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ابات؟ملاذا احلاجة إىل تسوية بعض احلس

لذلك البد من عمل تسوية للحسابات

بية إلى فترات محاسبية وذلك بتحديد نتيجة أعمال كل فترة محاسالمؤسسةنقسم حياة 

تبعا لمفهوم المقابلة اإلستحقاقمفهوم حسب 

بيةمحاسفترةكلإيرادمقابلةيتم
ترةالفبتلكالخاصةبالمصاريف

كلبشالماليةالقوائمتعبرحتى
للمنشأةالمركزالماليعندقيق

.أعمالهاونتيجة

تبعا

وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

تخصالتىوالمصروفاتاإليراداتتسجيل
صيلالتحواقعةعنالنظربصرفمعينةفترة

هودويعالفترة،تلكخاللالفعليةالصرفأو
ىيتمشالذيوهومحاسبياالمقبولاألساس

.عليهاالمتعارفالمحاسبيةالمبادئمع



وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

احلساباتبتسوية املقصود ما
م المالية واإليرادات حتى تتمشي مع الفترة المعدة عنها القوائاريفتعديل أو تسوية حسابات المص

:وذلك بإجراء قيود اليومية الالزمة لذلك، ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي

اإليرادات

المصاريف

إيرادات مقدمة

مقدمةاريفمص

إيرادات مستحقة

مستحقةاريفمص

×××صافي الربح

التسويةقيودالمحاسبيةالفترة 



أعباء تعود إىل الدورة ولكنها ستدفع خالل الدورة القادمة

وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

تندالمسالمؤسسةتتلقلمولوحتى-طبيعتهاحسب-تسجلأنيجبوالتيالدفعالمستحقةاالعباءهي

حساباتأحدومدينًا(6××)المعنياألعباءحساباتأحدبجعلذلكو(الخ...فاتورة)ذلكيُثبتالذيالمحاسبي

:يليمااألعباءهذهمنوتقديرهيتمأومعلوًماالمبلغكانإذااألعباءبمبلغدائنًاالمعنيالديون

•

جميع •
•

•

فع كل المصاريف التي ستد

خالل الدورة القادمة و 

ةالتي تعودة للدورة الحالي

بصفة

عامة

300: دج، فوائد القروض0005: مصاريف استهالك الكهرباء والغاز: بتاريخ الجرد تبين ان استحقاق: 01مثال 

دج،   2000:، طوابع جبائية متبقية غير مستعملة   8
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أعباء تعود إىل الدورة ولكنها ستدفع خالل الدورة القادمة

وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

:  والغازمصاريف استهالك الكهرباء: اليك بعض المصاريف التي حدثت فعال لكن فواتيرها لم تصل بعد 01مثال 

دج،  2000:دج، كما سجلت المؤسسة طوابع جبائية متبقية 8300:  دج، فوائد القروض0005

تسجل المصاريف اعاله 

على الحساب في انتظار 

قبلةالتسوية في الفترة الم

الحل 

ن/31/12

5مشتريات غير قابلة للتخزين من المواد والوريدات/ من حـ607 000

8فوائد القروض / من حـ661 300

0002(طوابع جبائية ) المماثلةوالرسوم الضرائب /من حـ×64
30013موردي الفواتير المستحقة لت تصل اصحابها/ الى حـ×408

0002(الطوابع الجبائية) مصاريف المعاينة مسبقا/ الى حـ486

ناثبات االعباء الواجبة الدفع لسنة 

1+ن/01/01

2000ضرائب ورسوم مماثلة/ من حـ×64

2000مصاريف مقيدة سلفا/ حـالى 486

1



وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

تحملتها وحسابمصاريف مقيدة سلفًا مدينًا بذلك الجزء من األعباء التي 468في هذه الحالة يُجعل حساب 

الدورة (N)1) و العائد للدورة  +N)468/ األعباء المعني دائنًا، و في بداية الدورة الموالية يُرصد ح

.بقيد عكسي

مثل مصاريف التامين  وااليجارات المرتبطة بفترتين•

تسجل حسب طبيعتها في المجموعة السادسة حسب الحساب المعني•

( أعباء  مقيدة سلفا486/ ح)في نهاية الفترة يحول الجزء المتعلق بالفترة القادمة عن طريق حساب•

,بحعله مدينا

كل المصاريف المسددة 

خالل الدورة الحالية، لكن 

جزء منها يرتبط بالدورة

القادمة

تنبيه

القادمة أعباء سجلت و دفعت و لكن جزًءا منها يعود إىل الدورة 

بشيك بنكي، لمدة سنة   000240مصاريف تأمين آلة صناعية بقيمة ن تم تسديد مبلغ /01/10في :  02مثال 

نة؟المناسبة في نهاية السالقيود تسجيل : العمل المطلوب 

2



وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

تسجل عملية تسديد -أوال

ها المصاريف بشيك عند حدوث

كما

الحل  

القادمة أعباء سجلت و دفعت و لكن جزًءا منها يعود إىل الدورة 
بشيك بنكي، لمدة سنة   000240مصاريف تأمين آلة صناعية بقيمة ن تم تسديد مبلغ /01/10في :  02مثال 

ن /10/01

240مصاريف اقساط التامينات/ من حـ616 000

240البنك / حـالى 512 000

في -ثانيا 

نهاية السنة

ن/12/31

180مصاريف المعاينة مسبقا/ من حـ486 000

180مصاريف اقساط التامينات/ حـالى 616 000

قادمةيتم فصل المصاريف المتعلقة بالنسة الحالية عن تلك المتعلقة بالفترة ال

1+السنة نالسنة ن 

ن/01/10
000240

ش12ش3

0006000180

2



وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

اسبيالُمحلكنها لم تسجلها بسبب عدم حصولها على المستند التي تحصلت عليها المؤسسة و هي النواتج 

الذي يُثبت ذلك و من أمثلتها

مثل  نواتج االيجارات المرتبطة بفترتين•

تسجل عند حدزثها حسب طبيعتها في المجموعة السابعة  حسب الحساب المعني•

( أعباء  مقيدة سلفا487/ ح)في نهاية الفترة يحول الجزء المتعلق بالفترة القادمة عن طريق حساب•

بجعله دائنا 

ها كل النواتج المحصل علي

خالل الدورة الحالية، لكن 

جزء منها يرتبط بالدورة

القادمة

تذكير  

نواتج تعود إىل الدورة و لكن ستحصل يف الدورة القادمة

ن ، يخص /07/01دج خاص بايجارات الحد المباني للغير بتاريخ 00090قبضت المؤسسة الفا مبلغ :   03مثال 

,  اشهر8

3



وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

تسجيل نواتج 

االيجارات بتاريخ 

حدوثها

الحل   

نواتج تعود إىل الدورة و لكن ستحصل يف الدورة القادمة

ن ، يخص /07/01دج خاص بايجارات الحد المباني للغير بتاريخ 00080قبضت المؤسسة الفا مبلغ :   03مثال 

,  اشهر8

ن/07/01

80البنك / من حـ512 000

80نواتج خدمات اخرى/ حـالى 706 000

1+السنة نالسنة ن 

ش2ش6

0006000020

ن/12/31

20نواتج خدمات اخرى/ من حـ706 000

20نواتج المعاينة مسبقا/ حـالى 487 000

في -ثانيا 

نهاية السنة

3



وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

المستند و لكنها لم تسجلها بسبب عدم حصولها على( لم تسجل بعد) عليها المؤسسةهي النواتج التي تحصلت 

الُمحاسبي الذي يُثبت ذلك و من أمثلتها

.خارج الفاتورة األصلية الممنوحة من طرف الموردينمثل التخفيضات -

.للدورةوالعائدة ( للغيرالممنوحة ) عوائد القروض-

:القادمةحتصيلها  يف الدورة لكن مرتبطة بالدورة احلالية، نواتج  4

,دج خاصة بمشتريات شهر ديسمبر ن0006يتنظر ان تتحصل المؤسسة على تخفيضات تجارية بقيمة -ا: 04مثال 

,            دج000520ن الوحدة لم تتحصل بتاريخ اقفال الدورة المحاسبية فوائد القروض بقيمة /31/12في -ب

ن/12/31

6الموردون المديينون/ من حـ409 000

6التخفيضات و التزيالت و الحسومات على المشتريات/ حـالى 609 000

ن/12/31

520منتجات المطلوب استالمها/ من حـ486, 000

520ارباح االصول المالية/ حـالى 762 000



وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

وعليه فان

ن/ 12/31

×××××مخزونات لدى الغير/ حـ370

×××××,,,,,,مشتريات / حـ380

المشتريات  المدين /ترصيد ح

اذا حساب المشتريات يمثل رصيدًا مدينًا- 1



وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

وعليه فان

ن/ 12/31

×××××,,,,,,,مشتريات/ حـ380×

×××××فواتير  لم تسلم بعد -المودون/  حـ408

المشتريات الدائن /ترصيد ح

اذا حساب المشتريات يمثل رصيدًا دائنا  2



وإقفاهلااحملاسبيةالدورةنهايةاحلساباتتسوية

إلىالمنتجاتأوالبضائعإرسالحالةفيمباعإنتاج701حسابأوالبضائعمبيعات700بحسابالتسويةتتعلق

ولكنائنالزببهايُوعدالتيالممنوحةالتخفيضاتإلىباإلضافةبها،الخاصةالفاتورةإعداددونلكنوالزبائن

.الدورةنهايةعندإليهمترسلالوفاتورتهاتعد ُال

كيف تتم 

التسوية

دون إعداد الفاتورة  ( ,,بضاعة، منتجات تامة) تسليم المخزونات 

ن/ 12/31

×××××المنتجات لم تعد فواتيرها بعد-الزبائن/ حـ418×

700-701-

702
×××××مبيعات بضاعة ، منتجات تامة وسيطية/  حـ

اثبات الفواتير قيد التحرير / ترصيد ح



يدها حسابات التسوية ال تستعمل إال في نهاية الدورة والبد من ترص

في بداية الدورة الموالية 



احملاسبيةالسنةنهايةيفاملشرتياتتسوية

نهاهذه الحالة أن المؤسسة قد استلمت فاتورة الشراء من المورد و لكن المشتريات لم تدخل بعد إلى مخازفي 

يكون في هذه الحالة قيد التسوية كما يلي.أي لم تستلمها بعد فهي ما تزال خارج المؤسسة

ن/07/01

×××××البنك / من حـ37

×××××مشترات / حـلى 38

من ة بعد الفاتورتعني هذه الحالة أن المؤسسة قد استلمت المشتريات و دخلت إلى مخازنها و لكن لم تستلم 

المورد ، يكون في هذه الحالة قيد التسوية كما يلي

ن/07/01

×××××مشتريات / من حـ38××

×××××م فواتير قيد االستال-المورد/ حـلى 403



بيةالمحاسالفترةخاللالمحاسبيةبالسجالتإثباتهاتممسجلةتكاليفهي

ينفترتعلىتخصيصهاينبغيلذلكمحاسبيةفترةمنأكثرتخصوهيالحالية

عتبريالحاليةالسنةيخصالذيفالجزءفترةكلإستفادةحسبأوأكثرمحاسبيتين

الجاريةاألصولضمنمنيعتبرالتاليةالسنواتيخصالذيوالجزئمصروفا

صيخمصروفيعتبرمنهاأستخدمماكالتالييعاملالمتداولةاألصولمنأصلهي

,جاريأصليعتبريستخدملموماتبقىالحاليةالسنة

تخدمهالتس(السيارات–المباني–العقارات)مثلثابتةأصولالمؤسسةاتشتري

تحملأنبفيجمحاسبيةفترةمنأكثرمنةسيستفيداألصلأنوبماماليةسنةمنأكثر

.اإلستهالكبمفهوممايعرفوهذااألصلتكلفةمنبجزءالفتراتهذة



لعسقيمةوتمثلالحاليةالمحاسبيةالفترةتخصالتياريفالمصتمثل

فترةالنهايةحتىبعدقيمتهاتسددولمالفترةخاللالمؤسسةمنهااستفادتوخدمات

لذلكيةالمحاسببالدفاترتسجلهاولمللغيرالمؤسسةعلىإلتزامتمثلفهيذلكوعلى

.السنةنهايةفيلهاتسويةعملمنفالبد

قبلأياتحققهقبلبالدفاترإثباتهاتموالتيمقدماالمحصلةاإليرادتتمثلهي

تقديميتمتىحللغيرالمؤسسسةعلىديناتعتبراإليراداتهذةتحصيلفعندالخدمةتقديم

يفويظهرمحققإيرادفقطالجزءهذاعتبريالخدمةهذةمنجزءإنجازتمفإذاالخدمة

قومنوعليةالمراجعةميزانفيكرصيدالمقدماإليراديظهروعادةالماليالمركزقائمة

.منةالسنةيخصالذياإليرادبطرح

لمولكنهاالماليةالسنةخاللفعالسلمتسلعأوأديتخدماتعنإيراداتهيه

سويةتعملاألمرهذاويقتضيالماليةالسنةنهايةحتىتسجللمإنهاكمابعدتحصل

الفترةتخصبإعتبارهاوتسجيلهاالماليةالفترةنهايةفيالمستحقةاإليراداتلتحديد

المنتهيةالمحاسبية



Thank You!


