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 ) أختبر نفسك ( 2المحاسبة  لمبادئالتعرٌفات المهمة والمختصرة 

 

 اذا زادت قٌمة صافً المبٌعات عن تكلفة المبٌعات ==<=تحقٌق مجمل ربح عن فترة 

 تكلفة المبٌعات عن قٌمة صافً المبٌعات  اذا زادت ==<=تحقق مجمل خسارة عن فترة 

 زادت قٌمة صافً المبٌعات عن تكلفة المبٌعات + المصارٌف التشغٌلٌة االخرىاذا  ==<=تحقق صافً ربح عن فترة 

 بضاعة أخر المدة . ==<=جمٌع الحسابات بالجانب المدٌن  اقفال

 . بهالخصم المسموح  ==<=اقفال جمٌع الحسابات بالجانب الدائن 

 ، بضاعة أخر المدة  صافً الربح او صافً الخسارة ==<=البند الذي ٌظهر فً حساب ملخص الدخل وقائمة المركز المالً 

 ة= حقوق الملكٌالخصوم  –االصول  ==<=معادلة المٌزانٌة 

 الحٌطة والحذر ==<=المبدأ المحاسبً الذي ٌؤدي لالعتراف الفوري بالخسائر 

 الثبات  ==<=المبدأ الذي ٌؤدي الى قابلٌة القوائم 

 االصول التً فً حٌازة المنشأة ملكا لها ==<=مفهوم الشخصٌة المعنوٌة المستقلة للمنشأة 

 الفترة  بنفسالمتعلقة عناصر االٌرادات بعناصر المصروفات  ==<= بمقابلة مبدأ المقابلة فً المحاسبةٌقضً 

 مقابلة االٌرادات التً تحققت فً سنة مع المصارٌف التً ساهمت فً تحقٌقها ==<=مبدأ المقابلة 

 الخصوم طوٌلة االجل  ==<=الل فترة تزٌد عن سنه االلتزامات التً ٌجب سدادها خ

 الخصوم قصٌرة االجل ==<=خالل أقل من سنه االلتزامات التً ٌجب سدادها 

 االصول المتداولة قصٌرة االجل ==<=االصول التً سهل تحوٌلها الى نقدٌة خالل سنه مالٌة 

 اصول ثابته  ==<=التً تقتنٌها المنشأة بغرض استخدامها لعدة سنوات تصنف  اآلالت

 الثبات ==<= آلخريتطبٌق مبدأ معالجة االصول الثابتة من سنة 

 الفترة  بإٌراداتع ولم ٌتم مقابلته مبلغ دف ==<=قائمة المركز المالً المصروفات المقدمة والتً تظهر فً 

 الفترة بإٌراداتمبلغ لم ٌدفع وتم مقابلته  ==<=قائمة المركز المالً والتً تظهر فً  المستحقةالمصروفات 

 مبلغ حصل ولم ٌتم مقابلته بمصروفات الفترة ==<=االٌرادات المقدمة والتً تظهر فً قائمة المركز المالً 

 مقابلته بمصروفات الفترة وتمتحصل لم مبلغ  ==<=والتً تظهر فً قائمة المركز المالً  المستحقةاالٌرادات 

 احد عناصر الخصوم المتداولة ==<= المستحق المصروف

 احد عناصر االصول المتداولة ==<=االٌراد المستحق 

 ، االٌرادات المستحقة .  المصروفات المدفوعة مقدما ==<=درج ضمن االصول فً قائمة المركز المالً ٌ

 االٌرادات المحصلة مقدما ==<=ٌدرج ضمن الخصوم فً قائمة المركز المالً 

 ٌتم االطالع علٌها من قبل االطراف الداخلٌة ==<=ة التسوٌات( هً مسودة ٌعدها المحاسب ورقة العمل )قائم

 خمسة أقسام رئٌسٌة ==<=تتكون ورقة العمل )قائمة التسوٌات( الكاملة من 

 االٌجار المدفوع مقدما وٌظهر فً جانب االصول  ==<=من أمثلة التكالٌف )المصروفات( التً نستفٌد منها اكثر من فترة محاسبٌة 

 االستخدام لعدة سنوات ==<=الصول الثابتة هً االصول التً تقتنٌها المنشأه بغرض ا

 الثابت لألصلالمصروف الذي ٌنفق للحفاظ على الطاقة االنتاجٌة الحالٌة  ==<=المصروف االٌرادي 

 الثابت لألصلالمصروف الذي ٌنفق لزٌادة العمر االنتاجً  ==<=المصروف الرأسمالً 

 االستخدام أو التقادم ==<=جً فً قٌمة االصل الثابت نتٌجة االستهالك هو التناقص التدرٌ

 طرٌقة مجموع ارقام السنوات ==<=من طرق حساب استهالك االصول الثابتة 

 القسط المتزاٌد ==<=ال تعد ضمن طرق حساب استهالك االصول الثابتة 

 تارٌخهتى من االصل ح استهالكهقٌمة ما لم ٌتم  ==<=تارٌخ  أيالثابت فً  لألصلتمثل القٌمة الدفترٌة 

 سنوٌا الثابت لألصلالقٌمة الدفترٌة  ==<=ضمن اهداف اجراء المعالجة المحاسبٌة سنوٌا بحساب استهالك االصل 

 الدفترٌة قٌمتهاقل من  ==<=السوقٌة  قٌمتهٌتم بٌع االصل الثابت بخسارة عندما تكون 

 الدفترٌة قٌمتهمن  اكبر ==<=السوقٌة  قٌمتهعندما تكون  بربحٌتم بٌع االصل الثابت 

 الدفترٌة لقٌمتهمساوٌة  ==<=السوقٌة  قٌمتهال ٌحقق بٌع االصل ربح أو خسارة عندما تكون 

 البضاعة الموجودة لدى مخازن االستٌداع الجمركً ٌوم الجرد ==<=ال ٌدخل ضمن بضاعة أخر المدة 

 االصول المتداولة ==<=ٌعد المخزون من اهم عناصر 

 انخفاض تكلفة البضاعة المباعة وزٌادة صافً الربح ==<=الخطأ فً تقٌٌم مخزون أخر المدة بالزٌادة 

 صافً الربح وانخفاضتكلفة البضاعة المباعة  زٌادة ==<= بالنقصالخطأ فً تقٌٌم مخزون أخر المدة 

 التحفظ  ) مسمى أخر لمبدأ الحٌطة والحذر ( ==<=م مخزون أخر المدة مبدأ تقٌٌ
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 الداخل اوال صادر اوال  ==<=ل ارتفاع االسعار فان أكبر قٌمة للمخزون بالتكلفة فً ظ

 اخٌرا صادر اوالالداخل  ==<=قٌمة للمخزون بالتكلفة  اقلل ارتفاع االسعار فان فً ظ

 الداخل اوال صادر اوال  ==<= عند تقٌٌم بضاعة أخر المدةصافً ربح ل ارتفاع االسعار فان أكبر فً ظ

  اخٌرا صادر اوالالداخل  ==<= صافً ربح عند تقٌٌم بضاعة أخر المدة أقلل ارتفاع االسعار فان فً ظ

 زٌد الرصٌد الدفتري للصندوق عن الرصٌد الفعلً له عند الجردٌقل او ٌ ==<=ٌتم اجراء تسوٌة لحساب النقدٌة عندما 

 التً سجلها البنك فً سجالته ولم تسجلها المنشأة ==<=عند اعداد مذكرة تسوٌة البنك ٌتم اجراء قٌود تسوٌة لتلك العملٌات 

 ف حساب البنكتضاف الى الرصٌد الوارد بكش ==<=عند اعداد مذكرة تسوٌة البنك فان الودائع بالطرٌق المرسلة للبنك 

 البنكتطرح من الرصٌد الوارد بكشف حساب  ==<= الشٌكات المحرر للمستفٌدٌن ولم ٌتقدموا بصرفهاعند اعداد مذكرة تسوٌة البنك فان 

 االصول المتداولة  ==<=قصٌرة االجل ضمن مجموعة تظهر االستثمارات المالٌة 

 والدٌون المشكوك فً تحصٌلهاالدٌون الجٌدة والدٌون المعدومة  ==<=تصنٌف المبالغ المستحقة للمنشأة لدى المدٌنون 

 التحفظ  ) مسمى أخر لمبدأ الحٌطة والحذر ( ==<= تقوم المنشأة بتكوٌن مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها تطبٌقا لمبدأ 

طرح كل من الدٌون المعدومة والمشكوك فً  ==<=عند الجرد ٌتم حساب الدٌون المضمونة التحصٌل من خالل تعدٌل رصٌد أجمالً المدٌنون 

 تحصٌلها عند الجرد .

 اخطاء الحذف والسهو واخطاء االرتكاب ==<=ٌتم تصنٌف االخطاء المحاسبٌة حسب مصدر الخطأ الى 

 اخطاء تقع فً الٌومٌة االستاذ ومٌزان المراجعة والقوائم المالٌة ==<=ٌتم تصنٌف االخطاء المحاسبٌة حسب مكان وقوع الخطاء الى 

 ٌل قٌود ٌومٌة جدٌدة فً تارٌخ الخطأ تسج ==<=ٌتم تصحٌح االخطاء المحاسبٌة التً تقع فً دفتر الٌومٌة 

 Doubtful Debts ==<=الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 

 Conservatism ==<= )الحٌطة والحذر(  مصطلح التحفظ

  Revenue Expenditures ==<=مصروف اٌرادي 

 Prepaid Expenses ==<=المصروفات المقدمة 

 Last In First Out     ( LIFO ) ==<=الداخل أخٌرا صادر اوال 

 

 االصول مجموع / الدٌون مجموع = نالدٌو نسبة

 االجل قصٌرة دٌون + االجل طوٌلة دٌون = الدٌون مجموع

 المحتجزة االرباح + بأنواعها االحتٌاطات + المال راس = الملكٌة حقوق

 الملكٌة حقوق / الدٌون مجموع = الملكٌة حقوق الى الدٌون نسبة

 المال راس هٌكل مجموع / االجل طوٌلة دٌون = االجل طوٌلة دٌون نسبة

 السنوٌة الفوائد / الفوائد الضرائب قبل االرباح = الفوائد تغطٌة مرات عدد

 المبٌعات / الربح مجمل هامش = الربح مجمل هامش

 المبٌعات / الضرٌبة بعد الربح = الربح صافً هامش

 العملٌات فً المشاركة االصول مجموع / المبٌعات ربح صافً = االٌرادٌة القوة

 االصول مجموع / الضرٌبة بعد الربح = االستثمار على العائد معدل

 الملكٌة حقوق / الضرٌبة بعد الربح = الملكٌة الحقوق على العائد

 ( االجل طوٌلة دٌون+  الملكٌة حقوق ) / ( االجل طوٌلة دٌون فوائد + الضرٌبة بعد الربح)  = المال رأس هٌكل على العائد

 العادٌة االسهم عدد / الربح صافً =  المحققة االرباح من السهم نصٌب

 بالسهم المحققة االرباح / السوقً السهم سعر = المحققة االرباح من السهم نصٌب الى السهم سعر نسبة

 السوقً السهم سعر / المحققة االرباح من السهم نصٌب = السهم سعر الى المحققة االرباح من السهم نصٌب

 المصدرة العادٌة االسهم عدد / الموزعة االرباح = بالسهم الموزعة االرباح

 االهالك + الضرٌبة بعد االرباح صافً = النقدي التدفق

 السنوات عدد / ( الخردة قٌمة – االستثمار تكلفة)  = لالهالك الثابت القسط

 االستثمار لتكلفة الحالٌة القٌمة مجموع – السنوٌة النقدٌة للتدفقات الحالٌة القٌمة مجموع  =الحالٌة القٌمة صافً

 االستثمار لتكلفة الحالٌة القٌمة مجموع / السنوٌة النقدٌة للتدفقات الحالٌة القٌمة مجموع = هالربحٌ مؤشر

 العمر االنتاجً  ÷ ( المقدرة كخردةقٌمتها  –تكلفة الحصول على سٌارة )  = )للسارات(قسط االستهالك السنوي 

 111× / العمر االفتراضً ( 1= )  معدل االستهالك

   2× = معدل االستهالك  مضاعف معدل االستهالك

 


