
 لقيود احملاسبيةبعض ا

 اليت جاءت يف بعض اسئلة  االمتحان العام املاضي  قيود التسوية وقيود اإلقفال

 

  قيد تسوية الديون المعدومة 

o المعدومة الديون  /ح الى ٠٢٢٢ المدينون    /ح من ٠٢٢٢ 

 

  قيد تسوية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

o تحصيلها في المشكوك الديون مخصص  /ح الى ٠٢٢٢ الدخل ملخص  /ح من ٠٢٢٢ 

 

  قيد التسوية الخاص بإحياء الديون المعدومة 

o الديون المعدومة  /ح الى ٠٢٢٢ المدينون  /ح من ٠٢٢٢ 

 

 قيد التصحيح الخاص بالكمبيالة التي حصلت بشيك ولم تثبت في دفاتر المنشأة 

o 0البنك /ح الى 0٢٢٢ الدفع أوراق /ح من ٢٢٢ 

 

  قيد التصحيح الخاص بخطأ المحاسب الذي جعل حساب المشتريات مدين 

o 0المشتريات   /ح الى 0٠٢٢٢ السيارات  /ح من ٠٢٢٢ 

 

 قيد تسوية حساب الزيوت والشحوم المستخدمة 

o 0والشحوم الزيوت  /ح الى 0٢٢٢ المستخدمة والشحوم الزيوت  /ح من ٢٢٢ 

 

  الدفاتر كإيراد من البدايةقيد تسوية لمبلغ عقار حصل وتم إثباته في   

o المقدم العقار إيراد  /ح الى ٠٢٢٢ العقار إيراد  /ح من ٠٢٢٢ 

 

 قيد تسوية الخاص بمبلغ اإليجار المستحق الذي لم يدفع بعد   

o 0المستحق االيجار  /ح الى ٠0٢٢٢ االيجار  /ح من ٢٢٢ 

 

 قيد اإلقفال الخاص بمبلغ اإليجار المستحق 

o 00اإليجار  /ح الى 00٢٢٢ الدخل ملخص  /ح من ٢٢٢ 

 

  قيد التسوية الخاص بحساب مصروف استهالك االلة 

o االلة استهالك مجمع  /إلى حـ ٠٢٢٢٢ االلة استهالك مصروف  /ح من ٠٢٢٢٢ 

 

 قيد االقفال الخاص بحساب مصروف استهالك اآللة  

o اآللة استهالك مصروف  /إلى حـ ٠٢٢٢٢ الدخل ملخص  /ح من ٢٢٢٢ 



  قيد التسوية الخاص بإثبات مخزون آخر المدة 

o الدخل ملخص  /ح إلى ٠٠٢٢٢ المدة أخر مخزون  /ح من ٠٠٢٢٢ 

o  

 قيد اإلقفال الخاص بآليات العجز في الصندوق 

o الدخل ملخص  /ح إلى ٠٢٢ الصندوق في الزيادة أو العجز / ح من ٢٢ 

o  

 قيد االقفال الخاص بمحفظة األوراق في حال مكسب أو خسارة 

o محققة غير حيازة خسائر او مكاسب  /ح إلى ٠٠٢٢٢ الدخل ملخص  /ح من ٠٠٢٢٢ 

 

 

 

 السادة 

 غفراناعفوا ربي اغفر يل ولوالدي وارمحهما كما ربياني صغريا واجزهما باإلحسان إحسانا وبالسيئات 


