
 طموح شايب

 لمسات المصاحبة مع قيود المحاسبة

 03/22هي محاسبة التسويات والجرد يوم  2محاسبة 

 ( اقفال, قيد  تسوية, قيد  اثباتيوجد ثالثة قيود في المحاسبة ) قيد 

 تها في المحاسبةفقوانين ال يمكن مخال

 ) المدفوع أو المحصل( بكامل المبلغيكون  قيد االثبات:  2قاعدة 

 

 ملخص دخل  مايوجد فيه فقط لتسويةل ينقيد:  2قاعدة 

 أن يكون فيه ملخص الدخلال بد  مخزون آخر المدةقيد تسوية 

 أن يكون فيه ملخص الدخلال بد  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها قيد تسوية

 ملخص دخل اذا كان ربح  يكون قيد التسوية الى حـ/

 ملخص دخل اذا كان خسارة يكون قيد التسوية من حـ/

 

 فال يكون فيها ملخص دخلأما جميع قيود التسوية األخرى 

 

 03/21بكامل مبلغ السنة الحالية التي انتهت في  دخلالملخص  فيهايكون  االقفالقيود  جميع:  0قاعدة 

 ملخص دخل يكون قيد االقفال الى حـ/ ( ايراد او ربحدائن )اذا كان 

 ملخص دخل يكون قيد االقفال من حـ/ (مصروف او خسارةمدين )اذا كان 

 

 : االيراد المقدم 4قاعدة 

 قيد التسوية بالمبلغ الذي يخص السنة القادمة  

 0قيد االقفال طبق قاعدة 

 ويكون المتبقي خصم متداول
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 : المصروف المقدم 5قاعدة 

 قيد التسوية بالمبلغ الذي يخص السنة القادمة 

 0قيد االقفال طبق قاعدة 

 ويكون المتبقي أصل متداول

 

 خدمة , اي ايراد يجب تحصيله( تقديمبضاعة ,  بيععقار , مستحق عن : تأجير : االيراد المستحق )ايراد  6قاعدة 

 قيد التسوية بالمبلغ الذي يخص السنة القادمة  

 0قيد االقفال طبق قاعدة 

 ويكون المتبقي أصل متداول

  

 )ايجار مستحق , رواتب مستحقة , أي مصاريف يجب دفعها ( : المصروف المستحق 7قاعدة 

 قيد التسوية بالمبلغ الذي يخص السنة القادمة 

 0قيد االقفال طبق قاعدة 

 ويكون المتبقي خصم متداول

 

 المتبقي من المستهلكات )زيوت , مهمات مكتبية , ... الخ(:  8قاعدة 

 يظهر في حساب ملخص الدخل الحاليةالسنة  مصروف

 "أصل متداول في قائمة المركز المالي"والمتبقي 

  

 في الصندوق(الفعلي  من الرصيد أقلالدفاتر رصيد ) في حساب الصندوق العجز:  9قاعدة 

 العجز او الزيادة  الى حـ/             قيد التسوية من حـ/ الصندوق 

 ملخص الدخلقيد االقفال من حـ/ العجز او الزيادة          الى حـ/ 
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  في الصندوق(الفعلي  من الرصيد أكثرالدفاتر رصيد )في حساب الصندوق  الزيادة:  23قاعدة 

 الى حـ/ الصندوق           من حـ/ العجز او الزيادة   قيد التسوية 

  العجز او الزيادةالى حـ/           ملخص الدخلمن حـ/ قيد االقفال 

 

 ()تكلفة أقل يعني ربح : محفظة األوراق المالية )بالفرق بين التكلفة وسعر السوق 22 قاعدة

 قيد التسوية من حـ/ التعديالت           الى حـ/ مكاسب او خسائر

 0قيد االقفال طبق قاعدة 

 

 : محفظة األوراق المالية )بالفرق بين التكلفة وسعر السوق )تكلفة أكثر يعني خسارة( 22قاعدة 

 قيد التسوية من حـ/ مكاسب او خسائر             الى حـ/ التعديالت           

 0قيد االقفال طبق قاعدة 

 

 من الرصيد الجديد( أقلرصيد سابق : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )في حال وجود  20قاعدة 

 2قيد التسوية طبق قاعدة 

 0قيد االقفال طبق قاعدة 

 

 من الرصيد الجديد( رصيد سابق أكثر: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )في حال وجود  24قاعدة 

 2قيد التسوية طبق قاعدة 

 0قيد االقفال طبق قاعدة 


