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 معادالت مادة المحاسبة 2
  

1 
ــة  ــة الميزانيـ  معادلـ

  

  حقوق الملكية+ الخصوم  =األصول 
رة
ض
حا
م

1+2  
  )الخسائر –األرباح + رأس المال ( حقوق الملكية + الخصوم  =األصول  2
  اإليرادات+ حقوق الملكية + الخصوم = المصروفات + األصول  3
 صـــافي المبيعـــات  4

  

  الخصم المسموح به - مسموحات المبيعات - مردودات المبيعات - بيعاتإجمالي الم =صافي المبيعات 

رة
ض
حا
م

 1  

5 
ــتريات ــافي المشـ  صـ

  

الخصم  -مسموحات المشتريات  - مردودات المشتريات  - إجمالي المشتريات=صافي المشتريات
  المكتسب

  مصارف النقل+ تكلفة المشتريات =  إجمالي المشتريات : حيث

 بيعتكلفة البضاعة المتاحة لل 6
  

  صافي المشتريات+ مخزون أول الفترة  =تكلفة البضاعة المتاحة للبيع
7 

 تكلفــــة المبيعــــات
  

مخزون آخر  – صافي المشتريات+ مخزون أول الفترة ) = المباعة ةتكلفة البضاع(تكلفة المبيعات 
                                                   الفترة

 الخسـارة /مجمل الـربح  8
 

 تكلفة المبيعات –صافي المبيعات  ) =أو الخسارة(مل الربح مج

9 
 الخسـارة /صافي الـربح  

 

  المصروفات التشغيلية –اإليـرادات األخـرى ) + أو الخسارة(مجمل الربح  )=أو الخسارة(صافي الربح 
  عدا  أي مصروفات أخرى ما     يرادات أخرى  أي إ                                                                                 

 مصاريف نقل مشتريات     ما عدا المبيعات                                                                                           

 حساب طرق اإلهالك

ة 
ضر

حا
م

6 

  ه كخردةقيمت  –تكلفة األصل  =القيمة الواجب استهالكها من األصل  10
11 

: حيــــــــــث أن
  

  جميع المصاريف+ ثمن الشراء =تكلفة األصل

  لم تستهلك القيمة المتبقية في النهاية و =قيمة الخردة 12

  :طريقة القسط الثابت 13

  طريقة المعادلة -1
  لألصل) االفتراضي(العمر اإلنتاجي ÷ ) الخردة- تكلفة األصل(=قسط االستهالك الثابت السنوي

   معدل االستهالك السنوي لألصل× ) الخردة-تكلفة األصل(=قسط االستهالك الثابت السنوي  )المعدل(سبةطريقة الن -2 14
: حيــــــــــث أن 15

  

 =معدل االستهالك السنوي لألصل
االفتراضي العمر

  %)قيمة مؤية= ( 100×  1

طريقة مضاعف القسط الثابت  16
  مضاعف معدل القسط الثابت×فترية لألصل القيمة الد=قسط االستهالك السنوي   )المتناقصالقسط (

17 

: حيــــــــــث أن
  

  مجمع االستهالك –تكلفة األصل  =القيمة الدفترية لألصل
  

18 
  2× معدل القسط الثابت  =مضاعف معدل القسط الثابت

 =معدل االستهالك السنوي لألصل(
االفتراضي العمر

1  ×100 (  ×2  

19 
طريقــة مجمــوع أرقــام 

ــتخدام ــنوات االسـ  سـ
  

 ) 1+عدد السنوات المتبقية من عمر األصل× ) الخردة-تكلفة األصل( =قسط االستهالك السنوي
  مجموع أرقام السنوات                

طرق أحد 
 اإلهالك
  المعجل

 طريقة وحـدات اإلنتـاج   20
  

معدل × سنوياً عدد وحدات اإلنتاج أو ساعات العمل أو الكيلومترات= قسط االستهالك السنوي
  ل أو كيلومتراالستهالك لكل وحدة إنتاج أو ساعة عم

: حيــــــــــث أن 21
  

  ) الخردة- تكلفة األصل( =معدل االستهالك لكل وحدة
 مجموع وحدات اإلنتاج                             

22 
  القيمةالمقارنة بين 

  البيعية و الدفترية

  في بيع األصول الثابتة

  ال يوجد ربح و ال خسارة  القيمة الدفترية = القيمة البيعية 
  :حيث أن

  القيمة السوقية=ة البيعيةالقيم
ة   القيمة الحقيقية=القيمة الدفترية

ضر
حا
م

7  

  يوجد ربح متحقق من عملية البيع  القيمة الدفترية > القيمة البيعية  23

  القيمة الدفترية < القيمة البيعية  24
توجد خسارة متحققة من عملية 

  البيع
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   30/12مخزون /بضاعة آخر الفترة  أو بضاعة آخر المدة  أو بضاعة: و للمخزون عدة أسماء طرق تقييم المخزون،
ة 
ضر

حا
م

8  
  :التقييم على أساس التكلفة:أوالً

  طريقة التمييز المحدد -1 25
علـى حسـب الكميـات    (التكلفة  ×الكمية+ التكلفة × الكمية +التكلفة × الكمية=للبضاعة طريقة التمييز المحدد

  )المتبقية
  )لوحدات المشتراة في أي تاريخ ، بفرض أننا نعرف تكلفة بضاعة كل تاريخيتم تحديد عدد ا(  

  صافي ربح/أكبر قيمة مخزون و أقل تكلفة مبيعات و أكبر مجمل: تُنتج مشتريات التكلفة آخر ×  الكمية المتبقية=   طريقة األول في األول -2 26

  صافي ربح/مجمل أقلتكلفة مبيعات و  أكبرقيمة مخزون و  أقل: تُنتج  مشتريات لا أولتكلفة ×  الكمية المتبقية=   طريقة األخير في األول-3 27

  متوسط التكلفة× وحدات المخزون  =  طريقة متوسط التكلفة-4 28

  :حيث أن  29
   عدد الوحدات المتاحة للبيع÷ تكلفة البضاعة المتاحة للبيع  =متوسط التكلفة      

  عددهم÷ لوحدات مجموع تكلفة ا =متوسط التكلفة : أو  

 :أو السوق أيهما أقل التقييم على أساس التكلفة:ثانياً

30 
  سعرالمقارنة بين 

  التكلفة و السوق

  في تسوية المخزون

  سعر السوق = سعر التكلفة 
  نأخذ سعر التكلفة

  سعر السوق< سعر التكلفة  31

  سعر السوق> سعر التكلفة  32
ع حدوثها، و ننشئ مخصص متوق خسارةيعتبر الفرق بين السعرين 

 هبوط القيمة السوقية بقيمة الفرق، يتم تحميله مديناً في حساب ملخص
  . الدخل، و في الميزانية مطروحاً من األصل

  الرصيدالمقارنة بين  33

  الدفتري و الفعلي

  في األصول النقدية

الرصيد   )ال تحتاج لتسوية( ال يوجد عجز و ال زيادة   الرصيد الفعلي= الرصيد الدفتري 
الفعلي 

هو 
  األساس

ة 
ضر

حا
م

9  

  )يحتاج إلى تسوية (في الصندوق  عجزيوجد   الرصيد الفعلي> الرصيد الدفتري  34

  )يحتاج إلى تسوية (في الصندوق  زيادةيوجد   الرصيد الفعلي< الرصيد الدفتري  35

36 
األوراق المالية  شراءفي 

  بغرض االتجار

مصروفات أخرى تخص + عموالت سماسرة األوراق المالية + سعر الشراء =مجمل تكلفة الشراء
  )إن وجدت(عمليات الشراء 

ة  
ضر

حا
م

10   

األوراق المالية  بيعفي  37

  بغرض االتجار

  :حيث أن               

  )مجمل تكلفة الشراء( التكلفة األصلية  –صافي سعر البيع  =مكاسب أو مخاسير بيع األوراق المالية

  )إن وجدت(المصروفات البيعية األخرى  –عمولة السماسرة  –إجمالي سعر البيع  =عصافي سعر البي 38

التقييم على أساس القيمة  39

  )السوقية أو البيعية(العادلة

  مكاسب غير محققة  تكلفة الشراء > القيمة العادلة 

  خسائر غير محققة  تكلفة الشراء < القيمة العادلة  40

 يلهاتقدير الديون المشكوك في تحص

ة  
ضر

حا
م

11   

41 
تقدير د م ف ت كنسبة -1

  :المبيعات اآلجلة من
  نسبة د م ف ت× المبيعات اآلجلة 

المبيعات تقفل كل سنة بسنتها لذلك ال يمكن مقارنتها 
  .بالمبيعات السابقة

42 
تقدير د م ف ت كنسبة -2

  :مدينينال من
  نسبة د م ف ت× المـديـنـيـن 

ز المالي من السنوات المدينون قيمة موجودة في المرك
  السابقة لذلك يتم المقارنة م د م ف ت الجديد و القديم

43 
  المخصص المقارنة بين 

  الجديد و القديم

  المدينينفي تسوية 

  ال يقوم المحاسبون بعمل قيد تسوية للمخصص  م د م ف ت القديم= م د م ف ت الجديد 

  الجديدليساوي القديم إلى  الفرق بزيادةد تسوية يتم عمل قي  م د م ف ت القديم> م د م ف ت الجديد  44

  م د م ف ت القديم< م د م ف ت الجديد  45
ساوي ليمن القديم الفرق  بتخفيضيتم عمل قيد تسوية 

  الجديد
 


