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 الفصل االول

 اإلطار المفاهٌمً للمحاسبة المالٌة

 اوأل : المحاسبة كنظام للمعلومات 

كنظام للمعلومات ٌختص بمٌاس و معالجه المعلومات المالٌه فً الشركات ))عرؾ المحاسبه ت

 ةالمعلومات االلتصادٌواٌصالها الى مستعملٌها داخل وخارج هذه الشركات فهً تختص بتجمٌع وتوصٌل 

على  ((و  ةلمختلفلٌه اتخاذ المرار مجاالت اتفٌد فً عم ةوالخارجٌ ةمالٌه لالطراؾ الداخلٌلؽرض توفٌر تمارٌر 

 :وفك هذا التعرٌؾ تستفٌد منها جهات اربعه رئٌسٌه وهً

اصحاب المصالح الذي ٌتوفر النظام المحاسبً بالمعلومات الخدمه جمٌع االطراؾ التً تعتمد فً  -1

لراراتها على تمٌٌم المركز المالً لشركه و ربحٌتها والتولعات المستمبلٌه لها عن طرٌك التمرٌر 

 :ك علٌه التمرٌر المالً وٌستعمل هذه المعلومات على نوعٌن من المستفٌدٌنالمحاسبً ٌطل

شركه والمستثمرٌن الذٌن ٌرؼبون فً لله المباشره وهم المالن الحالٌن المستفٌدون فً المصلح - أ

والدائنون الذٌن لاموا  ,اموالهمالشركة والممرضٌن الذٌن استدانت الشركة استثمار اموالهم فً 

 والزبائن الذٌن ٌهتمون باستمرارٌه الشركه.الشركة ع باالٌدي والعاملٌن فً البضائالشركة ب

المستفٌدون ذوو المصالح الؽٌر المباشره وتشمل المحللٌن المالٌٌن و خبراء االستثمار والجهات  - ب

 المنظمه لسوق االوراق المالٌه.

الذٌن الشركة ك اهداؾ عن تحمٌ ةمجموعه من االفراد المسإول ةتمثل اداره الشرك :ة اداره الشرك -2

ٌدٌرون انشطته فً مجاالت الوظٌفٌه المختلفه ابتداءا من تحدٌد االهداؾ و حصر االمكانٌات المتاحه 

ووضع الخطط الالزمه والرلابه على تنفٌذ هذه الخطط وٌموم النظام المحاسبً اعداد وتوصٌل 

التمارٌر والبٌانات سواء كانت بصفه  المعلومات المختلفه لتسهٌل اداء تلن االنشطه عن طرٌك العدٌد من

 دورٌه ام ألؼرض االدارٌه الخاصه.

الجهات الضرٌبٌه الشركات فً تمدٌم تمارٌر الضرٌبٌه المعده على وفك الموانٌن  :السلطات الضرٌبٌه -3

 والتشرٌعات المعمول بها و ٌموم النظام المحاسبً بتوفٌر مثل هذه التمارٌر.

ات العدٌد من الموانٌن والتشرٌعات المنظمه لشإونها وتناط المسإولٌه تخضع الشرك :الجهات الحكومٌه -4

متابعه تنفٌذ هذه الموانٌن والتشرٌعات بالجهات الحكومٌه معٌنه ٌوفر النظام المحاسبً تلن المعلومات 

بالصوره تمارٌر خاصه لهذه الجهاد و امثله هذه الجهات دٌوان الرلابه المالً وزاره التخطٌط التً 

الى معلومات عن الشركات الستعمالها فً توجٌه وتنظٌم االلتصاد الوطنً وكذلن كاساس  تحتاج
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االحصاءات التابعه بداخل المومً وؼٌرها و االسواق االوراق المالٌه بالنسبه للشركات المدرجه فً هذا 

 السوق.

 :الموائم المالٌه ونظام المعلومات المحاسبه المالٌه :ثانٌا

خالل فتره مالٌه معٌنه الشركة تً تحضر نهاٌه الفتره المالٌه للوصول الى نتٌجه نشاط ٌعبر عن الموائم ال

بالموائم المالٌه وهً اكثر من التمارٌر المالٌه التً ٌنتجها نظام المعلومات المحاسبً اهمٌه فهً المصدر 

عا المتعلمه بنتٌجه النشاط الرئٌسً للمعلومات المحاسبٌه التً تحتاج االطراؾ الخارجٌه واالطراؾ الداخلٌه جمٌ

خالل الفتره المالٌه والتدفمات والمصادر االموال واالستعماالت ها و ماٌطرد على حموق الملكٌه من تؽٌٌرات 

اعاده من الموائم المالٌه الشركة ولد حدد معٌار المحاسبه الدولً عرض البٌانات المالٌه من ما ٌنبؽً على 

 :تًآلالنهائٌه كل فتره با

 .الدخل الكشؾ الداخللائمه  -1

 .لائمه المركز المالً والمٌزانٌه العمومٌه -2

 .لائمه التؽٌرات فً حموق الملكٌه -3

 .لائمه التدفك النمدي -4

فضال عن المالحظات والملخصات السٌاسٌات المحاسبٌه الهامه واالٌضاحات التفسٌرٌه التً توضح ما لد ٌكون 

 موضحا لبس او الشن لدى المستفٌدٌن

 :الموائم المالٌهثالثا اهداف 

 :ان اعداد الموائم المالٌه النهائٌه كل فتره مالٌه ٌحمك المجموعات من االهداؾ وهً

مساعده متخذي المرارات فً التعرؾ على المركز المالً لشركه واالرباح المتحركه نتٌجه المزاوله هذه  -1

هذه النشاطات والمركز المالً نشاطات التشؽٌلٌه وؼٌر التشؽٌلٌه والتولعات المستمبلٌه لنتٌجه الشركة 

اي ان الموائم المالٌه تحدث بشكل رئٌسً الى الشركة وؼٌرها من المعلومات والتنبإات التً تخص مستمبل 

 :تمدٌم المعلومات عن

المالٌه وخاصه المعلومات المتعلمه بالرمحٌه الشركة تفٌد المعلومات المتعلمه ب اداء  :عمالنتائج األ - أ

فً الشركة المحتمله فً الموارد االلتصادٌه التً ٌتولع ان تسٌطر علٌها  فً تمٌٌم التؽٌٌرات

 المستمبل وتتوفر المعلومات المتعلمه باداء الشركات بصفه عامه بالموائم الدخل.

المركز المالً ٌتعثر المركز المالً للشركه بممدار الموارد االلتصادٌه الخاضعه لسٌطره وهٌكلها  - ب

من سٌوله وٌسر مالً وبمدراتها على التكٌؾ مع التؽٌرات البٌئٌه المحٌطه التموٌلً و ما تتمتع به 
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بها وتتوفر المعلومات المتعلمه بالمركز المالً بصفه رئٌسٌه فً لائمه المركز المالً المٌزانٌه 

 العمومٌه.

الشركة التؽٌرات فً حموق الملكٌه عن طرٌك التمدٌر عن التؽٌرات الحاصله فً حموق الملكٌه  - ت

 فتره زمنٌه معٌنه وهً الفتره الزمنٌه نفسها التً عادت عنها لائمه الدخل. خالل

التدفمات النمدٌه توفر لائمه التدفك النمدي معلومات عن المصادر االموال واستعماالتها عن طرٌك  - ث

تحدٌد تدفمات نمدٌه الداخله والخارجه خالل الفتره المالٌه والتً تكون على انواع ثالثه و هً 

ت النمدٌه عن العملٌات التشؽٌلٌه للشركه التً تمثل النشاط طبٌعً لها والتدفمات النمدٌه عن التدفما

 العملٌات االستثمارٌه والتدفمات النمدٌه عن العملٌات التموٌلٌه.

تلبً الموائم المالٌه االحتٌاجات المشتركه لمعظم المستعملٌن لكنها ال تتوفر كافه المعلومات التً لد ٌحتاجها  -2

ستعملٌن فً اتخاذ المرارات االلتصادٌه وٌرجع ذلن الى حد كبٌر الى ان هذه الموائم تعكس االثار المالٌه الم

 .لالحداث التارٌخٌه فمط وال توفر بالضروره المعلومات المالٌه المستمبلٌه او المعلومات وؼٌر المالٌه

بواجباتها وتساعد فً محاسبتها عن الموارد  تظهر الموائم المالٌه اٌضا نتائج تمٌٌم الكفاءة االداء فً المٌام -3

المإتمنه علٌها وٌهدؾ المستعملون الذٌن ٌرؼبون فً تمٌٌم كفاءة االداره ومحاسبتها الى اتخاذ المرارات 

 .او بٌعها او لرارات تؽٌٌر االداره او البماء علٌهاالشركة االلتصادٌه كمرارات االحتفاظ باستثماراتهم فً 

 :منالشركة لموائم المالٌه نهاٌه الفتره المالٌه ٌمكن وعلٌه فان اعداد ا

تمدٌم المعلومات عن نتٌجه االعمال والوضع المالً ومصادر اموالها واستعماالتها و التؽٌرات  - أ

الحاصله فً حموق ملكٌتها وٌستعمل هذه المعلومات العدٌده المستفٌدٌن فً اتخاذ المرارات 

 .االلتصادٌه

 لمعظم المستعملٌن فً اتخاذ لرارات التصادٌه. تلبٌه احتٌاجات المشتركه - ب

 المساعده فً تمٌٌم كفاءه االداره تؤدٌة واجباتها ومعالبه عن المواد المإتمنه علٌها. - ت

 

 

 :استعماالت الموائم المالٌه :رابعا  

هات ان التاكٌد على توفٌر المعلومات المحاسبٌه عن النشاط الشركة الناتج عن اهمٌه مثل هذه المعلومات لج

عدٌده كما سبك بٌانه اذ تستعمل هذه الجهات الموائم المالٌه اؼراض اتخاذ المرارات االلتصادٌه كثٌره من 

 :امثلتها
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 .اتخاذ لرار ٌتعلك بتولٌت شراءاواحتفاظ باستثمارات فً حموق الملكٌه او بٌعها -1

االمان  ةدرج. تمٌم همتحدٌد االرباح المابله للتوزٌع على المساهمٌن او المالن وممدار ربحٌة االس -2

 .رؾ والمإسسات المالٌهامصالالمتعلمه باالموال التً تفترضها الشركة من 

 :مجال خدمه المستفٌدٌن تستعمل هذه البٌانات فً وفً -3

 .تجسٌد السٌاسات الضرٌبٌه التً تمضً على الشركه - أ

 .اعداد واستعمال االحصائٌات المتعلمه بالدخل المومً - ب

 .لنشاط الشركات اتخاذاالجراءات المنظمه - ت

 :اما فً مجال تمٌٌم االداء فان هذه المعلومات تستعمل فً 

للمواد  تحسٌن استثمارها المساهمٌن و تمٌٌم اداء الداره ومدى وفائها بمسإولٌاتها اتجاه - أ

 لشركه. ةااللتصادٌ

 هم.على سداد مستحمات العاملٌن وضمان مستمبلهم وتمدٌم مزاٌا اضافه لالشركة تمٌٌم اداء لدره  - ب

 :االطار المفاهٌمً للمحاسبه المالٌه :خامسا

العداد وعرض الموائم المالٌه ثم تعدٌله فً  ا  مفاهٌمٌا اطار 1989محاسبه الدولٌه عام وضع مجلس معاٌٌر ال 

الذي على وفمه  8البٌان   2212امام مجلس معاٌٌر المحاسبه المالٌه االمرٌكً فمد اصدره فً أٌلول  2212عام 

المفاهٌمً  السابك المنشور فً بٌانات السابمه وفٌه نوع من االتساق مع االطار المفاهٌمً الصادر  عدل االطار

عن مجلس معاٌٌر المحاسبٌه الدولٌه باعتبار ان الوالٌات المتحده ستلتزم بمعاٌٌر المحاسبٌه الدولٌه والمعاٌٌر 

      2215االبالغ المالً الدولً اعتبارا من عام 

هٌمً وهو مجموعه مرتبطه من االهداؾ واالسس االهداؾ تحدد ؼاٌات واؼراض التمارٌر المالٌه فاالطار المفا

 واالسس هً المفاهٌم الرئٌسٌه التً تساعد على تحمٌك تلن االهداؾ

وتوفر هذه المفاهٌم دلٌال الختٌار المعامالت واالحداث والحاالت ال تاخذها بعٌن االعتبار عند االعتراؾ بها 

 و كاآلتً: ثالث ٌةكٌؾ تلخص وٌجري االبالغ عنها وٌمسم هذا االطار الى مستوٌات رئٌسولٌاسها و

 

 :المستوى االول اهداف المحاسبه

تهدؾ المحاسبه بشكل عام الى توفٌر المعلومات مفٌده التخاذ المرارات وازاء هذا التعرٌؾ ان مهمه المحاسبه  

بهذا المهمه فاذا ذلن ٌتطلب وجود منهجٌة متكامله سٌجري  الرئٌسٌه هً وتوفر المعلومات المفٌده ولكً تموم

التعرض الحما اما دور المحاسبه فً عملٌه اتخاذ المرارات فتاتً عن طرٌك صنع المرار الذي ٌموم على شكل 
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بدٌل او معلومه الصحاب المصالح المستفٌدٌن ومن لهم عالله بهذه المعلومه والذٌن بدورهم ٌمومون باتخاذ 

ما سبك بٌانه فان صاحب المصالح المستفٌدون من المعلومات التً تمدمها المحاسبه كنظام للمعلومات المرار ك

 م:منهفة ختلفمذوي اتجاهات وتصنٌفات 

وتشمل االشخاص المعنٌٌن اوال بالمعلومات و من اجلهم تموم المحاسبه المالٌه  :اطراؾ خارجٌه -1

 .لجهات حكومٌه وؼٌر هابوظٌفتها كالمستثمرٌن و الممرضٌن والدائنون وا

 .كاالحصاء والبحث والتطوٌر الموارد البشرٌهالشركة وتشمل اداره االلسام فً  :اطراؾ الداخلٌه -2

فالهدؾ العام للمحاسبه وتوفٌر المعلومات مفٌده لؽرض اتخاذ المرارات و هذه الفائده ال تحمك للمستفٌدٌن دون  

العلمٌه والعملٌه فً مجال االعمال التجارٌه والمحاسبه و ٌمكن ان ٌمتلن مستوى مالئم من المعرفه و المإهالت 

 :للشخص ثالثه اهداؾ فرعٌه تضمن ضمان هذا الهدؾ وهً

 .توفٌر معلومات مفٌده المرارات االستثمارٌه والتموٌلٌه -1

 .توفٌر معلومات مفٌده عن التدفمات النمدٌه المستمبلٌه -2

 .تهاوالتزاماالشركة توفٌر معلومات مفٌده عن مواد  -3

ومن المعروؾ ان هذه المعلومات مفٌده التً تمدمها المحاسبه تاتً عن طرٌك الموائم المالٌه الواجب على 

 (.1) اعدادها وتمدٌمها نهاٌة كل فتره مالٌه التً نص علٌها معٌار المحاسبه الدولًالشركة 
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 (1-1شكل )

( على وفك FASBمحاسبة المالٌة االمرٌكً )اإلطار المفاهٌمً للمحاسبة المالٌة المعدل عن مجلس معاٌٌر ال

 (.IASBالمتوافك مع االطار المفاهٌمً الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ) 2212( لسنة 8البٌان )

 المستوى الثالث:

مفاهٌم االعتراؾ 

 والمٌاس

 المحددات المحاسبٌة المبادئ المحاسبٌة االفتراضات المحاسبٌة

 لكلفةا المٌاس االستماللٌة

 تحمك االٌراد االستمرارٌة

 تحمك المصروؾ وحدة المٌاس

 االفصاح المحاسبً الدورٌة

 المستوى الثانً:

المفاهٌم الرئٌسٌة 

)العناصر 

والخصائص 

 النوعٌة(

 الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة عناصر الموائم المالٌة

 الخصائص الرئٌسٌة .1 االصول

 مٌمة التنبإٌةال .1 المالئمة . أ الخصوم

 المٌمة التوكٌدٌة .2 حك الملكٌة

 المادٌة )االهمٌة( .3 استثمارات المالن

 االكتمال .1 التمثٌل الصادق . ب توزٌعات المالن

 الحٌادٌة .2 الدخل الشامل

 الخلو من الخطؤ .3 االٌرادات

 الخصائص التعزٌزٌة .2 المصروفات

 لابلٌة التحمك .2 لابلٌة الممارنة .1 المكاسب

 لابلٌة الفهم .4 التولٌت المناسب .3 الخسائر

 المستوى االول:

 أهداؾ المحاسبة

توفٌر معلومات مفٌدة الصحاب المصالح عن الشركة للمستثمرٌن الحالٌٌن 

والمرتمبٌن والممرضٌن والدائنٌن اآلخرٌن على وفك لدرتهم على الفهم كمزودٌن 

 لرأس المال.
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 ة:خصائص النوعٌوالالمستوى الثانً العناصر 

المحاسبه  ٌةوكٌف (هداؾالا)الجسر بٌن المستوٌٌن االول والثالث اي بٌن لماذا المحاسبه  ةمثاببٌعد هذا المستوى  

االعتراؾ والمٌاس  ٌةوكٌف ,مستوى االولالبٌن طرق تحمٌك االهداؾ المحدده فً ٌهو ف (لٌاسوعتراؾ الا)

 :وٌتكون من ,واالفصاح ضمن المستوى الثالث

 المالٌه عناصر الموائم  -1

تشمل الموائم المالٌه السابك ذكرها مجموعات من العناصر المكونات الرئٌسٌه ٌنصب بعمل المحاسبه علٌها 

فالمحاسب ٌموم بتنفٌذ وظٌفتً المحاسبه المٌاس واالفصاح عن لهذا العناصر ولد حدد االطار المفاهٌمً 

 .هللمحاسبه المالٌه تعرٌفات دلٌمه لكل عنصر من العناصر التالٌ

لد اكتسبت الشركة هً الموارد االلتصادٌه المتولعه الحصول على حساب المستمبل و ان  :االصول - أ

حك الحصول علٌها او السٌطره علٌها نتٌجه احداث ماضٌه فً كل مفرده ٌنطبك علٌها هذا التعرٌؾ 

 ٌنبؽً للمحاسب تصنٌفها ضمن االصول 

فً الشركة تمبال النتٌجه اللتزام الموائم على الخصوم وهً مواد التصادٌه متولعه التضحٌه بها مس - ب

الولت الحاضر بتحوٌل االصول او تمدٌم خدمات لشركات اخرى نتٌجه احداث ماضً و ال ٌختلؾ 

مفهوم الموارد االلتصادٌه عن ما ورد ذكره فً تعرٌؾ االصول و تعنً عباره متولعه التضحٌه بها 

لتضحٌه بها ممابل المنفعه ولد حممت وان الصوره تتخلى عن هذه المواد بالمستمبل واالشركة ان 

وٌوضح التعرٌؾ انه طرٌمه تنفٌذ االلتزام الشركة الموارد المضحً بها بشكل التزام حالً على 

ٌتكون بتحوٌل االصول نمدٌه او بضاعه او ؼٌرها او تمدٌم خدمات لوحدات اخرى وكل ذلن ٌجب 

الخصم بعد اال بعد وجود مستند او وثٌمه او  ان ٌجري نتٌجه عدد سابمى ان المحاسب ال ٌسجل

 ؼٌرها تإدي الحصول على هذا االلتزام.

بعد طرح خصومها وهذا ٌعنً ان الحموق الملكٌه الشركة حموق الملكٌه وهً ما تبمى من االصول  - ت

  تمثل الفضله للمالن بعد طرح االلتزامات.

تحدث الزٌاده فً االصول او نمصانها  االٌرادات وهً تدفمات داخله لشركه عن عملٌاتها الرئٌسٌه - ث

فً خصومها او كلٌهما معا تنشؤ من خالل دوره انتاج السلع او بٌعها او تمدٌم خدمات او اٌن انشطه 

اخرى نتٌجه العمال الرئٌسٌه والمعتاده والمستمر و كل ما ٌنطبك علٌه التعرٌؾ على على 

 .المحاسب تسجٌله كامٌرات بالشركه
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للمٌام بعملٌات الرئٌسٌه تحدث نمص فً االصول او الشركة مات خارجه من المصروفات وهً تدف - ج

زٌاده فً الخصوم او كلٌهما معا تنشؤ خالل الدوره انتاج السلع او بٌعها او تمدٌم خدمات او اي 

 انشطه اخرى ناتج عن االعمال الرئٌسٌه المعتاده والمستمره.

ل الناتجه عن عملٌات عرضٌه او ثانوٌه او اي المكاسب هً الزٌاده فً حموق الملكٌه صافً االصو - ح

ماعدا تلن زٌاده الناتجه عن االٌرادات او الشركة عملٌات او احداث او ظروؾ اخرى تإثر ب

االستثمارات المالن وزٌاده هنا عن االعمال ؼٌر الرئٌسٌه وؼٌر معتاده ؼٌر مستمره بخالؾ 

 .الن لزٌاده راس المالةاالٌرادات ٌستثنى من ذلن الزٌاده التً ٌموم بها الم

الخسائر وهً نمص فً الحموق الملكٌه صافً االصول الناتج عن عملٌات عرضٌه او ثانوٌه او اي  - خ

ما عدا ذلن النمص الناتج عن المصروفات او الشركة عملٌات او احداث او ظروؾ اخرى تإثر ب

ال ؼٌر الرئٌسٌه التوزٌعات للمالن ونمص هنا ٌكون مباشر فً صافً االصول وٌنتج عن االعم

ؼٌر المعتاده وؼٌر المستمر بخالؾ المصروفات وٌستثنى من ذلن النمص الذي تسببه المٌالدن 

 تخفٌض راس المال.

استثمارات هذه االستثمارات تزٌد الشركة استثمارات المالن و هً االصول التً ٌضعها المالن فً  - د

راس المال المالن وتحسب حموق ملكٌه من حموق الملكٌه وتدرجها من لائمه المركز المالً ضمان 

 .الخصوم –حموق الملكٌه = االصول : بالمعادله االتٌه

الناتج عن تحوٌل اصول او تمدٌم الشركة التوزٌعات الى المالن وهً انخفاض فً صافً االصول  - ذ

 .خدمات او التزامات بخصوم فً اتجاه المالكٌن تإدي الى تخفٌض حموق الملكٌه فً االشركه

ما خالل فتره ما نتٌجه صفمات او احداث او الشركة الشامل وهو تؽٌٌر فً حموق الملكٌه الدخل  - ر

 :ظروؾ اخرى عن من مصادر ؼٌر مرتبطه  بالمالكٌن و لٌاس الدخل الشامل كاالتً

 .الخسائر( –المصروفات( + )المكاسب  –الدخل الشامل= )االٌرادات  

 :خصائص النوعٌه للمعلومات المحاسبٌه -2

زم المحاسبه بتوفٌر معلومات مفٌده التخاذ المرارات وهذا هو هدفها الرئٌس ولكً تكون المعلومات تلت 

المحاسبٌه مفٌده ٌتطلب وجود معاٌٌر وخصائص تتمٌز المعلومات النافعه والمفٌده والمالئمه اتخاذ المرار عن 

ٌرها فً هذه المعلومات عنده اعداده ؼٌرها والتً ٌجب اناتت المالن وزٌاده هنا عن اٌلتزم بها المحاسب بتوف

لها و هذه المعاٌٌر الخصائص تشبه الى حد ما مرشحات تصفٌه المٌاه والهواء فهً تنمً المعلومات المفٌده عن 

 :المعلومات ؼٌر المفٌده وتمسم الخصائص النوعٌه للمعلومات الى مجموعتٌن هما
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 :الخصائص النوعٌه الرئٌسٌه للمعلومات المحاسبٌه - ز

المواصفات التً ٌجب توفرها بالمجموعات المحاسبٌه وعدم توفٌرها ٌإدي الى انعدام المنفعه من هذه وهً 

 :المعلومات وتكون ؼٌر ذات فائده و هً الخصائص هً

و ٌعنً لدره المعلومه المحاسبٌه على احداث فرق فً لرارات المستعملٌها عن طرٌك تؽٌٌر  :المالئمه -1

ه المحاسبٌه تكون مالئمه اذا كانت العالله اول المفٌده فً المرار الذي عدت تولٌعاتهم لراراتهم والمعلوم

 :من اجله وتشمل على السمات الفرعٌه الثالثه االتٌه

المٌمه التنبإٌه تعنً امكانٌه استعمال المعلومات فً تولع النتائج المستمبلٌه فاذا امكن استعملٌها  - أ

 معلومات مالئمه.كمداخالت لتولع نتائج مستمبلٌه تكون هذه ال

مراراتهم السابمه او تؽٌٌر تمٌٌمهم لهذه المرارات تكون لالمٌمه التوكٌدٌه عندما تمدم تاكٌد المستعملٌن  - ب

المعلومات ذات لٌمه توكٌدٌه باالستعمال المعلومات فً تاكٌد لرارات سابمه او تؽٌٌر لرارات 

 .مستمبلٌه ٌعنً انهاء المعلومات المالئمه

تكون المعلومات مادٌه عندما ٌإثر حذفها اوعدم اظهارها اوتحرٌفها فً ة( النسبٌ ) همٌة المادٌةاال - ت

المرارات المتخذه وعلى وفمها فتتاثر وجود او عدم وجود المعلومات المحاسبٌه معٌنه فً المرارات 

 المستعملٌن ٌعنً انهاء المعلومات مالئمه.

ن تمثل الظواهر االلتصادٌه بالكلمات واالرلام واال لتكوٌن التمارٌر مالٌه مفٌده ٌجب ا ادق:التمثٌل الص -2

تظهر الظواهر المالئمه فمط بل ان تمثلها بالصدق و لتكون كذلن ٌجب ان تتمتع بالسمات الفرعٌه 

 :الثالثه االتٌه

وٌعنً تضامن جمٌع المعلومات الضرورٌه لفهم الظواهر الموصوفه مشتمله االوصاؾ و  :االكتمال - أ

جوده وطبٌعه البنود والعوامل التً تإثر فً جودتها وطبٌعتها فوصؾ هذه توضٌحات المرتبطه ب

 .بصدق هالٌالظواهر بشكل مكتمل ٌعنً ان المعلومات المحاسبٌه تمث

دون تالعب او تحرٌؾ او   اي خالٌه من التحٌز فً اختٌار عرض المعلومات المالٌه :الحٌادٌه - ب

الظواهر  لمعلومات ٌعنً تم تمثٌلها بصدقمحاباه وان ٌكون لها وزن ومإكده فالحٌادٌه هً ا

 .االلتصادٌة الموصوفة 

وانما  ٌعنً  ,وهذا ال ٌعنً الدله الكامله ,عدم وجود اخطاء او حذؾ فً الظواهر :الخلو من الخطا - ت

اختبار  وتطبٌك عملٌه انتاج المعلومات دون خطؤ فعدم وجود اي خطا فً العملٌه انتاج المعلومه 

 .ٌعنً انها تمثل بالصدق الظواهر االلتصادٌه الموصوفه وتمدمها المستعملٌن
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 :الخصائص التعزٌزٌه للمعلومات المحاسبٌه - س

ً المواصفات التً ٌنبؽً توفرها بالمعلومات المحاسبٌه لتكون اكثر فائده اال ان عدم توفرها ال ٌعنً ان ه

 :الخصائص االتٌهوتتمثل بالمعلومات ؼٌر مفٌده 

متخذو المرارات باالختٌار بٌن البدائل فالمعلومات المحاسبٌة تكون مفٌدة أكثر إذا ٌهتم  لابلٌة الممارنة: -1

 . أمكن ممارنتها مع معلومات مشابه لشركات أخرى أو لنفس الشركة بٌن فترة

تكون المعلومات المحاسبٌة لابلة للتحمك إذا مثلت بصدق ظاهرة التصادٌة معٌنة، وأن  لابلٌة التحمك: -2

لظاهرة ٌمكن إثباتها وتؤكٌدها بشكل جوهري من أطراؾ عدة، فمابلٌة المعلومات نتائج لٌاس هذه ا

 .المحاسبٌة للتحمك تعزز من فائدتها

تعنً أن المعلومات متاحة لمستعملٌها ألؼراض المرارات فً الولت الذي تمتلن فٌه  التولٌت المناسب: -3

مة كلما كانت فائدتها ألل للمستفٌدٌن ، المدرة على التؤثٌر بتلن المرارات، فكلما كانت المعلومات لدٌ

 فتمدٌم المعلومات المحاسبة فً ا لولت المناسب تعزز من فائدتها.

تكون المعلومة المحاسبٌة لابلة للفهم إذا صٌؽت و لدمت بشكل واضح وموجز، إذ ٌجب  لابلٌة الفهم: -4

ة المعلومات المحاسبٌة تبوٌب وتصنٌؾ وعرض المعلومات بوضوح و الساق لتكون لابلة للفهم، فمابلٌ

 للفهم تعزز من لائلها. 

 .المستوى الثالث: مفاهٌم االعتراف والمٌاس واال فصاح

األحداث والعناصر  ٌبٌن هذا المستوى المفاهٌم التً تفسر كٌؾ ٌنبؽً أن تعترؾ الشركة، وتمٌس، و تفصح عن

 :المالٌة، وٌتكون من

ولة بذاتها ال تحتاج إلى برهان الثبات صحتها، وال اإلفتراض هو مسلمه ممب االفتراضات المحاسبٌة: -5

 :ات المحاسبة هًضواالفترا، ٌه المحاسبٌةملاألسس العلمٌة للعٌوجد دلٌل على عدم وجودها تضع 

اي أن الشركة وحدة مستملة عن المالن وعن الشركات األخرى،  رضٌة الوحدة االلتصادٌة )االستماللٌة(:ف - أ

تحدٌد النشاطات الخاصة بالشركة ومسن السجالت المحاسبٌة لها، وبدون وعلى وفك هذا االلتراض ٌجري 

شركة أو أصولها أو خصومها كونها ستدمج مع نشاط الهكذا افتراض ال ٌمكن تخٌل معرفة نتٌجة نشاط 

 .المالن وأصولهم وخصومهم

ؼٌر مدة إلى  ستمره فً مزاولة نشاطهاتعد مالشركة وفً ضوء هذا االفتراض فان   فرضٌة االستمرارٌة: - ب

محدد تمكن خالله من تحمٌك اهدافها ، وٌعكس هذا االلتراض تولعات االطراؾ ذات المصلحه بالشركة من 

جهة وٌسمح بتنظٌم السجالت المحاسبٌة و المٌود وإعداد الموائم المالٌة وعكسه هو التولؾ أو عدم 

 .االستمرار الذي ٌتطلب اعداد حساب تصفٌة الشركة
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م وبسٌط ومفهوم ئاس مناسب الممٌاس المحاسبً و مالوتعنً أن النمد هو اس اس النمدي:فرضٌه وحدة المٌ - ت

من الجمٌع، من جهة أخرى نرى ان كل وحدات المٌاس االخرى التً ٌستعملها المهنٌون تحمل لٌمة واحدة 

صدار المكتوبة ال تتؽٌر عدا وحدة المٌاس المحاسبً فإنها تحمل لٌمتٌن، األولى المٌمة االسمٌة أو لٌمة اال

على وجه الورلة النمدٌة، و المٌمة الثانٌة هً المٌمة الحمٌمٌة، وتمثل كمٌة السلع والخدمات التً ٌمكن 

 .مبادلتها بوحدة النمد، وهاتان المٌمتان ؼٌر متطابمتٌن على الدوام

فان الربح  استمرارٌة الشركة الى أمد ؼٌر محدد  بالنظر الفتراضفرضٌة الدورٌه الفترة المحاسبٌة:  - ث

الحمٌمً النهائً للشركة ال ٌمكن أن ٌعرؾ اال بعد انتهاء أعمالها ، وهذا ال ٌمكن ان ٌكون من الناحٌة 

العملٌة كون الشركة ؼٌر محددة بعمر، و بالنتٌجة جرى وضع هذا االلتراض لتمسٌم العمر الكلً للشركة 

عرفة نتٌجة النشاط لها ملمالٌة عن كل فترة ود الموائم االً فترات افتراضٌة دورٌة متساوٌة األؼراض اعدا

 و المركز المالً نهاٌتها.

هً لواعد و أحكام عامة للمرارات المحاسبٌة تشتك من األهداؾ والمفاهٌم المحاسبٌه  :المبادئ المحاسبٌة -2

التً ٌستظل  وتساعد فً وضع  الفروض الفنٌة لتسجٌل العملٌات المالٌة والمحاسبة واالبالغ عنها، وتمثل المظلة

 :بها المحاسب ٌستند إلٌها فً كل لراراته و اداءه لوظٌفتً المٌاس واالفصاح ، والمبادئ المحاسبٌة هً

( باالتفاق مع FASBجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة )معدل  :مبدأ المٌاس )مبدأ الكلفة التارٌخٌة سابما ( - أ

ٌخٌة باالطار المفاهٌمً للمحاسبة المالٌة إلى مبدأ ( مبدأ الكلفة التارIASB)مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

المٌاس كؤحد المبادئ المحاسبٌة عند المٌاس المحاسبً لعناصر الموائم المائٌة، وعلى وفً هذا المبدأ فمد سمح 

 .لطرٌمة لٌاس أخرى ؼٌر الكلفة التارٌخٌة هً مبدأ المٌمة العادلة أو األصح خٌار المٌمة 

تحمك االٌراد عند بٌع سلعة أو تمدٌم خدمه، وٌعترؾ بهذا اإلٌراد محاسبٌا عند تحممه ٌ  مبدأ تحمٌك االٌراد - ب

وتحصٌله، ومن و ٌسجل فً  السجالت، وٌمضً مبدأ تحمك اإلٌراد بؤن اإلٌراد ٌتحمك فً الشركات على 

تً تحمك اوفك طبٌعة النشاط لكل شركة، وعلى المحاسب االعتراؾ باإلٌراد وتسجٌله محاسبٌا فً الفترة ال

 :فٌها، وبشكل عام ٌشترط فً تحمك اإلٌراد اآلتً

 إمكانٌة المٌاس: تعنً إمكانٌة لٌاس لٌمة اإلٌراد والتؤكد من امكانٌة تحصٌله. -1

 االكتمال الجوهري: أي اكتمال عملٌة اكتساب اإلٌراد بتمدٌم خدمة أو بٌع سلعة. -2

وجود طرؾ خارجً: أي وجود عملٌة مبادلة بٌن الوحدة المحاسبٌة و الوحدات األخرى التً تتحدد  -3

ة بٌع السلعة أو تمدٌم نمطفٌها لٌمة السلع المابلة للبٌع وٌتحدد ذلن بتوفٌر دنٌل موضوعً، لذا اتعد ن

 .هذه النمطة الخدمة النمطة الزمنٌة الحاسمة فً دورة تحمك اإلٌراد أي أن اإلٌراد ٌتحمك عند
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لة المصروؾ سابما( ٌتحمك المصروؾ وٌعترؾ به عندما تحدث ب)مبدأ مما مبدأ تحمك المصروف - ج

تدفمات خارجة من الوحدة أو باستعمال أصوله أو حدوث التزام، وٌعنً هذا المبدأ أن المصارٌؾ كافة 

ترة التً تحمك فٌها لؽرض التً تتعلك باٌراد معٌن تجري ممابلتها واستمطاعها من هذا االٌراد خالل الف

 .تحدٌد صافً الدخل

وٌعنً هذا المبدا توفٌر معلومات مفٌدة وبما فٌه الكفاٌة للتؤثٌر بؤحكام ولرارات  :مبدا االفصاح الشامل - ح

مستعملً هذه المعلومات وعلى وفً هذا المبدأ ٌلتزم المحاسب بتمدٌم المعلومات الضرورٌة لمستعملً 

رؾ لارئ الموائم المالٌة على الطرق المحاسبٌة المطبمه فً إعدادها وعلى أٌة الموائم المالٌة، بحٌث ٌتع

أحداث جوهرٌة او اثار لتلن األحداث ٌمكن أن تإثر على فهم وتفسٌر ما جاء بها من معلومات، وهنان 

 :ثالث وسائل متفك علٌها لإلفصاح عن المعلومات المحاسبٌة فً الموائم المالٌة وهً

 زء من مكونات الموائم المالٌة.إظهار اإلفصاح كج -1

إظهار اإلفصاح كمعلومة إضافٌة تعرض فً ضوئها بٌانات محاسبٌة معدة على وفك مبادئ  -2

 محاسبٌة معٌنة ال تتماشى مع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة.

 مالحظة إرشادٌة مرفمة مع الموائم المالٌة.كإظهار اإلفصاح  -3

لٌود  ٌعمل على وفمها  المحاسب وال ٌمكنه تجاوزها و المحدد  و تمثل ضوابط أو :المحددات المحاسبٌة -3

الوحٌد )بعد إلؽاء محدد  تطبٌمات الصناعة( هو محدد الكلفة الذي ٌمضً بإلزام معدي و مجهزي معلومات 

المحاسبة المالٌة األخذ بعٌن االعتبار أن لهذه المعلومات كلفة و علٌهم الموازنة بٌن كلفة هذه المعلومات و 

منافع المتولعة منها، ألن اكلفة إنتاج المعلومات المحاسبٌة التً ٌعدها المحاسب عن طرٌك الموائم المالٌة ٌنبؽً ال

 أال تزٌد عن المنافع المتولعة من نشر واستعمال الشركة لهذه المعلومات.

 سادسا : مفاهٌم أخرى متعلمة بالمحاسبة المالٌة: 

المالٌة منها: البدٌهٌات المحاسبٌة، المفاهٌم المحاسبٌة، الطرق هنان مماهٌم متعددة ترتبط بالمحاسبة 

المحاسبٌة، المعاٌٌر المحاسبٌة، ولكل عبارة من هذه العبارات معنى مختلؾ، فهً تستعمل فً المحاسبة بشكل 

 :محدد اٌضا وكاالتً

ؾ المحاسبة والموائم تعابٌر بٌنة بذاتها )مسلمات( تمبل مٌزتها المتوافمة مع أهدا البدٌهٌات المحاسبٌة: -1

 .المالٌة وتعكس طبٌعة البٌئة االلتصادٌة والمانونٌة و االجتماعٌة ، ومن هذه البدٌهٌات

الوحدة المحاسبٌة والشركة مستملة فً اذهان المحاسبٌن اوال والناس  :ة الوحدة المحاسبٌةٌدٌهب - أ

 بٌنه بذاتها.عموما عن مالكٌها وبالنتٌجة فاستماللٌة الوحدة المحاسبٌة بدٌهٌة أي 
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عندما ٌمارس المحاسبون عملهم فان الفترة المحاسبة كبدٌهٌه فً أذهانهم  بدٌهٌة الفترة المحاسبٌة: - ب

 .لنذفً السنة المالٌة وكذلن الناس اال إذا ورد تحدٌد ؼٌر 

ائم تعابٌر بٌنه بذاتها ) مسلمات( تمبل لمٌزتها المتوافمة مع أهداؾ المحاسبة والمو المفاهٌم المحاسبٌة: -2

المالٌة، تتشكل من فروض و مبادئ و تعرٌفات محاسبٌة ، فهً نتاج لتعرٌؾ و تصنٌؾ وتفسٌر 

الظواهر المختلفة تعكس طبٌعة الشركة التً تعمل فً التصاد حر ٌتسم بالملكٌة الخاصة، ومن هذه 

 .المفاهٌم

و متداول بٌن ولد ورد تعرٌفها فٌما سبك و مجرد كلمة األصول كمفهوم محاسبً معروؾ  األصول: - أ

 ه فً كل مرة.حسبٌن ال حاجة لتوضٌالمحا

ولد ورد تعرٌتها فٌما سبك ونفس الشًء كما فً األصول كمفهوم متداول و معروؾ بٌن  الخصوم: - ب

 .المحامٌن

لواعد أو أحكام خاصة تشتك من المبادئ المحاسبٌة وتستعمل فً المحاسبة عن  الطرق المحاسبٌة: -3

 بها المحاسبة  مثل طرق االندثار. الصفمات واألحداث التً تموم

مجموعة المواعد واإلجراءات واآللٌات المستعملة للمحاسبة عن أحد عناصر  المعاٌٌر المحاسبٌة: -4

الموائم المالٌة واالفصاح عنه ، وٌعرؾ المعٌار بانه افضل طرٌمة لعمل شًء ما، وبالنتٌجة فان المعاٌٌر 

 للمٌام بوظٌفتً المٌاس واالفصاح.المحاسبٌة هً أفضل طرٌمة ٌتبعها المحاسب 
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 الفصل الثانً

 المحاسبة عن المصروفات اإلٌرادات

 :المصروفات المدفوعة ممدما  ـ 1

وهً المصروفات التً دفعت نمدا  ولكنها أو جزء منها ال تخص الفترة الحالٌة, إذ ٌشكل الجزء المستنفذ منها 

أصال ٌظهر نهاٌة الفترة ضمن األصول الظاهرة فً لائمة المركز  مصروفا  بٌنما ٌشكل الجزء ؼٌر المستنفذ

المالً تحت بند أرصدة مدٌنة أخرى, ومن أمثلتها مصروؾ اإلٌجار المدفوع ممدما  ومصروؾ التامٌن 

المدفوع ممدما , فعندما ٌموم المحاسب بإعداد المستندات المإٌدة للصرؾ علٌة التؤكد من الفترة التً ٌؽطٌها 

صروؾ, فإذا كانت الفترة تمتد إلى جزء من فترة لادمة فعلٌة إن ٌعدها فً حكم الدٌون على الؽٌر هذا الم

)أصل( مثل حسابات المدٌنٌن, وٌسجل كمصروؾ مدفوع ممدما  ٌظهر تحت بند أرصدة مدٌنة أخرى, وعند 

 التسوٌة ٌعالج الجزء الذي ٌخص الفترة المالٌة الحالٌة كمصروؾ.

 : (2-1) مثال

دٌنار دفعتها 24222استؤجرت شركة )س( مبنى عائد إلى لشركة )ص( لسنة كاملة بمبلػ  1/8/2213فً 

  نمدا .

  المطلوب:

 تسجٌل لٌود التسوٌة الالزمة نهاٌة الفترة المالٌة. -1

 إظهار تؤثٌر هذه المٌود فً أرصدة الحسابات ذات العاللة. -2

  عرض لائمة الدخل ولائمة المركز المالً الجزئٌة. -3

 الحل:

خ ٌالمفروض أن الشركة كانت لد سجلت لٌد دفع المصروؾ )مصروؾ إٌجار( لسنة كاملة بتار -1

 بالمٌد اآلتً: 1/8/2213

 مستند لٌد ٌومٌة

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 1/8/2213 مصروؾ إٌجار مدفوع ممدما    24222
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 النمدٌة 24222 

 عن دفع مصروؾ إٌجار المبنى لمدة سنة ممدما  

 ة ال ٌعد لٌد تسجٌل المصروؾ عند دفعه من ضمن لٌود التسوٌة, وإنما ورد هنا لإلٌضاحمالحظ

أي بعد مرور خمسة أشهر استفادة شركة )س( من المبنى, ٌسجل لٌد التسوٌة بالمبلػ  31/12/2213فً  -2

 الذي ٌمابل لٌمة االستفادة الفعلٌة من مصروؾ اإلٌجار,

 من هذا المصروؾ وبالمٌد اآلتً: 2213حصة السنة المالٌة  ( وهو ما ٌمثل12222=5*24222/12أي )

 مستند لٌد ٌومٌة

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 31/12/2213 مصروؾ اإلٌجار  12222

 مصروؾ إٌجار مدفوع ممدما   12222 

 عن تسوٌة مصروؾ اإلٌجار

 

 لشكل كاآلتً:وبترحٌل لٌد التسوٌة إلى سجل األستاذ ٌظهر حساب إٌجار مدفوع ممدما  با

 حساب إٌجار مدفوع ممدما  

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ

 31/12/2213 مصروؾ اإلٌجار 12222 1/8/2213 النمدٌة 24222

  رصٌد مرحل 14222   

 31/12/2222            رصٌد     24222 31/12/2222رصٌد           24222

  31/12مول     رصٌد من    14222
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 فٌما ٌظهر رصٌد مصروف اإلٌجار كاآلتً:

 حساب مصروف اإلٌجار

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ

مصروؾ إٌجار مدفوع  12222

 ممدما  

 31/12/2213 ملخص الدخل 12222 31/12/2213

12222  12222  

 

 ة الحالٌة فً لائمة الدخل بالمٌد اآلتً:وٌمفل مبلغ مصروف اإلٌجار الذي ٌخص الفتر

 مستند لٌد ٌومٌة

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 31/12/2213 لائمة الدخل  12222

 مصروؾ إٌجار 12222 

 عن لفل مصروؾ اإلٌجار فً لائمة الدخل

 

 وٌظهر اإلٌجار السنوي ضمن المصروفات التشغٌلٌة فً لائمة الدخل كاآلتً:

 شركة )س(

 لدخل )جزئٌة(لائمة ا

 31/12/2113عن الفترة المنتهٌة فً 

 إجمالً المصروفات التشؽٌلٌة:

 12222 مصروفات اإلٌجار
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( 14111فٌما ٌظهر اإلٌجار المدفوع ممدما  فً لائمة المركز المالً ضمن األرصدة المدٌنة األخرى بمبلغ )

 دٌنار.

 شركة )س(

 لائمة المركز المالً )جزئٌة(

 31/12/2113كما فً 

 األصول المتداولة:

 أرصدة مدٌنة أخرى:

 

 

 14000 مصروفات إٌجار مدفوع ممدما  

 xxx 

 

 :المصروفات المستحمةـ 2

وهً مبالػ استحمت على الشركة خالل الفترة الحالٌة نتٌجة حصولها على خدمات من الؽٌر, ولكنها لم تسدد 

الشركة الوفاء بها عن طرٌك التضحٌة بمواردها بالكامل أو جزء منها بعد, لذلن فهً تعد التزامات على 

االلتصادٌة فً ولت الحك, ومن أمثلتها الرواتب واألجور واإلٌجارات المستحمة, إذ ٌموم المحاسب نهاٌة 

الفترة المالٌة بتحدٌث الحسابات والوصول إلى أرصدتها الصحٌحة والنهائٌة التً تحمل على الفترة الحالٌة, 

من المصروفات التً تحدث نهاٌة  لمالٌة, ما ٌوجب علٌة المٌام بإجراء لٌود التسوٌة.وإظهارها بالموائم ا

الفترة المالٌة المصروفات التً استحمت على الشركة هذه الفترة ولم تدفع بالكامل أو جزء منها لحد اآلن, 

تحدٌد الرصٌد وعلٌة ولؽرض تحمٌل الفترة المالٌة بما ٌخصها من المصروفات ٌسجل المحاسب لٌد تسوٌة ل

الصحٌح لهذه المصروفات, ٌحمل هذا الرصٌد على الفترة المحاسبٌة بإضافة المبلػ المستحك والواجب دفعه 

كمصروؾ للسنة المالٌة ضمن حساب المصروفات ممابل تسجٌل المصروؾ المستحك نهاٌة السنة كالتزام 

 على الشركة تسدٌده خالل الفترة الالحمة.
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 : (2-2) مثال

لام محاسب شركة )س( بفحص أرصدة الحسابات الظاهرة فً مٌزان المراجعة األولً  31/12/2213فً 

لؽرض إجراء التسوٌات الجردٌة, أن هنان أجور مستحمة للعاملٌن عن الشهر األخٌر من السنة المالٌة لم 

  دٌنار. 22222تسدد بعد ممدارها 

  المطلوب:

  المالٌة.تسجٌل لٌود التسوٌة الالزمة نهاٌة الفترة  -1

  إظهار تؤثٌر هذه المٌود فً أرصدة الحسابات ذات العاللة. -2

 عرض لائمة الدخل ولائمة المركز المالً الجزئٌة. -3

أن إجراء التسوٌة ٌعنً تحمٌل الفترة المالٌة بما ٌخصها من مصروفات, وهذه المصروفات تخص الفترة 

ا لم تسدد بعد, وعلٌه ٌسجل بتارٌخ كونها تحممت خاللها لكنه 31/12/2213المالٌة المنتهٌة فً 

 دٌنار اآلتً: 22222لٌد التسوٌة بالمبلػ المستحك والبالػ  31/12/2213

 مستند لٌد ٌومٌة

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 31/12/2213 األجور  22222

 األجور المستحمة 22222 

 2213األجور المستحمة لعام 

 وٌظهر من المٌد السابك أمرٌن:

لتزام على الشركة تجاه العاملٌن بتسدٌد ما بذمتها لهم خالل الفترة المادمة بمبلػ األجور تسجٌل ا -1

 دٌنار, وعلٌة ٌظهر حساب األجور المستحمة فً سجل األستاذ كاآلتً: 22222المستحمة البالؽة 

 

 األجور المستحمة

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ
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 31/12/2213 جوراأل 22222   

  31/12/2213 رصٌد مرحل   22222
 

  

  31/12/2213 رصٌد   22222  31/12/2213 رصٌد   22222

 31/12/2213 لمنمو رصٌد 22222   

 تحمٌل الفترة المالٌة الحالٌة بما ٌخصها من األجور, لٌظهر حساب مصروؾ األجور كاآلتً: -2

 األجور

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ

 31/12/2213 ملخص الدخل 242222 31/12/2213 رصٌد إفتراضً 222222

    31/12/2213 المستحمة األجور 22222

242222  242222  

 ٌسجل المٌد اآلتً: 2213وعند إؼالق )لفل( حساب األجور للسنة المالٌة 

 مستند لٌد ٌومٌة

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 31/12/2213 لائمة الدخل  242222

 مصروؾ األجور 242222 

 لفل األجور فً لائمة الدخل

 وبعد إلفال األجور السنوٌة ضمن المصروفات فً لائمة الدخل التً تظهر كاآلتً:
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 شركة )س(

 لائمة الدخل )جزئٌة(

 31/12/2113عن الفترة المنتهٌة فً 

 إجمالً المصروفات التشؽٌلٌة: 

 242222 األجور 

فٌما ٌظهر مبلػ األجور المستحمة كالتزام على الشركة فً لائمة المركز المالً ضمن األرصدة الدائنة 

 دٌنار. 220222األخرى بمبلػ 

 شركة )س(

 لائمة المركز المالً )جزئٌة(

 31/12/2113كما فً 

 االلتزامات المتداولة:

 أرصدة دائنة أخرى:

 أجور مستحمة 

 

 

22222 

 :تلمة ممدما  اإلٌرادات المسـ 3

تمثل مبالػ استلمتها الشركة ممابل تمدٌمها منافع مستمبلٌة, أي ال تخص الفترة المالٌة الحالٌة بل تخص 

فترة/فترات مالٌة لادمة, إذ ٌمتضً مبدأ تحمك اإلٌراد أنه اإللرار تحمك اإلٌراد واالعتراؾ به ٌنبؽً أن 

ستالم نمدٌة لبل تحمك اإلٌراد فهذه النمدٌة ال تعد إٌرادا , بل ٌكون متعلما  بالفترة المالٌة ذاتها, وعلٌة فعند ا

ٌنبؽً تسجٌلها كالتزام على الشركة تجاه الؽٌر بتمدٌم منافع التصادٌة للجهة التً دفعت النمدٌة مستمبال  نتٌجة 

 لهذه الصفمة, وٌثبت ذلن بسجالت الشركة.

 : (2-3) مثال

بؤجراء التسوٌات الجردٌة وجد أن الشركة لد استلمت فً وعند لٌام محاسب شركة )س(  31/12/2213فً 

( دٌنار كإٌراد عن إٌجار إحدى البناٌات العائدة لها عن األشهر الست 92222مبلػ لدره ) 1/9/2213

  المادمة.
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  المطلوب:

  تسجٌل لٌود التسوٌة الالزمة نهاٌة الفترة المالٌة. -1

  العاللة.إظهار تؤثٌر هذه المٌود فً أرصدة الحسابات ذات  -2

  عرض لائمة الدخل ولائمة المركز المالً الجزئٌة. -3

 الحل:

دٌنار كإٌراد عن تؤجٌر الشركة لعمارها, فإن عملٌة  92222عند استالم المبلػ  1/9/2213بتارٌخ  -1

استفادة المستؤجر من العمار لم تتحمك, لذا ٌنبؽً تسجٌل عملٌة استالم النمدٌة هذه فً سجالت شركة )س( 

ومٌة ٌثبت هذه الحادثة, إذ ٌعد المبلػ المستلم كالتزام من الشركة تجاه الؽٌر بتمدٌم خدمة مستمبال , لذا بمٌد ٌ

 ٌسجل المبلػ المستلم كإٌراد مستلم ممدما  وذلن بالمٌد اآلتً: 

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 1/9/2213 النمدٌة  92222

 إٌراد عمار مستلم ممدما   92222 

 دٌنار عن عمار ممدما   92222استالم مبلػ 

 مالحظة ال ٌعد لٌد تسجٌل اإلٌراد عند لبضه من ضمن لٌود التسوٌة, وإنما ورد هنا لإلٌضاح

 وبعد تحمك اإلٌراد عن استؽالل أربعة أشهر, ٌكون بذلن لد تحمك لشركة )س( مبلؽة 31/12/2213فً  -2

لػ اإلٌجار المستلم ممدما  بما ٌخص السنة دٌنار( لذا ٌسجل لٌد تسوٌة بتعدٌل مب 62222=4*92222/6)

 من هذا المبلػ, وٌسجل بذلن لٌد التسوٌة اآلتً: 2213المالٌة 

 مستند لٌد ٌومٌة

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 31/12/2213 إٌراد عمار مستلم ممدما    62222

 إٌراد عمار 62222 

 عن تسوٌة إٌراد عمار للفترة الحالٌة

 ٌجار العمار مستلم ممدما  فً سجل األستاذ بالشكل كاآلتً:لذا ٌظهر إٌراد إ
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 حساب إٌراد عمار مستلم ممدما  

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ

 1/9/2213 النمدٌة 92222 31/12/2213 إٌراد عمار 62222

  رصٌد مرحل 32222
 

  

 31/12/2213 رصٌد 92222 31/12/2213 رصٌد 92222

 31/12/2213 رصٌد منمول 32222   

 فٌما ٌظهر حساب إٌراد عمار فً سجل األستاذ بالشكل كاآلتً:

 إٌراد عمار

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ

 31/12/2213 ممدما   إٌراد عمار مستلم 62222 31/12/2213 ملخص الدخل 62222

 31/12/2213 رصٌد 62222 31/12/2213 رصٌد 62222

 وٌمفل حساب إٌراد العمار الذي ٌخص الفترة المالٌة فً لائمة الدخل بالمٌد اآلتً:

 مستند لٌد ٌومٌة

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 31/12/2213 إٌراد عمار  62222

 لائمة الدخل 62222 

 إلفال إٌراد فً لائمة الدخل
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ٌلها بما ٌخص األشهر األربع التً استؽل فٌها العمار من لبل لذا فان لائمة الدخل عن الفترة ٌجري تحم

 المستؤجر فمط, وٌدرج هذا الحساب ضمن اإلٌرادات المتنوعة كاآلتً: 

 شركة )س(

 لائمة الدخل )جزئٌة(

 31/12/2113عن الفترة المنتهٌة فً 

 إجمالً إٌرادات متنوعة: 

 62222 إٌراد عمار 

دٌنار فٌعد كالتزام من الشركة تجاه المستؤجر  32222عمار المستلم ممدما  البالػ أما ما تبمى من إٌراد إٌجار ال

بتمكٌنه من االستفادة من المبنى لشهرٌن لادمٌن خالل الفترة المحاسبٌة المادمة, وٌظهر أثر ذلن ضمن لائمة 

 المركز المالً كالتزام ضمن بند األرصدة الدائنة األخرى, وكاآلتً:

 شركة )س(

 مركز المالً )جزئٌة(لائمة ال

 31/12/2113كما فً 

 اإللتزامات المتداولة:

 أرصدة دائنة أخرى: 

 

 32222 إٌراد عمار مستلم ممدما  

 : اإلٌرادات المستحمةـ 4

لد تتحمك إٌرادات للشركة خالل الفترة المالٌة ولكنها لم تستحصلها من الجهة ذات العاللة لؽاٌة نهاٌة السنة 

ه اإلٌرادات المستحمة, وهً اإلٌرادات المستلمة بؤلل من مبلػ اإلٌرادات الواجب تحممها المالٌة, تسمى هذ

خالل الفترة المالٌة, إذ ٌعد المبلػ المتحمك كإٌرادات مستحمة للشركة بذمة الؽٌر ٌنبؽً إدراجه فً لائمة 

ة الؽٌر الذٌن ٌعدون الدخل المعدة عن الفترة, وعلٌة فاإلٌراد المستحك ٌعد أصال  من أصول الشركة بذم

بحكم المدٌنٌن للشركة, لذلن ٌنبؽً تعدٌل رصٌد اإلٌراد لكً ٌصبح مساوٌا  لما ٌخص الفترة المالٌة, إذ 

 ٌجري تسجٌل اإلٌراد المستحك المبض كؤصل عند الجرد فً نهاٌة الفترة المالٌة. 
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 : (2-4) مثال

زان المراجعة لبل التسوٌات الجردٌة وعند لٌام محاسب شركة )س( بفحص حسابات مٌ 31/12/2213فً 

إلى شركة )ص( بمبلػ  1/3/2213وجد أن الشركة لم تستلم إلى أالن إٌراد إٌجار أحد عماراتها المإجر فً 

 من كل عام. 1/9و 1/3( دٌنار سنوٌا. تدفع بمسطٌن فً 122222لدره )

 المطلوب:

  دٌنار. 62222للفترة الماضٌة و لدرة  مبلػ اإلٌجار المستحك 1/9إذا علمت أن الشركة لد استلمت فً 

  تسجٌل لٌود التسوٌة الالزمة نهاٌة الفترة المالٌة. -1

  إظهار تؤثٌر هذه المٌود فً أرصدة الحسابات ذات العاللة. -2

 عرض لائمة الدخل ولائمة المركز المالً الجزئٌة. -3

 الحل:

جري تحدٌد المبلػ الذي ٌخص إذ ٌ 31/12/2213تجري تسوٌة إٌراد العمار المستحك ؼٌر المستلم فً 

دٌنار, وهو  42222( =4*122222/12والبالػ ) 2213الفترة المالٌة وهً األشهر األربع األخٌرة من عام 

لذا ٌسجل لٌد تسوٌة بإضافة المبلػ المتحمك )المستحك( إلى  31/12/2213لؽاٌة  1/9ٌخص الفترة من 

ه كؤصل )كما لو أنه حصل نمداَ أو بورلة لبض أو ؼٌرها( إٌرادات الفترة المالٌة الحالٌة ممابل إثبات لٌمت

 بهذا المبلػ وذلن بالمٌد اآلتً:

 مستند لٌد ٌومٌة

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 31/12/2213 إٌراد العمار المستحك  42222

 إٌراد عمار 42222 

 تسوٌة مبلػ إٌراد العمار المتحمك خالل الفترة

 لمستحك فً سجل األستاذ كاآلتً:وٌظهر حساب إٌراد العمار ا
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 إٌراد عمار مستحك

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ

 31/12/2213 رصٌد مرحل 42222 31/12/2213 إٌراد عمار 42222

 31/12/2213 رصٌد 42222 31/12/2213 رصٌد 42222

    31/12/2213 رصٌد منمول 42222

 عمار فً سجل األستاذ كاآلتً:وٌظهر حساب إٌراد 

 حساب إٌراد عمار

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ

 1/9/2213 النمدٌة 62222   

 31/12/2213 إٌراد عمار مستحك 42222 31/12/2213 ملخص الدخل 122222

 31/12/2213 رصٌد 122222 31/12/2213 رصٌد 122222

 ٌراد عمار المتحمك خالل الفترة المالٌة فً لائمة الدخل بالمٌد اآلتً:وٌمفل رصٌد حساب إ

 مستند لٌد ٌومٌة

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 31/12/2213 إٌراد عمار  122222

 لائمة الدخل 122222 

 إلفال إٌراد عمار خالل الفترة فً لائمة الدخل

 لائمة الدخل المعدة عن الفترة المالٌة كاآلتً:وٌظهر حساب إٌراد عمار ضمن اإلٌرادات المتنوعة فً 
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 شركة )س(

 لائمة الدخل )جزئٌة(

 31/12/2113عن الفترة المنتهٌة فً 

 إجمالً إٌرادات متنوعة: 

 122222 إٌراد عمار 

 بٌنما ٌظهر إٌراد العمار المستحك ضمن بند أرصدة مدٌنة أخرى فً لائمة المركز المالً كاآلتً:

 شركة )س(

 ئمة المركز المالً )جزئٌة(لا

 31/12/2113كما فً 

 األصول المتداولة:

 أرصدة مدٌنة أخرى: 

 

 40000  عمار مستحك إٌراد

 

 :6-2مثال 

أضهرت أرصدة مٌزان المراجعة فً سجالت شركة النورٌن اآلتً: إٌجار المبنى  31/12/2213فً 

 , فإذا علمت:دٌنار 82222دٌنار, مصروفات تؤمٌن  62222المدفوع ممدما  

 دفعة اإلٌجار عن ثالثة أشهر ممدما . 1/12/2213أن الشركة كانت لد سددت بتارٌخ  -1

 سنوٌا . 1/3و  1/9دٌنار تدفع بمسطٌن فً  122222إن ألساط التؤمٌن السنوي  -2

 المطلوب:

 تسجٌل لٌود التسوٌة الالزمة نهاٌة الفترة المالٌة. -1

 ذات العاللة. إظهار تؤثٌر هذه المٌود فً أرصدة الحسابات -2

 عرض لائمة الدخل ولائمة المركز المالً الجزئٌة. -3

 الحل:

 لتسوٌة مصروفات االٌجار تحدد حصة الفترة المالٌة من مصروفات االٌجار كاآلتً: -1



28 
 

من االٌجار  2213( لذلن تكون حصة عام 22222=1*62222/3دٌنار, ) 22222ٌبلػ االٌجار الشهري 

 كانون االول فمط ولتسوٌة ذلن ٌسجل المٌد االتً: دٌنار لشهر 22222المدفوع ممدما  

 

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 31/12/2213 مصروؾ اإلٌجار  22222

 مصروؾ إٌجار مدفوع ممدما   22222 

 عن تسوٌة مصروؾ اإلٌجار

 

 وٌظهر تؤٌر لٌد التسوٌة فً سجل االستاذ كاآلتً:

 حساب إٌجار مدفوع ممدما  

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ لبٌانا المبلػ

مصروؾ  22222 31/12/2213 رصٌد 62222

 اإلٌجار

31/12/2213 

  رصٌد مرحل 42222   

 31/12/2222            رصٌد     62222 31/12/2222رصٌد           62222

  31/12رصٌد منمول         42222

 

 فٌما ٌظهر رصٌد مصروف اإلٌجار كاآلتً:

 مصروف اإلٌجار حساب

 دائن مدٌن
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 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ

    31/12/2213 رصٌد 222222

مصروؾ إٌجار مدفوع  22222

 ممدما  

 31/12/2213 ملخص الدخل 242222 31/12/2213

242222  242222  

 

مصروفات التؤمٌن لتسوٌة مصروفات التؤمٌن نالحظ أن االلساط تدفع كل ستة أشهر, ومن رصٌد  -2

 دٌنار ٌتبن أنها لثمانٌة اشهر ماضٌة تم تسدٌدها كاآلتً: 82222البالػ 

عندما لامت الشركة بتسدٌد المسط  2213دٌنار حصة الشهرٌن االولى من العام الحالً  22222 - أ

 .1/3/2213دٌنار فً  62222االول البالػ 

ولؽاٌة  1/3الفترة من  كمسط ثانً من المصروؾ عن 1/9/2213دٌنار سددت فً  62222 - ب

1/9/2213. 

عند  1/4/2214فً  31/12الى  1/9سٌسدد الجز المتبمً من المصروؾ االربع اشهر االخٌرة من  - ت

تسدٌد المصروؾ عن السته اشهر. لذلن فهً تعد مستحمة الدفع, وتسوٌة ذلن تجري باحتساب 

دٌنار, وتسجل بالمٌد  42222=4*62222/6حصة األشهر االربع من مصروفات التؤمٌن والبالؽة 

 اآلتً:

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن

 31/12/2213 مصروفات التؤمٌن  42222

 المستحمة مصروفات التؤمٌن 42222 

 المستحمة عن تسوٌة مصروفات التؤمٌن

 وٌظهر تؤٌر لٌد التسوٌة فً سجل االستاذ كاآلتً:

بممدار ما ٌخص  مستحمة ؤمٌنمصروفات ت حسابهو فً سجل األستاذ  ٌفتح حساب دائن جدٌد -1

 كاآلتً:ودٌنار,  42222بلػ وبم الفترة
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 المستحمة مصروفات التؤمٌن

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ

مصروفات  42222   

 التؤمٌن

31/12/2213 

  31/12/2213 رصٌد مرحل   42222
 

  

  31/12/2213 رصٌد   42222  31/12/2213 رصٌد   42222

 31/12/2213 لمنمو رصٌد 42222   

 كاآلتً: لتؤمٌن, لٌظهر حساب مصروؾ االمصروفاتتحمٌل الفترة المالٌة الحالٌة بما ٌخصها من  -2

 مصروفات التؤمٌن

 دائن مدٌن

 التارٌخ البٌان المبلػ التارٌخ البٌان المبلػ

    31/12/2213 رصٌد 82222

مصروفات  42222

 مةالمستحالتؤمٌن 

 31/12/2213 الدخل لائمة 122222 31/12/2213

122222  122222  

 مصروفات التؤمٌنحساب رصٌد مصروفات اإلٌجار ورصٌد مفل ٌ 31/12بنفس تارٌخ التسوٌة و -3

 ٌسجل المٌد اآلتً: 2213للسنة المالٌة 

 مستند لٌد ٌومٌة

 التارٌخ البٌان دائن مدٌن
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 31/12/2213 لائمة الدخل  362222

 مصروؾ اإلٌجار 242222 

 مصروفات التؤمٌن 122222 

 فً لائمة الدخل مصروفات التؤمٌنو مصروفات اإلٌجار لالفعن إ

 اآلتً:وٌظهر رصٌدي المصروفٌن فً لائمة الدخل ضمن المصروفات التشؽٌلٌة كما مبٌن ب

 (النورٌنشركة )

 لائمة الدخل )جزئٌة(

 31/12/2113عن الفترة المنتهٌة فً 

 إجمالً روفات التشؽٌلٌة: المص

 242222  مصروفات اإلٌجار

 122222 مصروفات التؤمٌن

الحسابٌن الجدٌدٌن مصروؾ االٌجار المدفوع ممدما  فً جانب االصول ضمن أرصدة مدٌنة فٌما ٌظهر 

فً األرصدة الدائنة األخرى  االلتزامات تحت بند المستحمة ضمن اخرى, وٌظهر حساب مصروفات التؤمٌن

 ئمة المركز المالً عن الفترة, وكما مبٌن فً اآلتً:لا

 (النورٌنشركة )

 لائمة المركز المالً )جزئٌة(

 31/12/2113كما فً 

 االصول المتداولة:

 أرصدة مدٌنة أخرى:

 إٌجار مدفوع ممدما  

42222 

 Xxx االجمالً
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 االلتزامات المتداولة:

 أرصدة دائنة أخرى:

 مستحمة ال مصروفات التؤمٌن

 

 

42222 

 Xxx االجمالً

 

 :7-2مثال 

 :31/12/2213ظهرت األرصدة فً سجالت شركة الربى فً 

دٌنار, وعند فحص السجالت تبن  17522دٌنار, إٌراد فوائد سندات  362222إٌراد عمار مستلم ممدما  

 اآلتً:

ارا من أن مبلػ إٌراد العمار المستلم ممدما  ٌخص تؤجٌر إحدى بناٌات الشركة لسنة كاملة اعتب -1

1/3/2213. 

 سنوٌا . 1/8و 1/2% تستلم على دفعتٌن 12دٌنار بفائدة سنوٌة  322222إن لٌمة السندات  -2

 المطلوب:

 تسجٌل لٌود التسوٌة الالزمة نهاٌة الفترة المالٌة. -1

 إظهار تؤثٌر هذه المٌود فً أرصدة الحسابات ذات العاللة. -2

 عرض لائمة الدخل ولائمة المركز المالً الجزئٌة. -3
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 الموائم المالٌة

 لائمة الدخل /   المسم االول

 :أٔال : يفٕٓو لائًت انذخم

إٌ انٓذف انشئٛظ نهششكاخ )ػذا انٕؼذاخ انؽكٕيٛح انخذيٛح أٔ انٕؼذاخ غٛش انٓادفح      

 نهشتػ( عٕاء أكاَد صغٛشج أو كثٛشج ْٕ ذؽمٛك األستاغ، فانشتػ ْٕ يمذاس انضٚادج فٙ ؼمٕق

انًهكٛح انُاذط ػٍ يًاسعح انششكح نُشاطٓا انطثٛؼٙ، ٔتانؼكظ يٍ رنك ْٙ انخغاسج، ٔٚماط 

ػ/انخغاسج ػٍ طشٚك إػذاد لائًح خاصح ٚعش٘ ػهٗ ٔفمٓا يماتهح إٚشاداخ انفرشج انًؽاعثٛح تانش

تانًصشٔفاخ انرٙ أَفمد فٙ ذؽصٛم ْزِ اإلٚشاداخ ْزِ انمائًح فٙ لائًح انذخم، فمائًح انذخاٌ 

إرٌ ْٙ انرمشٚش ػٍ اإلٚشاداخ يماتم انًصشٔفاخ نفرشج يؼُٛح يٍ انضيٍ كاٌ ذكٌٕ يؼُٛح يانٛح. 

ذؼذ لائًح انذخم َٓاٚح انفرشج انًانٛح ٔذذسض فٛٓا اإلٚشاداخ انًرؽممح ػٍ أَشطح انششكح، يرثٕػّ 

تانًصشٔفاخ انًُفمّ نرؽمٛك ْزِ اإلٚشاداخ، نغشض انرٕصم إنٗ انشتػ انُاذط ػُذ صٚادج 

اإلٚشاداخ ػٍ انًصشٔفاخ أٔ انخغاسج انُاذعح ػُذ صٚادج انًصشٔفاخ ػٍ اإلٚشاداخ خالل 

 ج. انفرش

  

 ثاَٛا: أًْٛت لائًت انذخم:

 

ذأذٙ أًْٛح لائًح انذخم يٍ أًْٛح األْذاف انًرٕخاج يُٓا ، ْٔٙ تٛاٌ َرٛعح َشاط انششكح 

ٔأدائٓا انًانٙ خالل فرشج يانٛح يؽذدج ، فٛثاٌ َرٛعح انُشاط انًؼهٕيح يٍ ذُاض ْزِ انمائًح نّ 

 :أًْٛح ٔاضؽح فٓٙ

 انخاسظٛح فٙ انؽصٕل ػهٗ يؼهٕياخ ًٚكٍ ػٍ طشٚمٓا:ذفٛذ انًغرفٛذٍٚ يٍ األطشاف  -1

 .ذؽذٚذ ػائذ االعرصًاس انًرٕلغ ػٍ إعرصًاساذٓى انؽانٛح أٔ انًغرمثهٛح - أ

تٛاٌ يذٖ لذسج انششكح ػهٗ ذغذٚذ انمشٔض انرٙ تزيرٓا ٔ انرٙ ؼصهد ػهٛٓا يٍ  - ب

 اطشاف خاسظٛح غٛش انًانكٍٛ.

 :ذٕفش لائًح انذخم يؼهٕياخ يؽاعثٛح ػٍ -2

 إعرصًاس األيٕال انرٙ ذًرهكٓا فٙ ػًهٛاخ ذٕنٛذ انذخم )انًصشٔفاخ(.كٛفٛح  - أ

 ْم أعرؼًهد األيٕال فٙ ػًهٛاخ نٍ ذٕنذ أ٘ دخم )انخغائش(؟. - ب

 يا ْٙ يصادس األيٕال انُاذعح ػٍ ذهك انًصشٔفاخ )اإلٚشاداخ(؟. - خ

 .يا ْٙ يصادس األيٕال غٛش انًشذثطح تؼًهٛح انرشغٛم )األستاغ(؟ - ز

 لذسج انششكح ػهٗ ذؽمٛك انشتؽٙ م نرؽذٚذ يذٖذغرؼًم لائًح انذخ -3
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 : ػُاصر لائًت انذخم:ثانثا

  

انمٕائى انًانٛح انرٙ ذؼذْا انششكاخ ػُاصش يؽذدج ؼذدْا اإلطاس انًفاًْٛٙ نهًؽاعثح انًانٛح ، 

يُّ  95-81 )ػشض انثٛاَاخ انًانٛح( فٙ انفمشاخ 1فًٛا ؼذد يؼٛاس انًؽاعثح انذٔنٙ/

 انًؼهٕياخ انرٙ ٚرطهة ػشضٓا فٙ لائًح انذخم ْٔٙ :

 .اإلٚشاداخ -1

 انركانٛف انرشغٛهٛح. -2

 ذكانٛف انرًٕٚم. -3

 َصٛة األستاغ ٔانخغائش فٙ ششكاخ صيٛهح أٔ ذاتؼح. -4

 انًصشٔف انضشٚثٙ. -5

 انشٚػ انخغاسج يٍ األَشطح انؼادٚح. -6

 انثُٕد غٛش انؼادٚح. -7

 .انؼًهٛاخ انًرٕلفح ٔ لٛاط انمًٛح انؼادٚح انشتػ ٔانخغاسج تؼذ خصى انضشٚثح يُٓا يٍ -8

 صافٙ انشتػ / صافٙ انخغاسج نهفرشج انًانٛح انرٙ ذغطٛٓا لائًح انذخم. -9

 

 

 

 

 

 

 (1جذٔل )

 انفرق بٍٛ يكَٕاث كهفت انبعاػت انًباػت بٍٛ انشركاث انصُاػٛت ٔانخجارٚت

 انشركاث انصُاػٛت:

 كهفت االَخاج انخاو انًباع

 انششكاخ انرعاسٚح:

 كهفح انثضاػح انًثاع

 تضاػح أٔل انًذج كهفح االَراض انراو أٔل انًذج 

 صافٙ يشرشٚاخ انثضاػح كهفح االَراض انراو خالل انًذج حعاف

 انثضاػح انًراؼح نهثٛغ االَراض انراو انًراغ نهثٛغ ٚسأ٘:

 تضاػح أخش انًذج كهفح االَراض انراو أخش انًذج حطرح

 كهفح انثضاػح انًثاع انراو انًثاعكهفح االَراض  ٚسأ٘

 

 :ٖ فٙ كال انُٕػٍٛ يٍ انششكاخ ْٔٙفضالً ػٍ رنك ذظٓش يصشٔفاخ ذشغٛهٛح أخش    

 انًصشٔفاخ انرغٕٚمٛح ٔانثٛؼٛح. -1
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 انًصشٔفاخ اإلداسٚح. -2

3-  

 عداد لائمة الدخلربعا : أ

 كاآلتً: ٌكون اعداد لائمة الدخل      

 

 31/12/111الفترة المنتهٌة فً عن  –لائمة الدخل  –( xشركة )

 Xxx  اإلٌرادات 

 ((Xxx  كلفة المبٌعات

 Xxx  إجمالً الربح

 Xxx  الدخل التشغٌلً األخر 

   المصروفات التشغٌلٌة: 
  Xxx مصروفات التوزٌع 

  Xxx المصروفات اإلدارٌة 

  Xxx المصروفات التشغٌلٌة األخرى 

 (xxx)  إجمالً المصروفات التشغٌلٌة 

 Xxx  الربح من العملٌات 

 (xxx)  مصروفات التموٌل 

 Xxx  الدخل من الشركات الزمٌلة 

 Xxx  الربح لبل الضرٌبة 

 (xx)  ضرٌبة الدخل 

 Xxx  الربح بعد الضرٌبة 

 (xx)  حصة األللٌة 

 Xxx  صافً الربح/الخسارة من األنشطة العادٌة 

 xx/(xx)  البنود غٌر العادٌة )ربح/خسارة( 

 Xxx  صافً ربح الفترة 

 ..هً الطرٌمة األكثر استعماال بٌن المختصٌن هذه

 

 :عداد لائمة الدخل فً الشركات الصناعٌةاوال : كٌفٌة أ

تعد لائمة الدخل فً الشركات الصناعٌة بهدؾ الوصول إلى نتٌجة النشاط المتمثلة بعملٌات     

اإلنتاج وبٌع اإلنتاج التام للزبائن, وهذه العملٌة تتطلب شراء المواد األولٌة واستعمال العمالة 

حدات الالزمة وتوفٌر الخدمات المختلفة, لذلن تستنفذ الشركة موارد التصادٌة مختلفة مماسه بو

نمدٌة أو لابلة للمٌاس بوحدات نمدٌة, علٌها تضمٌنها ضمن كلفة اإلنتاج, وطرح كلفة اإلنتاج 

المحتسبة من اإلٌرادات المتحممة عن عملٌات بٌع اإلنتاج التام للوصول للدخل التشؽٌلً من 

النشاط الرئٌسً لها, إال إن نشاط أي شركة ال ٌمتصر على نوع واحد من األنشطة وهو 
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ها الرئٌسً, بل لد تمارس بعض األنشطة االستثمارٌة األخرى كبٌع وشراء العمارات نشاط

واألسهم أو السندات أو بٌع أصول ثابتة أو ؼٌرها, ولد تجنً أرباحا  من هذه األنشطة أو لد 

تتكبد خسائر, علٌها تضمٌنها ضمن لوائمها المالٌة, كونها استثمرت أموال المالن فً مثل هذه 

لذا فان لائمة الدخل فً هذه الحالة ستكون انعكاسا  لنتٌجة جمٌع  ر الرئٌسٌة,األنشطة ؼٌ

 األنشطة التً مارستها خالل سنة مالٌة معٌنة.

 (:1)مثال 

 )المبالػ بآالؾ الدنانٌر(: 2212توفرت لدٌن البٌانات اآلتٌة من سجالت شركة الخلٌج الصناعٌة نهاٌة العام 

(, 42222(, اإلنتاج التام خالل الفترة )32222اإلنتاج التام أول الفترة )(, مخزون 115222المبٌعات )

(, المصروفات اإلدارٌة 7222(, المصروفات التسوٌمٌة )12222مخزون اإلنتاج التام أخر الفترة )

 (522( خسائر بٌع األصول ؼٌر المتداولة )7522(, إٌراد بٌع األصول ؼٌر المتداولة )5222)

% من الربح لبل 22ئمة الدخل للشركة إذا علمت أن ضرٌبة الدخل تحتسب على أساس إعداد لا المطلوب:

 الضرٌبة.

 : لحلأ

 31/12/2112عن الفترة المنتهٌة فً  –لائمة الدخل  –شركة الخلٌج الصناعٌة 

 115222  إٌراد المبٌعات 

   تطرح: كلفة البضاعة المباعة )كلفة اإلنتاج التام المباع( 
  32222 اإلنتاج التاممخزون 

  42222 ٌضاف: اإلنتاج التام خالل الفترة 

  72222 اإلنتاج التام المتاح للبٌع 

  12222 ٌطرح: مخزون اإلنتاج التام أخر الفترة 

 62222  كلفة اإلنتاج التام المباع 

 55222  مجمل الربح 

   تطرح: المصروفات التشغٌلٌة 

  7222 المصروفات التسوٌمٌة

  5222 المصروفات اإلدارٌة 

 12222  مجموع المصروفات التشغٌلٌة 

 43222  دخل العملٌات )الدخل التشغٌلً( 

   تضاف: إٌرادات ومكاسب أخرى: 

 7522  إٌراد بٌع األصول الثابتة 
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   تطرح: خسائر أخرى: 
 522  خسائر بٌع األصول غٌر المتداولة 

 52222  الربح لبل الضرٌبة 

 12222  %( 21ضرٌبة الدخل )

 42222  الربح بعد الضرٌبة 

 

 :عداد لائمة الدخل فً الشركات التجارٌةثانٌا : كٌفٌة أ             

 

تعد لائمة الدخل فً الشركات التجارٌة بعد طرح كلفة البضاعة المباعة من صافً إٌراد       

المبٌعات خالل الفترة التً جرى إعداد لائمة الدخل عنها, وتختلؾ لائمة الدخل فً هذه 

الشركات عنها فً الشركات الصناعٌة بتركٌزها على الكلؾ المرتبطة بشراء البضاعة 

والعموالت وتكالٌؾ التسوٌك والنمل واإلعالن وؼٌرها, فضال  عن  وتجهٌزها للبٌع كالرسوم

التكالٌؾ الثابتة المرتبطة باإلٌجارات اإلندثارات, كما أن الشركات التجارٌة لد تزاول بعض 

األنشطة االستثمارٌة األخرى كبٌع وشراء العمارات أو األسهم أو السندات أو بٌع أصول ثابتة 

  ( اآلتً:2ئمة الدخل للشركة التجارٌة فً المثال )أو ؼٌرها, وٌمكن تصوٌر لا

توفرت لدٌن البٌانات اآلتٌة من سجالت شركة السدٌر التجارٌة عن السنة المنتهٌة فً  : (2) مثال

31/12/2212: 

(, خسائر 32222( خسائر حرٌك )42222(, إٌراد بٌع األصول ؼٌر المتداولة )11222إٌراد إٌجار عمار )

(, مصروفات تسوٌمٌة وبٌعٌه 1255222(, كلفة البضاعة المشتراة خالل الفترة )5222بٌع أوراق مالٌة )

خر الفترة (, بضاعة أ122222(, بضاعة أول الفترة )252222(, المصروفات اإلدارٌة )222222)

(, ضرٌبة الدخل 2522222(, المبٌعات )122222(, مردودات ومسموحات المبٌعات )75222)

(333222.) 

  لائمة الدخل.: إعداد المطلوب 

 31/12/2111عن الفترة المنتهٌة فً  –لائمة الدخل  –شركة )السدٌر( التجارٌة 

   205110111 المبٌعات 

   1110111 وخصم المبٌعاتٌطرح: مردودات ومسموحات المبٌعات 

  204110111  صافً المبٌعات

   تطرح: كلفة البضاعة المباعة: 
   1210111 بضاعة أول الفترة 

   102550111 صافً المشترٌات 

   103750111 البضاعة المتاحة للبٌع 

   750111 تطرح: بضاعة أخر الفترة 

  103110111  كلفة البضاعة المباعة 
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  101110111  مجمل الدخل 

   تطرح: المصروفات التشغٌلٌة: 
   2110111 المصروفات البٌعٌة والتسوٌمٌة 

   2510111 المصروفات اإلدارٌة 

  004,444   مجموع المصروفات التشغٌلٌة

  004,444   الدخل التشغٌلً )الدخل من العملٌات(

    ٌضاف: إٌرادات ومكاسب أخرى

   00,444  األصول غٌر المتداولةإٌراد بٌع 

   00,444  إٌراد إٌجار عمار

  00,444   إجمالً اإلٌرادات األخرى

    ٌطرح: مصروفات وخسائر أخرى

   00,444  خسائر حرٌك

   0,444 أوراق مالٌة  خسائر بٌع

  00,444  المصروفات والخسائر األخرى  إجمالً

  000,444   الربح لبل الضرٌبة

  000,444   ضرٌبة الدخل

  000,444   الربح بعد الضرٌبة

 

 :عداد لائمة الدخل فً الشركات الخدمٌةثالثا : كٌفٌة أ

 

لائمة الدخل فً الشركات الخدمٌة عنها فً األنشطة االلتصادٌة األخرى من حٌث  التختلؾ    

الهدؾ والمضمون لكنها تختلؾ من حٌث العناصر إذ تتمٌز الشركات الخدمٌة بتمدٌم منتجات 

 ؼٌر ملموسة, لذلن فهً تتمٌز بممٌزات عدة منها:

 اإلنتاج التام أو البضاعة.عدم وجود مخزون للمواد األولٌة أو اإلنتاج تحت الصنع أو  -1

التصارها على المصروفات التشؽٌلٌة فمط, وعدم وجود مصروفات ترتبط بالعملٌة  -2

 التصنٌعٌة ككلؾ البضاعة المباعة أو اإلنتاج التام المصنع.

طبٌعة تختلؾ لائمة الدخل فً هذا النوع من الشركات من ناحٌة مسمٌات عناصرها باختالؾ 

 تمدمها إذ تكون لائمة الدخل فً شركة تجارٌة بالشكل اآلتً:النشاط والخدمة التً 

 31/12/111عن الفترة المنتهٌة فً  –لائمة الدخل  –شركة )ص( الخدمٌة 

 Xxx  إٌراد الخدمات الرئٌسٌة 

   تطرح: المصروفات التشغٌلٌة 

  Xxx أجور ورواتب 

  Xxx إندثارات 
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  Xxx إٌجارات 

 Xxx (xxx) مصروفات أخرى 

 Xxx  دخل التشغٌل 

 Xxx  تضاف: إٌرادات مكاسب أخرى 

 Xxx  تطرح: مصروفات وخسائر أخرى

 Xxx  الربح لبل الضرٌبة 

 Xxx  ضرٌبة الدخل 

 Xxx  الربح بعد الضرٌبة 

ومن أمثلة الشركات الخدمٌة, شركات الدعاٌة واإلعالن, شركات المحاسبة والتدلٌك, شركات المحاماة, 

ولؽرض التعرؾ بشكل علمً على كٌفٌة إعداد لائمة الدخل فً الشركات الخدمٌة نورد المثال وؼٌرها, 

 اآلتً:

  : (3) مثال

األرصدة اآلتٌة مستخرجة من مٌزان المراجعة لشركة البهاء للدعاٌة واإلعالن عن الفترة المنتهٌة فً 

 2202220222النشاط الرئٌسً % من تكالٌؾ عرض اإلعالنات, إٌرادات من 2: اإلٌرادات 31/12/2212

دٌنار, أجور  104220222دٌنار, رواتب الموظفٌن  1202220222دٌنار, تكالٌؾ عرض اإلعالنات 

دٌنار, تكالٌؾ تشؽٌلٌة أخرى  2520222دٌنار, إٌجار مبنى الشركة  6220222المساعدٌن وعمال الخدمات 

 دٌنار. 1220222دٌنار, تكالٌؾ عامة أخرى  3520222

 لائمة الدخل للشركة عن الفترة.إعداد  :المطلوب 

 31/12/111عن الفترة المنتهٌة فً  –لائمة الدخل  –( xشركة )

 2202220222  اإلٌراد 

   تكالٌف التشغٌل: 

  1202220222 تكالٌف العرض فً وسائل اإلعالن 

  104220222 رواتب الموظفٌن الرئٌسٌن 

  6220222 أجور المساعدٌن وعمال الخدمات 

  2520222 إٌجار مبنى الشركة 

  3520222 المصروفات التشغٌلٌة األخرى 

 1206220222  إجمالً تكالٌف التشغٌل

 704220222  دخل التشغٌل 

 2220222  تضاف: إٌرادات أخرى 

 1220222  تطرح: تكالٌف أخرى

 705220222  صافً الدخل النهائً 
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 :المصارفإعداد لائمة الدخل فً رابعا : كٌفٌة 

 

ٌتمٌز النشاط المصرفً بخصوصٌة تمٌزه عن بمٌة األنشطة االلتصادٌة األخرى, فهو ٌهتم     

بتوظٌؾ األموال المودعة لدٌة من زبائنه فً أنشطة التصادٌة أخرى, أو تموٌل هذه األنشطة 

لٌة ممابل فوائد بنسبة معٌنة, أو استثمار األموال فً ممارسة أنشطة التصادٌة معٌنة تدر ع

عوائد مالٌة, فضال  عن ممارسة األنشطة المصرفٌة األخرى, وتمدٌم خدمات مصرفٌة متنوعة 

ممابل عموالت معٌنة كفتح االعتمادات المستندٌة ومنح خطابات الضمان وإصدار السفاتج 

وؼٌرها من األنشطة التً تختلؾ باختالؾ طبٌعة المصرؾ وأهدافه, ما ٌنعكس على عناصر 

معدة لبٌان نتٌجة النشاط المصرفً, إذ تختلؾ مسمٌات اإلٌرادات ومسمٌات لائمة الدخل ال

 المصروفات, واآلتً نموذج لمائمة الدخل فً احد المصارؾ.

 31/12/111عن الفترة المنتهٌة فً  –لائمة الدخل  –( xشركة )

   إٌراد النشاط الجاري: 

  Xxx إٌراد العملٌات المصرفٌة 

  Xxx إٌراد االستثمار 

  Xxx دخل العموالت الخاصة 

  Xxx أرباح تحوٌل عمالت أجنبٌة 

  Xxx أرباح األدوات المالٌة 

  Xxx أرباح عملٌات أخرى 

 Xxx  مجموع اإلٌرادات 

   تطرح: مصروفات النشاط الجاري 

  Xxx مصروفات العملٌات المصرفٌة 

  Xxx المصروفات اإلدارٌة

  Xxx اإلندثارات واالطفاءات

 (xxx)  مجموع المصروفات النشاط الجاري 

 Xxx  الدخل من النشاط الجاري 

 Xxx  تضاف: إٌرادات أخرى 

 (xxx)  تطرح: مصروفات أخرى

 Xxx  الربح لبل الضرٌبة 

 (xxx)  ضرٌبة الدخل 

 Xxx  الربح بعد الضرٌبة 
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 Xxx  ربح السهم )بمسمة ممسوم األرباح على عدد األسهم المتداولة( 

 :(4مثال )

 :31/12/2214توفرت لدٌن البٌانات اآلتٌة من سجالت مصرؾ االستثمار عن الفترة المنتهٌة فً 

, مصروفات العملٌات المصرفٌة 1102220222, إٌراد االستثمار 1302220222إٌراد العملٌات المصرفٌة 

, 9420222خرى , إٌرادات أ503220222, المصروفات اإلدارٌة 109820222, االندثار 206540622

% من الربح 32, ضرٌبة الدخل 202220222, إٌراد تحوٌل عمالت أجنبٌة 4620222مصروفات أخرى 

 الصافً.

 إعداد لائمة الدخل. -1 المطلوب:

 .سهم 1222222 ن األسهم المصدرةحساب حصة السهم الواحد من ممسوم األرباح إذا علمت أ -2

 31/12/111المنتهٌة فً عن الفترة  –لائمة الدخل  –( xشركة )

 إجمالً تحلٌلً إٌراد النشاط الجاري: 

  1302220222 إٌراد العملٌات المصرفٌة 

  1102220222 إٌراد االستثمار 

  202220222 أرباح تحوٌل عمالت أجنبٌة 

 2602220222  مجموع اإلٌرادات 

   تطرح: مصروفات النشاط الجاري 

  206540622 مصروفات العملٌات المصرفٌة 

  503220222 المصروفات اإلدارٌة

  109820222 اإلندثارات واالطفاءات

 909560622  مجموع المصروفات النشاط الجاري 

 1602430422  الدخل من النشاط الجاري 

 9420222  تضاف: إٌرادات أخرى 

 4620222  تطرح: مصروفات أخرى

 1605230422  الربح لبل الضرٌبة 

 409570222  ضرٌبة الدخل 

 1105660382  الربح بعد الضرٌبة 

 115566  ربح السهم )بمسمة ممسوم األرباح على عدد األسهم المتداولة( 

 احتسبت حصة السهم الواحد من األرباح كاآلتً:

 حصة السهم الواحد من الربح = صافً الربح/عدد األسهم

 .دٌنار حصة السهم الواحد 115566دٌنار =  102220222دٌنار/ 1105660382

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمسى انثاَٙ

 انًركس انًانٙ تلائً 

ذؼذ لائًّ انًشكض انًانٙ تؼذ اػذاد لائًّ انذخم نهٕلٕف ػهٗ انًشكض انًانٙ نهششكّ ٔانز٘     

( ٔكٛف اعرصًشخ )األصٕل( فٓٙ ذؼذ ٚظٓش تٛاٌ يصادس االيٕال )االنرضاياخ ٔؼمٕق انًهكّٛ

يٍ أسصذج انؽغاتاخ انؽمٛمٛح انظاْشج فٙ يٛضاٌ انًشاظؼح تؼذ انرغٕٚاخ فضالً ػٍ َرٛعح 

انُشاط انًغرخشظح يٍ لائًح انذخم، ٔلائًح انًشكض انًانٙ انمائًح انشئٛغح انصاَٛح انرٙ أنضيد 

 .نهششكح انًؼاٚٛش انًؽاعثٛح انذٔنٛح إػذاْا، نثٛاٌ انًشكض انًانٙ

ٚرُأل ْزا انمغى انرؼشٚف تًفٕٓو لائًح انًشكض انًانٙ، ٔأًْٛرٓا، ٔػُاصشْا، ٔيًٛضاذٓا 

ٔػٕٛتٓا، ٔأشكانٓا ٔطشق إػذادْا فضالً ػٍ ػشض نكٛفٛح إػذادْا فٙ إَٔاع يخرهفح يٍ 

 .األَشطح االلرصادٚح

 أٔال: يفٕٓو لائًت انًركس انًانٙ )انًٛساَٛت انؼًٕيٛت(:

ٚرطهة إػذاد لائًح انًشكض انًانٙ ػُاٚح فائمح يٍ يؼذٚٓا كَٕٓا ذؼذ راخ أًْٛح كثٛشج 

نًغرؼًهٛٓا، فٓٙ ذًصم يهخصاً نًا تؽٕصج انششكح يٍ أصٕل ٔيا ػهٛٓا يٍ إنرضاياخ )خصٕو( 

ٔطثٛؼح سأط يانٓا ٔيكَٕاذّ، فٓٙ ذٕضػ انًٕاسد االلرصادٚح انًراؼح نهششكح، ٔيصادس 

ٍٚ اعرصًشخ ْزِ انًٕاسد، ٔ لًٛح ْزِ اإلعرصًاساخ )األصٕل( ٔرنك فٙ انؽصٕل ػهٛٓا ٔ أ

نؽظح صيُٛح يؼُٛح ْٙ نؽظح إػذادْا انرٙ ٚشاس إنٛٓا تأَٓا نؽظح صيُٛح يؼُٛح ْٔٙ انهؽظح 

األخٛشج يٍ انفرشج انًانٛح انرٙ ذؼذ ػُٓا، فٓٙ صٕسج فٕذٕغشافٛح انهٕضغ انًانٙ نهششكح فٙ 

 .نؽظح صيُٛح يؼُٛح

ائًح انًشكض انًانٙ كزنك تانًٛضاَٛح انؼًٕيٛح أٔ انؼايح ألَٓا ذُظٓش دائًا ذٕاصَا تٍٛ ذغًٗ ل

ظاَثٍٛ )األصٕل( يٍ َاؼٛح ٔ )اإلنرضاياخ ٔؼمٕق انًهكٛح( يٍ َاؼٛح أخشٖ، ٚؼكظ ْزا 

انرٕاصٌ يفٕٓو انمٛذ انًضٔدض انًرثغ فٙ يؼانعح األؼذاز االلرصادٚح انًماعح تٕؼذاخ َمذٚح 
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انششكح أؼذ طشفٛٓا، ٔٚؼثش ػٍ ْزا انرٕاصٌ تًؼادنح انًٛضاَٛح انرٙ ذغًٗ أٚضا  ٔانرٙ ذكٌٕ

 :انًؼادنح انًؽاعثٛح  ْٔٙ

 األصٕل = اإلنرضاياخ + ؼمٕق انًهكٛح(.)

 

 :ثاَٛا: أًْٛت لائًت انًركس انًانٙ                                        

 

فمشاخ ٔانؼُاصش انرٙ ذؼشضٓا يٍ ظٓح ٔ ذرعغذ أًْٛح لائًح انًشكض انًانٙ يٍ أًْٛح ان

انمشاساخ االلرصادٚح انًًٓح انرٙ ٚرخزْا انًغرفٛذٍٚ يٍ يؼهٕياخ ْزِ انمائًح ًٔٚكٍ ذؽذٚذ َماط 

 :األًْٛح تاٜذٙ

 .ذًصم صٕسج يانٛح نهششكح فٙ ذاسٚخ يؽذد، ذثٍٛ يا نٓزِ انششكح ٔيا ػهٛٓا -1

ذشٛش إنٗ يذٖ لذسذٓا ػهٗ انثماء، فمٕج ذًصم انٓٛكم انًانٙ نهششكح، ٔسصاَح ْزا انٓٛكم  -2

انششكح انًانٛح ذرًصم تانًٕاسد االلرصادٚح انًراؼح ذؽد ذصشفٓا يٍ ظٓح ٔيصادس 

 .انؽصٕل ػهٗ ْزِ انًٕاسد

 يغرؼًم يؼهٕياخ ْزِ انمائًح نرؽذٚذ يٍ أٍٚ ظاءخ أيٕال انششكح ٔأٍٚ اعرصًشخ. -3

ل ػهٗ شكم أصٕل يرذأنح ذمٛم يؼهٕياذٓا ظٓاخ ػذج، فرصُٛفاخ إعرؼًال األيٕا -4

ٔأخشٖ غٛش يرذأنح يٍ ظٓح ٔ ذصُٛفاخ يصادس األيٕال يٍ اإلنرضاياخ انًرذأنح 

 ٔغٛش انًرذأنح ٔؼمٕق انًهكٛح يٍ ظٓح أخشٖ.

 

 :ػُاصر لائًت انًركس انًانٙ                                             

 

فهمائًح انًشكض انًانٙ ػُاصش يؼُٛح ذؼشضٓا فٓٙ كًا ْٕ انؽال فٙ انمٕائى انًانٛح األخشٖ 

 :ذرضًٍ شالز ػُاصش سئٛغح ْٙ

 .األصٕل: ذركٌٕ يٍ األصٕل انًرذأنح ، ٔغٛش انًرذأنح -1

 اإلنرضاياخ: ذركٌٕ يٍ اإلنرضاياخ انًرذأنح، ٔغٛش انًرذأنح ٔاالنرضاياخ انًؽرًهح. -2

 ٔاإلؼرٛاطٛاخ ٔاألستاغ انًؽرعضج . ؼك انًهكٛح: ذركٌٕ ؼمٕق انًهكٛح يٍ سأط انًال  -3

 

 :أشكال لائًت انًركس انًانٙ                                
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كًا ذخرهف ػًهٛح إػذاد لائًح انذخم ػهٗ ٔفك َشاط انششكح، ٚخرهف إػذاد لائًح انًشكض انًانٙ 

 ً ً صُاػٛا ً ػٍ انششكاخ انرٙ ذًاسط َشاطا ً ذعاسٚا أٔ خذيٛاً، فٙ انششكاخ انرٙ ذًاسط َشاطا

 :ػٍ غٛشْا يًٍ ذًاسط َٕػاً آخش يٍ األَشطح االلرصادٚح، ًٔٚكٍ تٛاٌ رنك كاٜذٙ

 

 إػذاد لائًت انًركس انًانٙ فٙ انشركاث انخجارٚت:  -1

فٙ انششكاخ انرعاسٚح ذثشص األصٕل  (انًٛضاَٛح انؼايح)ػُذ ذصٕٚش لائًح انًشكض انًانٙ 

انًرذأنح نٓزِ انششكاخ فٙ يمذيح انمائًح )انًٛضاَٛح انؼايح( ٔذرغهغم  انًرذأنح ٔاإلنرضاياخ

األصٕل انًرذأنح ػهٗ ٔفك انغٕٛنح انُمذٚح ٔاإلنرضاياخ انًرذأنح ػهٗ ٔفك لصش يذج انذٍٚ 

 :ٔلٕج انذٍٚ فٙ انٕفاء، ٔرنك نألعثاب اٜذٛح

 .سأط انًال انؼايم نغشض تٛاٌ إيكاَٛح انششكح ػهٗ ذؽمٛك انشتؽٛح انًرأذٛح يٍ دٔساٌ - أ

 .نغشض تٛاٌ إيكاَٛح انششكح ػهٗ انٕفاء تانرضاياذٓا )خصٕيٓا( ذعاِ انغٛش ٔٔفاء انذٌٕٚ - ب

يٍ شى ذذسض تؼذ األصٕل انًرذأنح اإلعرصًاساخ طٕٚهح األظم ٔذشذة ػهٗ ٔفك اًْٛرٓا شى 

نح ٔطٕٚهح األيذ األصٕل غٛش انًرذأنح ٔذذسض تؼذ اإلنرضاياخ انًرذأنح االنرضاياخ غٛش انًرذأ

ٔذشذة ػهٗ ٔفك طٕل يذج االنرضاياخ ٔيذٖ إيكاَٛح االعرفادج يُٓا ٔيٍ شى ذذسض ؼمٕق 

ذٕضٛػ انًٛضاَٛح )لائًح انًشكض انًانٙ( انًؼذج إلؼذٖ انششكاخ انرعاسٚح  انًهكٛح، ًٔٚكٍ

 :كاٜذٙ

 

 تانخجارٚ(انذارد)شركّ 

 لائًّ انًركس انًانٙ

 13/12/2002 كًا فٙ

 Xxx انًخذأنّاالصٕل  

 Xxx انُمذّٚ

 Xxx يذٌُٕٚ

 Xxx أراق انمبط

 Xxx بعاػّ اخر انًذِ

 Xxx يجًغ االصٕل انًخذأنّ

 Xxx االسخثًاراث

 xxx اسٓى

 xxx سُذاث

 xxx يجًغ االسخثًاراث

 xxx اصٕل غٛر يخذأنّ
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 xxx يباَٙ

 xxx اراظٙ

 xxx سٛاراث

 xxx يجًٕع اصٕل غٛر يخذأنّ

 xxx االصٕليجًٕع 

 xxx االنخساياث انًخذأنّ

 xxx أراق انذفغ

 xxx دائٌُٕ

 xxx يجًٕع االنخساياث انًخذأنّ

 xxx االنخساياث انغٛر يخذأنّ

 xxx لرٔض غٕٚهّ االجم

 xxx يجًٕع االنخساياث انغٛر يخذأنّ

 xxx يجًٕع االنخساياث

 xxx دمٕق يهكّٛ

 xxx راش انًال

 xxx انًسذٕباث

 

 :تٛإػذاد لائًت انًركس انًانٙ )انًٛساَٛت انؼايت( فٙ انشركاث انصُاػكٛفٛت   -2

 

ذخرهف لائًح انًشكض انًانٙ فٙ انششكاخ انصُاػّٛ ػُٓا فٙ انششكاخ انرعاسٚح يٍ ؼٛس      

انًرذأنح ػٍ غٛش انًرذأنح نألعثاب انغاتك  انشكم، إر ذرمذو فٙ انصاَٛح األصٕل ٔاإلنرشاياخ

ركشْا، أيا فٙ انششكاخ انصُاػٛح فررمذو األصٕل ٔاإلنرضاياخ غٛش انًرذأنح أٔ طٕٚهح األيذ 

ػهٗ األصٕل ٔاإلنرضاياخ انًرذأنح ألٌ انصُاػح ذؽراض إنٗ سأط يال كثٛش ٔال ًٚكٍ االػرًاد 

انششكح انصُاػٛح ػهٗ دٔساٌ سأط انًال ػهٗ سأط انًال انًغرمشض، إر ال ٚؼرًذ َعاغ 

انؼايم كًا ْٕ انؽال تانُغثح نهششكح انرعاسٚح ٔإًَا ػهٗ إَراض تضائغ ظٛذج تأعشع يا ًٚكٍ، نزا 

ذثشص األصٕل غٛش انًرذأنح لثم انًرذأنح إلتشاص لٕج انًشكض انًانٙ انششكح، ٔذُشذة ْزِ 

َراض ٔػهٗ ٔفك صؼٕتح ذؽٕٚهٓا إنٗ األصٕل ػهٗ ٔفك أًْٛرٓا نهششكح ٔيغاًْرٓا فٙ اإل

 .عٕٛنح. ٔاٜذٙ لائًح انًشكض انًانٙ نششكح صُاػٛح
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 تانصُاػٛ(انذارد)شركّ 

 لائًّ انًركس انًانٙ 

 31/12/2002كًا فٙ 

 xxx االصٕل غٛر انًخذأنّ

 xxx يكائٍ

 xxx اجٓسِ

 xxx االث

 xxx يؼذاث

 xxx يباَٙ انًصُغ

 xxx سٛاراث

 xxx اثاد

 xxx يجًٕع االصٕل غٛر انًخذأنّ

 xxx االسخثًاراث

 xxx انسُذاث

 xxx اسٓى

 xxx يجًٕع االسخثًاراث 

 xxx االصٕل انًخذأنّ

 xxx يٕاد أنّٛ اخر انًذِ 

 xxx بعاػّ حذج انخشغٛم اخر انًذِ

 xxx بعاػّ حايّ اخر انًذِ

 xxx يذٌُٕٚ

 xxx أراق انمبط

 xxx انُمذّٚ

 xxx يجًٕع االصٕل انًخذأنّ

 xxx يجًٕع االصٕل

 xxx دمٕق انًهكّٛ

 xxx راش انًال

 xxx انًسذٕباث

 xxx صافٙ انربخ صافٙ انخسارِ

 xxx راش انًال اخر انًذِ

 xxx االنخساياث

 xxx االنخساياث انغٛر يخذأنّ
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 xxx لرٔض غٕٚهّ االجم

 xxx يجًٕع االنخساياث غٛر انًخذأنّ

 Xxx يجًٕع االنخساياث

 Xxx االنخساياث انًخذأنّ

 Xxx دائٌُٕ

 Xxx أراق دفغ

 Xxx يجًٕع االنخساياث انًخذأنّ

 Xxx يجًٕع االنخساياث ٔدمٕق انًهكّٛ

 :لائًّ انًركس انًانٙ فٙ انًصارف -3

 .ادَاِ ًَٕرض نمائًّ انًشكض انًانٙ الؼذ انًصاسف

 

 )ص(يصرف 

 لائًّ انًركس انًانٙ 

 31/12/0000فٙ كًا 

   االصٕل

  xxx َمذّٚ ٔارصذِ نذٖ انًصرف انًركس٘

  xxx ارصذِ نذٖ يصارف ٔيؤسساث يانّٛ اخرٖ

  xxx اسخثًاراث

  xxx لرٔض ٔسهف

  xxx دساباث زبائٍ يذُّٚ

  xxx اصٕل يخذأنّ

  xxx اصٕل اخرٖ

  xxx انشٓرِ

 Xxx  يجًٕع االصٕل

  xxx االنخساياث

  xxx ارصذِ نهًصارف ٔانًؤسساث انًانّٛ االخرٖ

  xxx ٔدائغ نسبائٍ

  xxx سُذاث انذٍٚ يصذرِ

  xxx الخراض

  xxx دساباث انسبائٍ دائُّ

  xxx االنخساياث غٕٚهّ االجم

  xxx انخساياث اخرٖ

  xxx يجًٕع االنخساياث
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  xxx دمٕق  انًهكّٛ

  xxx راش انًال

  xxx ادخٛاغٛاث َظايّٛ

  xxx ادخٛاغٙ ػاو

  xxx ادخٛاغٛاث  اخرٖ

  xxx ارباح يخذجبّ 

  xxx ارباح يمخرح حٕزٚؼٓا 

  xxx يجًٕع دمٕق انًهكّٛ 

 Xxx  يجًٕع االنخساياث ٔدمٕق انًهكّٛ
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 رابعالفصل ال

 كشف مطابقة حساب البنك

 كشف المرصف ومطابقته: 

ي سجالته0 ومن 
 
كة صورة طبق األصل من حسابها ف يمثل كشف المرصف المرسل من المرصف إىل الشر

كة مع الرصيد الوارد عىل  ي سجالت الشر
 
 تطابق رصيد النقدية بالمرصف ف

ً
 كما ذكرنا سابقا

ً
ض نظريا المفتر

لة عدم التطابق وفق كشف الحساب الوارد من المرصف0 إإل أنه من النادر حدوث مثل هذا التطابق0 وحا

 تنتج عن أحد األسباب اآلتية: 

ي ثالث  -1
 
كة ولم تظهر بكشف المرصف0 وتظهر ف ي سجالت الشر

 
وجود عمليات مالية مثبتة ف

 حاإلت: 

ي حساب النقدية بالصندوق وتسجلها بسجالتها  -الحالة األوىل -1
 
كة بإضافة إيداعات ف قد تقوم الشر

 : ي
 بالقيد اآلتر

 التاري    خ البيان دائن مدين

Xxx  1/3/2020 النقدية بالمرصف 

 xxx    مديني 

 استالم صك من المديني   وإيداعه بالمرصف

كة  إن أثر هذا القيد سيؤدي إىل زيادة الجانب المدين من حساب النقدية بالمرصف بسجالت الشر

 )اؤليداعات(0 إإل إن هذه الزيادة لم تظهر بكشف المرصف ألسباب عدة من بينها: 

كة5 أن تاري    خ  -1 كة نهاية الشهر بعد إن يكون المرصف قد أعد كشفه وأرسله إىل الشر  إثباتها بسجالت الشر

كة  -2 أن تكون الصكوك المستلمة من المديني   مسحوبة عىل مرصف غت  المرصف الذي تتعامل معه الشر

ة زمنية قد تتجاوز األسبوع لتحصيلها5  ي تقع فيها0 مما يتطلب فتر
 أو خارج المدينة التر

كة إىل دائنيها المبالغ المستحقة بذمتها عىل شكل صكوك مسحوبة  -لحالة الثانيةا -2 قد تدفع الشر

ي سجالت 
 
ي جانب المسحوبات )الطرف الدائن( بحساب النقدية بالمرصف ف

 
عليها وتسجل ف

 : ي
كة بالقيد اآلتر  الشر

 التاري    خ البيان دائن مدين

Xxx  1/3/2020 دائنون 

 Xxx النقدية بالمرصف 
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 سداد قيمة بضاعة بصك 

كة  إن أثر هذا القيد سيؤدي إىل زيادة الجانب الدائن من حساب النقدية بالمرصف بسجالت الشر

ي كشف المرصف لكون الدائن لم يقدم الصك للمرصف المسحوب عليه 
 
)المسحوبات(0 إإل أنه إل يظهر ف

أن المرصف الذي سحب عليه الصك الصك لقبض قيمته0 أو أن تاري    خ تحرير الصك كان نهاية الشهر0 أو 

ة زمنية لتحصيله5   غت  المرصف الذي يتعامل معه الدائن مما يتطلب فتر

كة0 قد تحدث أنواع مختلفة من  -الحالة الثالثة -3 ي سجالت الشر
 
ي إثبات المعامالت ف

 
أخطاء ف

ي 
 
 سجالت األخطاء المحاسبية الفنية أو اؤلجرائية0 ينتج عنها عدم تطابق رصيد النقدية بالمرصف ف

كة مع رصيد النقدية بالمرصف الوارد بكشف المرصف0 وتكون هذه األخطاء بعدة وجوه منها:   الشر

/أقل من  -1  أكتر
ً
كة إىل إيداعاتها مبلغا ي مبلغ اؤليداعات بالزيادة أو النقص يحدث عندما تضيف الشر

 
خطأ ف

 المبلغ الصحيح5 

ي مبلغ المسحوبات بالزيادة أو النقص يحدث ع -2
 
/ أقل من خطأ ف  أكتر

ً
كة من رصيدها مبلغا ل الشر ندما تت  

 المبلغ الصحيح5 

ي تحرير الصك بالزيادة أو العجز عن المبلغ الصحيح5  -3
 
 عندما يكون هنالك خطأ ف

ي سجالت  -2
 
ي سجالت المرصف يظهرها كشف المرصف0 إإل أنها لم تثبت ف

 
وجود عمليات مثبتة ف

كة0 وتحدث هذه العمليات بثالث حاإلت:   الشر

ي سجالته عن  تحصيل صكوك أو   -الحالة األوىل -1
 
كة ف يقوم المرصف بإضافة مبالغ إىل إيداعات الشر

ة  ي سجالتها لغاية نهاية الفتر
 
كة ف ها0 وهذه اؤلضافات لم تثبتها الشر كمبياإلت أو فوائد دائنة أو غت 

ي ورد عنها كشف المرصف0 لعدم ورود ما يثبت حدوثها كاؤلشعار الدائن الذي ير 
سله المرصف التر

 .لها0 أو قد يكون تاري    خ هذه العملية نهاية الشهر أو تأخر وصول اؤلشعار ألي سبب كان

كة لديه0 كالصكوك  -الحالة الثانية -2 يقوم المرصف بخصم مبالغ نقدية معينة من رصيد الشر

كة ألي سبب كان كعدم وجود رصيد كاف أو تعش المدين أو والكمبياإلت المرفوضة من  ي الشر
مديت 

ي كانت قد سجلت كإيداعات أضيفت لحسابها لدى المرصف0إإل إن عدم إمكانية 
إفالسه0 والتر

كة0 أو قد يكون المرصف قد  تحصيلها جعلت المرصف يقوم بخصمها من الحساب الجاري للشر

كة مرصوفات معينة كا لخدمات المرصفية أو الفوائد المدينة0 أو أية سجل عىل حساب الشر

 عموإلت أخرى لم يصل بها إشعار0 أو تأخر وصوله لما بعد وصول كشف المرصف5 

ي مبالغ  -الحالة الثالثة -3
 
ي سجالت المرصف سواًء أكانت هذه األخطاء ف

 
ي إثبات المعامالت ف

 
أخطاء ف

ي الحاإلت اآل 
 
 تية: اؤليداعات أم مبالغ المسحوبات0 وهذه تظهر ف

/أقل من المبلغ الصحيح5  -1  أكتر
ً
كة مبلغا  عندما يضيف المرصف إىل إيداعات الشر

/ أقل من المبلغ الصحيح5  -2  أكتر
ً
كة )مسحوبات( مبلغا  عندما يطرح المرصف من حساب الشر

ي إثبات معاملة مالية بالزيادة أو العجز عن المبلغ الصحيح5  -3
 
 عندما يكون هنالك خطأ ف

 رصف: طرق إجراء تسوية كشف الم
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كة ورصيد النقدية  ي سجالت الشر
 
لغرض تحقيق التطابق بي   الرصيدين )رصيد النقدية بالمرصف ف

بالمرصف بكشف المرصف( تعد مذكرة تسىم مذكرة تسوية كشف المرصف0 الغرض منها التوصل إىل 

ورية عىل الرصيد الو  ي لحساب النقدية بالمرصف عن طريق إجراء التعديالت الرص 
ارد عىل الرصيد الحقيقر

كة0 وهناك ثالث طرق لمذكرة  ي سجالت الشر
 
وفق كشف المرصف مع رصيد حساب النقدية بالمرصف ف

 :  التسوية تعد ألغراض المطابقة وهي

 الطريقة األوىل:  -1

ي السجالت إىل الرصيد الصحيح لحساب 
 
تسوية رصيد كشف المرصف ورصيد حساب النقدية بالمرصف ف

 النقدية بالمرصف: 

كة )س(  شر

 كشف المرصفتسوية  

ي كشف المرصف
 
ي السجالت Xxx  الرصيد الوارد ف

 
 Xxx  الرصيد ف

   يضاف :    يضاف : 

كة بسجالتها ولم يظهر بالكشف ما أضافه المرصف بالكشف ولم   Xxx ما أضافته الشر

 يظهر بالسجالت

Xxx  

كة  كة خطأ من سجالتها xxx Xxx ما طرحه المرصف خطأ من حساب الشر  xxx Xxx ما طرحته الشر

   يطرح :    يطرح : 

كة من سجالتها ولم يطرح  ما طرحته الشر

 بالكشف

xxx   ما طرحه المرصف بالكشف ولم

 يطرح بالسجالت

xxx  

كة ي سجالتها xxx xxx ما أضافه المرصف خطأ لحساب الشر
 
كة خطأ ف  xxx xxx ما أضافته الشر

 xxx  الرصيد الصحيح xxx  الرصيد الصحيح 

 الثانية: الطريقة  -2

ي السجالت5 
 
 لرصيد حساب النقدية بالمرصف ف

ً
ي كشف المرصف ليصبح مساويا

 
 تسوية الرصيد الوارد ف

كة )س(  شر
 تسوية كشف المرصف

 Xxx  الرصيد عىل وفق كشف المرصف

   يضاف : 

كة بسجالتها ولم يضيفه المرصف )لم يظهر( بالكشف   Xxx ما أضافته الشر
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كة )لم يظهر( بسجالتهاما طرحه المرصف بالكشف   xxx Xxx ولم تطرحة الشر

   يطرح : 

كة من سجالتها ولم يطرحه المرصف )لم يظهر( بالكشف   xxx ما طرحته الشر

كة )لم يظهر( بسجالتها  xxx xxx ما أضافه المرصف بالكشف ولم تظفه الشر

كة  xxx  رصيد حساب المرصف عىل وفق سجالت الشر

 الطريقة الثالثة:  -3

ي كشف المرصف5 تسوية 
 
ي السجالت ليصبح مطابقا لما ورد ف

 
 رصيد حساب النقدية بالمرصف ف

كة )س(  شر

 تسوية كشف المرصف

كة  Xxx  رصيد حساب المرصف عىل وفق سجالت الشر

   يضاف : 

كة من سجالتها ولم يطرحه المرصف )لم يظهر( بالكشف   Xxx ما طرحته الشر

كة )لم يظهر( بسجالتهاما أضافه المرصف بالكشف ولم تظفه   xxx Xxx الشر

   يطرح : 

كة بسجالتها ولم يضيفه المرصف )لم يظهر( بالكشف   xxx ما أضافته الشر

كة )لم يظهر( بسجالتها  xxx xxx ما طرحه المرصف بالكشف ولم تطرحة الشر

 xxx  الرصيد عىل وفق كشف المرصف

 ( :3-4مثال )

ي أمكن 
ي فيما يىلي البيانات التر

 
كة النهار عند تسوية حساب المرصف ف   31الحصول عليها من سجالت شر

ي 
دينار0 رصيد حساب المرصف عىل وفق   16422: رصيد حساب النقدية بالسجالت 2216كانون الثات 

 دينار5  24222كشف حساب المرصف 

 فإذا علمت أنه قد جرت العمليات اآلتية خالل الشهر: 

 دينار5  1522إيداعات بالطريق  -1

 دينار5  2422مبلغه  654دينار0 وصك  3222مبلغه  652صكوك معلقة: صك  -2

 دينار5  4222تحصيل أوراق قبض  -3

 دينار5  82تحصيل فوائد أوراق قبض  -4

 دينار5  122مرصوفات تحصيل أوراق قبض  -5
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 دينار5  82مرصوفات خدمات مرصفية  -6

 : إعداد مطابقة كشف المرصف بالطرق اآلتية: المطلوب 

 تعديل الرصيدين إىل الرصيد الصحيح5  -1

كة5  -2  طريقة مطابقة رصيد كشف المرصف إىل الرصيد عىل وفق سجالت الشر

كة إىل الرصيد عىل وفق كشف المرصف5  -3  طريقة مطابقة عىل وفق سجالت الشر

 الحل: الطريقة األوىل: 

كة النهار   ي /  -مذكرة تسوية كشف المرصف  -شر
 2216لشهر كانون الثات 

وم أوإل بمقارنة العمليات الواردة بكشف المرصف ولم تظهر بالسجالت0 ومن ثم العمليات الظاهرة نق

بالسجالت ولم ترد بكشف المرصف بهدف إعداد مسودة بالمبالغ الظاهرة بإحدى الجهتي   ولم تظهر 

 : ي
 بالجهة األخرى، وكاآلتر

 المسودة: 

كة ولم  مبالغ ظاهرة بسجالت الشر

 تظهر بكشف المرصف 

بالغ ظاهرة بكشف المرصف ولم م

كة   تظهر بسجالت الشر

 أخطاء محاسبية 

 1522إيداعات بالطريق:   

 صكوك معلقة: 

 3222:   652صك        

 2422:   654صك        

 4222تحصيل أوراق قبض   

 82فوائد تحصيل           

 122مرصوفات تحصيل    

  82خدمات مرصفية       

 

 

كة النهار  ي /  -مذكرة تسوية كشف المرصف  -شر
 2216لشهر كانون الثات 

الرصيد عىل وفق سجالت  24200  الرصيد عىل وفق كشف المرصف

كة  الشر

 16400 

   يضاف:    يضاف: 

 4080  تحصيل أوراق قبض وفوائد 1500  إيداعات بالطريق

 20480  المجموع 25700  المجموع

   يطرح:    يطرح: 

  100 تحصيل مرصوفات  3000 652صك/ 
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  80 مرصوفات خدمات مرصفية  2400 654صك/ 

 180  مجموع المرصوفات 5400  مجموع الصكوك المعلقة

 20300  الرصيد الصحيح 20300  الرصيد الصحيح

كة بتسجيل قيود  ولغرض إثبات العمليات الظاهرة بكشف المرصف وغت  ظاهرة بالسجالت تقوم الشر

كة علمتا بها عن تسوية لتعديل سجالتها بهذه   ولكن الشر
ً
ي السجالت أصال

 
العمليات كونها لم تظهر ف

 : ي
 لحدوث هذه العمليات المالية0 تكون قيود التسوية كاآلتر

ً
 ثبوتيا

ً
 طريق كشف المرصف الذي يعد مستندا

 إثبات عملية تحصيل ورقة القبض:  -1

 التاري    خ البيان دائن مدين

 2216/  2ك 31 النقدية بالمرصف  4080

 أوراق قبض 4000 

 فوائد أوراق قبض 80 

 أثبات تحصيل أوراق القبض وفوائدها

ي قدمها المرصف  -2
إثبات عملية خصم مرصوفات التحصيل ومرصوفات الخدمات المرصفية التر

كة ولم يصل إشعار بها لغاية إجراء المطابقة:   للشر

 التاري    خ البيان دائن مدين

 2216/  2ك 31 مرصوفات تحصيل  100

 مرصوفات خدمات مرصفية  80

 النقدية بالمرصف 180 

 أثبات مرصوفات التحصيل والمرصوفات المرصفية

 الطريقة الثانية والثالثة

كة النهار  ي /  -مذكرة تسوية كشف المرصف  -شر
 2216لشهر كانون الثات 

( الرصيد عىل وفق كشف 2الطريقة )

 المرصف 

بالمرصف ( رصيد النقدية 3الطريقة ) 24200 

كة   عىل وفق سجالت الشر

 16400 
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   يضاف:    يضاف: 

 صكوك معلقة:   1500 إيداعات بالطريق 

 3222بمبلغ  652صك/ 

  2422بمبلغ  654صك/ 

5400  

  4080 أوراق قبض محصلة بفوائدها   100 مرصوفات تحصيل

 9480  المجموع   80 مرصوفات خدمات مرصفية

   يطرح:  1680  المجموع 

  1500 إيداعات بالطريق    يطرح: 

 صكوك معلقة: 

 3222بمبلغ  652صك/ 

  2422بمبلغ  654صك/ 

  100 مرصوفات تحصيل  5400

  80 مرصوفات خدمات مرصفية  4080 أوراق قبض محصلة بفوائدها 

 (1680)  المجموع  (9480)  المجموع 

كة   24200  المرصف الرصيد عىل وفق كشف  16400  الرصيد عىل وفق سجالت الشر

 السحب عىل المكشوف: 

كات0 أو أن المصارف     ة عىل وفقها تسهيالت لهذه الشر كات اتفاقات مع المصارف تمنح األخت  تعقد الشر

 منها لجذب الزبائن تمنح تسهيالت لهم يجري بمقتضاها سحب مبالغ تزيد عن رصيدهم لدى هذه 
ً
سعيا

 لم
ً
 معينا

ً
ام المصارف إل يتجاوز سقفه مبلغا ي تحتاج فيها إىل نقدية لسد التر 

واجهة الحاإلت الطارئة التر

ي سجالت المرصف يسىم السحب عىل المكشوف0 
 
كة ف 0 هذا السحب الزائد عن الرصيد المدين للشر معي  

كة عىل  ي سجالت الشر
 
أي دون غطاء نقدي يقابل هذا السحب0 لذا يظهر حساب النقدية بالمرصف ف

 أي أن المرص 
ً
ي سجالت المرصف المألوف دائنا

 
ي سجالتها0 فيما يظهر ف

 
كة بالمبلغ الظاهر ف ف دائن للشر

ي 
 
كة مدينة للمرصف بالمبلغ الظاهر ف  أي أن الشر

ً
كة مدينا ي كشف الحساب الذي يرسله المرصف للشر

 
وف

ي إظهار مبلغ السحب عىل المكشوف ضمن المطلوبات 
الكشف0 وعند إعداد قائمة المركز الماىلي ينبغ 

ي قائمة المركز المتداولة ك
 
ي اؤلفصاح عنه ف

فقرة مستقلة0 وإذا كان المبلغ ذا أهمية نسبية فأن ذلك يقتض 
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الماىلي أما عىل شكل مالحظة إرشادية أو كمالحظة مرفقة بالقوائم المالية0 ويراىع إظهار رصيد السحب عىل 

ي كشف المطابقة وتعرض داخل أقواس5 
 
 المكشوف كفقرة مطروحة ف

 بمبلغ فمثال عندما يكون ر 
ً
كة )س( مدينا ي سجالت الشر

 
دينار0  122222صيد حساب النقدية بالمرصف ف

 : ي
كة كاآلتر ي سجالت الشر

 
 يظهر حساب النقدية بالمرصف ف

كة  سجالت الشر

 حساب النقدية بالمرصف/جاري المرصف

 دائن مدين

 التاري    خ البيان المبلغ التاري    خ البيان المبلغ

...............   ...............   

    31/12/0000 رصيد مرحل 100000

 31/12/0000 الرصيد 100000 31/12/0000 الرصيد 100000

 31/12/0000 رصيد منقول 100000   

 : ي
ي سجالت المرصف فيكون كاآلتر

 
كة ف ي حساب الشر

 
 أما ف

 سجالت المرصف

كة )س(  حساب جاري الشر

 دائن مدين

 التاري    خ البيان المبلغ التاري    خ البيان المبلغ

...............   ...............   

31/12/000 رصيد مرحل 100000   

0 

31/12/000 الرصيد 100000 31/12/0000 الرصيد 100000

0 

    31/12/0000 رصيد منقول 100000

 عىل المكشوف إل يتجاوز
ً
كة قد اتفقت مع المرصف عىل منحها سحبا دينار0 فإن  25222 فإذا كانت الشر

اءها لبضاعة ودفع قيمتها عن طريق صك بمبلغ  كة عند شر ي  122222الشر
 
ي ف دينار فيكون القيد المحاستر

 : ي
كة كاآلتر  سجالت الشر

 التاري    خ البيان دائن مدين

يات  120000 اء مشتر  تاري    خ الشر

 النقدية بالمرصف 120000 

 دينار بصك 122222أثبات بضاعة بمبلغ 

: وعند  ي
كة كاآلتر ي الشر

 
 ترحيل القيد أعاله إىل سجالت األستاذ يظهر حساب النقدية بالمرصف ف
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كة  سجالت الشر

 حساب النقدية بالمرصف/جاري المرصف

 دائن مدين

 التاري    خ البيان المبلغ التاري    خ البيان المبلغ

يات 120000 1/1/0000 رصيد 100000  .../.../1 مشتر

31/12/000 رصيد مرحل 20000

0 

   

 .../.../1 الرصيد 120000 .../.../1 الرصيد 120000

31/12/000 رصيد منقول 20000   

0 

 : ي
كة لدى المرصف فيكون كاآلتر  أما حساب الشر

 

 سجالت المرصف

كة )س(  حساب جاري الشر

 دائن مدين

 التاري    خ البيان المبلغ التاري    خ البيان المبلغ

مسحوبات بالصك  120000

 المرقم555 

 1/1/0000 رصيد 100000 .../.../2

31/12/000 رصيد مرحل 20000   

0 

 .../.../2 الرصيد 120000 .../.../2 الرصيد 120000

31/12/000 رصيد منقول 20000

0 

   

ي ضوء ذلك يظهر حساب 
 
ي كال الحسابي   شاذين0 أي مخالفي   لطبيعتهما أألصلية0 وف

 
وهذين الرصيدين ف

: النقدية بالمرصف  ي
ي قائمة المركز الماىلي كاآلتر

 
 ف
ً
 مكشوفا

كة )س(  شر

 قائمة المركز الماىلي )جزئية(

  خصوم متداولة: 

 20000 النقدية بالمرصف )مكشوف(

 ( :3-6مثال )
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 بمبلغ 
ً
كة النهار دائنا ي سجالت شر

 
دينار0 فيما ظهر رصيد  24522ظهر رصيد حساب كشف المرصف ف

 بمبلغ 
ً
كة ظهر  32222حساب المرصف مدينا دينار0 وعند إجراء مطابقة كشف المرصف مع سجالت الشر

 : ي
 اآلتر

ي كشف المرصف بمبلغ  -1
 
ي سجالتها ولم تظهر ف

 
كة ف  دينار5  37522هناك إيداعات سجلتها الشر

كة من المديني   مبلغ  -2  دينار بصك أرسلته للمرصف إإل انه لم يظهر بالكشف5  25222حصلت الشر

كة عن أوراق القبض مقابل رسوم تحصيل دينا 45522حصل المرصف  -3 دينار0 وأضاف  5222ر للشر

 دينار5  7522المرصف فوائد دائنة عن أوراق القبض المحصلة بمبلغ 

كة كمبيالة بمبلغ  -4 كة5  45222سدد المرصف عن الشر  دينار0 خصم قيمتها من حساب الشر

ي كشف  دينار سحبا  24222بمبلغ  326دينار و 32222بمبلغ  322الصكي    -5
 
كة لم تظهرا ف عىل الشر

 المرصف5 

  : إعداد مطابقة كشف المرصف بالطرق الثالث5 المطلوب 

 الحل: الطريقة األوىل: 

كة النهار    –مذكرة تسوية كشف المرصف  -شر

نقوم أوإل بمقارنة العمليات الواردة بكشف المرصف ولم تظهر بالسجالت0 ومن ثم العمليات الظاهرة 

كشف المرصف بهدف إعداد مسودة بالمبالغ الظاهرة بإحدى الجهتي   ولم تظهر بالسجالت ولم ترد ب

 : ي
 بالجهة األخرى، وكاآلتر

 المسودة: 

كة ولم تظهر  مبالغ ظاهرة بسجالت الشر

 بكشف المرصف 

مبالغ ظاهرة بكشف المرصف ولم تظهر 

كة   بسجالت الشر

 أخطاء محاسبية 

 37522إيداعات بالطريق:             

 25222من المديني          متحصالت 

 صكوك موقوفة: 

 32222:              322صك        

 24222:              326صك        

 45522تحصيل أوراق قبض   

 7522فوائد دائنة               

 5222مرصوفات تحصيل     

  45222تسديد كمبيالة           

 

 

كة النهار   -مذكرة تسوية كشف المرصف  -شر

الرصيد عىل وفق كشف 

 المرصف

كة (30000)   (24500)  الرصيد عىل وفق سجالت الشر

   يضاف:    يضاف: 

متحصالت غت  مسجلة   37500 إيداعات بالطريق

 بالسجالت

45500  

  7500 فوائد دائنة  25000 متحصالت غت  مودعة
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أخطاء للمرصف تؤدي 

 لتخفيض الرصيد

ي السجالت تؤدي  62500 
 
أخطاء ف

 لتخفيض الرصيد

 53000 

  32500   28500 

   يطرح:    يطرح: 

  45000 تسديدات غت  ظاهرة بالسجالت   الصكوك الموقوفة: 

  5000 مرصوفات تحصيل أوراق  30000 322صك/ 

أخطاء بالسجالت تؤدي لزيادة   24000 326صك/ 

 الرصيد

0  

أخطاء للمرصف تؤدي 

 لزيادة الرصيد

0 54000   50000 

 (21500)  الرصيد الصحيح (21500)  الرصيد الصحيح

 الطريقة الثانية والثالثة

كة النهار   -مذكرة تسوية كشف المرصف  -شر

( الرصيد عىل 2الطريقة )

كة   وفق سجالت الشر

( الرصيد عىل وفق 3الطريقة ) (24500) 

 كشف المرصف 

 (30000) 

   يضاف:    يضاف: 

  37500 إيداعات بالطريق    الصكوك الموقوفة: 

  25000 متحصالت غت  مودعة  30000 322صك/ 

تسديدات غت  ظاهرة   24000  326صك/ 

 بالسجالت

45000  

 112500 5000 مرصوفات تحصيل أوراق  45500 أوراق قبض محصلة 

    107000 7500 فوائد دائنة 

  82500   82500 

   يطرح:    يطرح: 

   : الصكوك الموقوفة   

  30000 322صك/   37500 إيداعات بالطريق 

  24000  326صك/   25000 متحصالت غت  مودعة

تسديدات غت  ظاهرة 

 بالسجالت

  45500 أوراق قبض محصلة   45000

 107000 7500 فوائد دائنة  112500 5000 مرصوفات تحصيل أوراق

 (24500) سجالت الرصيد عىل وفق  (30000) الرصيد عىل وفق كشف 
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كة  المرصف   الشر

 مالحظات عىل الحل: 

ي  -1
 
 ف

ً
كة ومدينا ي سجالت الشر

 
 ف

ً
عندما يكون حساب النقدية بالمرصف مخالف لطبيعته أي دائنا

 بالمبلغ الوارد0 وعليه يجب 
ً
ي أن رصيد النقدية بالمرصف مكشوفا

سجالت المرصف فإن ذلك يعت 

 لطبيعته5 إظهاره بي   قوسي   للدإللة عىل أن الرصيد مخالف 

0 لحدوث تعامالت  -2 كة والمرصف غت  متطابقي   ي كل سجالت الشر
 
إن مبلغ النقدية بالمرصف ف

مالية لم تؤخذ بعي   اإلعتبار من كليهما0 مما يتطلب إجراء التسويات الالزمة لمعرفة المبلغ 

 الصحيح للسحب عىل المكشوف5 

صحيح تبي   إن مبلغ السحب عىل بعد إجراء التسويات الالزمة لتعديل الرصيدين إىل الرصيد ال -3

:  21522المكشوف  ي
ي قائمة المركز الماىلي تحت بند خصوم متداولة كاآلتر

 
 دينار0 وهو ما سيظهر ف

كة النهار  شر

 قائمة المركز الماىلي )جزئية(

  خصوم متداولة: 

 21500 النقدية بالمرصف )مكشوف(

 
 

 

 

 


