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 :المحاضرة الرابعه  ٌبدأ هذا الملخص من

  المركز المالً .. خصم متداول فً قائمةاإلٌراد المقدم. 

  

 دائن فً ملخص الدخلبالعام الحالً  اإلٌراد الواجب تحمٌله .. 

 

   المالً .. أصل متداول فً قائمة المركزالمصروف المقدم. 

 

  طرف مدٌنملخص الدخل فٌه  إذا تم إقفال المصروف ٌكون 

 

  طرف دائنملخص الدخل فٌه  إذا تم إقفال إٌراد ٌكون 

 

   دائن طرف وتأتً فً القٌد المنشأه .. إلتزام علىاألجور والرواتب المستحقه 

 (( قٌد التسوٌهتوضٌح القٌد )) 

 والرواتب من حـ/ األجور

 (( ((  المستحقهإلى حـ / األجور والرواتب

 

  مدٌنه قٌد التسوٌهألنها أستخدمت فتأتً فً  مصروفتمثل  الزٌوت والشحوم المستخدمه 

 ..دائنه وقٌد اإلقفال

 : قٌد التسوٌه

 (( المستخدمه  ((من حـ / الزٌوت والشحوم

 والشحوم إلى حـ/الزٌوت

 :اإلقفال قٌد

 الدخل من حـ / ملخص

  إلى حـ / الزٌوت والشحوم المستخدمه

 : مالحظه

 ))  الطرٌقه كلها تحل بنفسوالشحوم .. المهمات واألدوات المكتبٌه .. الوقود والزٌوت .. ))  الزٌوت

 

  إلتزام على المنشأة .. ٌنشأ طرف دائن..إٌراد العقار المقدم .. 

  ًتقٌٌم مخزون آخر المده :الخطأ ف 

 (زٌادة تكلفة البضاعه المباعه وإنخفاض صافً الربح: ٌنتج عنه )  / بالنقص1

 ( إنخفاض تكلفة البضاعه المباعه وزٌادة صافً الربح : ٌنتج عنه ) بالزٌادة/ 2

  ( الداخل أوالً صادر أوالً قٌمه للمخزون بالتكلفة تنتج من تطبٌق طرٌقة ) أكبر 

قلأ   ( الداخل أخٌراً صادر أوالً  قٌمه للمخزون بالتكلفه تنتج من تطبٌق طرٌقة) 

 . مخزون آخر المده طرف دائن مسبوق بكلمة من حساب فً ملخص الدخل 

  اً ــندائنقصٌن مد أصبحالصندوق  زادإذا  .صار  .. وإذا 

 ".. فً راجع السؤال الثالث فً اإلقفال تذهب الزٌاده لملخص الدخل الجانب الدائن مسبوقه بكلمة من حساب

 " المحاضرا التاسعه
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 خساره  والخساره مدٌنه . ()العجز 

  األصول المتداوله بقائمة المركز المالًرصٌد البنك ٌظهر ضمن. 

 إلى ثالث مجموعاتف اإلستثمارات فً األوراق المالٌه تصن : 

 بغرض اإلتجار.المالٌه  باألوراق اإلستثمارات /1

 اإلستحقاق .ألوراق المالٌه بغرض ا/ 2

 األوراق المالٌه المتاحه للبٌع. /3

 : اإلستثمارات المالٌه قصٌرة األجل تظهر فً قائمة المركز المالً مع 

 ." األصول المتداوله"   ( / البنك (بضاعة آخر المدةالصندوق / المدٌنون / المخزون ) )

 ر بتطبٌق المعادله التالٌه:ٌتم حساب قٌمة إجمالً تكلفة شراء األوراق المالٌه بغرض اإلتجا 

 ( سعر شراء + عموله السمسره + المصروفات الشرائٌه األخرى إن وجدت )

 : ٌتم حساب صافً سعر بٌع األوراق المالٌه بغرض اإلتجار بتطبٌق المعادله التالٌه 

 .( إجمالً سعر البٌع  ــ  عمولة السمسره  ــ  المصروفات البٌعٌة األخرى )

 وتأتً المكاسب والخسائر  حتمله والخسائر الناتجه عن التقٌٌم " ." نثبت األرباح الممن  مبدأ الحٌطه والحذر

 حٌازه غٌر محققه :

 ."تسهٌل عمل القٌود الخاصة بهالتنفع هذه المعلومه  " / مدٌنه فً حال الخسائر .1

 ."تسهٌل عمل القٌود الخاصة بهالتنفع هذه المعلومه  " / دائنه فً حال المكاسب .2

  دائـنٌصبح ملخص الدخل طرف إقفال اإلٌراد عند . 

  مدٌـنٌكون ملخص الدخل فٌه طرف ل المصروف إقفاعند. 

 رئٌسٌة هً : ثالثة مجموعاتلدى المدٌنون فً  ٌتم تصنٌف المبالغ المستحقه 

 .(مضمونة التحصٌلالدٌون الجٌده )/ 1

 الدٌون المعدومه . /2

 الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ./ 3

 الدٌون المعدومه :

 (بقٌمة الدٌون ٌوم الجرد فقط الخاصة بالدٌون المعدومه عند الجرد تكون ) لتسوٌه قٌود ا 

  (بقٌمة مبلغ الدٌون المعدومه كامله الخاصة بالدٌون المعدومه عند الجرد تكون )قٌود اإلقفال 

  طرف مدٌن عند الجرد ٌظهر فً قٌد اإلقفال ملخص الدخل. 

  طرف دائـن تظهر فً قٌد اإلقفال عند الجرد حساب الدٌون المعدومه التحصٌل. 

 : قٌود التسوٌه عند الجرد 

 .الدٌون المعدومه /من حـ

 "راجع السؤال الرابع بالمحاضره الحادٌه عشر "      المدٌنون.إلى حـ / 

 

 الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ..

  ٌتم حساب الدٌون المضمونة التحصٌل فً قائمة المركز المالً من خالل تعدٌل رصٌد إجمالً عند الجرد

 ((  عند الجرد بطرح كالً من الدٌون المعدومة التحصٌل والدٌون المشكوك فً تحصٌلهاالمدٌنون )) 

 

 حساب مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها :

 المدٌنون ــ الدٌون معدومة التحصٌل ( )=  قٌمة المخصصx   نسبة المخصص. 

  خسارةربح )ملخص الدخل فٌها حسب الحاله : قٌود التسوٌه  .( أو  

 .حساب مسبوق بكلمة إلى (مدٌن) / المخصص فً حالة الخساره1

 مسبوق بكلمة من حساب . (دائـن) الربح / المخصص فً حالة2

  = مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ــ الدٌون المعدومه عند الجرد ــ رصٌد المدٌنون الدٌون الجٌده 

 " من المحاضرة الحادٌه عشر 10/11راجع األسئلة  "

 : 

التسوٌه لمخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها وهً حاله مستثناه .. أٌضاً  ر فً قٌودملخص الدخل ٌظه

 "فً قٌود التسوٌه لمخزون آخر المده وهً حالة مستثناه 
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ة الموضحه باألعلى هً حاالت مستثناه ظدخل مرتبط بقٌود اإلقفال والمالحعادًة وكما عهدنا أن ملخص ال

 ..نتباه نرجو اإل

 

 :مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ل القٌود حاالت

  قٌمة مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ٌوم الجرد مع المخصص السابق  تساويعند 

 الٌوجد قٌد تسوٌه فً هذه الحاله ..

  من المخصص ٌوم الجرد هنا تحققت خساره وٌتم عمل قٌود تسوٌه فً أقلعندما ٌكون المخصص السابق 

 هذه الحاله :

راجع "  .والقٌمه التً ٌحملها القٌد عباره عن الفرق بٌنهما  مدٌنوملخص الدخل فٌها  دائناً المخصص 

 " السؤال الثالث من المحاضرة الثانٌه عشر لفهم المثال بشكل أوضح

  من المخصص ٌوم الجرد هنا ٌتحقق ربح وٌتم عمل قٌود تسوٌه :أكبر  ٌكون المخصص السابقعندما 

 . دائــنوملخص الدخل فٌها طرف  مدٌنالمخصص طرف 

  رصٌد المدٌنون ــ الدٌون المعدومة التحصٌل عند الجرد ــ مخصص الدٌون المشكوك فً  = )الدٌون الجٌدهـ

 ( تحصٌلها ٌوم الجرد

.. 

 

 

 

 

 

للذمه  إبراءً   "" 

 الملخص الٌكفً للمذاكره أبداً فهو مرجع ألهم النقاط فقط..هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


