
 ᴥ"علي الغانمي"  أنساگ صعب شروحات أخوكم :

 ♥نصرون الزهراني  ال تنسوني من دعواتكم أخيتكم :

 / كيف نعرف متى تزيد قيمة المدين والدائن ومتى تتساوى ومتى نعرف األصل أو الخصوم ؟1

 ,طبعاً مدين يعني جاه فلوس او استلم ودائن يعني هو  اهم شيء نعرف ان الجنب اليمين مدين والجنب اليسار دائن هذا اول شيء
  اللي دفع واعطى الفلوس ذي

 والمصروفات الحساب المدين فيها نسجل فيه الزيادة يعني المبلغ اللي استلمه او الفلوس  ثاني شيء الزم نعرف ونحفظ ان األصول
اللي وصلته ، والدائن نسجل فيه النقص في حال دفعنا من حساب االصول والمصروفات او طلعنا فلوس ألثاث او معدات او غيرة ، 

مثل االثاث والمعدات وغيرة )اصول ثابته ( ، يعني جات االصول مثل صندوق النقدية والبنك ) اصول متداولة ( والمصروفات 
الصندوق فلوس مثال من االيرادات نروح نحطة في المدين ع اليمين في حساب االصول والمصروفات يعني زاد الصندوق بالمبلغ 

وق دائن ونقص المبلغ منه اللي جاه من االيرادات ) االيرادات طرف دائن ( وقمنا طلعنا من الصندوق مبلغ للمعدات صار هنا الصند
 . وعلى العكس مع حساب الخصوم وحقوق الملكية وااليرادات يكون المدين ناقص والدائن زيادة ,, قيمة المعدات

 
 / متى نقول ان االموال تذهب الى الصندوق , أو البنك ؟2

  المؤسسة على سبيل المثال أو كاش من عميل  حق )) االيرادات ((نقدية في البنك يعني أخذ فلوس نقداً في يده من صندوق المبيعات

باع له بضاعة أو قدم له خدمة وراح البنك اودعها في حساب المنشأة أما شيك يعني أخذ شيك من عميل بقيمة بضاعة باعها له او 
 خدمة قدمها له وأودع الشيك في الحساب وبالتالي تم صرفة عن طريق البنك

 
 ما ذا تعني كلمة المذكورين / 3

 ذكورين هنو اذا صار عندك في الطرف المدين او الدائن أكثر من طرف سواًء أعطا الفلوس او استلم الفلوس .. مثالالم :  
لاير من حساب راس المال ، المبالغ ذا اودع نصه في  055555شركة بدت نشاطها إستلمت مبلغ عشان تبتدي الشركة نشاطها 

لبنك حق المؤسسه ، هنا يصير حساب راس المال دائن لحسابين او طرفين اللي هم الصندوق حق المؤسسه والنص الثاني في حساب ا
، في الحاله ذي نكتب في الطرف المدين مذكورين ونذكرهم اللي  005555وحساب البنك بمبلغ  005555،حساب الصندوق بمبلغ 

تم ايداعه في الصندوق بالكامل او في البنك  هم حساب الصندوق وحساب البنك ألن المبلغ راح ألكثر من طرف .. لكن لو ان المبلغ
  ... ما يحتاج نكتب مذكورين الن فيه طرف واحد دائن وطرف واحد مدين

 
 ما هو جدول ميزان المراجعة ؟/ 4

 
ال ننسى عشان نتأكد أن ميزان المراجعة سليم وأن العمليات المحاسبية صحيحة الزم يكون المجموع متساوي للجانبين مالحظة : 

أما اذا طلع مجموع الطرفين المدين والدائن غير متساوية فهذا  .. المدين والدائن , سواًء في ميزان المراجعة بالمجاميع او باألرصدة
- -..  يعني إن فيه خطأ في التسجيل والترصيد في دفتر االستاذ وبالتالي في قيد اليومية مما يعني ان الحسابات غير سليمة أو صحيحه

مجموع المبالغ المدينة والدائنة في جدول الميزان بالمجاميع يكون متساوي نفس القيمة المدينة والدائنة , وجدول الميزان يعني ان  -
باألرصدة برضوة نفس الشي , هذا دليل ان العمليات المحاسبية صحيحة كانت في دفتر االستاذ وقيد اليومية ,, ألن مثل م قلت لك 

 ارة عن قراءة وتحليل لدفتر االستاذ .ميزان المراجعة أصالً هو عب
 / ما هي قائمة المركز المالي أو ما يسمى بالميزانية العمومية ؟5



 ᴥ"علي الغانمي"  أنساگ صعب شروحات أخوكم :

 ♥نصرون الزهراني  ال تنسوني من دعواتكم أخيتكم :

 
 / ماذا يعني قائمة الدخل ؟6

 قائمة الدخل من خاللها نستطيع معرفة صافي الربح أو الخسار

 
 ؟ كيف نوجد صافي الربح والخسارة في قائمة الدخل/ 7

 ل .ة المالية ، تكون معطاه في السؤامجموع العمليات لكل حساب خالل السنهي عبارة عن اجمالي 

الف ,  35الف , اذا طرحنا المصروفات من االيرادات هنا الناتج يساوي  25الف ومصروفات  55يعني مثالً خلينا نقول عندنا ايرادات 
 . المصروفات وبزياده المبلغ الناتجوااليرادات اعلى من المصروفات يعني صافي ربح . يعني ان االيرادات تغطي 

الف ,  15-الف ايرادات , اذا طرحنا المصروفات من االيرادات راح يطلع الناتج بالسالب  45الف مصروفات و  55ولكن لو عندنا 
 . يعني هنا صافي خسارة . وهذا يعني ان ايرادات المنشأة ما تغطي مصاريفها وهي خسرانه المبلغ اللي بالسالب

 

 ؟  وكيفية اعدادها ماهي ورقة العمل /8

هي عبارة عن تجميع  و وقائمة المركز المالي وترتبط إرتباط كامل بهمهي إمتداد لمواضيع ميزان المراجعة وقائمة الدخل ورقة العمل 
 (( وتسجيل لبيانات الحسابات في ميزان المراجعة وقائمة الدخل وقائمة المركز المالي مع بعض )) تعتبر مسودة



 ᴥ"علي الغانمي"  أنساگ صعب شروحات أخوكم :

 ♥نصرون الزهراني  ال تنسوني من دعواتكم أخيتكم :

 
 ؟ حسا ب الدائن وال يوجدب مدين هناك حسا لماذا  : اصل : حساب العدد واالدوات اصلي حساب المبان في/ في المحاضرة الثالثة  9
  .. اما حساب الصندوق اصل : حسب المدين ودائن  حساب الدائن وال يوجديزات اصل : حساب المدين ..حساب االثاث والتجه ايضاً و

في حساب المباني وحساب العدد  ماذاب مدين ودائن . وحساب االيرادات . حساب مدين ودائن : لاالتزام . حس نوحساب محالت شمسا
 ؟؟ والعكس صحيح في حساب الصندوق ومحالت شمسان التزام وحساب االيرادات ؟؟ الدائن يوجد والواالدوات حساب مدين فقط 

  .. يء، هذا أول ش ةالمتداول فرق بين األصول الثابتة واألصولن يءعرف أول شنالزم 
أو تتأسس المنشأة عليه مثل المباني الخاصة بإدارة  هشترين يءواضح من اسمها يعني ما عليها حركة ، يعني ش األصول الثابتة طبعاً 

انها مدينة بما  طبيعي يءش االمنشأة والمعدات اللي تستخدم للشغل واألثاث والسيارات ، المقصد انها تستخدم ألداء نشاط المؤسسة وهذ
وسيلة بس عشان  هنه ما يطلع منها فلوس يعني مثالً المبنى أو األثاث ال يمكن يعطي المنشأة فلوس ألنشتريها وما تصير دائنة ألن ناان



 ᴥ"علي الغانمي"  أنساگ صعب شروحات أخوكم :

 ♥نصرون الزهراني  ال تنسوني من دعواتكم أخيتكم :

ل ، تمارس المنشأة نشاطها ، ولكن ممكن يكون دائن في حالة وحدة لما الشركة تصفي نشاطها أو تنباع أو تبيع أي واحد من هذي االصو
 . وقتها راح يصير األصل ذا قيمة نقدية يعني كاش في يدك مش مجرد مبنى أو أثاث وغيرة

 نامثل البنك والصندوق ، بمعنى ان -مدين ودائن  -واضح من اسمها يعني عليها حركة متداولة تأخذ وتعطي  ايضاً  األصول المتداولة

شتري نخذ من البنك والصندوق ونأحطها في البنك او الصندوق ونحصل فلوس نبيع بضاعة ون،  ايضاً سحب منه نودع فلوس له ون
  ... سدد فواتير مصروفات وغيرةنبضاعة أو 

 ؟  كيف نقوم بتسجيل الرصيد المرحل والرصيد المنقول في عملية الترحيل والترصيد في جدول دفتر االستاذ/ 15
، بمعنى أن الحساب المرحل والمنقول هو عبارة عن رصيد أي  موضوع الترصيد للحسابات هو نفسه عملية الرصيد المرحل والمنقول

العمليات المحاسبية الداخلة للحساب والخارجة منه ، والفرق بينهم إما  ىحساب نهاية وبداية كل شهر سواًء كان مدين أو دائن بناًء عل
  . رصيد مدين أو دائن

المدينة والمبالغ الدائنة ، فإذا كانت المبالغ المدينة أعلى من المبالغ الدائنة ألي حساب هو عبارة عن الفرق بين المبالغ  الرصيد المرحل :
 فإن الفرق يسجل في جانب الدائن وذلك حتى تصبح معادلة المحاسبة موزونة والعكس صحيح ، ويكون ترصيد المبلغ في نهاية كل شهر

له كرصيد للطرف األعلى سواًء كان مدين او دائن ، وتسجل في هو عبارة عن المبلغ المرحل نفسه ولكن ننقله ونسج الرصيد المنقول :
ل يسجل في المدين ويكون هذا المبلغ هو بداية رصيد نقوالجانب الخاص بالحساب ، بمعنى لو أن الطرف األعلى هو المدين فإن المبلغ الم

 من الشهر السابق وأفتتح الحساب به من كل شهر ، لذلك يسمى رصيد منقول بمعنى انتقل 1الحساب في بداية الشهر أي بتاري 
 مثال : ترصيد حساب البنك ودفتر االستاذ : 

 
: الرصيد المنقول يكون لبداية الشهر اللي بعد الشهر اللي فيه الرصيد المرحل ، يعني الرصيد المرحل نقفل فيه حسابات شهر  مالحظة

الي اثنين مثالً ونرحله للشهر اللي بعده اللي هو شهر ثالثة ، والرصيد المنقول هذا اللي وصل من الشهر اللي قبله وأبتدينا فيه الشهر الح
 .. ال فوق شهر ثالثةاللي هو في المث

: كل حساب تلقين بدايته رصيد منقول ونهايته رصيد مرحل ، اال عند فتح الحساب ألنه بدا من الصفر وألن  خالصة عامة في الحسابات
 .. ما علية عمليات سابقة

 هو الرصيد المرحل ؟ / ما11
ترصيد ونطرحها من العمليات  ههو الفرق بين المدين والدائن ، يعني نجمع العمليات المدينة للحساب اللي نبي نسوي ل الرصيد المرحل

بتاريخ نهاية  همعادلة المحاسبة ، عشان تتساوى الطرفين ، ويكون تسجيل هالدائنة والناتج هنا هو الرصيد المرحل اللي راح نوزن في
  . عشان يتقفل الحساب 05الشهر بتاريخ 

شهر الثاني ، دائماً حط في بالك اذا كان الرصيد المرحل الحساب لل هفي أنفس المبلغ المرحل ذا هو المنقول للشهر اللي بعدة وراح نبد
  . في المنقول دائن والعكس صحيح همدين فإننا نسجل

اذا كان الرصيد المدين أعلى من الدائن فإن الفرق بينهم نحطه في الطرف الدائن عشان نوزن المعادلة ، ويعتبر رصيد مرحل نهاية  *
 . آخر يوم في الشهر . والعكس صحيح

 ،بعض الحسابات مش كلها طبعاً . في المحتوى فيها أخطاء وخصوصاً في ترصيد األمثلةمالحظة : 
 الخامسة ترصيد دفتر األستاذ ؟/ طريقة حل المثال األول في المحاضرة 12

ترصيد لحساب البنك في دفتر  هل في البداية عملية الترصيد في دفتر االستاذ دائماً نأخذها من دفتر اليومية .. فمثالً لو طلب مننا نسوي
  : األستاذ .. تكون الخطوات كالتالي

ك نروح لدفتر اليومية ونتتبع مبالغ حساب البنك المدينة ) باللون األحمر ( ونسجلها في دفتر األستاذ ونحط قدام المبلغ الجهة اللي البن -
 . أخذ منها المبلغ

ة للمبالغ الدائنة ) باللون األخضر ( ونسجلها في دفتر األستاذ ونحط قدام المبلغ الجهة اليومي وبنفس الطريقة نتتبع حساب البنك في دفتر -
  مثل اللي الشرح اللي بالصور تحت . اللي البنك أعطاها المبلغ

 تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية : -1
 



 ᴥ"علي الغانمي"  أنساگ صعب شروحات أخوكم :

 ♥نصرون الزهراني  ال تنسوني من دعواتكم أخيتكم :

 

 

 
المبلغ ( ، ولكن الرصيد المرحل هو ناتج طرح إجمالي مبالغ الشرح في الصورة الثانية طريقة إيجاد الرصيد المرحل والمنقول ) نفس 

الحساب في الطرف المدين من إجمالي مبالغ الحساب في الطرف الدائن وهو المبلغ الختامي لتقفيل الشهر وحتى تصبح المعادلة موزونة 
الرصيد المرحل إذا كان  ايضاً الرصيد المرحل .و هالشهر اللي بعد الشهر اللي فيه في ئ، اما الرصيد المنقول فهو الرصيد اللي راح نبتد
 . دائن فإن الرصيد المنقول مدين والعكس صحيح

 في ترصيد دفتر االستاذأحد الحلول تصحيح ألخطاء  مالحظة :



 ᴥ"علي الغانمي"  أنساگ صعب شروحات أخوكم :

 ♥نصرون الزهراني  ال تنسوني من دعواتكم أخيتكم :

 
مفروض ما يكون موجود وال مسجل , مثل ح/ البنك . في الطرف المدين ألن الترصيد خاص بالبنك ومكتوب فوق "  هاللي شاطب علي

الترحيل والترصيد في دفتر االستاذ لحساب البنك " .والمطلوب هنا إننا نكتب الطرف اللي أعطا حساب البنك ذا المبلغ أو الجهة اللي 
  . لدائن نفس الطريقة, وفي الطرف الثاني اللي هو ا همدينت

  . في الدائن ما جمعتيها 1501في المدين و  22ناسية  يتأكدي من الجمع في الطرفين المدين والدائن انت -
لما توزني المبلغ بعد ما تنزلي الرصيد المرحل الطرفين خليهم ع خط واحد , مو واحد فوق والثاني تحت , وبعدهم سجلي الرصيد  -

 . المنقول اخر شي تحت
 لماذا لم نكتب قيود اليومية ؟في المحاضرة الثالثة  4مثال العملية  في/ 13

 
 / طريقة اخراج صافي الربح في الجدول التالي !14

 
 . المصروفات من اكثر االيرادات الن ربح صافي ويعتبر 140 المبلغ لك يطلع ، االيرادات من المصروفات اطرح

 ؟في السؤال السابققائمة الدخل جدول  بناء على التاليالجدول / هل تم عمل 15



 ᴥ"علي الغانمي"  أنساگ صعب شروحات أخوكم :

 ♥نصرون الزهراني  ال تنسوني من دعواتكم أخيتكم :

 
راجعة اللي هو خذها من ميزان المأذي نههو قائمة الدخل ، عشان نجيب قائمة الدخل الزم يكون عندنا بيانات ، والبيانات  هذاالجدول 

 .الجدول األول .
اإليرادات مثل إيراد دعاية وإعالن ... ومصروفات مثل مطبوعات وملصقات و مصاريف  قائمة الدخل عبارة عن طرفين اللي هم :

 إدارة وكهرباء و أجور ومرتبات 
طبيعي ألن ال يمكن انك بتسدد فاتورة كهرب أو رواتب من  يءهي ما تعتبر مصاريف من الدخل ولكن تم سدادها من الدخل وهو ش

 . ... الدخل طبعاً ، المبيعات وااليرادات اللي تدخل المنشأةاالثاث أو المباني أو غيرة ............

ناخذ البيانات فيها من ميزان المراجعة ، ويكون في البداية قائمة الدخل عشان نطلع منها  بالنسبة لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي

  ... صافي الربح أو الخسارة اللي راح نسجلة في جدول قائمة المركز المالي
  قائمة الدخل شرح

 
  شرح قائمة المركز المالي



 ᴥ"علي الغانمي"  أنساگ صعب شروحات أخوكم :

 ♥نصرون الزهراني  ال تنسوني من دعواتكم أخيتكم :

 
 ما المقصود بقيود االقفال ؟/ 16

 : ويكون كالتاليدائماً نبدأ بقيد إقفال االيرادات   قيود اإلقفال عباره عن إقفال قيد االيرادات واقفال قيد المصروفات واقفال قيد النتيجة 
ح/ ايرادات دعاية  05نقوم بتسجيل كل االيرادات من ميزان المراجعة ، نبدأ بكتابة مذكورين وبعدها نسجلها حساب ، مثال  كخطوة أولى

  ح/ ايراد مستحق 05واعالن وبعدها 
لمسجلة في وهو حساب االرباح والخسائر ويكون عبارة عن اجمالي المبالغ ا لإليراداتنقوم بكتابة الطرف المقابل  في الخطوة الثانية

  ح/ االرباح والخسائر 05المصروفات وتكتب كالتالي 
حساب  لنقوم بتسجيل قيد اقفال المصروفات ويكون بنفس خطوات قيد اقفال االيرادات ولكن بشكل معكوس حيث نبدأ بتسجي بعد ذلك

 . االرباح والخسائر وبعد ذلك نسجل عمليات المصروفات ، نبدأها بمذكورين في حال وجود اكثر من عملية مصروفات
المبلغ الناتج من )) : يكون قيد النتيجة ، وهو عباره عن الناتج من عملية طرح المصروفات من وااليرادات ويكتب الناتج كالتالي أخيراً 

  نفس المبلغ ح/ االرباح والخسائر هااليرادات ( ح/ االرباح والخسائر يقابلعملية طرح المصروفات من 
ً  -االيراد المستحق ة + االيراد المدفوع خالل الفتر/ 17  االيراد المحصل مقدما

ً  -المصروف المستحق  +ة المصروف المدفوع خالل الفتر  المصروف المدفوع مقدما
 قيد االقفال ؟ب ما عالقة القواعد السابقة

هذي قواعد االقفال لاليرادات والمصروفات ولكن القواعد ذي نطبقها في قائمة الدخل قبل نسوي قيود االقفال لاليرادات والمصروفات 
 . ونطلع قيد اقفال النتيجة ، عشان يطلع معنا صافي الربح او الخساره

 هـ : 1426فيما يلي بعض العمليات التي تمت في محالت "البركة" خالل شهر رجب   /11

وذلك نظراً لوجود تلفيات في  10/0لاير من قيمة البضاعة المشتراة بتاريخ  00555طلبت محالت "الفالح" تخفيضاً قدرة  10/0في  -1
 اجزاء منها وافقت محالت البركة على طلبها .

 سددت محالت "الفالح" المستحق عليها نقداً . 10/0في  -0
 التاريخ البيان دائن مدين

0555  
0555 

 مسموحات المبيعاتحـ/ 
 محالت "الفالح" –حـ/ المدينين 

 اثبات مسموحات المبيعات لمحالت الفالح

10/0 

54500 
4400 

 
 
 
 

550055 

 مذكورين 
 ح/ النقدية

 حـ/ الخصم المسموح به
 محالت "الفالح" –حـ/ المدينين     

 سداد محالت "الفالح" المستحق عليها بعد حصول الخصم النقدي
 المسموحات –المردودات  –المستحق = المبيعات االجلة 

 لاير 55055=  0555 – 10055 – 1550555= 

10/0 



 ᴥ"علي الغانمي"  أنساگ صعب شروحات أخوكم :

 ♥نصرون الزهراني  ال تنسوني من دعواتكم أخيتكم :

 ايام من تاريخ الشراء  15السداد تم خالل فترة الخصم وعى 
 4400% = 0×  55055اذن الخصم المسموح به = 

 يسجل مدين ألنه خسارة للبائع 
 54500=  4400 – 55055المحصل نقداً = 

ماعرفت اطلعها في الجانب المدين  110555 و الـ ! من وين جتفي الجانب الدائن  14575 في حساب النقديةفي الجدول التالي 
 " وفي الفقرة المطلوبة بالسؤال " تحديد صافي المبيعات !! 7651طلع لي  6555 - 13555 - 151,555طرحت الـ   نفس الناتج

 كيف طلعها ؟ 14575 بأخر الجدول صافي المبيعات

 : وهو عبارة عن 54500حساب النقدية طلع 
 151555% = 15 خصم وبعد 125555=  الفالح لمحالت باآلجل المبيعات إجمالي قيمة:  أوالً 

 10055=  0555 المبيعات مسموحات+  10055 المبيعات مردودات قيمة منها نخصم
  55055=  10055 - 155555 هو المبيعات من النقدية في الموجود المبلغ صافي اذاً 
 %0=  4400×  55055 نقول اذاً % 0 مقداره وهو به المسموح الخصم استحق الشهر نهاية 05 تاريخ قبل سدد العميل أن بما

 54500=  4400 - 55055 صار الخصم بعد المبلغ صافي بالتالي
% 15صحيح .. مع مالحظة أن الخصم المسموح به في المسألة هو  في الجدول واال الناتج غلط في السؤال طريقة الطرح للتنبيه : *

 (( )) خطأ من االستاذ% مثل ما هو مسجل في تسجيل العمليات في دفت قيد اليومية 0وليس 
  : ثانياً : صافي المبيعات هو عبارة عن
  105555محالت الفاح =  155555+  00555اجمالي المبيعات كلها ،، شركة الوفاء 

  00000=  4400+ الخصم المسموح به  0555+ مسموحات المبيعات  10055منها مردودات المبيعات نخصم 
  150500=  00000 - 105555إذاً صافي المبيعات هو 

 / من هم الخصوم وهل تعد المصروفات وااليرادات من الخصوم ؟19
  ... الدائنون والقروض طويلة األجل وقصيرة األجل تعنيلخصوم ا

المصروفات وااليرادات ال تعتبر خصوم ولكن الفرق بينهم او ناتج طرحهم من بعض اللي هو يسمى صافي الربح والخسارة فهو من أما 
  راس المال من حقوق الملكية ايضاً حقوق الملكية و

 ماهي التدفقات النقدية ؟/ 25

  ... التدفقات النقدية هي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي نفسها 
بعدين بالنسبة للمصروفات هو ذكر اول محاضرة انها تتبع قائمة الخصوم وحقوق الملكية ، يقصد الجانب االيسر )) الدائن (( ،،، ولكن 

 ... ،، تتبع حقوق الملكية بشكل خاص ولكن في شكل صافي ربح او خساره سابقاً  هي بالتحديد مثل ما قلت
 / كيف نستخرج من الجدول التالي مايلي : 21

 هـ 1411 

 10555   مخزون اول المدة

    يضاف :

   05555 اجمالي المشتريات خالل المدة

   ؟؟؟؟ مصروفات نقل المشتريات

  150555  االجمالي

   (0555) يطرح : مردودات المشتريات

   (0555) مسموحات المشتريات

  )؟؟؟؟؟؟( )؟؟؟؟؟( الخصم المكتسب

 ؟؟؟؟؟؟؟؟   صافي المشتريات

 115555   تكلفة البضاعة المتاحة للبيع خالل المدة

 05555   يطرح : قيمة المخزون في نهاية المدة

 ؟؟؟؟؟   تكلفة البضاعة المباعة )تكلفة المبيعات(
 ؟مخزون اول المده / 21
 ؟ مصروفات نقل المشتريات /22
 ؟ صافي المشتريات/ 23
 ؟ تكلفة البضاعه المتاحه للبيع خالل المده/ 24
 ؟ قيمة المخزون في نهاية المده/ 25
 ؟ تكلفة المبيعات/ 26
 .  جاهز الجدول في يجي : المدة أول مخزون -21
 10555=  150555 االجمالي - 05555 المدة خالل المشتريات اجمالي : المشتريات نقل مصروفات -22
(  به المسموح الخصم+  البيع مسموحات+  المشتريات مردودات)  اجمالي - 150555 المشتريات اجمالي : المشتريات صافي -23

15555  =00555 
 115555=  00555 المشتريات صافي+  10555 المدة أول مخزون:  المدة خالل للبيع المتاحة البضاعة تكلفة -24
 . جاهز الجدول في يجي:  المدة نهاية المخزون قيمة -25
 05555=  115555 المدة خالل للبيع المتاحة البضاعة تكلفة - 05555 المدة نهاية المخزون قيمة:  المبيعات تكلفة -26


