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 اللسم ألاول  –( 2) احاببتاملاملادة: مبادئ  كليت العلىم إلاداريت

 ...أصضكاةيمغخبا بىم 
ما هّىا كض بضأهاه في ( 2داؾبت  مباصا اإلا وؿخىمل مً زالٌ ملغع  ل،هغخب بىم في بضاًت الفص

مىً أن ٌؿميها البعع بملغع "الجغص واإلايزاهياث"، خيث هضعؽ في هظا 1مباصا اإلاداؾبت   (، ٍو

اث الضوعٍت اإلالغع مفهىم الجغص بشيل عام اإلاغجبط مع فغض  في اإلاداؾبت، وما ًخعلم به مً حؿٍى

 ألؾاؽ  مداؾبيت جخم على عىاصغ ؤلاًغاصاث واإلاصغوفاث في جهاًت الفترة وطلً
ً
الاؾخدلاق جطبيلا

في اإلاداؾبت؛ هخطغق بعضها للمداؾبت عً ألاصٌى اإلاخضاولت منها وغير اإلاخضاولت  الثابخت(؛ 

لت ألاحل؛ وفي الخخام ًيىن لضًىا بعع الخىؾع في  وللمداؾبت عً الالتزاماث اإلاخضاولت وطٍى

 إلاا هّىا كض بضأهاه مً زال
ً
 (.1ٌ ملغع مباصا اإلاداؾبت  عمليت إعضاص اللىابم اإلااليت اؾخىماال

لحصٌى على اإلاخعت مً هظا اإلالغع عليىا أن هداٌو ظمان اللىً وهظا اإلالغع مهم وممخع، و 

 وبهظا خابعت وصعاؾت خظىع حميع اإلاداطغاث ابخضاًء مً اإلاداطغاث ألاولى، واإلا
ً
اإلاداطغاث جباعا

هللا ... مً الخمىياث بالخىفيم الىجاح إن شاء هظمً الحصٌى على أهبر فابضة مغحىة مً اإلالغع و 

 .واإلاخعت في هظا اإلالغع 

  بضأ مداطغجىالى
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، وغيرها( ..اإلاساػن واإلاؿخىصعاث.ًخم حشىيل لجان للجغص وجخىػع أعمالها في مسخلف أكؿام اإلايشأة  

يىن الهضف مً عمليا   الخاليت: ث الجغص الخدلم مً ألامىع الثالرٍو

فئهه ًخم الخأهض مً وحىصها إما مً زالٌ معاًىتها أو  ،باليؿبت لألصٌى اإلالمىؾتالىجىد:  -1

ا باليؿبت لألصٌى غير اإلالمىؾت أو كياؾها أو وػجها؛ أّم  هاعّض 

اؾخمغاع الخأهض مً اإلاصاصكاث واإلاؿدىضاث التي جثبذ  فيخّم 

 وحىصها لضًىا.

ما جأهضث مً وحىصه في  جلىم اللجان بالخأهض مً أّن  امللكيت: -2

اإلايشأة هى ملً للميشأة أم ال. وطلً مً زالٌ اإلاؿدىضاث 

 التي جثبذ اإلالىيت.

كياؽ وجلييم العىاصغ اإلاىحىصة في اإلايشأة، وجسخلف آليت الخعامل مع خيث ًخم  الليمت: -3

 ألاصٌى اإلاخضاولت  ازخالف الليم الؿىكيت عً الليم في الضفاجغ خؿب هىع العىصغ 

)
ً
الظي هليؿه والؿياؾاث التي جيخهجها اإلايشأة في اإلاداؾبت عً  زصىصا

 ىا لهظا اإلالغع(.العىاصغ ؾيخطغق إلى مثل طلً زالٌ صعاؾد

أعصضة الحؿاباث الظاهغة  في اإلاداؾبت وعني به "الخأهض مً أّن 

في الضفاجغ اإلاداؾبيت وميزان اإلاغاحعت جخطابم مع ألاعصضة 

 الفعليت التي جظهغها هخابج الجغص العملي"
 

 الوجود

 القيمة الملكية
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 ما ًلي: مً عمليت الجغصجهضف 

اإلاداؾبيت  الخأهض مً مطابلت ألاعصضة الفعليت إلاسخلف العىاصغ مع ألاعصضة في الضفاجغ  -1

 والتي جظهغ في ميزان اإلاغاحعت، وأؾباب أي فغوكاث في خاٌ وحضث.

مىً اؾخسضامها. -2  الخأهض مً أن مسخلف العىاصغ مىحىصة بصىعة ؾليمت ٍو

كياؽ هديجت أعماٌ اإلايشأة مً عبذ أو زؿاعة  مً زالٌ كابمت الضزل(، وكياؽ  إمياهيت -3

 اإلايزاهيت(. اإلاغهؼ اإلاالي في جهاًت الفترة  مً زالٌ كابمت

طمان صكت اإلاعلىماث التي جلضمها اإلاداؾبت بالشيل الظي ًدلم الىظيفت الغبيؿيت  -4

للمداؾبت باعخباعها هظام معلىماث مهمخه جلضًم أهبر كضع مً اإلاعلىماث عً اإلايشأة 

إلاسخلف ألاطغاف الظًً ًيخظغون هظه اإلاعلىماث الجساط كغاعاث بسصىص حعامالتهم مع 

 اإلايشأة.

 بشيل عبيس ي جلىم عمليت الجغص 
ً
في ملغع مباصا اإلاداؾبت  على مفهىمين مداؾبيين صعؾىاهما ؾابلا

 هما: (1 

 
: فرض الدوريت:

ً
  أوال

ّ
ت في عمل اإلايشأة، جىل الحاحت إلى لضًىا ضث بعض أن افترطىا أن هىان اؾخمغاٍع

 ؾىت(، مً أحل كياؽ عمليت جلؿيم العمل اإلاؿخمغ للميشأة إلى 
ً
ت  غالبا فتراث مؿخللت مدؿاٍو

عىاصغ اإلايشأة في جهاًت ول فترة، خيث أهه مً زالٌ كياؽ ؤلاًغاصاث واإلاصاٍعف هخىصل إلى هديجت 

أعماٌ اإلايشأة مً عبذ أو زؿاعة، ومً زالٌ كياؽ ألاصٌى والالتزاماث وخلىق اإلالىيت وؿخطيع 

 وما عليها(. معغفت اإلاغهؼ اإلاالي للميشأة  ما لها

: أباس الابخاحلاق:
ً
بما ًغجبط بلياؽ ؤلاًغاصاث واإلاصاٍعف ًدباصع إلى أطهاهىا ؾؤاٌ: متى  ثاهيا

وعترف باإلًغاصاث واإلاصاٍعف؟ الجىاب ًسخلف خؿب ألاؾاؽ الظي وؿخسضمه للياؽ ؤلاًغاصاث 

 واإلاصاٍعف:

  فىغة الاعترافًلىم على  :ألاباس الىلدي
 
 باإلًغاصاث عىضما ه

ّ
، وباإلاصاٍعف عىضما دصل

ً
ها هلضا

.
ً
 هضفعها هلضا

ش خضوثها  بغع الىظغ متى وؿخلم الىلضًت(،  :أباس الابخاحلاق ًخم الاعتراف باإلًغاصاث بخاٍع

ش اؾخدلاق الىفلت  بغع الىظغ متى هضفع الىلضًت(.  وباإلاصاٍعف عىض جاٍع

 الدورية االستحقاق
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 ألفظليت 
ً
خم اؾخسضام أؾاؽ الاؾخدلاق بشيل أهبر في اإلاداؾبت هظغا اإلاعلىماث التي ًلضمها، ٍو

ف.  وىهه ٌؿاهم بغبط الفترة اإلاداؾبيت بما ًسصها مً إًغاصاث ومصاٍع

 

 والسؤال هىا: كيف وعرف أهه حان الىكت لالعتراف باإليراد واملصروف وفم أباس الابخاحلاق؟

البيع  هلل ، أي أهه عىضما جخم واكعت 1ًخدلم ؤلاًغاص في اإلاداؾبت على أؾاؽ البيع :باليسبت لإليراد

مىافع ومساطغ البظاعت أو ألاصل إلى اإلاشتري(، هىا وعترف باإلًغاص بغع الىظغ فيما إطا وان اإلاشتري 

 كض صفع لىا أم ال.

مبضأ اؾمه "مبضأ اإلالابلت بين اإلاصاٍعف  وعترف بها مً زالٌ اؾخسضام :باليسبت للمصاريف

ص ؤلاًغاصاث التي ؾىعترف بها ًجب أن هدؿم اإلاصاٍعف التي جغجبط وؤلاًغاصاث"، أي بعض أن هدّض 

بضوجها ال ًمىً أن هدلم ؾاهمذ بخدليم ؤلاًغاص والتي بهظه ؤلاًغاصاث، أي وعترف باإلاصاٍعف التي 

 لخدليم ؤلاًغاص ًجب صفع عواجب العاملينهظا 
ً
، أو هصلح آلاالث وهدخاج وكىص وههغباء ؤلاًغاص، مثال

وبالخالي فئن هظه البىىص التي صغفىاها ًجب أن وعترف بها همصاٍعف بغع الىظغ عً عمليت صفعها 

: هىان عواجب ع
ً
  مثال

ً
ً الشهغ ألازير مً الؿىت لم ًخم صفعها فئهه ًجب أن وعترف بها هلضا

همصغوف(.

                                                           
1
علينا أن نتذكر وجود أسس أخرى لالعتراف باإليرادات مثل أساس االنتاج في المشاريع الكبيرة )المقاوالت( أو   

 األساس النقدي عند البيع بالتقسيط، وهي حاالت خاصة.
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ت  في الضفاجغ اإلاداؾبيت للميشأة( والتي جظهغ في ميزان  مً زالٌ الجغص ًخم ملاعهت ألاعصضة الضفتًر

اإلاغاحعت، مع ألاعصضة الفعليت التي جسص الفترة اإلاداؾبيت الحاليت والتي جيخج عً جطبيلىا ألؾاؽ 

 ق اإلاداؾبي.الاؾخدلا

 
ً
 الؾخسضامىا أؾاؽ الاؾخدلاق فئهه جىاحهىا الحاالث الخاليت:وهظغا

فييخج  ،التي جسص هظه الفترةحميع ؤلاًغاصاث  كمىا بخدصيلليـ بالظغوعة أن هيىن كض  -

 "؛ إًغاصاث مؿخدلت غير ملبىطتلضًىا "

ييخج لضًىا ف ،زالٌ الفترة الحاليتأو أن هىان إًغاصاث جسص فتراث الخلت جم جدصيلها  -

" 
ً
 "؛ إًغاصاث ملبىطت ملضما

وهظلً ألامغ باليؿبت للمصاٍعف، خيث أهه ليـ بالظغوعة أن هيىن كض ؾضصها حميع  -

 مصاٍعف مؿخدلت غير مضفىعت"؛ فييخج لضًىا " ،اإلاصاٍعف التي جسص هظه الفترة

 ،أو ًمىً أن هيىن كض كمىا زالٌ الفترة الحاليت بدؿضًض مصاٍعف جسص فتراث الخلت -

 فييخج لضًىا "
ً
 ".مصاٍعف مضفىعت ملضما

لظلً بما ًسص ؤلاًغاصاث واإلاصاٍعف فئن أهم ما ًجب أن هفعله عىض الجغص في جهاًت الفترة هى أن 

هدضص ؤلاًغاصاث واإلاصاٍعف التي جسص الفترة الحاليت بما ٌؿاعضها على جدضًض الغبذ أو الخؿاعة، 

 راث أزغي غير هظه الفترة.وأن هدضص ؤلاًغاصاث واإلاصاٍعف التي جسص فت
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اللياس املاحاببي الدوري للمصاريف: 

 
ً
 في جهاًت الفترة الحاليت هلىم بما ًلي:للياؽ اإلاصاٍعف مداؾبيا

ف. .1  جدضًض ألاعصضة الفعليت التي جسص الفترة الحاليت ليل مصغوف مً اإلاصاٍع

ت .2 ( ملاعهت ألاعصضة الفعليت مع ألاعصضة الضفتًر
ً
 جظهغ في ميزانالتي   اإلاصاٍعف اإلاضفىعت فعال

 اإلاغاحعت.

ت .3 خيث مً زالٌ ما وؿميه  معالجت الفغوكاث بين ألاعصضة الفعليت والضفتًر اث ، ""حؿٍى

 :عً وحىصهظه الفغوكاث جيخج 

ال جسص هظه هظه اإلاصاٍعف مضفىعت للاء زضماث لم حؿخلم بعض، وبالخالي  مبالغ -

وسجلها هأصٌى في اإلايزاهيت جدذ مؿمى ، فال وسجلها همصاٍعف، بل الفترة

."
ً
 "مصاٍعف مضفىعت ملضما

جسص هظه مصاٍعف لم جضفع للاء زضماث جم الحصٌى عليها، وبالخالي هي  مبالغ -

 في 
ً
الفترة، فعليىا حسجيلها همصاٍعف، مع التزامىا بضفعها مً زالٌ إظهاعها أًظا

 "مصاٍعف مؿخدلت غير مضفىعت".اإلايزاهيت والتزام جدذ مؿمى 

 املعالجت املاحاببيت لللياس الدوري للمصاريف:

ت  ليل مصغوف مً جسخلف اإلاعالجت خؿب هديجت اإلاطابلت بين ألاعصضة الفعليت وألاعصضة الضفتًر

يخج عً هظه اإلاطابلت زالزت اخخماالث هي:اإلاصاٍعف  ، ٍو

 الرصيد الفعلي يساوي الرصيد الدفتري: -1

الىديجت هي اإلاؿاواة هظا ٌعني أن جم صفع حميع اإلاصاٍعف التي جسص الفترة الحاليت عىضما جيىن 

اصة للاء زضماث ولم هضفع أي مبلغ هى أن عمله هىا ول ما عليىا بالخالي فئن لم هدصل عليها، و  ٍػ

 .هلىم بليض ؤلاكفاٌ للمصاٍعف في خؿاب ملخص الضزل أو  خـ/اإلاخاحغة أو خـ/ أعباح وزؿابغ(

  500000كمىا باؾدئجاع مدل ملابل  2018في بضاًت عام  ::مثال
ً
ا ٌ.ؽ  6000000 ٌعني  ٌ.ؽ شهٍغ

)
ً
ا  6000000هى  ميزان اإلاغاحعتمصغوف إًجاع اإلادل في خؿاب ، وفي جهاًت العام جبين أن عصيض ؾىٍى

اث، وما عليىا  هى الليام بئكفاٌ مصغوف إًجاع فعله ٌ.ؽ، أي أهىا لؿىا بداحت إلحغاء أي حؿٍى

 اإلادل مً زالٌ الليض:

 مً خـ/ ملخص الضزل  أو خـ/ أ. ر( 6000000

 إلى خـ/ مصغوف إًجاع مدل 6000000

 الرصيد الفعلي أكبر مً الرصيد الدفتري: -2

حعني أن هىان مصاٍعف جسص الفترة الحاليت لم هلم بضفعها، وهىا هدخاج إلحغاء هظه الحالت 

اث جظمً أن وسجل اإلاصاٍعف الفعليت التي   إلىلم هضفعها حؿٍى
ً
 أهىا خصلىا على زضماتها هظغا
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بدؿضًضها التزام ، وملابل طلً هثبذ كائمت الدخللخظهغ بشيل وامل في  زالٌ الفترة الحاليت

 مً زالٌ إظهاع "
ً
 .امليزاهيت" في مصاٍعف مؿخدلت غير مضفىعتمؿخلبال

 5000000مصغوف إًجاع اإلادل في ميزان اإلاغاحعت وان في اإلاثاٌ الؿابم، لىفترض أن عصيض  :مثال:

ولظلً لم حسجل زالٌ  2018ٌ.ؽ لم ًخم صفعها زالٌ عام  1000000ٌ.ؽ، هظا ٌعني أن هىان 

 إلى  2018العام، فعليىا حسجيلها في جهاًت الؿىت ألن هظا اإلابلغ ًسص عام 
ً
أهه هى مً اؾخفاص هظغا

خم طلً بالليض:مً اإلادل اإلاؿخأحغ مً أحل جدليم   ؤلاًغاص، ٍو

 مً خـ/ مصغوف إًجاع مدل 1000000

 إلى خـ/ مصغوف إًجاع مدل مؿخدم 1000000

إلاصغوف إًجاع اإلادل والظي أصبذ بعض الليض الؿابم بمبلغ  الغصيض الجضًضوبعضها هلفل 

 ٌ.ؽ، مً زالٌ الليض: 6000000=5000000+1000000

 (مً خـ/ ملخص الضزل  أو خـ/ أ. ر 6000000

 إلى خـ/ مصغوف إًجاع مدل 6000000

ظهغ   في حاهب الالتزاماث في اإلايزاهيت: مصغوف إًجاع اإلادل اإلاؿخدمٍو

 ٌ  التزاماث+خلىق ملىيت 31/12/2018اإلايزاهيت في  أصى

 البيان ٌ.ؽ البيان ٌ.ؽ

   

1000000 

 خؿاباث صابىت أزغي:

 مصغوف إًجاع مدل مؿخدم

 

 الدفتري:الرصيد الفعلي أكل مً الرصيد -3

ض عً اإلاصغوف الظي ًسص الفترة الحاليت، وهىا  هظه الحالت حعني أن هىان مبالغ جم صفعها جٍؼ

اث جظمً هدخاج  ، إلغاء حسجيل هظه اإلابالغ الؼابضة همصاٍعف زالٌ هظه الفترةإلحغاء حؿٍى

، مً زضماث صفعىا كيمتهااإلاؿخلبليت الحم باالؾخفاصة وملابل طلً هثبذ 
ً
زالٌ مً وطلً  ؾلفا

  إظهاع "مصاٍعف مضفىعت
ً
 " في اإلايزاهيت.ملضما

 6500000في اإلاثاٌ الؿابم، لىفترض أن عصيض مصغوف إًجاع اإلادل في ميزان اإلاغاحعت وان  :مثال:

لم وؿخفض مً زضمت اؾدئجاع و  2018ٌ.ؽ جم صفعها زالٌ عام  500000ٌ.ؽ، هظا ٌعني أن هىان 

عام مً مصاٍعف هظا اإلابلغ إلغاء فعليىا  ،2019بل ؾيؿخفيض منها عام  ،الحالي العاماإلادل زالٌ 

خم طلً بالليض:2019مصغوف ًسص عام ألهه  2018  ، ٍو

  مً خـ/ مصغوف إًجاع مدل 000005
ً
 مضفىع ملضما

 إلى خـ/ مصغوف إًجاع مدل  000005



 

8 
 

وبعضها هلفل الغصيض الجضًض إلاصغوف إًجاع اإلادل والظي أصبذ بعض الليض الؿابم بمبلغ 

 ٌ.ؽ، مً زالٌ الليض: 6000000=500000 -6500000

 مً خـ/ ملخص الضزل  أو خـ/ أ. ر( 6000000

 إلى خـ/ مصغوف إًجاع مدل 6000000

ظهغ مصغوف إًجاع اإلادل   ٍو
ً
ٌ في حاهب اإلاضفىع ملضما  زاهيت:في اإلاي ألاصى

 ٌ  التزاماث+خلىق ملىيت 31/12/2018اإلايزاهيت في  أصى

 البيان ٌ.ؽ البيان ٌ.ؽ

 

500000 

 أزغي: مضًىتخؿاباث 

 مصغوف إًجاع مدل م
ً
 ضفىع ملضما

 

 

 

 

  



 

9 
 

اللياس املاحاببي الدوري لإليراداث: 

 في جهاًت الفترة الحاليت هلىم بىفـ الخطىاث التي 
ً
اجبعىاها مع كياؽ للياؽ ؤلاًغاصاث مداؾبيا

 اإلاصاٍعف، واإلاخمثلت بما ًلي:

 جدضًض ألاعصضة الفعليت التي جسص الفترة الحاليت ليل إًغاص مً ؤلاًغاصاث. .4

( التي جظهغ في ميزان  .5
ً
ت  ؤلاًغاصاث اإلالبىطت فعال ملاعهت ألاعصضة الفعليت مع ألاعصضة الضفتًر

 اإلاغاحعت.

ت مً زالٌ ما وؿميه  .6 اث"، خيث معالجت الفغوكاث بين ألاعصضة الفعليت والضفتًر "حؿٍى

 جيخج هظه الفغوكاث عً وحىص:

مبالغ لم هلبظها عغم أهىا كمىا بخلضًم الخضمت التي وؿخدم عليها إًغاص، وبالخالي  -

هظه ؤلاًغاصاث جسص هظه الفترة، وعليىا أن وسجلها هئًغاصاث، وإلزباث الحم في 

 فئهىا وسجلها باإلالابل هأصٌى في اإلايزاهيت جدذ مؿمى "إًغاصاث كب
ً
ظها مؿخلبال

 مؿخدلت غير ملبىطت".

مبالغ كبظىاها عغم أهىا لم هلم بخلضًم الخضمت التي وؿخدم عليها إًغاص، وبالخالي  -

هظه ؤلاًغاصاث ال جسص هظه الفترة بل هي مً خم الفترة التي ًخم فيها جلضًم 

 ملابل ألامىاٌ التي الخضمت، وعليىا أ
ً
ن هثبذ التزامىا بخلضًم الخضمت مؿخلبال

خم طلً مً زالٌ جسفيع هظه ؤلاًغاصاث التي ال جسص الفترة،  كبظىاها، ٍو

" في اإلايزاهيت.
ً
 ووسجلها باإلالابل والتزام جدذ مؿمى "إًغاصاث ملبىطت ملضما

 

 املعالجت املاحاببيت لللياس الدوري لإليراداث:

ت  ليل إًغاص مً جسخلف اإلاعالجت خؿب هديجت اإلاطابلت بين ألاعصضة الفعليت وألاعصضة الضفتًر

يخج عً هظه اإلاطابلت زالزت اخخماالث هي:ؤلاًغاصاث  ، ٍو

 الرصيد الفعلي يساوي الرصيد الدفتري: -3

لحاليت عىضما جيىن الىديجت هي اإلاؿاواة هظا ٌعني أهه جم كبع حميع ؤلاًغاصاث التي جسص الفترة ا

اصة للاء زضماث لم هلم بخلضًمها، وبالخالي فئن ول ما عليىا عمله هىا هى أن  ولم هلبع أي مبلغ ٍػ

 هلىم بليض ؤلاكفاٌ لإلًغاصاث في خؿاب ملخص الضزل أو  خـ/اإلاخاحغة أو خـ/ أعباح وزؿابغ(.

  ٌعني  300000كمىا بخأحير ؾياعة ملابل  2018في بضاًت عام  :مثال:
ً
ا ٌ.ؽ  3600000ٌ.ؽ شهٍغ

(، وفي جهاًت العام جبين أن عصيض إًغاص إًجاع الؿياعة في ميزان اإلاغاحعت هى 
ً
ا ٌ.ؽ، أي  3600000ؾىٍى
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اث، وما عليىا هى الليام بئكفاٌ إًغاص إًجاع الؿياعة م ً زالٌ أهىا لؿىا بداحت إلحغاء أي حؿٍى

 الليض:

 مً خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة 3600000

 إلى خـ/ ملخص الضزل  أو خـ/ أ. ر( 3600000

 الرصيد الفعلي أكبر مً الرصيد الدفتري: -4

هظه الحالت حعني أن هىان إًغاصاث جسص الفترة الحاليت لم هلم بلبظها، وهىا هدخاج إلحغاء 

 
ً
اث جظمً أن وسجل ؤلاًغاصاث الفعليت واملت مً زالٌ جظمين ؤلاًغاصاث التي لم هلبظها وىهه حؿٍى

 
ً
كمىا بخلضًم زضماتها زالٌ الفترة الحاليت، وملابل طلً هثبذ أصل ًثبذ خلىا بلبظها مؿخلبال

 مً زالٌ إظهاع "إًغاصاث مؿخدلت غير ملبىطت" في اإلايزاهيت.

 3000000اإلاغاحعت وان في اإلاثاٌ الؿابم، لىفترض أن عصيض إًغاص إًجاع الؿياعة في ميزان  :مثال:

ولظلً لم حسجل زالٌ  2018ٌ.ؽ لم ًخم كبظها زالٌ عام  600000ٌ.ؽ، هظا ٌعني أن هىان 

هى مً كام  2018ألن عام  2018العام، فعليىا حسجيلها في جهاًت الؿىت ألن هظا اإلابلغ ًسص عام 

خم طلً بالليض  :بالخضحيت بسضماث الؿياعة لظلً فئن هظا ؤلاًغاص مً خله، ٍو

 مً خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة مؿخدم  600000

 إلى خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة  600000

وبعضها هلفل الغصيض الجضًض إلًغاص إًجاع الؿياعة والظي أصبذ بعض الليض الؿابم بمبلغ 

 ٌ.ؽ، مً زالٌ الليض: 3600000=3000000+600000

 مً خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة 3600000

 الضزل  أو خـ/ أ. ر(إلى خـ/ ملخص  3600000

ظهغ إًغاص إًجاع الؿياعة اإلاؿخدم في حاهب ألاصٌى في اإلايزاهيت:  ٍو

 ٌ  التزاماث+خلىق ملىيت 31/12/2018اإلايزاهيت في  أصى

 البيان ٌ.ؽ البيان ٌ.ؽ

 

600000 

 خؿاباث مضًىت أزغي:

 إًغاص إًجاع ؾياعة مؿخدم
 

 

 

 الرصيد الفعلي أكل مً الرصيد الدفتري: -5
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ض عً ؤلاًغاص الظي ًسص الفترة الحاليت، وهىا هدخاج هظه  الحالت حعني أن هىان مبالغ جم كبظها جٍؼ

اث جظمً إلغاء حسجيل هظه اإلابالغ الؼابضة هئًغاصاث زالٌ هظه الفترة، وملابل طلً  إلحغاء حؿٍى

، وطلً مً زالٌ إظهاع "إًغاصاث ملبىطت
ً
"  هثبذ التزام بأن هلضم زضماث كبظىا كيمتها ؾلفا

ً
ملضما

 طمً حاهب الالتزاماث في اإلايزاهيت.

ٌ.ؽ،  4000000في اإلاثاٌ الؿابم، لىفترض أن عصيض إًغاص إًجاع اإلادل في ميزان اإلاغاحعت وان  :مثال:

ولم هلضم زضمت إًجاع الؿياعة زالٌ  2018ٌ.ؽ جم كبظها زالٌ عام  400000هظا ٌعني أن هىان 

الؿياعة، فعليىا إلغاء هظا اإلابلغ الؼابض مً إًغاصاث عام  هى مً ؾيلضم إًجاع  2019العام، بل عام 

خم طلً بالليض:2019ألهه إًغاص ًسص عام  2018  ، ٍو

 مً خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة  400000

400000  
ً
 إلى خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة ملبىض ملضما

 -4000000الؿابم بمبلغ وبعضها هلفل الغصيض الجضًض إلًغاص إًجاع الؿياعة والظي أصبذ بعض الليض 

 ٌ.ؽ، مً زالٌ الليض: 3600000=400000

 مً خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة 3600000

 إلى خـ/ ملخص الضزل  أو خـ/ أ. ر( 3600000

 في حاهب الالتزاماث في اإلايزاهيت:
ً
ظهغ إًغاص إًجاع الؿياعة اإلالبىض ملضما  ٍو

 ٌ  التزاماث+خلىق ملىيت 31/12/2018اإلايزاهيت في  أصى

 البيان ٌ.ؽ البيان ٌ.ؽ

   

400000 

 خؿاباث صابىت أزغي:

 
ً
 إًغاص إًجاع ؾياعة ملبىض ملضما
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 معالجت حسىياث إلايراداث واملصاريف )املسخاحلت وامللدمت( املدّورة مً الفترة السابلت:

بازخصاع اإلالضماث جظاف إلى خؿاباتها ألاؾاؾيت، واإلاؿخدلاث جدؿم مً خؿاباتها ألاؾاؾيت، 

 ًظمً جدميل الفترة الالخلت باإلًغاصاث واإلاصاٍعف الخاصت بها فلط.وهظا 

 واملسخاحلت(:
ً
 معالجت املصاريف )املدفىعت ملدما

 في خؿاباتها ألاؾاؾيت 
ً
في الفترة الالخلت ًخم إكفاٌ اإلاصاٍعف اإلاؿخدلت واإلاصاٍعف اإلاضفىعت ملضما

خم طلً مً أحل الىصٌى إلى الغصيض الضفتري الىاحب ملاعهخه مع  الغصيض الفعلي لهظه الفترة، ٍو

 بالليىص:

 مً خـ/ اإلاصغوف××× 

 ××× 
ً
 إلى خـ/ اإلاصغوف اإلاضفىع ملضما

 مً خـ/ اإلاصغوف اإلاؿخدم××× 

  إلى خـ/ اإلاصغوف××× 

 وفي اإلاثاٌ الشامل ؾيخضح طلً.

 واملسخاحلت(:معالجت إلاير 
ً
 اداث )امللبىضت ملدما

 في خؿاباتها ألاؾاؾيت 
ً
في الفترة الالخلت ًخم إكفاٌ ؤلاًغاصاث اإلاؿخدلت وؤلاًغاصاث اإلاضفىعت ملضما

خم طلً  مً أحل الىصٌى إلى الغصيض الضفتري الىاحب ملاعهخه مع الغصيض الفعلي لهظه الفترة، ٍو

 بالليىص:

 ××× 
ً
 مً خـ/ ؤلاًغاص اإلاضفىع ملضما

 إلى خـ/ ؤلاًغاص××× 

 مً خـ/ ؤلاًغاص××× 

 اإلاؿخدم  ًغاصؤلا إلى خـ/ ××× 

 وفي اإلاثاٌ الشامل ؾيخضح طلً.

 

 

 الرصيد المرحل من السنة السابقة

 الرصيد المرحل من السنة السابقة

السابقةالرصيد المرحل من السنة   

 الرصيد المرحل من السنة السابقة
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اث(يزان اإلاغاحعت أظهغ م 31/12/2019في   إلايشأة الخير ألاعصضة الخاليت:  كبل الدؿٍى

 أعصضة صابىت مبالغ أعصضة مضًىت مبالغ

 إًغاص إًجاع ؾياعة 2000000 عواجب وأحىع  6000000

 عمىالث صابىت 2500000 مصغوف إًجاع مدل 4000000

500000  
ً
 مصغوف إًجاع مدل مؿخدم 200000 عواجب وأحىع مضفىعت ملضما

  300000 عمىالث صابىت مؿخدلت 500000
ً
 إًغاص إًجاع ؾياعة ملبىض ملضما

ش ظهغث اإلاعلىماث الخاليت:  وبىديجت الجغص في هفـ الخاٍع

ت / -1  / ٌ.ؽ.500000جبلغ الغواجب وألاحىع الشهٍغ

 / ٌ.ؽ.400000ًبلغ مصغوف إًجاع اإلادل الشهغي / -2

 / ٌ.ؽ.250000ًبلغ إًغاص إًجاع الؿياعة الشهغي / -3

 / ٌ.ؽ2000000/ 2019العمىالث الضابىت التي جسص عام  جبلغ -4

 املطلىب:

ت الالػمت في  -1  .31/12/2019إزباث كيىص الدؿٍى

اث. -2  إظهاع أزغ طلً على ميزان اإلاغاحعت بعض الدؿٍى

 إظهاع أزغ طلً على كابمت الضزل واإلايزاهيت. -3

 خطىاث الحل:

اث  اإلاؿخدلاث واإلالضماث( اإلاضوعة مً الفترة الؿابلت   ( 2018: معالجت الدؿٍى

اث للفترة الحاليت:  والظاهغة في ميزان اإلاغاحعت كبل الدؿٍى

 معالجت الغواجب وألاحىع اإلاضفىعت ملضما في خؿاب الغواجب وألاحىع، بالليض: -

 ً خـ/ عواجب وأحىع م 500000 

500000  
ً
 إلى خـ/ عواجب وأحىع مضفىعت ملضما

 معالجت العمىالث الضابىت اإلاؿخدلت في خؿاب العمىالث الضابىت، بالليض: -

 مً خـ/ عمىالث صابىت 500000

 إلى خـ/ عمىالث صابىت مؿخدلت 500000

 معالجت مصغوف إًجاع اإلادل اإلاؿخدم في خؿاب مصغوف إًجاع اإلادل، بالليض: -

 مً خـ/ مصغوف إًجاع مدل مؿخدم 200000

 مدلإلى خـ/ مصغوف إًجاع  200000
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 في خؿاب إًغاص إًجاع الؿياعة، بالليض: -
ً
 معالجت إًغاص إًجاع الؿياعة اإلالبىض ملضما

300000  
ً
 مً خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة ملبىض ملضما

 إلى خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة 300000

: جدضًض الغصيض الضفتري للمصاٍعف وؤلاًغاصاث بعض معالجت اإلاؿخدلاث واإلالضماث، 

اث زالٌ ليخم ملاعهتها مع الغصيض ال فعلي الظي ظهغ عىض الجغص، لخدضًض إن وان هىان خاحت لدؿٍى

 :2019عام 

وبعض معالجت الغواجب وألاحىع  6000000: وان الغصيض في ميزان اإلاغاحعت باليسبت للرواجب وألاجىر  -

  التي صفعذ في عام 
ً
والتي ًجب جدميلها على عام  2019وهي جسص عام  2018اإلاضفىعت ملضما

ٌ.ؽ.  6500000= 500000+6000000( فئهه أصبذ الغصيض الضفتري لحؿاب الغواجب وألاحىع 2019

( ًدبين أن هىان 6000000= 12×500000ع الغصيض الفعلي والظي ًبلغ  وبملاعهت الغصيض الضفتري م

، هثبخه بالليض الخالي:  500000
ً
 ٌ.ؽ مضفىعت ملضما

  مً خـ/ عواجب وأحىع  500000
ً
 مضفىعت ملضما

 إلى خـ/ عواجب وأحىع  500000

، وبعض معالجت العمىالث 2500000وان الغصيض في ميزان اإلاغاحعت  باليسبت للعمىالث الدائىت: -

وجم جدصيلها زالٌ عام  2018الضابىت اإلاؿخدلت  هي العمىالث التي لم ًخم جدصيلها زالٌ عام 

-2500000(، وبالخالي ًيىن الغصيض الضفتري لحؿاب العمىالث الضابىت 2019

 2000000مع الغصيض الفعلي والظي ًبلغ ٌ.ؽ.  وبملاعهت الغصيض الضفتري 2000000=500000

اث.  ٌ.ؽ، ًدبين عضم الحاحت ألي حؿٍى

ٌ.ؽ، وبعض معالجت  4000000وان الغصيض في ميزان اإلاغاحعت  باليسبت ملصروف إيجار املاحل: -

والظي لم ًخم صفعه خينها وجم  2018مصغوف ؤلاًجاع اإلاؿخدم  هى مصغوف ؤلاًجاع الخاص بعام 

. 3800000=200000-4000000يىن الغصيض الضفتري إلاصغوف ؤلاًجاع (، 2019ًصفعه في عام 

(، ًدبين أن هىان 4800000=12×400000وبملاعهت الغصيض الضفتري مع الغصيض الفعلي الظي ًبلغ  

ٌ.ؽ مصغوف إًجاع مؿخدم غير مضفىع ًجب أن هثبخه همصغوف ووالتزام ًجب صفعه  1000000

خم طلً بالليض  :في الفترة اللاصمت، ٍو

 مً خـ/ مصغوف إًجاع مدل  0000100

 مؿخدممدل إلى خـ/ مصغوف إًجاع  0000010

، وبعض معالجت إًغاص إًجاع 2000000وان الغصيض في ميزان اإلاغاحعت  باليسبت إليراد إيجار السيارة: -

  هى إًغاص إًجاع الؿياعة الظي جم جدصيله زالٌ عام 
ً
وهى ًسص  2018الؿياعة اإلالبىض ملضما

. وبملاعهت 2300000=300000+2000000(، ًيىن الغصيض الضفتري إلًغاص إًجاع الؿياعة 2019عام 
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 700000(، ًدبين أن هىان 3000000=12×250000الفعلي الظي ًبلغ   الغصيض الضفتري مع الغصيض

ٌ.ؽ إًغاص إًجاع ؾياعة مؿخدم غير ملبىطت، ًجب إزباتها هئًغاص وهأصل ًخم جدصيله زالٌ 

 الؿىت اللاصمت، بالليض:

 مؿخدممً خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة  000007

 إلى خـ/ إًغاص إًجاع ؾياعة 000007

اث:  إعضاص ميزان اإلاغاحعت بعض الدؿٍى

 أعصضة صابىت مبالغ أعصضة مضًىت مبالغ

 إًغاص إًجاع ؾياعة 3000000 عواجب وأحىع  6000000

 عمىالث صابىت 2000000 مصغوف إًجاع مدل 4800000

500000  
ً
 مصغوف إًجاع مدل مؿخدم 1000000 عواجب وأحىع مضفىعت ملضما

   إًغاص إًجاع ؾياعة مؿخدم 700000

 إعضاص اللىابم اإلااليت:

 :على الشيل الخالي لضزل واإلايزاهيتًيىن جأزير ألاعصضة الظاهغة على كابمت ا

/عمىالث صابىت( واإلاصاٍعف 2000000/إًغاص إًجاع ؾياعة، /3000000جظهغ ؤلاًغاصاث  /

باألعصضة التي جسص  كائمت الدخل/مصغوف إًجاع مدل( في 4800000/عواجب وأحىع، /6000000 /

اث.2019عام   ، وهي ألاعصضة بعض الدؿٍى

" و"إًغاص إًجاع الؿياعة اإلاؿخدم" طمً وجظهغ "الغواجب وألاحىع اإلاض
ً
جاهب ألاصىل مً فىعت ملضما

 .جاهب الالتزاماث مً امليزاهيت، في خين ًظهغ "مصغوف إًجاع اإلادل اإلاؿخدم" في امليزاهيت

 ٌ  التزاماث+خلىق ملىيت 31/12/2019اإلايزاهيت في  أصى

 البيان ٌ.ؽ البيان ٌ.ؽ

 

500000 

700000 

 خؿاباث مضًىت أزغي 

الغواجب وألاحىع اإلاضفىعت 

 
ً
 ملضما

 إًغاص إًجاع ؾياعة مؿخدم

 

1000000 

 خؿاباث صابىت أزغي:

 مصغوف إًجاع ؾياعة مؿخدم
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 القسم الثاني –( 2) احاببتاإلااإلاادة: مبادئ  مليت العلوم ؤلاداريت

 ...ؤصسكائيمطحبا بىم 
حطز اإلاصاٍضف وؤلاًطازاث، هبسؤ اليىم بسضاػت حطز ألاصٌى اإلاخساولت، بػس ؤن اهتهيىا مً زضاػت 

 والتي ػيخم زضاػتها وفم الخلؼيماث الخاليت:

 .(حطز العبائًاإلاحاػبت غً العبائً ) -

 .(حطز ؤوضاق اللبعػبت غً ؤوضاق اللبع )اإلاحا -

 .(حطز الاػدثماضاث كصحرة ألاحلاإلاحاػبت غً الاػدثماضاث كصحرة ألاحل ) -

 .(حطز اإلاذعون الؼلعياإلاحاػبت غً اإلاذعون الؼلعي ) -

 ال بس مً حػٍطف ألاصٌى اإلاخساولت وهي:  صوىضةكبل ؤن هبسؤ بسضاػت الخلؼيماث اإلا

لها بلى هلس )بالبيؼ ؤو الاػتهالن( دالٌ غام واحس ؤو  هي الىلسًت وألاصٌى ألادطي “ اإلاخىكؼ جحٍى

. والسوضة الدشغيليت للميشإة هي الفترة التي جبسؤ مً  دالٌ السوضة الدشغيليت للميشإة ؤيهما ؤػٌى

حصٌى اإلايشإة غلى اإلاىاز ألاوليت واللىاظم وجيخهي مؼ اػخالم الىلسًت الىاججت غً غمليت بيؼ 

 .”اإلاىخجاث

م ألاصٌى التي ًخىكؼ الحصٌى غلى مىافػها دالٌ غام ؤو زوضة حشغيليت: الىلسًت وشبه وؤَ

 الىلسًت، الصمم اإلاسًىت )العبائً، ؤوضاق اللبع(، الاػدثماضاث كصحرة ألاحل، اإلاذعون الؼلعي.

  



 

2 
 

 

ىن وهي: كيمت السًىن اإلاترجبت غلى العب ًمثلحؼاب العبائً الصي ًظهط لسًىا في اإلاحاػبت 

، بليه جمثل وغس شفهي مً كبل العبىن بسفؼ ملابل البظائؼ اإلاباغت ؤو الخسماث اإلالسمت

 ًخم جحصيلها دالٌ 
ً
 .ًىم 60بلى  30وغالبا

. حيث ًخم جلسًط الليمت بالقيمت الصافيت القابلت للتاحققغىس الجطز ًخم جلييم العبائً 

بحيث ًخم الاغتراف بليم ا بعبائنها، الصافيت اللابلت للخحلم حؼب دبرة اإلايشإة ومػطفته

 .غحر اللابلت للخحصيل ؤو اإلاشيىن في جحصيلها زًىن العبائً

خم بجباع ؤحس ألاػلىبحن  :السًىن الؼيئت )السًىن اإلاػسومت(في غمليت بزباث  الخاليحن ٍو

:إما بالشطب اإلاباشر -أ

مً دالٌ حػل  إلزباجهجيخظط اإلايشإة لححن جإهسَا بإّن السًً ؤصبح غحر كابل للخحصيل 

 ملابل مسًىهيت حؼاب السًىن  العبائًحؼاب 
ً
صا ، ت )ؤو السًىن الؼيئت(اإلاػسومزائىا َو

ًازي للفشل في ملابلت ؤلاًطازاث مؼ الىفلاث، حيث ؤن ؤلاًطاز ًخم بزباجه مباشطة  ألاػلىب

 -ػلىبوبمىحب َصا ألا –غىس بجمام غمليت البيؼ آلاحل )غلى الحؼاب/بالسًً( ملابل شلً 

ال وؼخؼيؼ بزباث بغسام السًً لححن الخإهس مً غسم اللسضة غلى جحصيله، زون ؤن هخمىً 

 
ً
 .مً جلسًٍط مؼبلا

صاث:أو بأبلوب اإلاسموحاث أو اإلاخص -ب

ىديجت للبيؼ غلى ه، في نهاًت الفترة التي حسزذ فيها َصٍ السًىن َصا ألاػلىب بمىحب

وفم  )ًخم الخلسًط جحصيلها شيىن في اإلا العبائً زًىن خلسًط هلىم ب الحؼاب )البيؼ آلاحل(

مسدل كائمت -بما هيؼبت مً اإلابيػاث آلاحلت دبرة اإلايشإة بعبائنها وػياػتها الائخماهيت

 (، -مسدل اإلاحزاهيت-ؤو هيؼبت مً العبائً -السدل

ل كيمتبهصا ألاػلىب هيىن كس و  َصٍ السًىن اإلاشيىن في جحصيلها مً هديجت  كمىا بخجًز

خم ؤلاًطاز اجحلم فيهلفترة التي هفؽ ا ً "مذصص زًىن  شلًجىفيص ، ٍو مً دالٌ جيٍى

ً ملابلت ؤلاًطازاث مؼ اإلاصطوفاث. وبىفؽ الىكذ مشيىن في جحصيلها"، ألامط الصي ًاّم 

اللابلت للخحلم في اإلاحزاهيت مً دالٌ جذفيظها الصافيت بالليمت  حؼاب العبائًً ظهىض ًاّم 

ىه للسًىن اإلاخىكؼ غسم جحصيلهابشيل غحر مباشط بليمت اإلا وغىسما  .ذصص الصي جم جيٍى
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ىه اػخذسام اإلاذصص هلىم بالسًً  ًخم الخإهس مً غسم اللسضة غلى جحصيل الصي  جم جيٍى

 لخغؼيت الخؼاضة الىاججت غً بغسام السًً.

خم شلً مً دالٌ الليىز الخاليت:  ٍو

 وسجل الليس: عند البيع آلاجل

 ×××بىن الع  -مً حـ/ العبائً××× 

 بلى حـ/ اإلابيػاث××× 

ًخم جلسًط السًىن اإلاشيىن في جحصيلها، وهثبذ َصٍ السًىن اإلاشيىن في  في نهاًت الفترة

 جحصيلها مً دالٌ الليس الخالي:

 مً حـ/ مصطوف زًىن مشيىن في جحصيلها××× 

 بلى حـ/ مذصص زًىن مشيىن في جحصيلها××× 

ن في جحصيلها" في حـ/ ملخص السدل ؤو وهلىم بةكفاٌ ضصيس حؼاب "مصطوف زًىن مشيى 

 حـ/ؤ.خ، بالليس:

 مً حـ/ ملخص السدل )ؤو حـ/ؤ.خ(××× 

 بلى حـ/ مصطوف زًىن مشيىن في جحصيلها××× 

ظهط ضصيس مصطوف السًىن اإلاشيىن في جحصيلها في كائمت السدل، في ححن ًظهط ضصيس  ٍو

  حؼاب "مذصص زًىن مشيىن في جحصيلها )حـ/م.ز.م في جحصيلها("
ً
في اإلاحزاهيت مؼطوحا

 غلى الشيل الخالي: مً ضصيس العبائً للىصٌى بلى الليمت العبائً الصافيت اللابلت للخحلم.

 ٌ  التزاماث+حلىق ملىيت 20××/31/12اإلاحزاهيت في  ؤصى

 البيان حعئي هلي البيان حعئي هلي

 

 

××× 

 

××× 

)×××( 

 :ؤصٌى مخساولت

 العبائً

 م.ز.م في جحصيلها-

  

 

 



الصي ال ًمىً  ، ًجب بزباث بغسام السًًجأليد عدم القدرة على جاحصيل الدًن عند

يىن شلً بالليس:   جحصيله، ٍو

قيمة 

زبائن ال

الصافية 

القابلة 

 للتحقق
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 مً حـ/ زًىن مػسومت××× 

 بلى حـ/ العبائً××× 

ىه في نهاًت الفترة الؼابلت لخغؼيت و   مً بػسَا هلىم باػخذسام اإلاذصص الصي كمىا بخيٍى

 )مػسومت(، حيث ؤهىا هىا كسم كمىا بدشىيل َصا السًىن التي لم ًخ
ً
م جحصيلها فػليا

ىا هيىن ؤمام زالزت احخماالث:اإلاذصص   لهصا الغطض، َو

- : ت لليمت السًىن اإلاػسومت: الاحخماٌ ألاٌو  ؤن جيىن كيمت اإلاذصص مؼاٍو

 والخغؼيت للسًىن اإلاػسومت مً اإلاذصص:

 مً حـ/ م.ز.م في جحصيلها××× 

 مػسومت بلى حـ/ زًىن ××× 

مذصص السًىن اإلاشيىن في  السًىن اإلاػسومت وضصيس وفي َصٍ الحالت ًصبح ضصيس

ً مذصص حسًس في نهاًت الفترة. خم جيٍى  جحصيلها صفط، ٍو

 ؤن جيىن كيمت اإلاذصص ؤكل مً كيمت السًىن اإلاػسومت: :ثاويالاحخماٌ ال -

ىن مػسومت ًخم اػخذسام وامل كيمت اإلاذصص في الخغؼيت وما جبلى ًظهط هبىس زً

لفل في حـ/ ملخص السدل ؤو حـ/ ؤ.خ:  ٍو

 مً مصوىضًٍ

 حـ/ م.ز.م في جحصيلها××× 

  ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤ.خ(حـ/××× 

 زًىن مػسومتبلى حـ/ ××× 

ً مذصص حسًس في نهاًت الفترة.  وهلىم بخيٍى

 ؤن جيىن كيمت اإلاذصص ؤهبر مً كيمت السًىن اإلاػسومت: :الثالثالاحخماٌ  -

ً جخم حغؼيت ا لسًىن اإلاػسومت بجعء مً اإلاذصص، والطصيس اإلاخبلي ًخم جطميمه لخيٍى

 مذصص نهاًت الفترة:

 مً حـ/ م.ز.م في جحصيلها××× 

 زًىن مػسومتبلى حـ/ ××× 
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ر ميشإة اإلاحبت كامذ  )غلى  الخحر باآلحل ميشإةببيؼ بظاغت للعبىن  1/12/2019بخاٍض

مؼ نهاًت غام  .ػساز السًً بػس ؤضبػت ؤشهطغلى ؤن ًخم  ٌ.غ 100,000بليمت  الحؼاب(

ت حشً في كسضتها غلى جحصيل واهذ ميشإة الخحر جمط بخػثر مالي حػل ميشإة اإلاحب 2019

 .السًً

 : اإلاطلوب

ت الالظمت في نهاًت غام  -1  .2019بزباث كيىز الدؼٍى

 .2019بظهاض ؤزط الػملياث الؼابلت غلى كائمت السدل واإلاحزاهيت في نهاًت غام  -2

 دالٌ غام  بزباث اإلاػالجت اإلاحاػبيت الالظمت للسًىن اإلاػسومت -3
ً
، وفم 2020فػليا

 الاحخماالث الثالزت الخاليت:

 َى )الاحخماٌ  -ؤ 
ً
: السًً اإلاػسوم فػليا  ( ٌ.غ.50,000ألاٌو

 َى )ثاويالالاحخماٌ  -ب 
ً
 ( ٌ.غ.40,000: السًً اإلاػسوم فػليا

 َى )ثالثالالاحخماٌ  -ج 
ً
 ( ٌ.غ.70,000: السًً اإلاػسوم فػليا

الحل:

ت: -1  كيىز الدؼٍى

لىم ليامل السًً، وبالخالي هًمىً جىكؼ غسم كسضة العبىن غلى الدؼسًس  2019 في نهاًت الػام

ً خم مً  بخيٍى ، ٍو
ً
مذصص ًذفع ؤلاًطازاث باإلابلغ الصي مً اإلاخىكؼ ؤال ًخم جحصيله فػليا

 :دالٌ الليس

 .ز.م. في جحصيلهاصطوفمحـ/ مً  50,000

 .ز.م. في جحصيلهاذصصحـ/ م بلى 50,000 

 حـ/ ملخص السدلمً  50,000

 .ز.م. في جحصيلهاصطوفحـ/ م بلى 50,000 

 

 ألازط في كائمت السدل واإلاحزاهيت: -2

ت واإلااليت في طمًهبىس ًظهط مصطوف السًىن اإلاشيىن في جحصيلها  كائمت  اإلاصاٍضف ؤلازاٍض

  السدل
ً
 .للطبح مذفظا
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 31/12/2019كائمت السدل غً الفترة اإلاىتهيت في 

 البيان حعئي هلي

  

 

 

(50,000) 

.... 

ت  واإلااليت: اإلاصاٍضف ؤلازاٍض

.... 

 مصطوف ز.م. في جحصيلها

 طمً اإلاحزاهيت م وجظهط حؼاباث العبائً في َصٍ الحالت
ً
السًىن  منها مذصص ؼطوحا

 ( ٌ.غ50,000ومػطوطت بالليمت اللابلت للخحلم وهي ) اإلاشيىن في جحصيلها

 ٌ  التزاماث+حلىق ملىيت 31/12/2019في  حبتمحزاهيت ميشإة اإلا ؤصى

 البيان حعئي هلي البيان حعئي هلي

 

 

50,000 

 

100,000 

(50,000) 

 :ؤصٌى مخساولت

 العبائً

 في جحصيلها م.ز.م-

  

 

 

 :2202الدًون اإلاعدومت خالل عام معالجت  -3

 50,000الخإهس مً غسم جحصيل  جم ،2020في نهاًت الشهط الثالث مً غام  :ألاولالاحتمال 

  هلىم بةزباث شلً بالليس:ٌ.غ، وغليه 

 زًىن مػسومتمً حـ/  50,000

 ميشإة الخحر –بلى حـ/ العبائً  50,000

 ووؼخذسم اإلاذصص في حغؼيت السًىن اإلاػسومت، بالليس:

 مً حـ/ م.ز.م في جحصيلها 50,000

 زًىن مػسومت.بلى حـ/  50,000

ىا   ًيىن ضصيس السًىن اإلاػسومت وضصيس اإلاذصص صفط.َو

 َى  2020ؤهه دالٌ غام هفترض  :الثانيالاحتمال 
ً
)ؤي ؤكل  40,000وان السًً اإلاػسوم فػليا

ى  ه(، َىا هثبذ السًً اإلاػسوم بالليس:مً اإلاذصص الصي جم جيٍى

 زًىن مػسومتمً حـ/  40,000

 ميشإة الخحر –بلى حـ/ العبائً  40,000

ىه اإلاذصص حعء مً ووؼخذسم   في حغؼيت السًىن اإلاػسومت، بالليس:الصي وان كس جيٍى
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 مً حـ/ م.ز.م في جحصيلها 40,000

 زًىن مػسومت.بلى حـ/  40,000

 .ٌ.غ( 10,000)السًىن اإلاشيىن في جحصيلها َى  مذصصاإلاخبلي مً طصيس الٍيىن و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دالٌ غام  الثالث:الاحتمال 
ً
ٌ.غ، وفي  70,000َى  2020ؤن ًيىن السًً اإلاػسوم فػليا

ىا كس كمَصٍ الحالت هلىم بخغؼيت حعء مً َصا السًً باػخذسام اإلاذصص الصي هىا 

ىه والبالغ  ٌ.غ، والجعء اإلاخبلي مً السًً اإلاػسوم ًلفل في حـ/ مذلص  50,000بخيٍى

 خالي: السدل ؤو حـ/ ؤ.خ، وجيىن الليىز غلى الشيل ال

 السًً اإلاػسوم ًيىن بالليس:بزباث 

 زًىن مػسومتمً حـ/  70,000

 ميشإة الخحر –بلى حـ/ العبائً  70,000

 السًىن اإلاػسومت ًيىن بالليس:وبكفاٌ 

 مصوىضًٍمً         

 حـ/ م.ز.م في جحصيلها 40,000

 حـ/ ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤ.خ( 30,000

 زًىن مػسومت.بلى حـ/  70,000

 

 

  

ا غلى ضصيس العبائً في غام اإلاشيىن في جحصيلهًخم حؼاب مذصص السًىن غىس الجطز  2020نهاًت غام في  :مالحظت

ىه مً دالٌ جطميم الطصيس اإلاخبلي مً اإلاذصص والبالغ )2020 خم جيٍى  ٌ.غ(، 10,000، ٍو

 
ً
مشيىن في جحصيلها، في َصٍ الحالت ًيىن كيس  ٌ.غ 30,000جبحن ؤن َىان زًىن جبلغ  2020في غام لىفترض ؤهه مثال

ت بمبلغ )  (.20,000=  10,000 – 30,000الدؼٍى

 .ز.م. في جحصيلهاصطوفمحـ/ مً  20,000

 .ز.م. في جحصيلهاذصصحـ/ م بلى 20,000 

 حـ/ ملخص السدلمً  20,000

 .ز.م. في جحصيلهاصطوفحـ/ م بلى 20,000 
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 منتوبجمثل وغس حؼاب ؤوضاق اللبع والصي مً اإلامىً ؤن هذخصط حؼميخه )حـ/ؤ.ق(: 

ر مؼخلبلي محّسز، وجيشإ غً غملياث بيؼ ( ػىس سحب ؤو ػىس ألمط) بسفؼ مبلغ محّسز بخاٍض

ليت ؤو غملياث ؤدطي.  بظائؼ ؤو جلسًم دسماث ؤو غملياث جمٍى

ط غً ؤوضاق اللبع ًخم ا ت الجطزًت و ، وفم الليمت الحاليت لهصٍ ألاوضاقلخلٍط حؼاب الدؼٍى

ىه همذصص )مذصص دصم  مخصص آجيوباليؼبت ألوضاق اللبع َى  الصي ًخم جيٍى

والىحه اإلاىؼلي لهصا اإلاذصص ًلىم غلى كياغ الليمت الحاليت ألوضاق  ؤوضاق كبع(،

لتي ًمىً ؤن جحصل غليها اإلايشإة فيما لى اللبع، بحيث ًخم مً دالٌ جحسًس الليمت ا

ر اإلاحزاهيت.  كامذ بذصم )حؼم( ؤوضاق اللبع لسي اإلاصاضف في جاٍض

 

 

 

 

 

 

ً مذصص آلاحيى:  هيف ًخم جيٍى

ًخم حؼاب مذصص آلاحيى مً دالٌ حؼاب مبلغ الخصم غلى ضصيس ؤوضاق اللبع 

لى مصاٍضف الخحصيل آدصًً باالغخباض مخىػؽ فترة الاػخحلاق لهصٍ ألاوضاق. بطافت ب

 اإلاخىكػت.

 َصا ٌػني: 

خم حشىيل اإلاذصص بالليس اإلاحاػبي:  ٍو

 مً حـ/ ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤ.خ(××× 

 مذصص آلاحيىبلى حـ/ ××× 

ظهط في اإلاحزا  مً ؤوضاق اللبع في حاهب ألاصٌى غلى الشيل الخالي:ٍو
ً
 هيت مؼطوحا

ت لسيها ليلىم  :تذكير غىس حاحت اإلايشإة بلى ػيىلت ًمىً ؤن جلجإ بلى اإلاصطف مً دالٌ جلسًم ؤوضاق ججاٍض

خم شلً مً دالٌ زفؼ اإلاصطف لليمت  ت، ٍو اإلاصطف بذصمها، ؤي ًسفؼ للميشإة الليمت الحاليت للىضكت الخجاٍض

ً َما (غمىلت آحيىه )الىضكت بػس ؤن ًلخؼؼ منها ما وؼمي  :والتي جخظمً غىصٍط

 اإلاسة اإلاخبليت لخحصيل الىضكت( ×مػسٌ الفائسة×)مبلغ الخصم=كيمت الىضكت-1

ف جحصيل وضكت اللبع.-2  مصاٍض
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 ٌ  التزاماث+حلىق ملىيت 20××/31/12اإلاحزاهيت في  ؤصى

 البيان حعئي هلي البيان حعئي هلي

 

 

××× 

 

××× 

)×××( 

 :ؤصٌى مخساولت

 ؤ.ق

 مذصص آحيى-

  

 

 

 

 100,000س ؤوضاق اللبع ًبلغ ؤن ضصي 31/12/2019اإلاطاحػت إلايشإة الخحر في  ؤظهط محزان

 ٌ.غ، 

 ؤن مخىػؽ فترة اػخحلاق ألاوضاق ًبلغ 
ً
ؤشهط،  3وكس جلطض حشىيل مذصص آحيى غلما

 ٌ.غ.4,000%، ومصاٍضف الخحصيل اإلاخىكػت جبلغ 10ومػسٌ الفائسة الؼىىي ًبلغ 

 اإلاؼلىب: 

ت الج -1  طزًت الالظمت.احطاء كيىز الدؼٍى

 ل.بظهاض ؤزط الػملياث غلى كائمت السد -2

 بظهاض ؤزط الػملياث غلى اإلاحزاهيت )كائمت اإلاطهع اإلاالي(. -3

 الحل:

ت الج -1  طزًت الالظمت.احطاء كيىز الدؼٍى

مخىػؽ × مػسٌ الفائسة× بحؼاب مذصص آلاحيى= )الليمت الاػميت ألوضاق اللبعلىم ه

 ( + مصاٍضف الخحصيل اإلاخىكػت.12فترة الاػخحلاق/

 ٌ.غ 6,500= 4,000(+ %3/12× 10× 100,000= )

يىن  ت الجطزًت كيسٍو ً اإلاذ الدؼٍى  صص:لخيٍى

 مً حـ/ ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤ.خ( 6,500

 مذصص آلاحيىبلى حـ/  6,500

 

 :لبظهاض ؤزط الػملياث غلى كائمت السد -2

ت واإلااليتظهط ً  للطبح طمً بىىز اإلاصاٍضف ؤلازاٍض
ً
 في كائمت السدل: مذصص آلاحيى مذفظا

قيمة ال

الحالية 

ألوراق 

 القبض
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 31/12/2019كائمت السدل غً الفترة اإلاىتهيت في 

 البيان حعئي هلي

  

 

 

(6,500) 

.... 

ت  واإلااليت: اإلاصاٍضف ؤلازاٍض

.... 

 آحيىمذصص 

 

 :بظهاض ؤزط الػملياث غلى اإلاحزاهيت )كائمت اإلاطهع اإلاالي( -3

 مً الليمت الاػميت ألوضاق اللبع في حاهب ألاصٌى مًظهط 
ً
ً مذصص آلاحيى مؼطوحا

 ت ألوضاق اللبع:اإلاحزاهيت، وبهصا جيىن الليمت الصافيت غباضة غً الليمت الحالي

 ٌ  التزاماث+حلىق ملىيت 20××/31/12اإلاحزاهيت في  ؤصى

 البيان حعئي هلي البيان حعئي هلي

 

 

93,500 

 

100,000 

(6,500) 

 :ؤصٌى مخساولت

 ؤ.ق

 مذصص آحيى-

  

 

 

 
قيمة ال

الحالية 

ألوراق 

 القبض
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اإلاذعون َى ؤحس ؤصٌى اإلايشإة، والصي جحخفظ به مً ؤحل البيؼ دالٌ السوضة الػازًت، ؤو مً 

ى مً ؤهبر ألاصٌى اإلاخساولت ال تي ؤحل اػتهالهه ؤو اػخذسامه في جصييؼ بظائؼ مً ؤحل البيؼ. َو

ت والصىاغيت  .ًخم الاػدثماض فيها مً كبل اإلايشأث الخجاٍض

 :حؼب ػبيػت غمل اإلايشإةوجذخلف 

ت - : اإلاذعون غباضة غً البظاغت التي كامذ اإلايشإة بشطائها مً ؤحل في اإلايشإة الخجاٍض

مت غلى َصٍ بغازة بيػها بؼػط ؤغلى ًظمً جحليم َامش ضبح لها، زون ؤن ًيىن َىان بطافت كي

، ومً اإلاهم َىا مػطفت جيلفت البظاغت 
ً
البظائؼ مً كبلها ؤو جيىن الليمت اإلاظافت بؼيؼت حسا

اإلاشتراة التي جم اػخذسامها )بيػها(، وجيلفت البظاغت اإلاخبليت، بما ٌؼاَم في جحسًس هديجت غمل 

ط غىه في َصٍ اإلا  .يشأثاإلايشإة، وبالخالي َىان هىع واحس مً اإلاذعون ًخم الخلٍط

 بلى ؤن غمل اإلايشإة في اإلايشإة الصىاغيت -
ً
: اإلاذعون كس ًيىن غلى غسة ؤهىاع، وشلً هظطا

ل مىاز ؤوليت مً دالٌ مطاحل غمليت الخصييؼ بلى مىخجاث حاَعة  الصىاغيت ًلىم غلى جحٍى

 :للبيؼ، لصلً َىان زالزت ؤهىاع للمذعون في َصٍ اإلايشأث

 :Raw matrials مىاز دام -ؤ 

 .ظائؼ واإلاىاز التي حشيل الجعء ألاػاس ي مً اإلاىخج، ولم جسدل طمً غمليت الخصييؼ بػسهي الب

 .مثل: الخيىغ اليؼيجيت في صىاغت ألالبؼت الجاَعة

 :Work-in-progcess بظائؼ جحذ الخصييؼ -ب 

هي اإلاىخجاث التي لم ًىخمل جصييػها، ؤي هي مىاز زدلذ مطحلت الخصييؼ ولم جصل بلى اإلاطحلت 

ائيت بػس، وجخيىن جيلفتها مً جيلفت اإلاىاز الخام، بطافت بلى ألاحىض اإلاباشطة، وحصت مً النه

 .الخياليف الصىاغيت ألادطي غحر اإلاباشطة

 :Finished goods بظائؼ جامت الصىؼ -ج 

 هي البظاغت التي اهخمل جصييػها، والجاَعة للبيؼ.
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 ، َما:خوون )الجرد(هناك أبلوبين لالحتفاظ بسجالث اإلا

وػخبر البظاغت التي َصا الىظام ٌػؼي ضصيس حؼاب اإلاذعون بشيل زوضي، وبمىحب َصا الىظام 

وشتريها همصطوف )ال ًخم حسجيلها في اإلاذعون(، وما ًدبلى مً البظاغت وػخبٍر ؤصل )ًخم 

 حسجيله همذعون ػلعي(.

اث.   فهى ًلىم غلى حسجيل السادل للمذعون طمً اإلاشتًر

اث )و  ."جيلفت البظاغت اإلاخاحت للبيؼ"حشيل  (كيمت اإلاذعون في بساًت الفترة+ ضصيس اإلاشتًر

خم جحسًس  "جيلفت البظاغت اإلاباغت"ولخحسًس  هحخاج الػدبػاز اإلاذعون اإلاخبلي في نهاًت الفترة، ٍو

َصا اإلاذعون،  إهس مً الىحىز اإلاازي للمذعون والليام بػّس مذعون نهاًت الفترة مً دالٌ الخ

 .
ً
ا  وجلىم به اإلايشأث مطة واحسة غلى ألاكل ػىٍى

 هما ًلي:
ً
خم ما ػبم جفصيال  ٍو

،  -ؤ 
ً
اث" مسًىا ًخم جحميل الفترة بخيلفت ما ًخم شطاٍئ مباشطة، مً دالٌ حػل "حـ/ اإلاشتًر

 :بالليس

اث×××   مً حـ/ اإلاشتًر

 سًت )السائىىن(بلى حـ/ الىل××× 

خم بكفاٌ ضصيس  اث فيٍو مً حـ/ ملخص السدل في نهاًت الفترة  حـ/ اإلاخاحطة ؤو  حؼاب اإلاشتًر

 :دالٌ الليس

 مً حـ/ ملخص السدل )اإلاخاحطة(××× 

اث×××   بلى حـ/ اإلاشتًر

 في بساًت الػام ًخم جحميل هديجت الفترة باإلاذعون اإلاسوض مً الػام الؼابم، مً  -ب 
ً
وػبػا

 ملابل زائييت حـ/ مذعون ؤٌو اإلاسة:حـ/ اإلاخاحطة ؤو دالٌ حػل 
ً
 حـ/ ملخص السدل مسًىا

 مً حـ/ ملخص السدل )اإلاخاحطة(××× 

 1/1بلى حـ/ مذعون ××× 

خم خحسًس اإلاخبلي مً ال مازي وفي نهاًت الػام جخم غمليت حطز -ج  إلاذعون الؼلعي، ٍو

ٍط بلى الػام  الخالي، مً دالٌ حػل جذفيع الخياليف بما جبلى مً مذعون ػيخم جسٍو

 
ً
 ، بالليس:حـ/ ملخص السدلملابل زائييت حـ/ اإلاخاحطة ؤو ، حـ/مذعون نهاًت الفترة مسًىا

 31/12مً حـ/ مذعون ××× 

 بلى حـ/ ملخص السدل )اإلاخاحطة(××× 
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اث( -ز   ،وبالخالي ًيىن الفطق بحن ما جم جحميله غلى هديجت الفترة )مذعون ؤٌو اإلاسة واإلاشتًر

 البظاغت اإلاباغت. يلفته منها )مذعون نهاًت الفترة( ٌشيل جوما جم جذفيظ

خم شلً مً دالٌ  ، ٍو  بإٌو
ً
ًلىم َصا الىظام غلى جدبؼ الخغحراث التي جؼطؤ غلى حؼاب اإلاذعون ؤوال

االبظاغت التي  اغخباض  ( ًخم شطاَئ
ً
ه وػخبٍر وما ًخم صطف ،هإصل )ًخم حسجيلها في اإلاذعون مباشطة

، وجفاصيل جىفيص (هديجت الفترة همصطوفمصطوف )ًخم جذفيع اإلاذعون وجحميل الخيلفت غلى 

 شلً هي هما ًلي:

 مً اػخذسام  اإلاذعون الؼلعي"حـ/"ًخم حسجيل الػملياث في  -ؤ 
ً
اث حـ/")بسال ، حيث ("اإلاشتًر

"حـ/ مذعون جػل بًخم حسجيل غمليت بزداٌ البظاغت بلى اإلاذعون مً دالٌ غمليت الشطاء: 

اث"(  مً "حـ/ اإلاشتًر
ً
 )بسال

ً
يىن الليسػلعي" مسًىا  :، ٍو

 مً حـ/ مذعون ػلعي××× 

 بلى حـ/ الىلسًت )السائىىن(××× 

اث  -ب  اث ومطزوزاث اإلاشتًر غسم اػخذسام حؼاباث مؼخللت لدسجيل مصاٍضف هلل اإلاشتًر

اث، بل ًخم شلً في حؼا اث والحؼم الىلسي غلى اإلاشتًر ب اإلاذعون ومؼمىحاث اإلاشتًر

 بمطزوزاث 
ً
 بليمت مصاٍضف الشطاء، وزائىا

ً
، بجػل َصا الحؼاب مسًىا

ً
الؼلعي مباشطة

اث. اث وبالحؼم الىلسي غلى اإلاشتًر  ومؼمىحاث اإلاشتًر

ًخم حسجيل غمليت بدطاج البظاغت مً اإلاذعون لسي البيؼ مً دالٌ حػل "حـ/ مذعون  -ج 

، وباإلالابل ًيىن "حـ/ 
ً
 البظاغجيلفت ػلعي" زائىا

ً
، وجيىن الليىز غىس غمليت ت اإلاباغت" مسًىا

 البيؼ هما ًلي:

 مً حـ/ ث. البظاغت اإلاباغت××× 

 بلى حـ/ مذعون ػلعي××× 

 مً حـ/ الىلسًت )اإلاسًىىن(××× 

 بلى حـ/ اإلابيػاث××× 

وبالخالي هظام الجطز اإلاؼخمط ٌػؼيىا ضصيس حؼاب اإلاذعون الؼلعي وحؼاب جيلفت البظاغت 

 ، لصلً ًؼلم غليه حؼميت "مؼخمط".كذؤي و اإلاباغت في 
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 :2018هفترض جىفط البياهاث الخاليت غً وطؼ البظاغت في شطهت اإلاحبت دالٌ غام 

 ؤلاحمالي ػػط الىحسة غسز الىحساث البيان

 30,000 60 500 مذعون ؤٌو اإلاسة

اث  90,000 60 1,500 مشتًر

اث  12,000 60 200 مطزوزاث مشتًر

 144,000 120 1200 مبيػاث

  60وجيلفت  120 100 مطزوزاث مبيػاث

 42,000 60 70 مذعون آدط اإلاسة

 بزباث الػملياث الؼابلت بإػلىبي الجطز اإلاؼخمط والجطز السوضي.اإلاطلوب: 

 :الحل

ستمرالجرد اإلادوريالجرد الالبيان

جحميل مذعون ؤٌو 

 اإلاسة غلى جياليف الفترة

 مً حـ/ ملخص السدل 30,000

 1/1بلى حـ/ مذعون  30,000

---- 

اث  بزباث اإلاشتًر
اث 90,000  مً حـ/ اإلاشتًر

 بلى حـ/ الىلسًت 90,000

 مً حـ/ مذعون ػلعي 90,000

 بلى حـ/ الىلسًت 90,000

بزباث مطزوزاث 

اث  اإلاشتًر

 مً حـ/ الىلسًت 12,000

اث 12,000  بلى حـ/ مط. مشتًر

 مً حـ/ الىلسًت 12,000

 بلى حـ/ مذعون ػلعي 12,000

 بزباث اإلابيػاث
 مً حـ/ الىلسًت 144,000

 بلى حـ/ اإلابيػاث 144,000

 مً حـ/ ث. البظاغت اإلاباغت 72,000

 بلى حـ/ مذعون ػلعي 72,000

 مً حـ/ الىلسًت 144,000

 بلى حـ/ اإلابيػاث 144,000

 بزباث مطزوزاث اإلابيػاث
 مً حـ/ مط. اإلابيػاث 12,000

 بلى حـ/ الىلسًت 12,000

 ً حـ/ مذعون ػلعيم 6,000

بلى حـ/ ث. البظاغت  6,000

 اإلاباغت

 مً حـ/ مط. اإلابيػاث 12,000

 بلى حـ/ الىلسًت 12,000

كيىز ؤلاكفاٌ في ملخص 

 السدل

 مً حـ/ ملخص السدل102,000

 بلى مصوىضًٍ

 مً حـ/ ملخص السدل 78,000

 بلى مصوىضًٍ
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اث 90,000  حـ/ اإلاشتًر

 حـ/ مط. مبيػاث 12,000

 مً مصوىضًٍ

 حـ/ اإلابيػاث 144,000

اثحـ/ مط 12,000  . مشتًر

 بلى حـ/ ملخص السدل 156,000

 

 حـ/ث. البظاغت اإلاباغت 66,000 

 حـ/ مط.مبيػاث 12,000

 

 مً حـ/ اإلابيػاث 144,000

 بلى حـ/ ملخص السدل 144,000

جخمت كيىز ؤلاكفاٌ مً 

دالٌ بزباث مذعون آدط 

اإلاسة غىس اػخذسام 

 الجطز السوضي

 31/12مً حـ/ مذعون  42,000

 بلى حـ/ ملخص السدل 42,000

---- 
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في مثل َصٍ ، في الىاكؼ ًيىن َىان الػسًس مً غملياث الشطاء دالٌ الػام وبإػػاض مذخلفت

لحؼاب كيمت جيلفت البظاغت اإلاباغت وكيمت مذعون اإلايشإة ػخمسٍ خما َى الؼػط الصي ػ ثالحاال 

 ؟31/12

 الخيلفت:َصٍ مذخلفت لخحسًس  لحل َصٍ ؤلاشياليت لسًىا ػطق 

لت حػخمس غلى بمياهيت فصل غىاصط البظاغت حؼب جيلفتها بحيث ًخم جميحز ول وحسة  َصٍ الؼٍط

البظاغت التي ول كؼػت مً جيلفت مً حؼاب بشيل ًمىىىا  مباغت وول وحسة باكيت باإلاذعون،

حيث ًخم جحميل جيلفت البظاغت اإلاباغت بخيلفت ول  طاحها مً اإلاذعن مً ؤحل بيػها.ًخم بد

لت غىس الخػامل مؼ البظائؼ اللليلت واإلايلفت،  خم اػخذسام َصٍ الؼٍط ، ٍو
ً
غىصط جم بيػه فػال

ا. طاث والؼياضاث...وغحَر  مثل: الاججاض باإلاجَى

لت جبسو مثاليت، بال ؤن   لت، َماؤػاػيحن  َىان غيبحنضغم ؤن َصٍ الؼٍط  :لهصٍ الؼٍط

 صػىبت الفصل اإلاازي للبظاغت حؼب جيلفتها في الحياة الػمليت. -ؤ 

لت  -ب  لبظاغت ، مً دالٌ ادخياض اإلايشإة لجديح بمياهيت الخالغب مً كبل الشطهتَصٍ الؼٍط

 ، مً ؤحل بزاضة ؤضباحها.االتي ػخلىم بةدطاحها حؼب ػػط الخيلفت الصي جطغبه

لت  خيلفت البظاغت غلى البظاغت اإلاباغت مً دالٌ البسء ب ًخم جحميل الخيلفتبمىحب َصٍ الؼٍط

ىصا.  ألاكسم في اإلاذعن حتى جيخهي هميتها، ليخم اػخذسام جيلفت البظاغت ألاحسر مباشطة... َو

 واهذ لسًً البياهاث الخاليت لشطهت اإلاحبت دال(:6-6مثاٌ )
ً
 :2018ٌ الشهط ألاٌو مً غام فططا

 بحمالي الخيلفت جيلفت الىحسة غسز الىحساث البيان

 5,000 5 1,000 1/1مذعون 

اث   20,000 10 2,000 10/1مشتًر

اث   8,000 8 1,000 15/1مشتًر

اث   6,000 12 500 20/1مشتًر

 ؟ ؟ 1,500 17/1مبيػاث 

 ؟ ؟ 2,000 25/1مبيػاث 

.حؼاب اإلاجاَيل ) اإلاطلوب:
ً
 صازض ؤوال

ً
لت الىاضز ؤوال  جيلفت البظاغت اإلاباغت( بؼٍط

الحل:

 1000وحسة مباغت، هي غباضة غً ) 1500: فةنها ميىهت مً 01/0بالنسبت إلابيعاث  -أ

اث  500+  1/1وحسة  مً مذعون   (، 10/1وحسة مً مشتًر
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 غ.ٌ.10,000=  5000+5000( = 10×500( +)5×1000وبالخالي جيلفت البظاغت اإلاباغت = )

وحسة  1,500وحسة مباغت، هي غباضة غً ) 2,000: ميىهت مً 22/0بالنسبت إلابيعاث  -ب

اث  اث  500+ 10/1مخبليت مً مشتًر  (15/1وحسة مً مشتًر

ٌ.غ.19,000=  4,000+ 15,000( = 8×500(+)10×1,500وبالخالي جيلفت البظاغت اإلاباغت = )

 

لت ًخم ؤدص وافت ألاػػاض التي جم شطاء البظاغت بها لخحسًس جيلفت البظاغت  بمىحب َصٍ الؼٍط

اث، بهسف الىصٌى بلى زمً  اإلاباغت، مؼ ألادص بػحن الاغخباض للىميت اإلاشتراة في ول زفػت مشتًر

 جيلفت مىؼلي.

الصي ػيخم حؼابه  وبن غمليت جطحيح الخيلفت بالىميت اإلاشتراة يهسف بلى مىؼ جإزط زمً الخيلفت

 ؤن 
ً
 باللسض الصي ًجب ؤن جخإزط به. فليؽ مً اإلاىؼلي مثال

ّ
اث بال بؼػط همياث كليلت مً اإلاشتًر

اث جبلغ  اث  100ًيىن جإزحر ػػط زفػت مشتًر وحسة غلى الخيلفت ممازل لخإزحر ػػط زفػت مشتًر

 وحسة. 2000جبلغ 

لت جلىم اإلايشإة بحؼاب وػؼي جيلفت وحس ة حسًس غىس ول غمليت شطاء. وغىس ووفم َصٍ الؼٍط

ر البيؼ.  غمليت البيؼ ًخم اػخذسام وػؼي جيلفت الىحسة الؼاضي دالٌ جاٍض

 في اإلاثاٌ الؼابم ًيىن اػخذسام وػؼي الخيلفت اإلاطجح غلى الشيل الخالي: (:7-6مثاٌ )

عدد البيان

الوحداث

جهلفت 

الوحدة

إجمالي 

التهلفت

ت وبطي جهلفحساب وبطي التهلفت )*(

الوحدة

 5 5,000/1000 5,000 5 1,000 1/1مذعون 

اث   8.3 3000(/20000+5000) 20,000 10 2,000 10/1مشتًر

اث   8.25 4000(/8000+20000+5000) 8,000 8 1,000 15/1مشتًر

اث   8.67 39000/4500 6,000 12 500 20/1مشتًر

   ؟ ؟ 1,500 17/1مبيػاث 

   ؟ ؟ 2,000 25/1مبيػاث 

اث( غلى  )*( ًخم حؼاب وػؼي الخيلفت مً دالٌ جلؼيم )مجمىع بحمالي جيلفت زفػاث اإلاشتًر

 )بحمالي غسز الىحساث اإلاشتراة(

 وبالخالي جيىن جيلفت البظاغت اإلاباغت غلى الشيل الخالي:

ر البيؼ َى 01/1بالنسبت إلابيعاث  -ؤ  ، وبالخالي 8.25: وان ػػط الخيلفت اإلاؼخذسم في جاٍض

 .12,375= 8.25×  1500اإلاباغت =   جيىن جيلفت البظاغت
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، وبالخالي جيىن 8.67: وان ػػط الخيلفت اإلاؼخذسم حينها َى 22/0بالنسبت إلابيعاث  -ب 

ر =   ٌ.غ. 17,340=   8.67×  2000جيلفت البظاغت اإلاباغت بهصا الخاٍض
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حيث ًخم بظهاض اإلاذعون  َصٍ الؼياػت هؼياػت مخحفظت )مبسؤ الحيؼت والحصض(،ًخم اػخذسام 

لت حؼػحر اإلاىصطف مً اإلاذعون التي  الؼلعي في اللىائم بؼػط الخيلفت )الصي ًخحسز حؼب ػٍط

هي الخيلفت الالظمت الػدبساٌ َصا اإلاذعون الؼلعي مً دالٌ الشطاء ؤو شهطهاَا ؤغالٍ( ؤو الؼىق )

والتي جخؼلب الخعجيل باالغتراف بالخؼائط اإلاخىكػت، فػىس وحىز شً حٌى  ا ؤكل،( ؤيهمؤلاهخاج

 كيمت اإلاذعون، ًخم اػخذسام الليمت ألاكل.

حيث ًخم الاغتراف بالخؼاضة اإلاخىكػت )غىسما ًيىن ػػط الؼىق ؤكل مً الخيلفت( مً دالٌ 

 ة بهصا الخذفيع.جذفيع كيمت اإلاذعون بما ًخىافم مؼ ػػط الؼىق، وجحميل هديجت الفتر 

ً )مذصص َبىغ ؤػػاض بظاغت( بليمت َصٍ الخؼاضة اإلاخىكػت،  خم شلً مً دالٌ جيٍى ٍو

 بالليس:

 مً حـ/ ملخص السدل××× 

 بلى حـ/ مذصص َبىغ ؤػػاض بظاغت )م.ٌ.ؤ. بظاغت(××× 

 مً كيمت اإلاذعون بالخيلفت، واإلاحصلت حشيل كيمت 
ً
ظهط َصا اإلاذصص في اإلاحزاهيت مؼطوحا ٍو

 ذعون بؼػط الؼىق.اإلا

 (:9-6مثاٌ )

. َىا 9,000ٌ.غ، وجبحن ؤن ػػط الؼىق َى  10,000جبلغ  31/12هفترض واهذ جيلفت مذعون 

 ًيىن ؤلاحطاء والخالي:

ً مذصص َبىغ ألاػػاض بملساض الخؼاضة اإلاخىكػت والبالغت  -1 ٌ.غ،  1,000ًخم جيٍى

 بالليس:

 مً حـ/ ملخص السدل 1,000

 ظاغتبلى حـ/ م.ٌ.ؤ. ب 1,000

ظهط اإلاذعون الؼلعي في اإلاحزاهيت غلى الشيل الخالي: -2  ٍو

 البيان حعئي هلي

 

 

9,000 

 

10,000 

(1,000) 

 ألاصٌى اإلاخساولت:

 31/12مذعون   

 م.ٌ.ؤ. بظاغت -

... 
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 ثالثالاللسم  –( 2) احاببتاملاملادة: مبادئ  كليت العلوم إلاداريت

 ...ؤصسكائيمطحبا بىم 

هبسؤ الُىم بسضاػت  حطز اإلاصاٍضف وؤلاًطازاث وحطز ألاصٌى اإلاخساولت،بػس ؤن اهتهُىا مً زضاػت 

لت ألاحل، وال اإلاخساولتغحر حطز ألاصٌى اللؼم الثالث مً ملطضها والصي ًطهع غلى  تي ًخم ؤو طٍى

 باألصٌى الثابخت
ً
 :تػىدىاٌو دالٌ زضاػتها اإلاىاطُؼ الخالُ، والتي حؼمُتها ؤًظا

 .)الثابخت( مفهىم ألاصٌى غحر اإلاخساولت .1

 اإلاحاػبت غً اكخىاء ألاصٌى الثابخت. .2

 .مفهىم الاهخالن .3

 .اإلاحاػبت غً الاهخالنو  ططق الاهخالن .4

 الخلؼُماث:هصه هبسؤ بسضاػت و 
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 :)الثابخت( املخداولتمفهوم ألاصول غير   .1

 ٌ ٌ  جلً هي اإلاخساولت غحر ألاصى  ؤغمالها في اػخذسامها ؤحل مً باكخىائها اإلايشأث جلىم التي ألاصى

لت إلاسة اإلايشإة لسي جبلى ؤنها ؤي بُػها، بغازة بهسف ولِؽ الدشغُلُت  اإلاسة هصه دالٌ جلسم طٍى

 .وغحرها...الادتراع بطاءة باوي،اإلا ألاضاض ي، آلاالث، الؼُاضاث، مثل. للميشإة ودسماث مىافؼ

مىً ؤن ًخم جلؼُم ألاصٌى غحر اإلاخساولت بشيل ضئِس ي بلى ثالثت ؤهىاع هي:  ٍو

i. ًيىن لها وحىز مازي ملمىغ، حؼخذسمها اإلايشإة في ألاصٌى غحر اإلاخساولت اإلالمىػت :

 جإزًت وشاطها الاغخُازي، مثل: اإلاباوي، اإلاصاوؼ، الخجهحزاث... وغحرها.

ii.  هي ؤصٌى غحر مخساولت ملمىػتػُتالطبُاإلاىاضز : : ، مً ألامثلت غلى هصا الىىع مً ألاصٌى

 الغاباث، اإلاػازن، الىفط...وغحرها.

iii. ًخمحز هصا الىىع مً ألاصٌى بإن لِؽ لها حىهط ألاصٌى غحر اإلاخساولت غحر اإلالمىػت :

إة، مً مازي، ولىً ًمىً جحسًسها، وجازي لخسفم مىافؼ اكخصازًت مؼخلبلُت بلى اإلايش

ت، حلىق اليشط والخىظَؼ... وغحرها.  ؤمثلتها: شهطة اإلاحل، بطاءة الادتراع، الػالمت الخجاٍض

ألاصٌى الثابخت  والصي ًمىً حؼمُخه وهطهع في هصا اإلالطض غلى اإلاحاػبت غً الىىع ألاٌو منها

 اإلامخلياث واإلاصاوؼ والخجهحزاث 
ً
خم حؼمُتها ؤًظا  Property, Planet, and Equipmentاإلالمىػت ٍو

(PPE).مً الىىع هصا مؼ اإلاترافم الىبحر الحجم وبن  ٌ  ؤهبر الهخمام ططوضة هىان ًجػل ألاصى

، هصه غً باإلاحاػبت ٌ  بهصه جطجبط التي الػملُاث وحمُؼ ألاصٌى ر مً ابخساءً  ألاصى  الاكخىاء جاٍض

ٌ  لهصه  .منها الخذلص لححن ألاصى

 دالٌ دصائصها آلاجُت:ًمىً ؤن همحز ألاصٌى الثابخت اإلالمىػت مً 

i.  :وبالخالي ال ًخم اكخىائها بغطض بغازة البُؼ، بل وحسث حسخخدم في العملياث إلاهخاجيت

لدؼخفُس منها اإلايشإة في اللُام باألغماٌ التي ؤوشئذ مً ؤحلها، مثل آلت حؼخذسم في صىاغت 

 اإلاىاز الغصائُت طمً ميشإة صىاغاث غصائُت. 

ii. :ؤي جخمحز غً ألاصٌى اإلاخساولت بإن اػخذسامها ؤو غمطها ًخجاوظ  جخميز بطول عمرها إلاهخاجي

الفترة اإلاحاػبُت الىاحسة، وطاإلاا ؤنها جلسم دسماتها دالٌ غسة فتراث محاػبُت فةهه لِؽ مً 

، بل ًخم جىظَؼ جيلفتها غلى فتراث غمطها  اإلاىطلي جحمُل ػىت واحسة بخيلفت هصه ألاصٌى

 . نهخالؤلاهخاجي مً دالٌ ما ٌؼمى الا 

iii.  :وهصا ًمحزها غً ألاصٌى الثابخت غحر اإلاازًت مثل شهطة اإلاحل.ذاث وجود مادي ملموس 

iv.  :ؤي ؤن هصه ألاصٌى جلسم مىافؼ ودسماث جلدم للميشأة خدماث ومىافع ًمكً كيابها

ت لألغماٌ الدشغُلُت للميشإة.طط    وٍض
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 املاحاببت عً اكخىاء ألاصول الثابخت: .2

ذ الخيلفتبلىم باغخماز  ٌ  إلثباث إػاغه ُتالخاٍض  اإلالمىػت. الثابخت ألاصى

ذُت هي غباضة غً اإلابالغ هثمً شطاء لألصل الثابذ   ،والخيلفت الخاٍض
ً
 ؤدطي  جيالُف ؤي بلُه مظافا

 اإلاىاػبت والحالت اإلاىكؼ في ألاصل لخجهحزلححن وطؼ ألاصل مىطؼ الاػخذسام، ؤي  مسفىغت

ب وجطهُب للحُاظة ُتكاهىه وجيالُف وجإمحن هلل هخيالُف) لالػخذسام  اغخباض ًخم حُث...( وجسٍض

خم ألاصل حؼاب غلى حسجل ضؤػمالُت همصاٍضف اإلاصاٍضف هصه  غمطه مسي غلى جىظَػها ٍو

 .ؤلاهخاجي

 :الحاٌ هصه مثل في اللُس ًيىن  وبالخالي

 الثابذ ألاصل/ حـ مً

 (جىبسها جم تيال اإلاذخلفت والخيالُف ألاصل شطاء جيالُف مخظمىت) الىلسًت/ حـ بلى   
 

  كامذ شطهت الخحر بشطاء آلت وكس زفػذ ثمً هصه آلالت 15/2/2020في 
ً
 800,000) هلسا

  زفػذ ضػىم حمطهُت غلى آلالت 20/2/2020ٌ.غ(، وفي 
ً
ٌ.غ، وفي  4,000بلغذ  هلسا

  ٌ.غ 4,000بلغذ ؤحىض هلل آلالت بلى ملط الشطهت مبلغ  22/2/2020
ً
في ، وزفػذ هلسا

كامذ الشطهت بخجهحز ميان مً الاػمىذ اإلاؼلح لترهُب آلالت غلُه ولف مبلغ  23/2/2020

 ٌ.غ، اإلاطلىب: بثباث اللُىز الالظمت الكخىاء آلالت.2,000

 :الحل

ر البُان السائً اإلاسًً  الخاٍض

800,000 

 

 

800,000 

 مً حـ/ آلالت

 بٌ حـ/ الىلسًت في الصىسوق           

 
ً
 شطاء آلت هلسا

15/2/2020 

 

4,000 

 

 

4,000 

 مً حـ/ آلالت

 بٌ حـ/ الىلسًت في الصىسوق            

 زفؼ ضػىم حمطهُت غلى آلالت

20/2/2020 

 

4,000 

 

 

4,000 

 مً حـ/ آلالت

 بٌ حـ/ الىلسًت في الصىسوق          

 زفؼ ؤحىض هلل آلالت بلى ملط الشطهت

22/2/2020 

 

 التنس:

 ثمن=  لألصل التاريخية التكلفة

 المصاريف جميع+ األصل شراء

 وضعه لحين األصل على المدفوعة

االستخدام موضع  
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2,000 

 

 

2,000 

 مً حـ/ آلالت

 سًت في الصىسوق بٌ حـ/ الىل         

 زفؼ جيالُف ججهحز ملط آلالت للػمل

23/2/2020 

 

ظهط حؼاب آلالت في زفتر ألاػخاش غلى الشيل الخالي:  ٍو

 بلُه حـ/ آلالت مىه

800,000 

4,000 

4,000 

2,000 

 بلى حـ/ الصىسوق 

 بلى حـ/ الصىسوق 

 بلى حـ/ الصىسوق 

 بلى حـ/ الصىسوق 

 

 

 

810,000 

 

 

 

 ضصُس مسًً 

810,000  810,000  

 (.800,000( ٌ.غ ولِؽ فلط )810,000هالحظ ؤن جيلفت آلالت هي )
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 مفهوم الاهخالن: .3

 ؤو الاكخصازي، ؤو اإلاهىسغ، هظطة غً )ؤو الاػتهالن( النالاهخ إلافهىم اإلاحاػبُت الىظطة جذخلف

، للُمت واهذفاض له ًىظط ال النالاهخ فةن للمحاػبت وباليؼبت الخلُُم، دبحر  خمً بل ألاصٌى

 غلى لألصل اإلاسجلت الخيلفت جذصُص ًخم بحُث ألاصل، جيلفت جىظَؼ ؤهىاع مً هىىع بلُه الىظط

  ألاصل، هصا ًلسمها التي الاكخصازًت اإلاىافؼ مً حؼخفُس ؤن اإلاخىكؼ مً التي اإلاحاػبُت الفتراث

 يلفتالخ جىظَؼ دالٌ مً ؤلاًطازاث، مؼ اإلاصطوفاث ملابلتبن جطبُم الاهخالن ًامً جفػُل و 

ذُت  .ؤلاهخاجي غمطه مسي غلى ألاصل لهصا الخاٍض

 :مصطوف الاهخالن الؼىىي ٌؼدىس بلى الػىامل الثالثت الخالُت جحسًسبن و 

  :النلالهخ اللابلت الليمت: العامل ألاول 

ل بػس ألاػاػُت ألاصل جيلفت وجمثل  ؤي:  .جلسًطها ًخم التي( الخطزة ؤو) الىفاًت كُمت ججًز

 

 اهتهاء بػس آلالت) الخطزة هبُؼ ؤنوجم جلسًط  .غ،ٌ 800,000 جيلفتها آلت هىان ؤن لىفترض: 

  غ،.ٌ 50,000 بمبلغ( ؤلاهخاحُت غمطها

 .غ.ٌ 750,000=  50,000 – 800,000=  النلالهخ الخاطؼ اإلابلغ ًيىن هىا 

  :لألصل إلاهخاجي العمر: العامل الثاوي

 ؤن بالظطوضة ولِؽ للميشإة، مىافػه ؤو دسماجه صلألا  فيها ًلسم ؤن ًخىكؼ التي الؼىحن غسز ؤي

 مثل ؤلاهخاجي الػمط جلسًط في جاثط غىامل هىان ؤن حُث ألاصل لفىاء اإلاازي الػمط هى ًيىن 

 .هبحر بشيل اػخذسامه حاٌ في ألاصل اػخذسام جلسم مؼ ؤلاهخاج طػف وغىامل الخلني الخلسم

 : الاهخالن طرق )أو أباليب(: العامل الثالث

الػمط ؤلاهخاجي، غلى ػىحن الن هُف ػىىظع اللُمت اللابلت لالهخالن اإلاذخلفت حػني طق الاهخط

هل ػىىظغها بالدؼاوي ؤم ًفترض ؤن جخحمل فتراث بيؼبت مً الخيالُف ؤهثر مً ألادطي وشلً 

 .فُما ًلي بالخفصُل وػىسضػها ،حؼب اػخفازتها مً مىافؼ هصا ألاصل

  

لخردة(قيمة النفاية )ا -القيمة القابلة لالهتالك = تكلفة األصل  
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 الاهخالن: )أو أباليب( طرق  .4

لت التي جىاػبها هىان غسة ططق لالهخ  :وػىسضغالن ًمىً للميشإة ؤن جذخاض منها الطٍط

 .ؤػلىب اليشاط 

 .ؤػلىب اللؼط الثابذ 

 ؤػلىب اللؼط اإلاخىاكص 

 طريلت/أبلوب اليشاط: -1

لت   غلى جحمُل ول فترة بملساض اػخفازتها الفػلُت مً ألاصل، حػخمس هصه الطٍط

، وكس ًيىن اإلاػُاض هى غسز ألاصل ًجب ؤن وؼخذسم مػُاض  ولخحسًس مسي اػخفازة ول فترة مً

 الىحساث اإلاىخجت مً ألاصل ؤو غسز ػاغاث غمل ألاصل.

جلسًط غسز الىحساث التي ػُيخجها ألاصل ؤو غسز ػاغاث الػمل لهصا ألاصل دالٌ حُث ًخم 

 غمطه ؤلاهخاجي، 

ها ؤو غسز الؼاغاث التي غلى ما ؤهخجه ألاصل داللحؼاب كؼط الاهخالن ليل فترة بىاء ثم 

 غملها، 

 غلى الشيل الخالي: هخالنوغلُه ًخم حؼاب كؼط الا 

 غسز ػاغاث الػمل:مػُاض في حاٌ اػخذسام 

غسز ػاغاث الػمل دالٌ الػام[ / بحمالي ×كُمت الىفاًت(  –كؼط الاهخالن = ])جيلفت ألاصل  

 غسز ػاغاث غمل ألاصل اإلالسضة

 ساث اإلاىخجت:غسز الىحمػُاض في حاٌ اػخذسام 

غسز الىحساث اإلاىخجت دالٌ الػام[ / بحمالي ×كُمت الىفاًت(  –كؼط الاهخالن = ])جيلفت ألاصل 

 غسز الىحساث اإلاخىكؼ بهخاحها مً كبل ألاصل

: 

ٌ.غ هلل  20,000بشطاء آلت بلُمت ملُىن لحرة وزفؼ غليها  2019في بساًت غام  ػػُسكام الخاحط 

ػاغت غمل دالٌ  100,000لالػخذسام، وكسض ؤن حػمل آلالت  وجطهُب حتى ؤصبحذ حاهعة

 ٌ.غ. 50,000وحىزها لسًه وؤن ًبُؼ دطزتها بلُمت 

بشا غلمذ ؤن آلالت غملذ دالٌ الػام اإلاصوىض  2019لػام  هخالنحؼاب كؼط الا  املطلوب:

 .هخالنبثباث اللُس الالظم للؼط الا و ػاغت غمل،  10,000

 :الحل

غسز ػاغاث الػمل دالٌ الػام[ / بحمالي ×كُمت الىفاًت(  –فت ألاصل = ])جيل هخالنكؼط الا 

 غسز ػاغاث غمل ألاصل اإلالسضة 
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 ٌ.غ 97,000=100,000[ / 10,000( ×50,000 -1,020,000=])

يىن اللُس:  ٍو

 آلت اهخالنمً حـ/ مصطوف  97,000

 آلت اهخالنبلى حـ/ مجمؼ  97,000                       

 هخالن آلالت ًخم بكفاله في حـ/ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤضباح ودؼائط(، باللُس: حُث ؤن مصطوف ا

 مً حـ/ ملخص السدل )ؤ.خ( 97,000

 بلى حـ/ مصطوف اهخالن آلالت 97,000

ظهط في كائمت السدل طمً اإلاصاٍضف للىصٌى بلى هدُجت غمل الفترة مً ضبح ؤو دؼاضة.  ٍو

 مً كُمت آلالت للىصٌى بلى ما وؼمُه بِىما 
ً
ًظهط ضصُس مجمؼ اهخالن آلالت في اإلاحزاهُت مططوحا

ت لألصل.  صافي اللُمت السفتًر

 ٌ  التزاماث+حلىق ملىُت 31/12/2019اإلاحزاهُت في  ؤصى

 البُان ٌ.غ البُان حعئي هلي

 

 

923,000 

 

1,020,000 

(97,000) 

 ؤصٌى ثابخت

 آالث

 ث(مجمؼ اهخالن آلاال -)

 

 

 

 

 طريلت اللسط الثابت: -2

لت هلىم بخىظَؼ جيلفت ألاصل بشيل مدؼاوي غلى غسز ػىىاث غمطه ؤلاهخاجي،  بمىحب هصه الطٍط

 وفم اإلاػازلت: هخالنوبالخالي ًخم حؼاب كؼط الا 

  / غسز ػىىاث الػمط ؤلاهخاجي اإلالسض.1ًيىن مػسٌ الاهخالن الثابذ = 

 وبالخالي فةن:

 مػسٌ الاهخالن الثابذ× ألاصل اللابلت لالهخالن كؼط الاهخالن= جيلفت

كُمت الىفاًت اإلالسضة( / غسز ػىىاث الػمط ؤلاهخاجي  –كؼط الاهخالن= )جيلفت ألاصل ؤي ؤن 

 اإلالسض

 

خىكؼ ؤن ًخم بُؼ دطزتها  2019غام كام الخاحط حامس بشطاء آلت في بساًت  وجيلفتها ملُىن لحرة، ٍو

 ػىىاث لسي اإلايشإة.  10بػس ؤن حػمل إلاسة ٌ.غ، وشلً  40,000بلُمت 

 .2018لهصه آلالت، وبثباث اللُس الالظم لػام  هخالناإلاطلىب: حؼاب كؼط الا 

صافي القيمة 

 الدفترية



 

8 
 

ٌ.غ )هصا اللؼط ًيىن  96,000= 10( / 40,000 – 1,000,000الؼىىي= ) هخالنكؼط الا 

 هفؼه في ول ػىت مً الؼىىاث الػشطة في غمطها ؤلاهخاجي(.

يىن اللُس:  ٍو

 آلت اهخالنمً حـ/ مصطوف  96,000

 آلت. اهخالنبلى حـ/ مجمؼ  96,000

 حُث ؤن مصطوف اهخالن آلالت ًخم بكفاله في حـ/ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤضباح ودؼائط(، باللُس: 

 مً حـ/ ملخص السدل )ؤ.خ( 96,000

 بلى حـ/ مصطوف اهخالن آلالت 96,000

ظهط في كائمت السدل طمً اإلاصاٍضف للىصٌى بلى هد  ُجت غمل الفترة مً ضبح ؤو دؼاضة.ٍو

 مً كُمت آلالت للىصٌى بلى ما وؼمُه 
ً
بِىما ًظهط ضصُس مجمؼ اهخالن آلالت في اإلاحزاهُت مططوحا

ت لألصل.  صافي اللُمت السفتًر

 ٌ  التزاماث+حلىق ملىُت 31/12/2019اإلاحزاهُت في  ؤصى

 البُان ٌ.غ البُان حعئي هلي

 

 

904,000 

 

1,000,000 

(96,000) 

 ؤصٌى ثابخت

 آالث

 (مجمؼ اهخالن آلاالث-)

 

 

 

، وبما ؤن اللؼط ثابذ ػُيىن  2020هلىم بحؼاب اهخالن لػام  2020وفي نهاًت غام 
ً
ؤًظا

،  96,000هى  2020كؼط اهخالن ألاصل لػام 
ً
 ؤًظا

يىن اللُس:  ٍو

 آلت اهخالنمً حـ/ مصطوف  96,000

 آلت. اهخالنبلى حـ/ مجمؼ  96,000

 اهخالن آلالت ًخم بكفاله في حـ/ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤضباح ودؼائط(، باللُس:  حُث ؤن مصطوف

 مً حـ/ ملخص السدل )ؤ.خ( 96,000

 بلى حـ/ مصطوف اهخالن آلالت 96,000

ظهط في كائمت السدل طمً اإلاصاٍضف للىصٌى بلى هدُجت غمل الفترة مً ضبح ؤو دؼاضة.  ٍو

ظهط  (ٌ.غ 192,000= 96,000+96,000)بِىما ضصُس مجمؼ اهخالن آلالت ؤصبح  في اإلاحزاهُت ٍو

ت لألصل.  مً كُمت آلالت للىصٌى بلى ما وؼمُه صافي اللُمت السفتًر
ً
 مططوحا

صافي القيمة 

 الدفترية
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 ٌ  التزاماث+حلىق ملىُت 31/12/2019اإلاحزاهُت في  ؤصى

 البُان ٌ.غ البُان حعئي هلي

 

 

808,000 

 

1,000,000 

(192,000) 

 ؤصٌى ثابخت

 آالث

 (مجمؼ اهخالن آلاالث-)

 

 

 

 وهىصا ول غام.

  

صافي القيمة 

 الدفترية
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 : طريلت اللسط الخىاكص:3

ًلىم هصا ألاػلىب غلى فىطة ؤن الؼىىاث ألاولى حؼخفُس مً ألاصل ؤهثر مً غحرها ألن ؤزاء 

 ألاصل ًتراحؼ مؼ الاػخذسام، وبالخالي ًخم جحمُل هصه الؼىىاث بالجعء ألاهبر مً الخيلفت.

لت اللؼط اإلاخىاكص:  وهىان ؤػلىبحن لطٍط

 اللؼط اإلاخىاكص وفم مجمىع ؤضكام الؼىحنؤػلىب  - ؤ

 ؤػلىب اللؼط اإلاخىاكص وفم اإلاػسٌ الثابذ اإلاظاغف غلى الطصُس اإلاخىاكص  - ب

 

 :أبلوب اللسط املخىاكص وفم مجموع أركام السىين - ؤ

 بشا جم جلسًط الػمط ؤلاهخاجي ألصل بإضبؼ ػىىاث ًيىن 
ً
وػني بيلمت مجمىع ؤضكام الؼىحن بإهه مثال

 10= 4+3+2+1= مجمىع ؤضكامها

مىً للؼهىلت ؤن ًخم حؼاب ؤضكام الؼىحن باإلاػازلت=  ٍو
ن(ن  )

 
 

ض. :حُث ؤن  )ن( جمثل الػمط ؤلاهخاجي اإلالسَّ

خم حؼاب كؼط الا   ليل ػىت، هما ًلي: هخالنٍو

 باليؼبت للؼىت ألاولى: ًيىن  -

 كام الؼىحنضكم الؼىت ألادحرة(/ مجمىع ؤض ×  هخالن= )اللُمت اللابلت لال  هخالنكؼط الا 

 باليؼبت للؼىت الثاهُت ًيىن: -

 ضكم الؼىت كبل ألادحرة(/ مجمىع ؤضكام الؼىحن×  هخالن= )اللُمت اللابلت لال  هخالنكؼط الا 

 وهىصا

: 

 ػىىاث. 10آلت جيلفتها ملُىن لحرة ػىضٍت وبسون كُمت هفاًت، غمطها ؤلاهخاجي 
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لت اللؼط اإلاخىاكص بمجمىع للؼىىاث الخمؽ ألاولى و  هخالنحؼاب كؼط الا  املطلوب فم طٍط

 ؤضكام الؼىحن.

 55= 2([ /1+10×) 10هحؼب مجمىع ؤضكام الؼىحن= ]

يىن كؼط الا   للؼىىاث الخمؽ وفم الجسٌو الخالي: هخالنٍو

 

 هخالنمصطوف الا  هخالنمػسٌ الا  هخالناللُمت اللابلت لال  الؼىت

1 

1,000,000 

10/55 181,818 

2 9/55 163,636 

3 8/55 145,455 

4 7/55 127,273 

5 6/55 109,091 

 وجيىن اللُىز في الؼىت ألاولى:

 آلت اهخالنمً حـ/ مصطوف  181,818

 آلت. اهخالنبلى حـ/ مجمؼ  181,818

 حُث ؤن مصطوف اهخالن آلالت ًخم بكفاله في حـ/ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤضباح ودؼائط(، باللُس: 

 مً حـ/ ملخص السدل )ؤ.خ( 181,818

 بلى حـ/ مصطوف اهخالن آلالت 181,818

ظهط في كائمت السدل طمً اإلاصاٍضف للىصٌى بلى هدُجت غمل الفترة مً ضبح ؤو دؼاضة.  ٍو

 مً كُمت آلالت للىصٌى بلى ما وؼمُه 
ً
بِىما ًظهط ضصُس مجمؼ اهخالن آلالت في اإلاحزاهُت مططوحا

ت لألصل.  صافي اللُمت السفتًر

 ٌ  التزاماث+حلىق ملىُت ولىألا /31/12اإلاحزاهُت في  ؤصى

 البُان ٌ.غ البُان حعئي هلي

 

 

818,182 

 

1,000,000 

(181,818) 

 ؤصٌى ثابخت

 آالث

 (مجمؼ اهخالن آلاالث-)

 

 

صافي القيمة  

 الدفترية
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 وجيىن اللُىز في الؼىت الثاهُت:

 آلت اهخالنمً حـ/ مصطوف  163,636

 آلت. اهخالنبلى حـ/ مجمؼ  163,636

 فاله في حـ/ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤضباح ودؼائط(، باللُس: حُث ؤن مصطوف اهخالن آلالت ًخم بك

 مً حـ/ ملخص السدل )ؤ.خ( 163,636

 بلى حـ/ مصطوف اهخالن آلالت 163,636

ظهط في كائمت السدل طمً اإلاصاٍضف للىصٌى بلى هدُجت غمل الفترة مً ضبح ؤو دؼاضة.  ٍو

ن ٌؼاوي بِىما ضصُس مجمؼ اهخالن آلالت في نهاًت الؼىت الثاهُت ػُيى 

ظهط  ٌ.غ( 345,454=181,818+163,636)  مً كُمت آلالت للىصٌى بلى ما ٍو
ً
في اإلاحزاهُت مططوحا

ت لألصل.  وؼمُه صافي اللُمت السفتًر

 ٌ  التزاماث+حلىق ملىُت ألاولى/31/12اإلاحزاهُت في  ؤصى

 البُان ٌ.غ البُان حعئي هلي

 

 

654,546 

 

1,000,000 

(345,454) 

 ؤصٌى ثابخت

 آالث

 اهخالن آلاالث(مجمؼ -)

 

 

 

 وهىصا...

  

صافي القيمة 

 الدفترية
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 أبلوب اللسط املخىاكص وفم املعدل الثابت املضاعف على الرصيد املخىاكص: - ب

 جخم مً دالٌ:في هصا ألاػلىب  وآلالُت لحؼاب اللؼط

 )مظاغفخه(. 2/غسز ػىىاث الػمط ؤلاهخاجي(، ثم ططبه بـ1حؼاب مػسٌ اللؼط الثابذ )

 بالرصيد الدفتري لألصلغف لحؼاب اللؼط بظطبه وبػسها هلىم باػخذسام هصا اإلاػسٌ اإلاظا

 الؼابلت( هخالنهاكص حمُؼ ؤكؼاط الا  هخالن)ؤي بلُمت ألاصل اللابلت لال 

: 

 هفؽ اإلاثاٌ الؼابم:

 ػىىاث. 10آلت جيلفتها ملُىن لحرة ػىضٍت وبسون كُمت هفاًت، غمطها ؤلاهخاجي 

لت اإلاػسٌ الثابذ اإلاظاغف للؼىىاث الخمؽ ألاولى و  هخالنحؼاب كؼط الا  :اإلاطلىب فم طٍط

 غلى الطصُس اإلاخىاكص.

 الحل:

 0.2= 2( ×1/10= )2×/ الػمط ؤلاهخاجي(1اإلاػسٌ اإلاظاغف= )

ت  هخالناللُمت اللابلت لال  هخالنمػسٌ الا  الؼىت )اللُمت السفتًر

 لألصل(

 هخالنمصطوف الا 

1 

0.2 

1,000,000 200,000 

2 800,000 160,000 

3 640,000 128,000 

4 512,000 102,400 

5 409,600 81,920 

 وجيىن اللُىز في الؼىت ألاولى:

 آلت اهخالنمً حـ/ مصطوف  200,000

 آلت. اهخالنبلى حـ/ مجمؼ  200,000
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 حُث ؤن مصطوف اهخالن آلالت ًخم بكفاله في حـ/ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤضباح ودؼائط(، باللُس: 

 مً حـ/ ملخص السدل )ؤ.خ( 200,000

 بلى حـ/ مصطوف اهخالن آلالت 200,000

ظهط في كائمت السدل طمً اإلاصاٍضف للىصٌى بلى هدُجت غمل الفترة مً ضبح ؤو دؼاضة.  ٍو

 مً كُمت آلالت للىصٌى بلى ما وؼمُه 
ً
بِىما ًظهط ضصُس مجمؼ اهخالن آلالت في اإلاحزاهُت مططوحا

ت لألصل.  صافي اللُمت السفتًر

 ٌ  التزاماث+حلىق ملىُت ألاولى/31/12اإلاحزاهُت في  ؤصى

 البُان ٌ.غ البُان حعئي هلي

 

 

800,000 

 

1,000,000 

(200,000) 

 ؤصٌى ثابخت

 آالث

 (مجمؼ اهخالن آلاالث-)

 

 

 

 وجيىن اللُىز في الؼىت الثاهُت:

 آلت اهخالنمً حـ/ مصطوف  160,000

 آلت. اهخالنبلى حـ/ مجمؼ  160,000

 بكفاله في حـ/ملخص السدل )ؤو حـ/ ؤضباح ودؼائط(، باللُس:  حُث ؤن مصطوف اهخالن آلالت ًخم

 مً حـ/ ملخص السدل )ؤ.خ( 160,000

 بلى حـ/ مصطوف اهخالن آلالت 160,000

ظهط في كائمت السدل طمً اإلاصاٍضف للىصٌى بلى هدُجت غمل الفترة مً ضبح ؤو دؼاضة.  ٍو

ن ٌؼاوي بِىما ضصُس مجمؼ اهخالن آلالت في نهاًت الؼىت الثاهُت ػُيى 

ظهط  ٌ.غ( 360,000=200,000+160,000)  مً كُمت آلالت للىصٌى بلى ما ٍو
ً
في اإلاحزاهُت مططوحا

ت لألصل.  وؼمُه صافي اللُمت السفتًر

 ٌ  التزاماث+حلىق ملىُت ألاولى/31/12اإلاحزاهُت في  ؤصى

 البُان ٌ.غ البُان حعئي هلي

 

 

640,000 

 

1,000,000 

(360,000) 

 ؤصٌى ثابخت

 آالث

 (مجمؼ اهخالن آلاالث-)

 

 

 

...وهىصا

 

صافي القيمة 

 الدفترية

صافي القيمة 

 الدفترية
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 ابعالر اللصم  –( 2) احاشبتاملاملادة: مبادئ  كليت العلوم إلاداريت

 ...أصذكائيمشخبا بىم 
غير حشد ألاصٌى و  حشد اإلاصاٍسف وؤلاًشاداث وحشد ألاصٌى اإلاخذاولتبعذ أن اهتهُىا مً دساظت 

لت ألاحل اإلاخذاولت ط الُىم بعع الخفصُل عً إعذاد اللىائم ظىذس ، (ألاصٌى الثابخت)أو طٍى

ظىدىاٌو خالٌ دساظتها والتي  اإلاالُت وهشهض على كائمت الذخل وكائمت اإلاشهض اإلاالي )اإلايزاهُت(،

 :تاإلاىاطُع الخالُ

 الخلعُماث:هزه هبذأ بذساظت و 

 الذخل:كائمت  -1

 كائمت الذخل.مفهىم  1-1

 كائمت الذخل راث اإلاشخلت الىاخذة.:  1-2

 ئمت الذخل راث اإلاشاخل اإلاخعذدة.كا  : 1-3

 اإلاشهض اإلاالي )اإلايزاهُت(:كائمت  -2

 : مفهىم كائمت اإلاشهض اإلاالي )اإلايزاهُت(.2-1

 همارج )أو طشق( إعذاد كائمت اإلاشهض اإلاالي )اإلايزاهُت(.: 2-2

 

 .لىبذأ.
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 كائمت الدخل: -1

 : مفهوم كائمت الدخل:1-1

ش ًلِغ هيكائمت الذخل باخخصاس  مىتهُت،  فترة مداظبُت مدّذدةعً اإلايشأة  هدُجت عمل: جلٍش

 .مً خالٌ ملابلت إًشاداث ومصشوفاث هزه الفترة وفم أظاط الاظخدلاق

 كُاط الذخل الصافي بشيل صحُذ وفي الىكذ اإلاىاظبو  إعذاد كائمت الذخلفئن عملُت لزلً 

معلىماث مفُذة إلاعخخذمي اللىائم اإلاالُت حعاعذهم عىذ لخلذًمها أهمُت هبيرة، هي عملُت راث 

 .اجخار اللشاس

 

 :التاليتالرئيصيت وجتضمن كائمت الدخل العىاصر 

أة )الخذفلاث الذاخلت اإلايش لصالح الذاخلتهي اإلاىافع  :Revenuesإلايراداث  -

اث وؤلاطافاث على ألا  ( آلاجُت مً العملُاث ألاظاظُت واإلاعخمشة لاللتزاماثصٌى والدعٍى

 ...أو جلذًم الخذماث البظائع بُعالعىائذ مً  ثل:م .للميشأة

هي اإلاىافع الخاسحت مً اإلايشأة )الخذفلاث الخاسحت أو  :Expensesاملصروفاث  -

( الىاججت عً أداء عملُاث اإلايشأة ألاظاظُت الالتزاماثالخخفُظاث لألصٌى أو إخذار 

خلذًم لأو  اإلاباعت البظائعالخيالُف التي ًخم جىبذها إلهخاج  ثل:م شأة.يللمواإلاعخمشة 

 ...الخذماث

ت أو عاسطت  :Gainsاملكاشب  - ادة في خلىق اإلالىُت آلاجُت مً عملُاث زاهٍى هي الٍض

 أو بُع اظدثماساث.. في اإلايشأة مثل آلاالث، ٌى الثابختبُع أخذ ألاص ثل:م .للميشأة

ت أو عاسطت  :Lossesالخصائر  - هي الىلص في خلىق اإلالىُت الىاجج عً عملُاث زاهٍى

 أو فُظاهاث، جلف أصٌى  ثل:م .للميشأة
ً
 عشكت...الخعشض للأو هدُجت خشائم مثال

 

 أهم املبادئ والافتراضاث املاحاشبيت التي جىظم عمليت كياس الدخل:وإن 

خُث ًخم إعذاد كائمت الذخل بشيل دوسي خالٌ مذد صمىُت  :الدوريت املاحاشبيت .1

 ومالُت مً خُاة اإلايشأة.

 بعذ جدلله. :جاحلم إلايراد .2
ّ

 عذم حسجُل ؤلاًشاد إال

داث التي حعىد إلى هفغ جدمُل اإلاصشوفاث وؤلاًشا :ملابلت املصروفاث باإليراداث .3

 الفترة اإلاالُت، وعذم جدمُلها بئًشاداث ومصشوفاث جخص فتراث أخشي.

 

 



 

3 
 

 كائمت الدخل ذاث املرحلت الواحدة:: 1-2

 اإلاصشوفاث )الىفلاث(. -2. )الذخل( ؤلاًشاداث -1العىاصش هما: جدخىي مجمىعخين مً 

 بدُث ًخم جخفُع اإلاصاٍسف مً ؤلاًشاداث للىصٌى إلى صافي الذخل )سبذ أو خعاسة(.

 :مثال

 / ظهم للخذاٌو وفم آلاحي:1600التي جطشح / الاجدادواهذ بُاهاث ششهت 

/، وكذ 1000000/، إًشاد إًجاس مدل /1000000/، إًشاد أسباح أظهم /100000000/ خذماثإًشاد 

ت /8000000/ الُف مخىىعتجيواهذ الخيالُف اإلاخىبذةعباسة عً:  /، 1500000/، وهفلاث إداٍس

 /. اإلاطلىب:500000ومصشوف فائذة /

بت الذخل على هدُجت عمل  - أ إعذاد كائمت الذخل راث اإلاشخلت الىاخذة، إرا علمذ أن طٍش

 %.20بمعذٌ الششهت جفشض 

 خعاب سبدُت العهم الىاخذ. - ب

 إلايراداث

 الخذماثإًشاد 

 إًشاد أسباح أظهم

 إًشاد إًجاس

 املصروفاث

 الُف مخىىعتجي

ت  هفلاث إداٍس

 مصشوف فائذة

 مصروف الضريبت

 صافي الدخل

 

100000000 

1000000 

1000000 

 

8000000 

1500000 

500000 

400000 (2000000×20)% 

 

 

 

102000000 

 

 

 

 

(100400000) 

1600000 

 ٌ.ط 100= 1600000/1600سبدُت العهم=صافي الذخل/عذد ألاظهم= 

لت بئعذاد كائمت الذخل هي: ظهىلت عشطها والابخعاد عً حعلُذاث  اإلايزة الشئِعُت لهزه الطٍش

  ٌ اث عشض عىاصش الذخل واإلاصشوفاث. ولىً باإلالابل  عاب عليها مدذودًت اإلاعلىماث التي أولٍى

 جلذمها.

.
ً
لت في إعذاد كائمت الذخل في الششواث الخذمُت خصىصا خم اظخخذام هزه الطٍش  ٍو
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 : كائمت الدخل ذاث املراحل املتعددة:1-3

 يل الخالي:جأخز كائمت الذخل الشو 

 هلي حضئي البُان

  ×× إًشاد اإلابُعاث

  (××) جيلفت اإلابُعاث-

 ×××  إجمالي الدخل

   املصاريف ألاخرى -

  )××( الخىصَعالبُع و جيالُف 

ت  )×××( )××( مصاٍسف إداٍس

 ×××  صافي الدخل التشغيلي

 ×××  واإلاياظب ألاخشي ؤلاًشاداث 

ف-  )×××(  ألاخشي والخعائش  اإلاصاٍس

لُت  (×××)  الخيالُف الخمٍى

 ×××  صافي الدخل كبل الضريبت

بت  )××(  مصشوف الظٍش

 ×××  صافي الدخل

 ××  حصت الصهم من الربح

 جفاصيل البىود الواردة في كائمت الدخل هجد: وباشتعراض

: البىود التشغيليت:
ً
 وهي التي جيخج عً مماسظت اإلايشأة لعملها الشئِس ي، وجخظمً: أوال

: وهى ًمثل صافي اإلابُعاث التي جمذ خالٌ الفترة، وجخظمً اإلابُعاث إًشاد اإلابُعاث .1

 
ً
خاث منها: الحعىماث الىلذًت اإلامىىخت على اإلابُعاث، ومشدوداث ومعمى  مطشوخا

 .اإلابُعاث

: وهي جمثل الخيالُف التي دفعذ على البظاعت التي جم بُعها جيلفت البظاعت اإلاباعت .2

اث ومصاٍسف هلل  خالٌ الفترة. وجخظمً جيلفت مخضون أٌو اإلاذة وصافي اإلاشتًر

اث وجيالُف الخصيُع   اإلاشتًر
ً
 منها جيلفت مخضون آخش اإلاذة. مطشوخا

 هاجج عً طشح جيلفت البظاعت اإلاباعت مً إًشاد اإلابُعاث. إحمالي الذخل: .3

م و : جمثل ما جىفله اإلايشأة في ظبُل جيالُف البُع والخىصَع .4 أحىس  :مثل .بُع بظاعتهاحعٍى

 عمالء البُع، والذعاًت وؤلاعالن، وهفلاث كعم اإلابُعاث...وغيرها.
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ت العامتٍتاإلاصاٍسف ؤلاداس  .5 سواجب  :مثل .: جمثل ما جىفله اإلايشأة على ألامىس ؤلاداٍس

ت اإلاخخلفت مثل كعم اإلاداظبت وكعم اللاهىهُت ...  ين وهفلاث ألاكعام ؤلاداٍس ؤلاداٍس

 وغيرها.

يخج عً ل هدُجت العمل الاعخُادي للميشأة: وهى ًمثالذخل مً العملُاث الدشغُلُت .6 ، ٍو

ت مً إحمالي الذخل.طشح جيالُف البُع والخىصَع   واإلاصاٍسف ؤلاداٍس

 

: البىود غير التشغيليت: 
ً
ت، ثاهيا وهي التي جيخج عً مماسظت اإلايشأة ألعماٌ معاعذة أو زاهٍى

 وجخظمً: 

إًشاداث ؤلاًجاس، أو إًشاداث الفىائذ الذائىت، أو إًشاداث مثل: ؤلاًشاداث واإلاياظب ألاخشي  -1

 الاظدثماس في ألاوساق اإلاالُت...وغيرها

لت الاهخالواث، اإلاصاٍسف والخعائش ألاخشي مثل:  -2 الخعائش الىاججت عً بُع ألاصٌى طٍى

 .خعائش هاججت عً خشائم ومعشوكاث... وغيرها ألاحل، أو 

لُت: جمثل الخيالُف التي ًخم دفعها للحصٌى على ألامىاٌ لعمل اإلايشأة  -3 الخيالُف الخمٍى

 )فىائذ مذًىت(.
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 املركز املالي )امليزاهيت(:كائمت  -2

 : مفهوم كائمت املركز املالي )امليزاهيت(:2-1

خ إعذاد هزه اللائمت.هزه اللائمت حعشض ألاصٌى والالتزاماث وخلىق   اإلالىُت للميشأة في جاٍس

وبالخالي هي حعشض طبُعت وكُمت ألامىاٌ اإلاعدثمشة في اإلايشأة ظىاء وان مصذسها التزاماث ججاه 

ن، وهُفُت اظخخذام اإلايشأة لهزه ألامىاٌ.
ّ

 الذائىين أو خلىق للمال

َعاعذه على الخيبؤ ما ظبم ًمىً اإلاعخخذم مً الىكىف على مشهض اإلايشأة اإلاالي، و  وإّن 

 بالخذفلاث الىلذًت اإلاعخلبلُت وجىكُتها.

 هما وعلم فئن معادلت اإلايزاهُت التي حعشض عىاصش اإلايزاهُت ألاظاظُت هي:

 باإلاعادلت:ومنها ًمىً أن هدصل على صافي ألاصٌى 

، والالتزاماث، وخلىق اإلالىُت. إطافت إلى  باث الثالزت ألاظاظُت هي: ألاصٌى وبالخالي الخبٍى

جصيُفاث فشعُت طمً ألاصٌى والالتزاماث جخم وفم ظُىلت ألاصٌى والالتزاماث، ووظائف 

، وطبُعت ومبالغ وجىكُذ الا  لتزاماث.ألاصٌى

 )أو طرق( إعداد كائمت املركز املالي )امليزاهيت(:هماذج : 2-2

:
ً
 إعداد كائمت املركز املالي من خالل هموذج الحصاب: أوال

خم عشض كعم ألاصٌى طمً الجاهب Tاإلاشهض اإلاالي على شيل خشف )خُث ًخم إعذاد كائمت  (، ٍو

. ولىً اإلاشيلت عىذ اظخخذام ُت والالتزاماث طمً الجاهب ألاٌعش، وكعمي خلىق اإلالىمًألاً

 يل الخالي:على الشجيىن و  همىرج الحعاب هي الحاحت إلاعاخت واظعت لعشض اإلايزاهُت.

 ٌ  تزاماث وخلىق اإلالىُتالال /..31/12في اإلايزاهُت                         ألاصى

 خلىق اإلالىُت ×× ألاصٌى الثابخت اإلاادًت ××

ت ×× لت ألاحل ×× ألاصٌى الثابخت اإلاعىٍى  الالتزاماث طٍى

لت ألاحل ××  الالتزاماث اإلاخذاولت ×× الاظدثماساث طٍى

   ألاصٌى اإلاخذاولت ××

×××  ٌ  مجمىع الالتزاماث وخلىق اإلالىُت ××× مجمىع ألاصى
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ً
 إعداد كائمت املركز املالي من خالل هموذج التلرير:: ثاهيا

 إلشيالُت الحاحت إلاعاخت واظعت إلعذاد كائمت اإلاشهض اإلاالي وفم همىرج الحعاب، فئهه ًخم 
ً
جالفُا

 ومً زّم حسجُل الالتزاماث وخلىق 
ً
لىم على فىشة عشض ألاصٌى أوال ش، ٍو اظخخذام همىرج الخلٍش

، وجيىن اإلاي  زاهُت على الشيل الخالي:اإلالىُت جدذ ألاصٌى

 /....31/12اإلايزاهُت في 

 البيان 1جزئي 2جزئي كلي

 ألاصول املتداولت   

 الىلذًت  ×× 

 الضبائً ××  

 مخصص دًىن مشيىن في جدصُلها - )××( ×× 

 أوساق كبع ××  

 آحُىمخصص  - )××( ×× 

 إجمالي ألاصول املتداولت   ××

 اشتثماراث طويلت ألاجل   ××

 وججهيزاثممتلكاث ومصاوع    

 أساض ي  ×× 

 ظُاساث ××  

 مجمع اهخالن العُاساث- )××( ×× 

 إجمالي املمتلكاث واملصاوع والتجهيزاث   ××

 أصول غير ملموشت   

 شهشة اإلادل  ×× ××

 إجمالي ألاصول    ××××

 الالتزاماث املتداولت   

 أوساق دفع  ×× 

 دائىىن   ×× 

 املتداولتإجمالي الالتزاماث    ××

 الديون طويلت ألاجل   

 كشض ظىذاث  ×× ××

 إجمالي الالتزاماث   ×××
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 حلوق امللكيت   

 سأط اإلااٌ اإلاذفىع  ×× 

 (اإلادخجضةوسة )أو اإلاذألاسباح   ×× 

 سبذ الفترة  ×× 

 إجمالي حلوق امللكيت   ×××

 إجمالي الالتزاماث وحلوق امللكيت   ××××

 

 مثال:

ت في  الاجدادالخالُت مً دفتر أظخار ششهت  جم اظخخشاج ألاسصذة  :31/12/2019الخجاٍس

/، 500000000، مباوي //، 5500000بشاءة اختراع //، 102000000/، اإلاصشف /4000000الصىذوق /

/، 100000000/، اخخُاطُاث /200000000/، ظُاساث /3000000/، أوساق كبع /4000000صبائً /

/، مخصص دًىن مشيىن فيها 5000000/، دائىىن /200000000ظىىاث / 5كشض مصشفي 

/، سأط ماٌ مذفىع 6000000/، أسباح مدخجضة /200000/، مخصص آحُى /300000/

، مجمع اهخالن /4000000/، مجمع اهخالن مباوي /2000000/، خعاسة الفترة /500000000/

 ./5000000ظُاساث /

ش. املطلوب:  إعذاد كائمت اإلاشهض اإلاالي مً خالٌ همىرج الخلٍش

 31/12/2018ميزاهُت ششهت العشوس في 

 البيان 1جزئي 2جزئي كلي

 ألاصول املتداولت   

 هلذًت في الصىذوق   4000000 

 هلذًت في اإلاصشف  102000000 

 الضبائً 4000000  

 مخصص دًىن مشيىن في جدصُلها - (300000) 3700000 

 أوساق كبع 3000000  

 مخصص آحُى- (200000) 2800000 

 إجمالي ألاصول املتداولت   202500000

 ممتلكاث ومصاوع وججهيزاث   

 مباوي 500000000  

 مجمع اهخالن مباوي- (4000000) 306000000 
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 ظُاساث 200000000  

 مجمع اهخالن العُاساث- (5000000) 105000000 

 إجمالي املمتلكاث واملصاوع والتجهيزاث   601000000

 أصول غير ملموشت   

 بشاءة اختراع 5500000  5500000

 إجمالي ألاصول    809000000

 الالتزاماث املتداولت   

 دائىىن   5000000 

 املتداولتإجمالي الالتزاماث    5000000

 الديون طويلت ألاجل   

 ظىىاث 5كشض مصشفي   200000000 200000000

 إجمالي الالتزاماث   205000000

 حلوق امللكيت   

 سأط اإلااٌ اإلاذفىع  500000000 

 الاخخُاطُاث  100000000 

 ألاسباح اإلادخجضة  6000000 

 خعاسة الفترة-  (2000000) 

 امللكيت إجمالي حلوق    604000000

 إجمالي الالتزاماث وحلوق امللكيت   809000000

 

 
 


