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 ج020222اراضي : 
 000222مبني: 

 020222سيارات: 
 000222نقدية : 

 020222اثاث:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0220222 

 ونجد المعادلة متساوية

 

 ج 00777تم شراء بضاعه على الحساب من المورد حسين ب  -2
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 للعميل أحمد على الحساب 20777تم بيع بضاعه بمبلغ -3

*********************************** 

 

 جنية 00777تم دفع االيجار بملبغ  -3

 االن نعرض شكال اخر للمعادلة

 مجموع المدين= مجموع الدائن

 

 االصول + المصروفات + المسحوبات = االيردات+ االلتزامات+ رأس المال
 

*********************************** 

 
 تم تسديد المستحق علينا للمورد حسين-2
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*********************************** 

 

يجب تساوي األطراف مع اي عملية لذك ضع بالك  أنهالخالصة: 

التصور الالزم ان كل عملية تحدث وعند تسجيلها يجب ان تعلم 

اين ومتى ستأثر ضع هذا في تصورك فقط وسننفرد بجزء خاص 

 لهذا الموضوع
 

 

 
 األفتتاحي:اول قيد يتعمل عمله هو قيد رأس المال او كما يسمى القيد 

 وهذا القيد يكون بهذه الصيغه

 من ح/ األصول

 الى ح/ رأس المال          

 وان كانت هناك التزامات على المنشأة يكون كالتالي

 من ح / األصول

 الى مذكورين 

 ح/رأس المال ) أو حقوق الملكية بكامل بنودها(                                          

 ح/األلتزامات

******************************************************* 

 

 

 ع األول: معالجة رأس المالو الموض
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 40777وااللتزامات  540777شريف نشاطه وكانت قيمة االصول  أشرفبدأ 

 

 

 

 من ح / األصول  000222

 الى مذكورين

 ح/األلتزمات 00222

 ح/ رأس المال02022

 

 وذلك الن المعادلة 

 االلتزامات+ حقوق الملكيةاالصول= 

  50777+ رأس المال الذي سيكون 40777=540777

 حتى يتساوي الطرفين

 

 هنطبق المثال المركز المالي لشركة جهينة 

 ه اعتبره تقييم لحضرتك ::؟؟؟؟؟ود

 انت اللي هتجاوب عليه وهترسل اجابته

 أدخل على الرابط ده
https://goo.gl/hFbmEC 

 اسفل الصفحة واكتب اجابتك انزل اتفضل

 في تعليق بالموضوع

 مثال على معالجة رأس المال
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 مصروفات التأسيس هي كل المصروفات التي تصرف كي تجعل للمنشاة كيان قانوني

مثل تكاليف السجل التجاري واتعاب المحامي الذي سيقوم بذلك وتسجيل العقد في الشهر 

 العقاري او مصلحة التوثيق والتسجيل في الضريبة والخ

 

 كانت تعالج بالماضي على انها اصول متداولة تستهلك على مدار سنوات معينة

 لكن االن على حسب المعايير المصرية والدولية تستهلك فقط كمصروفات

 

 

 

مصلحة الضرائب والشهر العقاري قام أشرف شريف بدفع مصروفات للسجل التجاري و

 ج فقط نقدي والباقي بشيك على البنك 40777منهم  240777للتوثيق وأتعاب محاماة دفع 

 سيتم معالجتها كمصروف عادي:

 

 من ح / مصروفات التأسيس 000222

 الى مذكورين  

 النقدية 00222

 البنك 020222

 

 

 

 مصرف ات التاسيس: الثانيع  و الموض

 مصروف ات التأسيسمثال على  
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