
 االستثمارات 2محاسبة متوسطة 

 20اشترت محالت سيف التجارية 2005خالل الفترة المالية 

دينار  750دينار للسهم الواحد ودفعت  1100سهم بسعر 

 سمسره 

 /حل مثال

 االوراق المالية اسهم/من ح 22750

 الصندوق / الى ح 22750      

 شراء اسهم نمد 



 االستثمارات 2محاسبة متوسطة 

في نفس الفترة باعت المحالت نصف تلن االسهم بمبلغ 

 وتم الشراء والبيع نمدا( 12500)

 

 الصندوق/من ح12500

 الى مذكورين    

 االوراق المالية/ ح11375   

 ايراد ربح بيع اوراق مالية / ح1125         



 االستثمارات 2محاسبة متوسطة 

اسهم  10اسهم تكلفة  10احنا بعنا  22750سهم تكلفتهم  20
  1125اذن ربحنا  12500واحنا بعنا ب 11375



 االستثمارات 2محاسبة متوسطة 

لررت منشأة الرواد استثمار الفائض لديها من المال بشراء 

اسهم شركة االثاث المعدنية كلما توفر لديها فائض وذلن خالل 

 وكما يلي 2006الفترة المالية 

 
 التسلسل تاريخ الشراء  عدد االسهم  سعر السهم 

25 250 4/2/2006 
1 

27 300 26/5/2006 
2 

29.5 200 12/10/2006 
3 



 االستثمارات 1محاسبة متوسطة 

 27سهم بسعر  220باعت المنشأة  30/11/2006وبتاريخ 

دينار للسهم الواحد نمدا المطلوب اجراء التسويات الميدية لعملية 
 fifo lifoبيع االسهم مستخدما الطرق الثالثة في احتساب الكلفة 

 والمعدل الموزون

 



 االستثمارات 2محاسبة متوسطة 

 FIFOطريك 

 ليمة االسهم المباعة 5940= 27×220

 كلفة االسهم 5500=25×220

 ربح  440= 5500_5940

 الصندوق / من ح 5940

 الى مذكورين

 االوراق المالية / ح5500

 ارباح بيع اوراق مالية / ح 440



 االستثمارات 2محاسبة متوسطة 

 LIFOطريمة 

 ليمة بيع االسهم 5940=27×220

 LIFOكلفة االسهم حسب 

200×29,5=5900 

20×27=540 

 6440اذن كلفة االسهم 

 خسائر 500اذن  5940وانت بايع بــ 

 



 االستثمارات 2محاسبة متوسطة 

 من مذكورين 

 الصندوق/ ح 5940

 خسائر بيع اوراق مالية/ ح500

 االوراق المالية االسهم / ح 6440     

 



 االستثمارات 2محاسبة متوسطة 



 االستثمارات 1محاسبة متوسطة 

 طريمة المعدل الموزون

250×25=6250 

300×27=8100 

200×29,5=5900 

6250+8100+5900=20250 

200+300+250=750 

20250÷750=27 

220×27 =5940 

 الصندوق/منح5940

 االوراق المالية/ الى ح5940  



 االستثمارات قصيرة االجل

 تقيم االستثمارات 

 االرباح والخسائر / من ح

 مخصص هبوط اسعار االوراق المالية/ الى ح  

 



 تقييم االستثمارات

دينار  3سهم بسعر  6000اشترت احدى الوحدات االقتصادية 

للسهم الواحد واذا علمت ان الوحدة تتبع في تقيمها الستثماراتها 

التكلفة او السوق ايهما اقل وكانت قيمة تلك االسهم في السوق 

 17500كان في نهاية الفترة 

 



 تقييم االستثمارات

 دينار كلفة شراء االسهم 18000=3× 6000

 ى اوراق مالية اسهم/من ح 18000 

 الصندوق/ الى ح 18000    

 

ومن المقارنة بين كلفة االسهم والسوق يالحظ هنالك خسارة 
 دينار  500متوقعة قدرها 

 االرباح والخسائر / من ح 500

 مخصص هبوط اوراق مالية/ الى ح 500  



 تقييم االستثمارات

التختلف االجراءات لعملية بيع شراء السندات واالسهم اال ان 

في السندات تطلب مالحظة واالخذ بنظر االعتبار تاريخ الشراء 

لغرض تحديد الفائدة المستحقه عند الشراء والتي تكون ضمن 

 مبلغ الشراء 



 تقييم االستثمارات

كانت محفظة االوراق المالية الستثمارات االسهم لشركة المنار 

 كما يلي  2004/ 31/12للفترة المنتهية في 

 
قيمة االسهم 

 الكلفة  بالسوق 

عدد 

 االسهم 

اسهم الشركة 

 المستثمر بها 

 س 500 5000 5100

 ص 200 1600 1400

 ع 200 1000 1000

 الكلفة الكلية   7600 7500



 تقييم االستثمارات

اذا علمت ان الشركة تتبع في تقيميها استثماراتها اساس سعر 
التكلفة او السوق ايهما اقل عليه تقوم بمسك حساب مخصص 

باعت نصف  2005هبوط اسعار االوراق المالية وخالل الفترة 
دينار للسهم بعد ان خصم منها مبلغ  10اسهم شركة ص بسعر 

دينار عن عمولة بيع وبعد عملية البيع علمت الشركة ان  100
 8دينار والسهم شركة ص  9سعر السوق السهم شركة س 

 دينار المطلوب  5دينار والسهم شركة ع 

 اجراء قيد بيع اسهم شركة ص 

  12/ 31وتقيم االستثمارات للشركة في 



 المىجىدات الثابتة واندثارتها 

 من  شرائها خالل من الصناعٌة الشركات احدى حصلت

  بمبلغ معدنٌة علب صنع ماكنة الخارجٌة االسواق

 رسوم الشركة ودفعت للمٌناء واصلة دٌنار (50000000)

 اثناء الماكنة وتعرضت(1500000) بمبلغ كمركً اخراج

 تصلٌح الشركة كلف اضرار اها سبب لحادث الشركة اللى نقلها

 على بالتعاقد الشركة قامت كما دٌنار (75000) مبلغ الماكنة

   120000 بمبلغ سنوات 3 لمدة الماكنة صٌانة

 الشركة سجالت فً اعالة العملٌات قٌد / المطلوب



 المىجىدات الثابتة واندثارتها 

50000000+1500000+120000=51620000 

 النفقات مجموع

   مذكورٌن من

   الثابتة الموجودات /ح51620000

 التصلٌح مصارٌف /ح 75000    

 المصرف /ح 51695000        



 المىجىدات الثابتة واندثارتها 

   الثابت القسط طرٌقة

 العمر/االنقاض قٌمة_ الثابت الموجود كلفة= االندثار قسط

 االنتاجً

 االنقاض قٌمة_ الثابت الموجود كلفة / مهمه مالحظة

 االستهالكٌة الكلفة نفسها هً

 



 المىجىدات الثابتة واندثارتها 

 بمبلغ كلفتها بناٌة االقتصادٌة الوحدات احدى اشترت

 تصبح سنة 15 االنتاجً عمرها (150000000)مجموعه

   (30,000,000) قٌمتها انقاض بعدها

   الثابت القسط بطرٌقة للبناٌة السنوي االندثار احتساب /المطلوب

 1/7 وفً 1 /1 فً الشراء كان حال فً

 



 المىجىدات الثابتة واندثارتها 

   الحل

 العمر / االستهالكٌة الكلفة

150000000- 30000000/ 15=8000000 

 السنوي االندثار/ح من8000000

 للمبانً المتراكم االندثار/ح الى8000000   

 

   والخسائر االرباح /ح من 8000000 

 السنوي االندثار /ح الى8000000



 المىجىدات الثابتة واندثارتها 

 1/7 الشراء تم حال فً

 السنوي االندثار /ح من4000000

 المتراكم االندثار /ح الى 4000000   

  

 والخسائر االرباح /ح من 4000000 

   السنوي االندثار /ح الى4000000    





 حل التمرين 
نسبة الديون  الديون المشكوك في تحصيلها

 الجيدة

 رصيد المدينون

300000*5=%*15000 95% 300000 

200000*%15=30000 85% 200000 

*25=%22500 75% 90000 

*35=%21000 65% 60000 

*50=%10000 50% 20000 

*60=%6000 40% 10000 

الرصيد 680000   المخصص المطلوب 104500  



 المخصص المطلوب  104500

المخصص السابق 100000  

المخصص المطلوب اضافته 4500  

مصروف مخصص مشكوك في تحصيله / من ح 4500  

مخصص الديون المشكوك في تحصيله/ الى ح 4500  



  

المخصص المطلوب  104500  

المخصص سابق 110000  

هنالك زيادة من المخصص السابق 5500  

مخصص ديون مشكوك في تحصيله / من ح 5500  

خ.ا/ الى ح 5500           







 مبيعات اجلة  %105000=30*350000

245000المبيعات النقدية اذن   

 من مذكورين

الصندوق/ ح245000  

المدينون/ح105000  

المبيعات  / الى ح 350000  



 الصندوق/من ح121000

المدينون / الى ح 121000     

 ديون معدومة/من ح1500
المدينون/الى ح 1500  

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها/ من ح 6000
المدينون/ الى ح 6000     

  من ح/ .  مبيعات1500

 الى ح/ المدينون1500



 رصيد 157000

  

 مبيعات 105000

121000 صندوق   

 ديون معدومة 1500

 مخصص 6000

 مسموحات 1500

 رصيد مرحل 132000

    

262000 262000 



  

 المخصص المطلوب تكوينه %6600=5*132000

من  6000المخصص السابق باأعتبار اخذنا  1850

 7850المخصص السابق البالغ 

 خ.ا/ من ح 4750

 مخصص/ الى ؛ 4750





















 / جرت العملٌات التالٌة خالل ممارسة اسواق المنصور لنشاطها التجاري 1س

 % على الحساب01 151111بلغت المبٌعات  .1

 5111كانت مردودات المبٌعات االجلة  .0

  11111ممجموع تسدٌدات المدٌنٌن النقدٌة لدٌونهم  .3

 وقررت االسواق اعتبار المبلغ دٌون معدومة  7111افلس احد المدٌنٌن وبذمته  .4

 المطلوب اجراء القٌود العملٌات اعاله  وتصوٌر حساب المدٌنون .5

 الحل/

 مبٌعات اجلة %31111= 01* 15111151

 من مذكورٌن 

 ح/ الصندوق101111

 ح/المدٌنون31111

 الى ح/ المبٌعات151111    

 من ح/ مردودات المبٌعات 5111. 0

 الى ح/ المدٌنون5111   

 من ح/ الصندوق 11111. 3

 لى ح/ المدٌنونا 11111   

 من ح/ دٌون معدومة  7111. 4

 الى ح/ المدٌنون 7111       

 

 

 حساب المدٌنون

 

 

 ح/ المدٌنون                                                           

 مردودات المبٌعات  5111 المبٌعات  31111

 الصندوق 11111

 دٌون معدومة 7111



 

 

( دٌنار 011111بلغ رصٌد حساب المدٌنون الحدى الوحدات االقتصادٌة ) 0110/ 10/ 31المنتهٌة  /فً السنة المالٌة0مثال 

% من ذلك الرصٌد هو عبارة عن دٌون مشكوك فً تحصٌلها 3وبعد تحلٌل ودراسة الحساب المذكور الحظت الوحدة ان 

 وقررت الوحدة تحتاط لذلك بعمل مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 ٌة القٌدٌة الالزمة م/ اجراء التسو

 دٌنار دٌن مشكوك فً تحصٌله %6111= 3* 011111

 من ح/ دٌون مشكوك فً تحصٌلها  6111

 الى ح/ مخصص دٌون  مشكوك فً تحصٌلها 6111

  0116/ 31/10/االرصدة االتٌة مستخرجة من مٌزان المراجعة لمحالت التساهل للسنة 3مثال 

 141111الصندوق , 61111دٌون معدومة,  01111فً تحصٌله , مخصص دٌون مشكوك  41111مدٌنون,  041111

 مبٌعات  وبعد المراجعة والتدقٌق تلك االرصدة تبٌن ماٌلً 01111اوراق قبض ,  5111مردودات المبٌعات , 

 دٌنار 01111ردت بضاعة مباعة على الحساب بمبلغ  .1

 من السنة الماضٌة تقرر شطبه لوفاة المدٌن 011هنالك دٌن بمبلغ  .0

 لم تسجل لتأخر ارسال قائمة البٌع 15111ترى العمٌل سالم بضاعة باالجل بمبلغ اش .3

  4111اشهر التاجر خالد وبذمته كمبٌالة للمحل بمبلغ  .4

 دٌنار سحلت خطأفً حساب اوراق قبض 05111سدد المدٌن حسان دٌنه البالغ  .5

 31/10النهائً للمدٌنون فً % من الرصٌد 11قررت المحالت عمل مخصص للدٌون مشكوك فً تحصٌلها بنسبه  .6

/0116 

 

 الحل/

 من ح/ م. المبٌعات  01111 .1

 الى ح/ المدٌنون01111   

 

 من ح/ مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌله 0111 .0

 الى ح/ المدٌنون 0111    

 

 من ح/ المدٌنون 15111 .3

 الى ح/ المبٌعات15111 

 

 من ح/ المدٌنون 4111 .4

 الى ح/ اوراق قبض4111  

 



 اوراق القبضمن ح/  05111 .5

 الى ح/ المدٌنون 05111

 

 

 

 

 ح/ المدٌنون

 رصٌد  041111

 مبٌعات 15111

 اوراق قبض 4111

 مردودات مبٌعات  01111

 مخصص 0111

 اوراق قبض  05111

 مرحل 014111

 

 050111                                                                                    050111 

 منقول                                 

 مخصص المطلوب تكوٌنه  %01411=11*  014111

 31111صار  0111واجهنه بً  41111المخصص السابق جان 

 11611اذن راح اخذ من المخصص استرد منه  31111وانً اصال عندي  01411زٌن انً مطلوب اسوي مخصص 

 من ح/ مخصص  11611

 الى ح/ ا.خ 11611  



 تماريه المخزون السلعي

 توفرت البيانات التالية الحدى الشركات•

 دوالر 10وحدة بسعر  1000بلغ رصيد البضاعة  30/4في •

 دوالر  13وحدة بسعر  4000تم شراء  5/5في •

 وحدة بسعر ؟ 2000تم شراء   7/5في •

 دوالر  22وحدة بسعر  3000تم بيع  5/  10في •

 دوالر 28وحدة بسعر  1000تم بيع  15/5في •

 دوالر 19تم شراء ؟ وحدة بسعر  5/ 20في •

 دوالر  30وحدة بسعر  4000تم بيع  22/5في •

 دوالر 25وحدة بسعر  5000تم شراء  28/5في •

وان  373000وحدة بكلف مجموعها  20000بلغت  31/5اذا علمت ان عدد الوحدات المتاحة للبيع في •
 الشركة تتبع نظام الجرد الدوري لحركة بضاعتها وطريقة مايرد اوال يباع اوال

 



 حل التمريه

 

 ً 30/4      10000* 10= 10000 

 ً 5/5       4000* 13 = 52000 

7/5           2000* 17 =34000 

20/5        8000*19 =152000 

28/5        5000* 25 =125000 

          20000        373000         



 حل التمريه

 20000عدد    حد ت    تاحة   بٌع 

   حد ت  12000=4000+2000+5000+ 1000

    شتر ة   تً ظهرت  ً   سؤ ل

20000_12000=8000 

 



10000+52000+152000+125000 =339000 

373000_339000=34000 

 17 حدة ر ح ٌظهر سعر   شر ء  ه   2000ٌقسم ع ى 34000

 

 



 حل التمريه 

  ه   ذ  ر  ً   سؤ ل  8000   با   ن    حد ت ه  •

 
1000*10=10000 

4000*13=52000 

2000*17=34000 

1000*19=19000 

           8000          115000 



 حل التماريه

 115000 ذن   فة   بضاعة    باعة هً 

باعتبار  ن  12000عدد    حد ت بضاعة  خر    دة تسا ي 

 8000 تم بٌع  20000عدد    حد ت    تاحة   بٌع 

 



 حل التمريه

   فة   بضاعة    باعة_   ا ً    بٌعات =   ل   ربح •

 
 الوحدات  السعر المبيعات

66000 22 3000 

28000 28 1000 

120000 30 4000 

106000 8000 



 حل التمريه

با سا ب  9000=115000_106000=    ل   ربح 
 خسارة



 حل التمريه 

 الوحدات السعر  الكلف

133000 19 7000 

125000 25 5000 

        

258000 12000 



 حل التمريه

   ع  ٌات   تا ٌة  رت خالل   ارسة  حالت   ز  ٌة   ت ارٌة الع ا ها   فترة •

 3 حدة بسعر (20000) 15/7 حدة  بتارٌخ ( 10000) 12/2   شترٌات خالل   سنة بتارٌخ •

 دٌنار    حدة    ل   ع  ٌتٌن 

 5 حدة  بسعر ( 4000) 12/12 حدة  بتارٌخ ( 3000) 12/7   بٌعات خالل   سنة بتارٌخ •

 دٌنار    حدة     حدة   ال   ع  ٌتٌن

 تس ٌل   قٌ د    حاسبٌة ب   ب نظا ً    رد   د ري     رد    ست ر/   ط  ب •



•12/2 

•10000*3=30000 

    شترٌات/  ن ح30000•

   صند ق/  ى ح30000    •

•12/7 

•3000*5=15000 

   صند ق/  ن ح15000•

    بٌعات /  ى ح 15000•

 



•15/7 

•2000*3=6000 

    شترٌات/  ن ح 6000•

   صند ق/  ى ح6000    •

•12/12 

•4000*5=20000 

   صند ق/  ن ح20000•

    بٌعات/   ى ح20000    •

 



 12000= 2000+10000=عدد    حد ت    شتر ة •

 7000=4000+3000=عدد    حد ت    بٌعات •

 5000=7000 -12000عدد بضاعة  خر    دة •

 15000=3*5000  فة بضاعة  خر    دة •

 21000=3*7000  فة   بضاعة    باعة •

 بضاعة  خر    دة/  ن ح15000•

    تا رة/   ى ح15000•

 



    رد    ست ر•

•12/2 

    خز ن/ ن ح30000•

   صند ق/  ى ح30000 •

•  

•12/7   

   صند ق/ ن ح 15000      •

    بٌعات/ح  ى  15000      •



•3000 *3=9000 

  ا ة   بضاعة    باعة/ ن ح 9000•

   بضاعة/   ى ح 9000    •

 



•15/7  

    خز ن/ ن ح 6000•

   صند ق/   ى ح 6000  •

 



•12/12 

   صند ق/ ح20000•

    بٌعات/   ى ح20000  •

•   4000*3=12000 

   فة   بضاعة    باعة/  ن ح12000•

   بضاعة/   ى ح12000   •

 



 2محاسبة متوسطة

   سيف اسواق بها تتاجر التي بالبضاعة خاصة ادناه المعلومات
 (10)الوحدة كلفة وحدة (10000) 31/12/2006 بتاريخ البضاعة رصيد بلغ

  دينار
   2007 سنة خالل المشتريات تفاصيل يلي وفيما

 دينار 11 الواحدة الوحدة كلفة وحدة (3000) 5/3/2007
12/6     (4000) = = = ========12==== 
30/9    (3000) =============13==== 
2/12    (2000) ===========14===== 

 2007 سنة خالل المبيعات تفاصيل مايلي وفي
   وحدة (4000) 1/10,وحدة (3000) 14/7و  وحدة (2000) 7/4/2007

 الجرد اتباع حال في المباعة البضاعة وكلفة المدة اخر بضاعة كلفة تحديد /م
 LIFO وطريقة المستمر

 



التاريخ

كلفة سعر كمية كلفة سعر كمية كلفة سعر كمية

100000 10 10000 1/1

100000 10 10000

33000 11 3000 33000 11 3000

100000 10 10000

11000 11 1000

22000 11 2000

100000 10 10000

11000 11 1000

48000 12 4000 48000 12 4000

100000 10 10000

11000 11 1000

12000 12 1000

36000 12 3000

100000 10 10000

11000 11 1000

12000 12 1000

39000 13 3000 39000 13 3000

100000 10 10000 39000 13 3000

11000 11 1000 12000 12 1000

100000 10 10000

11000 11 1000 28000 14 2000

28000 14 2000

139000
كلفة 

مخزون
109000

كلفة 

البضاعة 

المباعة

المخزون المبيعات المشتريات

30/9

14/7 

2/12

5/3

4/7

12/6

1/10



 2محاسبة متوسطة

 2009 المالية الفترة خالل التجارية المثنى محالت بها تتاجر التي بالببضاعة خاصة التالية المعلومات•

 وحدة 100 28/2/2009 في البضاعة مخزون رصيد بلغ1.

 دوالر 2 بكلفة  وحدة 60 شراء تم 5/3 في2.

 للوحدة دوالر 2,100 بكلفة وحدة 150 شراء تم 12/3 في3.

 للوحدة دوالر 2,200 بكلفة وحدة 200 شراء تم 17/3 في4.

   للوحدة 2,150 بكلفة وحدة 100 شراء تم 3 /22 في5.

 للوحدة 2,250 بسعر وحدة 160 شراء تم 3 /25 في6.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    بيع تم 731/3.

 دوالر 1600 للبع المتاحة البضاعة وكلفة وحدة 200 كان 31/3 المخزن في المتبقي الوحدات رصيد•

 المخزون وكلفة مباعة بضاعة كلفة المطلوب   FIFO وطريقة المستمر الجرد المحالت تتبع•

 



 2محاسبة متوسطة

 كلفة البضاعة المتاحة للبيع 1600•

•120+315+440+215+360=1450 

•1600_1450=150 

•150/100=1.5 

 



570=كمية البضاعة المباعة   

 كيف استخرجت ؟؟؟؟؟؟



خ اري     الت

ة كلف عر  س ة كمي ة كلف عر  س ة  كمي ة كلف عر  س ة  كمي

150 1.5 100 1/3

150 1.5 100

120 2 60 120 2 60

150 1.5 100

120 2 60

315 2.1 150 315 2.1 150

150 1.5 100

120 2 60

315 2.1 150

440 2.2 200 440 2.2 200

150 1.5 100

120 2 60

315 2.1 150

440 2.2 200

215 2.15 100 215 2.15 100

150 1.5 100

120 2 60

315 2.1 150

440 2.2 200

215 2.15 100

360 2.25 160 360 2.25 160

86 2.15 40 150 1.5 100 31/3

360 2.25 160 120 2 60

315 2.1 150

440 2.2 200

129 2.15 60

446 زون خ ة م كلف 1154 ات ع ة مبي كلف

25/3

22/3

ات  ي تر اتالمش ع زون المبي خ الم

5l3

12l3

17l3



 2محاسبة متوسطة

  سيف اسواق بها تتاجر التي بالبضاعة خاصة ادناه المعلومات

  دينار (10)الوحدة كلفة دينار (10000) 31/12/2006 بتاريخ البضاعة رصيد بلغ

  2007 سنة خالل المشتريات تفاصيل يلي وفيما

 دينار 11 الواحدة الوحدة كلفة وحدة (3000) 5/3/2007

12/6     (4000) = = = ========12==== 

30/9    (3000) =============13==== 

2/12    (2000) ===========14===== 

 2007 سنة خالل المبيعات تفاصيل مايلي وفي

   وحدة (4000) 1/10,وحدة (3000) 14/7و  وحدة (2000) 7/4/2007

 المستمر الجرد اتباع حال في المباعة البضاعة وكلفة المدة اخر بضاعة كلفة تحديد /م

 lifo وطريقة
 



 انذيىٌ انجيذة 

 انذيىٌ انغيز جيذة

 

 انذيىٌ انجيذة يٍ تحصهها 

 انصُذوق/ يٍ ح

 انًذيُىٌ/ انى ح

   المذينىن عه المحاسبت



 ديىٌ يعذويت

 ديىٌ يشكىك في تحصهيها 

الجيذة غير الذيىن  



 انذيىٌ انًعذويت / يٍ ح

 انًذيُىٌ/ انى ح 

 

 ديىٌ يشكىك في تحصهيها / يٍ ح

 يخصص ديىٌ يشكىك في تحصهيها / انى  ح  

 طبعا َسىيها بُهايت انًذة

المعذومت الذيىن  



 انًىجىداث انًتذاونت

 

 انًذيُىٌ*** 

 يخصص انًيُىٌ انًشكىك في تحصيهه*** 

 

 صافي انقيًت



 انذيىٌ تخص انسُت انحانيت

 انذيىٌ انتي تخص سُت سابقت

 استزداد ديىٌ جزء يخص انًذة انحانيت وجزء يخص انسُىاث انسابقت

 

وتحصيلها الذيىن اعذام  



 ديىٌ يعذويت/ يٍ ح

 انًذيُىٌ/ انى ح    

 

 ويٍ َحصهها

 انصُذوق / يٍ ح

 انذيىٌ انًعذويت/ انى ح

 

 في حال تى استالو جزء يٍ انذيٍ واعذاو انباقي 

 يٍ يذكىريٍ

 انصُذوق / ح

 ديىٌ يعذويت/ ح

 انًذيُىٌ/ انى ح   

 الحاليت السنت تخص التي



 يخصص ديىٌ يشكىك في تحصيهه / يٍ ح

 انًذيُىٌ / انى ح

 ايا في حانت االستزداد

 انصُذوق/ يٍ

 يخصص ديىٌ يشكىك في تحصيهه / انى ح

   سابقت فترة تخص التي الذيىن



 عُذ اعذاو ديىٌ تخص انسُت انحانيت وانسُىاث انًاضيت َسجم

 يٍ يذكىريٍ

 ديىٌ يعذويت/ ح

 يخصص ديىٌ يشكىك في تحصيهها/ ح

 انًذيُىٌ/ انى 

 عُذ االستزداد 

 انصُذوق / يٍ ح

 انى يذكىريٍ 

 ديىٌ يعذويت/ ح

 يخصص ديىٌ يشكىك في تحصيهها/ ح

وسابقت حاليت سنت يخص جزء استرداد  
 


