
 

  adjusting entriesالتسویات الجردیة (التسویات القیدیة): 
 هناك نوعین من األسس المحاسبیة :

a.  األساس النقدي: یتم االعتراف باالیرادات عندما یتم تحصیلها نقدًا فقط ویتم االعتراف
 بالمصروفات عندما یتم دفعها فقط.

b.  النظر عن زمن التحصیل أساس اإلستحقاق: یتم االعتراف باالیراد عند تحققه بصرف
 النقدي ، كما یتم االعتراف بالمصروف عند وقوعه ولیس عند التسدید النقدي.

التسویات القیدیة: وهي القیود التي تسجل في نهایة السنة المالیة بفرض التطبیق الساس 
من مصاریف وایرادات والشكل التالي یبین ابرز  االستحقاق وتحمیل كل سنة ما یخصها
 الحسابات التي تدخل ضمن قیود التسویة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انواع التسویات:

 :أوًال/ المقدمات وتضم ما یلي
a.  :ویكون هنا السداد یسبق اإلعتراف بالمصروف (موجودات).المصاریف المدفوعة مقدمًا 
b.  ًباإلیراد (مطلوبات).: اإلستالم یسبق اإلعتراف اإلیرادات المستلمة مقدما 

تسويات نهاية  

 الفترة

 مقدمات  

 تخص المستقبل

 مستحقـات

 تخص الحاضر

مصاريف مدفوعة مقدماً  
يسبق االعتراف   الدفع

 بالمصرف

 ايرادات مستلمة مقدماً 
االستالم يسبق الالعتراف  

 بااليراد

 االيرادات المستحقة
االعتراف بااليراد يسبق  

 االستالم

 المصاريف المستحقة
االعتراف بالمصرف يسبق  

 الدفع



 

 :ثانیًا/ المستحقات: وتشمل
a. اإلعتراف بالمصروف یسبق السداد (مطلوبات).مصاریف مستحقة : 
b. اإلعتراف باإلیراد یسبق اإلستالم (موجودات).إیرادات مستحقة : 

وهي المصاریف التي یتم دفعها اآلن لكنها تخص المستقبل لذا  المصاریف المدفوعة مقدمًا:
 فأنها تعد موجودات طبیعتها مدینة.

دینار عن فترة ثالث  1500000تم دفع مصروف ایجار نقدًا بمبلغ  1/12020/في  :1ثال م
 سنوات تبدأ بتأریخ الدفع.

 الطریقة األولى/ إعتبار المصروف مصروف:
1 /2020/1/1 

 م. اإلیجار حـ/     1500000
 حـ/ النقدیة      1500000          

 قید دفع                 
2 /2020/12/31: 

 (حالي)     500000=  (3/1)×  1500000                         
 (مستقبلي)    1000000=  (3/2)×  1500000                         

 حـ/ م. إیجار مدفوع مقدمًا            1000000
 حـ/ م. إیجار      1000000            
 قید تسویة           

3 /2020/12/31 
 حـ/ األرباح والخسائر     500000
 حـ/ م. إیجار      500000         

 
 
4 /2021/1/1: 

 حـ/ م. إیجار       1000000
 حـ/ م. إیجار مدفوع مقدماً       1000000           

 قید عكسي                
 

 .2023/1/1لغایة  2022  و 2021تكرر نفس القیود (التسویة والغلق والعكسي) للسنوات 

1500000 

 حـ/ م. اإلیجار          

 1500000 )1( 
 

1000000 )2( 
  

 رصید  500000
1500000           1500000 

 منقول   500000

 قید غلق      
 



 

 الطریقة الثانیة/ إعتبار المصروف موجود: 
1 /2020/1/1: 

 حـ/ م. اإلیجار مدفوع مقدماً      1500000
 حـ/ النقدیة                  1500000          

2 /2020/12/31: 
 (حالي)     500000=  (3/1)×  1500000                         
 (مستقبلي)    1000000=  (3/2)×  1500000                         

 حـ/ م. إیجار       500000
 حـ/ م. إیجار مدفوع مقدمًا            500000         

 قید تسویة                 
3 /2020/12/31 

 حـ/ األرباح والخسائر     500000
 حـ/ م. إیجار      500000         

 قید غلق               
 ال یوجد قید عكسي: 2021/1/1/ 4

وهي االیرادات التي تم استالمها اآلن لكنها تخص المستقبل لذا  االیرادات المستلمة مقدمًا:
 فأنها تعد مطلوبات طبیعتها دائنة.

دینار عن فترة  1500000تم استالم ایراد عقار ایجار نقدًا بمبلغ  1/12020/في  :2 ثالم
 ثالث سنوات تبدأ بتأریخ االستالم.

 

1500000 

 حـ/ م. اإلیجار          

 500000)2( 
 

 
 

 رصید  500000
500000             500000 

 منقول   500000



 

وهي االیرادات التي تم استالمها اآلن لكنها تخص المستقبل لذا  االیرادات المستلمة مقدمًا:
 فأنها تعد مطلوبات طبیعتها دائنة.

دینار عن فترة ثالث  1500000تم استالم ایراد عقار ایجار نقدًا بمبلغ  2020/1/1مثال/ في 
 سنوات تبدأ بتأریخ االستالم.

 .الطریقة االولى/ اعتبار االیراد ایراد
1 /2020/1/1: 

 حـ/ نقدیة      1500000
 حـ/ ایراد عقار     1500000           
 قید االستالم                

2 /2020/12/31: 
 (حالي)     500000=  (3/1)×  1500000                         
 (مستقبلي)    1000000=  (3/2)×  1500000                         

 حـ/ ایراد عقار            1000000
 حـ/ ایراد إیجار مستلم مقدماً       1000000         
 قید تسویة               

3 /2020/12/31 
 حـ/ ایراد عقار     500000
 حـ/ االرباح والخسائر      500000         

4 /2021/1/1: 
 حـ/ ایراد عقار مستلم مقدماً        1000000
 حـ/ ایراد عقار      1000000           

 قید عكسي               

 
 :الطریقة الثانیة/ اعتبار االیراد مطلوب

1 /2020/1/1: 
 حـ/ نقدیة      1500000
 حـ/ ایراد عقار مستلم مقدماً      1500000           
 قید االستالم            

 

1500000 

 حـ/ ایراد عقار          

 1000000 )2( 
 
 500000 

1500000 )1( 
 
 

1500000           1500000 

 منقول   500000                            



 

2 /2020/12/31: 
 (حالي)     500000=  (3/1)×  1500000                         
 (مستقبلي)    1000000=  (3/2)×  1500000                         

 حـ/ ایراد عقار مستلم مقدمًا         500000
  عقارحـ/ ایراد       500000         

 قید تسویة           
3 /2014/12/31 

 حـ/ ایراد عقار     500000
 حـ/ االرباح والخسائر      500000         

 قید غلق           
 : ال یوجد قید عكسي2015/1/1/ 4

 
المصاریف التي تخص الفترة الحالیة لكنها لم تدفع بعد ، لذا وهي  المصاریف المستحقة:

 فأنها تعد مطلوبات طبیعتها دائنة.
دینار  300000وعند الجرد تبین بأن هنالك مصروف ایجار بمبلغ  2014/12/31مثال: في 

 تم دفعه بالكامل نقدًا. 2015/3/1وفي  لم یدفع بعد.
1 /2014/12/31: 

 حـ/ م. ایجار      300000
 حـ/ م. ایجار مستحق    300000          

 قید تسویة           
2 /2014/12/31: 

 حـ/ االرباح والخسائر    300000
 حـ/ م. ایجار     300000        
 قید غلق         

3 /2015/1/1: 
 حـ/ م. ایجار مستحق    300000
 حـ/ م. ایجار          300000        

 قید عكسي        
 

1500000 

 حـ/ ایراد عقار          

  
 
 500000 

500000 )2( 
 
 

500000           500000 

 منقول                               500000

مالحظة:یتم تسجیل ھذا القید الغراض 
رقابیة وبعكس طبیعتھ استثناءا عن 

 الطرق السابقة في المقدمات



 

4 /2015/3/1 
 حـ/ م. ایجار        300000
 ةحـ/ النقدی     300000         

 قید التسدید              
   

وهي االیرادات التي تخص الفترة الحالیة لكنها لم تستلم بعد لذا فانها تعد  الیرادات المستحقة:ا
 موجودات طبیعتها مدینة.

دینار لم  300000وعند الجرد تبین بأن هنالك ایراد عقار بمبلغ  2014/12/31مثال: في 
 ه بالكامل نقدًا.تم استالم 2015/3/1وفي  یستلم بعد.

1 /2014/12/31: 
 ایراد عقار مستحقحـ/       300000
 حـ/ ایراد عقار      300000         

 قید تسویة          
2 /2014/12/31: 

 حـ/ ایراد عقار     300000
 حـ/ االرباح والخسائر     300000        

 قید غلق          
3 /2015/1/1: 

 حـ/ ایراد عقار     300000
 حـ/ ایراد عقار مستحق     300000        

 قید عكسي          
4 /2015/3/1: 

 حـ/ النقدیة    300000
 حـ/ ایراد عقار      300000         
 قید استالم          

 



 

 اسئلة عن التسويات الجردية
 

 2014/12/31فیما یلي بعض ارصدة الحسابات المستخرجة من سجالت شركة المعالي  /1س
 (المبالغ باالف الدنانیر):

ایراد اوراق  75000اجور ،  60000قرض ،  180000قرطاسیة مستعملة ،  26000
 رواتب. 80000ایجار مدفوع مقدما ،  72000مالیة ، 

 تبین اآلتي: 2014/12/31وعند الجرد في 
a.  دینار. 11500القرطاسیة المتبقیة في المخازن 
b.  سنویاً.10من كل سنة وبنسبة  8/1الفائدة على القرض تدفع في % 
c.  دینار. 8000االجور الشھریة 
d.  2014/3/1ایراد االوراق المالیة یخص خمس فصول ابتداءاً من تاریخ االستالم. 
e. یخص سنة ونصف من تاریخ الدفع. 2014/5/1فوع في مصروف االیجار المد 
f.  دینار شھریاً. 6000الرواتب تدفع بمبلغ 

 .2014/12/31م/ تسجیل قیود التسویة اعاله في  

 :2013/12/31فیما یلي البیانات التي تخص شركة الخضراء في  /2س
a.  دینار ویمثل مبلغ التامین  5280حساب التأمین المدفوع مقدما یظھر رصید مدین بمبلغ

 .2013/8/1ضد الحریق لسنتین اعتبارا من 
b.  دینار والذي یمثل االیراد  1800كان حساب ایراد العقار دائن بمبلغ  2013/11/1في

 .2013/11/1لنصف سنة تبدأ في 
c.  دینار خالل السنة مسجلة في حساب مواد  2000مشتریات المواد المخزنیة تبلغ

ظھر بان المواد المخزنیة الباقیة في المخازن  2013/12/31في مخزنیة مستخدمة ، و
 دینار. 730تبلغ 

d.  دینار لم تدفع بعد. 770الفائدة على اوراق الدفع تبلغ 
e.  دینار وانقاضھا المتوقعة  100000كلفتھا  2013/5/15المعدات المشتراة في

 سنوات. 10دینار وعمرھا االنتاجي  10000
 .2014/12/31زمة وتصویر الحسابات ذات العالقة في م/ تسجیل قیود التسویة الال

 
فیما یلي بعض ارصدة الحسابات المستخرجة من سجالت شركة السالم   /3س

2014/12/31: 
، مصروف ایجار  750، قرطاسیة  40000، رواتب  40000، تامین  22000ایراد عقار 

 .20000، ایراد فائدة مستلم مقدما  45000
 تبین ما یلي: 2014/12/31وعند الجرد في 

a.  دینار شھریاً. 5000وبمعدل  2014/2/1ان ایراد العقار ھو اعتباراً من 
b.  ھو عن فترة سنة وثمانیة اشھر. 2014/10/1ان قسط التامین المدفوع بتاریخ 
c.  دینار شھریاً. 4000الرواتب بمعدل 
d.  دینار. 250القرطاسیة المتبقیة في المخازن تبلغ قیمتھا 
e. دینار. 15000دة السنوي ھو ایراد الفائ 

 .2014/12/31م/ تسجیل قیود التسویة اعاله في  

 
 



 

: (المبالغ باالف 2014/12/31فیما یلي میزان المراجعة الجزئي لشركة البادیة كما في  /4س
 الدنانیر)

 دائن مدین اسم الحساب
  100000 مدینون

  90000 م. ایجار مدفوع مقدماً 
 60000  إیراد خدمات

  107000 رواتب
  800000 مباني

  120000 %)13قرض (
 تبین اآلتي: 2014/12/31وعند الجرد في 

a.  2014/4/15% سنویاً علماً أنھا أشتریت بتأریخ 15أن المباني تندثر بمعدل. 
b.  دینار شھریاً علماً بأن عقد اإلیجار یبدأ من  10000مصروف اإلیجار الشھري یبلغ

2014/4/1. 
c.  من المدینین.7.5نسبة الدیون التي یتوقع إعدامھا مستقبالً تبلغ % 
d.  من كل سنة. 9/1و  3/1الفائدة على القرض تستلم في 
e.  دینار. 11000الرواتب الشھریة تبلغ 
f.  2014/8/1ایراد الخدمات یخص فترة أربعة فصول تبدأ من تأریخ االستالم. 

 .2014/12/31م/ تسجیل قیود التسویة الالزمة في 
 
 
 

 : (المبالغ باالف الدناتیر)2014/12/31فیما یلي میزان المراجعة لشركة النجوم كما في  /5س
 دائن مدین اسم الحساب

  25000 مشتریات
 65000  مبیعات
 15000  دائنون
  18000 مدینون

  5000 نقدیة
  22000 بنك

  9000 أوراق قبض
 6500  أوراق دفع

  2500 خصم مسموح بھ
 3500  مكتسبخصم 

 2600  ایراد أوراق مالیة
 3500  ارباح بیع اوراق مالیة

 4000  أرباح بیع األراضي
  40000 أراضي ومباني

 3000  مخصص اندثار مباني
  20000 عدد وآالت

مخصص اندثار العدد 
 واآلالت

 2500 



 

  3000 رواتب
  1800 مصاریف عمومیة

  200 مصاریف نثریة
  800 مصروف فائدة

 900  ایراد فائدة
  15000 2014/1/1بضاعة 

مصاریف نقل 
 المشتریات

500  

 22000  قرض من البنك
 34300  رأسمال

 162800 162800 المجموع
 

 تبین اآلتي: 2014/12/31وعند الجرد في 
a.  دینار 1200الدیون المتوقع إعدامھا تبلغ 
b.  دینار. 800ایراد األوراق المالیة الذي لم یستلم بعد بمبلغ 
c.  سنویاً على أساس القسط الثابت علماً أن تكلفة األراضي 10المباني تندثر بمعدل %

 دینار 10000
d.  سنویاً على أساس القسط الثابت.15العدد واآلالت تندثر بمعدل % 
e.  دینار. 800لم تدفع بعد وتبلغ  2014رواتب شھر كانون األول 
f.  دینار قرطاسیة غیر مستعملة. 150ضمن مصاریف النثریة مبلغ 

g.  والفائدة ھي  2014/4/1الفائدة على القرض لم تدفع بعد علما بأن تاریخ نشوء القرض
 % سنویاً.10

 .2014/12/31م/ تسجیل قیود التسویة الالزمة واعداد میزان المراجعة بعد التسویات في 
 

 2014/12/31ضباء فیما یلي بعض ارصدة الحسابات المستخرجة من سجالت شركة ال /6س
 (المبالغ باالف الدنانیر): 

 بعد التسویات قبل التسویات اسم الحساب
 47000 60000 تأمین مدفوع مقدماً 

 86000 76000 رواتب وأجور
 20000 25000 قرطاسیة مستعملة

 71000 22000 ایراد عقار
 26000 18000 مخصص اندثار متراكم

 13000 10000 فائدة أ. دفع مدفوعة مقدماً 
 .2014/12/31م/ تسجیل قیود التسویة في 

 
فیما یلي المعلومات المتعلقة بالمصروفات غیر المسجلة للعمیات المتحققة خالل شھر آب  /7س

 :xلشركة  2014عام 
a.  دینار التي  1900كانت الشركة مدینة الى العاملین بأجور بلغت  2014/8/31في

 .2014/9/1یجب أن تدفع لھم في 
b.  600لم تستلم الشركة بعد قوائم الماء والكھرباء لھذا الشھر وقد خمنت مبالغھا بحوالي 

 دینار.



 

c.  سنة  15من أحد البنوك كرھن لمدة  30000إقترضت الشركة  2014/8/1في
 %.8وبفائدة سنویة 

d.  8/31دینار لشھر آب غیر مدفوعة في  117قائمة الھاتف بلغت. 
باإلستناد على المعلومات اعاله مع تصویر  2014/8/31ي م/ تسجیل قیود التسویة الالزمة ف

 الحسابات المختصة.
 

 :yفیما یلي بعض الحسابات من سجالت شركة  /8س
 حـ/اجور مستحقة غیر مستلمة   حـ/ التجھیزات

 )10/31( 470 10/1رصید  800
 

2400 )10/17( 
1650)10/31( 

 

 حـ/رواتب مستحقة غیر مدفوعة   حـ/ الرواتب
800 

)10/15( 
600 

)10/31( 

 
 

 600 )10/31( 

 
 حـ/مصاریف تجھیزات   حـ/ اجور مستلمة مقدماً 

600  )10/31( 650 )10/20( 
 

470  )10/31(  

  حـ/ اجور مستلمة
 2400 )10/17( 

1650 )10/31( 
400   )10/31( 

 
 م/ من العملیات أعاله سجل:

a. ) 10قیود شھر تشرین األول.( 
    b 2014/10/31. قیود التسویة في. 
 
 
 

قبل  2014/3/31في  zفیما یلي بعض االرصدة المستخرجة من سجالت شركة  /9س
 التسویات:

 دائن مدین اسم الحساب
  3600 م. تأمبن م. مقدماً 

  2800 التجھیزات
  25000 معدات

 8400  مخصص اندثار متراكم
 20000  اوراق دفع

 9600  مقدماایراد ایجار مستلم 
 60000  ایراد ایجار

  Zero مصروف فائدة
  14000 مصاریف اجور



 

 وبتحلیل الحسابات تبین اآلتي:
a.  دینار شھریاً. 600المعدات تندثر بمبلغ 
b.  دینار. 3200بلغ  2014/3/31ثلث إیراد اإلیجار المستلم مقدماً قد أكتسب في 
c.  دینار. 400المصاریف المستحقة على أوراق الدفع ھي 
d.  دینار. 650التجھیزات الموجودة في المخازن اآلن تبلغ 
e.  دینار شھریاً. 200التأمین یستنفذ بمعدل 

بإفتراض أن قیود التسویة تسجل فصلیاً أو  2014/3/31م/ تسجیل قیود التسویة الالزمة في 
فائدة موسمیاً أو ربیعیاً ، وتصویر حسابات كل من مصروف اإلندثار ، مصروف التأمین ، ال

 المستحقة غیر المدفوعة ، مصروف التجھیزات ، األجور المستحقة غیر المدفوعة.
 

 / آب:31/ حزیران وفیما یلي میزان المراجعة لھا في 1في  kأفتتحت و تأسست شركة  /10س
 میزان المراجعة kشركة 

2014/8/31 
 دائن مدین اسم الحساب

  19600 النقدیة
  4500 م. تأمین م. مقدماً 

  2600 تجھیزات
  20000 اراضي

  120000 مباني
  16000 أثاث

 4500  داشنون
 4600  إیراد إیجار مستلم مقدماً 

 60000  رھن غیر مدفوع
 100000  رأسمال

  5000 مسحوبات شخصیة
 76200  إیراد ایجار

  44800 مصروف رواتب
م. منافع عامة (ماء 

 وكھرباء)
9200  

  3600 م. صیانة وإصالح
 245300 245300 المجموع

 بیانات أخرى:
a.  2014/6/1أن رصید م. التأمین المدفوع مقدماً یمثل قسط سنة واحدة مدفوع في. 
b.  دینار 450یبلغ  2014/8/31رصید التجھیزات في 
c.  وأن قیمة األنقاض المقدرة ھي 10% ولألثاث 4أن معدل اإلندثار السنوي للمباني %

 % من الكلفة.10
d. 8/31دینار قد تم إكتسابھ قبل تأریخ  3800یجار المستلم مقدماً بمبلغ ایراد اإل. 
e.  دینار. 375ھي  8/31الرواتب غیر المدفوعة في 
f.  دینار. 800ھو  8/31ایراد اإلیجار المستحق من المستأجر في 

g.  سنویاً.8معدل الفائدة على الرھن ھو % 
 .8/31الى  6/1لفترة ثالثة أشھر من  8/31. تسجیل قیود التسویة في aم/  

 .8/31اعداد میزان المراجعة المعدل في 



 

 :2014في نھایة سنة  Aظھرت البیانات التالیة في تحلیل حسابات شركة  /11س
a.  دینار یمثل كلفة وثیقة تأمین  2700یبین حساب التامین المدفوع مقدماً رصید مدین بمبلغ

 .2014/7/1ضد الحریق لمدة ثالث سنوات من تأریخ 
b.  دینار یمثل إیراد عن إیجار  3600كان إیراد اإلیجار رصید دائن بمبلغ  2014/10/1في

 عقار ألربعة أشھر تبدأ من ذلك التأریخ.
c.  تبین  12/31دینار في حساب المصاریف ، وفي  2400تم تسجیل قرطاسیة مشتراة بمبلغ

 دینار. 525بأن ھناك قرطاسیة باقیة في المخازن بمبلغ 
d.  دینار كإیجار لستة شھور تبدأ في ھذا التأریخ ، وقد  2250تم دفع مبلغ  2014/11/1في

 جعل حساب مصروف االیجار مدیناً بالمبلغ.
e.  دینار  1350كان حساب مصاریف مكتبیة متنوعة مدیناً بالتجھیزات المكتبیة البالغة

 285كان رصید التجھیزات المكتبیة في المخازن  12/31والمشتراة خالل السنة ، وفي 
 دینار.

f.  دینار. 195الفوائد المستحقة على أوراق الدفع تبلغ 
 ) تسجیل القیود العكسیة المالئمة.2) تسجیل قیود التسویة للفقرات أعاله.   (1م/ (

 
 دناه:سجل قیود التسویة لكل حساب من الحسابات أ  /12س

 
 اسماء الحسابات

 بعد التسویات قبل التسویات
 دائن مدین دائن مدین 

  76000  67000 المخزون
 14000   3500 مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

 43000  36000  مخصص اندثار متراكم
  65900  64400 رواتب رجال البیع

  12700  11000 ضریبة دخل
 23000  18000  ایراد عقار
 1750  1300  فائدة دائنة

 

 :Bفیما یلي المعلومات المتوفرة لدى سجالت شركة  /13س
a.  تدفع فصلیاً 6دینار بمعدل فائدة  40000اقترضت الشركة مبلغ  2014/6/1في %

 (في نھایة كل فصل) بدأءاً من تأریخ اإلقتراض.
b.  سنة وأنقاضھا  25دینار وعمرھا اإلنتاجي المتوقع  65000تمتلك الشركة ماكنة كلفتھا

 دینار. 5000المتوقعة في نھایة عمرھا اإلنتاجي 
c.  دینار تأمین لمدة ثالث سنوات تبدأ  1800دفعت الشركة مبلغ  2014/10/2في

 بتأریخ الدفع ، وقد تم جعل حساب التأمین المدفوع مقدماً مدیناً بالمبلغ.
d.  تبدأ بتأریخ  دینار إیراد إیجار عن سنة واحدة  2400تم إستالم  2014/11/1في

 اإلستالم ، وقد جعل حساب إیراد اإلیجار دائناً بالمبلغ.
e.  تستلم في 8وبمعدل فائدة  5000تم شراء سندات إستثمار بمبلغ  2014/5/1في %

4/1  ،10/1. 
 .2014/12/31م/ تسجیل قیود الیومیة الالزمة وتصویر الحسابات المختصة في 

 


