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  تسوية حساب البنك و الحساب الجاري البريدي :  حالة التقارب. 1

  

  :مبدأ تبادلية الحسابات . 1.1
    تمسك المؤسسة حسابات النقديات وحسابات أموالها المودعة لدى البنوك و مركز الصكوك البريدية، في نفس 

و يقوم هذا المسك على . أيضا حساب المؤسسة لديها و تقدم لها دورياً كشفاً برصيدهاالوقت  تمسك هذه األخير 
مبدأ تبادلية الحسابات الذي يعني أن ما تسجله المؤسسة لديها في الجانب المدين من حساب البنك مثالً  ُيسجله 

و ما تسجله )  ديناً عليهألن األموال المودعة لديه تعتبر(البنك في حساب المؤسسة لديه في الجانب الدائن 
  .المؤسسة في الجانب الدائن يسجله البنك في الجانب المدين داللة على خروج األموال من الحساب

  :مثال توضيحي 
 وضعها DA1.000.000شركة ذات مسؤولية محدودة  برأس مال يبلغ  N/02/01بتاريخ " عمار "أسس السيد 

  : (N)ت التالية خالل شهر جانفي و قام بالعمليا. في القرض الشعبي الجزائري
   .22256 بشيك بنكي رقمDA 500.000 ـ  شراء مبنى بقيمة 03/01
 .66563 بشيك بنكي رقم DA 300.000 ـ شراء معدات بقيمة 06/01

 .2235 بشيك بنكي رقم DA 250.000بيع بضائع بقيمة  ـ 08/01

 .DA 150.000 بضائع على الحساب بقيمة شراء ـ 10/01

 .222257 المورد بشيك بنكي رقم تسديد ـ 12/01

  :العمل المطلوب 
  .تسجيل هذه العمليات في حساب البنك  لدي الشركة و حساب الشركة لدى القرض الشعبي الجزائري

  :الحل 
  حساب البنك لدى الشركة

  دائن  مدين  البيان  التاريخ
02/01/N 1.000.000  إيداع أموال في البنك    
03/01/N 500.000    شراء مبنى  
06/01/N 300.000    شراء معدات  
08/01/N 250.000  مبيعات البضائع    
12/01/N 150.000    تسديد المورد  
  300.000    )رم(الرصيد  
  1.250.000  1.250.000  المجوع 

  
  
  



 
  حساب الشركة  لدى القرض الشعبي الوطني

  دائن  مدين  البيان  التاريخ

02/01/N 1.000.000    إيداع أموال في البنك  

03/01/N  500.000  22256شيك رقم    
06/01/N  300.000  66563شيك رقم    
08/01/N  250.000    2235شيك رقم  
12/01/N  150.000  222257شيك رقم    
    300.000  )رد(الرصيد  
  1.250.000  1.250.000  المجوع 

  .ما مختلفة و لكن طبيعتهDA 300.000نالحظ أن الرصيد نفسه سواء لدى الشركة أو لدى البنك 
  :إعداد حالة التقارب . 2.1

  :أ ـ جدول حالة التقارب 
ألسباب عديدة ال يكون رصيد حساب البنك و رصيد الحساب الجاري البريدي لدى المؤسسة متوافقاً مع الرصيد 

كل (الظاهر في الكشف اآلتي من البنك و الصكوك البريدية، لذلك يجب على المؤسسة إجراء وبصفة دورية 
  .المقاربة لتفسير االختالف و تسويته كي تتوافق األرصدة)  شهر أو كل نهاية ثالثينهاية

إن إعداد حالة التقارب تعتمد على المراجعة الدقيقة لوثائق المؤسسة و ما سجلته في حساباتها من جهة و على 
أخرى من أجل مراجعة ما هو مسجل على الكشف المرسل من طرف البنك أو مركز الصكوك البريدية من جهة 

تحديد العمليات المسجلة من طرف البنك أو الصكوك البريدية و غير المسجلة من قبل المؤسسة و كذلك تحديد 
  .العمليات المسجلة من طرف المؤسسة و غير الواردة على الكشف المرسل

  :إلى ما يلي) المؤسسة و البنك(و قد يرجع سبب االختالف بين األرصدة عند الطرفين 
 .ارتكبت من طرف أو من آخرأخطاء  

عموالت البنك التي لم تكن المؤسسة على علم بها أو بمبلغها إال بعد حصولها على الكشف المرسل عادةً  
 .في نهاية كل ثالثي

شيكات حررتها المؤسسة للغير و لم يتقدم أصحابها لصرفها و بالتالي لم يتمكن البنك من تسجيل القيود  
 .الناتجة عنها

 .ح المؤسسة لم تكن المؤسسة على علم بها أو بمبلغها والظاهرة على الكشففوائد لصال 

تحويالت و تسديدات زبائن المؤسسة عن طريق البنك مباشرة و لم تكن المؤسسة على علم بها أو بمبلغها  
 .الخ...إال بعد حصولها على الكشف



 
مؤسسة و لم يسجلها البنك أو يتم إعداد حالة التقارب في جدول يتضمن كل العمليات التي سجلتها ال

مركز الصكوك البريدية و العكس،  وترسل لهما نسخة منه لإلعالم باألخطاء أو الهفوات التي وقعا فيها من 
  .أجل تصحيحها على مستواهما أو فقط من أجل المصادقة عليه

 سبيل المثال المستخدم يمكن للمؤسسة أن تختار أي نموذج لجدول حالة التقارب مثل الجدول التالي على       
  .من طرف المقتصدين في المؤسسات التربوية إلعداد حالة التقارب للحساب الجاري البريدي 

  
  : مالحظة

عند إعداد حالة التقارب يجب أن يكون الرصيد النهائي المتوصل إليه في الحساب البنكي أو الحساب                
  ).ةصكوك البريديالمؤسسة و البنك أو مركز ال(البريدي نفسه عند الطرفين 



 
 



 
  :ب ـ قيود التسوية 

تقوم المؤسسة بإجراء قيود التسوية الضرورية الواردة في حالة التقارب في و ذلك بتصحيح األخطاء إن        
وجدت أو تسجيل ما لم تسجله من عمليات واردة في الكشف المرسل من طرف البنك أو مركز الصكوك 

  .البريدية
  ) :1(مثال توضيحي

 من قبل البنك الوطني الجزائري ُيظهر رصيداً N/30/06بتاريخ " أفراح " ف البنكي المرسل إلى مؤسسة الكش
   .  DA 84.448دائناً بـ 

   .DA 86.000في نفس التاريخ  يبلغ " أفراح " والرصيد المدين لحساب البنك لدى مؤسسة 
  :ظهر االختالفات التاليةالمراجعة الدقيقة لما جاء على كشف البنك و ما سجلته المؤسسة ُي

  
  :ـ القيود الظاهرة في كشف البنك وغير المسجلة من طرف المؤسسة ) أ

  .N/25/06 بتاريخ DA 515 آجيو بـ -
  .N/30/06 بتاريخ DA 3.000بـ ) لصالح المؤسسة( فوائد دائنة -
  .DA1.600مبلغ " مراد "  تحويل من الزبون -
  .DA200 عموالت لفائدة البنك بـ -
  

  : ـ القيود المسجلة في دفاتر المؤسسة و غير الظاهرة في الكشف البنكي)ب
 و لم يتقدم بعد لتحصيل      N/24/06بتاريخ  " سمير  "  سلَّم إلى المورد     DA5.063 بمبلغ   1479: شيك رقم  - 

  .قيمته
 و ال تظهـر علـى الكـشف         DA10.500 شيكات للتحصيل بقيمـة      N/29/06 سلمت إلى البنك بتاريخ      -

  .المرسل
  

  :العمل المطلوب 
  .إعداد حالة التقارب .1
 ".أفراح " إجراء قيود التسوية الضرورية لدى مؤسسة  .2

  
  
  
  
  



 
  :الحل 

  :إعداد حالة التقارب . 1

  لدى البنك" أفراح "حساب مؤسسة   "أفراح " حساب البنك بدفاتر مؤسسة 

 دائن مدين البيان دائن مدين البيان

 N    84.448/30/06رصيد    N  86.000/30/06رصيد 

   5.063 "سمير "شيك للمورد 515   آجيو

 10.500   شيكات للتحصيل   3.000 فوائد دائنة

         1.600 "مراد"تحويل من الزبون 

       200   عموالت

   89.885 )دائن(الرصيد المصحح  89.885  )مدين(الرصيد المصحح 

 94.948 94.948 المجموع 90.600 90.600 المجموع
 
  ":أفراح "قيود التسوية في يومية مؤسسة  .3

      
      30/06/N   

    

   715  مصاريف البنك و التحصيل    655
  485  

    
  البنك

    )200+515حسب حالة التقارب(
715 

        
         

    

    4.600  البنك    485
  1.600    الزبائن  470  
  3.000    النواتج المالية  770  
     )حسب حالة التقارب(    

  
  
  
  
  
  



 
  :كما يلي"  س " يظهر حساب البنك لمؤسسة ) : 2(مثال توضيحي

 N  ديسمبر "س " حساب البنك بدفاتر مؤسسة 

 دائن مدين البيان التاريخ
  14.840  رصيد أول الشهر  01-12

  3.518 400تحصيل الشيك رقم 04-12
 1.100  تسديد أوراق الدفع 04-12
 26  25/11آجيو حول تحصيل  05-12
 718  )للمورد (401شيك رقم  15-12
 456   )للمورد (402شيك رقم  20-12
   4.300  تسليم ورقة للخصم  25-12
  14   25/12آجيو حول تحصيل  28-12
  3.000   )للمورد (403شيك رقم   30-12
  17.344   رصيد آخر الشهر  31-12

 22.658 22.658 المجموع

  : كما يليNبر كما يظهر كشف البنك المرسل في نهاية ديسم
 كشف البنك المرسل للمؤسسة 

 دائن مدين البيان التاريخ

 13.714   رصيد أول الشهر  01-12
 3.518  400تحصيل الشيك رقم 08-12
  718 401شيك رقم  16-12
  465 402شيك رقم  18-12
  2.516 أوراق دفع مستحقة 28-12
 4.286   كمبياالت للخصم 28-12
   1.817   استحقتأوراق الدفع  28-12
   16  آجيو  28-12
   15.986  رصيد آخر الشهر  31-12

 22.658 22.658 المجموع

  
  
  
  



 
  :العمل المطلوب 

  .Nإعداد حالة التقارب لشهر ديسمبر .1
 :علماً أنه نتج عن مقارنة ما سجله الطرفين ما يلي" س " تسجيل قيود التسوية بدفاتر مؤسسة  .2

 و 04/12 العائد لعملية DA 1.100 أي 14.840 - 13.714 = 1.126/: 01/12 الفرق بين رصيد الطرفين بتاريخ -
DA26 التي سجلتهما المؤسسة و تخصان الشهر الفارط و قد سبق للبنك أن سجلهما05/12 العائد للعملية .  
 DA 465 عوض مبلغ DA 456 بمبلغ 402خطاً فسجل الشيك رقم " س "  ارتكب محاسب المؤسسة -
  ).مخطأ قلب األرقا(
  .DA 1.817 و DA 2.516 بمبلغ 28/12 لم يسجل محاسب المؤسسة أوراق الدفع المستحقة يوم -
  .DA 16 لم تسجل المؤسسة اآلجيو بمبلغ -
  . ألن حامله لم يتقدم لصرفهDA 3.000 بمبلغ 403 لم يسجل البنك الشيك رقم -

  :الحل 
  :إعداد حالة التقارب . 1

 لدى البنك" س "حساب مؤسسة  "س " حساب البنك بدفاتر مؤسسة 

 دائن مدين البيان دائن مدين البيان

 N    15.986/31/12رصيد    N  17.344/31/12رصيد 

   3.000  403شيك رقم  9   خطأ في تسجيل الشيك
    2.516  أوراق الدفع
       1.817  أوراق الدفع

       16   آجيو
   12.986 )رد(مصحح الرصيد ال 12.986   )رم(الرصيد المصحح 

 15.986 15.986  المجموع 17.344 17.344  المجموع
  
  ":س "قيود التسوية في يومية مؤسسة . 2
            
      31/12/N        

   9  الموردون    530
   4.333  أوراق الدفع    583

    16  مصاريف البنك و التحصيل    656
  4.358    البنك  485  
     )حسب حالة التقارب(    



 

  :بات التسييرتسوية حسا. 2
  

النواتج هو تطبيق مبـدأ     ) 7(األعباء والمجموعة   ) 6(الهدف من تسوية حسابات التسيير أي المجموعة        
و مـن أجـل     . استقاللية الدورات ، فيجب تحميل كل سنة بأعبائها و نواتجها حتى نحصل على نتيجة صحيحة              

ر في كل ما سجل خاللها  و هذا يـؤدي إلـى   تحديد ما يعود للدورة بالضبط من أعباء و نواتج يجب إعادة النظ     
  :أربعة حاالت، حالتين لحسابات األعباء و حالتين لحسابات النواتج

  .أعباء تعود إلى الدورة و لكنها لم تسجل بعد): 1(الحالة 
  .أعباء سجلت و لكن جزءاً منها يعود للدورة القادمة): 2(الحالة 
  .لم تسجل بعدنواتج تعود إلى الدورة و لكن ): 3(الحالة 
  .نواتج سجلت و لكن جزءاً منها يعود للدورة القادمة): 4(الحالة 

  
  :تسوية األعباء . 1.2

  
  :أ ـ أعباء تعود إلى الدورة ولكنها ستدفع خالل الدورة القادمة 

  حتى و لو لم - حسب طبيعتها -و هي األعباء الواجبة أو المستحقة الدفع و التي يجب أن تسجل 
و ذلك بجعل أحد حسابات األعباء المعني ) الخ...فاتورة (ة المستند المحاسبي الذي ُيثبت ذلك تتلق المؤسس

مديناً و أحد حسابات الديون المعني دائناً بمبلغ األعباء إذا كان المبلغ معلوماً أو يتم تقديره و من هذه 
  :األعباء ما يلي

الدورة الحالية و لكن سيتم دفعها خالل الدورة  الضرائب و اقتطاعات الضمان االجتماعي التي تعود إلى -
  .القادمة

  . و لم تسجل من قبل31/12 الخدمات المقدمة من الغير و التي لم تدفع قيمتها حتى تاريخ -
  . فوائد القروض العائدة للدورة و التي ستدفع خالل الدورة القادمة-
 األخيرة من الدورة و التي ر المتعلقة باألشه المواد المستهلكة مثل الكهرباء و الغاز و الهاتف و الماء-

ستصل فواتيرها خالل الدورة القادمة ، فهذه المواد يتم تقدير تكلفتها و تسجيلها استناداً إلى فواتير األشهر 
  .السابقة

و بصفة عامة كل األعباء التي ستدفع خالل الدورة القادمة ولكنها تعود إلى الدورة الحالية يتم التعامل            
  . بنفس الطريقةمعها

  
  
  



 
  :مثال توضيحي 

   :(N) و لكنها تعود إلى الدورة (N+1)األعباء التالية ستقوم المؤسسة بدفعها خالل الدورة 
  .DA5.000 ضرائب -
  .DA 6.000 مصاريف النقل -
  .DA 20.000 فوائد القروض -
  .DA 8.000مبلغ مقدر بـ :  الكهرباء و الغاز و الماء -
  .DA 3.000:  الهاتف -

   :العمل المطلوب 
  . تسجيل قيود التسوية في اليومية و الحسابات

  :الحل 
  : في اليومية التسجيل 
     
      31/12/N   

    

    5.000  الضرائب و الرسوم    64
  5.000    ضرائب االستغالل المستحقة  564  
      ).ضرائب تعود إلى الدورة و لم تدفع بعد(    
        
      //   

    

    6.000  خدمات    62
  6.000    دائنو الخدمات  562  
      ).مصاريف نقل لم تسجل و لم تدفع بعد(    
        
      

// 
  

    

    20.000  المصاريف المالية    65
  20.000    دائنو المصاريف المالية  565  
      ).فوائد لم تسجل و لم تدفع بعد(    
         
      //   

    

    8.000  المواد و اللوازم المستهلكة    61
    3.000  خدمات    62
  11.000    فواتير قيد االستالم  538  
استهالك الكهرباء و الغاز و الماء العائد للدورة و (     

      ).الهاتف
 



 
  :التسجيل في الحسابات  

64  564  
5.000     5.000  

    
62  562  

6.000  
3.000  

  

  

 6.000  

  
65  565  

20.000    
  

 20.000  
  

  :مالحظة 
النقديات مديناً و حساب الديون المعنـي       ) 48(تسديد تلك المصاريف ُيجعل حساب      ) N+1(إذا تم خالل الدورة     

  .دائناً
  

  :ب ـ أعباء سجلت و دفعت و لكن جزءاً منها يعود إلى الدورة القادمة
 مصاريف مقيدة سلفاً مديناً بذلك الجزء من األعباء التي تحملتهـا            468في هذه الحالة ُيجعل حساب      

ـ           ) N+1(ائد للدورة    و الع  (N)الدورة     468/وحساب األعباء المعني دائناً، و في  بداية الدورة الموالية ُيرصد ح
  .بقيد عكسي

  
  :مثال توضيحي 

 و كان مجمـوع     30/06/2006 تم تسديد مبلغ إيجار عتاد لمدة سنة إلى غاية           01/07/2005بتاريخ  
  .225647: بشيك بنكي رقمDA 200.000المبلغ المدفوع 

  :لوب العمل المط
  تسجيل القيود المناسبة

  :الحل 
  

01/07/2005             31/12/2005                 30/06/2006  
  
  
  DA 100.000 DA 100.000 

61  
8.000    

  
  
  
  
  
  
  
  

538  
 11.000  

 



 
  :التسجيل في اليومية  
     
      01/07/2005   

    

    200.000  إيجار و تكاليف إيجارية    621
  200.000    البنك  485  
      )225647 ، شيك رقم30/06/2006 إلى 01/07/2005 نإيجار م(    
        
      31/12/2005   

    

    100.000  مصاريف مقيدة سلفاً    468
  100.000    إيجار و تكاليف إيجارية  621  
      ).تحويل المصاريف المسجلة التي تعود إلى السنة القادمة(    
 

  :التسجيل في الحسابات  
621  468  

200.000  100.000  100.000    
    

485    
××××××  200.000  

  

    
  

 بالقيد العكسي كي تُحّمل الدورة بالعائد لها من مصاريف 468 يتم ترصيد حساب 2006 في بداية سنة :مالحظة
  .اإليجار

  
 : في اليومية التسجيل 

            
      02/01/2006        

    100.000  إيجار و تكاليف إيجارية    621
  100.000    مصاريف مقيدة سلفاً  468  
      ).يجار العائد لهاتحميل الدورة بمصاريف اإل(    

 
 :التسجيل في الحسابات  

 
621  468  

100.000    100.000 100.000  
  

  

  



 
  :تسوية النواتج . 2.2

  :أ ـ  نواتج تعود إلى الدورة و لكن ستحصل في الدورة القادمة 
بي هي النواتج التي تحصلت عليها المؤسسة و لكنها لم تسجلها بسبب عدم حصولها على المستند الُمحاس               

  :الذي ُيثبت ذلك و من أمثلتها
  . التخفيضات خارج الفاتورة األصلية الممنوحة من طرف الموردين-
  . فوائد القروض الممنوحة للغير و العائدة للدورة-

 تخفيضات منتظرة  و في الجانب       438بالنسبة للتخفيضات الممنوحة تسجل في الجانب المدين من  حساب           
 نواتج  427" ختلفة أما الفوائد المتحصل عليها فُيفتح لها حساباً خاصاً هـو            نواتج م  779الدائن من حساب    

و في بداية الدورة الموالية يـتم ترصـيد         .  نواتج مالية دائناً   770و يجعل مديناً و حساب      "  واجبة القبض   
  .بإجراء قيد عكسي ) 477/ و حـ438/حـ(حسابات التسوية هذه 

  :مثال توضيحي
  :ما يلي" النور" عملية الجرد تبين لمحاسب مؤسسة  وبعدN/31/12بتاريخ 

  . لم تتلقى المؤسسة فاتورته و لم ُيسجل بعدDA 10.000بقيمة " خالد" تخفيض من المورد -
  . سيتم تحصيله خالل الدورة القادمةDA 15.000 قرض ممنوح ألحد األشخاص أنتج فائدة بقيمة -

  :العمل المطلوب 
  .N/31/12ة بتاريخ إجراء قيود التسوية الضروري

 :التسجيل في اليومية  
     
      31/12/N   

    

    10.000  تخفيضات منتظرة    438
  10.000    النواتج المختلفة األخرى  779  
      ").خالد " تخفيض منتظر من المورد (    
        
      //   

    

    15.000  نواتج واجبة القبض    427
  15.000    النواتج المالية  770  
      ). القرض المقدمفائدة(    

  
  
  
  



 
  :التسجيل في الحسابات  

438  779  
10.000     10.000  

    
427  770  

15.000    

  

 15.000  

  
  :ب ـ نواتج سجلت و قبضت و لكن جزءاً منها يعود إلى الدورة القادمة

ادت منهـا    نواتج مقيدة سلفاً دائناً بذلك الجزء من النواتج التي استف          578في هذه الحالة ُيجعل حساب      
و ذلك بجعل حساب النواتج المعني مديناً، و في  بداية الـدورة المواليـة               ) N+1( و العائد للدورة     (N)الدورة  

  .  بقيد عكسي578/ُيرصد حـ
  

  :مثال توضيحي 
 أشهر  6 نقداً يمثل أجرة إيجار مستودع ألحد األشخاص لمدة          DA 60.000 تم قبض مبلغ     01/09/2005بتاريخ  

  .28/02/2006إلى غاية 
  

  :العمل المطلوب 
  .    تسجيل القيود المناسبة و قيود التسوية في نهاية السنة و بداية السنة الموالية

  :الحل
  

  
  
  
  
  :2006 حساب الجزء العائد من النواتج  لدورة -

 DA 40.000= 4 × 10.000: 2005العائد  لسنة  

  DA 20.000 = 2 × 10.000: 2006و بالتالي العائد لسنة 
  
  
  

  شهرين2  أشهر4

01/09/2005 31/12/2005 28/02/2006 



 
  2005 لقيود سنة اليوميةالتسجيل في  
 

     
      01/09/2005   

    

    60.000  الصندوق    487
  60.000    أداءات متممة  74  
      "). أشهر 6إيجار مستودع لمدة (    
        
      31/12/2005   

    

    20.000  أداءات مقدمة    74
  20.000    نواتج مقيدة سلفاً  578  
      ).ةنواتج تعود للدورة القادم(    

 
 : التسجيل في الحسابات  
  

578  74  
20.000    

  
20.000 60.000  

  
  487  

    
  

60.000   
 

 2006 للقيد العكسي في بداية  سنة اليوميةالتسجيل في  
  

     
      02/01/2006   

    

    20.000  نواتج مقيدة سلفاً    578
  20.000    أداءات متممة  74  
      ).31/12/2005قيد عكسي لقيد (    

  
  
  

  رد40.000



 
 :التسجيل في الحسابات  

578  74  
20.000  20.000  

  
 20.000  

  
  

  :تسوية حساب المشتريات . 3
  

ُيسّجل في المجموعة الثالثة حركة دخول و خروج مختلف أنواع المخزونات حيث توضح لنا 
أن األرصدة المدينة و في نهاية السنة البد من التأكد من . حسابات المخزونات حالة هذه األخيرة في كل لحظة

  . و المواد و اللوازم و المنتجات المصنعة التي تملكها المؤسسةعلهذه الحسابات تبين فعالً قيمة البضائ
لقد درسنا في السنة الثانية عمليات الشراء و رأينا أنها  تُسجل باستعمال حساب وسيط هو حساب 

 ثم ثانياً عملية دخول المشتريات إلى مخازن المؤسسة المشتريات حيث تسجل فيه أوالً عملية إثبات الشراء) 38(
و حساب المشتريات يجب أن يكون في نهاية السنة مرصداً فهو ال يظهر في الميزانية ، غير ).عملية االستالم(

أنه في بعض األحيان ال يكون كذلك فقد نجد له رصيداً مديناً أو رصيداً دائناً و في كلتا الحالتين يجب أن نجري 
  .وية لحساب المشترياتتس

  
  :حساب المشتريات يمثل رصيداً مديناً ): 1(الحالة 

تعني هذه الحالة أن المؤسسة قد استلمت فاتورة الشراء من المورد و لكن المشتريات لم تدخل بعد إلى مخازنهـا         
  :يكون في هذه الحالة قيد التسوية كما يلي.  أي لم تستلمها بعد فهي ما تزال خارج المؤسسة

 
            
      

31/12/N 
      

    ×××××  المخزونات الموجودة في الخارج    37
  ×××××    المشتريات  38  
      ).ترصيد حساب الدائن(    
  

38  37  
××××  ×××××  

  
×××××   

  
  
  



 
  :مالحظة 

  .إذا تعلق األمر بالمواد و اللوازم) 371(إذا تعلق األمر بالبضائع و حساب ) 370( ُيستعمل حساب -
 المخزونات الموجودة في الخارج يتم ترصيده عند استالم المخزونات في الدورة المقبلة باسـتخدام         37 حساب   -

  :حسابات المخزونات المعنية
  370/371  31 أو 30

××××    
  

×××× ××××  
  
  

  :مثال توضيحي 
" مورد   من ال  DA  25.000 بقيمة   125فاتورة تخص بضائع رقم     " الفتح  "  استلمت مؤسسة    N/30/12 بتاريخ   -

  ".سليم 
  .08 إلى مخازن المؤسسة وصل التسليم رقمN/30/12 دخول البضاعة المشتراة في N+1/10/01 بتاريخ -

  :العمل المطلوب 
  .تسجيل القيود المناسبة للعمليات السابقة

  :الحل 
  :تسجيل عملية الشراء  

            
380      

31/12/N 
      

    25.000  مشتريات البضائع  530  
  25.000    )يمسل(المورد     
      ).125فاتورة رقم (    

  
  

380  530  
25.000    

  
 25.000  

  
  
  
  
  
 



 
   :(N)تسجيل قيد التسوية في نهاية الدورة  

  
         
      31/12/N   

    

    25.000  بضائع موجودة في الخارج    370
  25.000    مشتريات البضائع  380  
      ).ترصيد حساب المشتريات(    

  
380  370  

25.000  25.000  
  

25.000   
  
 

 : تسجيل دخول البضائع في الدورة المقبلة  
  

         
      12/01/N+1   

    

    25.000  البضائع    30
  25.000    بضائع موجودة في الخارج  370  
      ).08وصل التسليم رقم (    

  
30  370  

25.000    
  

25.000 25.000  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  :ائناً حساب المشتريات يمثل رصيداً د): 2(الحالة 

تعني هذه الحالة أن المؤسسة قد استلمت المشتريات و دخلت إلى مخازنها و لكن لـم تـستلم بعـد                    
  :الفاتورة من المورد ، يكون في هذه الحالة قيد التسوية كما يلي

 
            
      

31/12/N 
      

    ×××××  المشتريات    38
  ×××××    فواتير قيد االستالم  538  
      ).ترصيد حساب المدين(    
  

38  538  
××××    

  
 ××××  

  
  

  :مالحظة 
 فواتير قيد االستالم بإجراء قيد عكسي لقيد التسوية و عند استالم 538في بداية الدورة المقبلة يتم ترصيد حساب 

  :الفاتورة نسجلها بصورة عادية كما يلي
  ):N+1(التسجيل في بداية الدورة  

38  538  
  ××××  

  
×××× ××××  

  
  ):N+1(الم الفاتورة خالل الدورة التسجيل عند است 

38  530  
××××  ××××  

  
 ××××  

  
  

  :مثال توضيحي 
وصل " أحمد "  من المورد DA 30.000مواد و لوازم بقيمة " الفتح "  استلمت مؤسسة N/28/12 بتاريخ -

  .07التسليم رقم
  .12 تحمل رقم N/28/12 استلمت فاتورة المواد المشتراة يوم N+1/05/01 بتاريخ -

  . تسجيل القيود المناسبة للعمليات السابقة:العمل المطلوب 
  



 
  :الحل

  :تسجيل عملية استالم المواد  
            
      

28/12/N 
      

    30.000  المواد و اللوازم    31
  30.000    مشتريات المواد و اللوازم  381  
      ).07وصل التسليم رقم (    

  
31  381  

30.000    
  

 30.000  
 

   : (N)ية في نهاية الدورة تسجيل قيد التسو 
            
      

31/12/N 
      

    30.000  مشتريات المواد و اللوازم    381
  30.000    فواتير قيد االستالم  538  
      ).ترصيد حساب المشتريات(    

  
381  538  

30.000  30.000  
  

 30.000  
 



 
  :538تسجيل القيد العكسي لترصيد حساب  

         
      02/01/N+1   

    

    30.000  فواتير قيد االستالم    538
  30.000    مشتريات المواد و اللوازم  381  
      ).N/31/12قيد عكسي لقيد (    

381  538  
  30.000  

  
30.000 30.000  

  
 

 ) :N+1(تسجيل استالم الفاتورة في الدورة  
         
      05/01/N+1   

    

    30.000  مشتريات المواد و اللوازم    381
  30.000    " أحمد "المورد   530  
      ).12فاتورة رقم (    

  
381  530  

30.000  30.000  
  

 30.000  
  
  

  
  

  :تسوية حساب المبيعات . 4
  

 إنتاج مباع في حالة إرسال البضائع أو المنتجات إلـى    71 مبيعات البضائع أو حساب      70تتعلق التسوية بحساب    
ة إلى التخفيضات الممنوحة التي ُيوعد بها الزبائن ولكن         الزبائن و لكن دون إعداد الفاتورة الخاصة بها، باإلضاف        

  .ال تُعد فاتورتها و ال ترسل إليهم عند نهاية الدورة
  
  
  
  



 
  :أ ـ تسليم المخزون دون إعداد الفاتورة 

  : فواتير قيد التحرير كما يلي 478تكون التسوية باستخدام حساب مؤقت هو حساب 
            
      

31/12/N 
      

    ×××××  يد التحريرفواتير ق    478
  ×××××    إنتاج مباع/ مبيعات البضائع   70/71  
      ).....فاتورة لإلعداد للزبون(    

  
478  70/71  

×××××    
  

 ×××××  
  

  :مالحظة
 بقيد عكسي لقيد التسوية و عند إعداد الفاتورة نسجلها بصورة عاديـة             478  في الدورة المقبلة نرصد حساب        -

  :كما يلي
            
      

02/01/N+1 
      

    ×××××  إنتاج مباع/ مبيعات البضائع    71 /70
  ×××××    فواتير قيد التحرير  478  
      ).N/31/12قيد عكسي لقيد (    

  
  
  
  
  

478  70/ 71  
×××××  ×××××  

 
×××××  

  



 
  :ـ التسجيل عند إعداد الفاتورة في الدورة المقبلة

            
      

/.../...N+1 
      

    ×××××  تالنقديا/الزبائن    470/48
  ×××××    إنتاج مباع/ مبيعات البضائع   70/71  
      ).. . ..فاتورة رقم (    

  
470/48  70/ 71  

×××××    
  

××××× ×××××  
  
  

  :مثال توضيحي 
وصـل  " عبد الـسالم    "  للزبون   DA14.500 و تكلفتها    DA 26.000 تم إرسال بضائع قيمتها      N/29/12بتاريخ  

 و أرسلت إلى الزبون الذي سـددها فـوراً   554 تم إعداد الفاتورة رقم N+1/08/01و بتاريخ . 05التسليم رقم  
  .478874بشيك بنكي رقم 

  

  :العمل المطلوب 
  .تسجيل مختلف العمليات و قيود التسوية



 
  :الحل  

 :التسجيل في اليومية لخروج البضائع  
  

         
      29/12/N    

    

    14.500  البضائع مستهلكة    60
  14.500    البضائع  30  
      )."عبد السالم " للزبون05وصل التسليم رقم (    

 
  :N/31/12تسجيل قيود التسوية بتاريخ  

  
         
      31/12/N   

    

    26.000  فواتير قيد التحرير    478
  26.000    مبيعات البضائع   70  
      ").عبد السالم"فاتورة لإلعداد للزبون(    

  
478  70  

26.000    
  

 26.000  
  

 :ل القيد العكسي في بداية الدورة المقبلة تسجي 
  

         
      02/01/N+1   

    

    26.000  مبيعات البضائع     70
  26.000    فواتير قيد التحرير  478  
      ).N/31/12قيد عكسي لقيد (    

  
  
  
  
  



 
    478  70   

26.000  26.000  
  

26.000   
  

 :تسجيل الفاتورة المرسلة للزبون في الدورة المقبلة  
         
      08/01/N+1   

    

    26.000  البنك    485
  26.000    مبيعات البضائع   70  
      ).478874 ، شيك رقم554فاتورة رقم (    

  
485  70  

26.000    
  

26.000 26.000  
  
  

 أن حساب مبيعات البضائع قـد أصـبح         )N+1(نالحظ عند إعداد و إرسال الفاتورة للزبون في الدورة المقبلة           
  .التالي ال يؤثر على نتيجة هذه الدورةمرصداً و ب

  
  :ب ـ تخفيضات معّدة للمنح 

و تـتم التـسوية     . لم ترسـل بعـد    ) فاتورة التخفيض (هي التخفيضات التجارية الممنوحة للزبائن لكن فواتيرها        
  :باستخدام القيد التالي على أن يتم عكسه في بداية الدورة المقبلة 

            
      

31/12/N  
      

    ×××  إنتاج مباع/ يعات البضائعمب    70/71
  ×××    تخفيضات معّدة للمنح  577  
      ).تخفيضات ستمنح للزبائن(    

  
70/71  577  

×××  ××××××  
  

 ×××  
  
  
  



 
  :ـ في بداية الدورة المقبلة يتم إجراء القيد العكسي التالي 

            
      

02/01/N+1 
      

    ×××  تخفيضات معّدة للمنح    577
  ×××    إنتاج مباع/ لبضائعمبيعات ا  70/71  
      ).تخفيضات ستمنح للزبائن(    

  
70/71  577  

  ×××  
  

××× ×××  
  

  :ـ عند إعداد الفاتورة الخاصة بالتخفيض خالل الدورة المقبلة ُيجرى القيد التالي 
            
      

/.../...N+1 
      

    ×××  إنتاج مباع/ مبيعات البضائع     70/71
  ×××    الزبائن  470  
      ).يضات ستمنح للزبائنتخف(    

  
70/71  470  

×××  ×××  
  

××××××× ×××  
  
  

  :مثال توضيحي 
 و DA 55.000  على منتجات تامة بيعت له بقيمة DA 6.000تخفيضاً بقيمة " سفيان " ُمنح الزبون 

فيض  تم إعداد فاتورة التخN+1/06/01و بتاريخ . N/31/12لكن لم تُحرر له الفاتورة بعد و هذا إلى غاية 
  .  و أرسلت إلى الزبون18رقم
  
  
  
  
  



 
  .تسجيل القيود المناسبة : العمل المطلوب

  :الحل 
   :N/31/12تسجيل قيود التسوية بتاريخ  

            
      

31/12/N 
      

    6.000  إنتاج مباع    71
  6.000    تخفيضات معّدة للمنح  577  
      ).تخفيضات ستمنح للزبائن(    

  
71  577  

6.000  55.000  
  

 6.000  
  
  

  :تسجيل القيد العكسي في بداية الدورة المقبلة
  

            
      

02/01/N+1 
      

    6.000  تخفيضات معّدة للمنح    577
  6.000    إنتاج مباع  71  
      ).N/31/12قيد عكسي لقيد (    

 
71  577  

  6.000  
  

6.000 6.000  
  

  :تسجيل فاتورة التخفيض  
            
      

04/01/N+1 
      

    6.000  عإنتاج مبا    71
  6.000    الزبائن  470  
      ).18فاتورة رقم" سفيان "تخفيض للزبون(    

  
  



 
470  71  

55.000  6.000  
  

6.000 6.000  
  

  .وبالتالي ال يؤثر على نتيجة تلك الدورة) N+1(نالحظ في أن حساب إنتاج مباع قد أصبح مرصداً في الدورة 
  :استنتاج و خالصة  

 .في جانب األصول من الميزانية) 4( التسوية للمجموعة في نهاية الدورة تظهر حسابات 

 .في جانب الخُصوم من الميزانية) 5(في نهاية الدورة تظهر حسابات التسوية للمجموعة  

  :تسمح هذه التسويات بما يلي
 .إدراج األعباء و النواتج المتعلقة بالدورة و التي لم تسجل محاسبياً من قبل في حساب النتيجة  

 .ألعباء و النواتج التي سجلت و تخص الدورة القادمة من حساب النتيجةاستبعاد ا 
 

  حسابات تسوية  التي تظهر في جانب الخصوم  حسابات التسوية التي تظهر في جانب  األصول
   ـ فواتير قيد االستالم538   ـ نواتج واجبة القبض427
  ـ تخفيضات معّدة للمنح577   ـ تخفيضات منتظرة438
   ـ نواتج مسجلة سلفا578ً  ف مقيدة سلفاً ـ مصاري468
     ـ فواتير قيد التحرير478

  
  :مالحظة هامة جداً 

  .حسابات التسوية ال تستعمل إال في نهاية الدورة و البد من ترصيدها في بداية الدورة الموالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   :أنشطة اإلعالم اآللي. 5
  

  : و الخاص بحالة التقارب السابق) 2( نأخذ معطيات المثال التوضيحي رقم
  

 N  ديسمبر "س " حساب البنك بدفاتر مؤسسة 

 دائن مدين البيان التاريخ
  14.840  رصيد أول الشهر  01-12

  3.518 400تحصيل الشيك رقم 04-12
 1.100  تسديد أوراق الدفع 04-12
 26  25/11آجيو حول تحصيل  05-12
 718  )للمورد (401شيك رقم  15-12
 456   )للمورد (402شيك رقم  20-12
   4.300  تسليم ورقة للخصم  25-12
  14   25/12آجيو حول تحصيل  28-12
  3.000   )للمورد (403شيك رقم   30-12
  17.344   رصيد آخر الشهر  31-12

 22.658 22.658 المجموع

  : كما يليNكما يظهر الكشف المرسل من طرف البنك في نهاية ديسمبر 
 دائن مدين نالبيا التاريخ

 13.714   رصيد أول الشهر  01-12
 3.518  400تحصيل الشيك رقم 08-12
  718 401شيك رقم  16-12
  465 402شيك رقم  18-12
  2.516 أوراق دفع مستحقة 28-12
 4.286   كمبياالت للخصم 28-12
   1.817  أوراق الدفع استحقت  28-12
   16  آجيو  28-12
   15.986  رصيد آخر الشهر  31-12

 22.658 22.658 المجموع

  
  



 
   : العمل المطلوب 

  : و صيغه Excelباستخدام المجدول 
  .أعد رسم حساب البنك لدى كل من المؤسسة و البنك .1
 رسم جدول حالة التقارب .2

ملء جدول حالة التقارب باستخدام صيغ المجدول انطالقا من الجدولين السابقين والمعلومات المقدمـة               .3
 : رب كما يليحول حالة التقا

خطأ  (DA 465 عوض مبلغ DA 456 بمبلغ 402خطاً فسجل الشيك رقم " س "  ارتكب محاسب المؤسسة    - 
  ).قلب األرقام

  .DA 1.817 و DA 2.516 بمبلغ 28/12 لم يسجل محاسب المؤسسة أوراق الدفع المستحقة يوم -
  .DA 16 لم تسجل المؤسسة اآلجيو بمبلغ -
  . ألن حامله لم يتقدم لصرفهDA 3.000 بمبلغ 403رقم  لم يسجل البنك الشيك -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي 
  
  :حساب البنك لدى كل من المؤسسة و البنك يظهر كما يلي. 1
  

  



 
  : جدول حالة التقارب.2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  :Excel ملء جدول حالة التقارب باستخدام صيغ المجدول. 3

   
  



 
  :الحل النهائي المقترح يظهر كما يلي 

 



 
  

  :أسئلة التقويم الذاتي . 6
  

  ) :1(التمرين
 فـي حـين   DA17.690  إلحدى المؤسسات رصيداً مديناً بـ N/31/12ُيظهر حساب البنك بتاريخ   

 البحـث و  و قد اتـضح للمحاسـب بعـد   . DA18.410ُيظهر الكشف المرسل من طرف البنك رصيداً دائناً بـ        
  :مراجعة الوثائق ما يلي

 لم يتقدم هذا األخير لسحب قيمتـه و هـذا إلـى غايـة               DA 1.030شيك مقدم ألحد الموردين بقيمة       .1
31/12/N. 

 . و لم تسجل في دفاتر المؤسسةDA 420ورقة دفع قيمتها  .2

 .DA 40 ومصاريف مسك الحساب بـ DA 150ُيظهر كشف البنك فوائد لصالح المؤسسة بـ  .3

 : المطلوب العمل
  .أ ـ إعداد حالة التقارب

  .ب ـ تسجيل قيود التسوية
  ) :2(التمرين

 في حين حساب البنك بالمؤسسة      DA 31.626كشف بنكي يحتوي على رصيد دائن   بـ          " رابح  " تلقت مؤسسة   
   .DA34.574يحمل رصيداً مديناً  بـ 

   " :رابح" و فيما يلي الكشف المرسل من البنك و حساب البنك لمؤسسة 
  

 ....كشف البنك رقم

 دائن مدين البيان
 23.250   الرصيد السابق

   1.700 12شيك رقم

   3.200 24شيك رقم 

 11.600   31شيك رقم 
 1692   فوائد دائنة

   16 مصاريف مسك الحساب
   31.626 الرصيد الجديد

  
  



 
 حساب البنك لدى المؤسسة

 دائن مدين البيان

   23.250 الرصيد السابق

   4.200 21شيك رقم 
 3.200   24شيك رقم 

   11.600 31شيك رقم 
 1.276   32شيك رقم 

 34.574   الرصيد الجديد

  . إعداد حالة التقارب:العمل المطلوب
  ) :3(التمرين

  :فتبين ما يلي" التراث "  تم فحص دفاتر المؤسسة التجارية 31/12/2005بتاريخ   
  .DA 12.000دت اشتراك التأمين لألشهر الثالثة القادمة بمبلغ  سد01/11/2005في تاريخ  .1
 مقابل مخزن مؤجر للغير للفترة الممتدة DA 30.000 على مبلغ 01/12/2005 تحصلت المؤسسة بتاريخ  .2

  .28/02/2006 إلى 01/12/2005من 
، 2006 تنتظر المؤسسة الحصول على فاتورة تخفيض من أحد مورديها لقاء مشتريات شهر ديسمبر  .3

 إال أنها لم تُحّرر DA 3.200كما ستمنح المؤسسة ألحد زبائنها تخفيضاً بمبلغ . DA 1.700التخفيض مقدر بـ 
  . فاتورته بعد

  .DA2.500 لم تدفع المؤسسة بعد مصاريف تنقل أحد الخبراء المقدرة بـ  .4
لع بدون تحرير  و قد تّم تسجيل خروج السDA 40.000 أرسلت المؤسسة سلعاً ألحد الزبائن بقيمة  .5

  .الفاتورة
 : لم تسجل المؤسسة بعد األعباء المتعلقة بهذه السنة و التي ستدفع في بداية السنة الموالية .6

  .DA 4.200  إيجار الثالثي الرابع بقيمة -
  .DA 5.000 فوائد على القروض بقيمة -
  .DA 8.000 الكهرباء و الغاز و الماء بقيمة -
وبعد تحليل الحساب تبين أنه لم يتم . DA 7.000بضائع دائن بمبلغ مشتريات ال " 380"رصيد حساب  .7

 . لم تدخل مخازن المؤسسة بعدDA20.000 كما تّم شراء بضائع بمبلغ DA 27.000استالم فاتورة بمبلغ 

  .DA3.000فوائد على القروض ستتحصل عليها في بداية الدورة القادمة بقيمة  .8
  :العمل المطلوب 

    .ة المناسبة تسجيل قيود التسوي  



 
  

  :أجوبة التقويم الذاتي . 7
  

  ) :1(حل التمرين
  :أ ـ حالة التقارب 

 لدى البنك" س "حساب مؤسسة  "س " حساب البنك بدفاتر مؤسسة 

 دائن مدين البيان دائن مدين البيان

 N    18.410/31/12رصيد    N  17.690/31/12رصيد 

   1.030 للموردشيك    150 فوائد دائنة
    40  صاريف مسك لحسابم

       420  أوراق الدفع
   17.380)دائن(الرصيد المصحح  17.380   )مدين(الرصيد المصحح 

  
  :ب ـ قيود التسوية 

     
      31/12/N   

    

    150  البنك    485
  150    النواتج المالية  770  
      ).حسب حالة التقارب(    
        
      //   

    

    40   و التحصيلمصاريف البنك    655
    420  أوراق الدفع    583

  460    البنك  485  
      )حسب حالة التقارب(    



 
  :إعداد حالة التقارب ): 2(حل التمرين

 لدى البنك" رابح " حساب مؤسسة  "رابح " حساب البنك بدفاتر مؤسسة 

 دائن مدين البيان دائن مدين البيان

N    31.626/31/12رصيد   N  34.574/31/12رصيد 

 4.200  21شيك رقم1.700  12شيك رقم
  1.276 32شيك رقم 1.69240 فوائد 

      16  مصاريف
  34.550)دائن(الرصيد المصحح 34.550   )مدين(الرصيد المصحح 

  
   :N/31/12قيود التسوية بتاريخ  ):3(حل التمرين

    
      )1(   

    
  

  

   4.000  مصاريف مقيدة سلفاً    468
  660  
    

  تأمينات
 4.000    )تحويل المصاريف المسجلة التي تعود للدورة القادمة(

        
      )2(       

    20.000  أداءات متممة    74

  578  
  نواتج مقيدة مسبقا

  20.000    )تحويل النواتج المسجلة التي تعود للدورة القادمة(

        
      )3(       

    1.700  تخفيضات منتظرة    438
  

  تج المختلفة األخرىالنوا  779
  )تخفيض منتظر من المورد(

  
1.700  

    
  

    

  

//  

  
  

  

    3.200 مبيعات البضائع    70
  3.200   تخفيضات معّدة للمنح  577  

 



 
       

)4( 
 

    

    2.500 تنقالت و استقباالت    627

  دائنو الخدمات  562  
  )أعباء مستحقة الدفع(

    
2.500  

          
)5(  

  
    

  
    فواتير قيد التحرير    478

40.000  
  

      مبيعات البضائع  70  
40.000  

          
)6(  

  
    

    إيجار و تكاليف إيجارية    621
4.200  

  

      دائنو الخدمات  562  
4.200  

          
//  

      

   فوائد القروض    650
5.000  

  

     دائنو المصاريف المالية  565  
5.000  

       
// 

 
    

   زم مستهلكةمواد و لوا    61
8.000  

  

     فواتير قيد االستالم  538  
8.000  

          
)7(  

  
    

    27.000  مشتريات البضائع    380
  27.000   فواتير قيد االستالم  538  

          
//  

      

    20.000  المخزونات الموجودة في الخارج    37
  20.000    مشتريات البضائع  380  

          
)8(  

      
    3.000   واجبة القبضنواتج    427

  N(    3.000فوائد منتظرة تعود للدورة ( النواتج المالية  770  



 
 


