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مراحل الدورة المحاسبیة

التسجیل في دفتر الیومیة

ترحیل القیود إلى دفتر األستاذ

إعداد میزان المراجعة

إعداد القوائم المالیة

1

4

3

2



الترحیل Posting
Posting to the Ledger Account

)الترحیل إلى دفتر األستاذ(

, ھو سجل تنقل إلیھ العملیات الخاصة بكل حساب على حدة من دفتر الیومیة: دفتر األستاذ
وبما , حیث تثبت في صفحة مستقلة أو أكثر, وسواء أن كانت تلك العملیات مدینة أو دائنة

.یساعد على استخراج رصید الحساب

یقصد بالترحیل نقل القیود بأطرافھا المدینة والدائنة من دفتر : الترحیل إلى دفتر األستاذ
.الیومیة إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ



Posting الترحیل
ما المقصود بالترحیل إلى دفتر األستاذ؟

).مدین(الرصید االفتتاحي : أول المدة رصید 

دایة وبذلك في ب, طبعھ مدینفیما یتعلق بالبنك ألن ) مدین(المتمم الحسابي : رصید آخر المدة 
وكالھما یعطیان نفس ) رصید أول المدة(أو ) رصید منقول(الشھر القادم یتم ترحیلھ لیصبح 

).شھر مثال(المعنى ونفس الموقع مع كل بدایة دورة محاسبیة و لتكن 



Balancing الترصید

داد ھو استخراج نتیجة العملیات المالیة التي أثرت على الحسابات في دفتر األستاذ تمھیدا إلع
.میزان المراجعة

:خطوات الترصید
.یجمع جانبي الحساب و یسجل المجموع األكبر في الجانبین. 1
.یستخرج المتمم الحسابي للجانب األصغر و یسمى الرصید. 2



رصید أخر المدةحاالت و إحتماالت 

عند الترصید توجد ثالث احتماالت 
الستخراج رصید اخر المدة

مجموع الجانب الدائن أكبر
یعتبر رصید الحساب دائن و 
یظھر كمتمم حسابي في   

الجانب المدین

مجموع الجانب المدین أكبر
یعتبر رصید الحساب مدین
ویظھر كمتمم حسابي في 

الجانب الدائن

تساوي جانبي الحساب
)ال یوجد رصید(

)حساب مقفل(



الترصید
البنك                                                            دائنقرض/مدین                                                           ح

التاریخ رقم 
القید 

البیان المبلغ  التاریخ  رقم 
القید 

البیان  المبلغ 

1/3 2 البنك/ من ح 200,000

1/30 )دائن(رصید مرحل  200,000

المجموع 200,000 المجموع200,000

2/1 رصید منقول 200,000

رصید قرض البنك إلى الشھر الذي یلیھ ألنھ یرحللذا , الحظ أن ھذا الرصید لم یطرأ علیھ أي تغییر ألنھ ال توجد أي عملیة سداد
.بالكاملإقفال الرصید حتى یتم یرحل باستمرار یجب سداد والتزامیعتبر 



مسائل محلولة

مرفق أمثلة محلولة على موقع الجامعة
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