج السنة

فان ذلك  9112ولذلك عندما نكون بصدد العمل المحاسبً لسنة  01/2/9191الى  1/7/9112

وٌسمى هذا الجزء  9191وانما ٌخص عام  9112المصرؾ جزء منه ال ٌخص عام 

ٌتم دفع مصروفات مستحقة على الشركة وقد ٌحصل العكس ان ال  بالمصروفات المدفوعة مقدما

  وتاجٌلها للسنة القادمة وهذه تسمى مصروفات مستحقة 

وهً تخص السنة الالحق او ٌراد ٌجب ان نقبضها وقد تكون لدٌنا اٌرادات مقبوضة مقدما    

ولم تقبض وتسمى اٌرادت مستحقة وكل تلك ٌجب معالجتها فً العالم المحاسبً لكً تكون 

 ئج العمل التشؽً حقٌقٌة غ مضللة حساباتنا نتا

ان عمل المكائن والمعدات خالل السنة قد ٌؤدي الى تناقص قٌمتها بسبب السوفان والتاكل    

الناتج من عملٌة االستفادة من خدماتها وكذلك التقادم التكنلوجً الذي ٌطراء علٌها اي ان قٌمتها 

زء من التكالٌؾ وٌتم انقاص قٌمة تندثر تدرٌجٌا وهذا االندثار ٌجب ان ٌحتسب لٌعتبر ج

 الموجود بهذا االندثار

على القائمٌن على العمل المحاسبً فرز  -التسوٌات القٌدٌة المتعلقة بالمصروفات واالٌرادات :

 الحالٌة عن ما ٌخص السنوات السابقة وكما ٌلً ما ٌخص السنة 

فعه ٌعتبر ان اي مصروؾ ٌخص هذه السنة وتم تاجٌل د -المصروفات المستحقة : -1

ضمن قائمة المصروفات المستحقة فقد تكون لدٌنا اجور كهرباء لمدة ثالثة اشهر 



االخٌرة لم تدفع وتم تاجٌل دفعها الى السنة القادمة وعند التدقٌق ٌجب ان ٌسجل قٌد 

 بالشكل التالً 

 من حـ / اجور الكهرباء   011        

 مستحقة الى حـ / المصارٌؾ ال 011                    

 لم تدفع 011تبٌن بان اجور الكهرباء للثالثة اشهر االخٌرة والبالؽة   

ملٌون لالربعة اشهر  9ومثال تبٌن بان احد العمال لم ٌقبض مستحقاته المالٌة البالؽة 

 االخٌرة من السنة وهذه تعتبر مصارٌؾ مستحقة وٌجب تسجٌلها 

 من حـ / الرواتب   9   

 المصارٌؾ المستحقة  الى حـ / 9            

 تبٌن بانه لم ٌتم دفع راتب العامل البالؽة ملٌونٌن   

وٌجب ان ترحل هذه القٌود الى الحسابات الخاصة بها قبل احتساب او اعداد الحسابات 

 الختامٌة 

وان ترحٌل تلك القٌود سٌكون كما ٌلً لو افترضنا ان رصٌد اجور الكهرباء قبل 

ملٌون فتكون الحسابات  90ٌد الرواتب قبل التسوٌة كان ملٌون ورص 1.1التسوٌة كان 

 بعد التسوٌة كما ٌلً 

 مصروفات -نوع الحساب :           -الرواتب       رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

90 

9 

 الرصٌد

 الى حـ/ المصارٌؾ المستحقة

 رصٌد متمم 91 

91 

91 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 91 

 

 

 

 مصروفات -نوع الحساب :           -اجور الكهرباء       رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.1 

1.0 

 الرصٌد

 الى حـ/ المصارٌؾ المستحقة

 رصٌد متمم 1.1 

1.1 

1.1 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 1.1 

 

 



 مصروفات -نوع الحساب :           -مصارٌؾ مستحقة       رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  مدٌنال

   1.0 

9 

 من حـ /اجور الكهرباء

 من حـ/ الرواتب

9.0 

 

 مجموع

 

 9.0 

9.0 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

 

المصروفات المدفوعة مقدما عندما نكون قد دفعنا مصارٌؾ ال تخص هذه السنة بل  -9

تخص السنة الالحقة فان ما ٌخص السنة التالٌة ٌعتبر مصارٌؾ مدفوعة مقدما وٌجب 

ٌود تسوٌه فٌه وترحٌلها للحسابات الخاصة بها لكً ٌزال ثٌرها على نتائج اجراء ق

  1.1قد دفعنا   1/11/9191تشؽٌل السنة الحالٌة ومن االمثلة على ذلك كان نكون 

ملٌون اٌجار المحل لخمسة اشهر قادمة وعند التدقٌق عثرنا على ذلك لذلك البد من 

قادمة باعتبارها مصارٌؾ مدفوعة مقدما تنزٌل اٌجارات الشهرٌن التً تخص السنة ال

 وٌكون القٌد كالتالً 

 من حـ / مصارٌؾ مدفوعة مقدما    1.2     

 اٌجارات محل   1.2              

 اتضح من اٌجار المحل مذفوع لشهرٌم من السنة القادمة

 اشهر قادمة  2لمدة  9191/ 1/11ملٌون تم دفعها فً  1.2ولو كانت اجور الماء 

والباقً  9191من عام  19و الـ 11تخص شهري الـ  1.9اي  1.1ل شهر اي لك

 فٌسجل القٌد  9191تخص االشهر االربعة االولى من عام 

 من حـ/ مصارٌؾ مدفوعة مقدما   1.0     

 الى ح/ اجور الماء 1.0           

 

ً لو مماثلة الى الحسابات الخاصة بها وٌعاد ترصٌدها وكما ٌلالقٌود وٌتم ترحٌل ال

و بافتراض ان رصٌد اجور  ملٌون 0اٌجارات المحالت كان افترضنا ان رصٌد حساب 

 ملٌون  1.2الماء كانت 

 بعد الترحٌل كما ٌلً  االرصدة فتصبح 

 



 

 

 مصروفات -نوع الحساب :           -اٌجارات المحالت       رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

0 

 

 الرصٌد

 

 1.2 

0.0 

 مصارٌؾ مدفوعة مقدما من حـ/

 رصٌد متمم

0 

0.0 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 0 

 

 

 مصروفات -نوع الحساب :           -اجور ماء       رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.2 

 

 الرصٌد

 

 1.0 

1.9 

 من حـ/مصارٌؾ مدفوعة مقدما 

 رصٌد متمم

1.2 

1.9 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 1.2 

 

 

 

 

 مصروفات -نوع الحساب :     -مصارٌؾ مدفوعة مقدما      رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.2 

1.0 

 

 الى حـ/ اٌجارات محل

 الى حـ/ اجور الماء

 رصٌد متمم 1 

1 

1 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 1 

 

 

وفً هذه  قد ٌحصل ان نقبض اٌرادات تخص السنة التالٌة -االٌرادات المقبوضة مقدما : -0

الحالة ٌجب اجراء التسوٌة الالزم الستبعاد تاثٌرها على نتائج التشؽٌل للسنة الحالٌة 

والبد من تسجٌل قٌود باي اٌراد ٌخص السنة التالٌة ٌكون فً ذلك القٌد حساب 

 االٌرادات المقبوضة مقدما مدٌن وحساب نوع ذلك االٌراد دائنا 



ولمدة المؤجر على شركة السالم نقدا  ملٌون 0 بمبلػ مثال: تم استالم اٌرادات العقار

 ثالثة اشهر شهر من هذه السنة وشهرٌن من السنة التالٌة

وهنا ٌمكن ان نالحظ بان ملٌونٌن من ذلك المبلػ هو من اٌرادات السنة القادمة وعلٌه 

 ٌجب استبعاده عند احتساب نتٌجة التشؽٌل لهذه السنة وٌتم ذلك بعمل قٌد تسوٌه كما ٌلً 

 من حـ / اٌرادات العقار   9    

 الى حـ/ اٌرادات مقبوضة مقدما    9        

 ملٌون  من اٌرادات العقارات تخص السنة القادمة 9تبٌن بان جزء قدره 

وبترحٌل القٌد الى الحسابات الخاصة به وبافتراض ان رصٌد اٌرادات العقارات كان 

 ما ٌلً  ملٌون قبل قٌد التسوٌة فبترحٌل القٌد ٌحصل 11

 اٌرادات -نوع الحساب :           -اٌرادات العقارات        رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

9 

1 

 الى حـ/ اٌرادات مقبوضة مقدما

 رصٌد متمم

 رصٌد 11 

11 

 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 11 

1 

 

 رصٌد منقول بعد التسوٌة

 

  -نوع الحساب :       -الحساب : اٌرادات مقبوضة مقدما        رقم -حساب :

 الدائن  المدٌن

 اٌرادات العقاراتمن حـ/ 9  رصٌد متمم 9

9 

 

 مجموع

 

 9 

9 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

 

وقد توجد لدٌنا اثناء التدقٌق اٌرادات مستحقة لم تقبض بسبب التاخٌر كان تكون فوائد  -0

ه تاخر عن تسدٌدها خالل مستحقة او اٌرادات مستحقة للمنشاه اال ان من كانت بذمت

السنة المالٌة وهنا البد من تسجٌل قٌود تسوٌة تعتبر بها االٌرادات المستحقة حساب 

مدٌن ونوع االٌراد حساب دائن كما لو حصل بان لدٌنا اوراق مالٌة او اسهم مملوكة من 

قبض ملٌون لكن ال زالت لم ت 1الشركة وان الفوائد او االٌرادات المستحقة علٌها بلؽت 



فها البد من تسجٌل قٌد تسوٌة ٌكون فٌه حساب االٌرادات المستحقة مدٌن وفوائد 

 السندات حساب دائن وكما ٌلً 

 

 من حـ/ االٌرادات المستحقة   1  

 الى حـ / فوائد السندات 1        

وٌرحل هذا القٌد لتعدل االرصدة وكما ٌلً فً حالة كون رصٌد فوائد السندات قبل  

 ملٌون   0 التسوٌة هو

 مصروفات -نوع الحساب :           -فوائد السندات        رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

 الرصٌد المتمم 1

 

 0 

1 

 رصٌد قبل التسوٌة

 من حـ/ اٌرادات مستحقة

1 

 

 مجموع

 

 1 

1 

 

 رصٌد بعد التسوٌة

 

  -حساب :نوع ال           -اٌرادات مستحقة     رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

0 

 

 الى حـ/ فوائد السندات

 

 رصٌد متمم 0 

0 

0 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 0 

 

 

 

 وبذلك تكون لدٌنا اربعة حسابات تخص هذه التسوٌة وهً كل من المصارٌؾ المستحقة

)دائن(واالٌرادات المستحقة )مدٌن ( والمصارٌؾ المدفوعة مقدما )مدٌن( واالٌرادات 

اي ان المصروفات المستحقة واالٌرادات المقبوضة مقدما تعتبر  بوضة مقدما )دائن(المق

دٌون بذمة الشركة تظهر بالجانب الدائن من المٌزانٌة مع المطلوبات وراس المال . اما 

المصروفات المدفوعة مقدما واالٌرادات المستحقة تعتبر دٌن للشركة بذمة الؽٌر اي 

 بالجانب المدٌن من المٌزانٌة تعتبر من الموجودات ونظهر 



اثناء اجراء التسوٌات البد من اجراء جرد لتحدٌد قٌمة بضاعة  -بضاعة اخر المدة :

اخر المدة وٌفتح حساب بقٌمتها ٌكون فٌه حساب بضاعة اخر المدة مدٌن وحساب 

 المتاجرة دائن .

 من حـ/ بضاعة اخر المدة        

 رةالى حـ المتاج                     

تعتبر االندثارات من المصروفات التً قد الٌشعر بها البعض من  -االندثارات :

باالدارة وهً تمثل التناقص فً قٌمة الموجودات الثابتة نتٌجة االستخدام خالل   العاملٌن

السنة المالٌة والبد من احتساب مقدار هذا التناقص وتوجد عدة طرق الحتساب 

هً طرٌقة القسط المستقٌم وطرٌقة قسط االندثار المتناقص وطرٌقة مجموع  االندثارات

ستمر علٌكم فً ارقام السنٌن باالضافة الى نسب االندثار المحددة بحسب نوع الموجود و

ادارة المزارع وما ٌهمنً هنا ان تكون هنالك اقساط لالندثار ٌجب ان تعالج محاسبٌا 

 حساب الموجود المعنً اما الجانب الدائن فقد ٌكون  ناباعتبار اقساط االندثار حسابا مدٌ

ولكن االفضل ان نوسط حساب اخر نعتبره دائن تحت اسم تخصٌصات االندثارات 

حسابا دائنا وترحٌل هذه القٌود لكً تعدل ارصدة الموجودات الدفترٌة من جهة ك

 ولتضاؾ االندثارات ضمن المصارٌؾ من جهة اخرى .

% من قٌمة العدد واالدوات واالثاث 91بة اندثار سنوٌا تمثل فً الؽالب تحسب نس   

وتسجل بها قٌود بعد  % من قٌم المبانً 1% من قٌمة المكائن والمعدات ونحو 11و

 احتساب القٌم كما ٌلً

 العدد واالدوات اندثارط اقسامن حـ/    9   

 الى ح/ العدد واالدوات            9           

 العدد واالدواتاحتساب قسط اندثار 

 المكائن اندثارط اقسامن حـ/    0 

 الى حـ/ المكائن  0              

 احتساب قسط اندثار المكائن

 السٌارات اندثارمن حـ / اقساط   2  

 الى حـ/ السٌارات  2             

 احتساب قسط اندثار السٌارات

 المبانً  اندثارمن حـ/ اقساط   0

 / المبانً  الى حـ  0             



 احتساب قسط اندثار المبانً

ولكن المفضل ان ٌوسط حساب واحد اسمه حساب تخصٌصات االندثار كحساب دائن ال 

 ٌقفل وٌظهر فً الجانب الدائن من المٌزانٌة العمومٌة وبذلك ٌصبح القٌد كالتالً 

       

 

 من مذكورٌن

 حـ/ اقساط اندثار الععد واالدوات      9 

 قساط اندثارالمكائنحـ/ ا     0 

 حـ/ اقساط اندثار السٌارات      2

 حـ/ اقساط اندثار المبانً     0

 الى حـ/ تخصٌصات االندثار      11              

وترحل هذه القٌود الى الحسابات الخاصة بها وٌعاد الترصٌد ثم ٌعاد تصوٌر مٌزان 

والبد من  ظر االعتبارالمراجعة بعد اخذ التعدٌالت التً حصلت على االرصدة بن

االشارة وكما اشرنا سابقا بان تضاؾ اقساط االندثار لهذه السنة الى االقساط المتراكمة 

للسنوات السابقة لتثبت فً سجالت خاصة تمثل تخصٌصات االندثار لكً تستخدم فً 

 شراء المعدات الجدٌدة والمكائن والسٌارات وؼٌرها

 تر شركة التسامح للخدمات الزراعية في نهايةظهرت االرصدة التالية في دفا-مثال :

 0202السنة المالية 

مبانً  111سٌارات ، 01بضاعة اول المدة ، 01، المصرؾ 11، الصنوق 91.1

 9.1اثاث ، 7.1،  مشترٌات 921، اٌراد خدمات زراعٌة 19مبٌعات ، 011،

 97اٌجارات ، 0.1،مردودات مشترٌات 11، رواتب 91مصارٌؾ نقل للداخل،

 اٌرادات اسهم، وراس المال 7مصارٌؾ اعالن ، 1.1أ.د. ، 12دائنون ، 91.1نون،مدٌ

 وتبٌن خالل جرد التسوٌة ما ٌلً

 لم ٌقبض 1.1اٌراد خدمة زراعٌة قٌمته  -1

 1.91عدم دفع اٌجارات مكتب لمدة ستة اشهر قدرها  -9

  9فٌن للشهر االخٌر وقٌمتها عدم دفع رواتب الموظ -0

 1.9 عدم دفع مصارٌؾ اعالن قدرها -0

 1عدم استالم اجور ماكنة زراعٌة مؤجرة لشركة الزراعة الخضراء قدرها  -1

 11بلؽت قٌمة البضاعة نهاٌة السنة  -2



% وعلى المبانً 11% وعلى االثاث 1تقرر احتساب اندثارات على السٌارات  -7

0% 

 هنا سنقوم باعداد مٌزان المراجعة االولً وكما ٌلً  -الحل :

 

 

 9191كة التسامح  لعام مٌزان المراجعة االولً لشر

 اسم الحساب االرصدة الدائنة االرصدة المدٌنة

 الصندوق - 91.1

 المصرؾ - 11

 بضاعة اول المدة  - 01

 السٌارات - 01

 المبانً - 111

 المبٌعات 011 -

 اٌراد خدمات زراعٌة 19 -

 مشترٌات  921

 اثاث  7.1

 مصارٌؾ نقل للداخل  9.1

 رواتب  91

 ودات مشترٌاتمرد 11 

 اٌجارات  0.1

 مدٌنون  97

 دائنون 91.1 

 أ.د. 12 

 مصارٌؾ اعالن  1.1

 اٌرادات اسهم 7 

 راس المال 901 -

 المجموع 222.1 222.1

 



 ثم تجرى قٌود التسوٌة وكما ٌلً 

 اٌرادات مستحقة   1.1    -1

 اٌراد خدمات زراعٌة 1.1          

 ؼٌر المقبوضة تسوٌة اٌرادات الخدمة الزراعٌة

 من حـ/ اٌجارات   1.91          -9

 حـ/ مصارٌؾ مستحقة  1.91                                

 تسوٌة االٌجارات الستحقة على الشركة     

 من حـ/ الرواتب   9             -0

 الى حـ / مصارٌؾ مستحقة  9                        

 تسوٌة الراتب المتاخر دفعه

 من حـ / مصارٌؾ اعالن   1.9          -0

 الى حـ/ مصارٌؾ مستحقة   1.9                    

 تسوٌة مصارٌؾ االعالن ؼٌر المدفوعة

 من حـ/ االٌرادات المستحقة    1        -1

 الى حـ/ اٌرد مكائن وعقارات    1                

 من حـ/ بضاعة اخر المدة  11        -2

 الى حـ / المتاجرة  11                                  

 تسوٌة وتسجٌل بضاعة اخر المدة   

 من مذكورٌن             -7

 حـ/ اقساط اندثارات السٌارات 9.0          

 حـ/ اقساط اندثار المبانً 0.1           

 حـ/ اقساط اندثار االثاث  1.71           

 حـ/ تخصٌصات االندثار   7.21                 

 ٌة االندثارات تسو

 ومن ثم ترحل هذه القٌود الى سجل االستاذ  وكما ٌلً 

 



  -نوع الحساب :           -اٌرادات مستحقة     رقم الحساب : -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.1 

1 

 اٌرادات خدمات زراعٌةالى حـ/ 

 الى حـ/ اٌرادات مكائن وعقارات

 رصٌد متمم 2.1 

2.1 

2.1 

 مجموع

 تسوٌةالرصٌد بعد ال

 2.1 

 

 

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     اٌرادات خدمات زراعٌة -حساب :

 الدائن  المدٌن

  

 

 19 

1.1 

 

 الرصٌد قبل التسوٌة

 من حـ/ اٌرادات مستحقة

10.1 

 

 مجموع

 

 10.1 

10.1 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

  -ساب :نوع الح           -رقم الحساب :     االٌجارات -حساب :

 الدائن  المدٌن

0.1 

1.91 

 

 الرصٌد قبل التسوٌة

 مصارٌؾ مستحقةـ/الى ح

 

 رصٌد متمم 1.71 

1.71 

1.71 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 1.71 

 

 

  -نوع الحساب :           -مستحقة     رقم الحساب : مصارٌؾ  -حساب :

 الدائن  المدٌن

0.01 

 

 1.91  الرصٌد المتمم

9 

1.9 

 االٌجارات من حـ/

 من حـ/ الرواتب

 من حـ/ مصارٌؾ اعالن

  0.01  مجموع 0.01



 الرصٌد بعد التسوٌة 0.01  

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     الرواتب -حساب :

 الدائن  المدٌن

91 

9 

 الرصٌد قبل التسوٌة

 الى حـ/ مصارٌؾ مستحقة

 

 رصٌد متمم 97 

97 

97 

 مجموع

 وٌةالرصٌد بعد التس

 97 

 

 

 

 

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :    مصارٌؾ االعالن -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.1 

1.9 

 الرصٌد قبل التسوٌة

 مصارٌؾ مستحقةالى حـ/ 

 

 رصٌد متمم 9.7 

9.7 

9.7 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 9.7 

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :    اٌرادات مكائن وعقارات -حساب :

 الدائن  المدٌن

1 

 

 رصٌد متمم

 

 من حـ/ االٌرادات المستحقة 1 

1 

 

 مجموع

 

 1 

1 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

 

 

 



  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     بضاعة اخر المدة -حساب :

 الدائن  المدٌن

 رصٌد متمم 11   الى ح/ المتاجرة 11

11 

11 

 مجموع

 ول بعد التسوٌةرصٌد منق

 11 

 

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :    المتاجرة -حساب :

 الدائن  المدٌن

11 

 

 بضاعة اخر المدةحـ/  من 11  رصٌد متمم

 

11 

 

 مجموع

 

 11 

11 

 

 الرصٌد بعد التسوٌة

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     اقساط اندثار السٌارات -حساب :

 الدائن  المدٌن

9.0 

 

 / تخصٌصات االندثاراتالى حـ

 

 رصٌد متمم 9.0 

9.0 

9.0 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 9.0 

 

 

  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     اقساط اندثار المبانً -حساب :

 الدائن  المدٌن

0.1 

 

 تخصٌصات االندثارـ/الى ح

 

 رصٌد متمم 0.1 

0.1 

0.1 

 مجموع

 عد التسوٌةالرصٌد ب

 0.1 

 

 

 

 

 

 

 



  -نوع الحساب :           -رقم الحساب :     اندثار االثاث -حساب :

 الدائن  المدٌن

1.71 

 

 تخصٌصات االندثارـ/الى ح

 

 رصٌد متمم 1.71 

1.71 

1.71 

 مجموع

 الرصٌد بعد التسوٌة

 1.71 

 

 

  -ب :نوع الحسا           -رقم الحساب :     تخصٌصات االندثارات -حساب :

 الدائن  المدٌن

 من مذكورٌن 7.21   

7.21 

 

 مجموع

 

 7.21 

7.21 

 

 الرصٌد المنقول

 

وفً الخطوة التالٌة ٌتم اعداد مٌزان المراجعة بعد هذه التسوٌات بتعدٌل ارصدة الحسابات التً 

 تم تعدٌلها واضافة الحسابات التً تم فتحها بقٌود التسوٌة وبحسب ارصدتها وكما ٌلً 

 

 

 9191ان المراجعة االولً لشركة التسامح  لعام مٌز

 اسم الحساب االرصدة الدائنة االرصدة المدٌنة

 الصندوق - 91.1

 المصرؾ - 11

 بضاعة اول المدة  - 01

 السٌارات - 01

 المبانً - 111

 المبٌعات 011 -

 اٌراد خدمات زراعٌة 10.1 -

 مشترٌات  921

 اثاث  7.1

 داخلمصارٌؾ نقل لل  9.1

 رواتب  97

 مردودات مشترٌات 11 

 اٌجارات  1.71



 مدٌنون  97

 دائنون 91.1 

 أ.د. 12 

 مصارٌؾ اعالن  9.7

 اٌرادات اسهم 7 

 راس المال 901 -

 اٌرادات مستحقة  2.1

 مصارٌؾ مستحقة 0.01 

 اٌرادات مكائن وعقارات 1 

 بضاعة اخر المدة - 11

 المتاجرة 11 -

 اندثار السٌاراتاقساط   9.0

 اقساط اندثار المبانً  0.1

 اقساط اندثار االثاث  1.71

 تخصٌصات االندثارات 7.21 

ان الحسابات التً تظهر باالحمر ارصدتها هً الحسابات التً تم تعدٌل  -مالحظة :

ارصدتها بسبب قٌود التسوٌة اما الحسابات التً تظهر اسمائها وارصدتها باالحمر 

ت التً تم فتحها بعد اجراء قٌود التسوٌة .وٌمكن ان نالحظ بان مٌزان فهً الحسابا

 701.1المراجعة متوازن اي ان مجموع كل من الطرفٌن ٌساوي 

 

 -المصادر:

 9111مقداد واخرون ، المحاسبة ، الطبعة الثانٌة ، جامعة الموصل ،  -1

 9111شحاته واخرون ، مباديء المحاسبة المالٌة ،جامعة االسكندرٌة ، -9

 9111النمري واخرون ،مباديء المحاسبة ، جامعة الملك بن عبد العزٌز ،  -0

 9111الكبٌسً ، عبد الستار ، الشامل فً مباديء المحاسبة ، بؽداد ،  -0

 

 


