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 (ASPUجامعة الشام الخاصة )  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 / السنة األولى 2المحاسبة    
 2020/  2019: الثانيالفصل 
 جرد النقدية )المصرف( :السادسةالمحاضرة 

 : جرد المصرفأولً 
دالرصريد  ،(منشرة  اعممرب  برد )ر سسر)ب  حسرب  المصرر؛المصرر؛  ماببقرا الرصريد الرد )رص درصريد  ُيقصد بجرد

المصررر ا  لكشرر؛و ررا ا رصرريد ررا الحسررب  الجرربرص لررد، المصررر؛، دالد  عرر   و الموجرربررد )ر سسرر)ب  المنشررة (، مرر  
 . وَيرِج  سب  االخ) ؛ بين الرصيدين إلى:(الوارد من المصر؛

  غير واردة  لد، المصر؛ ثبتةغير مُ ، لكنهب (الدفاترُمَسّجمة في د لد، المنشة  ثبتةمُ وجود ممميبت(
 .في الكشف المصرفي الُمرسل من المصرف(

  (دفاترفي ال ، غير واردةُمَسّجمةغير د لد، المصر؛، لكنهب غير مثب)ا ثبتةمُ وجود ممميبت. 
  لد، المصر؛ بشكٍ  صحيح.   ثبتةمُ ، ولدى منشأة بشكٍل خاطئ ثبتةمُ وجود ممميبت 

 الكشف المصرفي  غير واردة فيلدى المنشأة، لكنها  ثبتة. عمميات مُ 1
 :يالمصرفوغير الواردة في الكشف  ثبتة لدى المنشأة،مُ ال عممياتال تسوية، (26رقم ) ُيبّين الشكل

(غير ُمثبتة لدى المصرف)  عمميات ُمثبتة في دفاتر المنشأة

شيكات محررة ألمر المنشأة م ن 
، مرس مة (الزب ا ن)ِقَب ل الم دينين 

.لمقب ، لم ُتقب  بعد

شيكات محررة م ن ِقَب ل المنش أة 
، ل   م (الم   وردين)ألم   ر ال   دا نين 

يتقّدم أصحابها لصرفها بعد

شيكات 
بدون رصيد

شيكات لم 
ُتقب  بعد

مديونية 
المدينون  حر

مديونية 
شيكبت برس  القب  حر

مقابل دا نية 
المصر؛  حر

شيكات لم ُتدف  بعد

دا نية 
شيكبت برس  الد    حر

مقابل مديونية 
المصر؛  حر

نقدي  ة مرس  مة 
ل ي     داع، ل     م 

ُتودع بعد

مديونية 
نقديا ببلاريا حر
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 لدى المصرف، لكنها غير واردة في دفاتر المنشأة . عمميات ُمثبتة2
 :المنشأةالواردة في دفاتر غير ُمثبتة لدى المصرف، و العمميات ال ، تسوية(27رقم )ُيبّين الشكل 

المصر؛  حردا نية   المصر؛ حرمديونية 

برسرررر  ال)حصرررري  . ا. س  حرررررمقاب    ل دا ني    ة 
الكمبيرررررربالت والسررررررندات المحصررررررما ب)رررررربري  د

(.االس)حقبا، ول  )ثبت لد، المنشة 

الكمبيرررربالت دالرررد   . س  حررررمديوني    ة مقاب   ل 
والسرررررررررررندات المد ومرررررررررررا بشررررررررررريكبت ب)ررررررررررربري  

(.االس)حقبا

القرررررب  . سدالمررررردينون  حررررررمقاب     ل مديوني     ة 
المخصررررروما، والمر و رررررا السرررررداد مرررررن ِ َبررررر  

(.المدينين ب)بري  االس)حقبا

ال وا ررد المصررر يا الدا نررا،   حرررمقاب  ل دا ني  ة 
س سرربا القررر  الم)ر)بررا ممرررى دالقرررو   حررر

(.ال ير لصبلح المنشة 

العمرررروالت المصررررر يا،  حرررررمقاب    ل مديوني    ة 
س سرربا القررر  الم)ر)بررا ممررى دالقرررو   حررر

( المنشة  لصبلح ال ير

إيرررررراد اعوراا المبليررررررا   حرررررررمقاب     ل دا ني      ة 
سربرررب  اعسررره  المو مرررا، وال وا رررد المد ومرررا د

(.ممى السندات

(ُمثبتة في دفاتر المنشأةغير )المصرف  ُمثبتة لدى عمميات 

 
 منشأة بشكٍل خاطئ، وُمثبتة لدى المصرف بشكٍل صحيحال. عمميات ُمثبتة لدى 3

 مدفوعات فعمية، ُسّجمت خطًأ بدفاتر المنشأة 1.3
 بمدفوعات المنشأة:الدفتري بشكميه، الخاص الخطأ ، (28رقم )الشكل ُيبّين 

ُسّجَمت خطًأ بدفاتر المنشأة

مدفوعات فعمية بشيكات

خطأ دفتري بالزيادة
(بأكثر مما يج )

خطأ دفتري بالنقصان
(بأقل مما يج )

األثر عمى المصرف
(بالزيادة)

المصرفاألثر عمى 
(بالنقصان)

مديونية  
(ببل رادالمصر؛   حر

دا نية 
(ببل رادالمصر؛   حر

مقابل دا نية  
الحسا  بموج  عممية الدف  

مقابل مديونية
الحسا  بموج  عممية الدف  
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 بأكثر مما يج  مدفوعات فعمية، ُسّجمت خطأً  1.1.3
 األث ر ف ي ح  / المص رف ف ي ح ال ح دوث م دفوعات ُمثبت ةالت الي أدن ا ، الس تدلل المنطق ي عم ى  الجدولُيبّين 
  :بأكثر مما يج  ،خطأً 

 ث مدفوعات ُمثبتة بأكثر مما يج حدو  الستدلل عمى األثر في ح / المصرف في حال
 البيان دفتري فعمي
 1/1رصيد  100 000 100 000

 المدفوعات (35 000) (25 000)
 المطابقة بين الرصيدين 65 000 75 000

 نتيجة المطابقة ح / المصرف(، الفرق زيادة في 65 000الدفتري ) > (75 000) الفعمي
 التسوية مقابل دا نية الحسا  بموج  عممية الدف  10 000مديونية المصرف بمبمغ 

 
 بأقل مما يج  مدفوعات فعمية، ُسّجمت خطأً  2.1.3
 األث ر ف ي ح  / المص رف ف ي ح ال ح دوث م دفوعات ُمثبت ةالت الي أدن ا ، الس تدلل المنطق ي عم ى الجدول ُيبّين 
 :مما يج  بأقل  ،خطأً 

 ث مدفوعات ُمثبتة بأكثر مما يج الستدلل عمى األثر في ح / المصرف في حال حدو 
 البيان دفتري فعمي
 1/1رصيد  100 000 100 000

 المدفوعات (25 000) (35 000)
 المطابقة بين الرصيدين 75 000 65 000

 نتيجة المطابقة ح / المصرف(، الفرق نقص في 75 000الدفتري ) <( 65 000الفعمي )
 التسوية مديونية الحسا  بموج  عممية الدف مقابل  10 000دا نية المصرف بمبمغ 
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  فعمية، ُسّجمت خطًأ بدفاتر المنشأة مقبوضات 2.3
 ، الخطأ الدفتري بشكميه، الخاص بمقبوضات المنشأة:(29رقم )ُيبّين الشكل 

ُسّجَمت خطًأ بدفاتر المنشأة

مقبوضات فعمية بشيكات

خطأ دفتري بالزيادة
(بأكثر مما يج )

خطأ دفتري بالنقصان
(بأقل مما يج )

األثر عمى المصرف
(بالنقصان)

المصرفاألثر عمى 
(بالزيادة)

دا نية
(ببل رادالمصر؛   حر

مديونية 
(ببل رادالمصر؛   حر

مديونيةمقابل 
القب  الحسا  بموج  عممية 

دا نيةمقابل 
القب  الحسا  بموج  عممية 

 
 بأكثر مما يج  فعمية، ُسّجمت خطأً  مقبوضات 1.2.3
 ُمثبت ة مقبوض اتاألث ر ف ي ح  / المص رف ف ي ح ال ح دوث التالي أدنا ، الس تدلل المنطق ي عم ى  الجدولُيبّين 
 :بأكثر مما يج  ،خطأً 

 ُمثبتة بأكثر مما يج  مقبوضاتث الستدلل عمى األثر في ح / المصرف في حال حدو 
 البيان دفتري فعمي
 1/1رصيد  100 000 100 000
 اتالمقبوض 35 000 25 000
 المطابقة بين الرصيدين 135 000 125 000

 نتيجة المطابقة ح / المصرف(، الفرق نقص في 135 000الدفتري ) <( 125 000الفعمي )
 التسوية القب مقابل مديونية الحسا  بموج  عممية  10 000دا نية المصرف بمبمغ 
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 بأقل مما يج  فعمية، ُسّجمت خطأً  مقبوضات  2.2.3
 ُمثبت ة مقبوض اتاألث ر ف ي ح  / المص رف ف ي ح ال ح دوث التالي أدنا ، الس تدلل المنطق ي عم ى  الجدولُيبّين 
 :مما يج  بأقل ،خطأً 

 مما يج  بأقلُمثبتة  مقبوضاتث الستدلل عمى األثر في ح / المصرف في حال حدو 
 البيان دفتري فعمي
 1/1رصيد  100 000 100 000
 المقبوضات 25 000 35 000
 المطابقة بين الرصيدين 125 000 135 000

 نتيجة المطابقة ح / المصرف(، الفرق زيادة في 125 000الدفتري ) >( 135 000الفعمي )
 التسوية مقابل دا نية الحسا  بموج  عممية القب  10 000مديونية المصرف بمبمغ 

 
 الدفتري ورصيد الكشف المصرفيثانيًا: اإلجراءات المحاسبية لتسوية الفروقات بين الرصيد 

 :الكش؛ المصر ا ببلبنود اآل)ا بيبنهب رصيدال رو بت بين الرصيد الد )رص و  اإلجراءات المحبسبيا ل)سويا ))مّث 
 قيود التسوية الالزمة في دفاتر المنشأة. (1
 .األعمال منشأةتر أستاذ دف  )إعداد( حسا  المصرف في تصوير (2
حسررب  المصررر؛، ولكررن ممررى شررك  سّن مرر كر  ال)سررويا )عكرر   مرر  اإلشرربر  إلررى إع  داد م  ذكرة التس  وية. (3

  ب ما، كمب سي) ح من خ   اعمثما اإلي بحيا وال)دريببت العمميا.
حس  ا  المص  رف ف  ي دف  اتر ل الحقيق  ي رص  يداليهررد؛ بيرربن الماببقررا إلررى إ هرربر  إع  داد بي  ان المطابق  ة. (4

حسررب  الحقيقررا لرصرريد الل ررر  إ هرربر بيرربن الماببقررا  ُيعرردّ  المنش  أة ف  ي ح  ال إتم  ام جمي    العممي  ات.
الرص  يد ال  دفتري قب  ل انا  ررب  مررن   المصررر؛  ررا حررب  إ)مررب  جميرر  العمميرربت برروجهين  ُيعررّد بوجهرر  اعو 

 ،  )العممي ات غي ر ال واردة ف ي دف اتر المنش أة(عمى العمميات المثبتة لدى المص رفالتسوية م  التركيز 
الكشر؛ المصرر ا مر  ال)ركير  ممرى مرن المصرر؛ بموجر    رب  مرن الرصريد الرواردُيعّد بوجه  الثربنا انا و 
 . (يات غير الواردة في الكشف المصرفي)العممعمميبت المثب)ا  ا د ب)ر المنشة   ال

إع داد يات التي تؤثر في الرص يد ال دفتري عن د ُتعدُّ العمميات غير الواردة في الكشف المصرفي من العمم
تؤثر في الرصيد الوارد في الكش ف المص رفي عن د  مذكرة التسوية من جان ، والتيحسا  المصرف أو 
 .إعداد بيان المطابقة

، و)ُردر  المدين ةمرن الحسربببت  ات الابيعرا  ُتعدُّ حسابات  )شيكات برسم القب ، النقدي ة ف ي الطري ق(
مرن الحسربببت ش يكات برس م ال دف   /ح  كم ا ُيع دُّ  ا المي انيا الخ)بميا.  الموجودات )األصول( ا جبن  

  ا المي انيا الخ)بميا. المطموبات )الخصوم(وُيدر   ا جبن   الدا نة، ات الابيعا 
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(، التأثير في الرصيد الدفتري والرصيد الوارد ف ي الكش ف المص رفي، لمعممي ات الُمثبت ة ف ي 30ُيبّين الشكل رقم )
 الكشف المصرفي(: دفاتر المنشأة  )العمميات غير الواردة في

عمميات غير واردة 
في الكشف المصرفي

التأثير في الرصيد 
بموج  

الكشف المصرفي عند 
إعداد بيان المطابقة

التأثير في الرصيد 
الدفتري عند إعداد 

            
              

(            )رصيد بدون شيكات ( 2

برسم القب شيكات        

الدف برسم شيكات        

الطريقنقدية في    

 

 

 

 -

-

-

-

 
 ، س هر مي ان المراجعا لمنشة  جبد ال)جبريا اعرصد  ال)بليا:31/12/2019ب)بري   (:1مثال توضيحي رقم )

 س. ا. برس  ال)حصي  40 000 مصر؛ 1 800 000

. ليرر .  1 823 000س هر الكش؛ المصر ا، رصيد منشة  جبد لد، المصر؛ بمبمر   ،31/12/2019ب)بري  
   إلى اعسبب  ال)بليا:رجِ )َ بين الرصيدين، سّن ال رو بت )بّين لد، )د يا الكش؛، 

))كون سوراا القب  برس  ال)حصي  من ور )ين م)سبوي)ين،  ب  المصر؛ ب)حصي  إحداهب، وحس  ممولرا  (1
 لير . ول  يحن بعد )حصي  الور ا الثبنيا. 1 000)حصي   درهب 

 .)لم ُتقب  بعد( لير ، ل  َ)ِرد  ا الكش؛ 25 000هنبك شيكبت وردت من المدينين بمبم   (2
 .)لم ُتصرف بعد( لير ، ل  َ)ِرد  ا الكش؛ 30 000هنبك شيكبت محرر  عمر الدا نين بمبم   (3
 ليرة. 2 000 سّج  المصر؛  وا د دا نا  درهب (4
 ليرة. 3 000 المصر؛ مموالت مصر يا بمبم ا )ا   (5

 .31/12/2019بتاريخ  التجارية جادالمصرف بدفاتر منشأة  ح /تصوير ( 1المطمو : 
 .31/12/2019التجارية بتاريخ  جادقيود التسوية بدفاتر منشأة ( 2
 .31/12/2019( إعداد مذكرة التسوية بتاريخ 3
 .31/12/2019( إعداد بيان المطابقة بتاريخ 4
 .31/12/2019( إظهار أثر العمميات في قا مة الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 5
 .31/12/2019في الميزانية الختامية بتاريخ  األرصدة ( إظهار6
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 الطم  األول:
 - دا ن     ح / المصرف  + مدين

 البيان المبمغ البيان المبمغ
   سابق، الرصبد الدفتريرصيد  1 800 000
  ممولا )حصي  حر  1 000 س. ا. برس  ال)حصي حر   20 000
 شيكبت برس  القب  حر  25 000 شيكبت برس  الد   حر  30 000
 مموالت مصر يا مدينا حر  3 000 ؛. مصر يا دا نا حر  2 000
  

، الرص    يد بموج      رص    يد م    دين 1 823 000
 الكشف المصرفي، ]ميزانية[

 المجموع 1 852 000 المجموع 1 852 000

 الشكل األول )قيود التسوية بشكل تفصيمي( الطم  الثاني:
 رقم العممية البيان دا ن مدين

000 20  
000 20 

 المصر؛ حر من 
 1  س. ا. برس  ال)حصي حر  إلى             

000 1  
000 1 

 ممولا ال)حصي  حر من 
 1 المصر؛حر إلى             

000 25  
000 25 

 شيكبت برس  القب  حر من 
 2 المصر؛ حر إلى             

000 30  
000 30 

 المصر؛ حر من 
 3 شيكبت برس  الد   حر إلى             

000 2  
000 2 

 المصر؛ حر من 
 4 إيراد ال وا د المصر يا حر إلى             

000 3  
000 3 

 مموالت مصر يا مديناحر من 
 5 المصر؛ حر إلى             

 الطم  الثاني: الشكل الثاني )قيود التسوية بشكل إجمالي(
 رقم العممية البيان دا ن مدين

000 52  
 

000 20 
000 30 
000 2 

 المصر؛ حر من 
 إلى الم كورين           

 س. ا. برس  ال)حصي حر               
 شيكبت برس  الد   حر              
 ؛. مصر يا دا نا حر              

 )عدي  الرصيد الد )رص ببل يبد    

1 

 
000 1 
000 25 
000 3 

 
 
 
 

000 29 

 من الم كورين 
 ممولا ال)حصي  حر 
 شيكبت برس  القب  حر 
 مموالت مصر يا مدينا حر 
 المصر؛حر إلى                  
 )عدي  الرصيد الد )رص ببلنقصبن    

1 



 
78 

 

 الطم  الثالث:
  31/12/2019مذكرة تسوية المصرف بتاريخ 

   ب ا  جزئي  لي

000 800 1 
 

 الرصيد الدفتري

 
 ُي ب؛:

 

 س. ا. برس  ال)حصي  20 000
 شيكبت برس  الد   30 000
  وا د مصر يا دا نا 2 000

 إجمالي اإلضافات 52 000

 
 ُيطرح:

 

 ممولا ال)حصي  1 000
 شيكبت برس  القب  25 000
 مصرو؛ العموالت 3 000

 إجمالي التخفيضات (29 000)
 الكشف المصرفيالرصيد الوارد بموج   1 823 000

 الطم  الراب :

  31/12/2019بيان المطابقة بتاريخ 

 عمميات غير واردة بالكشف المصرفي عمميات غير واردة بدفاتر المنشأة
 البيان جز ي كمي البيان جز ي كمي

000 800 1 
 

 1 823 000 الرصيد الدفتري
 

 الرصيد بموج  الكشف المصرفي

 
 ُيضاف:

 
 ُيضاف

 
 برس  ال)حصي س. ا.  20 000

 
 شيكبت برس  القب  25 000

 
 إيراد ال وا د المصر يا 2 000

 إجمالي اإلضافات 25 000 إجمالي اإلضافات 22 000   

 
 ُيخّف :

 
 ُيخّف :

 
 ممولا ال)حصي  1 000

 
 شيكبت برس  الد   30 000

 
 مموالت مصر يا مدينا 3 000

 إجمالي التخفيضات (30 000) إجمالي التخفيضات (4 000)   
 الرصيد الحقيقي 1 818 000 الرصيد الحقيقي 1 818 000
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 الطم  الخامس:
 البيان جز ي كمي

 المصاريف: 
 ممولا ال)حصي  (1 000) 
 مموالت مصر يا مدينا (3 000) 
 اإليرادات: 
 إيراد ال وا د المصر يا 2 000 

 الطم  السادس:
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاريخ 

 المطموبات المبمغ الموجودات المبمغ
000 20 
000 25 
000 823 1 

 س. ا. برس  ال)حصي 
 شيكبت برس  القب 

 مصر؛

 شيكبت برس  الد    30 000

 ، س هر مي ان المراجعا لمنشة  الشب  ال)جبريا اعرصد  ال)بليا:31/12/2019ب)بري   (:2مثال توضيحي رقم )
 س. ا. برس  الخص  150 000 س. ا. برس  ال)حصي  140 000 صندوا 1 800 000 مصر؛ 2 000 000

، رصريدا  دا نرب  لمنشرة  الشرب  ال)جبريرا بمبمر  ، س هر الكش؛ المصر ا الروارد مرن المصرر؛31/12/2019ب)بري  
 ال)بليا:  إلى اعسبب  رجِ )َ بين الرصيدين، سّن ال رو بت لير . )بّين لد، )د يا الكش؛،  2 200 000
 .لير ، ل  )ِرد  ا الكش؛ 165 500شيكبت محرر  عمر الموردين  يم)هب  (1
 .لمصر؛ لم)حصي ، ل  )ِرد  ا الكش؛لير . مرسما إلى ا 100 000شيكبت وارد  من ال بب ن  يم)هب  (2
ليرررر ، وا )اررر   40 000حّصررر  المصرررر؛ كمبيبلرررا لصررربلح المنشرررة  مرسرررما إليررر  برسررر  ال)حصررري   يم)هرررب  (3

 لير . 800مصبري؛ )حصي   يم)هب 
 لير . 25 000سدد المصر؛ كمبيبلا لصبلح الدا نين نيببا  من المنشة  بمبم   (4
 6سررنويب ، ولمررد   %6حسرر  المصررر؛ كمبيبلررا لصرربلح المنشررة ، والمرسررما إليرر  برسرر  الخصرر  بمعررد   ب ررد   (5

 لير . 200إ ب ا إلى مصبري؛ خص   درهب . شهور
 لير . 30 000بمبم   لصبلح المنشة مصر؛  وا د الحسب  الجبرص اح)س  ال (6
 لير ، ل  َ)ِرد  ا الكش؛. 135 000هنبك نقديا مرسما إلى المصر؛ ب)بري  الجرد  درهب  (7
ليرر . )برّين لرد، ال)رد يا  1 720 000)بّين ن)يجا الجرد ال عما لمح)ويبت الصندوا، سّن الرصريد ال عمرا  (8

 لير ، ُسجِّ   ا د ب)ر المنشة  بموج  القيد ال)بلا: 80 000سّن المنشة  اش)رت سثبثب  نقدا  بمبم  
 البي       ان دا ن مدين

000 80 
 
 

 
000 80 

 

 من ح / األثاث
 إلى ح / المصرف              

 شراء أثاث نقداً     
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 .31/12/2019بتاريخ  المصرف بدفاتر منشأة الشام التجارية ح / إعداد( 1المطمو : 
 .31/12/2019قيود التسوية بدفاتر منشأة الشام التجارية بتاريخ ( 2
 .31/12/2019( إعداد مذكرة التسوية بتاريخ 3
 .31/12/2019( إعداد بيان المطابقة بتاريخ 4
 .31/12/2019المنتهية بتاريخ ( إظهار أثر العمميات في قا مة الدخل عن الفترة 5
 .31/12/2019( إظهار في الميزانية الختامية بتاريخ 6
 الطم  األول:

 - دا ن     ح / المصرف  + مدين
 البيان المبمغ البيان المبمغ

   سابق، الرصبد الدفتريرصيد  2 000 000
 شيكبت برس  القب حر   100 000  شيكبت برس  الد   حر  165 500
 ممولا )حصي حر   800 س. ا. برس  ال)حصي  حر  40 000
 س. د   حر  25 000 س. ا. برس  الخص  حر  150 000
 مصبري؛ اآلجيو حر  4 700 إيراد ال وا د المصر يا حر  30 000
 نقديا  ا الاريا حر  135 000 الصندوا حر  80 000
  

، الرص    يد بموج      رص    يد م    دين 2 200 000
 ]ميزانية[الكشف المصرفي، 

 المجموع 2 465 500 المجموع 2 465 500
 

 الشكل األول )قيود التسوية بشكل تفصيمي( الطم  الثاني:
 رقم العممية البيان دا ن مدين

500 165  
500 165 

 المصر؛ حر من 
 1 شيكبت برس  الد  حر  إلى             

000 100  
000 100 

 شيكبت برس  القب  حر من 
 2 المصر؛حر إلى             

000 40  
000 40 

 المصر؛ حر من 
 3 ال)حصي  برس . ا. س حر إلى             

800   
800  

 ممولا ال)حصي  حر من 
 3 المصر؛ حر إلى             

000 25  
000 25 

 سوراا الد   حر من 
 4 المصر؛ حر إلى             

000 150  
000 150 

 المصر؛ حر من 
 5 الخص  برس . ا. س حر إلى             

700 4  
700 4 

 مصبري؛ اآلجيو حر من 
 5 المصر؛ حر إلى             
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000 30  
000 30 

 المصر؛ حر من 
 6 صر ياإيراد ال وا د الم حر إلى             

000 135  
000 135 

 نقديا  ا الاريا حر من 
 7 المصر؛ حر إلى             

000 80  
000 80 

 المصر؛ حر من 
 8 الصندوا حر إلى             

 
 الطم  الثاني: الشكل الثاني )قيود التسوية بشكل إجمالي(

 رقم العممية البيان دا ن مدين

500 465  
 

500 165  
000 40 
000 150 
000 30 
000 80 

 المصر؛ حر من 
 إلى الم كورين           

   الد  شيكبت برس حر              
 س. ا. برس  ال)حصي  حر              
 س. ا. برس  الخص    حر              
 ؛. مصر يا دا نا حر              
 صندوا حر              

 )عدي  الرصيد الد )رص ببل يبد    

1 

 
000 100 
800 
000 25 
700 4 
000 135 

 
 
 
 
 
 

500 265 

 من الم كورين 
 شيكبت برس  القب  حر 
 ممولا ال)حصي  حر 
 س. د   حر 
  . اآلجيو حر 
 نقديا  ا الاريا حر 

 المصر؛حر إلى                 
 )عدي  الرصيد الد )رص ببلنقصبن    

1 

 الطم  الثالث:
  31/12/2019مذكرة تسوية المصرف بتاريخ 

   ب ا  جزئي  لي

000 000 2 
 

 الرصيد الدفتري

 
 ُي ب؛:

 

 شيكبت برس  الد   165 500
 س. ا. برس  ال)حصي  40 000
 س. ا. برس  الخص  150 000
 إيراد ال وا د المصر يا 30 000
 صندوا 80 000

 إجمالي اإلضافات 465 500

 
 ُيطرح:

 

 شيكبت برس  القب  100 000
 ممولا ال)حصي   800
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 س. د   25 000
  . اآلجيو 4 700
 نقديا  ا الاريا 135 000

 إجمالي التخفيضات (265 500)
 الرصيد الوارد بموج  الكشف المصرفي 2 200 000

 الطم  الراب :

  31/12/2019بيان المطابقة بتاريخ 

 عمميات غير واردة بالكشف المصرفي عمميات غير واردة بدفاتر المنشأة
 البيان جز ي كمي البيان جز ي كمي

000 000 2 
 

 2 200 000 الرصيد الدفتري
 

 الرصيد بموج  الكشف المصرفي

 
 ُيضاف:

 
 ُيضاف

 
 س. ا. برس  ال)حصي  40 000

 
 برس  القب شيكبت  100 000

 نقديا  ا الاريا 135 000  س. ا. برس  الخص  150 000 
    إيراد ال وا د المصر يا 30 000 

 
 صندوا 80 000

 
  

 إجمالي اإلضافات 235 000 إجمالي اإلضافات 300 000

 
 ُيخّف :

 
 ُيخّف :

 
 ممولا ال)حصي   800

 
 شيكبت برس  الد   165 500

    سوراا د   25 000 
     . اآلجيو 4 700 
 إجمالي التخفيضات (165 500) إجمالي التخفيضات (30 500)

 الرصيد الحقيقي 2 269 500 الرصيد الحقيقي 2 269 500

 
 الطم  الخامس:

 البيان جز ي كمي
 المصاريف: 
 ممولا ال)حصي  (800) 
 مصبري؛ اآلجيو (4 700) 
 اإليرادات: 
 المصر ياإيراد ال وا د  30 000 

 



 
77 

 

 الطم  السادس:
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاريخ 

 المطموبات المبمغ الموجودات المبمغ
000 100 
000 100 
000 135 
000 200 2 
000 720 1 

 شيكبت برس  القب 
 س. ا. برس  ال)حصي 

 نقديا  ا الاريا
 مصر؛
 صندوا

 شيكبت برس  الد    165 500

 العمميةثالثًا: التدريبات 
 التدري  األول: المطمو  اختيار اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األس مة اآلتي بيانها:

 في دفاتر المنشأة: المصرف/ ح محاسبيًا، عند إعداد  ،ُتعالج الشيكات برسم القب  (1

A 
 شيكبت برس  القب  حر من 

 المصر؛ حر إلى               
B 

 المدينون حر من 
 المصر؛ حر إلى               

C 
 المصر؛ حر من 

 شيكبت برس  القب  حر إلى              
D 

 سوراا القب  حر من 
 المصر؛ حر إلى               

 ُتعالج الشيكات برسم القب ، عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة: (2
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C  بموج  الكش؛بنقصبن الرصيد D لك غير  

 ُتعالج الشيكات برسم القب ، عند إعداد بيان المطابقة في دفاتر المنشأة: (3
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D A  وB 

 في دفاتر المنشأة: المصرف/ ح محاسبيًا، عند إعداد  ،ُتعالج الشيكات برسم الدف  (4

A 
 شيكبت برس  الد   حر من 

 المصر؛ حر إلى               
B 

 الدا نون حر من 
 المصر؛ حر إلى               

C 
 المصر؛ حر من 

 شيكبت برس  الد   حر إلى              
D 

 سوراا الد   حر من 
 المصر؛ حر إلى               

 عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة:ُتعالج الشيكات برسم الدف ،  (5
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 ُتعالج الشيكات برسم الدف ، عند إعداد بيان المطابقة في دفاتر المنشأة: (6
A  ب يبد  الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D A  وC 

 في دفاتر المنشأة: المصرف/ ح محاسبيًا، عند إعداد  ،ُتعالج النقدية بالطريق (7
A 

 الصندوا حر من 
 B نقديا  ا الاريا حر إلى               

 نقديا  ا الاريا حر من 
 الصندوا حر إلى               

C 
 نقديا  ا الاريا حر من 

 D المصر؛ حر إلى              
  المصر؛ حر من 

 نقديا  ا الاريا حر إلى               
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 ُتعالج النقدية بالطريق، عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة: (8
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 بالطريق، عند إعداد بيان المطابقة في دفاتر المنشأة:ُتعالج النقدية  (9
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D A  وB 

 في دفاتر المنشأة: المصرف/ ح محاسبيًا، عند إعداد  ،ُتعالج الشيكات بدون رصيد (11

A 
 شيكبت برس  القب  حر من 

 المصر؛ حر إلى               
B 

 المدينون حر من 
 المصر؛ حر إلى               

C 
 المصر؛ حر من 

 شيكبت برس  القب  حر إلى              
D 

 شيكبت بدون رصيد حر من 
 المصر؛ حر إلى               

 ُتعالج الشيكات بدون رصيد، عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة: (11
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 ُتعالج الشيكات بدون رصيد، عند إعداد بيان المطابقة في دفاتر المنشأة: (12
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D A  وB 

 في دفاتر المنشأة: المصرف/ ح محاسبيًا، عند إعداد  ،الفوا د المصرفيةإضافة ُتعالج  (13

A 
 المصر؛ حر من 

 ؛. مصر يا دا نا حر إلى               
B 

 مصرو؛ ال وا د المصر يا  حر من 
 المصر؛ حر إلى               

C 
 المصر؛ حر من 

 إيراد ال وا د  حر إلى               
D A  سوC ال  را بينهمب 

 ، عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة:الفوا د المصرفية الدا نةُتعالج  (14
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 ، عند إعداد بيان المطابقة في دفاتر المنشأة:الفوا د المصرفية الدا نةُتعالج  (15
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 في دفاتر المنشأة: المصرف/ ح محاسبيًا، عند إعداد  حسم الفوا د المصرفية،ُيعالج  (16

A 
 المصر؛ حر من 

 إيراد ال وا د المصر يا حر إلى             
B 

 ؛. مصر يا دا نا حر من 
 المصر؛ حر إلى               

C 
 المصر؛ حر من 

 ؛. مصر يا مدينا حر إلى               
D 

 ؛. مصر يا مدينا حر من 
 المصر؛ حر إلى               

 ، عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة:المدينة عالج الفوا د المصرفيةتُ  (17
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 ، عند إعداد بيان المطابقة في دفاتر المنشأة:ُتعالج الفوا د المصرفية المدينة (18
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  
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 في دفاتر المنشأة: المصرف/ ح محاسبيًا، عند إعداد إيراد األوراق المالية، عالج يُ  (19

A 
 المصر؛ حر من 

 اعوراا المبليا حر إلى             
B 

 اعوراا المبليا  حر من 
 إيراد اعوراا المبليا حر إلى               

C 
 المصر؛ حر من 

 إيراد اعوراا المبليا حر إلى               
D 

 إيراد اعوراا المبليا حر من 
 المصر؛ حر إلى               

 ، عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة:إيراد األوراق الماليةعالج يُ  (21
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 إعداد بيان المطابقة في دفاتر المنشأة:، عند إيراد األوراق الماليةعالج يُ  (21
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 في دفاتر المنشأة: المصرف/ ح ُيعالج حسم العمولت المصرفية، محاسبيًا، عند إعداد  (22

A 
 العموالت المصر يا المدينا حر من 

 المصر؛ حر إلى             
B 

 مصرو؛ العموالت حر من 
 المصر؛ حر إلى               

C 
 المصر؛ حر من 

 إيراد العموالت حر إلى               
D A  سوB ال  را بينهمب 

 ُيعالج خصم العمولت المصرفية، عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة: (23
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 ُيعالج خصم العمولت المصرفية، عند إعداد بيان المطابقة في دفاتر المنشأة: (24
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 المرسمة لممصرف لمتحصيل، عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة:ُيعالج تحصيل الكمبيالة  (25
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 ُيعالج تحصيل الكمبيالة المرسمة لممصرف لمتحصيل، عند إعداد بيان المطابقة في دفاتر المنشأة: (26
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 في دفاتر المنشأة: المصرف/ ح ُيعالج سداد ورقة الدف  نيابًة عن المنشأة، محاسبيًا، عند إعداد  (27

A 
 المصر؛ حر من 

 س. الد   حر إلى             
B 

 س. الد    حر من 
 المصر؛ حر إلى               

C 
 المصر؛ حر من 

 س. القب  حر إلى               
D 

 س. القب  حر من 
 المصر؛ حر إلى               

 ُيعالج سداد ورقة الدف  نيابًة عن المنشأة، عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة: (28
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  

 ُيعالج سداد ورقة الدف  نيابًة عن المنشأة، عند إعداد بيان المطابقة في دفاتر المنشأة: (29
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  
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 في دفاتر المنشأة: المصرف/ ح ُتعالج العمولت المصرفية الدا نة، محاسبيًا، عند إعداد  (31

A 
 العموالت المصر يا المدينا حر من 

 المصر؛ حر إلى             
B 

 مصرو؛ العموالت حر من 
 المصر؛ حر إلى               

C 
 المصر؛ حر من 

 إيراد العموالت حر إلى               
D A  سوB ال  را بينهمب 

 ُتعالج العمولت المصرفية الدا نة، عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر المنشأة: (31
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B  ب يبد  الرصيد الد )رص C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D B  وC 

 المنشأة:ُتعالج العمولت المصرفية الدا نة، عند إعداد بيان المطابقة في دفاتر  (32
A  بنقصبن الرصيد الد )رص B ب يبد  الرصيد بموج  الكش؛ C بنقصبن الرصيد بموج  الكش؛ D لك غير  
 

الت دري  الث اني: إلي  ك عممي ات الُمطابق  ة ب ين منش  أة الش مال والمص رف بخص  وص حرك ة الحس  ا  الج اري ع  ن 
  اختيار اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األس مة اآلتي بيانها: ، والمطمو 2019الشهر األخير من عام 

ليررر .  650 000 المصررر؛ حررر ، س هررر ميرر ان المراجعررا لمنشررة  الشررمب  رصرريد 31/12/2019ب)رربري   (1
 ليررر . 700 000بينمررب س هررر الكشرر؛ المصررر ا  ررا ن رر  ال)رربري  رصرريد المنشررة  لررد، المصررر؛ بمبمرر  

 :31/12/2019ميزانية منشأة الشمال بتاريخ وعميه يظهر رصيد المنشأة في 
A 000 650 B 000 700 C 000 350 1 D ذلك غير 

)بررررّين مررررن )ررررد يا كشرررر؛ المصررررر؛ لمنشررررة  الشررررمب ، سّن المصررررر؛ حّصرررر  لممنشررررة  سوراا  ررررب  بقيمررررا       (2
 وعميه، يتم عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر منشأة الشمال:لير .  125 000

A  125 000حسم B  125 000إضافة C  250 000حسم D  250 000إضافة 
)بررّين مررن )ررد يا كشرر؛ المصررر؛ لمنشررة  الشررمب ، سّن المصررر؛ سرردد نيببررا  مررن المنشررة  سوراا د رر   يم)هررب  (3

 وعميه، يتم عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر منشأة الشمال:لير .  100 000
A  200 000حسم B  200 000إضافة C  100 000حسم D  100 000إضافة 

ليرر .  5 000)بّين من )د يا كش؛ المصر؛ الوارد من المصر؛، إ ب ا اعخير  وا د الحسب  الجربرص  (4
 وعميه، يتم عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر منشأة الشمال:

A  10 000حسم B  10 000إضافة C  5 000حسم D  5 000إضافة 
)برررّين مرررن )رررد يا كشررر؛ المصرررر؛ الررروارد مرررن المصرررر؛، )حصررري  اعخيرررر إيررررادات سوراا مبليرررا لممنشرررة     (5

 ، يتم عند إعداد مذكرة التسوية في دفاتر منشأة الشمال:لير .  20 000
A  20 000حسم B  20 000إضافة C  30 000حسم D  25 000إضافة 
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 ال)جبريا اعرصد  ال)بليا: جب ، س هر مي ان المراجعا لمنشة  31/12/2019ب)بري   :الثالثالتدري  
 س. ا. برس  ال)حصي  100 000 صندوا 350 000 مصر؛ 436 000

ليرة.  320 000 )بّين ن)يجا الجرد ال عما لمح)ويبت الصندوا، سّن الموجود  ع  ، يبم ، 31/12/2019 ب)بري 
لحسررب  المصررر؛ والرصرريد بموجرر  الكشرر؛ المصررر ا الرروارد مررن ن وجررود اخرر) ؛ بررين الرصرريد الررد )رص )برريّ كمررب 

 ، ظهرت المعمومات التالية:لد، )د يا الكش؛ ؟؟؟؟؟ ليرة. المصر؛ بمبم 
 لير ، ل  َ)ِرد  ا الكش؛. 80 000وجود شيكبت محرر  عمر الدا نين بمبم   (1
 لير . 15 000بمبم   الحسب  الجبرصس ب؛ المصر؛ لممنشة   وا د  (2
 لير . 25 000لممنشة  إيرادات اس)ثمبرات  صير  اعج   درهب  حّص  المصر؛ (3
 لير . 45 000حّص  المصر؛ لممنشة  مموالت دا نا  درهب  (4
 .لير  1 000)  )حصي  سوراا القب  المرسما إلي  برس  ال)حصي ، وا )ا  ممولا )حصي   درهب  (5

 بيانها:المطمو : اختيار اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األس مة اآلتي 
 ، بمبم :31/12/2019الصندوا  ا مي انيا منشة  جب  ب)بري   حر ي هر  (1

A 000 350 B 000 320 C 000 30 D ل شيء مما سبق 
 الصندوا،  ا حب  كبن مبلك المنشة ، سمينب  لمصندوا: حر ُيعدُّ ال را  ا  (2

A نقص في الصندوق B زيادة في الصندوق C مسحوبات شخصية D  سبقل شيء مما 
 الصندوا،  ا حب  ل  يكن مبلك المنشة ، سمينب  لمصندوا: حر ُيعدُّ ال را  ا  (3

A نقص في الصندوق B زيادة في الصندوق C مسحوبات شخصية D ل شيء مما سبق 
 محرر  عمر الدا نين مند إمداد م كر  ال)سويا:الشيكبت ببلُيعّد  الرصيد الد )رص،  (4

A (000 80) B 000 80 C 000 8 D (000 8) 
  ا د ب)ر المنشة : شيكبت المحرر  عمر الدا نين)سويا ال يد  (5

A 
 شيكات برسم القب  ح /من  80 000

 المصرف ح /إلى  80 000            
B 

 شيكات برسم القب  ح /من  8 000
 المصرف ح /إلى  8 000            

C 
 المصرف ح /من  80 000

 D برسم الدف  شيكات ح /إلى  80 000            
 المصرف ح /من  8 000

 شيكات برسم الدف  ح /إلى  8 000            
 مند إمداد م كر  ال)سويا: ببل وا د المصر يا الدا ناُيعّد  الرصيد الد )رص،  (6

A 000 150 B 500 1 C 000 15 D (000 15) 
  يد )سويا ال وا د المصر يا الدا نا  ا د ب)ر المنشة : (7

A 
 إيراد الفوا د ح /من  15 000

 المصرف ح /إلى  15 000            
B 

 المصرف ح /من  15 000
 إيراد الفوا د ح /إلى  15 000            

C 
 مصروف الفوا د ح /من  8 000

 غير ذلك D المصرف ح /إلى  8 000            
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 مند إمداد م كر  ال)سويا: بإيرادات االس)ثمبرات  صير  اعج الرصيد الد )رص، ُيعّد   (8
A (000 25) B 500 2 C (500 2) D 000 25 

  يد )سويا إيرادات االس)ثمبرات  صير  اعج   ا د ب)ر المنشة : (9

A 
 إيراد. أ. ق. األجل   ح /من  2 500

 المصرف ح /إلى  2 500            
B 

 المصرف ح /من  2 500
 إيراد. أ. ق. األجل   ح /إلى  2 500            

C 
 الصندوق ح /من  25 000

 إيراد. أ. ق. األجل   ح /إلى  25 000            
D غير ذلك 

 مند إمداد م كر  ال)سويا:، ببلعموالت الدا نا الرصيد الد )رصُيعّد   (11
A 500 4 B (500 4) C 000 45 D (000 45) 

 المنشة : يد )سويا العموالت المصر يا الدا نا  ا د ب)ر  (11

A 
 مصاريف العمولت ح /من  45 000

 المصرف ح /إلى  45 000            
B 

 المصرف ح /من  4 500
 إيراد العمولت   ح /إلى  4 500            

C 
 المصرف ح /من  45 000

 غير ذلك D إيراد العمولت   ح /إلى  45 000            

 مند إمداد م كر  ال)سويا:، بصب ا الكمبيبلا المحّصما الرصيد الد )رصُيعّد   (12
A 000 99 B 000 100 C 000 1 D ذلك غير 

  يد )سويا )حصي  سوراا القب  المرسما برس  ال)حصي   ا د ب)ر المنشة : (13

A 
 المصرف ح /من  100 000

 أ. ق. برسم التحصيل ح /إلى  100 000         
B 

 عمولة التحصيل ح /من  1 000
 المصرف   ح /إلى  1 000            

C 

 المذكورين من         
 المصرف ح /  99 000
 / عمولة التحصيلح     1 000

 أ. ق. برسم التحصيل ح /إلى  100 000         

D A)  وB أو )C ل فرق بينهما 

 بموج  الكش؛ المصر ا:الوارد من المصر؛  يبم  الرصيد (14
A 000 700 B 000 516 C 000 436 D 000 620 

 ، بمبم :31/12/2019 ا مي انيا منشة  جب  ب)بري   المصر؛ حر ي هر  (15
A 000 700 B 000 516 C 000 436 D 000 620 

 مداد بيبن الماببقا:مند إ الد  الشيكبت برس  ُ)عبَم   (16

A 
 80 000ُيضاف 

 لمرصيد الدفتري
B 

 80 000ُيطرح 
 من الرصيد الدفتري

C 
 80 000ُيضاف 
 الكشفلرصيد 

D 
 80 000ُيطرح 

 من رصيد الكشف
   الرصيد الحقيقا لممصر؛ مند إمداد بيبن الماببقا: (17

A 000 700 B 000 516 C 000 436 D 000 620 
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 بقيمرا م ديناً  ال)جبريرا اسرمبمي المصرر؛ برد ب)ر منشرة   حرر  هرر رصريد  31/12/2017ب)ربري   :التدري  الراب  
 بقيمرا دا ن اً ، كمب ورد الرصيد  ا ال)بري  ن س  ابقرب  لكشر؛ الحسرب  الُمرَسر  مرن المصرر؛ ال)جربرص لير  7 500
وماببقا الحركربت الروارد  ببلكشر؛ المصرر ا، )برّين سّن سسربب  ال رو ربت  المنشة بعد  حص د ب)ر و . لير  8 675

   إلى اعسبب  ال)بليا:رجِ )َ بين الرصيدين، 
 ل  )ثبت بد ب)ر المنشة : نقديا،سّج  المصر؛ م)حص ت  (1

   لير  225إيرادات االس)ثمبرات  صير  اعج. 
   لير  3 525 اسمبمي كمبيبلا محّصما لصبلح منشة. 

  ، خصمهب المصر؛ من حسببهب الجبرص:ل  )ثبت بد ب)رهب، مببل  )ر)بت ممى المنشة  هنبك (2
  لير  75مموالت مصر يا. 
  لير  15مصبري؛ مصر يا. 

، ل  َيِرد بهب إشعبر لير  400 ، بقيما)ن ي ا  ل)عميمبت المنشة  كمبيبلا لصبلح الدا نين،المصر؛  سدد (3
  لممنشة .

ِدَع لرد، المصرر؛ و عمرر المنشرة ، كبنرت  رد اسر)مم)  مرن المردين سرعيد، سُ  ليرر  360 بقيماهنبك شيك  (4
 يمررب بعررد سّن الشرريك برردون )بررّين و ررد  ، ُسررّجَ  بحسررب  المصررر؛ لررد، المنشررة .25/12/2017ب)رربري  
 رصيد.

 بعد. )بّين سّن الُمراِس  ل  يودمهب  ت م  الُمراِس  إليدامهب ببلمصر؛.ُسرِسم ،لير  2 475نقديا  يم)هب  (5
)بررّين بحسررب  المصررر؛ لررد، المنشررة ،  ُسررّجَمتالرردا ن سسررعد،  ، محرررر  عمرررليررر  750شرريكبت  يم)هررب  (6

 ول لك ل  ) هر بكش؛ الحسب  المصر ا. بعد،ل  ي)قّد  لصر هب  بةّن الدا ن،  يمب بعد
 .31/12/2017بتاريخ  التجارية اسماعيلمنشأة  ( قيود التسوية بدفاتر1المطمو : 

 .31/12/2017بتاريخ  التجارية اسماعيلالمصرف بدفاتر منشأة  ح /( تصوير 2
 .31/12/2017( إعداد مذكرة التسوية بتاريخ 3
 .31/12/2017( إعداد بيان المطابقة بتاريخ 4
 .31/12/2017( إظهار أثر العمميات في قا مة الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 5
  .31/12/2017الميزانية الختامية بتاريخ  في األرصدة إظهار( 6
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 بقيمررا م ديناً  سرردي  ال)جبريراالمصررر؛ برد ب)ر منشرة   حرر  هرر رصريد  31/12/2018ب)رربري   :الت دري  الخ امس
 لحسرب  الُمرَسر  مرن المصرر؛ الردولا اإلسر ماكمب ورد الرصريد  را ال)ربري  ن سر  ابقرب  لكشر؛ ا، لير  97 000
 الحركبت الوارد  ببلكش؛ المصر ا. وماببقا المنشة بعد  حص د ب)ر و . لير  164 200 بقيما دا ناً 

   إلى اعسبب  ال)بليا:رجِ )َ بين الرصيدين، )بّين سّن سسبب  ال رو بت 
 لير ، ل  )ُقب  بعد. 50 000 عمر المنشة  بقيماشيكبت محرر   (1
 لير ، ل  ُ)صر؛ بعد. 80 000 الدا نين بقيما شيكبت محرر  عمر (2
 لير ، ل  ُيودع بعد. 30 000السح  من الصندوا لإليداع ببلحسب  الجبرص مبم   (3
 لير ، ل  )ِرد بد ب)ر المنشة . 45 200 كمبيبلا محّصما لصبلح المنشة  بقيما (4
 لير ، ل  )ِرد بد ب)ر المنشة . 5 800مموالت مصر يا  (5
 لير ، ل  )ِرد بد ب)ر المنشة . 4 800 وا د مصر يا دا نا  (6
 لير . 200 000لير ، ُسثِب)ت خاة   250 000مبيعبت بشيكبت  (7
   لير . 303 000لير ، ُسثِب)ت خاة   330 000مش)ريبت بشيكبت  (8

 .31/12/2018بتاريخ  سديل التجاريةمنشأة  ( قيود التسوية بدفاتر1المطمو : 
 .31/12/2018بتاريخ  سديل التجاريةالمصرف بدفاتر منشأة  ح /( تصوير 2
 .31/12/2018( إعداد مذكرة التسوية بتاريخ 3
 .31/12/2018( إعداد بيان المطابقة بتاريخ 4
 .31/12/2018( إظهار أثر العمميات في قا مة الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 5
 .31/12/2018الميزانية الختامية بتاريخ إظهار األرصدة في ( 6

 
 
 
 
 
 


