
 2محاسبة ماليه (                                                           6) ألمحاضره

 ( األصول المتداولة)تسويات أخر العام للبنود األخرى 

 -:تسوية شراء واستخدام األصول المتداولة  

 -:التاليالمعالجات المحاسبية لها أن يتم تسجيلها كأصول متداولة بالقيد  إحدىوتتمثل ( األدوات ألكتابيه  أو قطع غيار ) مثل المتداولة األصولعند شراء 

 (  النقدية/ حـ  إلى/    الكتابية  األدوات/ من حـ )

  -:بمثابة مصروفات وهناك حالتين هما نهاية الفترة يتم عمل قيد تسوية بالجزء المستخدم منها ليكون فيثم  

 األصلمات عن الجزء المستخدم من يرد بالتمرين معلو -األولىالحالة    

 األصلمن  المتبقييرد بالتمرين معلومات عن الجزء  -الحالة الثانية  

   -:إثبات استخدام األصل في نهاية الفترة 

 الحالة الثانية  األولىالحالة 

 األصلمن  المتبقييرد بالتمرين معلومات عن الجزء  األصليرد بالتمرين معلومات عن الجزء المستخدم من 

 كمصروف وإثباتهيتم استنتاج وحساب قيمة الجزء المستخدم  إذن بقيمة الجزء المستخدم أو بالمصروف اإلثباتيتم  إذن

 األدوات الكتابية / إلى ح  الكتابية األدواتمصروف /من ح األدوات ألكتابيه / إلى ح الكتابية األدواتمصروف /من ح

 

 لاير 0666، وفى نهاية الفترة اتضح من الجرد أن الموجود بمخازن الشركة لاير  66666بمبلغ  اآلالتالشركات بشراء قطع غيار  إحدىقامت  -:مثال 

 ؟نهاية الفترة فيقيد التسوية المناسب  إعداد: المطلوب 

 لاير  02666=  0666 – 66666= قطع الغيار المستخدمة  -:الجواب 

   (المحاضره لحل باقي التمارين الرجاء الرجوع إلى ) تنبيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نور نعناعة  -:عمل 



  -:أسئلة الدرس 

 ؟درج ضمن الخصومال يمن العناصر التالية  أي -:1س

 مصروف مدفوع مقدما -:ج

 ؟يعد المصروف المستحق بمثابة -:2س

 جلالأحد عناصر الخصوم قصيرة ا -:ج

، فان هذه العملية تسجل كمسحوبات ، ويجعل  الشخصين البضاعة المملوكة للمنشأة لغرض استخدامه عندما يسحب صاحب المنشأة الفردية جزءا م -:3س

 ؟مدينا بها طبقا لمفهوم الجاريحسابه 

 الوحدة المحاسبية اللاستق -:ج

 ب؟ضوء مفهوم يعرف  فيالمقدمة والمستحقة  واإليراداتتتم المعالجة المحاسبية للمصروفات  -:4س

 تحقاقاالس -:ج

 ؟تخص السنة فان هذه الزيادة تعالج التي اإليراداتالمحصل أثناء السنة عن  اإليرادزاد  إذا- -:0س

 كايراد مقدم يظهر فى قائمة المركز المالى كخصوم متداولة -:ج

 ؟الحصول عليها طبقا لمفهوم فيتكبدته أو تكلفته المنشأة فعال  ت وفقا لماالالسج في األصوليتم قيد  -:6س

 كلفة التاريخيةالت -:ج

هـ ، فتكون قيمة 1433/  0/  1اعتبارا من  التجاريللمعرض  السنوي اإليجارتمثل قيمة مصروف  لاير  126666التجارية مبلغ  األملدفعت منشأة  -:7س

 هي؟يخص الفترة  اإليجار الذيمصروف 

 لاير   50000 -:ج

، لذا  لاير 106666نهاية العام بلغت  فيالمدفوعة  األجور، علما بأن قيمة  لاير  10666المنشآت  إحدى فيالشهرية  األجوربلغت قيمة مصروف  -:0س

 هي؟يخص الفترة  الذي األجورقيمة مصروف   فان

 لاير   180000 -:ج

 ؟المستحقة األجورووفقا للعبارة السابقة تبلغ قيمة مصروف  -:9س

 ضمن الخصوم المتداولة لاير  30000  -:ج

دفعت مقدما ، وعليه تعتبر قيمة  لاير 246666الورش بمبلغ  إحدىلسياراتها مع  سنويعقد صيانة  المنشات إحدىهـ عقدت 1433/  4/  1 في -:16س

 هي؟نهاية السنة  فيخ .أ/يخص الفترة ويحمل على حـ الذيمصروف الصيانة 

 لاير  180000 -:ج

، لاير 12666نفس العام  الل، وقدرت قيمة المستهلك منها خلاير 10666هـ مبلغ 1433عام  اللخبلغت قيمة المواد والمهمات المكتبية المشتراه  -:11س

 ؟نهاية العام هو فيفيكون قيد التسوية 

 مواد ومهمات مكتبية/ الى حـ 12666       مواد ومهمات مكتبية مستخدمة/من حـ 12000 -:ج

 الذيالتأجير  إيراد، وقد أثبتت القيمة بالدفاتر ، لذلك فان قيمة لاير  36000تأجير مخزن تملكه بـ  إيرادهـ استلمت المنشأة قيمة 1433/  16/  1 في -:12س

 هي؟ يخص الفترة 

 لاير  9000 -:ج



أن هذا ، فاذا علمت  لاير  40666هـ قيمة 1433 / 12 / 30بلغ رصيد التأمين المقدم بميزان المراجعة قبل التسويات لمنشأة العامــــــــر فى  -:13س

 ؟ هـ هو1433هـ ، فان مصروف التامين الذى يخص عام 1433/  0/  1التأمين مدفوع عن مدة عامين اعتبارا من 

 لاير  16000 -:ج

يجار السنوى ، فيكون أثر قيود القيمة ا لاير  10666هـ قامت احدى المنشآت بتأجير أحد مخازنها وقبضت فى تاريخه 1433/  16/  1فى  -:14س

 ؟ هـ مايلى1433/  12/  36مة على القوائم المالية المعدة فى نهاية السنة المالية الالزالتسوية 

 لاير  4066ونقص فى الخصوم بقيمة  لاير 4066ادات قدرها االيرزيادة فى   -:ج

،  لاير 16666هرى للمعرض يبلغ جار الشالينقدا عن ايجار المعرض ، فاذا علمت أن ا لاير 06666هـ دفعت احدى المنشآت 1433/  1/  1فى - -:10س

 ؟ولهذا يكون قيد التسوية الخاص بهذه الحالة هو

 مصروف ايجار مستحق/ الى حـ 76666جار االيمصروف /من حـ 70000 -:ج

، فاذا علمت  لاير 36666السنة بـ الل ، وقد قامت المنشأة بشراء مواد ومهمات خلاير 16666بلغ رصيد المواد والمهمات فى بداية السنة المالية  -:16س

 ؟، فيكون قيد التسوية فى نهاية العام هو لاير 20666الفترة بلغت قيمتها  اللأن المواد والمهمات المستخدمة خ

 مواد ومهمات/ الى حـ 20666مواد ومهمات مستخدمة /من حـ 25000 -:ج

، حصلت منها حتى نهاية السنة المالية ماقيمته  لاير 96666ح السيارات باصالح سيارات احدى الشركات بقيمة بلغت الصالقامت منشأة النسيم  -:17س

 ؟هوالالزم ، ولهذا يكون قيد التسوية  لاير  76666

 الحايراد اص/ الى حـ 26666                  مستحقالح ايراد اص/من حـ 20000 -:ج

 اللوان المستهلك منها خ 06666الفترة بلغت  اللضافات خاالوان  لاير 124666بلغ  1437/1/1ات المكتبية فى ممهاذا علمت ان رصيد ال -: 10س 

 هو ؟  36/12/1437 في  فان الرصيد المتبقى من المهمات المكتبية. عن كل شهرين  24666بلغ  1437السنة 

 صول فى الميزانيةاالويظهر فى جانب  لاير  60000 -:ج

العام وبعد الجرد تبين وجود ادوات  اللوات الكتابية المشتراه خاالدوهى قيمة  لاير 20666وات الكتابية بقيمة االدظهر رصيد  1437/12/36فى  -:19س

 ؟اهى القيمة التى تظهر فى قائمة الدخل بعد التسويةلاير فم  8000كتابية بـ 

 ادوات كتابية مستخدمة 20000 -:ج

 ؟ما هى القيمة التى تظهر فى الميزانية بعد التسوية. الفقرة السابقة باستخدام بيانات  -:26س

 صولالادوات كتابية فى جانب ا 8000 -:ج

 

 

 نور نعناعة  -:عمل 

 

 

 

 


