
 قيد تسوية فال يكون في االجابة ملخص الدخلاذا كان المطلوب في السؤال 

 بداية الجوابهي  نهاية السؤالوتكون 
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 قيد اقفال فتكون بداية الجواب ملخص الدخلاذا كان المطلوب في السؤال 

 نهاية الجوابهي  نهاية السؤالوتكون 
 ب: االجابة 

:اول قاعدة للقيود   
مبلغ السنة الحالية= ملخص دخل = قيد اقفال    



 قيد تسوية فال يكون في االجابة ملخص الدخلاذا كان المطلوب في السؤال 

 بداية الجوابهي  نهاية السؤالوتكون 
 ج: االجابة 



 قيد اقفال فتكون بداية الجواب ملخص الدخلاذا كان المطلوب في السؤال 

 نهاية الجوابهي  نهاية السؤالوتكون 
 ب: االجابة 



 شهر 12سنوي يعني  حصلت يعني اخذت ايراد

ملخص الدخل يعني المبلغ الذي يخص السنة الحالية  لاير ايجار شهري 1000=  12/  12000

 لاير 4000= شهور  4× لاير 1000

 االيراد دائما يكون دائن

 شهور للسنة الحالية 4= 12+11+10+9يعني  9-1من 



 شهور للسنة الحالية 4= 12+11+10+9يعني  9-1من  شهر 12سنوي يعني  دفعت يعني مصروف

 (  المقدم)قائمة المركز المالي يعني المبلغ الذي يخص السنة القادمة

 شهور 8شهور والسنة القادمة  4السنة الحالية 

 لاير 16000= شهور  8× لاير  2000 

 لاير ايجار شهري 2000=  12/  24000

 مصروف مقدم يعني اصل متداول



 شهور للسنة الحالية 4= 12+11+10+9يعني  9-1من  شهر 12سنوي يعني  حصلت يعني ايراد

 (  المقدم)قائمة المركز المالي يعني المبلغ الذي يخص السنة القادمة

 شهور 8شهور والسنة القادمة  4السنة الحالية 

 لاير 8000= شهور  8× لاير  1000 

 لاير ايجار شهري 1000=  12/  12000

 ايراد مقدم يعني خصم متداول



 12-30ما تم استهالكه خالل السنة الحالية حتى تاريخ  مشتراه يعني امتلكتها الشركة

 كل ما تملكه المنشأة هو أصل 

 يستخدم لعدة سنوات بغرض االنتاجأصل ثابت إما يكون 

 يتم استهالكه أو تحصيله أو تحويله الى نقديةأصل متداول أو 
 لاير 6000وهنا ال زالت الشركة تملك مهمات قيمتها 

 الرصيد المتبقي يحمل الى قائمة المركز المالي
 المستهلك –المهمات المشتراه = الرصيد المتبقي 

 لاير 6000=  24000 – 30000

 12-30أي بضاعة تشتريها لالستهالك  وتستخدم منها حزء ويتبقى منها جزء يوم 
 طبق نفس القاعدة



 مشتراه يعني امتلكتها الشركة

حساب ملخص الدخل يعني الذي تم 

 استهالكه في السنة الحالية

 حساب المهمات استهلك يعني أخذ
 فهو مدين

 12-30أي بضاعة تشتريها لالستهالك وتستخدم منها حزء ويتبقى منها جزء يوم 
 طبق نفس القاعدة



 بضاعة يعني مخزون

 أن يكون فيه ملخص الدخل ألنه القيد االخير في معالجة المخزونال بد قيد تسوية مخزون آخر المدة 

يساوي سعر السوق أكبر من أو اذا كان سعر 
   دائنالتكلفة فيكون سعر التكلفة 



 أن يكون فيه ملخص الدخل ألنه القيد االخير في تسوية المخزونال بد قيد تسوية مخزون آخر المدة 

 بضاعة يعني مخزون

أقل من سعر التكلفة السوق اذا كان سعر 

 فيكون الفرق بينهما مدين في ملخص الدخل
 خسارة 4000=  14000 – 18000



 الغير مستخدم –الرصيد = المستهلك أو المستخدم 

 المبلغ المستهلك أو المستخدم 1500=  500 – 2000
تسجيل ما يخص السنة الحالية 

 أو المبلغ المستهلك

 المبلغ المستخدم أو المستهلك= مبلغ السنة الحالية = ملخص دخل = قيد اقفال 



 اذا كان السؤال مباشر فيكون بداية السؤال هو نهاية الجواب
 قيد التسوية ال يظهر فيه ملخص دخل



 قيد التسوية ال يظهر فيه ملخص دخل
 بداية السؤال هي بداية الجواب

 في االيرادات تكون بداية السؤال هي بداية الجواب



 دخلقيد االقفال البد أن يظهر فيه ملخص 
 بداية السؤال هي بداية الجواب ويكون بالمبلغ الذي يخص السنة الحالية

 في االيرادات تكون بداية السؤال هي بداية الجواب



 اي مصروف مستحق في فيد التسوية
 قيد التسوية ال يظهر فيه ملخص دخل تكون بداية السؤال هي بداية الجواب

 (المستحق)فيد التسوية يكون بالمبلغ الناقص
 84000=  12×  7000 14000=  70000 – 48000)المدفوع  –االيجار 



 اي مصروف مستحق في قيد االقفال
 تكون بداية السؤال هي نهاية الجواب

 الدخلقيد االقفال البد أن يظهر فيه ملخص 
 ويكون بكامل المبلغ الذي يخص السنة الحالية



 مخزون آخر المدة

 تكلفة

 صافي ربح

 األول في األول= الداخل اوال صادر اوال = اكبر قيمة للمخزون = بالزيادة 

 زيادة الربح = انخفاض تكلفة = زيادة المخزون 



 مخزون آخر المدة

 تكلفة

 صافي ربح

 األخير في األول= الداخل أخيرا صادر اوال = أقل قيمة للمخزون = بالنقص 

 انخفاض الربح =  ارتفاع تكلفة = نقص المخزون 



 ال يكون فيه ملخص دخل

 الجواببداية السؤال بداية = تسوية + فعلي أكثر 



 ال بد يكون فيه ملخص دخل

 الجواببداية السؤال نهاية = اقفال + فعلي أكثر 



 ال يكون فيه ملخص دخل
 الجواببداية السؤال نهاية = تسوية + فعلي أقل 



 ال يكون فيه ملخص دخل
 «مكاسب»الجواب نهاية = تسوية + تكلفة أقل 

 ربح أو خسارة= التكلقة  –القيمة السوقية 

 التعديالت/ من حـ= تسوية الربح 



 «ملخص»الجواب نهاية = اقفال + تكلفة أقل 

 ال بد يكون فيه ملخص دخل

 مكاسب/ من حـ= اقفال الربح 



 ال يكون فيه ملخص دخل
 «تعديالت»نهاية الجواب = تسوية + تكلفة أكثر 

 ربح أو خسارة= التكلقة  –القيمة السوقية 

 مكاسب/ من حـ= تسوية الخسارة 



 «مكاسب»الجواب نهاية = اقفال + تكلفة أقل 
 ال بد يكون فيه ملخص دخل

 ملخص/ من حـ= الخسارة تسوية 



 فليس له قيد تسوية وال اقفال( 30/12المحسوب يوم )المخصص الجديد = اذا كان المخصص السابق 



 مخصص سابق أقل 
 «ملخص»بداية الجواب 

 مخصص سابق أقل 

 نهاية الجواب هي نهاية السؤال

 تحصيلهامخصص الديون المشكوك في هو قيد تسوية الدخل يحتوي على ملخص الذي  الوحيدقيد التسوية 

 وال يكون لها قيد اقفالقيد تسوية فقط  تحصيلها يكون لها مخصص الديون المشكوك في دااااائما 



 وال يكون لها قيد اقفالقيد تسوية فقط  تحصيلها يكون لها مخصص الديون المشكوك في دااااائما 

 تحصيلهامخصص الديون المشكوك في هو قيد تسوية الدخل يحتوي على ملخص الذي  الوحيدقيد التسوية 

 أكبرمخصص سابق 

 السؤالهي نهاية بداية الجواب 
 مخصص سابق أكبر

 «ملخص»نهاية الجواب 



 :  الدخلملخص  -في المحاسبة قواعد عامة 

 الذي بكون فيه ملخص الدخلالوحيد التسوية قيد تحصيلها هو مخصص الديون المشكوك في : ملخص الدخل 

 يوجد في جميع قيود االقفال: ملخص الدخل 

 (دفع ايجار, ديون معدومة , مصروف , خسارة , مدين )يكون في الجهة اليمين من القيد اذا كان : ملخص الدخل 

 (تحصيل ايجار, ديون معدومة محصلة , ايراد , ربح , دائن )يكون في الجهة اليسار من القيد اذا كان : ملخص الدخل 

 : قيد الدفع –في المحاسبة قواعد عامة 

 (الصندوق/ الى حـ)اذا كان نقدا : قيد الدفع 

 (البنك/ الى حـ)اذا كان بشيك : قيد الدفع 

 :  قيد التحصيل –في المحاسبة قواعد عامة 

 (الصندوق/ من حـ)اذا كان نقدا : قيد التحصيل 

 (البنك/ من حـ)اذا كان بشيك : قيد التحصيل 

 يحمل فيه ما يخص السنة الحالية: ملخص الدخل 



 :  المصروف المستحق –في المحاسبة قواعد عامة 

 المستحق( اسم المصروف)/ الى حـ: قيد التسوية 

 (  اسم المصروف/ )الى حـ: قيد االقفال 

 :  قيود التسوية واالقفال –في المحاسبة قواعد عامة 

 فقط 30/12خاص بما يتم اكتشافه يوم : التسوية قيد 

 بكامل المبلغ الذي يخص السنة الحالية: االقفال قيد 

 :  االيراد المقدم  –في المحاسبة قواعد عامة 

 المقدم( اسم االيراد)/ الى حـ: قيد التسوية 

 ملحص الدخل/ الى حـ: قيد االقفال 



 :  قيد الديون المعدومة –في المحاسبة قواعد عامة 

 (فقط 30/12بالديون المعدومة يوم )المعدومة الديون / من حـ: التسوية قيد 

 ( 30/12المعدومة يوم + المعدومة خالل السنة : بكامل الديون )المعدومة الديون / الى حـ: االقفال قيد 

 :  المتداولة –في المحاسبة قواعد عامة 

 أصول متداولة للمنشأةأي مبالغ أو مستهلكات 

 خصوم متداولة على المنشأةأي مبالغ 

 دعواتي للجميع بالتوفيق

 2قفزات الكنغر في المحاسبة 

 مع طموح شايب

 : قائمة المركز المالي  –في المحاسبة قواعد عامة 

 (مصروف مقدم, المتبقي من المستهلكات , ايراد مستحق )يظهر فيه األصول المتداولة : قائمة المركز المالي 

 (مستحقمصروف , مقدم ايراد )الخصوم المتداولة يظهر فيه : قائمة المركز المالي 


