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 نيثاالفصل ال
 التسويات القيدية للمصاريف وااليرادات

 
 المقدمة

تعد التسويات القيدية أحد اهم مراحل الدورة المحاسبية، واالساس الذي يستند عليه في    
إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية، وتفير المعلومات المحاسبية المتوافقة والمنسجمة مع 

سبية التي تحكم قياس الرقم المحاسبي، وبالتالي مالءمة وصدق المعلومة المبادئ والقواعد المحا
  المقدمة ألصحاب المصالح.

 األساس المعتمد في إثبات قيد التسوية: . 2/1
 لقيد العمليات المحاسبية في أي وحدة يتم إتباع أحد األسس اآلتية:  
 النقدي. األساس-1
 االستحقاق. أساس-2
 ل.االستحقاق المعد أساس-3
 إن إتباع أي من األسس أعاله يعتمد على:  
 طبيعة نشاط المشروع، وطبيعة اإليرادات والمصروفات فيه. -
 مدى أهمية البيانات المحاسبية بالنسبة للمشروع ولألطراف األخرى المعنية بها. -
 الشكل القانوني للمشروع. -
 مدى االلتزام بتطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة. -
 ا يلي شرح مفصل لهذه األسس:وفيم  

 النقدي: األساس-1
وبموجب هذا األساس ال يثبت في دفاتر المشروع إال اإليرادات التي تم استالمها بغض   

النظر من أنها تخص السنة الحالية أو السابقة أو الالحقة، والمصروفات التي يتم دفعها فقط 
معنى ال يعترف باإليراد إال بعد استالمه وال سواء تخص السنة الحالية أو السابقة أو الالحقة. ب

يعترف بالمصروف إال بعد سداده. ويعد األساس النقدي من أقدم األسس في المحاسبة وال زالت 
 تطبق في الوحدات الحكومية وبعض المهن الحرة.

 ومن مبررات هذا األساس:  
 المصروف وبين دفعه.وما بين تحقق  واستالمه،الفترة عادة ما بين تحقق اإليراد  قصر-أ

 أو قلة األهمية للبيانات المحاسبية من وجهة مالك المشروع. محدودية-ب
 الفهم والبساطة بالتطبيق مقارنة بأساس االستحقاق. سهولة-ج
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 مستوى عال من الرقابة على حركة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. توفير-د
 أما عيوب هذا األساس:  
الالزمة لحساب النتيجة والمركز المالي بصورة عادلة تعبر عن وضع يوفر البيانات  ال-أ

 المشروع الحقيقي.
 يوفر اإلمكانية في عمل المقارنات بين الفترات المالية. ال-ب
 االستحقاق: أساس-2
يعد مصروف للفترة المالية إال فقط ما يخصها وبغض  إيراد والال يعد  األساس،وفقًا لهذا    

عليه فأن اإليرادات والمصروفات التي تخص  الفعلي،الستالم أو الدفع النقدي النظر عن عملية ا
فترات أخرى سابقة أو الحقة ال تعد من ضمن إيرادات ومصروفات الفترات المالية المعنية، 

 ويتميز هذا األساس بما يلي:
اب بيانات أكثر عدالة إلظهار نتيجة عمل المشروع ومركزه المالي حيث يتضمن حس يوفر-أ

 المتاجرة واألرباح والخسائر والميزانية العمومية بيانات حقيقية من خالل أخذه بنظر االعتبار:
 تناقص الموجودات الثابتة بحكم استخدامها وتقادمه. -
وجود عمليات مالية تؤثر على أكثر من فترة مالية واحدة سواء تضمنت إيرادات أو مصروفات  -

 أو أرباح أو خسائر.
مالئمة لتطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة وخصوصًا مبدأ مقابلة المصروفات أكثر  أنه-ب

 باإليرادات.
وهذا يتيح إجراء المقارنات سليمة بين  فقط،رقابة أكثر شمولية وليس على حركة النقدية  يوفر-ج

 استنادًا إلى استقالل كل فترة عن غيرها. المالية،الفترات 
قاق في جميع الوحدات االقتصادية عدا ما تم ذكره وفق مالحظة: يتم تطبيق أساس االستح

أما ما عدا ذلك سواء كان  (،األساس النقدي وأساس االستحقاق المعدل )في المهن الحرة
وبما أن مفردات المنهج  االستحقاق،المشروع خدمي أو تجاري أو صناعي فيتم تطبيق أساس 

 االستحقاق. المتبع هنا هو المشروع التجاري لذا فهو يطبق أساس
 االستحقاق المعدل: أساس-3
ويطبق هذا األساس خاصًة في المهن الحرة )مكاتب المحامين أو العيادات الطبية أو   

( إذ يتم اعتماد أساس االستحقاق فيما يخص المصروفات واألساس المحاسبين. الخمكاتب 
 النقدي فيما يخص اإليرادات.
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يطلق على التسوية محاسبيًا بأنها عبارة عن عملية تحميل السنة المالية بما يخصها من   
مصروفات وإيرادات تطبيقًا لمبادئ تحقق اإليراد والمقابلة واالستحقاق وفرضي االستمرارية 

تكون التجارية والتي  المنشآتوالدورية وتتم هذه التعديالت في نهاية السنة المالية. وحسب طبيعة 
هادفة للربح وحسب المبادئ والفروض المحاسبية المعتمدة فيها فإنه يتطلب العمل بأساس 

، والجرد هنا يعني عملية التأكد من الوجود رد الحسابات إلعداد قيود التسويةاالستحقاق وج
لقيدية ، أما التسوية افات واإليراداتالفعلي للموجود والتحقق من أرصدة االلتزامات والمصرو 

، وهي قيود يومية لمعالجة حدث اقتصادي مستمر ال يمكن حسم تعني إعداد قيود التسويةف
موضوعه إال في نهاية الفترة المالية، أو أن المستندات الخاصة بهذا الحدث لم تصل بعد ليمكن 

 إعداد القيد الالزم بذلك.
ذلك إثبات قيود  ويتم عمل الجرد الشامل للحسابات الظاهرة في ميزان المرجعة ليتم بعد  

 التسوية والتي تتضمن:
: يتم على أساس هذا الجرد إثبات قيود التسوية للمصروفات اريفجرد وتسوية المص .2/2/1

، وجرد المصروفات يعني حصر معالجاتها ومستنداتها تحقة وللمصروفات المدفوعة مقدماً المس
مييز بين أرصدة حسابات المصروفات وأرصدتها لتحديد عالقتها بالفترة المالية الحالية بمعنى الت

، أما أذا زادة أو نقصت عن ما الية فال يثبت قيد تسوية لهافإذا كانت تساوي نصيب الفترة الح
 يخص السنة المالية فعند ذلك يثبت قيد التسوية وفق الحسابات اآلتية:

فات : ويظهر هذا الحساب عندما تكون أرصدة حسابات المصرو مدفوعة مقدما   مصروفات-أ
المصروف المدفوع خالل السنة أكبر مما يخص السنة( فهي )الحالية أكبر من نصيب الفترة 

تتضمن مبالغ تخص دورات محاسبية أو فترات مالية الحقة فيثبت قيد تسوية لها كمصروفات 
وهي تمثل موجودات للمشروع )ومن  الحالية،مدفوعة مقدمًا كتسوية حسابية لتساوي نصيب السنة 

أمثلتها الرواتب المدفوعة مقدمًا(. ويكون هذا الحساب في الجانب المدين من قيد التسوية ويكون 
ويكون القيد كما  المصروف في الجانب الدائن ويثبت القيد بقيمة الزيادة التي يجب تخفيضها.

 يلي:
 وعة مقدمًا(من حـ/ مصروفات مدفوعة مقدمًا )مثل رواتب مدف ××
 أجور الماء ...الخ(  الرواتب،حـ/ المصروف ) إلى× × 
 إثبات قيد التسوية لـ ... 
 
من  المصروفات أقل: ويظهر هذا الحساب عندما تكون أرصدة حسابات مستحقة مصروفات-ب

المصروف المدفوع خالل السنة أقل مما يخص السنة( فيثبت قيد تسوية )الحالية نصيب الفترة 
مصروفات مستحقة كمتمم حسابي لتساوي نصيب السنة الحالية وهي تمثل مطلوبات على لها ك
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ويكون هذا الحساب في الجانب الدائن من قيد  المستحقة.(،المشروع )ومن أمثلتها الرواتب 
التسوية ويكون المصروف في الجانب المدين ويثبت القيد بقيمة النقصان التي يجب زيادته. 

 ي:ويكون القيد كما يل
 ضريبة الدخل ...الخ( الماء،أجور  الرواتب،من حـ/ المصروف ) ××
 حـ/ مصروفات مستحقة )مثل رواتب مستحقة( إلى× × 
 إثبات قيد التسوية لـ ... 
 
يتم على أساس هذا الجرد إثبات قيود التسوية لإليرادات جرد وتسوية اإليرادات:  .2/2/2

وجرد اإليرادات يعني حصر معالجاتها ومستنداتها  المستحقة ولإليرادات المدفوعة مقدمًا،
وأرصدتها لتحديد عالقتها بالفترة المالية الحالية بمعنى التمييز بين أرصدة حسابات اإليرادات فإذا 

يخص السنة  عماأما أذا زادة نقصت  لها،كانت تساوي نصيب الفترة الحالية فال يثبت قيد تسوية 
 سوية وفق الحسابات اآلتية:المالية فعند ذلك يثبت قيد الت

: ويظهر هذا الحساب عندما تكون أرصدة حسابات اإليرادات أكبر المستلمة مقدما   اإليرادات-أ
فهي تتضمن  (،من نصيب الفترة الحالية )اإليراد المستلم خالل السنة أكثر مما يخص السنة

ا كإيرادات مستلمة مقدمًا مبالغ تخص دورات محاسبية أو فترات مالية الحقة فيثبت قيد تسوية له
إيراد ومن أمثلتها )المشروع كتسوية حسابية لتساوي نصيب السنة الحالية وتمثل مطلوبات على 

(. ويكون هذا الحساب في الجانب الدائن من قيد التسوية ويكون حساب .مقدماً عقار مستلم 
 ها وكما يلي:اإليراد في الجانب المدين ويثبت القيد بقيمة الزيادة التي يجب تخفيض

 الخ(أ.مالية.إيراد  دائنة،فوائد  عقار،من حـ/ اإليراد )إيراد  ××
 حـ/ إيرادات مستلمة مقدمًا )مثل إيراد عقار مستلم مقدمًا( إلى× × 
 إثبات قيد التسوية لـ ... 
 
: ويظهر هذا الحساب عندما تكون أرصدة حسابات اإليرادات أقل من المستحقة اإليرادات-ب

قيد تسوية لها  السنة( فيثبتاإليراد المستلم خالل السنة أقل مما يخص )الحالية لفترة نصيب ا
كإيرادات مستحقة كمتمم حسابي لتساوي نصيب السنة الحالية وهي تمثل موجود للمشروع )ومن 

(، ويكون هذا الحساب في الجانب المدين من قيد التسوية ويكون .مستحقإيراد عقار أمثلتها 
 اد في الجانب الدائن ويثبت القيد بقيمة النقصان التي يجب زيادته وكما يلي:حساب اإلير 

 من حـ/ اإليرادات المستحقة )مثل إيراد عقار مستحق( ××
 الخ(أ.مالية.إيراد  دائنة،فوائد  عقار،حـ/ اإليراد )إيراد  إلى× × 
 إثبات قيد التسوية لـ ... 
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محالت معمر التجارية وجد أن رصيد حساب  وعند جرد حسابات 12/2112/ 31في  :1مثال

، ورصيد أجور الكهرباء دينار 1111هو دينار بينما الراتب الشهري  11111الرواتب هو 
ورصيد حساب إيراد عقار  دينار، 251دينار بينما كان مقدار االشتراك الشهري هو  0111

دينار  01111مالية ورصيد حساب إيراد أوراق  سنوات،دينار وتبين أنه يخص ثالث  31111
 دينار. 51111بينما الذي يخص السنة هو 

 .31/12/2112إثبات قيود التسوية الالزمة في محالت معمر في المطلوب: 
دينار لذا هناك رواتب  12111= 12×  1111التي تخص السنة الحالية =  الرواتب- الحل:

 دينار. 1111قدار دينار وذلك ألن رصيد حساب الرواتب كان بم 2111مستحقة بمقدار 
 من حـ/الرواتب 2111

 حـ/ رواتب مستحقة إلى 2111 
 إثبات قيد التسوية لحساب الرواتب المستحقة 
دينار لذا هناك أجور كهرباء  3111=  12×  251أجور الكهرباء التي تخص السنة =  -

 0111دار دينار وذلك ألن رصيد حساب أجور الكهرباء كان بمق 1111مدفوعة مقدمًا بمقدار 
 دينار.
 من حـ/ أجور كهرباء مدفوعة مقدماً  1111

 حـ/ أجور كهرباء إلى 1111 
 جور كهرباء مدفوعة مقدماً إثبات قيد التسوية أل 
دينار لذا هناك إيراد عقار  11111=  3÷  3111إيراد العقار الذي يخص السنة هو =  -

 31111ب إيراد عقار كان بمقدار دينار وذلك ألن رصيد حسا 21111مستلم مقدمًا بمقدار 
 دينار.

 من حـ/ إيراد عقار 21111
 حـ/ إيراد عقار مستلم مقدماً  إلى 21111 
 يراد عقار مستلم مقدماً إثبات قيد التسوية إل 
دينار لذا هناك إيراد أوراق مالية مستحقة  51111إيراد أوراق مالية الذي يخص السنة =  -

 دينار. 01111ن رصيد حساب إيراد أوراق مالية كان بمقدار دينار وذلك أل 11111بمقدار 
 من حـ/ إيراد أ.مالية مستحق 11111

 حـ/ إيراد أ.مالية إلى 11111 
 مستحق يراد أ.ماليةإثبات قيد التسوية إل 
 


