
الخصوم أو االلتزامات 

Liabilities 



(المعادلة العامة ) المعادلة المحاسبية 

الخصوم حقوق الملكية األصول  =+

األصول 

=

+



.باالجلجم 100000قامت الشركة بشراء بضاعة بمبلغ -1

. جم والباقى على شهرين بشيكات 50000من البضاعة نقدا للمورد بمبلغ جزء قامت الشركة سداد -2

المطلوب اعداد القيود المحاسبية 

100000

100000

المشتريات / من حـ 

الموردين / الى حـ 

البيان دائنمدين

10000050000

50000

الموردين / من حـ 

النقدية / الى حـ 
اوراق الدفع/ الى حـ 

0000شيك رقم 25000
0000شيك رقم 25000



جم 150000مبلغ 2020اذا علمت ان مرتبات شهر ابريل لسنة 

اعداد قيد استحقاق المرتبات المطلوب 

150000

150000

ادارية وعمومية /  من حـ 
مرتبات ابريل 

المصروفات المستحقة / الى حـ 
مرتبات   

البيان دائنمدين

150000

150000

المصروفات المستحقة / من حـ 
مرتبات ابريل 

النقدية /  الى حـ 

عند االستحقاق فى نهاية الشهر 

عند الصرف فى بداية الشهر 
التالى 



جم300000قامت شركة الرضا للدعاية واالعالن بتوقيع عقد مع العميل بمبلغ 
30/5/2020وتنتهى فى 1/7/2019على ان تبداء الحملة االعالنيه فى 

31/12/2019المطلوب اعداد القيود ااالزمة 

300000

150000
150000

العمالء  / من حـ 

االيرادات / الى حـ 
االيرادات المقدمة  / الى حـ 

البيان دائنمدين

2019قيد االثبات فى 

قيد اثبات المتبقي عن الفترة 
30/6/2020حتى 1/1/2020من 

150000

150000

االيرادات المقدمة   / من حـ 

االيرادات / الى حـ 



مقابل ورق % 12جم وبفائدة سنويه 100000قامت شركة الرضا للدعاية واالعالن بالحصول على قرض قصير االجل بمبلغ 
.1/9/2019دفع علما بأن تاريخ الحصول على القرض 

المطلوب اعداد القيود الالزمة فى

100000
3000

100000
3000

قسط القرض –قرض قصير االجل / من حـ 
م فائدة القرض   / من حـ 

اوراق الدفع / الى حـ 
فائدة مستحقة  / الى حـ 

إثبات الحصول على القرض واستحقاق فائدة الفترة 

البيان دائنمدين

3000

3000

فائدة مستحقة / من حـ 

النقدية / الى حـ 

2019اثبات سداد فائدة القرض فى عام 

نسبة * مبلغ القرض 
الفائدة 

100000*12  = %
جم 12000

الفائدة الربع سنوية 
=  ¼  المدة * 12000

جم 3000

حساب قيمة 
الفائدة 

2019اثبات القرض و فائدة خالل فنرة 


