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 (ASPUجامعة الشام الخاصة )  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 / السنة األولى 1المحاسبة    
 2020/  2019: الثانيالفصل 

 (: قائمة الدخل لمنشأة تجارية11رقم )المحاضرة 
 أواًل: تصنيف المصاريف

اتفوائتتدفعاتواتلرعاتبار،تت  فعوتشتتللعلىتمعلرتت رلرعاترواتتجعوا متتورفعلرت رلرعمصااريف دداريااة وماليااة:  (1
 اواتلرعاتا ترعواإلنترنتفعاواتلرعاتلل هع......اتخ.

فعللوتتتوعوبتتل عاتشتترا ع) م. ن. المشااتريات(وتشتتتللعلىتتمعلرتت رلرعنشتتلعاتلشتتترل تعمصاااريف الشاارا :  (2
 فعلر رلرعشرا علتنولو.)رسوم االستيراد( فعرسومعملربلوعلىمعاتلشترل ت)ع. و. الشرا (

للوتتوعوبتل عات،لت ع، (المبيعاات ) م. ن. لر رلرعنشلعاتل،لع ت وتشتللعلىمالتوزيع: مصاريف البيع و  (3
للنع)لر رلرعتسولقعوترولجعفع(التصدير)رسوم  فعرسومعملربلوعلىمعاتل،لع ت(و. البيع)ع.  دل لوعوا 

 ....الخ.لتنولو.ع،ل لر رلرعاتل،لع ت(ع
جميع المصاريف أعاله ضمن مصاريف األرباح والخسائر باستثنا  مصاريف الشرا  ضمن   مالحظة هامة جدًا:

 مصاريف المتاجرة في نهاية الدورة المالية.
 ًا: القيود المحاسبية في نهاية الدورة الماليةثاني

 ، تشلودعاآلتيع،ل نا :)الدوري(،  بموجب طريقة الجرد النهائي تتلّثلعاتشلودعاتلح س،لوعايعنا لوعاتدورةعاتل تلو
 دقفال مصاريف المتاجرة: (1

 البيان دائن مدين
×××  

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

عاتلت مرةع/حتمن 
عاتلذبورلنإتمعععععععععععععععع

ع1/1لخزونعع/حت
علشترل تع/حت
علرد.عاتل،لع تع/حت
علسلوح تعاتل،لع تع/حت
عحسمعللنوحع/حت
عع.عو.عشرا ع/حت
عم.عن.علشترل تع/حت
عرسومعملربلوعلىمعاتلشترل تع/حت
ععم.عشرا علتنولوع/حت

 دقفال مصاريف المتاجرة      
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 المتاجرة ما عدا مخزون آخر المدة:دقفال ديرادات  (2
 البيان دائن مدين
 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 
 
 

××× 
 

عاتلذبورلنلنع
عاتل،لع تع/حتععع
علرد.عاتلشترل تع/حتععع
علسلوح تعاتلشترل تع/حتععع
عحسمعلبتسجع/حتععع

عاتلت مرةع/حتإتمع
 عدا مخزون آخر المدة المتاجرة ديراداتدقفال 

 
  دثبات مخزون آخر المدة: (3

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
علخزونعآخرعاتلدةع/حتلنع

عاتلت مرةع/حتإتمع
 مخزون آخر المدة دثبات   

 
 :المتاجرة لحساب األرباح والخسائر(دقفال حساب المتاجرة؛ )تحويل نتيجة  (4

A. :)مجمل الربح، )الرصيد الدائن لحساب المتاجرة 
 البيان دائن مدين
×××  

××× 
عاتلت مرةع/حتلنع

عأ.خع/حتإتمع
 دقفال مجمل الربح    

 
B. :)مجمل الخسارة، )الرصيد المدين لحساب المتاجرة 

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
عأ.خع/حتلنع

عاتلت مرةع/حتإتمع
 مجمل الخسارة دقفال   
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 اريف األخرى عدا مصاريف المتاجرة:دقفال المص (5
 البيان دائن مدين
×××  

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

عأ.خع/حتمن 
عاتلذبورلنإتمعععععععععععععععع

عرواتجعوأمورع/حت
عم.عاإللم رع/حت
عاوائدعلررالوعلدلنوع/حت
ع)لر رلرعاوائدعاتشرض(عاتلدلنواوائدعاتشروضعع/حت
عم.عاتا ترع/حت
عم.عاتبار،  ع/حت
عم.عاتلل هع/حت
عم.عاتوقودعواتزلوتع)اتشوىعاتلحربو(ع/حت
ع،ل ع.عو.عع/حت
عل،لع تم.عن.عع/حت
عاتل،لع ترسومعملربلوعلىمعع/حت
علتنولوعع،ل م.عع/حت

 األخرى عدا مصاريف المتاجرةمصاريف الدقفال   
 

 ديرادات المتاجرة: عدادات األخرى دقفال اإليرا (6
 البيان دائن مدين
 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
 

 
 
 
 
 
 

××× 
 

عاتلذبورلنلنع
عاوائدعلررالوعدائنوع/حتععع
عاوائدعاتشرضعاتدائنوع)إلرادعاوائدعاتشرض(ع/حتععع
عإلرادعأوراقعل تلوع)أ.أ.ق.عا مل(ع/حتععع
عإلرادعاإللم رع/حتععع
عإلراداتعلتنولوعع/حتععع

عأ.خع/حتعإتمععععععع
 األخرى عدا ديرادات المتاجرة اإليراداتدقفال 
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 :دقفال حساب األرباح والخسائر )تحويل صافي الدخل لحساب رأس المال( (7
A. :صافي الربح، الرصيد الدائن لحساب األرباح والخسائر 

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
عأ.خع/حتلنع

عرأسعاتل لع/حتإتمع
 دقفال صافي الربح    

 
B. :صافي الخسارة، الرصيد المدين لحساب األرباح والخسائر 

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
عرأسعاتل لع/حتلنع

عأ.خع/حتإتمع
 الخسارةدقفال صافي    

 
 :دقفال حساب المسحوبات الشخصية (8

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
عرأسعاتل لع/حتلنع

علسحو، تعشخرلوع/حتإتمع
 دقفال المسحوبات الشخصية    

 
 ًا: قائمة الدخل لمنشأة تجاريةثالث

؛عُتظاترعاتلرحىتوعا وتتمعنتلمتوعاتلتت مرةفعبلت عُتظاترعاتتم رلتوعلىتمعلترحىتلنعلنشتتتعا للت لُتعدُّعق ئلوعاتتدخلعاتيع
اتلعت دتتعاترل يتلوعاتلرحىوعاتث نلوعر ايعاتدخلعاتلح س،ي.عولتمعاتيعاتلرحىتوعا وتتمعاحتست جعاتشتلمعاتنشدلتوعواتقع

 اتت تلو:
 )مرد. المبيعات ومسموحاتها + خصم ممنوح( –صافي المبيعات = المبيعات  (1
 )مرد. المشتريات ومسموحاتها + خصم مكتسب( –صافي المشتريات = المشتريات  (2
 = صافي المشتريات + م. الشرا  [تكمفة المشترياتصافي ؛ ]تكمفة المشتريات (3
 المدةتكمفة البضاعة المتاحة لمبيع = تكمفة المشتريات + بضاعة أول  (4
 المدةبضاعة آخر   –تكمفة المبيعات )ت. البضاعة المباعة( = تكمفة البضاعة المتاحة لمبيع  (5
 تكمفة المبيعات -نتيجة المتاجرة = صافي المبيعات  (6
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 31/12قائمة الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 
 نالبيا جزئي كمي

 

 اتل،لع ت ×××
 ُلطرح:علرد.عاتل،لع ت )×××(
 ُلطرح:علسلوح تعاتل،لع ت )×××(
 ُلطرح:عاتحسمعاتللنوح )×××(

 صافي المبيعات                               ×××

 

عاتلشترل ت ×××
 لرد.عاتلشترل ت: ُلطرح )×××(
 لسلوح تعاتلشترل ت: ُلطرح )×××(
 اتلبتسجاتحسمع: ُلطرح )×××(
   صافي المشتريات ×××
ع
ع×××
ع×××
ع×××
ع×××

 ُيضاف: م. الشرا 
عم.عنشلعلشترل ت

عع.عو.عشرا 
عرسومعملربيعلىمعاتلشترل ت

عم.عشرا علتنولو
 [المشترياتتكمفة صافي ؛ ]تكمفة المشتريات ×××
ععع1/1ُلي رعاتلخزونعاتسىعيع ×××
 تكمفة البضاعة المتاحة لمبيع ×××
ع31/12ُلطرح:عاتلخزونعاتسىعيع )×××(

 تكمفة المبيعات )ت. البضاعة المباعة(                     )×××(

 نتيجة المتاجرة  )×××(أو ××× 
 األخرى ُيضاف اإليرادات  ×××

 األخرى ُيطرح المصاريف  )×××(
 المحاسبي  صافي الدخل           )×××(أو ××× 
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 ًا: التدريبات العممية رابع
 :2018 عام من األخير الشهر عن التالية البيانات دليك التدريب األول:

عنشلعلشترل تعم.عع20 000علتنولوعععم.ع145 000عرسومعاستلرادع30 000عاتلدة،ي لوعأولعع200 000
عللوتوعوبل عشرا ع25 000عإلراداتعلتنولوع85 000عرسومعتردلرععع25 000عل،لع تع865 000
عاتلدة،ي لوعآخرعع165 000عاإللم رعم.ع75 000عللوتوعوبل ع،ل ععع35 000علشترل تع425 000
 لرد.عاتلشترل ت 22 000 لرد.عاتل،لع ت 32 000 حسمعلبتسج 15 000 حسمعللنوح 12 000
 إلرادعأوراقعل تلو 55 000 إلرادعاتفوائد 45 000 لسلوح تعاتلشترل ت 23 000 لسلوح تعاتل،لع ت 18 000
 .31/12/2018 بتاريخ المنتهية الفترة عن المتاجرة حساب دعداد( 1: المطموب 

 .31/12/2018 بتاريخ المنتهية الفترة عن األرباح والخسائر حساب دعداد( 2
 .31/12/2018 بتاريخ المحاسبية القيود دعداد( 3

 الحل:
 :31/12/2018 بتاريخ المنتهية الفترة عن المتاجرة حساب( 1

 31/12/2018المنتهية بتاريخ حا/ المتاجرة عن المدة 
 ]ديرادات المتاجرة[ البيان الدائن ]مصاريف المتاجرة[ البيان المدين

ع31/12،ي لوع حت/ع165ع000عع1/1،ي لوع حت/ع200ع000
عاتل،لع تعحت/ 865ع000عاتلشترل تعحت/ 425ع000
علرد.عاتلشترل تعحت/ع22ع000عم.عنشلعلشترل تعحت/ 20ع000
علسلوح تعاتلشترل تعحت/ع23ع000عوبل عشرا عللوتوعحت/ع25ع000
عحسمعلبتسجعحت/ع15ع000عرسومعاستلرادعحت/ع30ع000
ع علرد.عاتل،لع تعحت/ 32ع000
ع علسلوح تعاتل،لع تعحت/ 18ع000
ع عحسمعللنوحعحت/ 12ع000

ل ، ُيحوّ رصيد دائن )مجمل الربح( 328 000
   دلى جانب اإليرادات في حا/ أ.خ

 المجموع 1 090 000 المجموع 1 090 000
 :31/12/2018 بتاريخ المنتهية الفترة عن األرباح والخسائر حساب( 2

 31/12/2018حا/ أ.خ عن المدة المنتهية بتاريخ 
 البيان الدائن البيان المدين
عحت/عاتلت مرةع)لمللعاتر،ح(ع328ع000عحت/عرسومعتردلرع25ع000
عإلراداتعلتنولوعحت/ع 85ع000علر رلرعلتنولوعحت/ع 145ع000
عحت/عإلرادعاتفوائد 45ع000عحت/عللوتوعوبل ع،ل  35ع000
عحت/عإلرادعأوراقعل تلو 55ع000عحت/عم.عإلم ر 75ع000
رصيد دائن )صافي الربح(، ُيضاف  233 000

   لحساب رأس المال.

 المجموع 513 000 المجموع 513 000
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 :31/12/2018 بتاريخ المحاسبية القيود( 3
 البيان دائن مدين

 000 762   
 

 
 

000 200 
000 425 
000 20 
000 25 
000 30 
000 32 
000 18 
000 12 

 المتاجرةحا/ من 
 ورينكالمذدلى              

 المدةبضاعة أول حا/                 
 المشتريات حا/                
 مصاريف نقل مشتريات حا/                
 عمولة وكال  شرا  حا/                
 رسوم استيراد حا/                
 مرد. المبيعات حا/                
 مبيعاتمسموحات ال حا/                
 حسم ممنوح  حا/                

 دقفال مصاريف المتاجرة    
 )دقفال الحسابات الثانية(    

000 165  
000 165 

 بضاعة آخر المدةحا/ من 
 المتاجرةحا/ دلى               

 دثبات بضاعة آخر المدة    
 )دثبات الحساب األول(     

 
000 865 
000 22 
000 23 
000 15 

 
 
 
 
 

000 925 

 المذكورينمن 
 بيعاتحا/ الم   
 مرد. المشتريات حا/   
 مسموحات المشتريات حا/   
 حسم مكتسب حا/   

 المتاجرةحا/ دلى               
 المتاجرة ديراداتدقفال     
 )دقفال الحسابات األولى(  

000 328  
328 000 

 المتاجرةحا/ من 
 أ.خحا/ دلى               
    تحويل مجمل الربح   

 000 280   
 

 
 

000 25 
000 145 
000 35 
000 75 

 

 أ.خحا/ من 
 ورينكالمذدلى              

 حا/ رسوم تصدير                
 حا/ مصاريف متنوعة                
 حا/ عمولة وكال  بيع                

 حا/ م. ديجار                
 أ.خدقفال مصاريف     
 الحسابات الثانية( )دقفال 

 
000 85 
000 45 
000 55 

 
 
 
 

000 185 

 من المذكورين
 حا/ ديرادات متنوعة    
 حا/ ديراد الفوائد   
 ديراد أوراق مالية حا/   

 أ.خحا/ دلى               
 أ.خ ديراداتدقفال     

 )دقفال الحسابات األولى(
000 233  

000 233 
 أ.خحا/ من 

 رأس المالحا/ دلى               
 دقفال صافي الربح   
 )تحويل صافي الربح( 
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ع:31/12/2019 عن الفترة المنتهية دليك ممخص العمميات الماليةالتدريب الثاني: 
 /علخزونعات،ي لوعأولعاتفترة.14 000/ (1
ععععععع/عخرتتتتتتتتتتمعنشتتتتتتتتتتديعلىتتتتتتتتتتمعاتلشتتتتتتتتتتترل تف2 000/عاتل،لعتتتتتتتتتت تفع/112 000/عاتلشتتتتتتتتتتترل تفع/60 000/ (2

عععععععععععععععععععفع/علتتتتتتتتتتتتتتتتترد.عولستتتتتتتتتتتتتتتتتلوح تعاتل،لعتتتتتتتتتتتتتتتتت ت7 500/عخرتتتتتتتتتتتتتتتتتمعنشتتتتتتتتتتتتتتتتتديعلىتتتتتتتتتتتتتتتتتمعاتل،لعتتتتتتتتتتتتتتتتت تفع/1 000/
عنشتتتتتتلعلشتتتتتتترل تفععم./ع300نشتتتتتتلعل،لعتتتتتت تفع/عم./ع1 000اتلشتتتتتتترل تفع/عولستتتتتتلوح تع/علتتتتتترد.4 000/
فع/عرستتومعملربلتتوعلىتتمعاتلشتتترل ت1 000/عللوتتتوعوبتتل ع،لتت فع/1 500/عللوتتتوعوبتتل عشتترا فع/700/
/عم.عتستتتتولشلوفع9 900/عإلتتترادعاتفوائتتتدفع/2 500/عأ.أ.ق.عا متتتلفع/12 000/عأ.عاإللمتتت رفع/18 000/
 /عم.عإدارلو.10 100/

 ات،ي لوعآخرعاتفترة.ع/علخزون6 500/ (3
 .31/12/2019المطموب: دعداد قائمة الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 

 
ع:2017لنشأةعسدللعاتتم رلوعلنعل معللىل تعلىخصعإتلكععالتدريب الثالث:

عتلرة.ع125ع000،ىغتعاتلشترل تعاتنشدلوع 2عتلرة.ع150ع000ررلدعلخزونعات،ي لوعأولعاتفترةع 1
عتلرة.ع12ع000،ىغتعلرد.عاتلشترل تعاتنشدلوع 4عتلرة.ع275ع000اآلمىوع،ىغتعاتلشترل تع 3
عتلرة.ع5ع000،ىغعاتخرمعاتنشديعلىمعاتلشترل تع 6عتلرة.ع8ع000،ىغتعلرد.عاتلشترل تعاآلمىوع 5
عتلرة.ع475ع000،ىغتعاتل،لع تع،شلب تع 8عتلرة.ع325ع000،ىغتعاتل،لع تعاآلمىوع 7
عتلرة.ع15ع000،ىغتعلرد.عاتل،لع تعاتنشدلوع 10عتلرة.ع25ع000،ىغتعلرد.عاتل،لع تعاآلمىوع 9
عتلرة.ع50ع000اتلداولوعنشدًاععواتتوزل ع،ىغتعم.عات،ل  12عتلرة.ع10ع000،ىغعاتخرمعاتنشديعلىمعاتل،لع تع 11
عتلرة.ع100ع000،ىغعلخزونعات،ي لوعآخرعاتفترةع 14عتلرة.ع75ع000،ىغتعم.عاتشرا عاتلداولوع،شلب تع 13

  التجارية. سديل( قيود اليومية في يومية منشأة 1المطموب: 
  .31/12/2017( دعداد قائمة الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 2
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 112 حل التدريب الثاني الوارد في الصفحة
 31/12/2019خل عن الفترة المنتهية بتاريخ قائمة الد

 البيان جزئي كمي

 
 اتل،لع تع112ع000

 لسلوح تعاتل،لع تلرد.عوعُلطرح:عع(7ع500)
 ُلطرح:عاتحسمعاتللنوحع(1ع000)

 صافي المبيعات 103 500

 

عاتلشترل تع60ع000
 لرد.عاتلشترل ت: ُلطرح (4ع000)
 اتحسمعاتلبتسج: ُلطرح (2ع000)

 صافي المشتريات 54 000
ع:عم.عنشلعاتلشترل تُيضافعع300
 للوتوعوبل عشرا  :ُيضافع700
 رسومعملربلوعلىمعاتلشترل تع:ُيضافع1ع000
 [تكمفة المشتريات صافي؛ ]تكمفة المشتريات 56 000
ععع1/1لخزونعُلي رعع14ع000
 تكمفة البضاعة المتاحة لمبيع 70 000

ع31/12لخزونعُلطرح:ع (6 500)
 تكمفة المبيعات )ت. البضاعة المباعة( (63 500)

 مجمل الربح  40 000
 
 
 

500 32 

 
500 2 
000 12 
000 18 

 ُيضاف اإليرادات األخرى:
 ديراد الفوائد الدائنة

 استثمارات قصيرة األجلديراد 
 اإليجار الدائن

 
 
 

 
 
(500 22) 

 
(000 1) 
(500 1) 
(900 9) 
(100 10) 

 ُيطرح المصاريف األخرى:
 م. نقل مبيعات

 عمولة وكال  بيع
 م. تسويقية
 م. ددارية

 صافي الربح التشغيمي، ُيضاف لرأس المال  50 000
 



 
881 

 

 112حل التدريب الثالث الوارد في الصفحة 
 :التجارية سديلالطمب األول: قيود اليومية في يومية منشأة 

 تسمسل البياااااااان المبالغ
 دائنة مدينة العممية

000 125  
000 125 

 المشترياتحا/ من 
 صندوق حا/ دلى                     

 مشتريات نقدية.         
2 

275 000  
275 000 

 

 المشترياتحا/ من 
 دائنونحا/ دلى                      

 مشتريات آجمة.        
3 

000 12 
 

 
000 12 

 صندوقحا/ من 
 مرد. مشترياتحا/ دلى                     

 مرد. مشتريات نقدية.       
4 

000 8 
 

 
000 8 

 / دائنونحامن 
 مرد. مشترياتحا/ دلى                    

 مرد. مشتريات آجمة.        
5 

000 5  
000 5 

 دائنون حا/من 
 خصم مكتسبحا/ دلى                    

 دثبات الحسم المكتسب.       
6 

000 325 
 

 
000 325 

 / مدينونحامن 
  المبيعات حا/دلى                    

 مبيعات آجمة.        
7 

000 475  
000 475 

 مصرف حا/من 
 مبيعاتحا/ دلى                    

 مبيعات بشيكات.       
8 

000 25  
000 25 

 مرد. مبيعات حا/من 
 مدينونحا/ دلى                    

 مرد. مبيعات آجمة.       
9 

000 15  
000 15 

 مرد. مبيعات حا/من 
 صندوقحا/ دلى                    

 مرد. مبيعات نقدية.       
10 

000 10  
000 10 

 خصم ممنوح حا/من 
 مدينونحا/ دلى                    

 دثبات الحسم الممنوح.       
11 

000 50  
000 50 

 م. البيع والتوزيع حا/من 
 صندوقحا/ دلى                    

 دثبات م. البيع والتوزيع.       
12 

000 75  
000 75 

 

 م. الشرا  حا/من 
 مصرفحا/ دلى                    

 دثبات م. الشرا .       
13 

000 100  
000 100 

 مخزون بضاعة آخر الفترة حا/من 
 المتاجرةحا/ دلى                    

 .مخزون بضاعة آخر الفترةدثبات        
14 

 
 



 
881 

 

 :31/12/2017قائمة الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ الطمب الثاني: 
 31/12/2017قائمة الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 

 البيان جزئي كمي

 
 اتل،لع تع800ع000

 ُلطرح:علرد.عاتل،لع تع(40ع000)
 ُلطرح:عاتحسمعاتللنوحع(10ع000)

 صافي المبيعات                         750 000

 

عاتلشترل تع400ع000
 اتلشترل تلرد.ع: ُلطرح (20ع000)
 اتحسمعاتلبتسج: ُلطرح (5ع000)

 صافي المشتريات 375 000
عُلي ر:عم.عاتشرا ع75ع000
 تكمفة المشتريات 450 000
ععع1/1ُلي رعاتلخزونعاتسىعيعع150ع000
 تكمفة البضاعة المتاحة لمبيع 600 000

ع31/12ُلطرح:عاتلخزونعاتسىعيع (100 000)
 تكمفة المبيعات )ت. البضاعة المباعة((             500 000)

 مجمل الربح  250 000
 ُيطرح م. البيع والتوزيع  (50 000)

 المحاسبي )ربح التشغيل( صافي الدخل               200 000
عالبيانات التالية: دليك: التدريب الرابع

 ./عوحدةعنشدلو200/عاتدورةعاتل تلو،دالوعايع،ىغعررلدعات،ي لوع (1
  تعلىل تعاتت تلو:اتدورةع،خللعق لتعاتلنشأةع (2

A. /فعوحدةعنشدلوع/800،ىغتعلشترل تعات،ي لوعاتنشدلوع 
B. فعوحدةعنشدلوع/100فع،ىغتع/لر رلرعشرا عنشداًعداعتع 
C. /فعوحدةعنشدلوع/150،ىغتعلردوداتعاتلشترل تع 
D. /فوحدةعنشدلوع/40ب نتعاتلسلوح تعلىمعاتلشترل تع 
E. /فعوحدةعنشدلوع/170 1،ىغتعاتل،لع تعاتنشدلوع 
ع.عوحدةعنشدلوع/240/عاتدورةايعنا لوععقللوعات،ي لوعاتلت،شلوعايعاتلخ زنعتُشّدر (3

 ( دثبات القيود الالزمة، مع مالحظة أّن جميع العمميات النقدية تمت عن طريق المصرف.1: المطموب
 ( احتساب تكمفة المبيعات.2
 .واستخراج رصيده المتاجرة( دعداد حا/ 3



 
881 

 

 الحل:
 اليومية: قيود (1

 دائنة مدينة العممية البياااااااان المبالغ
800  

  
 

800  
 حا/ المشترياتمن 

 حا/ المصرف دلى           
 اتلشترل تعاتنشدلوع

A . 

100  
100 

 حا/ مصاريف الشرا  من 
 حا/ المصرف دلى           

 إث، تعم.عاتشرا عع
B . 

150  
150 

 حا/ الموردينمن 
 حا/ مردودات المشترياتدلى           

 إل دةع،ي لوعتىلوردلنعع
C . 

40  
40 

 حا/ الموردينمن 
 حا/ المسموحات عمى المشترياتدلى       

 ل، تغعتن زلعلنا عاتلوردونعع
D . 

1 170  
1 170 

 حا/ المصرفمن 
 حا/ المبيعاتدلى           

 اتل،لع تعاتنشدلوع
E . 

240  
240 

 حا/ بضاعة آخر المدةمن 
  المتاجرةحا/ دلى           

 إث، تع،ي لوعآخرعاتلدةع
3 

 
 تكمفة البضاعة المباعة ( احتساب2

 المبالغ
 البياااااااان

 جزئي دجمالي
 رصيد أول الفترةع 200

 
 
 
 
 
710 

800 
ع(150)
ع(40)

 المشتريات :ُيضاف
عُيطرح: مرد. المشتريات

 مسموحات المشترياتُيطرح: 
عصافي المشتريات
 ُيضاف: م. الشرا 

  
 ؛ )صافي تكمفة المشتريات(تكمفة المشتريات

 
 البضاعة المتاحة لمبيعتكمفة 

 ُيطرح: بضاعة آخر المدة 
عتكمفة المبيعات

ع610
100 
ع
ع

910 
(240) 

670 

 
 



 
810 

 

 دعداد حساب المتاجرة (3
 دائن                                 المتاجرة        حا/                                 مدين

 البيان المبمغ البيان المبمغ
 حت/ع،ي لوعآخرعاتلدة  240 حت/ع،ي لوعاوعلعاتلدة  200
 حت/عاتل،لع ت 170 1 حت/عاتلشترل ت  800
 حت/علردوداتعاتلشترل تع 150 لر رلرعاتشرا حت/ع  100
 حت/علسلوح تعاتلشترل ت  40 فع)أ.خ(لمللعاتر،ح 500

1 600   1 600  
 

 :2017التدريب الخامس: دليك عمميات منشأة السالم التجارية خالل عام 
عتلرة.ع4 890ع1/1/2017رلدع،ي لوعرع.ع1
اتيعع%2تلترةعلىتمعاتحست جعلتنعاتلتوردعرت تحفعو،خرتمعنشتديعع20 000.عاشترتعلنشأةعاتسلمع،ي لوع،ل،ىتغع2

عح لعتلتعللىلوعاتسدادعخللعلشرةعأل م.
عتلرةعلنعاتلوردعسىلمع،لومجعبل،ل تو.ع5 000.عاشترتعلنشأةعاتسلمع،ي لوع،ل،ىغع3
عتلرةفعُخِرَلتعلنعحس ،و.ع500.ع،ىغتعلردوداتعاتلشترل تعتىلوردعر تحع4
عتلرةفعُسِدَدتعنشدًا.ع1 000.ع،ىغتعم.عاتشرا عل،ىغع5
عاتخرمعاتلتفقعلىلا .ع.عسددتعلنشأةعاتسلمعقللوعلشترل تا علنعاتلوردعر تحعنشدًاعيلنعلاىو6
فع%10تلترةفعلىتمعاتحست جفع،خرتمعلىتمعاتفت تورةعع10 000.ع، لتعلنشتأةعاتستلمع،يت لوعتىز،تونعنت درع،ل،ىتغع7

عإذاعتمعاتسدادعخللعأس،وللن.ع%5وخرمعتعمللعاتدا ع
عتلرةفعتىز،ونعس لرع،لومجعبل،ل تو.ع3 000.ع، لتعلنشأةعاتسلمع،ي لوع،ل،ىغع8
عتلرةفعُقّلدتعلىمعحس جعاتز،ون.ع1 000.ع،ىغتعلردوداتعاتل،لع تعلنعاتز،ونعن درعل،ىغع9

عتلرةعنشدًا.ع500.عسددتعاتلنشأةعم.عنشلعل،لع تعل،ىغع10
ع.عسددعاتز،ونعن درعحس ،وعتىلنشأةعنشدًاع،عدعحروتوعلىمعاتخرمعاتنشديعاتلتفقعلىلو.11
عتلرة.ع12 000،ل،ىغعع31/12/2017.عُقدَِّرتع،ي لوع12

 ( قيود اليومية إلثبات ما سبق في يومية منشأة السالم التجارية.1المطموب: 
( احتساااب مااا يمااي: صااافي المشااتريات، تكمفااة المشااتريات، تكمفااة البضاااعة المتاحااة لمبيااع، تكمفااة 2

 في المبيعات، نتيجة المتاجرة.المبيعات، صا
 .31/12/2017( دعداد قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 3
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 الحل:
 قيود اليومية: (1

 
 الاباياااااااااااااااااااااااااااااااااااان المبالغ

رقم 
ل تسمس
 العمميات الحسابية العممية

 الدائنة المدينة
20 000 

 
 

20 000  
 حا/ المشترياتمن 

  دائنون )صالح(حا/  دلى            
 لشترل تعآمىوع،خرمعنشديععع

2 
 

 5ع000
 

 
 5ع000

 المشترياتحا/ من 
  أ. دفعحا/ دلى             

 لشترل تع،لومجعبل،ل توععع
3 

 

500 
 

 
 ع500

 دائنون )صالح(حا/ من 
 مرد. المشتريات حا/دلى 

 علشترل تعآمىولرد.عععع
4 

 

  1ع000
1 000 

 م. الشرا حا/ من 
 صندوقحا/ دلى           

 م.عشرا علداولوعنشداًعععع
5 

 

19 500  
 

 19ع110
390 

 دائنون )صالح(حا/ من 
           دلى المذكورين           

 صندوقحا/               
 خصم مكتسب حا/              

 اتسدادعتىدائنلنعواتستف دةعلنعاتخرمععع

6 

 دائنونع)ر تحفعلشترل تعآمىو(ععع20ع000
 وردعر تحلردعلشترل تعآمىوعتىلععع(عع500)

 ورد صالح )مدين(المتبقي الواجب سداده لممععع19ع500
 %  )مكتسب، دائن(2خصم نقدي     (ع390)

 ، دائن(صندوقمدفوع )  19 110
9 000  

9 000 
 مدينون )نادر(حا/ من 

  مبيعاتحا/ دلى           
 عل،لع تعآمىوع،خرمعتم ريعونشديععع

7 
 ا تورةعات،ل عععع10ع000

 %10خرمعتم ريعععع(ع1ع000)
 ر ايعاتف تورةعععععع9ع000

  3ع000
 3ع000

 أ. قبضحا/ من 
 مبيعاتحا/ دلى           

 ل،لع تع،لومجعبل،ل توععع
8 

 

1 000  
 

 1ع000

 مرد. مبيعاتحا/ من 
  مدينون )نادر(حا/ دلى           

 لرد.عل،لع تعآمىوععع
9 

 

500  
500 

 م. نقل مبيعاتحا/ من 
 صندوقحا/ دلى           

 م.عنشلعل،لع تعلداولوعنشداًعععع
10 

 

 
400 
 7ع600

 
 
 

 ع8ع000

 من المذكورين
 حسم ممنوح حا/   
 صندوق حا/   

 مدينون )نادر( حا/دلى            
 واتستف دةعلنعاتخرم سدادعاتلدلنون

11 

 آمىو(عل،لع تفعن در)علدلنونععععععع9ع000
 ن درلنعاتز،ونعآمىوععل،لع تلردعععع(عع1ع000)

 (دائن) من ِقَبل المدين نادرالمتبقي الواجب سداده عععععع8ع000
 (مدين، ممنوح%  )5خصم نقدي       (ع400)

 (مدين، صندوق) مقبوض      7 600
  12ع000

 12ع000
 31/12بضاعة  حا/من 

 المتاجرة حا/دلى           
 إث، تع،ي لوعآخرعاتلدةععع

12 
 

 



 
811 

 

  ( احتساب ما يمي:2
 عحسمعلبتسجع–لرد.علشترل تعع–ر ايعاتلشترل تع=عاتلشترل تع

                           =000 25 – 500 – 390  =110 24 
 عر ايعاتلشترل تع+عم.عاتشرا ع؛ع]ر ايعتبىفوعاتلشترل ت[تبىفوعاتلشترل ت= 

                   =110 24  +000 1  =110 25  
 عتبىفوعاتلشترل تع1/1تبىفوعات،ي لوعاتلت حوعتى،ل ع=ع،ي لوع+ 

 30 000=  25 110+  4 890= ععععععععععععععععععععععععععععع
 ع31/12،ي لوعع–تبىفوعاتل،لع تع=عتبىفوعات،ي لوعاتلت حوعتى،ل ع 

 18 000=  12 000 – 30 000= ععععععععععععععععععععععع
 حسمعللنوحع–لرد.عاتل،لع تعع–ر ايعاتل،لع تع=عاتل،لع تع 

 10 600=  400 – 1 000 – 12 000= عععععععععععععععع
 عتبىفوعاتل،لع تع–عاتل،لع تر ايعنتلموعاتلت مرةع=ع

 الخسارة( )مجمل 7 400=  18 000 – 10 600=                        
 :31/12/2017قائمة الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ ( 3

 المبالغ
 البياااااااان

 جزئي كمي
 
 
 
600 10 

ع12ع000
ع(1ع000)
ع(400)

ع
ع
ع

عاتل،لع ت
علرد.عل،لع تع-
عللنوحخرمعع-

 المبيعاتصافي 
 

 تكمفة البضاعة المباعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(000 18) 
(400 7) 
ع(500)
(900 7) 

ع25ع000
ع(500)
ع(390)

110 24 
000 1  
110 25 
890 4  
000 30 

(000 12  ) 

عاتلشترل ت
علرد.علشترل تع-
عخرمعلبتسجع-

 صافي المشتريات
ع+عم.عاتشرا 

 ]صافي تكمفة المشتريات[ تكمفة المشتريات
عع1/1+ع،ي لوع

 تكمفة البضاعة المتاحة لمبيع
ع31/12،ي لوعع-

 تكمفة المبيعات
 مجمل الخسارة

عم.عات،ل ع-
 الخسارة ]دخل التشغيل أو خسارة التشغيل[صافي 

 


