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етϹгЮϜм еϚϜϹЯЮ ϣЛϮϜϽв ъмϒ 

сАϝЛЮϜ нк еϚϜϹЮϜ 

ϻ϶фϜ нк етϹгЮϜ 

ϤϝтϽϧЇгЮϜм ϤϝЛуϡгЮϜ ϤъϸϝЛв Йв ϱуЎнϧЯЮ Ьϝϫв Ϝϻкм 

ЍЛϠ йϡІ ϤϝЛуϡгЮϜм ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϣЮϸϝЛв 

) м (ϤϝЛуϡв ϣгЯЫϠ ϤϝтϽϧЇв ϣгЯЪ ЬϹϡϧЂϜϰнгЃв ϣгЯЫϠ ϟЃϧЫв ϣгЯЪ)( 

ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϣгуЦ = ϤϝтϽϧЇгЮϜ сТϝЊ+ ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϣУЯЫϦ - ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϤϜϸмϸϽв - ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϤϝϲнгЃв- ϟЃϧЫгЮϜ бЋϷЮϜ 

 ϤϝЛуϡгЮϜ ϣгуЦ = ϤϝЛуϡгЮϜ сТϝЊ - ϤϝЛуϡгЮϜ ϣУЯЫϦ 

)ϣгуЦ =сТϝЊ - ϣУЯЫϦ-  ϸмϸϽв-  ϰнгЃв-  бЋ϶( 

 ϟЃϧЫв бЋ϶ днЫт рϽϧЇϦ ϝгЮ ЩжϜ ЕϲъбЋϷЮϜ Ϝϻк ϥϡЃЪ ϥжϜ сзЛт 

бЋϷЮϜ ϜϻлϠ ϥϳгЂ ϥжϜ сзЛт ϰнгЃв бЋ϶ днЫт ЙуϡϦ ϝгЮм 

ϤϝтϽϧЇгЮϜ пЯК ЭвϝІ Ьϝϫв 

ϼнГК Эϳв ШϹзК дϜ ЌϽϧУж 

 ϣгуЧϠ ϼнГЛЮϜ ЭуЪм ев ϣКϝЏϠ ϥтϽϧІϜ10000  рϼϝϯϦ бЋϷϠм ϬнЮϝϧЫЮϜ ϽЛЃϠ 9%  

 ϥЛТϸм2000  м ϜϹЧж Ьϝт5000 ЩуЇϠ  

 АмϽЇϠ ϞϝЃϳЮϜ пЯК сЦϝϡЮϜм4  /7  /60  бЋ϶)4 Ьы϶ ϸϹЂ ϜϺϜ %7  ϸϜϹЃЯЮ пЋЦцϜ ϹϳЮϜм аϝтϜ60 ант( 

 ϣУЯЫϧϠ еϳІ ϣЪϽІ ХтϽА еК ЩЯϳв пЮϜ ЭуЪнЮϜ ев ϣКϝЏϡЮϜ ЭЧзϠ ϥгЦм250   

 йзв ϻ϶Ϝм ЭуЪнЮϜ пЮϜ ϝлϦϸϝКϝϠ ϥгЧТ ϢϼнЃЫв ϼнГЛЮϜ ЍЛϠ ϝлуТ ϥуЧЮ ϣКϝЏϡЮϜ ЩϧЯЊм ϝвϹзК800 ϢϼнЃЫгЮϜ ϼнГЛЮϜ ϣгуЦ   

 сжϝϪ ϝлϧгуЦм) ϝлϧгуЧϠ бЋ϶ ШϝГКϜм ШϹзК ϝлЯ϶ ЩЮ ЬϝЦм ЭуЪнЮϜ ϥгЯЫТ ϣϛЯϧгв ϽуО ϼнГЛЮϜ ЍЛϠ дϜ ϥУЇϧЪϜ ант600 ( 

бЋϷЮϜ ϣЯлв ев ϤϹУϧЂϜм сЧϡϧгЮϜ НЯϡгЮϜ ϤϸϹЂм 

 
ϢϹϲм ϢϹϲм ϝкϻ϶ϝж 

 
ϟЃϧЫгЮϜ бЋϷЮϜ , рϼϝϯϧЮϜ бЋϷЮϜ ϹЛϠ ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϣгуЦ) еуЮнлϯгЮϜ ϞϝЃϲ ев ϹϠ ъ : ъмϜ ( 

 бЋϷЮϜϽϦϝТϹЮϜ сТ ϽлЗт ϟЃϧЫгЮϜ бЋϷЮϜ) БЧТ ϞϝЃϳЮϜ пЯК сЯЮϜ БЧТ сзЛт БЧТ ϣЯϮфϜ НЮϝϡгЮϜ пЯК БЧТ днЫт ϟЃϧЫгЮϜ( 

 ϬнЮϝϧЫЮϜ ϽЛЂ = рϼϝϯϧЮϜ бЋϷЮϜ Ĭ / рϼϝϯϧЮϜ бЋϷЮϜ100 ϽϦϝТϹЮϜ сТ ϽлЗт ъ рϼϝϯϧЮϜ бЋϷЮϜ)( 

10000  Ĭ9  /100  =900 

 ϣгуЦ ϬнЮϝϧЫЮϜ ϽЛЂ = ϤϝтϽϧЇгЮϜï ЋϷЮϜ брϼϝϯϧЮϜ 

ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϣгуЦ  =10000 ï 900  =9100   

 ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϣгуЦ) = ϟЃϧЫгЮϜ бЋϷЮϜ-  ϜϹЧж ИнТϹгЮϜ-  ЩуЇϠ ИнТϹгЮϜ Ĭ / бЋϷЮϜ ϣϡЃж100( 

 = ϟЃϧЫгЮϜ бЋϷЮϜ9100 - 2000 - 5000  Ĭ4  /100 =84 

 

ϤϝвнЯЛгЮϜ ЙугϮ ϝзтϹЮ ϱϡЊϜ : ϝужϝϪ 

¶  = ϤϝтϽЇϧгЮϜ ϣгуЦ9100  

¶   ϣУЯЫϦ Э϶ϜϹЯЮ ЭЧзЮϜ СуЮϝЫϦ мϒ ϤϝтϽϧЇгЮϜ250   

¶   ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϤϜϸмϸϽв800 ϢϼнЃЫгЮϜ ϼнГЛЮϜ) ( 

¶   ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϤϝϲнгЃв600 ϣϛЯϧгв ϽуО ϼнГЛЮϜ) ( 

¶   ϟЃϧЫгЮϜ бЋϷЮϜ84  

ϢϹКϝЧЮϜ ХϡА : ϜϽу϶Ϝм 

 ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϣУЯЫϦ +ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϣгуЦ = ϤϝтϽϧЇгЮϜ сТϝЊ-  ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϤϜϸмϸϽв- нгЃвϤϝтϽϧЇгЮϜ Ϥϝϲ- ϟЃϧЫгЮϜ бЋϷЮϜ 

9100  +250 ï 800 ï 600 ï 84  =7866 

 = ϤϝтϽϧЇгЮϜ сТϝЊ7866  
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ϤϝЛуϡгЮϜ пЯК ЭвϝІ Ьϝϫв 

ϤϜϼϜнЃЃЪϜ ЭуЪм ЩжϜ ЌϽϧУж 

 ϣгуЧϠ ϹϡК Эϳв пЮϜ ϣКϝЏϠ ϥЛϠ20000  рϼϝϯϦ бЋϷϠм ϬнЮϝϧЫЮϜ ϽЛЃϠ 8%  

 (ЩЮ ЙТϸ сзЛт) йзв ϥЏϡЦм5000  м ϜϹЧж Ьϝт10000 ЩуЇϠ   

 АмϽЇϠ ϞϝЃϳЮϜ пЯК сЦϝϡЮϜм5  /7  /60  бЋ϶)5 Ьы϶ ϸϹЂ ϜϺϜ %7  ϸϜϹЃЯЮ пЋЦцϜ ϹϳЮϜм аϝтϜ60 ант( 

 ϣУЯЫϧϠ еϳІ ϣЪϽІ ХтϽА еК ϹϡК Эϳв пЮϜ ϣКϝЏϡЮϜ ЭЧзϠ ϥгЦм300   

 НЯϡв йЮ ϥЛϮϼм ϢϼнЃЫв ϝлжъ ЩуЮϜ ϤϜϼϜнЃЃЪъϜ ЍЛϠ ϢϸϝКϝϠ ϹϡК Эϳв аϝЦ900  ϢϼнЃЫгЮϜ ϤϜϼϜнЃЃЪъϜ ϣгуЦ  

 ϝлϧгуЦм) ϝлϧгуЧϠ бЋ϶ ЩЮ рнЂϝϠм ШϹзК ϝлЯ϶ йЮ ϥЯЧТ йϧкϝϠ ϤϜϼϜнЃЃЪъϜ ЍЛϠ ЩЮ ЬϝЦм ЩϠ ЭЋϦϜ ант сжϝϪ700 ( 

бЋϷЮϜ ϣЯлв ев ϸϝУϧЂϜм сЧϡϧгЮϜ НЯϡгЮϜ ϹϡК ϸϹЂм 
 

ϢϹϲм ϢϹϲм ϝкϻ϶ϝж 

 
 , рϼϝϯϧЮϜ бЋϷЮϜ ϹЛϠ ϤϝЛуϡгЮϜ ϣгуЦ) еуЮнлϯгЮϜ ϞϝЃϲ ев ϹϠ ъ : ъмϜмϰнгЃгЮϜ бЋϷЮϜ( 

ϽϦϝТϹЮϜ сТ ϽлЗт ϰнгЃгЮϜ бЋϷЮϜ) БЧТ ϞϝЃϳЮϜ пЯК сЯЮϜ БЧТ сзЛт БЧТ ϣЯϮфϜ НЮϝϡгЮϜ пЯК БЧТ днЫт ϰнгЃгЮϜ бЋϷЮϜ( 

 ϬнЮϝϧЫЮϜ ϽЛЂ = рϼϝϯϧЮϜ бЋϷЮϜ Ĭ / рϼϝϯϧЮϜ бЋϷЮϜ100 

 = рϼϝϯϧЮϜ бЋϷЮϜ20000  Ĭ8  /100  =1600  

 ϬнЮϝϧЫЮϜ ϽЛЂ = ϤϝЛуϡгЮϜ ϣгуЦ- рϼϝϯϧЮϜ бЋϷЮϜ  

 = ϤϝЛуϡгЮϜ ϣгуЦ 20,000 ï 1,600  =18,400  

 ϤϝЛуϡгЮϜ ϣгуЦ) = ϰнгЃгЮϜ бЋϷЮϜ-  ϜϹЧж ЌнϡЧгЮϜ-  ЩуЇϠ ЌнϡЧгЮϜ Ĭ / бЋϷЮϜ ϣϡЃж100( 

 = ϰнгЃгЮϜ бЋϷЮϜ18,400 - 5,000 - 10,000  Ĭ5  /100  =170 

 нк ϰнгЃгЮϜ бЋϷЮϜ170  

 
 ϝужϝϪ :ϤϝвнЯЛгЮϜ ЙугϮ ϝзтϹЮ ϱϡЊϜ 

¶  ϤϝЛуϡгЮϜ ϣгуЦ18,400 ϽϦϝТϹЮϜ сТ ϽлЗт ъ рϼϝϯϧЮϜ бЋϷЮϜ дϜ бЯЛЮϜ Йв)( 

¶  ϤϝЛуϡгЮϜ ЭЧж СуЮϝЫϦ мϒ ϤϝЛуϡгЮϜ ϣУЯЫϦ300   

¶ ϤϝЛуϡгЮϜ ϤϜϸмϸϽв900 ϢϼнЃЫгЮϜ ϤϜϼϜнЃЃЪъϜ) ( 

¶ ϤϝЛуϡгЮϜ ϤϝϲнгЃв700  ϣϧкϝϡЮϜ ϤϜϼϜнЃЃЪъϜ)( 

¶  = ϰнгЃгЮϜ бЋϷЮ170 

 

ϢϹКϝЧЮϜ ХϡА : ϜϽу϶Ϝм 

ϤϝЛуϡгЮϜ ϣгуЦ = ϤϝЛуϡгЮϜ сТϝЊ - ϤϝЛуϡгЮϜ ϣУЯЫϦ - ϤϝЛуϡгЮϜ ϤϜϸмϸϽв - ϤϝЛуϡгЮϜ ϤϝϲнгЃв - ϰнгЃгЮϜ бЋϷЮϜ 
= ϤϝЛуϡгЮϜ сТϝЊ 18400  ï 300 ï 900 ï 700 ï 170  =16930  

 = ϤϝЛуϡгЮϜ сТϝЊ16930  

 

еϚϜϹЮϜ) Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв ϞϝЃϲ ев ϽЃтцϜ ϟжϝϯЮϜ сТ днЫϦ сϧЮϜ ϤϝϠϝЃϳЮϜ( 

ϤϝЛуϡгЮϜ / ϰ ев 

ϟЃϧЫгЮϜ бЋϷЮϜ / ϰ ев 

ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϤϝϲнгЃв / ϰ ев 

ϤϝтϽϧЇгЮϜ ϤϜϸмϸϽв / ϰ ев 

ϢϹгЮϜ Ͻ϶ϐ дмϿϷв / ϰ ев 

ϠϽЮϜ Эгϯвϱ )ϣужϝϫЮϜ ϣЯϲϽгЮϜ сТ( 
 

етϹгЮϜ) егтцϜ ϟжϝϯЮϜ сТ днЫϦ ϤϝϠϝЃϲ ев ϝкϜϹК ϝвм( 

ϟϯт еуϠ ФϽУж дϜ  
Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв ϞϝЃϲ 

Э϶ϹЮϜ ϣгϚϝЦ 
ϣЛϮϜϽгЮϜ дϜϿув 
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Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв ϞϝЃϲ етϹв ϸнгКм еϚϜϸ ϸнгК ϤϝϠϝЃϳЯЮ етϸнгК ев днЫϧт 

Э϶ϹЮϜ ϣгϚϝЦ ϼϝЃуЮϜ ϣлϯЮϜ сТ НЮϝϡгЮϜм еугуЮϜ ϣлϯЮϜ сТ ϤϝϠϝЃϳЮϜ ЙугϮ днЫϦ 

ϣЛϮϜϽгЮϜ дϜϿув  НЮϝϡгЮϜм ϼϝЃуЮϜ ϣлϯЮϜ сТ ϤϝϠϝЃϳЮϜ ЙугϮ днЫϦеугуЮϜ ϣлϯЮϜ сТ 

 

 

 ϝзтϹЮ днЫт Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв ϞϝЃϲ ϹуЊϼ ЬϝУЦϖ ϣуЯгК сТ4 сЮϜнϧЮϜ пЯК ЬϝУЦϜ ϸнуЦ 
 

ЬмцϜ ϹуЧЮϜ : 
сЮϝϧЮϝЪ ϝлϡϧЫжм ϣЯвϝЪ Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв ϞϝЃϲ ев пзгуЮϜ ϣлϯЮϜ сТ сϧЮϜ ϸнзϡЮϜ ЙугϮ ϻ϶ϓж 

Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв /̮ϲ ев 
ϝкϝжϻ϶ϒ сϧЮϜ ϣзтϹгЮϜ ϤϝϠϝЃϳЮϜ ЙугϮ ϟϧЫжм) етϼнЪϻв пЮϜ Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв ϞϝЃϲ ев пзгуЮϜ ϣлϯЮϜ ев( 

 
сжϝϫЮϜ ϹуЧЮϜ : 

сЮϝϧЮϝЪ ϝлϡϧЫжм (ϢϹгЮϜ Ͻ϶ϐ дмϿϷв ϜϹКϝв) ϣЯвϝЪ Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв ϞϝЃϲ ев оϽЃуЮϜ ϣлϯЮϜ сТ сϧЮϜ ϸнзϡЮϜ ЙугϮ ϻ϶ϓж 
 дмϿϷв ϜϹКϝв Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв ϞϝЃϲ ев оϽЃуЮϜ ϣлϯЮϜ ев ϝкϝжϻ϶ϒ сϧЮϜ ϣзтϹгЮϜ ϤϝϠϝЃϳЮϜ ЙугϮ ϟϧЫжм) етϼнЪϻв ев Ͻ϶ϐ

ϹгЮϜ(и 
Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв /̮ϲ пЮϜ 

 
ϩЮϝϫЮϜ ϹуЧЮϜ: 

ϢϹгЮϜ Ͻ϶ϐ дмϿϷв /̮ϲ ев 
Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв /̮ϲ пЮϜ 

 
ϢϼϝЃ϶ мϒ ϱϠϼ ϝвϖ еуϧЮϝϲ йЮ : ЙϠϜϽЮϜ ϹуЧЮϜ 

ϹуЧЮϜ днЫуТ ϱϠϼ дϝЪ ϜϺϜ 
Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв /̮ϲ ев 
ЬϝгЮϜ Ѐϒϼ /̮ϲ пЮϜ 
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ϹуЧЮϜ днЫуТ ϢϼϝЃ϶ дϝЪ ϜϺϜ 
ЬϝгЮϜ Ѐϒϼ /̮ϲ ев 

Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв /̮ϲ пЮϜ 

 توضيحي مختصر لحساب ملخص الدخل شرح

الهدف من حساب ملخص الدخل : الوصول الى صافي ربح المنشأة على مرحلتين )جدول حساب ملخص الدخل له 
 )مرحلتين يعني قسمين

 حساب ملخص الدخل خاص بعمليات شراء وبيع البضاعة ومخزون اول وآخر الفترة

اليرادات )اقفال يعني جمع حسابات االيرادات والمصروفات في حساب ملخص الدخل هو اقفال حسابات المصروفات وا
 )ملخص واحد

 

 حساب ملخص الدخل عبارة عن جدول مقسوم الى قسمين قسم علوي وقسم سفلي

 القسم العلوي

 )يحتوي على المشتريات وما يتعلق بها في الجانب المدين)اليمين

 ))اليسار و يحتوي على المبيعات وما يتعلق بها في الجانب الدائن

 القسم السفلي

 )يحتوي على المصاريف األخرى وصافي الربح في الجانب المدين )اليمين

 )الربح في الجانب الدائن )اليسار ЬвϮв و يحتوي على االيرادات و

 الربح сТϝЊ الربح و ЬвϮв يجب التفريق بين

ЬвϮв فقط(تكلفة المبيعات )اي انه يختص بعمليات شراء وبيع البضاعة -  الربح = صافي المبيعات 

сТϝЊ جميع المصروفات األخرى-  جميع االيرادات االخرى+  تكلفة المبيعات-  الربح = صافي المبيعات 
 

 الرصيد المتمم

 هو الفرق بين مجموع المدين ومجموع الدائن ويكون إما مجمل ربح أو مجمل خسارة

 )في آخر المرحلة األولى )القسم العلوي дтϸвЮϜ РϼАЮϜويكتب في  ϱϠϼ ЬвϮвفيكون  ϼϪЪϒ дϚϜϸЮϜاذا كان مجموع 

 )في آخر المرحلة األولى )القسم العلوي дϚϜϸЮϜ РϼАЮϜويكتب في  ϢϼϝЂ϶ ЬвϮвفيكون  ϼϪЪϒ дтϸвЮϜاذا كان مجموع 
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пЮмцϜ ϢϽЎϝϳгЯЮ ЩЃУж Ͻϡϧ϶Ϝ ϣЯϛЂϜ  

 
 

 ربح عن فترة زمنيه معينه اذا ЬвϮв التجاريهتحقق المنشأة 
 زادت قيمة صافي المبيعات عن تكلفة المبيعات

 : عن فترة زمنيه معينه اذا مجمل خساره تحقق المنشأة التجاريه
 زادت قيمة تكلفة المبيعات عن قيمة صافي المبيعات

 ربح عن فترة زمنيه معينه اذا сТϝЊ تحقق المنشأة التجاريه
 عليها مجموع المصارريف التشغيليه األخرى )البيعيه واالداريه ϝТϝЎв̯  قيمة صافي المبيعات عن تكلفة المبيعاتزادت زادت 
 : تكلفة المبيعات(عبارة عن) ϣКϝϠвЮϜ تكلفة البضاعة

 مخزون آخر المدة ï صافي المشتريات + مخزون أول المدة
 : للبيع عبارة عن ϣϲϝϦвЮϜ تكلفة البضاعة

 + مخزون أول المدةصافي المشتريات 
сТϝЊ الربح )الخسارة( عن الفترة يمكن الحصول عليه بالمعادلة : 

 جميع المصروفات األخرى ï تكلفة المبيعات + جميع االيرادالت االخرى ï صافي المبيعات
ЬвϮв الربح )الخسارة( عن الفترة يمكن الحصول عليه بالمعادلة : 

 تكلفة المبيعات ï صافي المبيعات
 

,  01111المبيعات  сЮϝвϮϜ, 0111المبيعات  ϤϜϸмϸϼв , 0111المبيعات  ϤϝϲмвЂв , 0111به  ϰмвЂвЮϜ كان الخصماذا 

 :  فإن صافي المبيعات هو

 ϤϝЛтϠвЮϜ сЮϝвϮϜ = ϤϝЛтϠвЮϜ сТϝЊ ï ϤϜϸмϸϼв ϤϝЛтϠвЮϜ ï ϤϝϲмвЂв ϤϝЛтϠвЮϜ ï аЊ϶ЮϜ йϠ ϰмвЂвЮϜ 

01111 – 0111 – 0111 – 0111  =00111 

, فإن  01111المبيعات  сЮϝвϮϜ, 0111المبيعات  ϤϜϸмϸϼв , 0111المبيعات  ϞЂϦЪвЮϜ аЊ϶ЮϜ 1000 ϤϝϲмвЂв كان اذا

 : صافي المبيعات هو

сЮϝвϮϜ = ϤϝЛтϠвЮϜ сТϝЊ ϤϝЛтϠвЮϜ ï ϤϜϸмϸϼв ϤϝЛтϠвЮϜ ï ϤϝϲмвЂв ϤϝЛтϠвЮϜ ï аЊ϶ЮϜ йϠ ϰмвЂвЮϜ 

40000 ï 3000 ï 2000 ï 0 = 00111 (сТ дмЪт ϞЂϦЪвЮϜ аЊ϶ЮϜ АЧТ ϤϝтϼϦІвЮϜ ϤъϸϝЛв) 

 00111المبيعات  сЮϝвϮϜ ,0111المبيعات  ϤϝтϼϦІвЮϜ ϤϝϲмвЂв, 3500  ϤϜϸмϸϼв  ,0111به  ϰмвЂвЮϜ اذا كان الخصم

  : صافي المبيعات هو , فإن

сТϝЊ ϤϝЛтϠвЮϜ сЮϝвϮϜ = ϤϝЛтϠвЮϜ ï ϤϜϸмϸϼв ϤϝЛтϠвЮϜ ï ϤϜмϲвЂв ϤϝЛтϠвЮϜ ï аЊ϶ЮϜ йϠ ϰмвЂвЮϜ 

43000 ï 2000 ï 1000 ï 0 = 40000   (дмЪϦ ϤϝтϼϦІвЮϜ ϤϝϲмвЂв АЧТ ϤϝтϼϦІвЮϜ ϤъϸϝЛв сТ) 
 

 : ϞϝЂϲ ϜϸК ϝв يتم إقفال جميع الحسابات التالية في حساب ملخص الدخل )المرحلة األولى( بالجانب المدين

¶ пЮмцϜ ϣЯϲϼвЮϜ, Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв ϞϝЂϲ сТ дϚϜϸЮϜ ϞжϝϮЮϝϠ) ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ ϣКϝЎϠ( 

  المشترياتالرسوم الجمركية على  ¶

 بضاعة أول المدة ¶

 مسموحات المبيعات ¶
 

 : дϚϜϸЮϜ ϞϝЂϲ ϜϸК ϝв يتم إقفال جميع الحسابات التالية في حساب ملخص الدخل )المرحلة األولى( بالجانب

 بضاعة آخر المدة ¶

  الرسوم الجمركية على المشتريات ¶

 بضاعة أول المدة ¶

¶  Ј϶Яв ϞϝЂϲ сТ дтϸвЮϜ ϞжϝϮЮϝϠ) ϤϝЛтϠвЮϜ ϤϝϲмвЂв,Ь϶ϸЮϜ пЮмцϜ ϣЯϲϼвЮϜ( 
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 : أي من البنود التالية تظهر في كل من حسابي ملخص الدخل وقائمة المركز المالي

¶ ϢϼϝЂ϶ЮϜ сТϝЊ мϒ ϱϠϼЮϜ сТϝЊ 

 )الخصوم–الدائنون )يظهر في قائمة المركز المالي  ¶

 )أوراق القبض )تظهر مع األصول المتداولة في قائمة المركز المالي ¶

 )نحساب ملخص الدخل في الجانب الدائالمبيعات )تظهر في  ¶
 
 

 : أي من البنود التالية تظهر في كل من حسابي ملخص الدخل وقائمة المركز المالي

 )الخصوم–الدائنون )يظهر في قائمة المركز المالي  ¶

 )أوراق القبض )تظهر مع األصول المتداولة في قائمة المركز المالي ¶

 )الجانب الدائن المبيعات )تظهر في حساب ملخص الدخل في ¶

¶ ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ ϣКϝЎϠ  
 

 : يمكن التعبير عن معادلة الميزانية كما يلي

¶ )ЬмЊцϜ3 (ï )амЊ϶ЮϜ2)ϣтЪЯвЮϜ ФмЧϲ = (1)ЬмЊцϜ) (3)амЊ϶ЮϜ = (2)ϣтЪЯвЮϜ ФмЧϲ + (1 )((3=2+1  ,3-2=1  ,3-
1=2( 

 حقوق الملكية = األصول ï الخصوم ¶

 األصول + الخصوم = حقوق الملكية ¶

 حقوق الملكية = الخصوماألصول +  ¶
 

ϣтЮϝв ФϜϼмϜ ϸϜϼтϜ  , 111,03المبيعات  ϼϝϮтϖ000,12 ,  ϣтϼϜϸϜ РϼϝЊв000,2 , сТϝЊ  , 0111اذا كان تكلفة البضاعة المباعة 
 )ЬвϮв ϤϝЛтϠвЮϜ сТϝЊ = ϱϠϼЮϜ ï ϣКϝϠвЮϜ ϣКϝЎϠЮϜ ϣУЯЪϦ) ϤϝЛтϠвЮϜ ϣУЯЪϦ : هو ϱϠϼЮϜ ЬвϮв فإن 000,3

03,111 – 0,111  =29,000    )ϱϠϼЮϜ сТϝЊ ϣЮϸϝЛв сТ дмЪϦ ϣтЮϝв ФϜϼмϒ ϸϜϼтϜ , ϣтϼϜϸшϜ РтϼϝЊвЮϜ , ϼϝϮтшϜ( 
 

اوراق مالية  ϸϜϼтϜ , 03,111المبيعات  сТϝЊ,  0,111ادارية  ϣКϝϠвЮϜ ϣКϝЎϠЮϜ ϣУЯЪϦ  ,0,111 ,  ϼϝϮтϖ 0,011 , РϼϝЊв اذا كان
 :هو ϱϠϼЮϜ сТϝЊ فإن 0,111

 сТϝЊ =ϱϠϼЮϜ ϤϝЛтϠвЮϜ сТϝЊï   (ϣКϝϠвЮϜ ϣКϝЎϠЮϜ ϣУЯЪϦ)ϤϝЛтϠвЮϜ ϣУЯЪϦ+  рϼ϶цϜ ϤϜϸϜϼтъϜï оϼ϶цϜ ϤϝТмϼЊвЮϜ 
03,111  ï 0,111  +0,111 – 00,111 – 0,111  = 18000ϱϠϼЮϜ сТϝЊ    

 
 )ϼϝϮтшϜ  оϼ϶цϜ ϤϜϸϜϼтъϜ дв дмЪϦ ϣтЮϝв ФϜϼмϒ ϸϜϼтϜ) ( оϼ϶цϜ ϤϝТмϼЊвЮϜ дв дмЪϦ ϣтϼϜϸшϜ РтϼϝЊвЮϜ м ( 
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ϼЎϝϲвЮϜϢ тжϝϪЮϜϣ 
ǦɆȱǠȶȱä ǦǤȅǠǶȶȱä ȤɅȀȞǩ : ɍĀà:  

 ȰȮȉ ɂȲȝ æǼɆȦǪȆȶȱä ùäȀȕɉä ɂȱâ ǠȾȲɆȍɀǩ Ā æǖȊȺȶȱǠǣ ǦȪȲȞǪȶȱä ǦɆȱǠȶȱä çǠȵɀȲȞȶȱä éǠǪȹâ ȸȵ ȸȮȶǩ ǦɆǤȅǠǶȵ ãìǠǤȵ Ǧȝɀȶǲȵ ɂȲȝ ǼȺǪȆɅ ȴȲȝ
ȺɆȞȵ ǦɆȺȵï æȀǪȥ üɎǹ æîǠȆǹ Āà Ǵǣî ȸȵ æǖȊȺȶȱä üǠȶȝà ǦǲɆǪȹ ǼɅǼǶǩ ȸȵ ȸȮȶǩ ǦɆȱǠȵ ȴǝäɀȩ ǦɅǠȾȹ Ʉȥ æǖȊȺȶȲȱ ɄȱǠȶȱä ȂȭȀȶȱäääääääääää ìǼǶǩĀ Ǧ

æȀǪȦȱä 
æǼɆȦǪȆȶȱä ùäȀȕɊȱ ǠȾȱǠȎɅâ ȴǭ ȸȵ Ā çǠȵɀȲȞȶȱä ȰɆǲȆǩ øȱ ãìǠǤȵ ɂȲȝ ǼȶǪȞǩ øȥ æǖȊȺȶȱä ȸȵ éîǠǺȱäĀ ȰǹäǼȱä ȰɆǲȆǩ çǠɆȲȶȝ ɄȽ ǦǤȅǠǶȶȱä  

 
þĀǼɆȦǪȆȶȱä ȴȽ ȸȵ ùɀȊȹ ùäǼȽɉä ȸȝ ȴȲȮǪȹ þà ȰǤȩ  , çǠȵɀȲȞȶȱä ȸȵ þĀǼɆȦǪȆȶȱäȸɆȶȆȩ ɂȱâ þɀȶȆȪȺɅ ǦɆǤȅǠǶȶȱä 

ǦȲǹäǼȱä çǠǞȦȱä : üĀɉä : æǖȊȺȶȱä Ȱǹäì ȴȽ ȸȵ Ăà 
ǦɅǾɆȦȺǪȱä , ɂȖȅɀȱä , ǠɆȲȞȱä ) ǦǭɎǮȱä ǠȾǩǠɅɀǪȆȶǣ æîäìɋä ȴȽĀ ) 

 
ǦɆǱîǠǺȱä çǠǞȦȱä : ȴȽ ȸȵ ùɀȊȹ æǖȊȺȶȱä Ȝȵ ǦȩɎȝ ȴȾȖǣȀǩ ȸȮȱĀ æǖȊȺȶȱä éîǠǹ ȴȽ 

Ā êǠǣîɉä Ā üǠȶȱä ðàî ȴȾȖǣȀɅ : æǖȊȺȶȱä ûɎȵ Ǹȱâ .. Ā Ā 
æǖȊȺȶȱä Ʉȥ ȴȾȅ ȼȱ ȸȵ Ȱȭ , þɀȶȽǠȆȶȱä Ā þɀɆȱǠǶȱä þĀȀȶǮǪȆȶȱä 

ȰǱɉä ǦȲɅɀȕ ýɀȎǹ æǖȊȺȶȱä ɂȲȝ ȀɆȎɅ øȥ æǖȊȺȶȱä óȀȪǩ ɄȲȱâ ûɀȺǣ Ǡȵ ûɀȺǣ : þɀȑȀȪȶȱä 
æǖȊȺȶȱä ȰǤĈȩ ȸȵ ìǼȆɅ ȴȱ ȠȲǤȵ øǣ æǖȊȺȶȱä ȼȱ ȸɅǼǩ ȸȵ Ȱȭ : þɀȺǝäǼȱä 

Ⱦȹâ ȴȾȶȱä ɄȱĀí ȸȵ ĂîǼȵ : þɀɆȱǠȶȱä þɀȲȲǶȶȱäȸɅǼɆȦǪȆȵ ȴ 
ýɀȅî øǣ ǠȹǠɆǵà ɂȶȆɅ ǠȵĀ æǖȊȺȶȱä ɂȲȝ ǠȾȑȀȦǩ ɄǪȱä ǢǝäȀȒȱä üɎǹ ȸȵ ǦȵɀȮǶȱä ǼɆȦǪȆǩ : ǦȵɀȮǶȱä  

 
ǦɆȱǠȶȱä ǦǤȅǠǶȶȱä ùäǼȽà<<  : ȤɅȀȞǪȱä Ʉȥ ǠȽǼǲȹ 

1-  æîǠȆǹ Ā Ǵǣî ȸȵ æǖȊȺȶȱä üǠȶȝà ǼɅǼǶǩ 
2-  ǠȵäȂǪȱâĀ çǠȮȲǪȶȵ ɂȲȝ ùȀȞǪȱäĀ ǦȺɆȞȵ ǦɆȺȵï ǦȚǶȱ Ʉȥ ɄȱǠȶȱä ȂȭȀȶȱä ǼɅǼǶǩæǖȊȺȶȱä ç 
3-  çǠȅǠɆȆȱä ȴȅîĀ ȔɆȖǺǪȲȱ ǦȵïɎȱä çǠȹǠɆǤȱä ȀɆȥɀǩ  
4-  æǖȊȺȶȱä üǠȶȝà ɂȲȝ ǦǣǠȩȀȱä ýǠȮǵɋ ǦȵïɎȱä çǠȵɀȲȞȶȱä ȀɆȥɀǩ 
5-  äɀȢǣ äíâ ǠȾɆȱâ öɀǱȀȲȱ ǦȶȚȺȵ ǦȲȵǠȭ çɎǲȅ øǣ õǠȦǪǵɋä 

 
ǦɆȆɆǝî çǠȝɀȶǲȵ Ȅȶǹ ɄȽĀ ǦɆȱǠȶȱä ǦǤȅǠǶȶȱä Ʉȥ çǠǣǠȆǶȱä öäɀȹä 

 çǠȮȲǪȶȵ ɄȽĀ : üɀȍàɎǤȪǪȆȵ ȜȥǠȺȶȱäĀ çǠȵǼǺȱǠǣ æǖȊȺȶȱä ìĀȂǩ ɄǪȱä ǦȭȀȊȱä 
ɄȽĀ : ýɀȎǹ ɄȱǠȵ ýäȂǪȱâ ȀɆȢȲȱ æǖȊȺȶȱä ɂȲȝ  

ûɎȶȱä ȻǠǲǩ æǖȊȺȶȱä ɂȲȝ ǦȪǶǪȆȵ çǠȵäȂǪȱâ : ǦɆȮȲȵ úɀȪǵ 
ǦȪǶǪȆȵ ȀɆȡ Āà ǦȪǶǪȆȵ çǠȵäǼǹ Āà ȜȲȅ ȜɆǣ ȸȵ æǖȊȺȶȱä ȼȪȪǶǩ Ǡȵ : çäìäȀɅâ 

ȵǼǺǪȆȶȱä çǠȵǼǺȱäĀ ȜȲȆȱä ǦȦȲȮǩ : çǠȥĀȀȎȶȱäæǖȊȺȶȱä ǠȾȱĀäȂǩ ɄǪȱä ǦȖȊȹɉä ǾɆȦȺǩ Ʉȥ Ǧ 
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ǠȾɆȲȝ ùîǠȞǪȶȱä ǦɆǤȅǠǶȶȱä ãìǠǤȶȱä:  
ǦɆǤȅǠǶȶȱä æǼǵɀȱä :  

āȀǹɉä çǠǞȊȺȶȱä ȸȝĀ ǠȾɆȮȱǠȵ ȸȝ ǦȲȎȦȺȵ æǼǵĀ ǠȾȹà ɂȲȝ æǖȊȺȶȱä ȰȵǠȞǩ àǼǤȶȱä äǾȽ ȸȵ 
ǦɅǼȪȺȱä æǼǵɀȱä:  

 ǼȺȝ ( Ǹȱâ ... ĀîɀɅ , îɍĀì , œ ) ǼȪȺȱä æǼǵĀ ýäǼǺǪȅâ ɄȺȞǩæǖȊȺȶȱä çǠɆȲȶȝ ȰɆǲȆǩ 
ȴȾȾȾȵ : ǦɆǺɅîǠǪȱä ǦȦȲȮǪȱä 

ɎǤȪǪȆȵ ǠȾȱ èǼǶɅ Ǽȩ ȀɆɆȢǩ Ăà þĀì ǦɆǤȅǠǶȶȱä ȀǩǠȥǼȱä Ʉȥ ǼɆȪǩĀ ǠȽǾɆȦȺǩ ǨȩĀ ǦȝɀȥǼȶȱä ǦȦȲȮǪȱǠǣ çǠɆȲȶȞȱä çǠǤǭâ 
ǦɅîäȀȶǪȅɋä:  

ɋä àǼǤȶȱ ǠȪɆǤȖǩĀ ȸȵȂȱä ȸȵ æȀǪȦȱ ǠȾǩǠɆȲȶȝ Ʉȥ æȀȶǪȆȵ æǖȊȺȶȱä þà Ăà , ȀȶǪȆǩ øȱ çǼĈǱćĀ æǖȊȺȶȱä ǦȱĀäǼǪȵ Āà ǦǪǣǠǭ ǨȹǠȭ üɀȍɉä ȂɆȶȹ ǦɅîäȀȶǪȅ
ȰǱɉä æȀɆȎȩ ýà ȰǱɉä ǦȲɅɀȕ ǨȹǠȭ Þäɀȅ ýɀȎǺȱäĀ 

ǦɆǤȅǠǶȶȱä æȀǪȦȱä:  
Ȱȭ ǦɅǠȾȹ Ʉȥ ɄȱǠȶȱä ȂȭȀȶȱä ǦȶǝǠȩ ìäǼȝâ ȴǪɅĀ æǖȊȺȶȱä üǠȶȝà ǦǲɆǪȹ ðǠɆȩ ȴǪɅ ǠȾǪɅǠȾȹ Ʉȥ ǦȺȆȱä ǦǣäȀȩ øǣ þɀȮǩ ǦɅĀǠȆǪȵ ǦɆȱǠȵ çäȀǪȥ ɄȽ æȀǪȥ 

ǦȲǣǠȪȶȱä:  
Ȫȵ ɄȽĀæîǠȆǺȱä Āà ǴǣȀȱä ɄȥǠȍ ǼɅǼǶǪȱ ǦɆǤȅǠǶȶȱä æȀǪȦȱä üɎǹ çäìäȀɅɋä øǣ çǠȥĀȀȎȶȱä ǦȲǣǠ 
ȨȪǶǪȱä:  

ȼȪȪǶǩ üǠǵ Ʉȥ ɍâ ǠȽȀǩǠȥì Ʉȥ ȼȲǲȆǩĀ ìäȀɅɋǠǣ æǖȊȺȶȱä ùȀǪȞǩ ɍ  
çǠǤǮȱä:  

ɇä ǴɆȑɀǩ Ȝȵ ȀɆɆȢǪȱä ȸȝ êǠȎȥɋä ǢǲɅ ȀɆɆȢǩ üǠǵ Ʉȥ , āȀǹɉ æȀǪȥ ȸȵ ȨǤȖȶȱä ɄǤȅǠǶȶȱä åɀȲȅɉä ȀɆɆȢǩ ýǼȝǦɆȱǠȶȱä ȴǝäɀȪȱä Ʉȥ ǦǲǩǠȺȱä îǠǭ  
úǠȪǶǪȅɋä:  

ìǼȆǩ ȴȱ Āà çìǼȅ , ɉ Āà ǦȪǶǪȆȵ ǨȹǠȭ Þäɀȅ îǠǤǪȝɋä ȸɆȞǣ çǠȥĀȀȎȶȱäĀ çäìäȀɅɋä Ǿǹǖȹ ǠȺȹâ øȥ ȰǹǼȱä ɄȥǠȍ ðǠɆȩ ǼȺȝ 
îǾǶȱäĀ ǦȖɆǶȱä:  

êǠǣîɉä Ǿǹà ýǼȝ Ā , ȀǝǠȆǺȱä ǦȾǱäɀȶȱ ǦɆȱǠȵ çǠȎȎǺȵ ȸɅɀȮǩ üɎǹ ȸȵ ȀǝǠȆǺȱä øȱ ǘǤȺǪȱä æîĀȀȑ þǠǤȆǶȱä Ʉȥ ǦȞȩɀǪȶȱä 
ǦɆǤȆȺȱä ǦɆȶȽɉä:  

ɄȱǠȶȱä ȂȭȀȶȱäĀ ȰǹǼȱä ǦȶǝǠȩ ɂȲȝ ǠȽȀɆǭǖǩ Ā ǦɆǤȆȺȱä ǠȾǪɆȶȽà ǢȆǵ ìɀȺǤȱä ȰɆȲǶǩ Ā ǦǲȱǠȞȶǣ ýǠȶǪȽɋä 
êǠȎȥɋä:  

ȲȞȶȱä ȜɆȶǱ ȸȝ ǴȎȦɅ Ā ìǠɆǶȱä ǢȹǠǱ ýȂǪȲɅ þà ǢȅǠǶȶȱä ɂȲȝ ǢǲɅ , ǦɆȱǠȶȱä ȴǝäɀȪȱä ìäǼȝâ ǼȺȝ ǦȵǠǩ ǦɆȹɎȝ ûǠȺȽ þɀȮɅ þà ǢǲɅ ȐȢǣ çǠȵɀ
ȴǝäɀȪȱä ɂȲȝ ǠȽȀɆǭǖǩ āǼȵ ȸȝ ȀȚȺȱä  

ǦɆǤȅǠǶȶȱä æîĀǼȱä:  
ǦɆǤȅǠǶȶȱä æîĀǼȱǠǣ óȀȞǩ Ā ȌǺȲǩ ȴǭ åɀǤǩ ȴǭ ǨǤǮǩ ȴǭ ðǠȪǩ ǦɆȱǠȵ èäǼǵà øȭ àǼǤǩ çǠȵɀȲȞȶȱäĀ çǠȹǠɆǤȱä æîĀì ɄȽĀ  

ǠȾǩäɀȖǹ:  
ǦɆȵɀɆȱä ȀǪȥì Ʉȥ çǠȵɀȲȞȶȱä ȰɆǲȆǩ  ) çäǼȺǪȆȵ , ȀɆǩäɀȥ , çɍǠɆǤȶȭ , çɍǠȎɅâ , çǠȮɆȉ ( 
ýǠȞȱä íǠǪȅɉä ȀǪȥì ɂȱâ ìɀɆȪȱä ȰɆǵȀǩ  

ǼɆȍȀǪȱǠǣ ǠȽǠȺȥȀȝ Ǡȵ ɄȽĀ ǦȞǱäȀȶȱä þäȂɆȵ ìäǼȝâ  
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 çǠǣǠȆǶȱä ȐȞǣ æǼȍîà ɂȲȝ çǠɅɀȆǪȱä Ȱȶȝ<< ǦɆǤȅǠǶȶȱä æîĀǼȱǠǣ æǼɅǼǱ ĂǾȽ 
ǦɆȱǠȶȱä ȴǝäɀȪȱä ìäǼȝâ  

ɄȱǠȶȱä ȂȭȀȶȱä ǦȶǝǠȩ , ȰǹǼȱä ǦȶǝǠȩ  
 ǠȽȀɅĀǼǩĀ çǠǣǠȆǶȱä üǠȦȩâ äȀɆǹà Ā<<  ǠȒɅà ǦǤȅǠǶȶȱä æìǠȵ Ʉȥ ǠȾȅîǼȺȅ Ǡȵ ɄȽĀ ǦɆǤȅǠǶȶȱä æîĀǼȱä Ʉȥ æǼɅǼǱ2  

 
ǦɅìȀǲȱä çǠɅɀȆǪȱä:  

ǦȦȲǪǺȶȱä çǠǣǠȆǶȱäĀ æǼȍîɊȱ ǦȶɆȪȱä ǦǶȍ ȸȵ ȨȪǶǪȱä ùǼȾǣ ǦɆȱǠȶȱä ǦȺȆȱä ǦɅǠȾȹ Ʉȥ ǦɆǤȅǠǶȵ çǠɆȲȶȝ ÞäȀǱâ ɀȽ Ā  
Ȁǹß ȤɅȀȞǩ:  

æȀǪȥ Ȱȭ ǦɅǠȾȹ ǦɆȶȮȱä Ā ǦȶɆȪȱä ǬɆǵ ȸȵ æǖȊȺȶȱä ýɀȎǹ Ā üɀȍà ȀȎǵ ǦɆȱǠȵ 
ȤɅȀȞǪȱä ȸȶȑ ȸȵ ɄȽ Ā ìȀǲȱä ùäǼȽà  

1. ǦȞǱäȀȶȱä þäȂɆȵ Ʉȥ æìîäɀȱä çǠǣǠȆǶȱä æǼȍîà ǦǶȍ ȸȵ ȨȪǶǪȱä  
2. ȴɆȲȅ ɀǶȹ ɂȲȝ æîǠȆǹ Āà Ǵǣî ȸȵ æǖȊȺȶȱä üǠȶȝà ǦǲɆǪȹ ǦȥȀȞȵ 
3. ȴɆȲȆȱä ɄȱǠȶȱä ȂȭȀȶȱä ǦȥȀȞȵ  

 
ĂǼȪȺȱä ðǠȅɉä :  

 çǠɆȲȶȞȱä ȰǲȆǩ ɍ , ǦǤȅǠǶȶȱä Ʉȥ ĂǼȪȺȱä ðǠȅɊȱ ǠȪɆǤȖǩǦɆȲȶȞȱǠǣ ȔǤǩȀȶȱä ȠȲǤȶȲȱ ĂǼȪȺȱä ȜȥǼȱä ǼȞǣ ɍâ ȀǩǠȥǼȱä Ʉȥ ǦɆǣǠȆǶȱä 
 

úǠȪǶǪȅɋä ðǠȅà:  
 ȜȥǼǩ ȴȱ Āà ǨȞȥìĀ , çäìäȀɅɌȱ ǦǤȆȺȱǠǣ ȰȎǶǩ ȴȱ Āà ǨȲȎǵ Þäɀȅ ǠȾȪȪǶǩ üǠǵ ǦɆȱǠȶȱä çǠɆȲȶȞȱä èĀǼǶǣ ùȀǪȞɅ úǠȪǶǪȅɋä ðǠȅɉ ǠȪɆǤȖǩ

çǠȥĀȀȎȶȲȱ ǦǤȆȺȱǠǣ  
ǼǺǪȅâ ȀǮȭɉä ȀǤǪȞɅ úǠȪǶǪȅɋä ðǠȅàǦǤȅǠǶȶȱä Ʉȥ Ǡȵä 

 
 ǦǤȅǠǶȶȱä îȀȪȶȱ ǦɆȆɆǝȀȱä çǠȝɀȑɀȶȱä : äȀɆǹà2 ǦɆǤȅǠǶȶȱä çǠɅɀȆǪȱä )(  

1-  çǠɅɀȆǪȱä ǦȶǝǠȩ ìäǼȝâĀ çǠȥĀȀȎȶȱäĀ çäìäȀɅɋä ǦɅɀȆǩ 
2-  ɄȞȲȆȱä þĀȂǺȶȱä ǦɅɀȆǩ  
3-  ȼǪǣǠǮȱä üɀȍɉä ǦɅɀȆǩ 
4-  ǦɅǼȪȺȱä üɀȍɍä ǦɅɀȆǩ 
5-  þɀȺɅǼȶȱä ǦɅɀȆǩ  
6-  ǦɆǤȅǠǶȶȱä ÞǠȖǹɉä  
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ϣϫЮϝϫЮϜ ϢϽЎϝϳгЮϜ 
 

 ( пЮϜ /̮ϲ( و ) ϲ дв̮/توضيح الفرق بين )
 ( пЮϜ /̮ϲ)الطرف الدائن يكون 

 ( пЮϜ /̮ϲ)يعني الحساب الذي يدفع يكون 
 
 ϜϸЧжللدفع  مثال

 ϜϸЧжلاير  001لو اشتريت خاتم بقيمة 
 بيكون القيد كالتالي 

ϤϝϠϪъϜ ϸтЦ الثبات المبلغ المدفوع وطريقة الدفع : 
001 (дв /̮ϲ ) الخاتم 
 001 (пЮϜ /̮ϲ ) ФмϸжЊЮϜ 

 ألنه هو الذي دفع المبلغ ФмϸжЊЮϜهنا الطرف الدائن هو 
 (الصندوق пЮϜ /̮ϲ) (الخاتم дв /̮ϲ)فكأننا نقول )ان الصندوق اعطى حساب الخواتم مبلغ ونريد اعادة المبلغ 

 
 ШтІϠ نفس المثال للدفع

 ШтІϠلاير  001لو اشتريت خاتم بقيمة 
 قيد اقفال( –قيد تسوية  –بيكون القيد كالتالي )القيد له ثالث مراحل : قيد اثبات 

ϤϝϠϪъϜ ϸтЦ الثبات المبلغ المدفوع وطريقة الدفع : 
001 (дв /̮ϲ ) الخاتم 
 001 (пЮϜ /̮ϲ ) ШжϠЮϜ 

 ألنه هو الذي دفع المبلغ ШжϠЮϜهنا الطرف الدائن هو 
 (البنك пЮϜ /̮ϲ) (الخاتم дв /̮ϲ)اعطى حساب الخواتم مبلغ ونريد اعادة المبلغ  ШжϠЮϜفكأننا نقول )ان 

 
 

дтКмж ϤϝТмϼЊвЮϜ : 
 : ЬмцϜ ИмжЮϜ 
 ϣвϸϝЧЮϜفي السنة  مقابله خدمة او سلعة Ϻ϶ϝϦو  ϣтЮϝϲЮϜخالل السنة  йЛТϸϦالمبلغ الذي هو  : аϸЧвЮϜ المصروف

 : مثال للتوضيح

 ايجار سنة ونصف 01,111لاير , ودفعت  01,111نفرض انك مستاجر شقة بـ
ЬмЊцϜ ϣвϚϝЦ сТ йЯтϮЂϦ  في حساب ملخص الدخل ولكن يتم аϸЧв РмϼЊв ЙЎмт ъ القاعدة تقول : أن رصيد أي

ϣЮмϜϸϦвЮϜ في قائمة المركز المالي 
 
 يعني

 
 )مصروف لهذه السنة )وهذا يرحل الى حساب ملخص الدخل 01,111تكون الـ
ϾЪϼвЮϜ ϣвϚϝЦ сТ ويظهر مع األصول المتداولة  ЬмϜϸϦв ЬЊϒللسنة القادمة )وهذا يكون  РмϼЊваϸЧв  01,111والباقي 
сЮϝвЮϜ( 

 
 ЬЊϒ) мϒ (РмϼЊв(Υ( يتم بأسلوبين ϣвϸЧвЮϜ ϤϝТмϼЊвЮϜ تسوية
: ъмϒ تسوية المصروفات المقدمة كـ"ЬЊϒ" 
 )المبلغ المدفوع كامال) ϝϠϪъϜϤ قيد

 )аϸЧвЮϜ )ϣвЯЪ аϸЧвЮϜ ЬЊϒ йжϒ сжЛϦمن حـ/ مصروف االيجار  01,111
 أو البنك )حسب طريقة الدفع نقدا أو بشيك( الى حـ / الصندوق  01,111
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (المبلغ الذي يخص السنة الحالية  (ϣтмЂϦЮϜ قيد
 مصروف االيجار من حـ/  01,111

 аϸЧвЮϜ الى حـ/ مصروف االيجار  01,111
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )المبلغ الذي يخص السنة الحالية)  ЬϝУЦъϜ قيد
 من حـ/ملخص الدخل  01,111

 الى حـ/ مصروف االيجار  01,111
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

: ϝтжϝϪ "تسوية المصروفات المقدمة كـРмϼЊв" 

 )المبلغ المدفوع كامال) ϤϝϠϪъϜ قيد
 من حـ/ مصروف االيجار  01,111

 الى حـ / الصندوق  01,111
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )المبلغ الذي يخص السنة القادمة) ϣтмЂϦЮϜ قيد
 аϸЧвЮϜ من حـ/مصروف االيجار  01,111

  الى حـ/ مصروف االيجار  01,111
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (المبلغ الذي يخص السنة الحالي  (ЬϝУЦъϜ قيد
 من حـ/ملخص الدخل  01,111

 الى حـ/ مصروف االيجار  01,111
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ϣтмЂϦЮϜوفي قيد  ϤϝϠϪъϜ)في قيد  дтϦϼвتظهر  аϸЧвЮϜ كلمةفان  "ЬЊϒ"المقدمة كـ ϤϝТмϼЊвЮϜنالحظ انه عند تسوية 
 (ϣтмЂϦЮϜفقط )في قيد  ϢϸϲϜм Ϣϼвتظهر  аϸЧвЮϜ كلمةفان  " РмϼЊв "المقدمة كـ ϤϝТмϼЊвЮϜوعند تسوية 

 راجعوا كلمة المقدم وركزوا على موقعها في كل طريقة من الطريقتين السابقة
 
 

 قيد االثبات
 "ЬЊϒ"كـ االثبات فهي تسجيلفي قيد  аϸЧвЮϜ اذا قرأت كلمة

 аϸЧвЮϜمصروف الويكون قيد التسوية الى حـ/ 
 "РмϼЊв"كـ في قيد االثبات فهي تسجيل аϸЧвЮϜ كلمة ϸϮϦ аЮ اذا

 مصروف الويكون قيد التسوية الى حـ/ 
 قيد تسوية األصل ЀЪК يعني قيد تسوية المصروف

 
 قيد االقفال نفسه في الطريقتين

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 дв сжϝϪЮϜ ИмжЮϜϤϝТмϼЊвЮϜ 
 (01/00)بعد  دفعه خالل السنة الحاليةستو (01/00)قبل تفدت منه خالل السنة الماضيةهو مبلغ اس :ФϲϦЂвЮϜ المصروف

 

 : مثال للتوضيح

 0000ونحن االن في السنة  00/00/0000لاير بتاريخ  0,011بمبلغ  نفرض ان فاتورة الكهرباء صدرت
في حساب ملخص الدخل ولكن  ЙЎмт ъм دفعهعليك هو التزام يجب  ФϲϦЂв РмϼЊв القاعدة تقول : أن رصيد أي

 في قائمة المركز المالي ϣЮмϜϸϦвЮϜ амЊ϶ЮϜ ϣвϚϝЦ сТ йЯтϮЂϦ يتم
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 :ЧϲϦЂвЮϜϣتسوية المصروفات 

 йЛТϸ аϦт аЮ المصروف المستحق بالمبلغ الذي ϤϝϠϪϜ يتم فيه  ϣтмЂϦЮϜ قيد
 من حـ/ مصروف الكهرباء 0,011

 ФϲϦЂвЮϜ الى حـ / مصروف الكهرباء 0,011
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )اقفال المصروفات في الجانب المدين من حساب ملخص الدخل) ЬϝУЦъϜ قيد
 الدخلمن حـ/ملخص  0,011

 الى حـ/ مصروف الكهرباء 0,011
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
дтКмж ϸϜϼтъϜ : 
ЬмцϜ ИмжЮϜ 
 خالل السنة الحالية مقابلها خدمة قدمتسخالل السنة الماضية و اخذتههو مبلغ :  аϸЧвЮϜ االيراد

  : مثال للتوضيح
 ϵтϼϝϦм ϣІмϽУв ХЧІ ϟϲϝЊ ЩжϜ ЌϽУж ануЮϜ1/12/1433  

 ϽлІϜ ϣϪыϪ ϼϝϯтϜ ЩЮ ЙТϸм ϽлІϜ ϣϪыϪ ϢϹгЮ ϣЧІ ϽϮϝϧЂϜм днϠϾ ШϝϮ7500  ϽлЇЮϜ) 2500 ( 
 ϣзЂ сТ НЯϡгЮϜ ϥгЯϧЂϜ ϥжϜ1433  сТ ϽлІ еуϧзЂ пЯК ϣвнЃЧв ϝлϧвϹЦ сЯЮϜ ϣвϹϷЮϜ еЫЮм1433  сТ етϽлІм1434 

 НЯϡв7,500 аϹЧв ϸϜϽтϜ нк йϧгЯϧЂϜ сЯЮϜ  

 
 ϣтнЃϦ днЫϦϸϜϽтъϜ аϹЧгЮϜ еуϧЧтϽА пЯК:  
ϸϜϽтъϜ ϣϯЮϝЛв "كـаЊ϶" ϸϜϽтъϜ ϣϯЮϝЛв м "كـϸϜϼтϜ" 

 
ъмϜ : ϣтнЃϦ ϸϜϽтъϜ "كـаЊ϶" 

 )аϸЧвЮϜ يعني كامل المبلغ اللي استلمته من الزبون مع كلمة( йЯтЊϲϦ аϦ االيراد المقدم بالمبلغ الذي ϤϝϠϪϜ يتم فيه (ϝϠϪϜϤ قيد
 من حـ/ الصندوق 0,011

 аϸЧвЮϜ الى حـ / االيراد0,011
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (0000سنة  المبلغ الذي يخصيعني نكتب  )0000يتم تخفيض االيراد المحصل مقدما للسنة )  ϣтмЂϦЮϜ قيد
 аϸЧвЮϜ من حـ/ االيراد 0,011

  الى حـ / االيراد 0,011
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )في حساب ملخص الدخل 0000سنة  المبلغ الذي يخصاقفال (ЬϝУЦъϜ قيد
 من حـ/ االيراد 0,011

 الى حـ/ ملخص الدخل 0,011
 

 сзЛт0,011 ϽлІϜ ϣϪыϫЮ ЭвϝЪ ϼϝϯтъϜ 
0,011 ϼϝϯтϜ  ϽлІ12  ϣзЂ сТ1433 

 
** ϣϯЮϝЛв сТ бЋϷЪ ϸϜϽтъϜ ϸϜϽтъϜ ϽлЗт ъ  ϣзЃЮ аϹЧгЮϜ1434 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:ϝтжϝϪ ϣтнЃϦ ϸϜϽтъϜ "كـϸϜϼтϜ" 
 )аϸЧвЮϜ كلمة дмϸϠ يعني كامل المبلغ اللي استلمته من الزبون йЯтЊϲϦ аϦ االيراد المقدم بالمبلغ الذي ϤϝϠϪϜ يتم فيه)ϤϝϠϪϜ قيد

 من حـ/ الصندوق 0,011
  الى حـ / االيراد 0,011

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ( 0000يعني نكتب ايراد سنة  )0000تخفيض االيراد المحصل مقدما لسنة  ϣтмЂϦЮϜ قيد
  من حـ/ االيراد 0,111

 аϸЧвЮϜ الى حـ / االيراد 0,111
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )في حساب ملخص الدخل 0000سنة  المبلغ الذي يخصاقفال (ЬϝУЦъϜ قيد
 من حـ/ االيراد 0,011

 الى حـ/ ملخص الدخل 0,011
 
сзЛт 

0,011 ϽлІϜ ϣϪыϫЮ ЭвϝЪ ϼϝϯтъϜ 

0,111  ϣзЂ сТ етϽлЇЮ аϹЧгЮϜ ϸϜϽтъϜ1434 

0,011  ϽлІ ϼϝϯтϜ12  ϣзЃЮ1433 

 
 ( / ϸϜϽтъϜ ϣϯЮϝЛв ϸϜϽтϝЪ  ъϣгЯЪ ϽлЗϦ аϹЧгЮϜ ϣтнЃϧЮϜ ϹуЦ сТ ϢϹϲϜм ϢϽв ъϜ) ̮ϲ пЮϜ аϹЧгЮϜ ϸϜϽтъϜ نالحظ انه عند

** ϣϯЮϝЛв сТ ϸϜϽтъϜ ϸϜϽтϝЪ  
НЯϡгЮϜ ϽлЗт ЭЋϳгЮϜ  ЭвϝЫЮϝϠ сТ ϹуЦϤϝϡϪъϜ 
рϻЮϜ НЯϡгЮϜм  ϣзЂ ЉϷт1434  сТ ϹуЦϣтнЃϧЮϜ 
рϻЮϜ НЯϡгЮϜм  ϣзЂ ЉϷт1433  сТ ϹуЦЬϝУЦъϜ 

 
**  еуϧЧтϽГЮϜ сТ ЬϝУЦъϜ ϹуЦйЃУж нк  ϣзЂ ЉϷт рϻЮϜ НЯϡгЮϜ нкм1433 

 من حـ/ االيراد 0,011
 الى حـ/ ملخص الدخل 0,011

ϣвЯЪ пЯК ϜмϾЪϼм ϣтжϝϪ Ϣϼв ϜмЛϮϼϜ аϸЧвЮϜ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ϸϜϼтъϜ дв сжϝϪЮϜ ИмжЮϜ 
ϸϜϽтъϜ ХϳϧЃгЮϜ  НЯϡвнк ϥжϜ йЧϳϧЃϦ ϤϝвϹ϶м ЙЯЂ ЭϠϝЧв ШϽуПЮ ϝлϧвϹЦ  бЮм ϣзЃЮϜ ϥлϧжϜмϝлϧгуЦ днϠϿЮϜ ЙТϹт 

ϱуЎнϧЯЮ Ьϝϫв :  
ϨϝϪϜ ЭЧж ϣЪϽІ ϟϲϝЊ ЩжϜ ЌϽУж  ϵтϼϝϧϠ днϠϿЯЮ ϨϝϪϜ ЭЧзϠ ϥгЦм15/11/1433  ϣгуЧϠ1300  НЯϡв ЩЮ ЙТϸм 500 

 сЦϝϡЮϜм800  ЙТϹт бЮ днϠϿЮϜм ϣзЃЮϜ ϥлϧжϜм800 ϣуЧϡϧгЮϜ  

 
ϣтнЃϦ ϸϜϽтъϜ ХϳϧЃгЮϜ 
ϹуЦ ϣтнЃϧЮϜ )йуТ бϧт ϤϝϡϪϜ ϸϜϽтъϜ ХϳϧЃгЮϜ рϻЮϜ НЯϡгЮϝϠ йЛТϹт бЮ днϠϿЮϜ( 

800  ХϳϧЃгЮϜ ϸϜϽтъϜ /̮ϲ ев 

800   ϸϜϽтъϜ / ̮ϲ пЮϜ 
 ̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮ 

ϹуЦ ЬϝУЦъϜ )ЉϷЯв ϞϝЃϲ сТ ϸϜϽтъϜ ЬϝУЦϜ  ϣзЂ ЉϷт рϻЮϜ НЯϡгЮϝϠ Э϶ϹЮϜ1433 днϠϿЮϜ йЛТϸ рϻЮϜ НЯϡгЮϜ)( 
500  ϸϜϽтъϜ /̮ϲ ев 

500 Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв /̮ϲ пЮϜ 

̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮ 

ЬнЊъϜ ϣЮмϜϹϧгЮϜ  анЋϷЮϜмЦ сТ ϝлЯуϯЃϦ бϧт) ϣЮмϜϹϧгЮϜϝ ϵтϼϝϧϠ ϸнуЧЮϜ ЭуϲϽϦ ϹзК сЮϝгЮϜ ϿЪϽгЮϜ ϣгϚ30/12( 
ϣЮмϜϹϧгЮϜ ЬнЊцϜ 

аϸϝЧЮϜ аϝЛЮϜ ЉϷт рϻЮϜ ̭ϿϯЮϜ) ϣвϹЧгЮϜ ϤϝТмϽЋгЮϜ( 
ъϜϸϜϽт ϤϜϜ) ϣЧϳϧЃгЮϜеЫЮм сЮϝϳЮϜ аϝЛЮϜ ЉϷт рϻЮϜ ̭ϿϯЮ  бЮϦ бϧтЋϳуЯй( 

ϣЮмϜϹϧгЮϜ анЋϷЮϜ 
ϤϝТмϼЊвЮϜ ) ϣЧϲϦЂвЮϜϜеЫЮм сЮϝϳЮϜ аϝЛЮϜ ЉϷт рϻЮϜ ̭ϿϯЮ  бЮ бϧтйЛТϸ( 

 аϝЛЮϜ ЉϷт рϻЮϜ ̭ϿϯЮϜ) аϹЧгЮϜ ϸϜϽтъϜаϸϝЧЮϜ( 
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ϣЛϠϜϽЮϜ ϢϽЎϝϳгЮϜ (ϣϫЮϝϫЮϜ ϢϽЎϝϳгЯЮ ϱуЎнϦм ϰϽІ) 
 

 المبدأ األساسي الذي يحكم تسوية االيرادات المقدمة والمصروفات المقدمة وااليرادات المستحقة والمصروفات المستحقة هو
 يعني آخر يوم في السنة المالية أو الدورة المحاسبية 01/00يوم 
 аϸЧв РмϼЊв مقابله خدمة أو سلعة فهو ъм йЛТϸϦϺ϶ϓϦ  : أي مصروف 0قاعدة 
 ФϲϦЂв РмϼЊв مقابلها فهو ЙТϸϦ ъм ϝкϺ϶ϓϦ : أي خدمة أو سلعة 0قاعدة 
 аϸЧв ϸϜϼтϜ مقابله خدمة أو سلعة فهو аϸЧϦ ъм иϺ϶ϓϦ : أي ايراد 0قاعدة 
 ФϲϦЂв ϸϜϼтϜ مقابلها فهو Ϻ϶ϓϦ ъм ϝлвϸЧϦ : أي خدمة أو سلعة 0قاعدة 

 
тмЂϦ ϸмтЦ Ј϶ЯвдтϦЧтϼА пЯК ϣвϸЧвЮϜ ϤϝТмϼЊвЮϜм ϣвϸЧвЮϜ ϤϜϸϜϼтъϜ ϣ:  

 
пЮмъϜ ϣЧтϼАЮϜ: تسوية аϸЧвЮϜ РмϼЊвЮϜ على أنه ЬЊϒ , وتسوية аϸЧвЮϜ ϸϜϼтъϜ على аЊ϶ 

 )حقوق الملكية + االيراد + амЊ϶ЮϜ = المصروفات + ЬмЊцϜ) تذكير بمعادلة الميزانية
 ϣжϚϜϸ دائما ϣжтϸв , амЊ϶ЮϜ دائما ЬмЊцϜ = амЊ϶ЮϜ( , ЬмЊцϜ)  اوال التركيز على أن

 ϶аЊ االيراد المقدم ЬЊϒ м اتفقنا على ان : المصروف المقدم
 ϣтмЂϦЮϜ ϸтЦ الذي يتم تسجيله في НЯϠвЮϜ من ناحية ϣлϠϝІϦв ϣтмЂϦЮϜ ϣЧтϼА فتكون аЊ϶ЮϜ = ЬЊцϜ بما أن
 

 амт ϸмтЧЮϜ ЬтϮЂϦ30/12 
 : كالتالي аϸЧвЮϜ РмϼЊвЮϜ يكون قيد تسوية

ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ϣтЮϝϲЮϜ )من حـ/ المصروف) 
ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ϣтЮϝϲЮϜ )الى حـ/ المصروف аϸЧвЮϜ) 

 
 : كالتالي аϸЧвЮϜ ϸϜϼтъϜ ويكون قيد تسوية

ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ϣтЮϝϲЮϜ )من حـ/ االيراد аϸЧвЮϜ) 
ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ϣтЮϝϲЮϜ )الى حـ/ االيراد) 

 
ϣтжϝϪЮϜ ϣЧтϼАЮϜ  :تسوية аϸЧвЮϜ РмϼЊвЮϜ على أنه РмϼЊв , وتسوية аϸЧвЮϜ ϸϜϼтъϜ على أنه ϸϜϼтϜ 

 )ϤϜϸϜϼтъϜ + الخصوم + حقوق الملكية = ϤϝТмϼЊвЮϜ + تذكير بمعادلة الميزانية )األصول
 (ϣжϚϜϸ دائما ϣжтϸв , ϤϜϸϜϼтъϜ دائما ϤϝТмϼЊвЮϜ = ϤϜϸϜϼтъϜ  )ϤϝТмϼЊвЮϜ اوال التركيز على أن

  
 ϸϜϼтϜ االيراد المقدم РмϼЊв м اتفقنا على ان : المصروف المقدم

 
  аϸЧвЮϜ كلمةومختلفة من ناحية   НЯϠвЮϜ من ناحية ϣлϠϝІϦв ϣтмЂϦЮϜ ϣЧтϼА فتكون РмϼЊвЮϜ = ϸϜϼтъϜ بما أن
 

 амт ϸмтЧЮϜ ЬтϮЂϦ30/12 
 : كالتالي аϸЧвЮϜ РмϼЊвЮϜ يكون قيد تسوية

ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ϣвϸϝЧЮϜ )من حـ/ المصروف аϸЧвЮϜ) 
ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ϣвϸϝЧЮϜ )الى حـ/ المصروف) 

 

 : كالتالي аϸЧвЮϜ ϸϜϼтъϜ ويكون قيد تسوية
ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ϣвϸϝЧЮϜ )من حـ/ االيراد) 
ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ϣвϸϝЧЮϜ )الى حـ/ االيراد аϸЧвЮϜ) 

 
 ФϲϦЂвЮϜ ϸϜϼтъϜм ФϲϦЂвЮϜ РмϼЊвЮϜ пЮϜ ЬϝЧϦжъϜ ЬϠЦммϮϼϜ пЯК ϾтЪϼϦЮϜм иыКϜ дтϦЧтϼАЮϜ пЮϜ ИмϮϼЮϜ  Имж

РмϼЊвЮϜ м ϸϜϼтъϜ Имж ϣвЯЪм аϸЧвЮϜ ϣтмЂϦЮϜ ϸмтЦ сТ 



 ρυصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

ϤϝТмϼЊвЮϜ 

 РмϼЊвЮϜ
аϸЧвЮϜ 

ϣвϸ϶ мϒ ϣЛЯЂ йЯϠϝЧв Ϻ϶ϓϦ аЮм ϢϓІжвЮϜ йϦЛТϸ РмϼЊв ЬмϜϸϦв ЬЊϒ 
 ϞжϝϮЮϜ сТ ϼлДт
дтϸвЮϜ 

 РмϼЊвЮϜ
ФϲϦЂвЮϜ 

ϝлжв ϤϸϝУϦЂϜ ϣвϸ϶ ЬϠϝЧв йЛТϸ ϢϓІжвЮϜ пЯК ϞϮт РмϼЊв 
ϣтЎϝвЮϜ ϣтϠЂϝϲвЮϜ ϢϼϦУЮϜ Ьы϶ 

ЬмϜϸϦв аЊ϶ 
 ϞжϝϮЮϜ сТ ϼлДт
дϚϜϸЮϜ 

ϤϜϸϜϼтъϜ 

 ϸϜϼтъϜ
аϸЧвЮϜ 

ϣвϸ϶ мϒ ϣЛЯЂ йЯϠϝЧв аϸЧϦ аЮм ϝвϸЧв ϢϓІжвЮϜ йϦϺϲϜ ϸϜϼтϜ ЬмϜϸϦв аЊ϶ 
 ϞжϝϮЮϜ сТ ϼлДт
дϚϜϸЮϜ 

 ϸϜϼтъϜ
ФϲϦЂвЮϜ 

 ϢϼϦУЮϜ Ьы϶ ϝлϦвϸЦ ϣвϸ϶ ЬϠϝЧв ϢϓІжвЮϜ йЧϲϦЂϦ ϸϜϼтϜ
ϣтЎϝвЮϜ ϣтϠЂϝϲвЮϜ 

ЬмϜϸϦв ЬЊϒ 
 ϞжϝϮЮϜ сТ ϼлДт
дтϸвЮϜ 

 

ϢϸϲϜм ϣЧтϼА йЮ ФϲϦЂвЮϜ РмϼЊвЮϜм ФϲϦЂвЮϜ ϸϜϼтъϜ ϣтмЂϦ ϸмтЦ Ј϶Яв: 
 

 )ϤϜϸϜϼтъϜ + الخصوم + حقوق الملكية = ϤϝТмϼЊвЮϜ + تذكير بمعادلة الميزانية )األصول
  ,ϤϝТмϼЊвЮϜ = ϤϜϸϜϼтъϜ اوال التركيز على أن

 ϣтмЂϦЮϜ ϸтЦ الذي يتم تسجيله في НЯϠвЮϜ من ناحية ϣлϠϝІϦв ϣтмЂϦЮϜ ϣЧтϼА فتكون РмϼЊвЮϜ = ϸϜϼтъϜ بما أن
 

 амт ϸмтЧЮϜ ЬтϮЂϦ30/12 
 : كالتالي ФϲϦЂвЮϜ РмϼЊвЮϜ يكون قيد تسوية

ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ  аЮм ϣтЮϝϲЮϜϸϸЂт )من حـ/ المصروف) 
ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ϸϸЂт аЮм ϣтЮϝϲЮϜ ) /المصروف (الى حـ ФϲϦЂвЮϜ 

 
 : كالتالي ФϲϦЂвЮϜ ϸϜϼтъϜ ويكون قيد تسوية

ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ЬЊϲт аЮм ϣтЮϝϲЮϜ )من حـ/ االيراد ФϲϦЂвЮϜ) 
ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ ЬЊϲт аЮм ϣтЮϝϲЮϜ )الى حـ/ االيراد) 

 
ϣвЯЪ пЯК ϾтЪϼϦЮϜм иыКϜ ϣЧтϼАЮϜ пЮϜ ИмϮϼЮϜ пжвϦϜ сЮϝϦЮϜ ϰϼІЮϜ пЮϜ ЬϝЧϦжъϜ ЬϠЦм ФϲϦЂвЮϜ ϣтмЂϦЮϜ ϸмтЦ сТ 

 
ϸтЦ ЬϝУЦϜ  РмϼЊвЮϜм аϸЧвЮϜ  ФϲϦЂвЮϜ РмϼЊвЮϜϢϸϲϜм ϣЧтϼА йЮ: 
 

 )РмϼЊвЮϜ (ФϲϦЂвЮϜм аϸЧвЮϜ قيد اقفال
ϣтЮϝϲЮϜ ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ) من حـ/ Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв 
ϣтЮϝϲЮϜ ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ) الى حـ/ المصروف 

 

ϸтЦ ЬϝУЦϜ  ϸϜϼтъϜм аϸЧвЮϜ  ϸϜϼтъϜϢϸϲϜм ϣЧтϼА йЮ ФϲϦЂвЮϜ : 
 )ϸϜϼтъϜ (ϲϦЂвЮϜм аϸЧвЮϜФ قيد اقفال

ϣтЮϝϲЮϜ ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ) من حـ/ االيراد) 
ϣтЮϝϲЮϜ ϢϼϦУЮϜ Ј϶т рϺЮϜ НЯϠвЮϜ) الى حـ/ Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв) 

 
 ЬϠЦмϣвЯЪ пЯК ϾтЪϼϦЮϜм иыКϜ ϣЧтϼАЮϜ пЮϜ ИмϮϼЮϜ пжвϦϜ сЮϝϦЮϜ ϰϼІЮϜ пЮϜ ЬϝЧϦжъϜ Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв ϣтмЂϦЮϜ ϸмтЦ сТ 
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 اشارات مرجعية للحفظ والفهم
 ФϲϦЂв ϸтЧЮϜ ЀУж сТ ϼϼЪϦϦ ъ أو аϸЧв احفظ جزء من القيد وتعرف الجزء الثاني , حيث أن كلمة

 حيث أن :
 القيد يتكون من جزأين

 \ϲ дв̮جزء يكون 
 \пЮϜ ̮ϲوالجزء الثاني 

 
 \ϲ дв̮في جزئية  ФϲϦЂвЮϜأو  аϸЧвЮϜاذا وجدت كلمة 

 \пЮϜ ̮ϲ تتكرر في جزئية نفل
 

 \ϲ дв̮واذا لم تجدها في جزئية 
 \пЮϜ ̮ϲ فاكتبها في جزئية

 
 

 аϸЧвЮϜ االيراد \тЮϝϲЮϜϣ>>дв ̮ϲ ة<< مبلغ الفتر (аЊ϶Ъ)االيراد المقدم 
 المصروف  \ϣтЮϝϲЮϜ >>̮ϲ дв ة<< مبلغ الفتر(ЬЊϓЪ)المصروف المقدم 

 
 االيراد \вϸϝЧЮϜϣ  >>̮ϲ дв ة<< مبلغ الفتر(ЪϸϜϼтϝ)االيراد المقدم 

 аϸЧвЮϜالمصروف  \вϸϝЧЮϜϣ>>̮ϲ дв ة<< مبلغ الفتر(ЪРмϼЊв)المصروف المقدم 
  

ФϲϦЂвЮϜ ϸϜϼтъϜ  مبلغ الفترة >>йЯтЊϲϦ аϦт аЮм ϣтЮϝϲЮϜ >> ̮ϲ дв\  االيرادФϲϦЂвЮϜ 
ФϲϦЂвЮϜ РмϼЊвЮϜ  مبلغ الفترة >> аϦт аЮм ϣтЮϝϲЮϜйЛТϸ >> ̮ϲ дв\  المصروف 
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 иϽЎϝϳв ев йуϡЂϝϳгЮϜ ϤϝϳЯГЋгЮϜм  пЮϜ

 иϽЎϝϳвп 

йуϠϽЛЮϜ йПЯЮϝϠ сϡЂϝϳгЮϜ ϱЯГЋгЮϜ  йПЯЮϝϠ сϡЂϝϳгЮϜ ϱЯГЋгЮϜ

 йтϿуЯϯжъϜ 

 йϡЂϝϳгЮϜ Accounting 
йуЮϝгЮϜ йϡЂϝϳгЮϜ Financial Accounting 
Э϶ϹЮϜ ϣгϚϝЦ Income Statement 

сЮϝгЮϜ ϿЪϽгЮϜ ϣгϚϝЦ Financial Position Statement 
йувнгЛЮϜ йужϜϿугЮϜ Balance Sheet 

ЬнЊъϜ Assets 
анЋϷЮϜ Liabilities 

йуЫЯгЮϜ ФнЧϲ Owner`s Equity 
 РϼϝЛϧгЮϜ йуϡЂϝϳгЮϜ ϘϸϝϡгЮϜ

 ϝлуЯК 

Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP ) 

ϞϝЃϳЮϜ етϹгЮϜ  Debit Account 
ϞϝЃϳЮϜ еϚϜϹЮϜ  Credit Account 
ϽϧТϸ йувнуЮϜ  Journal 
иϼмϹЮϜ йуϡЂϝϳгЮϜ  Accounting Cycle 

 йуϠϽЛЮϜ йПЯЮϝϠ сϡЂϝϳгЮϜ ϱЯГЋгЮϜ  йПЯЮϝϠ сϠϝЃϳЮϜ ϱЯГЋгЮϜ

 йтϿуЯϯжъϜ 

ϺϝϧЂъϜ ϽϧТϸ Ledger 
 йЛϮϜϽгЮϜ дϜϿув Trial Balance 
 ЬϝгЮϜ Ѐϒϼ Capital 
иϽϮϝϧгЮϜ ϞϝЃϲ Trading Account 

 ϽϚϝЃϷЮϜм ϰϝϠϼъϜ ϞϝЃϲ Profit and loss Account 
 Э϶ϹЮϜ ЉϷЯв ϞϝЃϲ Income Summery Account 
 йвϹЧгЮϜ ϤϝТмϽЋгЮϜ Prepaid Expenses 
 йЧϳϧЃгЮϜ ϤϝТмϽЋгЮϜ Accrued Expenses 
 йвϹЧгЮϜ ϤϜϸϜϽтъϜ Unearned Revenues 
йЧϳϧЃгЮϜ ϤϜϸϜϽтъϜ Accrued Revenues 
 йуϡЂϝϳгЮϜ ϤϝтнЃϧЮϜ Adjustment 
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 йЛϮϜϼв ϤϜϼЎϝϲвЯЮ дв1  пЮϜ4  
 

 معادلة الميزانية على اكثر من طريقة
 األصول = الخصوم + حقوق الملكية

 الخصوم = حقوق الملكية –األصول 
 الملكية = الخصوم حقوق –األصول 

 لنعطي كل اسم رمز وقيمة ونطبق عليها المعادالت اعاله
 األصول = ص
 الخصوم = خ

 حقوق الملكية = ق
 9ص=
 0خ=
 0ق=

9 = 5 + 4 
9 ï 5 = 4 
9 ï 4 = 5 

 

Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв 
 

 )مرحلة الثانيةحساب ملخص الدخل عبارة عن جدول مقسوم الى قسمين قسم علوي)يسمى المرحلة األولى( وقسم سفلي)يسمى ال
пЮмцϜ ϣЯϲϼвЮϜ сТ  

 : هي ϱϠϼЮϜ ЬвϮв حسابات الجانب المدين)اليمين( تنتهي بحساب
 الى حـ/ مخزون اول الفترة

 الى حـ/ المشتريات
 الى حـ/ مردودات مبيعات
 الى حـ/ مسموحات مبيعات
 الى حـ/ الخصم المسموح به
 الى حـ/ مصتريف نقل للداخل
 المشترياتالى حـ/ رسوم جمركية على 
 الى حـ/ عمولة وكالء شراء

ϱϠϼЮϜ ЬвϮв 
 : هي ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶в حسابات الجانب الدائن)اليسار( تنتهي بحساب

 الى حـ/ المبيعات
 الى حـ/ الخصم المكتسب

 الى حـ/ مسموحات المشتريات
 الى حـ/ مدودات المشتريات

 ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶в /الى حـ
 

ϣтжϝϪЮϜ ϣЯϲϼвЮϜ сТ  
 )الى الجانب الدائن)اليسار ЮϜ ЬвϮвϱϠϼ ينتقل

ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶в ϼлДт ъ في المرحلة الثانية 
 ن(:حسابات المدين)اليمي

 الى حـ/ مصاريف نقل للحارد
 الى حـ/ مصاريف بيعية أخرى
 الى حـ/ مصاريف االدارة العامة

 )ϱϠϼЮϜ сТϝЊ( الى حـ/ جاري المالك
 :(حسابات الدائن)اليسار

ϱϠϼЮϜ ЬвϮв 
 االيرادمن حـ/ 
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Ь϶ϸЮϜ ϣвϚϝЦ 
 

 قائمة الدخل عبار عن جدول يحتوي على المعادالت التالية بالترتيب
ϤϝЛтϠвЮϜ сТϝЊ  =خصم مسموح به –مسموحات المبيعات  –مردودات المبيعات  – اجمالي المبيعات  

ϤϝтϼϦІвЮϜ ϣУЯЪϦ сЮϝвϮϜ =  للداخلبضاعة أول المدة + تكلفة المشتريات + مصروفات نقل المشتريات() 
ϤϝтϼϦІвЮϜ сТϝЊ   = خصم مكتسب –مسموحات المشتريات  –مردودات المشتريات  –اجمالي تكلفة المشتريات  

ЙтϠЯЮ ϣϲϝϦвЮϜ ϣКϝЎϠЮϜ ϣУЯЪϦ  =بضاعة أول المدة + صافي المشتريات 
ϤϝЛтϠвЮϜ ϣУЯЪϦ) ϣКϝϠвЮϜ ϣКϝЎϠЮϜ ϣУЯЪϦ(  = المدةبضاعة آخر  –بضاعة أول المدة + صافي المشتريات 

 мϒ ϱϠϼЮϜ сТϝЊЊϢϼϝЂ϶ЮϜ сТϝ  = المصروفات االخرى –مجمل الربح + االيرادات االخرى 
 
 
 

 ФϲϦЂвЮϜ والمصروف аϸЧвЮϜ المصروف
 аϸЧв РмϼЊв مقابله خدمة أو سلعة فهو Ϻ϶ϓϦ ъм йЛТϸϦ : أي مصروف 0قاعدة 
 ФϲϦЂв РмϼЊв مقابلها فهو ЙТϸϦ ъм ϝкϺ϶ϓϦ : أي خدمة أو سلعة 0قاعدة 
 аϸЧв ϸϜϼтϜ مقابله خدمة أو سلعة فهو аϸЧϦ ъм иϺ϶ϓϦ : أي ايراد 0قاعدة 
 ФϲϦЂв ϸϜϼтϜ مقابلها فهو Ϻ϶ϓϦ ъм ϝлвϸЧϦ : أي خدمة أو سلعة 0قاعدة 

 
 في قيد التسوية ФϲϦЂв ϼϼЪϦϦ ъ و كلمة аϸЧв كلمة

 ЬЊϓЪ مع كلمة مصروف аϸЧвЮϜ في قيد اثبات المصروف ترتبط كلمة
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ϣЂвϝ϶ЮϜ ϢϼЎϝϲвЮϜ 

 

ϤϝтмЂϦЮϜ ϣвϚϝЦ 

 

  ϶ϜϾϮϒ ϣЂв̭ أوال : مكونات ورقة العمل
 )اسم الحساب –دائن  –التسويات )مدين  ЬϠЦ ميزان المراجعة - 1

 )التسويات المحاسبية )المدينة والدائنة 2- 

 )التسويات مع التسويات المحاسبيةالتسويات )يتم اعداده من ميزان المراجعة قبل  ϸЛϠ ميزان المراجعة  3-

 )قائمة )ملخص( الدخل )المصروفات وااليرادات 4- 

 )قائمة المركز المالي )األصول والخصوم وحقوق الملكية 5- 

ϤϝТмϼЊвЮϜ التي تظهر في ϣЛϮϜϼвЮϜ дϜϾтв هي المبالغ ыЛТ ϣКмТϸвЮϜ 
 

  : الفكرة االساسية من تسوية االيرادات والمصروفات هي
الى  ϣЧϲϦЂвЮϜ НЮϝϠвЮϜм ϣвϸЧвЮϜ НЮϝϠвЮϜ ЬтϲϼϦ يتم 01/00ميزان المراحعة في نهاية الفترة المحاسبية بتاريخ  بعد عمل

 موازنة العام القادم
 ϤϜϸϜϼтъϜ  ϣвϸЧвЮϜϤϝТмϼЊЮϝвм ϣЛϮϜϼвЮϜ дϜϾтв сТ ϼлДϦ ъ ϣЧϲϦЂвЮϜ اي ان
 

ϣЃвϝϷЮϜ ϢϽЎϝϳгЯЮ ϣуЯгЛЮϜ ϣЮϝϳЮϜ ϰϽІ 
пЮмцϜ ϢϸКϝЧЮϜ : كل ما Ј϶т ϣжЂЮϜ الحالية يُحمل لحساب Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв 
ϣтжϝϪЮϜ ϢϸКϝЧЮϜ : كل ما تم ыЛТ йЛТϸ وكل ما تم ыЛТ йЯтЊϲϦ يظهر في ميزان المراجعة 
ϣϪЮϝϪЮϜ ϢϸКϝЧЮϜ : ФϼУЮϜ  او المحصل فعال وبين ما يخص يظهر في قائمة المركز المالي )الفرق بين المبلغ المدفوع فعال

 )هالسن
 ان تدفعه فهو خصم متداولأي مصروف مطلوب منك 

 أي ايراد تطلبه انت فهو أصل متداول
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  :نأتي للمطلوب أعاله
 , 01/00/0000أوال : لنفترض أن تاريخ اليوم 

 , ولنفترض اننا نعمل محاسبين في شركة , ومطلوب منا اقفال الحسابات واصدار قائمة الدخل والمركز المالي
 01/00/1422الى  0/0/1422التي بدأت منفهي السنة  ϣтЮϝϲЮϜ ϣжЂЮϜ فإذا قلنا
 0/0/1423فهي السنة التي ستبدأ يوم غد بتاريخ ϣвϸϝЧЮϜ ϣжЂЮϜ وإذا قلنا

 
  ثانيا : نأتي للمطلوب

 : التسوية دائما تكون بالمبلغ المتبقي في الحاالت التالية
 من المصروف ФϲϦЂвЮϜبالجزء 
 من االيراد аϸЧвЮϜبالجزء 
 

мπ   لاير 00,111االيجار ыЛТ ϣКмТϸв , هلسنة ونصف )دفعنا المبلغ في السنة الحالية ولكن جزء منه يخص السنة القادم( 

 )لاير0,111شهر يعني كل شهر ايجاره  00لاير ايجار لمدة  00,111لاير )ألن 00111ما يخص السنة الحالية هو 
 لاير 3,111المتبقي 

 
 )мϜϸϦв ЬЊϒЬ االيجار المقدم هو( ϣвϸϝЧЮϜ ما يخص السنة ϣтмЂϦ قيد

 аϸЧвЮϜ من حـ/ االيجار   3,111
 الى حـ/ االيجار   3,111
ϝжЯЦ ϜϺϜ : ϱтЎмϦ ϼϝϮтъϜ /̮ϲ дв аϸЧвЮϜ  пЮϜ̮ϲ /ϜϼϝϮтъ  ϣвϸϝЧЮϜ ϣжЂЯЮ ϼϝϮтъϜ /̮ϲ дϜ сжЛт ϜϺлТ1423 ϞЯАт  НЯϠв000,6  дв
ϼϝϮтъϜ ϞϝЂϲ аϸЧвЮϜ рϺЮϜ НЯϠв иϝжтАКϜ 18,000   ϣтЮϝϲЮϜ ϣжЂЮϜ сТ1422 

  
нπ   لاير 3,111قيمة الزيوت والشحوم 

 لاير 0,111لاير والمتبقي  0,111المستخدم منها في السنة الحالية 
ϭЮϝЛϦ амϲІЮϜм ϤмтϾЮϜ дϜ ϝвϠ ϣтϜϸϠЮϜ дв ЬЊϓЪ ̭ϾϮЮϜ ϣϮЮϝЛв аϦтТ аϸ϶ϦЂвЮϜ ) ϣтЮϝϲЮϜ ϣжЂЮϜ Ьы϶5,000( 
 قيد تسوية ما يخص السنة الحالية

 ϣвϸ϶ϦЂвЮϜ من حـ/ الزيوت 0,111
  الى حـ/ الزيوت 0,111

ϝжЯЦ ϜϺϜ : ϱтЎмϦ ϤмтϾЮϜ /̮ϲ дв ϣвϸ϶ϦЂвЮϜ ̮ϲ пЮϜ /ϤмтϾЮϜ ̮ϲ дϜ сжЛт ϜϺлТ /ϤмтϾЮϜ  ϣтЮϝϲЮϜ ϣжЂЯЮ1422 
 иϸтЊϼ дϝЪ сЯЮϜ)6,000  НЯϠв пАКϒ (5,000 ϞϝЂϲЮ  ϤмтϾЮϜ ϣвϸ϶ϦЂвЮϜ  ϣтЮϝϲЮϜ ϣжЂЯЮ1422 

 
оπ   ايراد مقدم )االيراد المقدم هو 0,111ومنها  00,111ايراد صيانة ЬмϜϸϦв аЊ϶( 

 قيد تسوية ما يخص السنة القادمة
 من حـ/ ايراد الصيانة  0,111
 аϸЧвЮϜ الى حـ/ ايراد الصيانة  0,111

ϝжЯЦ ϜϺϜ : ϱтЎмϦ ϣжϝтЊЮϜ ϸϜϼтϜ /̮ϲ дв ̮ϲ пЮϜ /ϣжϝтЊЮϜ ϸϜϼтϜ аϸЧвЮϜ ̮ϲ дϜ сжЛт ϜϺлТ /ϣжϝтЊЮ ϸϜϼтϜ аϸЧвЮϜ  ϣжЂЯЮ
 ϣвϸϝЧЮϜ1423  НЯϠв ϞЯАт2,000  ϣжϝтЊЮϜ ϸϜϼтϜ /̮ϲ дв  ϣтЮϝϲЮϜ ϣжЂЯЮ1422 

 
пπ   االجور المستحقة هي 311والباقي  00,111المدفوع منها  00,311الرواتب( ЬмϜϸϦв аЊ϶) 

 قيد تسوية ما يخص السنة الحالية
 من حـ/ الرواتب  600
 ϣЧϲϦЂвЮϜ الى حـ/ الرواتب  600

 ϜϺϜ : ϱтЎмϦϝжЯЦ ϞϦϜмϼЮϜ /̮ϲ дв ̮ϲ пЮϜ /ϞϦϜмϼЮϜ ϣЧϲϦЂвЮϜ ̮ϲ дϜ сжЛт ϜϺлТ /ϞϦϜмϼЮϜ ϣЧϲϦЂвЮϜ  ϣтЮϝϲЮϜ ϣжЂЯЮ
1422  НЯϠв ϞЯАт600  ϞϦϜмϼЮϜ /̮ϲ дв  ϣвϸϝЧЮϜ ϣжЂЯЮ1423 
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рπ   االيرادات) 011,0والباقي  111,0( المقبوض منها لاير 4,500%=01×00,111)ايراد االستثمارات 

 )ЊϒмЬ ЮмϜϸϦвй المستحقة هي
 قيد تسوية ما يخص السنة الحالية

 ФϲϦЂвЮϜ من حـ/ ايراد االستثمار 0,011
 الى حـ/ ايراد االستثمار 0,011
ϝжЯЦ ϜϺϜ : ϱтЎмϦ ϼϝвϪϦЂъϜ ϸϜϼтϜ /̮ϲ дв ФϲϦЂвЮϜ ̮ϲ пЮϜ/ ϼϝвϪϦЂъϜ ϸϜϼтϜ ̮ϲ дϜ сжЛт ϜϺлТ/ ϼϝвϪϦЂъϜ ϸϜϼтϜ  ϣжЂЯЮ

 ϣтЮϝϲЮϜ1422  НЯϠв ϞЯАт2,500   двϼϝвϪϦЂъϜ ϸϜϼтϜ /̮ϲ ФϲϦЂвЮϜ  ϣвϸϝЧЮϜ ϣжЂЯЮ1423 
 

 ϢϽЎϝϳгЮϜ сТ ϤϜнГϷЮϜ ЭЪ днЫт ϰϜϼ йϧглТм йϧЗУϲ ϜϺϜ ЬмϹϯЮϜ Ϝϻк5 ϣЯлЂ 

 
 

  

  



 ςτصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

ϤϝтмЂϦЮϜ ϣвϚϝЦ ЙϠϝϦ 
 

 

 ϶ϜϾϮϒ ϣЂв̭ ورقة العمل عبارة عن جدول ينقسم
 

 )نالتسويات ) وينقسم الى عمودين مدين و دائ ЬϠЦ ميزان المراجعة -1

 

 )التسويات المحاسبية )وينقسم الى عمودين مدين ودائن -2

 

 )التسويات ) وينقسم الى عمودين مدين ودائن ϸЛϠ ميزان المراجعة -3

 

 )قائمة )ملخص( الدخل )وينقسم الى عمودين المصروفات وااليرادات -4

 

 )قائمة المركز المالي )وينقسم الى عمودين األصول والخصوم وحقوق الملكية -5

 

 ورقة العمل بنفس هذه األجزاء ينقسم الى قسمين قسم علوي وقسم سفلي ايضا
 

 

  :القسم العلوي يحتوي على
 

  النقدية , المدينون , األصول , كل تم دفعه فعال , كل ما تم تحصيله فعال , رأس المال , االيرادات
 

  :القسم السفلي يحتوي على
 

االيرادات المقدمة , االيرادات السمتحقة , المستخدم فعليا من األصول , المصروفات المقدمة , المصروفات المستحقة , 
 )صافي الربح)الخسارة

 

ЬмϸϮЮϜ дв рмЯЛЮϜ аЂЧЮϝϠ ϒϸϠж:  
 : شرح للتبسيط

 التسويات : تكون فيه نفس البيانات الموجودة في جدول ميزان المراجعة ЬϠЦ عمود ميزان المراجعة
 التسوية التي قمنا بعملها لحسابات ميزان المراجعةالتسويات المحاسبية : هي قيود 

 
ϰϽАм ЙгϮ еК ϢϼϝϡК ϤϝтнЃϧЮϜ ϣгϚϝЦ 

 
 : التسويات : له عمودين ϸЛϠ ميزان المراجعة
ЬмцϜ ϸмвЛЮϜ : عمود дтϸв ونكتب فيه نتيجة المعادلتين التالية لكل حساب : 
дтϸвЮϜ من ميزان المراجعة ЬϠЦ التسويات + дтϸвЮϜ  التسوياتمن عمود 
дтϸвЮϜ من ميزان المراجعة ЬϠЦ التسويات - дϚϜϸЮϜ من عمود التسويات 

 
сжϝϪЮϜ ϸмвЛЮϜ : عمود дϚϜϸ ونكتب فيه نتيجة المعادلتين التالية لكل حساب : 

дϚϜϸЮϜ من ميزان المراجعة ЬϠЦ التسويات - дтϸвЮϜ من عمود التسويات 
дϚϜϸЮϜ من ميزان المراجعة ЬϠЦ التسويات + дϚϜϸЮϜ من عمود التسويات 

 
  
 



 ςυصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 للتبسيط جدول

 
 

التسويات( هي من أجل  ϸЛϠ التسويات , التسويات , ميزان المراجعة ЬϠЦ الخطوات السابقة التي قمنا بها )ميزان المراجعة
 )сЮϝвЮϜ ϾЪϼвЮϜ ϣвϚϝЦ و Ь϶ϸЮϜ ϣвϚϝЦ) استخراج بيانات

 

اختصار , وهو أيضا مقسوم الى قسمين )قسم علوي  يعني انه Ј϶Яв قائمة الدخل )ملخص الدخل( وهو واضح من اسمه
 ي(وقسم سفل

 القسم العلوي يحتوي على عمودين
 عمود مصروفات يحتوي على المصروفات التي تخص السنة الحالية
 وعمود ايرادات يحتوي على االيرادات التي تخص السنة الحالية

 
 لمستخدمة خالل السنة الحاليةالقسم السفلي يحتوي على عمودين دائن نكتب فيه فقط األصول ا

 وعمود مدين ال نكتب فيه شي
 

 : وأخيرا قائمة المركز المالي
 يحتوي على األصول ЬмЊϒ عمود
 يحتوي على الخصوم وصافي الربح ϶амЊ وعمود

 
 

 ЬмϹϯЮϜ сТ аϝЦϼцϜ пЯК ϜнЧϡАсЮϝϧЮϜ ϣЃвϝϷЮϜ ϢϽЎϝϳгЮϜ онϧϳв сТ ϸнϮнгЮϜ 
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 ςχصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

ϣЂϸϝЂЮϜ ϢϼЎϝϲвЮϜ 
 

 البيع الثابتة : هي ما تمتلكه المنشأة بقصد االستخدام وليس األصول
 بأن عمرها طويل يمتد الى سنوات تتميز األصول
 األثاث , األراضي , المباني , المعدات , السيارات : األصول مثل

 خدام واالنتاججاهز لالست التاريخية التي تسجل في الدفاتر هي قيمة األصل + جميع ما ينفق عليه الى ان يكون التكلفة
  91111سيارة قيمتها  مثال : اشتريت

 لاير لشحن السيارة من جدة الى الرياض 011ودفعت 
 لاير لتسجيل السيارة باسمك 0111ودفعت 
 االستخدام ЬϠЦ التكلفة = القيمة + المصروفات المرتبطة بها : قاعدة
 لاير 90,011=  0,111+  011+  91,111التاريخية للسيارة =  التكلفة

 االثبات في دفتر اليومية كالتالي ويكون قيد
 السيارات  /من حـ 90,011
 (ШжϠЮϜ /يكون الى حـ ШтІϠ واذا دفعت , ФмϸжЊЮϜ /يكون الى حـ ϜϸЧж اذا دفعت ) /الى حـ 90,011

 
 : сЮϝвЂϒϼЮϜ والمصروف рϸϜϼтшϜ المصروف الفرق بين

 
 االفتراضي امتالك األصل أو إلطالة عمرههو المصروف الذي تدفعه مقابل  сЮϝвЂϒϼЮϜ المصروف

 
على عمره االفتراضي او طاقته  هو المصروف الذي تدفعه ليعمل األصل بشكل عادي أو للمحافظة рϸϜϼтшϜ المصروف
 االنتاجية

 

 : مثل للتوضيح
 : تريد ان تفتح مغسلة مالبس , ستحتاج الى نفترض أنك
 االفتراضي األصل أو إلطالة عمره ШыϦвϜ المصروف الذي تدفعه مقابلهو  сЮϝвЂϒϼЮϜ ان المصروف اوال : اتفقنا
 ستمتلكها غسالة + نشافة + كواية + رفوف )وهذي كلها أصول ومصروفها رأسمالي( ألنك + لوحة محل

 
أو للمحافظة على عمره االفتراضي او  ЬЪІϠ ЬЊцϜ ЬвЛтЮ рϸϝК هو المصروف الذي تدفعه рϸϜϼтшϜ المصروف  :ثانيا
 االنتاجية طاقته

 األصل بشكل عادي( ЬвЛтЮ (الغسالة والنشافة والكواية , ماء , صابون كلها مصروفات إيرادية كهرباء لتشغيل
 
 
 االفتراضي иϼвК ϣЮϝАш األصل أو هو المصروف الذي تدفعه مقابل امتالك сЮϝвЂϒϼЮϜ اتفقنا ان المصروف  :ثالثا

سنوات )فهذا  0ات وقمت بتغيير قطعة او قطعتين لها فأصبح عمرها االفتراضي سنو 0االفتراضي للغسالة  اذا كان العمر
 لألصل مصروف رأسمالي( ألنه زاد في العمر االفتراضي

 
 او сЎϜϼϦТъϜ иϼвК пЯК ϣДТϝϲвЯЮ هو المصروف الذي تدفعه ليعمل األصل بشكل عادي أو рϸϜϼтшϜ المصروف :رابعا
йϦЦϝА ϣтϮϝϦжъϜ 

 

تغيير بعض الفيوز أو األسالك  الدورية مثل ان تدفع مبلغ لشركة لفك وتنظيف الغسالة والنشافة والكواية أوالصيانة  عمليات
 لألصل ويحافظ على الطاقة االنتاجية له )فهذا مصروف ايرادي( ألنه يحافظ على العمر االفتراضي

 



 ςψصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 сЮϝвЂϒϼЮϜ المحاسبي للمصروف القيد
 األصل /من حـ
 )نك )حسب طريقة الدفعالصندوق أو الب /الى حـ

 
 рϸϜϼтшϜ المحاسبي للمصروف القيد

 المصروف /من حـ
 )الصندوق أو البنك )حسب طريقة الدفع /الى حـ

 
 

 التقادم االهالك )االستهالك( هو التناقص التدريجي في قيمة األصل نتيجة االستخدام أو
  توزيع تكلفة األصل على فترات استخدامه الهدف منه

 
 سنوات 0لاير وعمرها االفتراضي  01,111مغسلة المالبس : لنفترض أن قيمة الغسالة  كما في مثال

 

 لاير لكل سنة 01,111قيمة األصل )الغسالة( بمقدار  اوال : تتناقص
 

 لاير كخدمات حصلت عليها من األصل 01,111تحميل المبلغ  ثانيا : يتم
 

 محدد ألنه ليس لها عمر сЎϜϼцϜ ϜϸК ϝв القاعدة على جميع األصول تنطبق هذه
 

ЬвϜмЛЮϜ ЬЊъϜ ϣвтЦ ϞϝЂϲ пЯК ϢϼϪϔвЮϜ 
 
 

 ال بد من معرفة ثالثة أشياء لمعرفة قيمة االستهالك السنوي لألصل
м-  ЬЊцϜ ϣУЯЪϦ  )قيمة األصل + تكاليفه لبدء عملية االنتاج( 
н-  сЎϜϼϦТъϜ ϼвЛЮϜ  االنتاجي( لألصل(̭ϜϼϠ϶ЮϜ ϣАЂϜмϠ ϼϸЧтм дттжУЮϜм 
о-  ϣвтЦ  ЬЊцϜйЛтϠ ϸжК )بعد انتهاء عمره االفتراضي )النفاية أو الخردة 

  
 

 : وهناك عدة طرق لحساب قيمة االستهالك لألصول الثابتة
 

АЂЧЮϜ пЮмцϜ ϣЧтϼАЮϜ ϤϠϝϪЮϜ: 
 : على سنوات العمر االفتراضي لألصل , وله طريقتين يتم توزيع الجزء القابل لالستهالك من األصل بالتساوي

 
: ϣЮϸϝЛвЮϜ ϣЧтϼА 

ϢϸКϝЧЮϜ: قسط االستهالك الثابت السنوي = تكلفة األصل ï لألصل قيمته كخردة / عدد سنوات العمر االفتراضي 
 
ЬϝϪв : 

 0,111 سنوات ستكون قيمتها  01وعند بيعها كخردة بعد  سنوات 01لاير وعمرها االفتراضي  01,111تكلفة الكواية 
 لاير

 لاير 911=  01/  0,111 – 01,111
 

 لاير 911االستهالك السنوي للكواية هو فيكون 
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: ϣϠЂжЮϜ ϣЧтϼА 
 

ϢϸКϝЧЮϜ:  معدل االستهالك السنوي لألصل × قسط االستهالك الثابت السنوي = تكلفة األصل 
 011× العمر االفتراضي(  / 0معدل االستهالك السنوي لألصل = )

 
ЬϝϪв:  

 لاير 0,011سنة ستكون قيمتها  00بيعها كخردة بعد  سنة وعند 00لاير وعمرها االفتراضي  00,111تكلفة الغسالة 
 1010( =  00/  0أوال : معدل االستهالك السنوي لألصل = )
 لاير 0,011=  1010×  00,111ثانيا : قسط االستهالك الثابت السنوي 
 لاير 0,011فيكون االستهالك السنوي للغسالة هو 

 

ϣЧтϼАЮϜ АЂЧЮϜ РКϝЎв) ЈЦϝжϦвЮϜ ϸтЊϼЮϜ ϣтжϝϪЮϜ Ϝ: (ϤϠϝϪЮ 
 

ϢϸКϝЧЮϜ: مضاعف معدل القسط الثابت × قسط االستهالك السنوي = القيمة الدفترية لألصل 
 األصل مجمع استهالك –القيمة الدفترية لألصل = تكلفة األصل 

 
ЬЊцϜ ШылϦЂϜ ЙвϮв  لاير  0,111هو مجموع ما نقص من تكلفة األصل , يعني لو كان ينقص من تكلفة األصل لكل سنة

  لاير وهكذا 0,111سنوات  0لاير وبعد  0,111مجمع االستهالك بعد سنتين  فيكون
 

  9,111لاير بتكون القيمة الدفترية ألول سنة  9,111يعني لو تكلفة األصل 
 

 لاير 0,111ألنها كل سنة تنقص  0,111وثالث سنة  0,111وثاني سنة 
 

: ЬϝϪв 
 سنوات 0اضي وعمرها االفتر لاير 01,111اذا كانت تكلفة النشافة 

 الثابت نحسب أوال معدل االستهالك بطريقة القسط
 

ϢϸКϝЧЮϜ:  
 العمر االفتراضي( / 0معدل االستهالك السنوي لألصل = )

0  /0  =1000 
 0.5=  0×  1000( فتكون المعادلة 0نضرب في  )مضاعف يعني مضاعف معدل القسط الثابت

 
 نطبق القاعدة :

 
 01,111=  100×  20000قيمة االستهالك في السنة األولى : 
 0,111=  100×  01,111 – 01,111قيمة االستهالك في السنة الثانية : 
 0,011=  100×  0,111 – 01,111 – 01,111قيمة االستهالك في السنة الثالثة : 
 0,001=  100 × 0,011 – 0,111 – 01,111 – 01,111قيمة االستهالك في السنة الرابعة: 

 
 01,111لألصل  الدفترية القيمةأصبحت  األولىالسنة  ϣтϝлжفي 
 0,111لألصل  الدفترية القيمةأصبحت  الثانيةالسنة  ϣтϝлжفي 
   0,011  لألصل القيمة الدفتريةأصبحت  الثالثةالسنة  ϣтϝлжفي 
   0,001  لألصل القيمة الدفتريةأصبحت  الرابعةالسنة  ϣтϝлжفي 
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ϣЧтϼАЮϜ ϤϜмжЂЮϜ аϝЦϼϒ ИмвϮв ϣЧтϼА : ϣϪЮϝϪЮϜ:  
 ألخرى االهالك المعجل الي تتناقص فيه قيمة قسط االهالك من سنة هي احدى طرق

 
ЬϝϪв ϱтЎмϦЮ 
 ̮Ϡ ϸмЊЧвЮϜ ϤϜмжЂЮϜ аϝЦϼϒ ИмвϮв  

дϝЪ ϜϺϜ  мк ЬЊчЮ (сϮϝϦжъϜ)сЎϜϼϦТъϜ ϼвЛЮϜ5 ϤϜмжЂ 
дмЪтТ  ϤϜмжЂЮϜ аϝЦϼϜ ИмвϮв1+2+3+4+5 = 15 
дϝЪ ϜϺϜ  мк ЬЊчЮ (сϮϝϦжъϜ)сЎϜϼϦТъϜ ϼвЛЮϜ4 ϤϜмжЂ 
дмЪтТ  ϤϜмжЂЮϜ аϝЦϼϜ ИмвϮв1+2+3+4 = 10 
дϝЪ ϜϺϜ  мк ЬЊчЮ (сϮϝϦжъϜ)сЎϜϼϦТъϜ ϼвЛЮϜ8 ϤϜмжЂ 
дмЪтТ  ϤϜмжЂЮϜ аϝЦϼϜ ИмвϮв1+2+3+4+5+6+7+8 = 36 

 

ЬϝϪв:  
 لاير  0,111سنوات وقيمتها كخردة قدرت ب  0لاير وعمرها االفتراضي   01,111تكلفة النشافة  اذا كانت

 
 аϝЦϼϜ ИмвϮв ϤϜмжЂЮϜ النشافة بطريقة نحسب استهالك

 
ϢϸКϝЧЮϜ:  ( / مجموع 0األصل +  )عدد السنوات المتبقية من عمر× الخردة(  -قسط االستهالك السنوي = )تكلفة األصل

 أرقام السنوات
 
ъмϒ  : ЬЊцϜ ϣУЯЪϦï Ϣϸϼ϶ЮϜ   00,111=  0,111 – 01,111ثابتة في جميع السنوات 

 
ϝтжϝϪ ثابتة في  01قبلها( )ال )تناقصيا يعني نبدأ بآخر سنة في العمر االفتراضي ثم التي 01االفتراضي تناقصيا /  : العمر

 جميع السنوات(
 
ϝϪЮϝϪ الثانيةناتج المعادلة األولى في ناتج المعادلة  : نضرب 
 

ФтϠАϦЮϜ:  
 Ĭ0.4  =7,200  18,000 ( ,0.4= 0/01),  18,000=  0,111 – 01,111في السنة األولى : قسط االستهالك

 Ĭ0.3  =5,400  18,000 ( ,0.3= 0/01),  18,000=  0,111 – 01,111في السنة الثانية : قسط االستهالك

 Ĭ0.2  =3,600  18,000 ( ,0.2= 0/01),  18,000=  0,111 – 01,111في السنة الثالثة : قسط االستهالك

 Ĭ0.1  =1,800  18,000 ( ,0.1= 0/01),  18,000=  0,111 – 01,111في السنة الرابعة : قسط االستهالك
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ϣЧтϼАЮϜ ϬϝϦжъϜ ϤϜϸϲм ϣЧтϼА : ϣЛϠϜϼЮϜ:  
 تتناقص فيه قيمة قسط االهالك من سنة ألخرى هي احدى طرق االهالك المعجل الي

 
ϢϸКϝЧЮϜ :  

 او Ϣϸϲм معدل االستهالك لكل Ĭسنويا  ϤϜϼϦвмЯтЪЮϜ العمل أو ϤϝКϝЂ االنتاج أو ϤϜϸϲм االستهالك السنوي=عدد قسط

ϣКϝЂ او ϼϦвмЯтЪ  
 

 التشغيل( ساعات мϒ الخردة( / )مجموع وحدات االنتاج -األصل معدل االستهالك لكل وحدة = )تكلفة
 

 ЬϝϪв1:  
 ϝлϦУЯЪϦ ϢϼϝтЂ ϤтϼϦІϜ100,000  Ϣϸϼ϶ ϝлϦвтТ ,10,000 сЎϜϼϦТъϜ ϝкϼвК , 500,000 ϼϦвмЯтЪ  

 ϣТϝЂв ϢϼϝтЂЮϜ ϼтЂϦ дϜ ЙЦмϦвЮϜ дв100,000 сТ ϼϦвмЯтЪ м , пЮмцϜ ϣжЂЮϜ150,000 ϣтжϝϪЮϜ ϣжЂЮϜ сТ ϼϦвмЯтЪ . 
 м135,000  м ϣϪЮϝϪЮϜ сТ ϼϦвмЯтЪ90,000 м , ϣЛϠϜϼЮϜ ϣжЂЮϜ сТ ϼϦвмЯтЪ120,000  сТ ϼϦвмЯтЪ. ϣЂвϝ϶ЮϜ ϣжЂЮϜ 
 

: ϢϸКϝЧЮϜ ФϠАж 

АЂЦ рмжЂЮϜ ШылϦЂъϜعدد= ϤϜϼϦвмЯтЪЮϜ  سنوياĬ معدل االستهالك لكل ϼϦвмЯтЪ 

Ϣϸϲм ЬЪЮ ШылϦЂъϜ ЬϸЛв ( =ϣУЯЪϦ ЬЊцϜ- Ϣϸϼ϶ЮϜ( / ) сЎϜϼϦТъϜ ϼвЛЮϜмϒ ϬϝϦжъϜ ϤϜϸϲм ИмвϮв мϒ ϤϝКϝЂ ЬтПІϦЮϜ) 
Ϣϸϲм ЬЪЮ ШылϦЂъϜ ЬϸЛв  =100,000 ï 10,000  =90,000  /500,000  =0.18  сжЛт)18 (ϼϦвмЯтЪ ЬЪЮ ϣЯЯк 
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ϬϝϦжъϜ ϤϜϸϲм ϣЧтϼА : ϣЛϠϜϼЮϜ ϣЧтϼАЮϜ:  
 Ьϝϫв2 :  

ϤϝЂϝЪ ϣКϝзЋЮ ϣЮϐ ϥтϽϧІϜ  ϝлϧУЯЫϦ скϝЇЮϜ300,000  ϢϸϽ϶ ϝлϧгуЦ ,30,000  (сЎϜϽϧТъϜ) сϮϝϧжъϜ ϝкϽгК ,

1,000,000 ЀϝЪ 

 дϜ ЙЦнϧгЮϜ евϣЮфϜ ϭϧзϦ 30,000  , пЮмцϜ ϣзЃЮϜ сТ ЀϝЪ24,500 ϣужϝϫЮϜ ϣзЃЮϜ сТ ЀϝЪ . 

 м23,200  ϣϪЮϝϪЮϜ сТ ЀϝЪ 
 28,150  ϣЛϠϜϼЮϜ ϣжЂЮϜ сТ ЀϝЪ  

м 32,120 ϣжЂЮϜ сТ ЀϝЪ ϣЂвϝ϶ЮϜ 
м31,000 ϣЂϸϝЂЮϜ ϣжЂЮϜ сТ ЀϝЪ 

  30,000 ϣЛϠϝЂЮϜ ϣжЂЮϜ сТ ЀϝЪ 
 27,070 ϣжвϝϪЮϜ ϣжЂЮϜ сТ ЀϝЪ 

 
 

ϢϸКϝЧЮϜ  : 

АЂЦ рмжЂЮϜ ШылϦЂъϜ عدد= ϤϜϸϲмЮϜ  سنوياĬ معدل االستهالك لكل Ϣϸϲм (ЀϓЪ) 

Ϣϸϲм ЬЪЮ ШылϦЂъϜ ЬϸЛв ( =ϣУЯЪϦ ЬЊцϜ- Ϣϸϼ϶ЮϜ( / ) сЎϜϼϦТъϜ ϼвЛЮϜмϒ ϬϝϦжъϜ ϤϜϸϲм ИмвϮв) 
 

:ЀϝЪ ЭЫЮ ШылϧЂъϜ ЬϹЛв ъмϒ ϟЃϳж 

300,000 ï 30,000 = 270,000 

Ϣϸϲм ЬЪЮ ШылϦЂъϜ ЬϸЛв  =270,000    /1,000,000  =0.27 ϹϲϜм ЀϓЪ ϣКϝзЋЮ ϣЯЯк 

 

 

) ШылϧЂъϜ ЬϹЛв ϞϽЏж : дфϜм0.27 ϹϲϜм ЀϓЪ ϣКϝзЋЮ ϣЯЯк ϸϹК сТ ( ϣзЂ ЭЫЮ ϣϯϧзгЮϜ ϤϝЂϝЫЮϜ 
 

Йгϯж бϪ ЭЫЮ ϣтϽϧТϹЮϜ ϣгуЧЮϜ ев йϲϽГжм ШылϧЂъϜ Йгϯв сТ ϣугЪϜϽϦ ϣЧтϽГϠ РмϽЋгЮϜ ϣзЂ 

сТ ϝгЪ ЬмϹϯЮϜ 
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 ϢϼЎϝϲвЮϜϣЛϠϝЂЮϜ 

 المعالجة المحاسبية إلهالك األصول الثابتة
 

 : المعالجة المحاسبية إلهالك األصول الثابتة لها هدفين
 

 "ϣтϼϦТϸЮϜ ϣвтЧЮϜ" ومعنى "ШыкшϜ" قبل أن نبدأ في معرفة هذه األهداف , تعالوا نتعرف على معنى
 
ъмϒ: ШыкшϜ  االستخدام" يعني عندماو االستهالك نفس المعنى , هو بأبسط عبارة" рϼϦІϦ أصل ثابت بمبلغ йвϸ϶ϦЂϦм  لعدة سنوات
 بمبلغ йЛтϠϦ ثم

لهذا  ШвϜϸ϶ϦЂϜ ϤϜмжЂ ϸϸК على ФϼУЮϜ ϣвЂЦ تكلفة استخدامك لهذا األصل( ويتم) мк ШыкшϜ بين مبلغ الشراء ومبلغ البيع ФϼУЮϜ فيكون
 األصل
 : مثال

 01,111سنوات ثم ستبيعها بقيمة  3لمدة وستستخدمها  001,111اشتريت سيارة بقيمة 
ФϼУЮϜ  ̭بين قيمةϜϼІЮϜ  وقيمةЙтϠЮϜ  001,111=  01,111 – 001,111سعر البيع =  –= سعر الشراء 
ШыкшϜ هو ФϼУЮϜ ЙтϾмϦ على ϤϜмжЂ ϸϸК  = لاير 20,000=  3 / 001,111االستخدام 

 لاير 20,000السنة هو аϜϸ϶ϦЂϜ أو ϣУЯЪϦ أو ШылϦЂϜ أو Шыкϖ يعني يكون
 
 
ϝтжϝϪ: ϣтϼϦТϸЮϜ ϣвтЧЮϜهي ШыкшϜ аЊ϶ ϸЛϠ ЬЊцϜ ϣвтЦ дв сЧϠϦвЮϜ 

 لاير كل سنة 20,000 في المثال أعاله , ينقص من قيمة األصل
 

 : لألصل خالل سنوات استخدامه كالتالي ϣтϼϦТϸЮϜ ϣвтЧЮϜ فتكون
 130,000 = 20,000 - 001,111 نهاية السنة األولى :

 110,000=   20,000 - 001,111 الثانية :نهاية السنة 
 90,000=   20,000 - 1,11100 : الثالثةنهاية السنة 
 70,000=  20,000  - 1,1119 : الرابعةنهاية السنة 
 50,000=   20,000 - 1,1110 : الخامسةنهاية السنة 
 30,000=   20,000 - 1,1110 : السادسةنهاية السنة 

 
РϜϸкчЮ сϦϓж:  
 РϸлЮϜЬмцϜ : ШыкъϜ) ϤϠϝϪЮϜ ЬЊцϜ ϣУЯЪϦ дв ϣжЂЮϜ ϞтЊж ϞϝЂϲ( وإدراجها مع ϤϝТмϼЊвЮϜ في حساب Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв  بهدف الوصول
 ϱϠϼЮϜ сТϝЊ الى
 

 Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв في حساب (дтϸвЮϜ أي في الجانب) ϤϝТмϼЊвЮϜ لاير نكتبها مع 20,000 حسب المثال أعاله سيكون نصيب السنة
 : أصل السيارات كالتاليوتكون قيود تسوية واقفال 

 
 )اتقيد التسوية : )اثبات مصروف استهالك السيار

 من حـ/ مصروف استهالك السيارات  20,000 
  الى حـ/ مجمع استهالك السيارات  20,000 

 
 )قيد اإلقفال : )تحميل السنة بنصيبها من استهالك أصل السيارة

 من حـ/ ملخص الدخل 20,000 
  استهالك السيارات الى حـ/ مصروف  20,000 
 

ϣт϶тϼϝϦЮϜ ϣУЯЪϦЮϜ و ϣтϼϦТϸЮϜ ϣвтЧЮϜ Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв ϞϝЂϲ сТ ϼлДϦ ъ сЮϝвЮϜ ϾЪϼвЮϜ ϣвϚϝЦ сТ АЧТ ϼлДϦ 
 
 

сжϝϪЮϜ РϸлЮϜ : إظهار األصول ϣтϼϦТϸЮϜ ϝлϦвтЧϠ في قائمة المركز المالي بهدف إعداد قائمة مركز مالي حقيقي 
األولى من شراء السيارة( ستظهر السيارات في الجانب المدين من قائمة المركز المالي تحت حسب المثال أعاله )وفي نهاية السنة 

 : كالتالي ϣϦϠϝϪ ЬмЊϒ بند
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 (السيارات بالتكلفة التاريخية 150,000)
 (للسنة األولى مجمع استهالك السيارات 20,000 )
 (الفيمة الدفترية الحقيقية 130,000)
 
 : كالتالي ϣϦϠϝϪ ЬмЊϒ شراء السيارة( ستظهر السيارات في الجانب المدين من قائمة المركز المالي تحت بندوفي نهاية السنة الرابعة من )
 )السيارات بالتكلفة التاريخية 150,000)
 )ألربع سنوات مجمع استهالك السيارات 80,000 (
 )الفيمة الدفترية الحقيقية 70,000(

 نقص من قيمة األصلو اجمالي ما : ه ШылϦЂъϜ ЙвϮв وعليه فإن
 

: ϣДϲыв يمكن ان تبيع السيارة قبل انتهاء عمرها االفتراضي 
 هناك ربح أو خسارة дмЪт ъм أو تبيعها ϶ϢϼϝЂ أو تبيعها ϱϠϼϠ ربما تبيعها

 
 011,111بقيمة  ϣϪЮϝϪЮϜ مثال لو بعت السيارة في نهاية السنة

 
  سنوات 0اوال : نحسب مجمع االستهالك للسنة الواحدة ونضربه في 

20,000 × 3 = 60,000 )  ϤϜмжЂ ϨыϪЮ ШылϦЂъϜ ЙвϮв60,000( 
 ثانيا : نحسب القيمة الدفترية لألصل في تاريخ البيع

 ЬЊцϜ ϣУЯЪϦ = ϢϼϝтЂЯЮ ϣтϼϦТϸЮϜ ϣвтЧЮϜï ϢϼϝтЂЮϜ ЙтϠ ϵтϼϝϦ сТ ШылϦЂъϜ ЙвϮв 
150,000 - 60,000  =90,000  

 القيمة الدفترية( و البيعية)السوقيةالقيمة ثالثا : نحسب الفرق بيبن 
 (ϣтЦмЂЮϜ) ϣтЛтϠЮϜ ϣвтЧЮϜ- ϣтϼϦТϸЮϜ ϣвтЧЮϜ 

100,000 ï 90,000  =10,000 ϱϠϼ) ( 
 

ϢϼϝтЂЮϜ ϤЛϠ мЮ , ЬϝϪвЮϜ ЀУж пЯК ϤϜмА϶ЮϜ ЀУж  ϣвтЧϠ90,000,  ϢϼϝтЂЮϜ ϤЛϠ мЮм  ϣвтЧϠ80,000 
90,000 ï 90,000  =0   ϢϼϝЂ϶ ъм ϱϠϼ ъ) ( 

80,000 ï 90,000  =)10,000 (ϢϼϝЂ϶) ( 
 

ϤжϝЪ ϜϺϜ : ϣЊы϶ЮϜ 
ϢϼϝЂ϶ ъм ϱϠϼ ъ) ϣтϼϦТϸЮϜ ϣвтЧЮϜ = (ϣтЦмЂЮϜ) ϣтЛтϠЮϜ ϣвтЧЮϜ( 

сϠЂϝϲвЮϜ ϸтЧЮϜ  
дтϼмЪϺв дв  

90,000  ШжϠЮϜ /̮ϲ дв 
60,000  ϢϼϝтЂЮϜ ШылϦЂϜ ЙвϮв /̮ϲ дв 

150,000   ϢϼϝтЂЮϜ /̮ϲ пЮϜ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ϣтЦмЂЮϜ) ϣтЛтϠЮϜ ϣвтЧЮϜ( ϼϠЪϒ ϱϠϼ) ϣтϼϦТϸЮϜ ϣвтЧЮϜ дв( 

дтϼмЪϺв дв  
100,000  ШжϠЮϜ /̮ϲ дв 

60,000  ϢϼϝтЂЮϜ ШылϦЂϜ ЙвϮв /̮ϲ дв 
дтϼмЪϺв пЮϜ 
150,000   ϢϼϝтЂЮϜ /̮ϲ пЮϜ 

10,000   ϢϼϝтЂЮϜ ЙтϠ ϰϝϠϼϜ /̮ϲ пЮϜ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ϣтЦмЂЮϜ) ϣтЛтϠЮϜ ϣвтЧЮϜ( ϼПЊϒ ϢϼϝЂ϶) ϣтϼϦТϸЮϜ ϣвтЧЮϜ дв( 

дтϼмЪϺв дв  
80,000   ШжϠЮϜ /̮ϲ дв 
60,000   ϢϼϝтЂЮϜ ШылϦЂϜ ЙвϮв /̮ϲ дв 
10,000   ϢϼϝтЂЮϜ ЙтϠ ϼϚϝЂ϶ /̮ϲ дв 

150,000   ϢϼϝтЂЮϜ /̮ϲ пЮϜ 
 

ФϠЂ ϝв ЬЪм ФϠАжт дϒ дЪвв ϣϦϠϝϪЮϜ ЬмЊцϜ ЙтвϮ пЯК сЎϜϼъϜ ϜϸК ϝв сЎϜϼϦТϜ ϼвК ϝлЮ ЀтЮ йжц 
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 иϽЎϝϳгЮϜ ев йуϡЂϝϳгЮϜ ϤϝϳЯГЋгЮϜ5 иϽЎϝϳв пЮϜ7 
 

ϱЯГЋгЮϜ сϡЂϝϳгЮϜ 

йПЯЮϝϠ йуϠϽЛЮϜ 

ϱЯГЋгЮϜ сϡЂϝϳгЮϜ 

йПЯЮϝϠ йтϿуЯϯжъϜ 

ϤϝϠϝЂϲЮϜ лтвЂъϜ Nominal Accounts 

ϤϝϠϝЂϲЮϜ лтЧтЧϲЮϜ Real Accounts 

 ϣЦϼм(йтмЂϦЮϜ ϣвϚϝЦ) ЬвЛЮϜ Work Sheet 

йЛϮϜϼвЮϜ дϜϾтв Trail Balance 

ϤϝтмЂϦЮϜ ϸЛϠ ϤϝЛϮϜϼвЮϜ дϜϾтв Adjusted Trail Balance 

йϦϠϝϪЮϜ ЬмЊъϜ Fixed Assets 

сЮϝвЂϜϼЮϜ РмϼЊвЮϜ Capital Expenditures 

рϸϜϼтъϜ РмϼЊвЮϜ Revenue Expenditures 

ШылϦЂъϜ ФϼА Depreciation Methods 

ϤϠϝϪЮϜ АЂЧЮϜ ϣЧтϼА Straight Line Methods 

ЈЦϝжϦвЮϜ ϸтЊϼЮϜ ϣЧтϼА Declining Balance Method 

(йтϝУжЮϜ ) иϸϼ϶ЮϜ ϣвтЦ Salvage Value 

ϤϜмжЂЮϜ аϝЦϼϜ ИмвϮв Sum Of Years Digits Method 
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ϣжвϝϪЮϜ ϢϼЎϝϲвЮϜ 

дмϾ϶вЮϜ 

 ол/мнهي التسويات وجميع حقوق المنشأة والتزاماتها وما تملكه يوم  нتذكير بأن المحاسبة

و عمليات   ϤϝТмϼЊвЮϜм ϤϜϸϜϼтыЮ ϣтмЂϦЮϜ)يعني في آخر يوم في السنة يقوم المحاسبون في جميع الشركات بعمليات 

дмϾ϶вЯЮ ϸϼϮЮϜ) 

Ь϶Ϝϸ سواء كانت هذه البضاعة  ол/мнالمنشأة يوم  ϝлЪЯвϦالتي  ϣКϝЎϠЮϜ( أي جميع المخزون هو : )بضاعة آخر المدة

ϝлϮϼϝ϶ мϒ ϢϓІжвЮϜ 

 البضاعة التي تملكها المنشأة مثل :

 البضاعة الموجودة في مخازن المنشأة ومتاجرها ومعارضها ومصانعها

 البضاعة الموجودة لدى وكالء البيع

 ه البضاعة ملك للمنشأةالبضاعة الموجودة في مخازن الغير وهذ

 البضاعة بالطريق )يعني البضاعة التي ما زالت في الشاحنات المتوجهة الى مخازن المنشأة(

 

 هذه البضاعة ШЯвϦ ъضمن المخزون ألن المنشأة  Ь϶ϸϦ ъفهذه  ϼтПЯЮ ШЯвولكنها  ϣКϝЎϠ ϢϓІжвЮϜ оϸЮقد يكون 

 رة للمنشأة لعدة أسباب :وتحديد قيمة المخزون )مخزون آخر المدة( له أهمية كبي

м- المخزون يعد من أهم بنود األصول المتداولة لكبر حجمه وقيمته 

н-  يظهر مخزون آخر المدة في كل من قائمة الدخل و قائمة المركز المالي وبالتالي فإن الخطأ في قيمته سيؤثر على

 صافي الدخل وعلى قيمة األصول المتداولة في قائمة المركز المالي

о-  في تقييم المخزون الى السنوات المقبلة حبث أن مخزون آخر المدة للسنة الحالية هو محزون أول المدة للسنة يمتد الخطأ

 القادمة 

 ϢϼϦУЮϜ Ьмϒ дмϾ϶вويصبح  ϝлтЯϦ сϦЮϜ ϣжЂЮϜ пЮϜ ЬЧϦжтألي سنة ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶в)توضيح ( 

 لسنوات التاليةو أي خطأ يحصل في تسجيل مخزون آخر المدة سيؤثر على القوائم المالية ل
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 (ϰϝϠϼцϜ و حساب ϤϝЛтϠвЮϜ ϣУЯЪϦهي ) حساب  ϢϸвЮϜ ϼ϶Ϝ дмϾ϶вЯϚАϝ϶ЮϝвттЧϦЮϜأو  ЬтϮЂϦЮϜمن  ϼϪϓϦϦالحسابات التي 

 الحاالت الخاطئة لتقييم مخزون آخر المدة وأثرها على قائمة الدخل :

 كن هذه الزيادة خاطئة(مجمل الربح )ول ϸϜϾмتكلفة المبيعات  ϤЊЧжقيمة بضاعة آخر المدة  ϤϸϜϾإذا 

 األرباح )ولكن هذا النقص خاطئ( ϤЊЧжмتكلفة المبيعات  ϤϸϜϾقيمة بضاعة آخر المدة  ϤЊЧжإذا 

 ويتم الجرد الفعلي للبضاعة بخطوتين :

м- الجرد الفعلي للبضاعة عن طريق عدها أو وزنها 

н- تحديد قيمة بضاعة آخر المدة 
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ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶в аттЧϦ ФϼА 

ЧϦ : ъмϒ(ФϼА ЙϠϼϒ ϝлЮм) ϣУЯЪϦЮϜ дмϾ϶вЮϜ атт 

¶ ϣКϝЎϠЯЮ ϸϸϲвЮϜ ϾттвϦЮϜ ϣЧтϼА 

¶ ъмϒ ϼϸϝЊ ъмϒ ϸϼϜмЮϜ ϣЧтϼА  сϦЮϜ ϣКϝЎϠЮϜ сжЛт)Ь϶ϸϦ  дϾϝ϶вЮϜъмϜ  аϦт сϦЮϜ скъмϒ ϝлЛтϠ( 

¶ ъмϒ ϼϸϝЊ Ϝϼт϶ϒ ϸϼϜмЮϜ ϣЧтϼА ) сϦЮϜ ϣКϝЎϠЮϜ сжЛтЬ϶ϸϦ  дϾϝ϶вЮϜϜϼт϶ϒ  аϦт сϦЮϜ скъмϒ ϝлЛтϠ( 

¶ АЂмϦв ϣЧтϼА ϣУЯЪϦЮϜ 

: ЬϝϪв  

ϤϝКϝЂ ϼϮϝϦ ШжϜ ЌϼУж 

 ϢϸвЮϜ ЬмϜ ϣКϝЎϠ ϤжϝЪммл ϣтЧϠϦв ϤϝКϝЂ  ϢϸϲϜмЮϜϼЛЂ ϣтЎϝвЮϜ ϣжЂЮϜ двфлл )фΣллл (ϤϝКϝЂ ϼІЛЯЮ  

 ϵтϼϝϦϠ ϤтϼϦІϜ мол/с  ϸϸКр  ϼЛЂϠ ϤϝКϝЂмΣллл ) ϢϸϲϜмЮϜ ϣКϝЂЯЮ рΣллл (ϤϝКϝЂ Ѐв϶ЯЮ  

ϤтϼϦІϜ аϪ ϵтϼϝϦϠ нл/мл  ϸϸКо  ϤϝКϝЂ ϼЛЂϠмΣнлл ) ϢϸϲϜмЯЮ оΣслл (ϤϝКϝЂ ϨыϪЯЮ  

 ЙтϠЯЮ ϣϲϝϦвЮϜ ϤϝКϝЂЮϜ ϸϸК сЮϝвϮϜмл + р + о = му 

 ϣтЮϝвϮъϜ ϣУЯЪϦЮϜфΣллл + рΣллл + оΣслл = мтΣслл 

 амтЮϜ ϵтϼϝϦмол/мн  ) сЧϠϦвЮϜ дϜ ϤϸϮмТ дмϾ϶вЯЮ ϸϼϮЮϜ ϣтЯвЛϠ ϤвЦт ϤϝКϝЂ ( : сЮϝϦЮϝЪ 

п ϦУЮϜ Ьмϒ дмϾ϶в дв ϤϝКϝЂϢϼ 

 амт ϤϝтϼϦІв дв дтϦКϝЂол/с 

 амт ϤϝтϼϦІв дв ϢϸϲϜм ϣКϝЂнл/мл 

 ЙϠϼϒ ϸϮмт ФϼАЮиыКϒ ЬϝϪвЮϜ ϞЂϲ дмϾ϶вЮϜ аттЧϦ : 

 

пЮмцϜ ϣЧтϼАЮϜ  : ϣЧтϼАϠ ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶в аттЧϦϣКϝЎϠЯЮ ϸϸϲвЮϜ ϾттвϦЮϜ 

 ϤϝтϼϦІвЮϜ дв сЧϠϦвЮϜсТ ϝϠмϼЎв ̭ϜϼІ ϣтЯвК ЬЪЮ ̭ϜϼІЮϜ ϼЛЂ 

) сЧϠϦвЮϜϜ дмϾ϶в дв (ϢϼϦУЮϜ Ьмп  Ĭфлл  =оΣслл 

) сЧϠϦвЮϜ амт ϤϝтϼϦІв двол/с (н  ĬмΣллл  =нΣллл 

) сЧϠϦвЮϜ амт ϤϝтϼϦІв двнл/мл (м  ĬмΣнлл  =мΣнлл  

оΣслл  +нΣллл  +мΣнлл  =сΣулл  

 мк ϣКϝЎϠЯЮ ϸϸϲвЮϜ ϾттвϦЮϜ ϣЧтϼАϠ ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶всΣулл  
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 ϣЧтϼАЮϜϣтжϝϪЮϜ  :ϼ϶ϐ дмϾ϶в аттЧϦ  ϣЧтϼАϠ ϢϸвЮϜъмϒ ϼϸϝЊ ъмϒ ϸϼϜмЮϜ 

  сЮϝвϮϜсЧϠϦвЮϜ  сТ ϝϠмϼЎв ϣКϝЎϠЮϜ дв̭ϜϼІ ϣтЯвК ϼ϶ϐ ϼЛЂ 

т  ĬмΣнлл  =уΣплл  

 мк ъмϒ ϼϸϝЊ ъмϒ ϸϼϜмЮϜ ϣЧтϼАϠ ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶вуΣплл  

 

 ϣЧтϼАЮϜϣϪЮϝϪЮϜ  :ϣЧтϼАϠ ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶в аттЧϦ ъмϒ ϼϸϝЊ Ϝϼт϶ϒ ϸϼϜмЮϜ 

  сЮϝвϮϜвЮϜсЧϠϦ  сТ ϝϠмϼЎв ϣКϝЎϠЮϜ двϢϼϦУЮϜ Ьмϒ дмϾ϶в ϼЛЂ 

т  Ĭфлл  =сΣолл  

 мк ъмϒ ϼϸϝЊ Ϝϼт϶ϒ ϸϼϜмЮϜ ϣЧтϼАϠ ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶всΣолл  

 

 ϣЧтϼАЮϜϣЛϠϜϼЮϜ  :ϣЧтϼАϠ ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶в аттЧϦ ϣУЯЪϦЮϜ АЂмϦв 

  сЮϝвϮϜсЧϠϦвЮϜ  сТ ϝϠмϼЎв ϣКϝЎϠЮϜ двϣУЯЪϦЮϜ АЂмϦв  дмϾ϶вЮϜ ϤϜϸϲм) Ĭ(ϣУЯЪϦЮϜ АЂмϦв 

ϣУЯЪϦЮϜ АЂмϦв ϞϝЂϲ ) =ϣУЯЪϦ  / ЙтϠЯЮ ϣϲϝϦвЮϜ ϣКϝЎϠЮϜϸϸК (ЙтϠЯЮ ϣϲϝϦвЮϜ ϤϜϸϲмЮϜ 

мтΣслл  /му  =фтт 

т  Ĭфтт  =с,упп 

 мкϣУЯЪϦЮϜ АЂмϦв ϣЧтϼАϠ ϢϸвЮϜ ϼ϶ϐ дмϾ϶вупп,с  

 

 ϸϼϜмЮϜ϶ϒ Ϝϼтъмϒ ϼϸϝЊ  و طريقة  ϸϼϜмЮϜ ъмϒъмϒ ϼϸϝЊ  مالحظات هامة على الطريقتين : طريقة

 ϼϪЪϒ ϱϠϼو  ϣУЯЪϦ ϣКϝЎϠϣКϝϠв ЬЦϒ و  ϼϠЪϒ дмϾ϶вقيمة  ъмϒ ϸϼϜмЮϜъмϒ ϼϸϝЊ  نتج طريقةتُ 

 ЬЦϒ ϱϠϼو  ϣУЯЪϦ ϣКϝЎϠϣКϝϠв ϼϪЪϒ و  ЬЦϒ дмϾ϶вقيمة  Ϝϼт϶ϒ ϸϼϜмЮϜъмϒ ϼϸϝЊ  نتج طريقةتُ 

 

дмϾ϶вЯЮ ϣтϠЂϝϲвЮϜ ϣϮЮϝЛвЮϜ : 

 عر التكلفة ألنها أقل , وتظهر في حساب ملخص الدخل بسعر التكلفةالقاعدة هي أن يتم تقييم بضاعة آخر المدة بس

 فنكون أمام ثالث احتماالت  ФмЂЮϜ ϼЛЂو  ϣУЯЪϦЮϜ ϼЛЂولكن يمكن أن يكو هناك سعرين للمخزون 

м- ال توجد مشكلة ألننا سنأخذ سعر التكلفة( سعر التكلفة يساوي سعر السوق( 
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н- لة ألننا سنأخذ سعر التكلفة()ال توجد مشك سعر التكلفة أقل من سعر السوق 

о- ФмЂЮϜ ϼЛЂ дв ϼϠЪϒ ϣУЯЪϦЮϜ ϼЛЂ 0 )هنا تكون مشكلة ( فيتم تكوين مخصص هبوط القيمة السوقية بالفرق 

ск ϢϸКϝЧЮϜ 

 الحاالت ЙтвϮفي  ϣУЯЪϦЮϜالمخزون بسعر  атЧжأن  

 ϶ϣЛЦмϦв ϢϼϝЂمن سعر التكلفة فيكون الفرق بين السعرين  ЬЦϒ ФмЂЮϜفي حالة أن سعر 

 ФмЂЮϜو سعر  ϣУЯЪϦЮϜبين سعر  ФϼУЮϜللمخزون بمقدار  ϣтЦмЂЮϜ ϣвтЧЮϜ АмϠк ЈЊ϶вتم تكوين ي

 дтϸвЮϜالجانب  Ь϶ϸЮϜ Ј϶Явيتم تحميل هذا المخصص على حساب 

  مثال:

 )يعني تم شراؤها بهذا السعر( لاير بسعر التكلفة муΣлллتم تقدير بضاعة آخرالمدة بمبلغ  ол/мнبتاريخ 

 ( муΣллл , нлΣллл , мсΣллл)  مبالغ التالية :الر السوق بوتم تقييمها بسع

м- муΣллл (ФмЂЮϜ ϼЛЂ рмϝЂт ϣУЯЪϦЮϜ ϼЛЂ) 

: ϣУЯЪϦЮϝϠ дмϾ϶вЮϜ ϤϝϠϪϜ мк ϣтмЂϦЮϜ ϸтЦ 

муΣллл ϢϸвЮϜ ϼϲϐ дмϾ϶в /̮ϲ дв 

муΣллл Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв /̮ϲ пЮϜ 

н- нлΣллл(ФмЂЮϜ ϼЛЂ дв ЬЦϒ ϣУЯЪϦЮϜ ϼЛЂ) 

дв ϼϪЪϓϠ ϣКϝЎϠЮϜ ЙтϠϦ дϜ дЪвт)  ϝлϦУЯЪϦ)ϰϝϠϼϒ(  ϜϸϠвЮ ϝЧϠА ϣЛЦмϦвЮϜ ϰϝϠϼцϜ ЬтϮЂϦ аϦт ъ дЪЮмДУϲϦЮϜ( 

: ϣУЯЪϦЮϝϠ дмϾ϶вЮϜ ϤϝϠϪϜ мк ϣтмЂϦЮϜ ϸтЦ 

муΣллл ϢϸвЮϜ ϼϲϑжмϾ϶в /̮ϲ дв 

муΣллл Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв /̮ϲ пЮϜ 

о- мсΣллл (ФмЂЮϜ ϼЛЂ дв ϼϠЪϒ ϣУЯЪϦЮϜ ϼЛЂ) 

 ϝлϦУЯЪϦ дв ЬЦϓϠ ϣКϝЎϠЮϜ ЙтϠϦ дϜ дЪвт)-ϢϼϝЂ϶ сжЛт-  ϒϸϠвЮ ϝЧϠА ϣтЦмЂЮϜ ϣвтЧЮϜ АмϠк ЈЊ϶в дтмЪϦ аϦтм ϣАтϲЮϜ

ϼϺϲЮϜм( 

дтϒϾϲ пЯК ϝкϸтЦ дмЪтм 

ϣУЯЪϦЮϝϠ дмϾ϶вЮϜ ϤϝϠϪϜ : ЬмцϜ ̭ϾϮЮϜ 

: ϣУЯЪϦЮϜ дмϾ϶вЮϜ ϤϝϠϪϜ мк ϣтмЂϦЮϜ ϸтЦ 

муΣллл ϢϸвЮϜ ϼϲϐ дмϾ϶в /̮ϲ дв 

муΣллл Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв /̮ϲ пЮϜ 

 ϣтЦмЂЮϜ ϣвтЧЮϜ АмϠк ЈЊ϶в : сжϝϪЮϜ ̭ϾϮЮϜ мкм) дмϾ϶вЯЮФϼУЮϜ  дтϠϣУЯЪϦ  м ϣКϝЎϠЮϜФмЂЮϜ ϼЛЂ( 
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нΣллл Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв /̮ϲ дв 

нΣллл дмϾ϶вЯЮ ϣтЦмЂЮϜ ϣвтЧЮϜ АмϠк ЈЊ϶в /̮ϲ пЮϜ 

йуϡЂϝϳгЮϜ ϤϝϳЯГЋгЮϜ 

йуϠϽЛЮϜ йПЯЮϝϠ сϡЂϝϳгЮϜ ϱЯГЋгЮϜ  йПЯЮϝϠ сϡЂϝϳгЮϜ ϱЯГЋгЮϜ

йтϿуЯϯжъϜ 

сЛЯЃЮϜ дмϿϷгЮϜ Inventory 
ъмϜ ϼϸϝЊъмϜϸϼϜнЮϜ First in First Out (FIFO) 

 ъмϜ ϼϸϝЊ ϜϽу϶Ϝ ϸϼϜнЮϜ Last in First Out 

йУЯЫϧЮϜ БЂнϧв Average Cost ( AC ) 

ЭЦϜ ϝглтϜ ФнЃЮϜ мϝк СЯЫϧЮϜ Market or Cost Whichever  
is Lower 
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 ЬмъϜ ̭ϾϮЮϜ йЛЂϝϦЮϜ иϼЎϝϲвЮϜ  

 ) ϣтϸЧжЮϜ ЬмЊцϜФмϸжЊЮϜ( 

 ол/мнات وجميع حقوق المنشأة والتزاماتها وما تملكه يوم هي التسوي нتذكير بأن المحاسبة

 ما معنى نقدية ؟

ϣтϸЧжЮϜ ЬмЊцϜ  األموال )ببساطة هىЀмЯУЮϜ(  الموجودة لدى المنشأة  فيФмϸжЊЮϜ  أو في حسابШжϠЮϜ 

  мϒ 

ϤϜϼϝвϪϦЂъϜ  المالية المقتناةϼϝϮϦъϜ ЌϼПϠ 

 األصول النقدية ثالثة أنواع :

м-  الصندوق 

н- البنك 

о- ثمارات يمكن تحويلها الى نقدية في فترة وجيزةاست 

(ФмϸжЊЮϜ) ϣтϸЧжЮϜ ϞϝЂϲ ϸϼϮ : ъмϒ 

 الصندوق عبارة عن النقدية الموجودة في خزينة المنشأة

ϞϮт  أن يكون رصيد حسابФмϸжЊЮϜ  في قائمة المركز الماليрмϝЂв  للموجودϣжтϾ϶ЮϜ сТ ϝтЯЛТ 

ϞϮт  أن يكونсЯЛУЮϜ ϸтЊϼЮϜ ق الموجود في الصندوрмϝЂв рϼϦТϸЮϜ ϸтЊϼЯЮ في ميزان المراجعة قبل التسويات 

 ومقارنته بالرصيد الدفتري : ϸϼϮЮϜ ϣтЯвК ϸЛϠ сЯЛУЮϜ ϸтЊϼЯЮ Ϥъϝϲ ϨыϪيوجد 

: ϱтЎмϦ 

 ϸтЊϼЮϜрϼϦТϸЮϜ  сТ ЬϮЂвЮϜ НЯϠвЮϜ мкϼϦϝТϸ ϢϓІжвЮϜ 

 ϸтЊϼЮϜсЯЛУЮϜ  сТ ϸмϮмвЮϜ НЯϠвЮϜ мкФмϸжЊЮϜ мϒ ϣжтϾ϶ЮϜ 

 الرصيد الفعلي )ال يوجد عجز وال زيادة وال يحتاج تسوية( рмϝЂтالدفتري : الرصيد  мالحالة 

 و يحتاج تسوية( ϾϮКالرصيد الفعلي )يوجد  дв ϼϠЪϒ: الرصيد الدفتري  нالحالة 

 و يحتاج تسوية( ϢϸϝтϾالرصيد الفعلي )يوجد  дв ϼПЊϒ: الرصيد الدفتري  оالحالة 

жЊЮϜ сТ сЯЛУЮϜ ϸтЊϼЮϜ мк ЀϝтЧвЮϜ дϜ сжЛтФмϸ 

 дϝЪ ϜϺϝТЬЦϒ ФмϸжЊЮϜ  млТϾϮК 

 дϝЪ ϜϺϜмϼϪЪϒ ФмϸжЊЮϜ  млТϢϸϝтϾ 
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 لاير олΣлллلاير , والنقدية الفعلية بعد الجرد  олΣллл: ظهر رصيد حـ/ الصندوق في ميزان المراجعة  мمثال 

 الرصيد الفعلي )ال يوجد عجز وال زيادة وال يحتاج تسوية( рмϝЂт: الرصيد الدفتري  мالحالة 

 ظهر المبلغ في الطرف المدين من قائمة المركز المالي تحت بند األصول المتداولةي

 

 

 لاير нфΣфллلاير , والنقدية الفعلية بعد الجرد  олΣллл: ظهر رصيد حـ/ الصندوق في ميزان المراجعة  нمثال 

 و يحتاج تسوية( ϾϮКالرصيد الفعلي )يوجد  дв ϼϠЪϒ: الرصيد الدفتري  нالحالة 

 , و قيد إقفال )بالفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي( ϾϮЛЮϜوية تكون على قيدين : قيد تسوية إلثبات التس

олΣллл - нфΣфлл  =млл لاير 

ϣтмЂϦЮϜ ϸтЦ (إلثبات العجز في الدفاتر) 

млл من حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق 

 млл الى حـ/ الصندوق 

ЬϝУЦϖ ϸтЦ 

млл لمن حـ/ ملخص الدخ 

 млл الى حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق 

 ( مدين في حساب ملخص الدخللاير  мллويكون الفرق )

 ( ضمن األصول في قائمة المركز الماليнфΣфллوالرصيد الفعلي )

 

 



 ττصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

 لاير олΣмллلاير , والنقدية الفعلية بعد الجرد  олΣллл: ظهر رصيد حـ/ الصندوق في ميزان المراجعة  оمثال 

 و يحتاج تسوية( ϢϸϝтϾالرصيد الفعلي )يوجد  дв ϼПЊϒ: الرصيد الدفتري  оحالة ال

 , و قيد إقفال )بالفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي( ϢϸϝтϾЮϜالتسوية تكون على قيدين : قيد تسوية إلثبات 

олΣмлл - олΣллл  =млл لاير 

ϣтмЂϦЮϜ ϸтЦ (إلثبات الزيادة في الدفاتر) 

млл الصندوقمن حـ / 

 млл الى حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق 

ЬϝУЦϖ ϸтЦ 

млл من حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق 

 млл الى حـ/ ملخص الدخل 

 في حساب ملخص الدخل дϚϜϸ( мллويكون الفرق )

 ( ضمن األصول في قائمة المركز الماليолΣмллوالرصيد الفعلي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 τυصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

ϣЛЂϝϦЮϜ ϢϼЎϝϲвЮϜï ЮϜсжϝϪЮϜ ̭ϾϮ 

) ϣтϸЧжЮϜ ЬмЊцϜШжϠЮϜ( 

 ол/мнهي التسويات وجميع حقوق المنشأة والتزاماتها وما تملكه يوم  нتذكير بأن المحاسبة

(ШжϠЮϜ) ϣтϸЧжЮϜ ϞϝЂϲ ϸϼϮ : ϝтжϝϪ 

 تذكير بمعنى نقدية ؟

ϣтϸЧжЮϜ ЬмЊцϜ  ببساطة هىЀмЯУЮϜ  الموجودة لدى المنشأة سواء كانت فيФмϸжЊЮϜ  أو في حسابϜШжϠЮ 

ШжϠЮϜ عبارة عن النقدية الموجودة في حساب البنك 

 البنك РІЪ сТ ϸϼϜмЮϜالرصيد  Йвالتسويات  ЬϠЦالموجود في الدفاتر في ميزان المراحعة  ШжϠЮϜ ϞϝЂϲرصيد  ϣЧϠϝАвيتم 

 البنك РІЪالرصيد الوارد في  ЙвϼϦϝТϸЮϜالرصيد المستخرج من  ФϠϝАϦ аϸКويحدث كثيرا 

 عديالت على الرصيدين للوصول الى الرصيد المعدل الممثل لحساب البنك بالدفاترفيتطلب األمر إجراء ت

 

ШжϠЮϜ РІЪ сТ ϸϼϜмЮϜ ϸтЊϼЮϜ Йв ϼϦϝТϸЮϜ дв Ϭϼ϶ϦЂвЮϜ ϸтЊϼЮϜ ФϠϝАϦ аϸК ϞϝϠЂϒ 

м- وجود أثبتتها المنشأة ولم يثبتها البنك 

 شيكات محررة ولم تصرف بعد ¶

 للبنك( إيداعات بالطريق لم تظهر بالكشف )يعني في طريقها ¶

 

н- وجود عمليات أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة 

 مبلغ في الحساب بعد عملية الجرد( ИϜϸтϜتحصيل كمبيالة نيابة عن المنشأة )استالم إشعار  ¶

 من الحساب بعد عملية الجرد( ϶аЊتحصيل ايراد اوراق مالية نيابة عن المنشأة )استالم إشعار  ¶

 خصم مصاريف بنكية ¶

 

о- لعمليات  في دفاتر المنشأة أو في دفاتر البنكأخطاء في تسجيل ا 

 اثبات عملية بقيمة خاطئة )خطأ في تسجيل مبلغ الشيك في دفاتر المنشأة( ¶

 عدم تسجيل العملية بالكامل ¶

 اثبات عملية بالخطأ )البنك خصم عموالت مقابل خدمات قام بها لطرف آخر غير المنشأة( ¶

¶  

 ϺвШжϠЮϜ ϣтмЂϦ ϢϼЪولتصحيح وتعديل هذه األخطاء نقوم بعمل 

дтвЂЦ дв ϣжмЪв ШжϠЮϜ ϣтмЂϦ ϢϼЪϺв : 

 



 τφصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 القسم األول :

 )سيتم التعديل على كشف حساب البنك القادم من البنك(ШжϠЮϜ ϞϝЂϲ РІЪ ЙЦϜмمتعلق بالتعديل على رصيد البنك من 

 ШжϠЮϜاثبات العمليات التي لم تثبت في دفاتر  ¶

 ШжϠЮϜتعديل األخطاء الموجودة في دفاتر  ¶

 

 الثاني :القسم 

 )سيتم التعديل على كشف حساب البنك من دفاتر المنشأة( ϢϓІжвЮϜ ϼϦϝТϸ дв Ϭϼ϶ϦЂвЮϜمتعلق بالتعديل على رصيد البنك 

 ϢϓІжвЮϜاثبات العمليات التي لم تثبت في دفاتر  ¶

 ϢϓІжвЮϜتعديل األخطاء في دفاتر المنشأة على رصيد البنك في دفاتر  ¶

 توضيح :

 شأة بشكل شهري عن االيداعات الى الحساب و المسحوبات من الحسابالبنك يرسل كشف حساب للمن

المنشأة لديها دفاتر تسجل فيها كل عمليات االيداع التي ارستلها للبنك )مثل الكمبياالت( وتسجل عمليات السحب التي 

 ارسلتها للبنك )مثل الشيكات(

ن حساب البنك( من واقع العمليات اليومية التي فيكون لدى المنشأة كشف حساب خاص بها )لعمليات االيداع والسحب م

 تسجل في دفاترها

 ويتم مطابقة رصيد البنك المرسل من البنك مع رصيد البنك الموجود لدى المنشأة

 сЮϝвЮϜ ϾЪϼвЮϜ ϣвϚϝЦ сТ ШжϠЮϜ ϞϝЂϲЮ ϱтϲЊЮϜليظهر الرصيد  дϝтмϝЂϦтيجب عمل التعديالت على الرصيدين حتى 

 



 τχصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

 

 

 



 τψصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

 ناخذها وحدة وحدة

 

 мслΣлллرصيد البنك في الدفاتر 

 نضيف إليه الكمبيالة المحصلة لصالح المنشأة

 (рΣплл – пΣрлл  =фллونطرح منه شيكات العمالء المرفوضة و عموالت البنك و الفرق في تسجيل الشيك )

мслΣллл  +улΣллл – муΣтлл – плл – флл  =ннлΣллл 

 

 нллΣлллرصيد البنك في كشف الحساب 

 يه الشيكات التي حررتها المنشأةنضيف إل

нллΣллл  +нлΣллл  =ннлΣллл 

 )ϼϦϝТϸЮϜ сТ ШжϠЮϜ ϸтЊϼ)ннлΣллл(  =ϞϝЂϲЮϜ РІЪ сТ ШжϠЮϜ ϸтЊϼ)ннлΣлллأصبح 

 

 

 

 



 τωصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

 القيود :

 العمود األيمن

ϬϝϦϲт ъ  إلى قيود تسوية ونكتفيϣТϝЎϗϠ  وϰϼА قيم البنود كما في الجدول أعاله 

 العمود األيسر 

 ألن حساب البنك يأخذ  ШжϠЮϜ /̮ϲ дв( يكون القيد йтЮϖ РϝЎтألول )الجزء ا

 ألن حساب البنك يعطي ШжϠЮϜ /̮ϲ пЮϜ( يكون القيد йжв ϰϼАтالجزء الثاني )

 تذكير :

 ϲ пЮϜ̮/( يكون قيده ЈЧжт, يعني الذي  сАЛт)يعني الذي  дϚϜϸЮϜدائما الحساب 

 ϲ дв̮/( يكون قيده Ϻ϶ϓт, يعني الذي  ϸтϾт)يعني الذي  дтϸвЮϜدائما الحساب 

 

 القيود :

 

сЮϝвЮϜ ϾЪϼвЮϜ ϣвϚϝЦ пЯК ϼϪцϜ 

 

 

 



 υπصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

йуϡЂϝϳгЮϜ ϤϝϳЯГЋгЮϜ 

йуϠϽЛЮϜ йПЯЮϝϠ сϡЂϝϳгЮϜ ϱЯГЋгЮϜ  йПЯЮϝϠ сϡЂϝϳгЮϜ ϱЯГЋгЮϜ

йтϿуЯϯжъϜ 

йтϽϫзЮϜ ϤϝТмϽЋгЮϜ ФмϹзЊ Peety Cash 

ЩзϡЮϜ сТ рϼϝϯЮϜ ϞϝЃϳЮϜ Cash in Bank 

ϣуЃϦ ϢϽЪϻв ЩзϡЮϜ Bank Reconciliation 

йтϹЧж ϤϝКнТϹв Cash Payments 

йтϹЧж ϤыЋϳϧв Cash Receipts 

 

  



 υρصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

ϢϼІϝЛЮϜ ϢϼЎϝϲвЮϜ 

) ϣтϸЧжЮϜ ЬмЊцϜϤϜϼϝвϪϦЂъϜ  ϢϝжϦЧвЮϜ ϣтЮϝвЮϜϼϝϮϦъϜ ЌϼПϠ( 

 ол/мнهي التسويات وجميع حقوق المنشأة والتزاماتها وما تملكه يوم  нتذكير بأن المحاسبة

 االستثمارات المالية المقتناة بغرض االتجار ؟ما معنى 

 هي صكوك متساوية القيمة 0 ولها نوعين :

м- алЂцϜ  وهي صكوك متساوية القيمة تمثلдтвкϝЂвЮϜ ФмЧϲ في الشركات التي أسهموا في رأس مالها 

н- ϤϜϸжЂЮϜ هي 

 لدى الشركات التي قاموا بشراء سنداتها дтЎϼЧвЮϜ ФмЧϲصكوك متساوية القيمة تضمن  ¶

 علها نسبة من الفوائد المحددة مسبقا عند حلول أجل استحقاق  ¶

 الفروقات بين السهو السند

 السند السهم

 يمثل جزء من قرض على الشركة يمثل جزء من رأس مال الشركة

 ال تتغير قيمته تتغير قيمته

 حامل السند يعتبر مُقرض حامل السهم يعتبر مالك لجزء من الشركة

 ليس له حق التدخل في قرارات الشركة رارات الشركةله حق التدخل في ق

 له تاريخ استحقاق محدد ال يُسدد إال بعد تصفية الشركة

 حامل السند له األولوية في الحصول على مستحقاته عند اإلفالس

 

 

ϣтЮϝвЮϜ ФϜϼмцϜ сТ ϤϜϼϝвϪϦЂъϜ РтжЊϦ 

 

 

 



 υςصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

̭ϜϼІ و ЙтϠاألوراق المالية بغرض االتجار  

 ساسية :أربع معادالت أ

̭ϜϼІЮϜ ϣУЯЪϦ сЮϝвϮϖ  أي مصروفات أخرى +عمولة السمسرة  += سعر الشراء 

ЙтϠЮϜ ϼЛЂ сЮϝвϮϖ  سعر البيع× = عدد األسهم 

ЙтϠЮϜ ϼЛЂ сТϝЊ  إجمالي سعر البيع =ï  عمولة السمسرةï أي مصروفات أخرى 

ϞЂЪвЮϜ  أوϢϼϝЂ϶ЮϜ  صافي سعر البيع =ï إجمالي تكلفة الشراء 

ϱтЎмϦ :  

ϣЮмвК ϢϼЂвЂЮϜ :  هو المبلغ الذي تدفعه للوسيط الذي ساعدك في الشراء أو البيع)الوسيط قد يكون بنك أو شركة أو

 شخص(

оϼ϶ϒ ϤϝТмϼЊв рϒ  قد تدفع مبالغ إضافية من أجل إكمال عملية الشراء أو البيع : 

 مثال:

 لاير млл  ×нл  =лллнلاير , إجمالي سعر األسهم  нлسهم , سعر السهم  мллاشتريت عدد 

 لاير ϜϼІЮϜ ϣУЯЪϦ сЮϝвϮϖ нлмр̭لاير عمولة البنك لتنفيذ عملية الشراء , فتكون  мрنضيف مبلغ 

 لاير млл  ×нр  =нрллلاير , إجمالي سعر البيع =  нрسهم , سعر السهم  мллثم بعت 

мр لاير عمولة البنك لتنفيذ عملية البيع 

ЙтϠЮϜ ϼЛЂ сТϝЊ  =нрлл – мр  =нпур 

: ϢϸКϝЧЮϜ ϞЂЪвЮϜ  أوϢϼϝЂ϶ЮϜ  صافي سعر البيع =ï إجمالي تكلفة الشراء 

ϞЂЪвЮϜ  أوϢϼϝЂ϶ЮϜ  =нпур – нлмр  =птл لاير مكسب 

 

  



 υσصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

ъмϒنقوم بإيجاد المجاهيل في الحالة العملية للوصول الى إجمالي تكلفة الشراء : 

 (لاير нΣллл  ×нлл  =пллΣлллالسعر ) × سعر الشراء = العدد 

 لاير м  ×нΣллл  =нΣлллة = عمولة السمسر

ϝтжϝϪنطبق معادلة الشراء : 

̭ϜϼІЮϜ ϣУЯЪϦ сЮϝвϮϖ  أي مصروفات أخرى +عمولة السمسرة  += سعر الشراء 

пллΣллл  +нΣллл   =плнΣллл ( لاير ск ̭ϜϼІЮϜ ϣУЯЪϦ сЮϝвϮϖплнΣллл ) 

ϝϪЮϝϪ: القيد المحاسبي : 

 НЮϝϠвЮϜ ЙтвϮ ϤЛТϸ ϒϸЧжفي الحالة العملية أعاله يقول 

 сжЛтФмϸжЊЮϜ  рϺЮϜ мкЙТϸ ФмϸжЊЮϜ ϸтЊϼ дϒ сжЛт , НЯϠвЮϜ ЈЧж  ФмϸжЊЮϜ дϒ сжЛт , дϚϜϸ 

 дϒ ϣтϠЂϝϲвЮϜ ϸмтЧЮϜ сТ ϢϸКϝЧЮϜмЈЧжт рϺЮϜ ϞϝЂϲЮϜ  иϸтЦ дмЪт/̮ϲ пЮϖ 

плнΣллл ЬϮцϜ ϼтЊЦ ϤϜϼϝвϪϦЂъϜ /̮ϲ дв 

 плнΣллл ФмϸжЊЮϜ /̮ϲ пЮϜ 

 

 

 



 υτصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

ϸ ϤϜϸϜϼтъϜм , ϸϜϼтϜ сжЛт ϞЂϝЪвдϚϜϸЮϜ ϞжϝϮЮϜ сТ дмЪт ШтАЛт ϞϝЂϲ рϒм , ШтАЛϦ ϝлжц ϣжϚϜ 

дтϸвЮϜ ϞжϝϮЮϜ сТ дмЪт Шжв Ϻ϶ϓт ϞϝЂϲ рϒм , Шжв Ϻ϶ϓϦ ϝлжц ϣжтϸв ϤϝТмϼЊвЮϜм , РмϼЊв сжЛт ϼϚϝЂ϶ 

 

ъмϒنقوم بإيجاد المجاهيل في الحالة العملية للوصول الى صافي سعر البيع ثم الوصول الى المكسب/الخسارة  : 

 (لاير мΣллл  ×нлр  =нлрΣлллالسعر ) × البيع = العدد سعر 

 لاير м  ×мΣллл  =мΣлллعمولة السمسرة = 

ϝтжϝϪنطبق معادلة صافي سعر البيع و معادلة المكسب/الخسارة : 

ЙтϠЮϜ ϼЛЂ сТϝЊ  أي مصروفات أخرى -عمولة السمسرة  -= إجمالي سعر البيع 

нлрΣллл - мΣллл   =нлпΣллл ( لايرЂ сТϝЊЙтϠЮϜ ϼЛнлпΣллл ) 

ϞЂЪвЮϜ  أوϢϼϝЂ϶ЮϜ  إجمالي تكلفة الشراء -= صافي سعر البيع 

 لاير( нлмΣлллسهم(  мллл)تكلفة الشراء لعدد ) нлм  ×мΣллл  =нлмΣлллأوال تكلفة الشراء = 

  нлпΣллл - нлмΣллл  =оΣлллثانيا : المكسب أو الخسارة = 

ϝϪЮϝϪ: ملية أعاله يقول في الحالة الع : القيد المحاسبيНЮϝϠвЮϜ ЙтвϮ ϤЛТϸ ϒϸЧж 

 сжЛтФмϸжЊЮϜ  рϺЮϜ мкϺ϶ϒ  ФмϸжЊЮϜ ϸтЊϼ дϒ сжЛт , НЯϠвЮϜϸϜϾ  ФмϸжЊЮϜ дϒ сжЛт ,дтϸв 

 дϒ ϣтϠЂϝϲвЮϜ ϸмтЧЮϜ сТ ϢϸКϝЧЮϜмϸтϾт рϺЮϜ ϞϝЂϲЮϜ  иϸтЦ дмЪт/̮ϲ дв 

нлпΣллл ФмϸжЊЮϜ /̮ϲ дв 

 дтϼмЪϺв  пЮϜ 

нлмΣллл цϜ ϼтЊЦ ϤϜϼϝвϪϦЂъϜ /̮ϲЬϮ 

оΣллл ЬϮцϜ ϼтЊЦ ϤϜϼϝвϪϦЂϜ ЙтϠ дв ϣЧЧϲв ϞЂϝЪв /̮ϲ 



 υυصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

 

 

 ن بيع األسهمم ϱϠϼЮϜ Ьϝϲالقيود المحاسبية في

 

 

 

 ن بيع األسهمم ϱϠϼЮϜ Ьϝϲاألثر على ملخص الدخل وقائمة المركز المالي في

 

 

 



 υφصفحة   ms.soloجمع واعداد  \ "طموح شايب" وشرح ملخص:   ςمحاسبه

 

 ن بيع األسهمم ϢϼϝЂ϶ЮϜ Ьϝϲ القيود المحاسبية في

 

 

 من بيع األسهمϱϠϼЮϜ Ьϝϲلمالي فياألثر على ملخص الدخل وقائمة المركز ا
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ϢϼІϝЛЮϜ ϢϼЎϝϲвЮϜ 

дмжтϸвЮϜ 

ϼтЪϺϦالمحاسبةн هي محاسبة يومол/мн عمليات الجرد لكل ما تملكه المنشأة ولكل ما عليها من التزامات( ومن األصول(

 كانية تحصيلها(التي تملكها المنشأة)الديون المستحقة للمنشأة على الغير ومطلوب التحقق من إم

مثال المدينون : المنشأة قدمت سلع وخدمات لعمالء ولم تأخذ مقابلها مبالغ في وقت تقديم الخدمة , وكان االتفاق ان يدفع 

 ( дмжтϸвЮϜالعمالء هذه المبالغ باآلجل )يسمى العمالء بـ 

 

 

 وهذه مشكلة حساب المدينون ألي سبب من دفع ما عليه من التزام تجاه المنشأة дмжтϸвЮϜقد ال يتمكن أحد 

 

 وهنا يتم تقييم )تصنيف( المدينونϤЦϔвأو بشكل аϚϜϸمن دفع ما عليه إما بشكل дмжтϸвЮϜقد ال يتمكن أحد 

 )فهو دين معدوم( аϚϜϸمن دفع ما عليه بشكل  дмжтϸвЮϜاذا لم يتمكن أحد 

 في تحصله( )فهو دين مشكوكϤЦϔв من دفع ما عليه بشكل  дмжтϸвЮϜاذا لم يتمكن أحد 
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 ϲ пЮϜ̮/يكون  ЈЧжт рϺЮϜ ϞϝЂϲЮϜوكما قلنا في قيود التسوية أن 

 дмжтϸвЮϜ /̮ϲ пЮϜفيكون القيد дмжтϸвЮϜهنا هو حساب  ЈЧжوالحساب الذي 

 ϣвмϸЛвЮϜ дмтϸЮϜ /̮ϲ пЮϜفيكون القيد وفي قيد االقفال في ملخص الدخل نقص حساب الديون المعدومة
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 لية أعالهفي الحالة العم

 لاير мнлллجميع الديون المستحقة للمنشأة 

 ϝтϚϝлж)تحصيله  аϦт дЮنه أي أُ  ϝвмϸЛвيعني أصبح аϸК أُ (لاير  нлллقدره  аϸКдтϸ أُ 

: ϜϸϮ ϣвлв ϣДϲыв 

 ЬϝУЦϖوقيد  ϣтмЂϦيتم عمل قيد  амт ол/мнالمعدومة الديون 

 АЧТ ЬϝУЦϖيتم عمل قيد  ϶аϝЛЮϜ Ьыالمعدومة الديون 

 (амт ϣвмϸЛвЮϜ ол/мнالديون  + аϝЛЮϜ Ьы϶ ϣвмϸЛвЮϜالديون المعدومة )الديون  ЬвϝЪϠيكون  шϜЬϝУЦقيد 

(ЈЧж рϺЮϜ ϞϝЂϲЮϜ мк ϝв ؟ هو حسابдмжтϸвЮϜ  فيكون القيدдмжтϸвЮϜ /̮ϲ пЮϜ بقيمة الدين المعدوم لهذا العام 

 

ЬϝУЦъϜ ϸтЦ 
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 األثر في حال الديون المعدومة

 Ь϶ϸЮϜ Ј϶Явلاير( في حساب  нллл) ϣжтϸв تكون الديون المعدومة

 لاير( يكون أصل متداول في قائمة المركز المالي мллллوالمبلغ المتبقي من حساب المدينون )
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 )فهو دين مشكوك في تحصله يعني نتوقع أن نحصله(ϤЦϔв من دفع ما عليه بشكل  дмжтϸвЮϜاذا لم يتمكن أحد 

 طة والحذر( ويتم اثباتها في الدفاتروهي تمثل خسارة متوقعة )مبدأ الحي

 يوجد أسلوبين لحساب الديون المشكوك في تحصليها :

ЬмцϜ ϞмЯЂцϜ  مدخل :Ь϶ϸЮϜ ϣвϚϝЦ  يتم تحديد نسبة من(ϣЯϮфϜ ϤϝЛтϠвЮϜ) 

сжϝϪЮϜ ϞмЯЂцϜ  مدخل قائمة :сЮϝвЮϜ ϾЪϼвЮϜ  يتم تحديد نسبة من(дмжтϸвЮϜ ϸтЊϼ )بعد طرح الديون المعدومة 

ЯЂцϜЬмцϜ Ϟм  مدخل قائمة الدخل يعني عن طريق :Ь϶ϸЮϜ ϣвϚϝЦ ϤϝжϝтϠ  وكما قلنا أن قائمة الدخل تختص بعمليات شراء ,

تكون ديون  ϣϠЂжونأخذ منه  ϣЯϮфϜ ϤϝЛтϠвЮϜننظر الى مبلغ  амтол/мн بعمليات الجرد  амЧжأن  ϸЛϠТوبيع البضاعة , 

 مشكوك في تحصيلها 0

сжϝϪЮϜ ϞмЯЂцϜ مة المركز المالي يعني عن طريق : مدخل قائсЮϝвЮϜ ϾЪϼвЮϜ ϣвϚϝЦ ϤϝжϝтϠ ,ϸЛϠТ  أنамЧж  بعمليات الجرد

 амтол/мн  ننظر الىдмжтϸвЮϜ ϸтЊϼ  في قائمة المركز الماليйжв ϰϼАжм  الديون المعدومة ثمϺ϶ϓж  منهϣϠЂж  تكون ديون

 مشكوك في تحصيلها 0

  дмтϸЮϜ ЬϝϮϐ ЬтЯϲϦن واقع السابقة وم ϤϜϼϠ϶ЮϜمن واقع  ϣϠЂжЮϜيتم تحديد 

 

 التسوية واالقفال للديون المشكوك في تحصيلها )في حال عدم وجود مخصص سابق له(

في جميع عمليات  ϣтмЂϦЮϜفي قيود  ϸϮмт ъو  ЬϝУЦъϜفي قيود  АЧТيكون  Ь϶ϸЮϜ Ј϶Яв ϞϝЂϲمالحظة هامة جدا: 

 إنه يوجد في قيد التسوية ويكون من حـ/ ملخس الدخلف лЯтЊϲϦ сТ ШмЪІвЮϜ дмтϸЮϜϝفي قيود  ϜϸКϝвالتسويات واالقفال 

 وليس قيد إقفال كالمعتاد ϣтмЂϦ ϸтЦ млТكلمة )من حـ/ ملخص الدخل( في القيد  ϤϸϮм ϜϺϖبمعنى أنه 
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ϢϸКϝЦ صافي المدينون = رصيد المدينون :ï  الديون المشكوك في تحصيلها ï الديون المعدومة 

 مضمونة التحصيل(صافي المدينون تمثل الديون الجيدة )

 

 

 لاير нлллالديون المعدومة = 

ϝлЯтЊϲϦ сТ ШмЪІвЮϜ дмтϸЮϜ ЈЊ϶в رصيد المدينون =ï  الديون المعدومة× р  /млл 

мнллл ï нллл  =млллл  لاير 

млллл × р /млл  =рлл  

ϢϸКϝЦ : 

 مخصص الديون ï الديون المعدومة ïالديون المشكوك في تحصيلها  ïصافي المدينون = رصيد المدينون 

мнллл ï нллл ï рлл = фрлл  (ЬтЊϲϦЮϜ ϣжмвЎв мϒ ϢϸтϮЮϜ дмтϸЮϜ мϒ дмжтϸвЮϜ сТϝЊ) 
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 المحاضرة الثانية عشر

 تابع المدينون

ϼтЪϺϦ المحاسبةн هي محاسبة يومол/мн عمليات الجرد لكل ما تملكه المنشأة ولكل ما عليها من التزامات( ومن األصول(

 نشأة)الديون المستحقة للمنشأة على الغير ومطلوب التحقق من إمكانية تحصيلها(التي تملكها الم

 أنواع الديون

 ديون معدومة : األمل مفقود في تحصيلها

 ديون جيدة )مضمونة( : تحصيلها مضمون

 ديون مشكوك في تحصيلها : من المتوقع أن يتم تحصيلها

 тϸЮϜ ЈЊ϶вϝлЯтЊϲϦ сТ ШмЪІвЮϜ дмتقوم المنشآت بتحصيص مبلغ في حساب اسمه  

 ЈЊ϶вЮϜ ϜϺк يكون عبارة عنϣЛЦмϦв ϢϼϝЂ϶  تطبيقا لمبداϼϺϲЮϜм ϣАтϲЮϜ 

 ϣвмϸЛвЮϜ дмтϸЮϜ ϰϼА ϸЛϠويكون هذا المبلغ عبارة عن نسبة من اجمالي حساب المدينون 

ون لمخصص الدي Ьϝϲ сТ ϸмϮм аϸКФϠϝЂ ϸтЊϼ  كانت التسويات للديون المشكوك في تحصيلها ϢϼЎϝϲвЮϜмм في 

 ϣЛϮϜϼвЮϜ дϜϾтвϠ المشكوك في تحصيلها

لمخصص الديون المشكوك في  Ьϝϲ сТ ϸмϮмФϠϝЂ ϸтЊϼ التسويات للديون المشكوك في تحصيلها  ϢϼЎϝϲвЮϜ иϺкفي 

 (ФϠϝЂЮϜ ϸтЊϼЮϜ)هذا الرصيد يسمى  ϣЛϮϜϼвЮϜ дϜϾтвϠتحصيلها 

 لمشكوك في تحصيلهاعند عمليات الجرد يقوم المحاسبون بتخصيص مبلغ للديون ا ол/мнفي يوم 

(пвЂт ЈЊ϶вЮϜ ϜϺк ЈЊ϶вЮϜ ϞмЂϲвЮϜ  أوϸтϸϮЮϜ ЈЊ϶вЮϜ) 

 ол/мнفإذا وجد المحاسبون أن هناك رصيد سابق في ميزان المراجعة فيقومون بمقارنته مع مخصص يوم 

 ويكون له ثالث حاالت

 )وهذا ال يحتاج الى قيود تسوية(المخصص المحسوب يساوي الرصيد السابق

 بمقدار الفرق بينهما ويحتاج قيود تسوية( ϰϝϠϼϒ)توجد المخصص المحسوب كبر منأ الرصيد السابق

 بمقدار الفرق بينهما ويحتاج قيود تسوية( ϶ϢϼϝЂ)توجد المخصص المحسوب أصغر من الرصيد السابق

 

 

 مثال للتوضيح :
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ما رجعت جلست تحسب كم لاير , وسافرت وبعد мрлллفي سفرك هذا   ϼЂ϶Ϧنفترض انك تبي تسافر ,وتوقعت انك راح 

 دفعت في السفر

 اللي دفعته في السفر بيكون له حالة واحدة من ثالث حاالت :

 لاير(  мрлллالحالة األولى : صرفت )

 لاير(  мрлллالحالة الثانية : صرفت أقل من )

 لاير(  мрлллالحالة الثالثة : صرفت أكثر من )

 

 خصص يساوي الخسارة المتوقعة فال يوجد مشكلةلاير( يعني الم мрлллالحالة األولى : صرفت )

 

 لاير молллلاير( , لنفرض أنك صرفت  мрлллالحالة الثانية : صرفت أقل من )

 (ϞЂЪв мϒ ϸϜϼтϜلاير  нллл)يعني عندك   мрллл ï моллл  =нллл=  المحسوب ï السابق

ϸϜϼтъϜ  يكون في الجانبдϚϜϸЮϜ من حساب ملخص الدخل 

нллл ص الديون المشكوك في تحصيلهامن حـ/ مخص 

 

 لاير мслллلاير( لنفرض أنك صرفت  мрлллالحالة الثالثة : صرفت أكثر من )

 (϶ϢϼϝЂلاير  мллл)يعني عندك   )мрллл ï мсллл  =(ï мллл=  المحسوب ï السابق

ϢϼϝЂ϶ЮϜ  تكون في الجانبдтϸвЮϜ من حساب ملخص الدخل 

нллл صيلهاالى حـ/ مخصص الديون المشكوك في تح 
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ϼІК ϣϪЮϝϪЮϜ ϢϼЎϝϲвЮϜ 

: ϣтϠЂϝϲвЮϜ ̭ϝА϶цϜ Имжϒ 

м- млЂЮϜ м РϺϲЮϜ ̭ϝА϶ϒ )الكلي والجزئي( 

н- ϣтϠϝϦЪЮϜ ̭ϝА϶цϜ )عند التسجيل في اليومية أو الترحيل لألستاذ أو عند إعداد ميزان المراجعة ( 

о- ϣтжУЮϜ ̭ϝА϶цϜ م للقواعد المحاسبية مثل دائن مكان مدين()أخطاء التوجيه المحاسبي أو عدم التطبيق السلي 

п- ϣϚТϝЪϦвЮϜ ̭ϝА϶цϜ  المعوضة( أو التي يعوض بعضها بعض , مثل زيادة حساب المدينين بدال من حساب أوراق القبض(

 , فكالهما مدين

 

 : ϣтϠЂϝϲвЮϜ ̭ϝА϶цϜ РтжЊϦ 

м- ϓА϶ЮϜ ϼϸЊв ϞЂϲ 

 أخطاء الحذف والسهو  ¶

 أخطاء االرتكاب ¶

н- ϓА϶ЮϜ Ϩмϸϲ дϝЪв ϞЂϲ 

 يومية ال ¶

 األستاذ  ¶

 ميزان المراجعة ¶

 القوائم المالية( ¶

о- ϣЛϮϜϼвЮϜ дϜϾтв дϾϜмϦ пЯК ϓА϶ЮϜ ϼтϪϓϦ ϞЂϲ: 

 على التوازن : مثل األخطاء المعوضة )حساب مدين مكان حساب مدين( ϼϪϔϦ ъأخطاء  ¶

 على التوازن : مثل حساب مدين يتم تسجيله على انه دائن أو العكس ϼϪϔϦأخطاء  ¶

п- خطأحسب توقيت اكتشاف ال 

 أخطاء تكتشف خالل الفترة قبل اقفال الحسابات ¶

 أخطاء تكتشف في فترة مالية تالية ¶

 

 :̭ϝА϶цϜ РϝІϦЪъ ϣтϠЂϝϲвЮϜ ЬϚϝЂмЮϜ 

м- إعداد ميزان المراجعة 

н- مراجعة كشوف حسابات البنوك ومطابقتها مع دفاتر المنشأة وإعداد مذكرات التسوية 

о-  قبض 000 الخ( –صرف  –مبيعات  –وجود دورات مستندية واضحة لكل عملية )مشتريات 

п- وجود قسم للمراجعة الداخلية 

р- المراجعة المستندية 

с- استخدام اسلوب المصادقات في التحقق من أرصدة العمالء 
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 : ϣтϠЂϝϲвЮϜ ̭ϝА϶цϜ ϱтϲЊϦ ϸКϜмЦ 

м- ϾмϮт ъ  تصحيح األخطاء في فترϼмАЂЮϜ дтϠ ϣϠϝϦЪЮϜ мϒ ϞАІЮϜ мϒ АІЪЮϝϠϣтвмтЮϜ 

н- ИϾжϾмϮт ъ حات دفتر صفحة من صفϣтвмтЮϜ  ألن صفحاتЬЂЯЂϦϠ ϣвЦϼвм ϣЧϪмв 

о- ϾмϮт  التصحيحϞАІЮϝϠ  فيϺϝϦЂцϜ ϼϦТϸ على أن يوفع من قام بالتصحيح بحوار التصحيح الذي تم 

п- ϱтϲЊϦ  أخطاءмлЂЮϜм РϺϲЮϜ  بدفترШϜϼϸϦЂϜ ϸтЧϠϣтвмтЮϜ ويكتب شرح أسفل القيد لتوضح الخطأ 

р-  أخطاءϞϝЪϦϼъϜ  بدفترϣтвмтЮϜ  يمكنϲтϲЊϦдтϦЧтϼАϠ ϝл : 

 дтϸтЧϠوتكون  ϣЮмАвЮϜالطريقة  ¶

 ϸϲϜм ϸтЧϠوتكون  ϢϼЊϦ϶вЮϜالطريقة  ¶
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