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 الملخص

تقنيات الميزانية الرأسمالية المنطقية لتحديد مستويات المخزون المثلى ال يوجد سبب لضرورة معاملة إدارة  تطبيق 

المخزون بشكل مختلف عن إدارة األصول الثابتة. القاعدة هي أنه يجب توسيع مخزون األصول الثابتة حتى يتساوى  

، كدالة لمستوى االستثمار. وبالمثلتعظيم القيمة الحالية للربح    العائد الهامشي مع التكلفة الحدية لرأس المال. نتيجة

فإن صيغة "الجذر التربيعي" لنظرية المخزون تنشأ من تعظيم القيمة الحالية لألرباح كدالة الستثمار المخزون. عالوة 

وا التدهور  دمج  ميزة  له  الرأسمالية  الميزانية  المخزون كمشكلة في  تأطير مشكلة  فإن   ، ذلك  والتكاليف على  لتقادم 

 األخرى في النموذج بطريقة أكثر منطقية وأقل بديهية. 

 المقدمة  

، سواء في األموال أو األوراق المالية. تختلف مالية والتزاماتها تجاه اآلخرين  تتضمن الميزانية كل ما تمتلكه مؤسسة

عادًة المصطلحات المحاسبية األصول والخصوم والملكية  ، ولكنها تشمل  ميزانية وفًقا لنوع نشاط المؤسسةمكونات ال

صادق على )المساهمون أو الشركاء أو المالك(. يسمى الشخص الذي يتولى مراجعة وتدقيق الميزانية المدقق الذي ي

ناسبة.  ، ويقوم المدير العام للمؤسسة بأنشطتها من خالله ويضمن الرقابة المالية واإلدارية المفاعلية ميزانية المؤسسة

 يمكنك اتخاذ القرارات.

العالقة بين إدارة المخزون والميزانية الرأسمالية تعترف باستثمار المخزون كمشكلة إلدارة رأس المال ولكنها تبرز الفرق 

، ونحن نتعامل مع استثمارات المخزون بشكل ة متصلة من االستثمارات المحتملةبين االثنين. يمثل األخير سلسل

 ارات رأس المال بسبب هذا التمييز المهم.منفصل عن استثم
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رات االستثمار، والقيمة الحالية، وقواعد معدل ، حيث أن قواعد اليقين النموذجية لقراهذا التمييز مصطنع إلى حد ما

، مشتقة من النماذج التي تحدد صراحة تحديد المبلغ األمثل لرأس المال الثابت لالستثمار. وأكد على قابلية  العائد 

 بيق الواسع لتحليل النوع القائم. التط

 - خزون  يمكن تطوير أساس نظري لتحديد االستثمار األمثل في المخزون. تزداد العديد من التكاليف مع نمو الم

، مثل مع زيادة المخزون ، والتقادم. تنخفض التكاليف األخرى وتشمل هذه تكاليف التخزين، وفوائد المخزون، والتأمين

بسبب ع المبيعات  الشراء فقد  المخزون وخصومات  كفاية  بسبب عدم  اإلنتاج  انقطاع  وتكاليف  المخزون  كفاية  دم 

 المحتملة.

يحاول تحليل المخزون إيجاد توازن بين نوعي التكاليف المذكورين أعاله. هذا النوع من تحليل االستثمار في المخزون 

المبالغ المستحقة القبض واألصول الثابتة والمخزون. له قابلية تطبيق واسعة ويمكن تطبيقه على االستثمارات في النقد و 

، هناك استثمار كبير في المعدات الخاصة التي تقلل من تكاليف  ي االستثمار في المصانع والمعدات عند التفكير ف

اإلنتاج المتغيرة. يؤدي إلى زيادة. لذلك تنخفض بعض التكاليف والبعض اآلخر يرتفع حسب مستوى االستثمار في 

 ات والمرافق. بهذه الطريقة يمكنك العثور على االستثمار األمثل.المعد 

 الحسابات الختامية وقيود اإلقفال في منشأت األعمال –السنة المالية والتسويات الجردية  

تفاصيل  تهدف عملية إعداد البيانات المالية أو البيانات المالية إلى إظهار وتحديد المركز المالي للمشروع بعد وصف  

،  ية ، قبل إعداد البيانات الماليةالعملية. تسمي أقسام المحاسبة هذا صافي قيمة األصول. في نهاية الفترة المحاسب

الشرك الصحيحة ألصول  القيمة  عادًة  الوكالة  وإيراداتهاتحدد  العمليات ة وخصومها ومصروفاتها  من  وتنفذ عدًدا   ،

سواء كان ذلك ربًحا أو خسارة ، ُيعرف هذا بتعديل مخزون الشركة.   المحاسبية للوصول إلى نتيجة فعلية. زيادة.
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، يتم إغالق المنشأة استعداًدا للفترة المحاسبية الجديدة.  المخزون وإنشاء اإلغالق النهائي  بمجرد االنتهاء من تعديالت 

لية التمييز بين الحسابات ، يجب على المؤسسات الماق الكتب". عند تنفيذ هذه العمليةُتعرف هذه العملية باسم "إغال

الفت رة المحاسبية  الوهمية والحقيقية لتحديد الحسابات التي يجب إغالقها. نظًرا إلغالق الحساب االسمي في نهاية 

 .ساب الحقيقي هو الرصيد دون إغالق، يظل الحويصبح الرصيد صفراً 

 السنة المالية وتسويات المخزون 

، وألن المحاسبة على أساس االستحقاق ة المطلوبة إلكمال دورة المحاسبةرئيسيتمثل تسوية المخزون إحدى المراحل ال

، فإن المحاسبة على أساس االستحقاق للمحاسبة تشير إلى تسوية المخزون اد فواتير لكل فترة محاسبيةتتطلب إعد 

، بغض النظر جانب الدخل والمصروفات الخاصة بهفي نهاية كل فترة محاسبية. هو األساس الذي يقوم عليه. إلى  

اسب فحص عما إذا تم االعتراف باإليرادات والمصروفات أو دفعها خالل الفترة المحاسبية. يتطلب ذلك من المح

ت واألصول والخصوم أرصدة جميع الحسابات التي تظهر في الميزانية العمومية التجريبية األولى: اإليرادات والمصروفا

 ، للتحقق من األرصدة. أنا بحاجة لتحديد حساب. واحد متوازن وال يحتاج إلى تعديل. وحقوق الملكية

ل واألصول والمطلوبات. ل حسابات المصروفات والدخيتم إجراء تعديالت المخزون على أساس االستحقاق من خال

، ولكن  الدخل. األساس النقدي غير مطلوب   ، ال يتعين دفع المصروفات المسددة نقًدا بنفس طريقة دفعبمعنى آخر

تتم جميع التعديالت على أساس االستحقاق وتستند إلى مبدأ االستقالل المالي. أي أن السنة المالية تتحمل جميع  

نقد التكالي المالية.  الثابتةف أو الدخل بغض النظر عن حقيقة تسوية المعامالت  ، يعتمد ا أم ال. بالنسبة لألصول 

 اإلغالق على تحديد استهالك هذه األصول الثابتة بناًء على السنة المالية ومعدالت اإلشغال.
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كل فترة محاسبية لتعديل أرصدة   في ضوء ما سبق ، تعد تعديالت المخزون عبارة عن رياضيات يتم إجراؤها في نهاية 

بعض الحسابات لضمان إصدار فواتير لكل فترة محاسبية مقابل حصتها العادلة من اإليرادات والمصروفات. يمكن 

القول إنها عملية جسدية. ضمان تقييم األصول والخصوم وحقوق الملكية واإلفصاح عنها بشكل صحيح. ونزيهة. يتم  

شاء ما يسمى إدخاالت تعديل المخزون. ثم يتم تعديل أرصدة بعض الحسابات في إجراء التعديالت عن طريق إن

الميزانية العمومية التجريبية األولى إلى القيم المصححة. يجب أن تظهر هذه الحسابات في البيانات المالية التي تم  

 إنشاؤها. نهاية الفترة المحاسبية. 

 تسوية بضاعة آخر المدة 

أنها المخزون المتوافر لدى الشركة بالمخازن في نهاية السنة المالية ولم تتمكن الشركة يقصد ببضاعة آخر المدة ب 

من بيعه، ومن المنطقي أن المشروع حتى يمكنه أن يعلن نتائجه المالية في نهاية السنة فإنه البد أن يجرى التسوية  

 ثرها من نتائج األعمال. الالزمة على أرصدة األصناف المتبقية بالمخزن في آخر العام حتى يستبعد أ

اب تكلفتها  ، ويتم حس، يتم تخزين البضائع في المتاجرعندما تقوم بتسوية قيمة البضائع في نهاية فترة العام التالي

، فإن أي تغيير  . فيما يتعلق بالمخصص القديمح / المتاجرة، ويتم تسجيل البضائع بتكلفتها في  ومقارنتها بسعر البيع

، سواء تم زيادته أو تخفيضه أو إلغاؤه أو إلى سعر البيع سيؤدي إلى تعديله  البضائع في نهاية الفترةفي نسبة تكلفة  

يان الدخل. بقائه دون تغيير. يتم قيد الزيادة في المستحقات في بيان الدخل ويتم خصم االنخفاض في المستحقات في ب

ان في بيان الدخل. يتم تسجيل البضائع في الميزانية  ، يتم االعتراف بالمبلغ بالكامل كائتمعندما يتم عكس المخصص 

 . مستحقات الجديدة في نهاية الفترةالعمومية بالتكلفة ناقصًا ال
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 تسوية المصروفات:

حتى يتم حصر المصروفات الخاصة بالسنة المالية وكذلك إيراداتها، يتم فحص المستندات الدالة على كل منها لتحديد 

وف أو اإليراد، وهذا في الواقع هو عملية “جرد حسابي”، وعند تحديد ما يخص السنة فنحن  المدة التي يغطيها المصر 

 نكون بصدد عملية خاصة بالتسويات الجردية.

، فإننا ندفع جزًءا من  سبة لمصاريف معينة في فترة واحدة، قد نجد أنه بالنيفحص محاسبينا الماليين سجالتنا  عندما

، يمكنك الدفع مقابل الصيانة لمدة ناًء على عقدك مع الشركة، بلمالية التالية. على سبيل المثالالمصاريف في السنة ا

، فإن تكاليف الصيانة المنسوبة إلى شهر يناير هي في الواقع مدفوعات ر )نوفمبر وديسمبر ويناير(. لذلكأشه  3

، سيتم إنشاء قائمة  من المصروفات المقدمة  هذا النوع  مسبقة على وجه التحديد للسنة المالية التالية. عند احتساب 

من   المصروفات  لبنود  السنةمحاسبية  في  ما هو متضمن  توضيح  التسوية،  خالل  في حقول  االختالفات  ، وعزل 

، تظهر الذمم المدينة كأصول في الميزانية العمومية في ميزانية نهاية العام. باختصارح / أ.خ و   وإظهار التأثير على

، ويتم تسجيل تلك المتعلقة بالسنة في الميزانية العمومية. عمومية في نهاية الفترةطلوبات في الميزانية البداية السنة وكم

 الحساب األخير. 

أما المصروفات المستحقة والتي تشير إلى المصروفات التي لم تغطى بعد من المبالغ المسددة عن مصروفات الفترة، 

فعند إثبات وتسوية الجزء الذى يخص السنة من هذا المصروف يسجل   فيتم تسويتها في حساب األرباح والخسائر،

حساب األرباح والخسائر في الجانب المدين ويسجل أيضا في حساب المصروفات المستحقة في الجانب الدائن، 

 وتظهر هذه القيمة في جانب )منه( في حساب األرباح والخسائر وأيضا في جانب الخصوم من الميزانية. 
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ر للمحاسب المالي أن هناك أرصدة لبعض البنود تمثل مقدمات ومستحقات في أول وآخر السنة المالية،  وعندما يظه

فإن ما يتم إثباته بالقوائم المالية عن الفترة يكون من خالل المعادلة التالية )المدفوع من البند خالل الفترة + المقدم  

 المقدم آخر الفترة = المبلغ الذي يخص السنة المالية(  –ة  المستحق أول الفتر  –أول الفترة + المستحق آخر الفترة  

 تسوية اإليرادات 

يقوم المحاسب المالي بعمل تسوية اإليرادات بإجراء مماثل لما تم في تسوية المصروفات، حيث يقوم بإعداد قائمة  

المقدم آخر الفترة في جانب الخصوم  تسوية لتحديد ما يخص السنة من كل بند من بنود اإليرادات؛ حيث يثبت اإليراد  

 من الميزانية، وُيثبت االيراد المستحق أخر الفترة في جانب األصول بالميزانية،.

قد تسفر عملية جرد اإليرادات، أن اإليرادات التي تم تحصيلها خالل الفترة ليست كل اإليرادات التي يجب تحصيلها.  

٪ ، على أن تثبت النسبة التي سوف يتم تحصيلها في الفترة التالية    ١٠٠  ففي هذه الحالة نثبت اإليراد بالكامل بنسبة

في الميزانية في جانب األصول كإيراد مستحق. فعند إثبات وتسوية الجزء الذي يخص السنة من هذا اإليراد يسجل  

لمدين، وتظهر حساب األرباح والخسائر في الجانب الدائن ويسجل أيضا في حساب اإليرادات المستحقة في الجانب ا

 هذه القيمة في جانب )له( في حساب األرباح والخسائر وأيضا في جانب األصول من الميزانية. 

وقد يحدث أن تتمكن الشركة من تحصيل إيراد خاص بأحد استثماراتها يزيد عما يخص السنة المالية، وهنا يجب أال 

يرادات السنة الحالية، بل يجب أن تتم التسوية الالزمة نعتبر مبلغ الزيادة في اإليراد والذي تم تحصيله حاليًا من إ

إلثبات تحصيله بالقيمة النقلية باعتباره حدثًا ماليًا تم نقله فعاًل، واستبعاد اإليرادات المحصلة بالزيادة من بند اإليرادات،  

 واعتباره في الميزانية إيرادًا مقدمًا في الخصوم. 
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 تسوية ستهلكات

، وهي األصول التي يتم تشغيلها في الدورة السنوية  ستثماراته( على رأس المال العاملماله )ايوزع المشروع رأس  

نتيج  إيرادات  الجزء من االستثمارات للنشاط وتدر  الثابت ، و ة حركة هذا  المال  ، وهو  من ناحية أخرى، هناك رأس 

ل على خدمات )منافع( هذه ، ولكن للحصو ا المشروع ليس لغرض المتاجرة فيهمجموعة األصول التي حصل عليه

، وهذا النوع من األصول ال يستفيد المشروع في كل غير مباشر في تحقيق اإليرادات األصول من أجل المساعدة بش

، على الرغم من أن ثمنه ُيدفع في بداية شرائه في استخدامه للعديد من هذه الفترات   ، بل يمتد دةفترة محاسبية واح

 شرائه في. الفترة األولى التي اكتملت.  

ونتيجة استخدام هذه النوعية من األصول والتي يطلق عليها األصول الثابتة فإن قيمتها تنخفض وتتناقص تدريجيًا  

بمقدار سنوي يعادل المقدار المستخدم في اإلنتاج، ويعتبر هذا المقدار كتكلفة من تكاليف اإلنتاج يدخل في حساب 

 صل إلى نتيجة األعمال سواء ربحًا أو خسارة. األرباح والخسائر في جانب )منه( قبل أن ن

 جرد وتسوية المدينين 

، معبرًا عن رصيد الهدف من مخزون المدين هو إظهار رصيد المدين في قائمة المركز المالي في نهاية السنة المالية

، والذي يمثل حق الشركة الذي ال يشك في تحصيله. وبالفعل فإن إدراجه في رصيد المدينين يمثل الديون الجيدة

، وهي  ا من الديون المشكوك في تحصيلها، وأيًض المالي مبالغ فيهتضلياًل ومبالغة في قيمته ويظهر أن بيان المركز  

العمالء و  فيهاديون على  تتطللكن احتماالت تحصيلها مشكوك  الحذر والحيطة عماًل متفانًيا  ، وبالتالي  ب سياسة 

 ، من خالل تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها. احتماالت التنفيذ مثل هذه الديون لمواجهة 
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عادة ما تستخدم المؤسسات طريقة توفير الديون المشكوك في تحصيلها ، عن طريق حجب مبلغ من إيرادات الفترة  

التي من المؤكد حدوثها ومبلغ غير محدود. عند معالجة هذا المخصص   المالية يسمى مخصص لمواجهة الخسائر

في المحاسبة ، نقوم بإغالق أرصدة الديون المعدومة للفترة الموجودة في ميزان المراجعة في ح / مخصص الديون 

الجة المشكوك في تحصيلها ، ثم عملية التسوية بين رصيد المخصص القديم للديون المشكوك في تحصيلها بعد مع

تسلسل المحاسبي على النحو  الديون المعدومة ومقارنتها بالمخصص الجديد في حساب األرباح والخسائر نوضح ال

 :التالي

 احتماالت: ٣إقفال ح/ د. المعدومة في ح/ م. د. مشكوك فيها، وهنا توجد  األولى:  الخطوة

لقديم، وهنا يقفل ح/ الديون المعدومة )أ( رصيد الديون المعدومة أقل من رصيد مخصص الديون المشكوك فيها ا

 بالكامل في ح/ م. د. مشكوك فيها.

)ب( رصيد د. المعدومة = رصيد م. د. المشكوك فيها القديم بالتمام وهنا أيضًا يقفل ح/ الديون المعدومة بالكامل 

 في ح/ م. د. مشكوك فيها.

وهنا يتم قفل جزء من ح/ الديون المعدومة في )ج( رصيد ح/ د. المعدومة أكبر من رصيد ح/ م. د. المشكوك فيها 

 رصيد م. الديون بالكامل. والجزء الباقي من ح/ الديون المعدومة يقفل في ح/ أ.خ. 
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 الثانية: الخطوة

يتم إقفال الديون المعدومة خالل السنة المالية في رصيد م. د. مشكوك فيها. والرصيد الباقي من قيمة م. د. م. فيها 

 احتماالت  ٣مقارنته بمقدار م. د. المشكوك فيها الجديد وهنا قد ينتج عن ذلك يتم 

الرصيد المتبقي من المخصص القديم بعد معالجة الديون المعدومة يقل عن مخصص الديون المشكوك فيها   -1

 الجديد، وهنا يقفل الفرق في ح/ أ.خ.

ال  -2 الديون  معالجة  بعد  القديم  المخصص  من  المتبقي  فيها  الرصيد  المشكوك  الديون  يساوى مخصص  معدومة 

 الجديد. وهنا ال يثبت أي قيود محاسبية. 

الرصيد المتبقي من المخصص القديم بعد اقفال الديون المعدومة به يزيد عن ثمن المخصص الجديد، وهنا يقفل    -3

 الفرق في الجانب الدائن من ح/ أ.خ.

 لحساب الديون المشكوك فيها في جانب األصول.  وفي الميزانية يتم خصم قيمة رصيد المخصص الجديد 

 جرد وتسوية األوراق المالية 

، على مجال واحد. إذا تعرضت لمخاطرتحاول الشركات دائًما توزيع المخاطر المرتبطة باستثماراتها بحيث ال تركز  

فظة االئتمانية في  فإن حركة االستثمارات في الشركة سوف تكون مشلولة. من المجاالت التي تدخل في تكوين المح

هذه الشركات عملية شراء األسهم أو االكتتاب في األسهم المعروضة في سوق األوراق المالية. هذا بالطبع يتعلق 

بشركات المساهمة ، وتسمية هذا المجال من االستثمار في ح / أوراق مالية ، وهذا الحساب بطبيعته من بين األصول 
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، ثم هنا يتعلق باالستثمارات طويلة األجل  القابضة في أسهم الشركات التابعةشركات  المتداولة ما لم تكن استثمارات ال

 . وراق المالية ضمن األصول الثابتةوبالتالي ح / األ

وتختلف المعالجة المحاسبية عند جرد األوراق المالية بحسب نوع الورقة المالية وعددها، هل األوراق المالية محتفظ  

قدمة للغير كضمان لعمليات أخرى. وعادة ما يقوم المحاسب المالي بتحديد القيمة السوقية بها في الشركة أم أنها م 

( ٣وراق المالية مع قيمتها الدفترية، وهنا يوجد)  لألوراق المالية لدى الشركة في تاريخ الجرد، مقارنة القيمة السوقية لأل

 : احتماالت 

لألوراق المالية قيمتها الدفترية. وهنا ال يتم عمل أية إجراءات للتسوية، : أن تساوى القيمة السوقية  االحتمال األول

 وتثبت األوراق المالية في الميزانية العمومية للشركة بهذه القيمة مع مفردات األصول المتداولة الخاصة بالشركة. 

الدفترية. وهنا يقوم المحاسب بعمل مخصص : أن تقل القيمة السوقية لألوراق المالية عن قيمتها  االحتمال الثاني

بمقدار الفرق يسمى ح/ مخصص هبوط أسعار أوراق مالية. وتتم باستمرار عبر السنوات المالية المقارنة بين ح/ 

( أيضًا  عنها  ينتج  قد  هذه  المقارنة  وعملية  الجديد،  والمخصص  القديم  المالية  األوراق  أسعار  هبوط  (  ٣مخصص 

 حاالت: 

وهنا ال تتم أية عمليات في ح/   الجديد:   أ. مالية  ح/ مخصص  القديم = رصيد  أ. مالية  ح/ مخصص   األولى: رصيد

 أ.خ. ويطرح مقدار المخصص من رصيد أ. المالية بالميزانية )طرحًا شكليًا(.
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وهنا يثبت الزيادة فقط في ح/   :القديم   المخصص من(    )أكبر  الجديد  أ. المالية  المخصص  الحساب  :رصيد   الثانية

.خ جانب (منه( باعتباره عبئًا إضافيا، و يطرح المخصص الجديد من رصيد أ. المالية في الميزانية العمومية للشركة أ

 )طرحًا شكليًا(.

: وهنا يثبت مقدار النقص في   القديم  من( المخصص  )أقل   الجديد  أ. المالية  ح/ مخصص  رصيد  :نقص  الثالثة

 يد من رصيد أ. المالية بالميزانية العمومية.يطرح المخصص الجد و  جانب )له( من ح/ أ.خ .

أن تزيد القيمة السوقية لألوراق المالية عن قيمتها الدفترية. وهنا تطبق الشركة سياسة الحيطة والحذر االحتمال الثالث:  

الدفترية أي يتم تقويم  وذلك بعدم أخذ أي مكاسب لم تتحقق بعد في االعتبار ، ومن ثم يتم إثبات أ. المالية بالقيمة  

األوراق بالقيمة السوقية أو القيمة الدفترية لهما أيهما أقل وذلك مثل تقويم بضاعة آخر المدة تمامًا ، وبذلك فإنه ال  

يتم عمل أية مخصصات خاصة باألوراق المالية . وإذا وجد رصيد المخصص أ. المالية قديم فإنه يقفل في ح/ أ.خ 

 جانب منه . 

 الخزينة تسوية وجرد 

لميزانية  الخزينة من المفردات التي يتم جردها بشكل متكرر مفاجئ، كما يتم جردها بشكل روتيني مع بقية عناصر ا

قدية بعيدًا عن التالعب أو ، وذلك بهدف رغبة الشركة ومراجعها في االحتفاظ باألرصدة النفي نهاية السنة المالية

 :ة ، وعملية الجرد هذه قد تسفر عنمحضر جرد الخزين ، وتشكل لجرد الخزينة لجنة تقوم بعملالعبث 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

665 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 وهنا ال يوجد أية عمليات بالدفاتر المحاسبية. الدفتري،  الفعلي = الرصيد النقدية رصيد -1

وهنا يكون عجزًا في الخزينة، ويستوجب ذلك إجراء معالجة محاسبية  الدفتري،    الرصيد  من   أقل  الفعلي  الرصيد  -2

 مالئمة. 

وهنا يكون فائضًا في الخزينة، ويستوجب ذلك إجراء معالجة محاسبية  الدفتري،  الرصيد من  أكبر  الفعلي الرصيد  -3

 مالئمة. 

وهنا يكون عجزًا في الخزينة، ويستوجب ذلك إجراء حالتها،  لسوء  للتداول صالحة غير  أو  مزيفة  عمالت وجود -4

 معالجة محاسبية مالئمة. 

ين الخزينة  ، ويتخلف عن حدوث العجز بسبب إهمال أميتم معالجة العجز وسداده،  ديةوهي حالة وجود عجز في النق

اسبية تتوقف عن المتسبب في ، وعلى أي األحوال فالبد من تغطية العجز والمعالجة المحأم بسبب صاحب المشروع

لمتسبب في العجز( ، فإذا تم سداد العجز فورا قبل عمل تقرير الجرد، يقوم الصراف أو صاحب المشروع )االعجز

، ويكون الرصيد تكتب اللجنة عن العجز في تقريرها، وبذلك فكأن العجز لم يحدث بسداد مبلغ العجز وذلك قبل أن  

 .. وبذلك يكون الرصيد الفعلي = الرصيد الدفتري ون مخالفة مالية تسجل في الدفاترمطابقًا د 

، ويتم معالجة إثبات حدوث العجز  التقرير الخاص بجرد الخزينة إلىأما إذا لم يتم سداد العجز، ففى هذه الحالة ينهي  

 ، موظف أم صاحب المشروع. المتسبب في العجز، هل هو الصرافالتسوية المالية بأسلوب يتناسب عن من هو 

 قائمة المركز المالي )الميزانية(:
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ات أي األصول وتوضع في الجانب وهى قائمة يوضح بها كافة حقوق المشروع، وهي ما يعرف محاسبيًا بالموجود 

المدين. ومقابل ذلك على الجانب اآلخر هناك الخصوم، والمفترض دائمًا أن كال الجانبين البد أن يكون متساويين  

نظرًا ألن اإلثبات في الدفاتر يتم بالقيد المزدوج وأن كل عملية مالية تؤثر على جانبين أحدهما مدين واآلخر دائن بما  

 ئمة المركز المالي باستمرار. يحفظ توازن قا

وحتى يتمكن المحاسب المالي بطريقة سهلة ومختصرة إعداد الحسابات الختامية والميزانية الخاصة بالوحدة المحاسبية  

المراجعة  ميزان  لعناصر  تحليل  بإعداد  القيام  فإن عليه  الحسابات،  إقفال  الالزمة وكذلك  الجردية  التسويات  وعمل 

ات المالية النهائية والميزانية حسب طبيعة هذا الحساب وعالقته بنتائج األعمال أو باعتباره جزء باألرصدة إلى الحساب

من عناصر الميزانية. وتتم عملية التسويات هذه في ورقة ُتعرف باسم قائمة التسوية. وقائمة التسوية أو ما يطلق 

الحسابية التي تتم على أرصدة حسابات   عليها البعض ورقة العمل وهي عبارة عن كشف يتم عمل جميع العمليات 

 ، وهي ما يعرف بالتسويات الجردية.(الميزانية، أو حسابات النتيجة )األرباح والخسائر وحساب المتاجرة

ُتعد قيود األقفال في نهاية السنة المالية مثل قيود التسوية والتقارير المالية، ولكنها ُتعد بعد االنتهاء من إعداد التقارير 

ية. و تتضمن قيود االقفال إغالق عدد من الحسابات في نهاية الفترة المحاسبية وال يرحل لها رصيد في نهاية  المال

الفترة المحاسبية الحالية لبداية الفترة المحاسبية القادمة. وتشمل قيود اإلقفال اقفال كل من ايرادات المبيعات الناتجة 

ت المتعلقة بالنشاط الرئيسي ثم بعد ذلك يتم إقفال النتيجة ان كانت عن النشاط الرئيسي لحساب المتاجرة والمصروفا

مثل )    تجة عن النشاط الرئيسي للشركةمجمل ربح او خسارة في حساب االرباح والخسائر أما االيرادات االخرى غير النا 

من   او  ايجارات  من  الناتجة  ثابتةاإليرادات  اصول  حساب  بيع  في  إقفالها  فيتم  تقفل  (  وأيضا  والخسائر  األرباح 

 . المصروفات في العموم في حساب االرباح والخسائر وكذلك تقفل االهالكات بحساب مجمع الستهالك
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 وتتمثل مراحل عمل قيود اإلقفال بالخطوات التالية:

اإليرادات مدينة  ترحيل جميع أرصدة حسابات اإليرادات إلى حساب ملخص الدخل من خالل جعل حسابات    -1

 وجعل حساب ملخص الدخل دائنًا بإجمالي مبلغ اإليرادات.

ترحيل جميع أرصدة حسابات المصروفات إلى حساب ملخص الدخل من خالل جعل حساب ملخص الدخل   - 2

 مدينًا بمبلغ إجمالي المصاريف وجعل حسابات المصروفات دائنة. 

، وفي حالة الخسارة  دينا وجعل حساب رأس المال دائناً جعله مترحيل رصيد حساب ملخص الدخل في حالة الربح ب   - 3

 نقوم بترحيل رصيد حساب ملخص الدخل بجعله دائنًا ونجعل حساب رأس المال مدينًا بنفس المبلغ. 

 ترحيل رصيد حساب المسحوبات الشخصية بجعله دائنًا وجعل حساب رأس المال مدينًا بنفس المبلغ.   -4

 الخاتمة 

ال يوجد سبب لضرورة   يمكن تطبيق أساليب الميزانية الرأسمالية منطقًيا لتحديد مستويات المخزون المثلى يوضح كيف  

إن القاعدة التي تنص على وجوب توسيع مخزون  التعامل مع إدارة المخزون بشكل مختلف عن إدارة األصول الثابتة

حدية لرأس المال )أو يتم التعبير عنها بداًل من ذلك األصول الثابتة حتى يتساوى معدل العائد الهامشي مع التكلفة ال

، تنتج  بطريقة مماثلة .في شروط القيمة الحالية( ينتج عن تعظيم القيمة الحالية لألرباح كدالة على مستوى االستثمار

 .صيغة "الجذر التربيعي" من نظرية المخزون من تعظيم القيمة الحالية لألرباح كدالة لالستثمار في المخزون 
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المؤقتة  بعد  االسمية  الحسابات  تجإغالق  ميزان  يتم عمل  المراجعة،  يسمى ميزان  بعد إغالريبي جديد،  وإعداد ،  ق 

العمومية الدائمة  ، والتي ستحتوي علىالميزانية  الحقيقية  الحسابات  إلى الفترة  جميع  ، والتي سيتم تدويرها وترحيلها 

الق الحسابات الدائمة فقط ألن جميع الحسابات المؤقتة بها أرصدة المالية التالية. يتضمن ميزان المراجعة بعد اإلغ

صفرية. الغرض من ميزان المراجعة بعد اإلغالق هو التحقق من رصيد أرصدة الحسابات الدائمة التي سيتم استخدامها 

 في الفترات المحاسبية الالحقة.

 المصادر والمراجع

الحسابات الختامية وقيود اإلقفال في منشأت األعمال، مقالة منشورة   – (، السنة المالية والتسويات الجردية  ٢٠٢٠مقاالت من لينكيت، )

 مساءًا.  12:15الساعة:  ، 2022-09-23، تمت الزيارة في تاريخ: /https://linkitsys.comعلى موقع لينكيت، عبر الرابط التالي: 

زانية (، تعليمات تنفيذ الـميزانية العامة للدولة والتعليــمـــــات المـــاليـــــــة والمحــــاسبيــة، البند الثاني عشر من رسوم المي٢٠٢٢وزارة المالية، )

 (. ٣٩العامة للدولة رقم )م / 

 ( كردي،  السيد  التالي:  ٢٠١٠أحمد  الرابط  عبر  الين  أون  كنان  اإللكتروني  الموقع  على  منشورة  مقالة  التقديرية،  النقدية  الميزانية   ،)

https://kenanaonline.com/،  :صباحًا.  12:06، الساعة: 2022-09- 24تمت الزيارة بتاريخ 
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