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 ثالثاً: إعداد مٌزان المراجعة

Trial Balance  مٌزان المراجعة 
دوج واسقتنااا تقوا ص ند دلقط الني ا،يقط  يهدف إلى التحقق  نقص ةقحط تق يق  ة اقدي القيقد النق 

والتأكققد  لققكد ن ققدصح نققص ةققحط انييقق   التسققييد ةققح دةتققا اليونيققط  والتاحيققد إلققى الحسقق     

 النختةط ةح دةتا األست ذ  وتاةيد تيك الحس     ةح ت ايخ نديص

ا انييقط ،ققد لينيق نيو او األاةقدي إلقى نيق اص الناايدققط نقص واةقو الحسق     التق  اي ةقح دةتقق

األست ذ الد م ثم تينو الني نيو او األاةدي الندي،ط والداص،ط. 

 كٌفٌة إعداد مٌزان المراجعة

 



 

 وةح الح لتيص ييب اص يتس وى )يتوا ص( ي ، ح الني اص

 

 

 ادم ةيد انييط   لك ند ةح دةتا اليونيط •

 ادم تاحيد قاةح القيد إلى دةتا األست ذ •

 تكااا ةيد انييط ندي،ط وتاحييه  إلى دةتا األست ذ •

 ويود خقأ ةح الن يغ  ،فس القينط ةح قاةح القيد ةح دةتا اليونيط •

خقأ نتك ةئ  نثد حدوث خقأ   ل ي دي او ال،قص ةح الي ،ب النديص نص ةيد نديص يق  يه  •

 يغ   ل ي دي او ال،قص ةح الي ،ب الداصص نص ةيد آخاخقأ  ،فس الن 

إال اص توا ص ني اص الناايدط يليا  لكد ن دصح إلى اص الدنيي   النسييط ةح دةتا اليونيقط 

لحسقق     ةققح دةتققا األسققت ذ تققم تتسقق وى اقااةهقق  الندي،ققط نققو اقااةهقق  الداص،ققط  واص ااةققدي ا

تحديد    لكد ةحيح  كن  اص إدااج ااةقدي الحسق     ةقح نيق اص الناايدقط ةقد تقم  لقكد 

 سييم

( ينكص إاداد ني اص الناايدط   لني نيو 0202)  واتف  لتق ي  ايى نث د ن،لأي ة ضد 

 وذلك كن  ييح: 1/02 ألاةدي  ةح و 

 مٌزان المراجعة بالمجامٌع مٌزان المراجعة باألرصدة اسم الحساب

دائن  مدٌن  دائن  مدٌن 

 099999 009999 09999  البنك

 09999 009999  009999 رأس المال

  099999  099999 قرض البنك

 009999  009999  المبنى

 09999  09999  االآلت والمعدات

 هناك طرٌقتان

 مٌزان المراجعة باألرصدة

كشف بأرصدة الحسابات 
المدٌنة والدائنة فً دفتر 

 األستاذ

 مٌزان المراجعة بالمجامٌع

كشف بالمجامٌع المدٌنة 
والدائنة  للحسابات فً دفتر 

 األستاذ

ال ٌعد توازن مٌزان المراجعة دلٌالً على صحة جمٌع العملٌات المسجلة بالدفاتر حٌث قد 

تحدث بعض األخطاء التً ال تؤثر على توازن مٌزان المراجعة مثل: 



 009999 09999 009999  الصندوق

 09999  09999  األثاث والتجهٌزات

 099999 099999 099999  البضاعة

 09999 09999  09999 الدائنٌن

 09999 09999 09999  المدٌنٌن

المجموع   009999  009999  0009999  0009999

  

 

 

 

 أهم المصطلحات المحاسبٌة باللغة اإلنجلٌزٌة

 المصطلح المحاسبً باللغة العربٌة المصطلح المحاسبً باللغة اإلنجلٌزٌة

Ledger ألستاذدفتر ا 

Balancing الترصٌد 

Posting الترحٌل 

Trial Balance المراجعة مٌزان 

 

 

 رابعاً: إعداد القوائم المالٌة

 الهدف من إعداد القوائم المالٌة

ط اس سيط نص تدد القواصم الن ليط  نث  ط الن،تج ال،ه صح ليدواي النح س يط والتح تنكص الن،ل ي  ةف

 ةي س ،تييط اان له  والوةوف ايى ناك    الن لح

 



 

 قائمتً الدخل والمركز المالً فقطعلى سوف ٌتم التركٌز 

  Income Statement    ًقائمة الدخلأوال :

 خسق اي خق د ةتقاي ن،تهيقط  وةقح  قذاتقايا ي قيص ،تييقط اانق د الن،لق ي نقص ا قح او 

التقايا تتم النق  يط  يص اإلياادا  التح تحقق  خ د الفتقاي والنةقاوة   التقح 

وتكقوص ،تييقط  قذل النق  يقط  قو نق  تحقققه  ك اإليقاادا ا،فق  ةح س يد تحقي  تي

 الن،لأي نص ا ح او خس اي  حيث:

 ةح ح لط  ي دي اإلياادا  اص النةاوة   تكوص ال،تييط تحقي  ا ح. •

ةقققح ح لقققط  يققق دي النةقققاوة   اقققص اإليقققاادا  تكقققوص ال،تييقققط تحقيققق   •

 الخس صا.

 في حال االيرادات = المصروفات ال توجد ارباح وال خسائر. •

 العناصر الرئيسية لقائمة الدخل

 Revenues اإلٌرادات  •

تتنثد ةح الن  لغ النحةيط والن  لغ تح  التحةيد نق  د ن  تقدنه الن،لأي نص خدن   او  •

 الفتاي. سيو ليدن ء خ دتسينه نص 

 Expenses  المصروفات •

يفققط النقواد والخققدن   النسقتخدنط ةقح إ،يقق   األ،لققط التققح ت اولهق  الن،لققأي تتنثقد ةقح تك •

 ليحةود ايى اإلياادا .

 Net Profit (Loss)بح )الخسارة(  صافً الر •

أنواع القوائم المالٌة 

قائمة األربا  المحتجزةقائمة التدفقات النقدٌة

قائمة المركز المالً قائمة الدخل



يتنثد ة ةح الا ح ةح ال ي دي ةح اإليااد النحق  اص النةاوة   النات قط  ه خ د  

الفتاي  ان  ة ةح الخس اي ةيتنثد ةح ال،قص ةح اإليااد النحق  اص النةاوة   

 ي.النات قط  ه خ د الفتا

 13/31/1132فً  هٌةمثال لقائمة الدخل لمنشأة خدمٌة عن السنة المنت

بٌان المبالغ 
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 ــــــــــــــ

اإلٌرادات 

ماتإٌرادات الخد 

إٌرادات استثمار 

  إجمالً اإلٌرادات

المصروفات 

الرواتب واألجور 

اإلٌجار 

المواد والمهمات 

الدعاٌة واإلعالن 

مصروفات عمومٌة وإدارٌة 

إجمالً المصروفات 

صافً الربح )الخسارة( 

 

 

 

 

    :Financial Position Statement ثانٌاً: قائمة المركز المالً

 Balance Sheet  أو المٌزانٌة العمومٌة 

ا  اي اص ة صنط او كلف يهدف إلى  ي ص الوضو الن لح لين،لقأي ةقح لحتقط  ن،يقط ندي،قط  وتدقد 

يققى الن،لققأي نققص اقق دي ةققح ،ه يققط كققد سقق،ط ن ليققط لتوضققيح نقق  تنتيكققه الن،لققأي نققص اةققود  ونقق  ا

 الت ان   ايى تيك األةود سواء ليغيا او لين ك.

 .قائمة المركز المالً مقٌاس لثروة المنشأة بما لها وما علٌها

 اصر الرئٌسٌة لقائمة المركز المالًالعن

 Assets  األصول

 Current Assetsاألصول المتداولة )قصٌرة األجل(   -1

تتنثد ةح ال،قديط واألةود األخاى الق  يط ليتحود إلى ،قديط خق د سق،ط او خق د دواي التلقغيد 

 ايهن  اقود.



ال،قديقط   لةق،دو   وال،قديقط   ل ،قك  واالسقتثن اا  ةقح األواا  الن ليقط  والنقدي،وص نص انثيته : 

 واواا  الق ض  والنخ وص السيدح والنةاوة   الندةواط نقدن ً واإلياادا  النستحقط.

 Fixed Assetsاألصول الثابتة )طوٌلة األجل(  -0

و ققح األةققود التققح تقت،يهقق  الن،لققأي  غققاض االسققتخدام ةققح اإل،تقق ج ولققيس  غققاض ال يققو نثققد 

 .األااضح والن  ،ح والسي اا  والنددا  واألث ث والددد واألدوا  ون  إلى ذلك

 Intangible Assets األصول غٌر الملموسة  -1

لقهاي النحقد والد نقط و ح اةقود لقيس لهق  كيق ص نق دو نينقوس واان ا ق  ديقا نحقددي نثقد 

 التي ايط و ااءي االختااع وح  النداةط ون 

 Liabilities & Owner’s Equityالخصوم وحقوق الملكٌة 

 Current Liabilitiesالخصوم المتداولة )قصٌرة األجل(   -3

تتنثد ةح االلت ان   ةةياي األيد النستحقط ايقى الن،لقأي ليغيقا وتسقتويب السقداد خق د ةتقاي 

 واي تلغيد ايهن  اقود.س،ط او د

القققداص،وص  واواا  القققدةو  والققققاوض ةةقققياي األيقققد والنةقققاوة   النسقققتحقط نقققص انثيتهققق : 

 واإلياادا  النحةيط نقدن ً.

 Long – term Liabilitiesالخصوم طوٌلة األجل   -1

دد ةتاي س،ط او دواي تلقغيد تتنثد ةح االلت ان   قوييط األيد التح تستح  ايى الن،لأي ليغيا  

 .القاوض قوييط األيد والس،دا ايهن  اقود. نص انثيته  

 

 Owner’s Equityحقوق الملكٌة   -1

تليا إلى األنواد التح يستثنا   الن ك ةح الن،لأي  وتتنثقد ةقح ااس النق د واو اا ق ق نحقققط 

 –يتم االحتف ت  ه  ةح الن،لأي إلا دي استثن ا  . وتداف  ة ةح األةود او تس وو )األةود 

 الخةوم(.

 31/  11مثال لقائمة المركز المالً فً 
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 ــــــــــــ

 أصول متداولة 
 نقدٌة بالصندوق

 نقدٌة بالبنك
 مدٌنون

 أوراق قبض
 مخزون آخر المدة
 مصروفات مقدمة
 إٌرادات مستحقة

 أصول ثابتة
 أراضً
 مبانً

 سٌارات
 أصول غٌر ملموسة

 شهرة المحل
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 ـــــــــــ
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 ـــــــــــــ

  خصوم متداولة
 دائنون

 أوراق دفع
 قرض قصٌر األجل
 مصروفات مستحقة

إٌرررررررادات محصررررررلة 
 مقدماً 

 خصوم طوٌلة األجل
 قروض طوٌلة األجل

 حقوق الملكٌة
 رأس المال 
 صافً الربح

******   ******   
 

 ا م النةقيح   النح س يط   ليغط اإل،ييي يط

المصطلح المحاسبً باللغة اإلنجلٌزٌة  المصطلح المحاسبً باللغة العربٌة 

 Revenues   اإلٌرادات 

 Expenses  المصروفات

 Net Profit )Loss(  صافً الربح )الخسارة(  

 Current Assets  األصول المتداولة )قصٌرة األجل(

 Fixed Assets  األصول الثابتة )طوٌلة األجل(

 Intangible Assets  األصول غٌر الملموسة

 Current Liabilities  الخصوم المتداولة )قصٌرة األجل(

 Long – term Liabilities  الخصوم طوٌلة األجل

 Owner’s Equity  حقوق الملكٌة

 


