
١ "مستعينة بربي" أختكم .. آان هناك خطأ فالتمسوا لي العذرإن 

  الفرق بين قائمة الدخل و قائمة المركز المالي و حساب ملخص الدخل
  

  : يكون الترتيب كالتاليمحاسبيةال تاعمليلافي 

    اليوميةفترد .١

   ألستاذ افترد .٢

  يزان المراجعةم .٣

  قيود التسوية .٤

  ورقة العمل .٥

 و قبل حساب ملخص الدخل نهاية بعد القوائم الختاميةالي فو من الممكن أن تكون قيود اإلقفال            *قيود اإلقفال .٦

  قائمة الدخل .٧
  )تسمى أيضاً بالميزانية العمومية (قائمة المركز المالي .٨
 حساب ملخص الدخل .٩

                 

  آلناهذا ما يهمنا                      بالقوائم الختاميةسمى ت

         
  

  :قائمة الدخل -١

  :قوانينلاهي القائمة التي نطبق فيها  

   الخصم المسموح به- مسموحات المبيعات- مردودات المبيعات- إجمالي المبيعات=المبيعات صافي   صافي المبيعات  .١

  كتسب الخصم الم- لمشترياتا مسموحات - لمشترياتا مردودات -لمشترياتامالي إج  =لمشترياتاصافي   ت صافي المشتريا .٢
  )مصارف النقل+ تكلفة المشتريات (               

   صافي المشتريات+مخزون أول الفترة  =بيعتكلفة البضاعة المتاحة لل  تكلفة البضاعة المتاحة للبيع  .٣

    آخر الفترة مخزون – صافي المشتريات+ مخزون أول الفترة ) =  المباعةةالبضاعتكلفة  (تكلفة المبيعات  تكلفة المبيعات  .٤

 المبيعات تكلفة – صافي المبيعات  =)خسارةلاأو  (الربحمجمل  أو الخسارة/ لنستخرج في النهاية مجمل الربح  .٥

  التشغيليةالمصروفات  – رىـرادات األخـاإلي) + أو الخسارة( مجمل الربح )=لخسارةاأو (الربح صافي   أو الخسارة/ ثم صافي الربح .٦
   أي مصروفات أخرى ما عدا       إيرادات أخرىأي                                                                             

 مصاريف نقل مشتريات           ما عدا المبيعات                                                                                 

  :و تكون على هذا الشكل

  
  :، إنما نستخرج في النهاية أن تتساوى أي أطراففي قائمة الدخل ال يجب 

  )أو الخسارة( و صافي الربح ،)أو الخسارة(جمل الربح م
  ) و صافي الربح الفترة و آخرلمبيعات و مخزون أوليعني المصروفات و ا(  تقفل لدخلقائمة احسابات مفردات 



٢ "مستعينة بربي" أختكم .. آان هناك خطأ فالتمسوا لي العذرإن 

  :)الميزانية العمومية(المالي لمركز اقائمة  -٢
  :هي القائمة التي تحتوي على و

  ، البنك، المدينون، أوراق القبض، بضاعة آخر المدة النقدية :ثلم  المتداولةألصول ا .١
  عمالو هي التي تقتنى لغرض االست. ... األراضي، المباني، اآلالت، المعدات :مثل  األصول الثابتة .٢
 رة األجل، أوراق الدفعيالدائنون، القروض قص :مثل  المتداولة لخصوما .٣

 القروض طويلة األجل :مثل   الثابتةلخصوما .٤

 رأس المال و صافي الربح أو صافي الخسارةتشمل  حقوق الملكية .٥
  

  :و تكون على هذا الشكل

  
  

  )لذلك سميت بالميزانية(، القائمة أطراف أن تتساوى يجب لمركز الماليافي قائمة 

   تقفلالقائمة المركز المالي حسابات 



٣ "مستعينة بربي" أختكم .. آان هناك خطأ فالتمسوا لي العذرإن 

  : اإلقفال قيود -٣

  إثباتو في حساب ملخص الدخل، و يتم المصروفات و اإليراداتات حسابإقفال  يتم) ٣٠/١٢غالباً في (نهاية الفترة المحاسبية في  .١
  . ملخص الدخل سواء ربح أو خسارةفال رصيد حسابإقأيضاً في حساب ملخص الدخل، ثم يتم مخزون آخر الفترة 

 مثل المصروفات و اإليرادات أما األصول مثالً فال تقفل ألننا مازلنا التي تقفل هي الحسابات التي استُنفذ الغرض منهاالحسابات  .٢
 .عد له وجودن الحساب لم يأيعني  إذاً إلقفالا. بدالها فإنها تقفلنستخدمها إال إذا تم بيعها أو است

  
  نقفل الحسابات؟كيف 

  .، و الحسابات المدينة تصبح دائنةدائنة تصبح مدينةفالحسابات ال، طبيعة الحساب عكسن
  :و تكون على هذا الشكل

  

  

  

  

  

  ةالتي أصلها مدينالحسابات 

  ائنةداإلقفال تصبح عند 

  

  

  ةائندالتي أصلها الحسابات 

  ةدينماإلقفال تصبح عند 

  

  أصله دائن آخر الفترة  مخزون

  دينمصبح ياإلقفال عند 

  

  إقفال حساب ملخص الدخل نفسهيتم 

  حالة الربح يصبح حساب ملخص الدخل مدينفي 

  في حالة الخسارة يصبح حساب ملخص الدخل دائنو 



٤ "مستعينة بربي" أختكم .. آان هناك خطأ فالتمسوا لي العذرإن 

  :ساب ملخص الدخلح -٤

 بأنواعها، )المبيعات (المصروفات بأنواعها، اإليرادات ( في األعلى التي تم إقفالهاحساب أستاذ يتم فيه تجميع كل الحساباتو ه .١
 .)أو الخسارة(و صافي الربح)أو الخسارة(مجمل الربح ، و الفترةآخر مخزون أول الفترة و 

 .يوضع كل حساب حسب طبيعته فالمدين في خانة المدين و الدائن في خانة الدائن .٢

مجمل الربح = الفرق بين المدين و الدائن أيهما أكبر نضعه في الخانتين، و الباقي هو الرصيد، و بالطبع الرصيد (يتم عمل ترصيد  .٣
 ")مجمل الربح و صافي الربح تم الحصول عليهم أصالً في قائمة الدخل " أو صافي الربح

  
  :كون على هذا الشكليو 

  

  


